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رئيس مجلس األمة:
قيمة الكويتيين
ليست في برميل نفط
بل في عطائهم

السعود :الغانم
قامة كويتية يحمل
كل معاني اإلنسانية

وزير اإلعالم يبدأ
زيارة تاريخية
إلى مدينة رام اهلل

تخصيص  40ألف وحدة سكنية جنوب سعد العبداهلل يساهم في تقليل  ٪ 40من قوائم االنتظار

الغانم :المجلس يناقش وثيقة اإلصالح
االقتصادي في جلسة  24الجاري
آراء الدستوريين تؤكد أن طلب إجازة دشتي يوافق الالئحة
ح� � �س � ��م رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ط�ل��ب إج ��ازة النائب
د .عبدالحميد دشتي معلنا أن آراء
ال �خ �ب��راء ال��دس �ت��وري�ين ف��ي امل�ج�ل��س
أك� � ��دت ت ��واف ��ق ال �ط �ل��ب م ��ع ال�لائ �ح��ة
الداخلية مشيرا إل��ى أن اآلراء التي
وردت� � ��ه م �ك �ت��وب��ة ت ��ؤك ��د أن اإلج � ��ازة
ت��رج��ع للنائب وليست للمجلس او
الرئيس مستطردا :وأنا أقسمت على
ح �م��اي��ة ال��دس �ت��ور وق ��وان�ي�ن ال��دول��ة
وأطبق ما جاء في القانون والالئحة
الداخلية ومن لديه رأي آخر فليتقدم
بتعديل على الالئحة .
وأض� � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ام ��س :ات �ح��دى اي شخص

أن ي��أت��ي بنص الئ�ح��ي او دس�ت��وري
يمنعني م��ن قبول الطلب امل�ق��دم من
ال �ن��واب ف��ي ق�ض�ي��ة ق �ب��ول ال �ع��ذر من
ع ��دم ��ه م ��ردف ��ا :ال أس �ت �ط �ي��ع ت�س�ي�ي��ر
األم ��ور وف��ق أه��وائ��ي الشخصية او
اي اهواء اخرى.
وت � � ��اب � � ��ع :أن� � � ��ا م� � �ل � ��زم ب �ن �ص ��وص
ق��ان��ون �ي��ة ودس �ت��وري��ة اذا خالفتها
فقد يتمكن ال�ن��ائ��ب م��ن ال�ل�ج��وء الى
امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ال�ت��ي ستحكم
وف��ق النصوص امل��وج��ودة ولهذا لن
ن�ق��ع ف��ي ه ��ذا ال�خ�ط��أ ق��ائ�لا :ال�ص��دق
منجاة.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر وف �ي �م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بوثيقة االصالح املالي واالقتصادي

األشغال :إبرام عقد مناقصة
المطار خالل شهر من إقراره
أعلنت وزارة األشغال العامة عن
إب ��رام عقد مناقصة م�ش��روع مبنى
الركاب رقم  2بمطار الكويت الدولي
في غضون شهر من اق��راره من قبل
مجلس الوزراء.
وق��ال��ت وكيلة ال ��وزارة م.ع��واط��ف
الغنيم إن األشغال تعقد اجتماعات
م��اراث��ون�ي��ة م��ع وزارة املالية بهدف
زيادة االعتمادات املالية التي أقرت
لها وبلغت م��ا نسبته  59ف��ي املئة

م��ن إج�م��ال��ي امليزانية ال�ت��ي تقدمت
بها األشغال.
وع� � � ��ن ارت� � � �ف � � ��اع أس � � �ع� � ��ار ح ��دي ��د
التسليح بالسوق املحلي أوضحت
أن األسعار مرتبطة بالدرجة األولى
ب ��األس ��واق ال�ع��امل�ي��ة وآل �ي��ة ال�ع��رض
والطلب الفتة إلى أن مراقبة األسعار
من اختصاصات وزارة التجارة.
تفاصيل (ص)07

استئناف المشاورات اليمنية
بعد تعليقها  3أيام
بعد  3أيام من التعليق استأنفت
مشاورات السالم اليمنية جلساتها
في الكويت أمس بعقد جلسة عمل
م �ش �ت��رك��ة مل �ت��اب �ع��ة ج � ��دول االع �م ��ال
املتفق عليه.
وم��ن املقرر ان تستكمل األط��راف
اليمنية املمثلة ف��ي وف��د الحكومة
اليمنية ووفدي أنصار الله واملؤتمر

ال �ش �ع �ب ��ي ال � �ع� ��ام ب� �ح ��ث ت � �ص ��ورات
مالمح اإلط��ار ال�ع��ام ال��ذي اقترحته
االم��م امل�ت�ح��دة ح��ول هيكلية واط��ار
العمل بالنسبة للمحاور السياسة
واألمنية واالقتصادية واإلنسانية
في املرحلة املقبلة.
تفاصيل (ص)07

ق� � ��ال إن امل� �ج� �ل ��س س �ي �ن��اق �ش �ه��ا ف��ي
جلسة  24الجاري بعد أن كان مقررا
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة ال �ع��اش��ر من
الجاري إال أنه وبعد طلب الحكومة
تأجيل مناقشتها لحني وجود سمو
رئيس ال ��وزراء الشيخ جابر املبارك
ف��ي ال �ب�ل�اد ف�ق��د ت �ق��رر ت��أج�ي�ل�ه��ا إل��ى
الجلسة التالية ليتسنى ال��رد على
استفسارات األعضاء.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ق� ��رار م�ج�ل��س
الوزراء بشأن اعتماد مدينة جنوب
سعد العبدالله ضمن خارطة املدن
السكانية عبر الغانم ع��ن سعادته
ل �ه��ذه ال �خ �ط��وة م��وج�ه��ا ال�ش�ك��ر ال��ى
جميع الجهات التي تعاونت لحل

بعض العوائق التي تم إزالتها مثل
مشكلة اآلب��ار االرت��وازي��ة وساهموا
بذلك في حل املشكلة اإلسكانية.
وت�م�ن��ى ال�غ��ان��م ان ت�س�ي��ر األم��ور
ب �ن �ف��س ال� �س ��رع ��ة وال� ��وت � �ي� ��رة ح�ت��ى
ي�ب��دأ تخطيطها وال�ع�م��ل بها حتى
نساهم بشكل كبير في تقليل قائمة
انتظار الطلبات السكانية مضيفا:
ه��ذا ال�ع��دد الكبير ل�ـ  ٤٠أل��ف وح��دة
سكنية ال يستهان به ويكاد يكون
 ٤٠في املائة من املسجلني في قوائم
االنتظار.
تفاصيل (ص)03
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ملف «الدستور»
التشريعات المنجزة منذ المجلس التأسيسي:

 مجلس  132 :1971تشريعا منها  52قانوناو  59ميزانية و  21اتفاقية

 إنشاء المحكمة الدستورية وقالدةمبارك الكبير أبرز قوانين الفصل «الثالث»

 مجلس  98 :1975تشريعا منها  20قانوناو  48ميزانية و  20اتفاقية
  9قوانين بشأن االقتصاد والتجارةو 3للجيش والشرطة

 الخدمة العسكرية اإللزامية والحجوالعمرة أبرز قوانين الفصل «الرابع»
تفاصيل (ص)15-08

الزلزلة :إنجاز دراسة قانون شركة
العمالة المنزلية خالل أسبوعين
أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات في
م �ج �ل��س األم � � ��ة د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة
أن وزارة ال �ص �ح��ة ووزارة امل��ال �ي��ة
س�ت�ع�م�لان ع�ل��ى االس � ��راع ف��ي تنفيذ
مشروع التأمني الصحي للمتقاعدين
خ �ل ��ال االس� ��اب � �ي� ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة
م�ش�ي��را إل��ى أن وزي ��ر ال�ص�ح��ة د.ع�ل��ي
العبيدي تعهد بتنفيذ املشروع وإن
استدعى االمر االستعانة بميزانيات
مخصصة لجوانب اخرى في الوزارة.

وت��وق��ع ال��زل��زل��ة ان�ت�ه��اء ال��دراس��ة
بشأن قانون شركة العمالة املنزلية
خ�لال م��دة اقصاها أس�ب��وع��ان ومن
ث� ��م االس � � � ��راع ف ��ي ت �ف �ع �ي��ل ال �ق��ان��ون
م � �ش ��ددا ع �ل��ى ض � � ��رورة اس �ت �ع �ج��ال
تنفيذه خاصة ونحن على مشارف
شهر رمضان الكريم.
تفاصيل (ص)06

الهاجري يقترح زيادة المعاشات
التقاعدية  60دينارا كل  3سنوات
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
اقتراحا بقانون في شأن منح زيادة
في املعاشات التقاعدية مع إعطائه
صفة االستعجال.
وط��ال��ب ال�ه��اج��ري ب��إض��اف��ة فقرة
ج��دي��دة ف��ي ن �ه��اي��ة امل � ��ادة ( )11من
ال �ق��ان��ون رق ��م  61ل�س�ن��ة  1976ج��اء
ف �ي �ه��ا :ت�م�ن��ح زي � ��ادة ف ��ي امل �ع��اش��ات

التقاعدية املستحقة عند صدور هذا
القانون مقدارها ستون دي�ن��ارا كل
ث�لاث س�ن��وات وذل��ك طبقا للشروط
وال� �ق ��واع ��د واالح � �ك� ��ام ال �ت��ي ي�ص��در
بها قرار من مجلس ادارة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
تفاصيل (ص)06
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األمير استقبل ولي العهد ورئيس مجلس
األمة ورئيس الوزراء باإلنابة

سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم

اس�ت�ق�ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر ب�ي��ان ام��س سمو ول��ي العهد

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد

رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��وه رئ� �ي ��س م�ج�ل��س

ال � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد.

ولي العهد استقبل
الغانم والخالد والجراح
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
صباح ام��س رئيس مجلس األم��ة
م ��رزوق ال �غ��ان��م .واس�ت�ق�ب��ل رئيس

م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
واس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد كما استقبل نائب

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد

رئيس الوزراء يسلم رئيس بنغالديش رسالة من أمير البالد
ال � �ت � �ق ��ى س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ج ��اب ��ر
امل � �ب� ��ارك رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب��ال �ق �ص��ر ال��رئ��اس��ي ام ��س رئ�ي��س
ج�م�ه��وري��ة ب�ن�غ�لادي��ش الصديقة
م�ح�م��د ع�ب��دال�ح�م�ي��د ح�ي��ث سلمه
رسالة خطية من حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� �م ��د ت�ض�م�ن��ت دع � ��وة رس�م�ي��ة
ل��زي��ارة دول ��ة ال�ك��وي��ت اض��اف��ة ال��ى
العالقات الثنائية والقضايا ذات
االهتمام املشترك.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة أع �ض ��اء ال��وف��د
ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ك �م��ا ع �ق��د سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك ورئ� �ي ��س

وزراء ج� �م� �ه ��وري ��ة ب �ن �غ�ل�ادي��ش
الشعبية الصديقة شيخة حسينة
واج� ��د ج�ل�س��ة م �ب��اح �ث��ات رس�م�ي��ة
وتم خالل املباحثات تأكيد حرص
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت �ع��زي��ز
ال �ت �ب��ادل ف��ي امل� �ج ��االت ال�ت�ج��اري��ة
واالستثمارية بما يالئم العالقات
الوطيدة بني البلدين.
ك� �م ��ا أك � ��د ال� �ج ��ان� �ب ��ان ض � ��رورة
ال� � �ت� � �ع � ��اون ب� �ي� �ن� �ه� �م ��ا ف� � ��ي م� �ج ��ال
م �ك��اف �ح��ة اإلره� � � � ��اب ال � � ��ذي ي �ه��دد
مختلف دول العالم.
وع� �ق ��ب امل� �ب ��اح� �ث ��ات وب �ح �ض��ور
سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس

وزراء جمهورية بنغالديش احتفل
ال �ب �ل��دان ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ع ��دد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وقد وقع الجانبان على اتفاقية
ال �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م��اي��ة امل �ت �ب��ادل��ة
لالستثمارات.
كما وق��ع ال�ب�ل��دان على اتفاقية
ب�ش��أن اإلع �ف��اء امل �ت �ب��ادل لتأشيرة
ال��دخ��ول املسبقة لحملة ج��وازات
السفر الدبلوماسية والخاصة.
ووق � ��ع ال �ج��ان �ب��ان ات �ف��اق �ي��ة في
امل� � �ج � ��ال ال � �ع � �س � �ك ��ري وامل� � �ج � ��االت
األخرى.
كما وق��ع ال�ب�ل��دان على اتفاقية

ت �ع��دي��ل ق� ��رض ل �ت �م��وي��ل م �ش��روع
ج� �س ��ر ب� ��اي� ��را (ل� �ي� �ب ��وخ ��ال ��ى) ب�ين
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة وح �ك��وم��ة
بنغالديش.
وم � � ��ن امل� � �ق � ��رر ان ي� �ص ��ل س �م��و
ال � �ش � �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء اليوم ال��ى فيتنام
امل � �ح � �ط� ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة م� � ��ن ج ��ول� �ت ��ه
اآلسيوية في زيارة تستمر يومني
ي � �ج ��ري خ�ل�ال� �ه ��ا م� �ب ��اح� �ث ��ات ه��و
ورئيس الوزراء الفيتنامي نغوين
شوان فوك
وق� � � ��ال س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى

ف�ي�ت�ن��ام ع��دن��ان االح �م��د ان زي ��ارة
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك تأتي
تتويجا لذكرى مرور  40عاما على
تأسيس ال�ع�لاق��ات الدبلوماسية
بني البلدين .واضاف في تصريح
هاتفي لكونا أن الزيارة تأتي في
إطار توطيد العالقات بني الكويت
وفيتنام ودع��م ال�ت�ع��اون املشترك
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ف� ��ي ك� ��ل امل � �ج ��االت
السيما املجال االقتصادي.

سمو الشيخ جابر املبارك
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من لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على الالئحة و أتحدى أي شخص أن يأتي بنص يمنعني من قبوله

الغانم :ملتزمون بالقانون والدستور
والالئحة في طلب إجازة دشتي
أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم أن آراء الخبراء الدستوريني
ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س أك � � ��دت ت� ��واف� ��ق ط�ل��ب
االج� � � � ��ازة ال � � ��ذي ت � �ق� ��دم ب� ��ه ال �ن��ائ ��ب
د.ع �ب��د الحميد دش�ت��ي م��ع الالئحة
الداخلية.
وأض� � � � � � � ��اف ف� � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح إل � ��ى
الصحافيني أم��س أن طلب اإلج��ازة
ت � �ق ��دم ب� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب دش � �ت ��ي ف� ��ي 20
اب ��ري ��ل امل ��اض ��ي م��رف �ق��ا ب ��ه ت �ق��اري��ر
ط�ب�ي��ة م�ص��دق��ا عليها م��ن ال�س�ف��ارة
الكويتية في لندن موضحا ان طلب
االج ��ازة يختلف ع��ن طلب االع�ت��ذار
السابق عن حضور الجلسات الذي
تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه
امل �ج �ل��س ب �ع��د ت �ق��دي��م ع �ش��رة ن ��واب
ط�ل�ب��ا ل�ل�ن�ظ��ر ف�ي��ه وب �ن��اء ع�ل��ى ه��ذه
امل �ن��اق �ش��ة ص � ��وت امل �ج �ل��س ب��رف��ض
العذر.
وق ��ال إن ل��م ت�ك��ن ه�ن��اك س��واب��ق
ب��رف��ض أع � ��ذار ت �ق��دم ب �ه��ا ال �ن��واب
ف ��إن م��ن امل �ه��م اإلش � ��ارة ك��ذل��ك إل��ى
أن��ه لم يتم في مجالس سابقة أن
تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر
ع �ل �م��ا أن� ��ه ال ي ��وج ��د ف ��ي ال�لائ �ح��ة
الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم
ه��ذا الطلب حيث اكتفت الالئحة
بالتطرق إلى العذر املقبول وغير
امل� �ق� �ب ��ول م� ��ن دون ت �ح��دي��د آلل �ي��ة
القبول من عدمه .مضيفا :اتحدى
اي شخص أن يأتي بنص الئحي
او دس� �ت ��وري ي�م�ن�ع�ن��ي م��ن ق�ب��ول
الطلب املقدم من النواب في قضية
قبول العذر من عدمه.
واك ��د ال�غ��ان��م ان ال�ن��ائ��ب دشتي
اس�ت�خ��دم ص�لاح�ي��ات��ه املنصوص
عليها في الالئحة بتقديمه طلب
االجازة مؤكدا أن طلب العذر الذي
رفضه املجلس ف��ي جلسة سابقة
مختلف تماما ع��ن طلب االج��ازة
الجديد املستند إلى امل��ادة  24من
ال�لائ�ح��ة وال �ت��ي تعطي ال�ج��وازي��ة
ل �ل �ن��ائ��ب ال ال ��رئ� �ي ��س أو امل �ج �ل��س
ومع ذلك تريثت في اتخاذ القرار
واج � �ت � �م � �ع ��ت م � ��ع ال � � �ن� � ��واب وك � ��ان
ال��رأي ب��أن نستعني ب��رأي الخبراء
ال ��دس� �ت ��وري�ي�ن م �ش �ي��را إل� ��ى أن د.
عبد الفتاح حسن ق��ال :وبتطبيق
ذلك على الطلب املقدم من النائب
دش�ت��ي يظهر أن��ه يتفق م��ع امل��ادة
 24من الالئحة الداخلية فهو مقدم
إل � ��ى رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س وي �ت �ض �م��ن
ب� �ي ��ان ��ا ب ��أس� �ب ��اب ط� �ل ��ب االج � � ��ازة
وت�ح��دي��دا مل��دت�ه��ا ت�ب��دأ م��ن جلسة
 24/25ابريل .2016
وأض� � ��اف ال �غ��ان��م أن د .محمد
ال �ف �ي �ل��ي ق� � ��ال :ي� �ل ��زم ع �ل ��ى رئ �ي��س

امل � �ج � �ل� ��س امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
االج � ��ازة ل �ت��واف��ر ال �ش��روط امل �ق��ررة
ف ��ي امل � � ��ادة  24امل � �ش ��ار إل �ي �ه��ا ف��ي
ط �ل��ب االج� � ��ازة امل��رف��ق ب�ي�ن�م��ا ق��ال
د.منيب ربيع :إن طلب النائب قد
ق��دم مستكمال شروطه القانونية
امل �ق �ب��ول��ة ل ��ه م� �ق ��رون ��ا ب��األس �ب��اب
امل�ص��وغ��ة للموافقة على اإلذن له
ول�ل�م��دة امل �ح��ددة ف��ي ال�ط�ل��ب فيما
ذكر د.فارس النجادة ان عدم قبول
االج��ازة او تحويلها إل��ى املجلس
ل�ل�ب��ت ب�ه��ا ي�ش�ك��ل س��اب�ق��ة خطيرة
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�خ��ال�ف��ة ل�لائ�ح��ة وق��د
يساء االستناد إل��ى ه��ذه السابقة
م�س�ت�ق�ب�لا ب �م��ا ي��ؤث��ر ع �ل��ى ال�ع�م��ل
البرملاني برمته وم��ا فيه م��ن فقد
الثقة بالنائب واملمارسة النيابية.
وأك � � ��د ال� �غ ��ان ��م أن اآلراء ال �ت��ي
وردت ��ه مكتوبة ت��ؤك��د أن اإلج ��ازة
ت��رج��ع للنائب ول�ي�س��ت للمجلس
او الرئيس مستطردا :وأنا أقسمت
ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال��دس �ت��ور وق��وان�ي�ن
الدولة وأطبق ما جاء في القانون
وال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وم � ��ن ل��دي��ه
رأي آخ ��ر ف�ل�ي�ت�ق��دم ب�ت�ع��دي��ل على
الالئحة.
وردا على سؤال يتعلق بوجود
التفاف حول قضية فصل عضوية
دش�ت��ي ب�ع��د غ�ي��اب��ه ارب ��ع جلسات
ق� ��ال ال �غ ��ان ��م ان� �ن ��ا ام � ��ام ن �ص��وص
ن�س�ي��ر ع�ل�ي�ه��ا وج �ل �س �ت��ا ال �ث�لاث��اء
واالرب�ع��اء تعتبران جلسة واح��دة
وال�ن��ص واض��ح ب�ه��ذا االم��ر ايضا
ح� �ي ��ث ي �ج �ت �م��ع امل� �ج� �ل ��س ج �ل �س��ة
ع��ادي��ة ي��وم��ي ال �ث�لاث��اء واالرب �ع��اء
م��رة كل أسبوعني وتعتبر جلسة
األربعاء امتدادا للثالثاء والدليل
انه يتم توجيه دعوة واحدة.
وأض ��اف ان دش�ت��ي ق�ب��ل تقديم
ط �ل��ب اإلج � � ��ازة رس �م �ي��ا ي �ك��ون قد
غ � ��اب ع� ��ن ج �ل �س �ت�ين وان� � ��ا االن ال
أس �ت �ط �ي ��ع ت �س �ي �ي��ر األم � � � ��ور وف ��ق
أه��وائ��ي الشخصية او اي اه ��واء
اخ� � � � ��رى وان� � � � ��ا م� � �ل � ��زم ب� �ن� �ص ��وص
قانونية ودس�ت��وري��ة اذا خالفتها
وج��رى على ذل��ك تداعيات معينة
س � ��واء إس� �ق ��اط ع �ض��وي��ة أم غ�ي��ره
ق��د يمكن ال�ن��ائ��ب م��ن ال�ل�ج��وء ال��ى
املحكمة الدستورية التي ستحكم
وف��ق ال�ن�ص��وص امل��وج��ودة ولهذا
ل��ن ن�ق��ع ف��ي ه��ذا ال�خ�ط��أ فالصدق
منجاة.
وحول توجيه دشتي سؤاال إلى
وزي��ر النفط دون تذييله بتوقيع
ق��ال الغانم :كل االش�ت��راط��ات التي
ي �ف �ت��رض ان ت �ك��ون م ��وج ��ودة في
اي سؤال يجب ان تكون موجودة

ال �ن��واب ول�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وه�ن��اك
بعض النصوص الدستورية امللزمة
م �ث��ل ان �ق �ض��اء ف �ت ��رة  ٨أش �ه ��ر ع�ل��ى
دور االن �ع �ق��اد ول �ه��ذا ف ��ان الجلسة
ال �خ �ت��ام �ي��ة الي �م �ك��ن ان ت� �ك ��ون ق�ب��ل
 ٢٨ي��ون �ي��و وق ��د ت�ن�ت�ه��ي ال�ج�ل�س��ات
العادية بفترة ويتم حضور الجلسة
الختامية ولكن االشتراطات هي ما
تقيدنا.
وأض��اف ان��ه ينتظر رئيس لجنة
امليزانيات لعرض ال�ج��دول املقترح
م��ن اللجنة ملناقشة امل�ي��زان�ي��ات في
امل �ج �ل��س م �ت��وق �ع��ا ان ت �ك ��ون ه �ن��اك
جلسات في رمضان.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا

ايضا في سؤال النائب وذلك وفق
ال�لائ �ح��ة واي �ض��ا وف ��ق اإلج� ��راءات
التي تتعلق بعمل االمانة العامة.

الوثيقة ق��ال الغانم إن ه��ذا سيكون
ض �م ��ن م�ل�اح� �ظ ��ات ال � �ن � ��واب وع �ل��ى
الحكومة أن ترد على هذا األمر.

الوثيقة االقتصادية
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بوثيقة االصالح املالي واالقتصادي
ق � ��ال إن امل �ج �ل ��س س �ي �ن��اق �ش �ه��ا ف��ي
جلسة  24الجاري بعد أن كان مقررا
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة ال �ع��اش��ر من
الجاري إال أنه وبعد طلب الحكومة
ت��أج �ي��ل م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ل �ح�ي�ن وج� ��ود
س�م��و رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ جابر
املبارك في البالد فقد تقرر تأجيلها
إل��ى الجلسة التالية ليتسنى ال��رد
على استفسارات األعضاء.
وجدد الغانم التأكيد أن الوثيقة
م� � �ج � ��رد رؤى وأف� � � �ك � � ��ار ح �ك ��وم �ي ��ة
ووجهات نظر وهي ليست خاضعة
للتصويت باملوافقة أو الرفض رغم
تباين آراء النواب حيالها موضحا
ان ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة س �ي �ت �ض �م��ن
توصيات ومالحظات ال�ن��واب كافة
قبل إحالتها إلى الحكومة.
وأض ��اف أن مسؤولية الحكومة
ات�خ��اذ ال �ق��رار ال��ذي ت��راه ف��ي صالح
البالد والعباد وف��ي األم��ور التي ال
ت�ح�ت��اج إل��ى ق��وان�ين أم��ا م��ا يحتاج
ت� �ش ��ري� �ع ��ا ف� �م ��ن واج� � � ��ب ال �ح �ك��وم��ة
ع��رض��ه ع �ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ل�ي��أخ��ذ
دورت � ��ه ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل �ع��روف��ة وم��ن
واج ��ب امل�ج�ل��س م��راق �ب��ة االج � ��راءات
الحكومية.
وفيما إن ك��ان��ت ه�ن��اك ضمانات
ت�ل��زم ال�ح�ك��وم��ة بتنفيذ م��ا ي��رد في

القضية الفلسطينية
وعن لقائه رئيس لجنة فلسطني
في مجلس النواب االردني واقتراحه
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ش��ؤون
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أك ��د ال��رئ �ي��س ال�غ��ان��م
الدور الريادي للبرملان الكويتي في
دع ��م ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية مشيرا
إلى ان الوفد الزائر وجه الشكر إلى
ال�ك��وي��ت وب��رمل��ان�ه��ا ع�ل��ى ه��ذا ال��دور
ت� �ج ��اه ق �ض �ي��ة امل �س �ل �م�ي�ن وال� �ع ��رب
االولى.
وب �س��ؤال��ه ع��ن ت�ق��ري��ر ح��دي��ث أك��د
ت �ف��وق ه ��ذا امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل�ج��ال��س
السابقة ومنها املجلس التأسيسي
م��ن ح�ي��ث اإلن �ج��ازات والتشريعات
أج� ��اب ال �غ��ان��م :ه ��ذا امل �ج �ل��س ورغ��م
ع��دم ان�ق�ض��اء السنة الثالثة إال أنه
أن�ج��ز الكثير م��ن التشريعات التي
نشكر عليها النواب مضيفا :كما ان
آلية العمل لها دور كبير في تحقيق
ه� � ��ذا اإلن � � �ج � ��از ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل �ل �م �ج �ل��س
ال ��ذي أص�ب��ح أك�ث��ر س��رع��ة ف��ي عمله
م��ن ال�ل�ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة متمنيا من
الحكومة تفعيل القوانني الصادرة
في أسرع وقت.
فض دور االنعقاد
وح � ��ول ف ��ض دور االن� �ع� �ق ��اد ه��ل
سيكون ف��ي رم�ض��ان او بعد العيد
أض ��اف ال �غ��ان��م :ال أس�ت�ط�ي��ع إع�ط��اء
اج ��اب ��ة ق��اط �ع��ة ق �ب��ل ال� �ت� �ش ��اور م��ع

خارطة المدن السكانية
وبخصوص قرار مجلس الوزراء
إق��رار مدينة جنوب سعد العبدالله
ض�م��ن خ��ارط��ة امل ��دن السكانية ق��ال
الغانم :انا سعيد جدا لهذه الخطوة
وأش� �ك ��ر ج �م �ي��ع اإلخ � ��وة ف ��ي جميع
ال�ج�ه��ات ال��ذي��ن ت�ع��اون��وا ل�ح��ل ه��ذه
املشاكل مردفا :واعتقد ان هذا دور
امل� �س ��ؤول ال��رئ �ي �س��ي ل �ي��س ف �ق��ط في
عرقلة او إي�ق��اف األم��ور وان�م��ا جزء
ك �ب �ي��ر م ��ن دوره ان ي ��أت ��ي ب �ح �ل��ول
ول � �ه� ��ذا ك� ��ل ال� �ج� �ه ��ات ف� ��ي ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ب �ل��دي��ة وامل�ع�ن�ي��ة ب�ه��ذا
االم��ر من تخصيص ه��ذه الوحدات
السكنية قي منطقة كان يقال ان بها
بعض العوائق التي تم ازالتها مثل
مشكلة اآلبار االرتوازية.
وأض��اف ان احمد املنفوحي قبل
ان يتسلم منصب مدير عام البلدية
جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل
من خالل تخصيص أماكن مخارج
ل� �ه ��ذا اآلب� � � ��ار ح �ت ��ى ت� �ك ��ون ح ��دائ ��ق
ب��االض��اف��ة ال ��ى ح �ل��ول ف�ن�ي��ة اخ ��رى.
م�س�ت�ط��ردا :وف��ي النهاية ت��م إيجاد
حلول لهذه املشكلة وساهموا بذلك
في حل املشكلة اإلسكانية.
وت�م�ن��ى ال�غ��ان��م ان ت�س�ي��ر األم��ور
ب �ن �ف��س ال� �س ��رع ��ة وال� ��وت � �ي� ��رة ح�ت��ى
ي�ب��دأ تخطيطها وال�ع�م��ل بها حتى
نساهم بشكل كبير في تقليل قائمة
االن �ت �ظ��ار ف ��ي ال �ط �ل �ب��ات ال�س�ك��ان�ي��ة
مضيفا :هذا العدد الكبير لـ  ٤٠ألف
وح��دة سكنية ال يستهان به ويكاد
يكون  ٤٠في املائة من املسجلني في
قوائم االنتظار.

ال أستطيع تسيير
األمور وفق
أهوائي الشخصية
أو أي أهواء أخرى
يمكن لدشتي
اللجوء إلى
المحكمة
الدستورية ولن
نقع في هذا الخطأ
فالصدق منجاة
الجلسة الختامية
ال يمكن أن تكون
قبل  ٢٨يونيو
المجلس
سيناقش الوثيقة
االقتصادية في
جلسة  24الجاري
ليتسنى الرد على
استفسارات
األعضاء
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أكد خالل مشاركته في حفل لوياك إن الكويت ليست بلد فساد وترف كما يحاول البعض أن يشيع

الغانم :قيمة الكويتيين ليست في برميل
نفط بل في عطائهم وفنهم الراقي

الغانم متوسطا الحمود والنصف والسقاف وعددا من الحضور

أك� ��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
الغانم أهمية املشاركة املجتمعية في
إع� ��ادة ب �ن��اء األوط � ��ان م �ش��ددا ع�ل��ى أن
امل �ب��ادرات ال�ت��ي يتبناها املجتمع هي
ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د ل�ت�ح�ق�ي��ق م��ا يطمح
إليه الشعب الكويتي.
وقال الغانم إنه ال يمكن لـ  50نائبا
و 15وزي��را أن يساهموا ف��ي ح��ل كافة
املشاكل ال�ت��ي يعاني منها مجتمعنا
مهما اج�ت�ه��دن��ا وأخ�ل�ص�ن��ا ف��ي عملنا
م �ش��ددا ع�ل��ى دور امل�ج�ت�م��ع وك�ي��ان��ات��ه
املدنية في املساهمة في مسيرة التقدم
والتنمية.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �غ��ان��م خ�ل�ال
الحفل الختامي ملشروع (الفن للسالم)
التابع ملشروع (ل��وي��اك) ال��ذي أقيم في
املدرسة القبلية مساء امس االول تحت
رع��اي��ة ال�غ��ان��م وح �ض��ره وزي ��ر اإلع�ل�ام
وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ

سلمان الحمود الصباح ووزير الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
ال�ع�ب��دال�ل��ه امل �ب ��ارك ال �ص �ب��اح وال�ن��ائ��ب
راك � � � � ��ان ال � �ن � �ص ��ف ورئ� � �ي � ��س امل �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون واآلداب
م.ع�ل��ي اليوحة ورئيسة مجلس ادارة
(ل� ��وي� ��اك) ف ��ارع ��ة ال �س �ق��اف وع � ��دد م��ن
السفراء املعتمدين لدى دولة الكويت.
وأش � ��اد ال �غ��ان��م ب �م �ب��ادرة (ل ��وي ��اك)
ق ��ائ�ل�ا إن امل � �ب� ��ادرة ات� �خ ��ذت م ��ن ال �ف��ن
وال �ع �م ��ل ال �ت �ط��وع��ي وث �ق ��اف ��ة ال �ع �ط��اء
امل�ج�ت�م�ع��ي أدوات ل �ل �ت �ص��دي مل�ش��اع��ر
ال �ي ��أس وال �ق �ن��وط واإلح � �ب ��اط وث�ق��اف��ة
ال � �ش � �ك ��وى م � ��ن دون ع� �م ��ل وف� � ��ي ه ��ذا
الصدد أوجه الشكر للشباب الكويتي
وال �ش �ب��اب غ �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ع��اش
على أرض الكويت وعشق ترابها وآمن
بأن ظالم العالم كله ال يطفئ شمعة.
وأض ��اف :إن��ه وس��ط م��ا ن�ش�ه��ده في

الغانم يلقي كلمة

اق�ل�ي�م�ن��ا امل �ل �ت �ه��ب م ��ن ح � ��روب وت��وت��ر
وداخ �ل �ي��ا م��ن دع � ��وات ت�ح�م��ل ل�لأس��ف
أج �ن ��دات خ��اص��ة ت��دع��و إل ��ى اإلح �ب��اط
والقنوط أت��ت م�ب��ادرة (ل��وي��اك) لتثبت
ب�م�ب��ادرة تلو األخ ��رى أن ال�ك��وي��ت بلد
جميل وبلد خير وعطاء .
ول�ف��ت إل��ى أن حملة ال�ف��ن م��ن أج��ل
ال � �س�ل��ام أص� ��اب� ��ت أك� �ث ��ر م� ��ن ع �ص �ف��ور
بحجر واحد إذ إنها دعت إلى الحفاظ
ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ع �ب��ر االس �ت �خ��دام األم �ث��ل
للمخلفات ال�ص�ن��اع�ي��ة ون�ش��ر اإلب ��داع
ال�ف�ن��ي ب�م�ش��ارك��ة أب �ن��اء ال �ب��دون ونشر
ث �ق��اف��ة ال ��وع ��ي ب�ي�ن ش �ب��اب �ن��ا ب��أه�م�ي��ة
دوره��م تجاه اإلنسانية من بالد أمير
اإلن�س��ان�ي��ة إض��اف��ة إل��ى ح�م��ل ال��رس��ال��ة
الحب والسالم.
وق��ال الغانم إن الكويت ليست بلد
ف �س ��اد وك �س ��ل وت � ��رف م �ث �ل �م��ا ي �ح��اول
اآلخ � � ��رون أن ي �ش �ي �ع��وا ب ��ل ه �ك��ذا ك��ان

آب��اؤك��م وهكذا ستكونون فأنتم ثمرة
غ � ��رس ه� � ��ؤالء اآلب � � ��اء وال � �ي� ��وم أث �ب �ت��ت
(ل � ��وي � ��اك) ع �ب ��ر م� �ب ��ادرات� �ه ��ا أن ق�ي�م��ة
الكويت والكويتيني ليست في برميل
ن�ف��ط ي �ب��اع وي �ش �ت��رى أو ي�ن�خ�ف��ض أو
يرتفع بل قيمة الكويتيني تتجسد في
عطاء سخي وفن راق ودعوة سالم.
ووج��ه الغانم الشكر والتقدير لكل
م��ن س��اه��م ف��ي م �ش��روع ال �ف��ن ل�ل�س�لام
م � ��ن م �ن �ظ �م�ي�ن وم � �ش� ��رف�ي��ن وف� �ن ��ان�ي�ن
ومتطوعني ومشاركني والذي سيذهب
ري�ع��ه إل��ى ال�لاج�ئ�ين ال �س��وري�ين ألنهم
س��اه �م��وا ف ��ي إش ��اع ��ة ث �ق��اف��ة ال �ج �م��ال
واإلبداع.
وف� � ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال� �ح� �ف ��ل ق� � ��ام ال �غ��ان��م
بتكريم الفنانني املشاركني في مشروع
(الفن للسالم) والذي تركز على تحويل
ب��رام �ي��ل ال�ن�ف��ط ال ��ى م�ق��اع��د مصنوعة
بشكل فني راق.

تكريم أحد املشاركني في املشروع

 ..ويستقبل رئيس لجنة فلسطين
في مجلس النواب األردني
استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ام��س
رئ�ي��س لجنة فلسطني النيابية
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ب��امل �م �ل �ك��ة
األردنية الهاشمية النائب يحيى
ال�س�ع��ود وأع �ض��اء اللجنة وذل��ك
بمناسبة زيارتهم للبالد.
وت� � � �ط � � ��رق ال� � �ل� � �ق � ��اء إل � � � ��ى آخ� ��ر

املستجدات في امللف الفلسطيني
ف��ي ظ��ل االع �ت��داءات اإلسرائيلية
امل� � � � � �ت� � � � � �ك � � � � ��ررة ع � � � �ل� � � ��ى ال� � �ش� � �ع � ��ب
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي األع � � � � ��زل وس� �ب ��ل
تفعيل العمل البرملاني اإلقليمي
وال��دول��ي للتصدي لالنتهاكات
اإلسرائيلية املستمرة.
وض� � � ��م ال� � ��وف� � ��د األردن � � � � � ��ي ك�لا

م ��ن ال � �ن� ��واب د .ه �ي �ث��م ال �ع �ب��ادي
وأنصاف الخوالدة ونجاح العزة
وأم�ين س��ر لجنة فلسطني مؤيد
القادري.

الغانم يسلم السعود درعا تذكارية في حضور أعضاء لجنة فلسطني في مجلس النواب األردني
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الخرينج يستقبل رئيس لجنة
فلسطين في برلمان األردن

الخرينج والعوضي يتوسطان رئيس وأعضاء لجنة فلسطني في البرملان األردني

اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ف��ي مكتبه
ام � � � ��س رئ � � �ي � ��س ل � �ج � �ن� ��ة ف �ل �س �ط�ي�ن
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ف � ��ي م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��واب
باململكة األردنية الهاشمية النائب
ي�ح�ي��ى ال �س �ع��ود وأع �ض��اء اللجنة
وذل��ك بمناسبة زيارتهم الرسمية
للبالد.

وجرى خالل اللقاء التأكيد على
متانة العالقات التي تجمع البلدين
ال�ش�ق�ي�ق�ين ع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات ك��اف��ة
الس�ي�م��ا ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�ب��رمل��ان��ي
كما ت��م بحث آخ��ر املستجدات في
ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية واس �ت �م��رار
امل�ع��ان��اة اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي يعيشها
الشعب الفلسطيني جراء االحتالل

اإلسرائيلي وحضر اللقاء رئيس
لجنة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة النائب
كامل العوضي.
وض� ��م ال ��وف ��د األردن � � ��ي ال� �ن ��واب
د.ه� � �ي� � �ث � ��م ال � � �ع � � �ب� � ��ادي وأن � � �ص� � ��اف
الخوالدة ونجاح العزة وأمني سر
لجنة فلسطني مؤيد القادري.

الكندري لربط طريق
األحمدي بالملك فيصل
طالب النائب فيصل الكندري
ب��رب��ط ط��ري��ق األح �م��دي بطريق
امل �ل��ك ف �ي �ص��ل وق � ��ال ف ��ي اق �ت��راح
ب ��رغ� �ب ��ة ق� ��دم� ��ه ب � �ه� ��ذا ال � �ص� ��دد:
ن�ظ��را مل��ا يعانيه اه��ال��ي منطقة
االح� �م ��دي م ��ن ازدح� � ��ام م� ��روري
دائ ��م ف��ي ال� �ش ��وارع امل ��ؤدي ��ة ال��ى

برلمان

ط��ري��ق امل �ل��ك ف�ي�ص��ل خ��اص��ة في
ف �ت ��رات ال� � ��دوام ل ��ذا أق �ت ��رح رب��ط
ط��ري��ق االح� �م ��دي ب �ط��ري��ق امل�ل��ك
ف�ي�ص��ل وي �ك��ون م��وازي��ا لطريق
املقوع.
فيصل الكندري
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السعود :الغانم قامة كويتية
وجدير بحمل القضية الفلسطينية
وص ��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة فلسطني
في مجلس النواب االردني النائب
يحيى السعود العالقات األردنية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��أن �ه��ا م �ت �م �ي��زة وف��ي
أفضل حاالتها منوها بالعالقات
الخاصة بني امللك عبد الله الثاني
وص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
االحمد.
وأض ��اف ال�س�ع��ود ف��ي تصريح
إلى الصحافيني عقب لقائه رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم ونائب
الرئيس مبارك الخرينج ورئيس
ال�ل�ج�ن��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال �ن��ائ��ب كامل
ال� �ع ��وض ��ي :ان� �ن ��ا ن �ت �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر
ال�ج��زي��ل إل��ى دول ��ة ال�ك��وي��ت أم�ي��را
وح �ك��وم��ة وب��رمل��ان��ا وش �ع �ب��ا على
ك��رم الضيافة وح�س��ن االستقبال
الذي ليس غريبا على هذه الدولة
الشقيقة إذ إن الكويت تعلم الناس
ك� ��رم ال �ض �ي��اف��ة ون� �ح ��ن ف� �خ ��ورون
ك �ب��رمل��ان �ي�ين أردن� �ي�ي�ن ب��ال �ع�لاق��ات
املتميزة م��ع األش �ق��اء ف��ي الكويت
في املجاالت كافة.
وأوض � � ��ح أن ال ��رئ� �ي ��س ال �غ��ان��م
ت �ح��دث ح ��ول ال �ع��دي��د م ��ن االم ��ور
ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك وق� ��ال :ما
أسعد ما تحدث به الرئيس الغانم
عندما تناول القضية الفلسطينية
فقد استمعت ك�لام��ا اعتبرت فيه
ن�ف�س��ي ق��زم��ا أم� ��ام ق��ام��ة ك��وي�ت�ي��ة
خصوصا عندما أك��د ال�غ��ان��م أنه
س �ي �ت �ب �ن��ى ف ��ي اج� �ت� �م ��اع االت� �ح ��اد
البرملاني الدولي في اكتوبر املقبل
ق��رارا بتجميد عضوية اسرائيل
في االتحاد وهو ما يدلل على أنه
ان �س��ان ي�ن�ت�م��ي ل��وط�ن��ه وع�ق�ي��دت��ه
وعروبته ونؤكد أنه يستحق هذا
امل �ن �ص��ب وأن � ��ه ج ��دي ��ر ب �ح �م��ل ه��م

يحيى السعود

ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .وإذ ح��ذر
ال �س �ع ��ود م ��ن م � �ح� ��اوالت ال �ل��وب��ي
ال�ص�ه�ي��ون��ي ع��رق �ل��ة ه ��ذا امل�س�ع��ى
من الرئيس الغانم فإنه دعا الدول
العربية واالسالمية البالغ عددها
 53عضوا في االتحاد بأن تكون
عونا وسندا ألخيهم.
وأش� ��ار ال �س �ع��ود إل ��ى أن ل�ق��اءه
مع الغانم تطرق إلى دعم األشقاء
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ال� �ق ��دس ال�ت��ي
ت �ت �ع��رض إل� ��ى ال �ت �ه��وي��د م ��ن ق�ب��ل
ق��وات االح�ت�لال الصهيوني الفتا
إل ��ى أن ��ه اس �ت �م��ع إل ��ى ك �ل�ام يثلج
ال � �ص � ��در م � ��ن إن � �س � ��ان ي �ح �م ��ل ك��ل
معاني اإلنسانية.
ول �ف��ت ال �س �ع��ود إل ��ى أن ال�ل�ق��اء
مع الغانم تطرق إلى التوسع في
جلب العمالة االردن�ي��ة للعمل في
الكويت مشيرا إلى أن الغانم أكد
أن م�ج�ل��س االم ��ة داع ��م مل��ا تقدمه
الحكومة الكويتية ل�لأردن ونحن
بدورنا نثمن ذلك عاليا.
وأوض ��ح ال�س�ع��ود أن ال��زي��ارات
ب � �ي� ��ن األش � � � � �ق� � � � ��اء ف � � � ��ي ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن

ستتواصل حيث وجهت دعوة إلى
ال �ق��ام��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة رئ �ي��س مجلس
االم� � ��ة ل� ��زي� ��ارة االردن م ��ؤك ��دا ان
االردن�ي�ين يتشرفون بهذ ال��زي��ارة
وبالعالقة مع دولة الكويت.
وعن لقائه نائب رئيس مجلس
االمة مبارك الخرينج ذكر السعود
أن ه ��ذا ال��رج��ل ي�س�ت�ح��ق ال�ت�ق��دي��ر
على م�ش��اع��ره ال�ص��ادق��ة وحرصه
على توطيد العالقات بني البلدين
م�ن��وه��ا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه بالعالقة
امل �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال �ن ��ائ ��ب وق��اع��دت��ه
االنتخابية مشيرا إلى أنه تباحث
مع الخرينج في كل ما يجري على
ال �س��اح��ة الفلسطينية وش�ك��رن��اه
على الدعم الكويتي لالردن.
وع � � ��ن ل� �ق ��ائ ��ه رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
الخارجية النائب كامل العوضي
أكد السعود أننا تباحثنا معه في
كل تطورات القضية الفلسطينية
ف ��ي ح��دي��ث ودي ت �ب��ادل �ن��ا ح��ول��ه
كذلك تعزيز العالقات بني االشقاء.
وك � �ش� ��ف ال � �س � �ع� ��ود ف � ��ي خ �ت ��ام
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ه ع � � ��ن أن � � � ��ه ط � �ل� ��ب م��ن
ال� �ق ��ام ��ات ال � �ث �ل�اث ال� �ت ��ي ال �ت �ق��اه��ا
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ت�ع�ن��ى
ب� ��ال � �ش� ��ؤون ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وه ��و
م � ��ا ن� �ت� �م� �ن ��ى أن ي � �ح� ��دث ف � ��ي ك��ل
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام �ي��ة على
اعتبار أن فلسطني لكل املسلمني
وامل �س �ي �ح �ي�ين ال ��ذي ��ن ه ��م ش��رك��اء
حقيقيون لنا.

مدينة الحرير ومزاولة مهنة مراجعة الحسابات
وتعديل قانون الجزاء أمام اللجان األحد
ت� �ج� �ت� �م ��ع  5ل� � �ج � ��ان ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ي� � � ��وم االح� � � � ��د امل � �ق � �ب� ��ل الس� �ت� �ك� �م ��ال
اه� � ��م امل � ��وض � ��وع � ��ات امل � ��درج � ��ة ع �ل��ى
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا إذ تجتمع اللجنة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة مل �ن ��اق �ش ��ة ط� �ل ��ب رف ��ع
ال �ح �ص ��ان ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال �ن��ائ��ب
عبدالحميد دشتي في القضية رقم
 14لسنة  2016ح�ص��ر ام��ن ال��دول��ة
املقيدة برقم  2016/12جنايات أمن
الدولة.
كما تناقش اللجنة التشريعية
ع� � ��ددا م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن
م� �ن� �ه ��ا ال� � �خ � ��اص ب� ��اض� ��اف� ��ة م � ��واد

جديدة ال��ى القانون رق��م  17لسنة
 1960ب��اص��دار ق��ان��ون االج � ��راءات
واملحاكات الجزائية.
وت� �ب� �ح ��ث ال �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
اي �ض ��ا االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة
فقرة جديدة للمادة  24من املرسوم
بالقانون رقم  68لسنة  1980باصدار
ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة واالق �ت��راح بقانون
اخ� � ��ر ب ��اض ��اف ��ة ف � �ق ��رة ج� ��دي� ��دة ال ��ى
امل��ادة  15م��ن القانون رق��م  21لسنة
 1962بنظام السلكني الدبلوماسي
وال�ق�ن�ص�ل��ي وت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة  1961بشأن

وتعديل بعض اح�ك��ام القانون رقم
 112لسنة  2013بشأن انشاء الهيئة
العامة للغذاء والتغذية.
واس� �ت� �ب ��دال ال �ب �ن��د  3م ��ن امل� ��ادة
 33م��ن القانون رق��م  7لسنة 2010
ب �ش��أن ان� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة اس � ��واق امل ��ال
وت �ن �ظ �ي��م ن� �ش ��اط االوراق امل��ال �ي��ة
وتعديل بعض احكام القانون رقم
 42لسنة  2014ف��ي اص ��دار قانون
حماية البيئة.
وت� �ج� �ت� �م ��ع ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ن��اق �ش��ة
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة

م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ل�ل�س�ن��ة
املالية .2017/2016
ك� �م ��ا ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية فريق مبادرة
الكويت عاصمة النفط ف��ي العالم
وتناقش مشروع القانون في شأن
م��زاول��ة مهنة مراجعة الحسابات
بحضور وزير التجارة والصناعة.
وت�ج�ت�م��ع لجنة امل��راف��ق العامة
ملناقشة االق �ت��راح بقانون بانشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل ��دي� �ن ��ة ال �ح��ري��ر
وجزيرة بوبيان ومناقشة االحالة

ال� � ��واردة م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ب�ش��أن امل��واف�ق��ة على تكليف لجنة
املرافق العامة التحقيق حول تكرار
ح��االت وفيات العمال في مشروع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م الجامعية
الشدادية ومناقشة الكتاب ال��وارد
م ��ن وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي ��ر
الدولة لشؤون مجلس االمة بشأن
ال��رد على التوصيات الناجمة عن
مناقشة استجواب عضو مجلس
االمة عادل مساعد الخرافي لوزير
االشغال العامة االسبق.
وتجتمع لجنة حماية األم��وال

ال � �ع ��ام ��ة مل� �ن ��اق� �ش ��ة اج � � � � ��راءت ب �ي��ع
ال� � �ش � ��رك � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ع� �ق ��اري ��ة وم �ن��اق �ش��ة
م �ل�اب � �س ��ات ب� �ي ��ع أح� � ��د ال � �ع � �ق ��ارات
امل�م�ل��وك��ة ل�ش��رك��ة ك�ي�ف��ان ال�ع�ق��اري��ة
ع�ل��ى ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
للخدمات العقارية ونائب رئيس
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة وال �ع�ض��و
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار
وال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار.
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أبل يسأل الصالح عن بيع
شركات تساهم فيها الدولة

وثيقة اإلصالح االقتصادي قرار حكومي ال يحتاج إلى تصويت

الزلزلة :تطبيق التأمين الصحي
للمتقاعدين خالل أيام
أكد رئيس لجنة األولويات النائب
د .يوسف الزلزلة اهتمامه بموضوع
التأمني الصحي للمتقاعدين محمال
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م �س��ؤول �ي��ة ت��أخ�ي��ر
ان � �ج� ��از م � �ش� ��روع ال � �ك � ��روت ال �ص �ح �ي��ة
ال�خ��اص��ة ب��امل�ت�ق��اع��دي��ن رغ��م أن وزارة
املالية من جانبها خصصت ميزانية
ق ��دره ��ا  86م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار م �ن �ه��ا 20
مليونا ل�ه��ذه السنة إلن�ه��اء تعاقدات
وزارة الصحة.
واض��اف الزلزلة ف��ي لقائه ال��دوري
مع رواد ديوانه في الدسمة أول أمس
ان لجنة االول��وي��ات البرملانية قامت
بدورها واستدعت ممثلني عن وزارتي
ال �ص �ح��ة وامل��ال �ي��ة ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى اس�ب��اب ال�ت��أخ�ي��ر حيث
تبني ان ديوان املحاسبة هو من اوقف
امل�ش��روع ل�ع��دم وج��ود ميزانية كافية
مطالبا بترحيله ال��ى ميزانية السنة
امل��ال �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة اال ان وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
ق��د تعهد بتنفيذ امل �ش��روع حتى وان
استدعى االم��ر االستعانة بميزانيات
مخصصة لجوانب اخرى في الوزارة.
واوضح ان وزارة الصحة بالتعاون
م� ��ع وزارة امل ��ال� �ي ��ة س �ت �ع �م�ل�ان ع�ل��ى
االس � � ��راع ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش ��روع خ�ل�ال
االس��اب �ي��ع القليلة امل�ق�ب�ل��ة ق��ائ�لا وف��ي
ح � ��ال ت �س �ب��ب دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ف��ي
تعطيلها مرة اخرى سنثير االمر مرة
اخرى في مجلس االمة خالل الجلسة
املقبلة.

ال� ��ى ذل� ��ك ت �ط ��رق ال ��زل ��زل ��ة ل�ح��دي��ث
ح� ��ول ت�ن�ف�ي��ذ ق ��ان ��ون ش��رك��ة ال�ع�م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة ال � ��ذي واف � ��ق ع �ل �ي��ه امل�ج�ل��س
م��وض�ح��ا ان ��ه ك ��ان ي�ف�ت��رض ان تعمل
الهيئة العامة لالستثمار على تشكيل
شركة تلتزم بتوفير النسب املطلوبة
ملكاتب الخدم الحالية حسب ما تقره
او تحدده الهيئة حيث قامت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب �ط �ل��ب دراس � ��ة
متكاملة لضمان ن�ج��اح التجربة من
إح ��دى ال�ش��رك��ات املتخصصة مشيرا
ال��ى رف��ض ال�ح�ك��وم��ة الن �ش��اء ال�ش��رك��ة
امل �ط �ل��وب��ة االم � ��ر ال � ��ذي ق��اب �ل��ه اص� ��رار
مجلس االمة عليها.
وتوقع الزلزلة انتهاء هذه الدراسة
خ�ل�ال م ��دة اق �ص��اه��ا اس �ب��وع��ان وم��ن
ب �ع��ده��ا س �ي �ت��م االس� � � ��راع ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون م � � �ش � � ��ددا ع � �ل� ��ى ض � � � ��رورة
استعجال تنفيذه خاصة ونحن على
مشارف شهر رمضان الكريم متمنيا
ان ي �ع �م��ل ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى س ��رع ��ة ح��ل
املشكلة التي استغلتها بعض املكاتب
للتربح من ازمتها الى ان فاقت تكلفة
جلب الخادمة اكثر من  1500دينار في
بعض الحاالت.
وت �ط��رق ال��زل��زل��ة ال��ى ح��دي��ث بشأن
اج� � ��ازة ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
مؤكدا ان الالئحة الداخلية للمجلس
ت ��ؤك ��د ح ��ق ال �ن��ائ��ب ف ��ي ط �ل��ب اج� ��ازة
م�ح��ددة وب��ذل��ك ليس م��ن ح��ق مجلس
االمة االعتراض على االجازة طاملا ان

د .يوسف الزلزلة

الالئحة لم تنص على ضرورة عرض
االجازة على مجلس االمة مشددا على
حق النائب دشتي في الحصول على
اجازة دستوريا.
وحول وثيقة االصالح االقتصادي
التي تقدمت بها الحكومة قال الزلزلة
ان الوثيقة بمثابة ق��رار من الحكومة
بعد توصيات متكررة م��ن املنظمات
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال��دول �ي��ة وف��ي
م �ق��دم �ت �ه��ا ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي الت� �خ ��اذ
ق� � ��رارات اق �ت �ص��ادي��ة ع��اج �ل��ة ح �ي��ث إن
التأخير قد ينتج عنه خفض املستوى
االئ �ت �م��ان��ي ل�ل�ك��وي��ت االم� ��ر ال� ��ذي دع��ا
ال��ى االس ��راع ف��ي تقديم ه��ذه الوثيقة
ب�ه��دف ت�ص��وي��ب ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي
وه��ي ل�ي�س��ت ق��ان��ون��ا وال ت�ح�ت��اج ال��ى
ت�ص��وي��ت بينما ي�ح��ق ل�ل�ن��واب تقديم

امل�لاح�ظ��ات ال�خ��اص��ة ب�ه��ا ل�ت��أخ��ذ بها
ال�ح�ك��وم��ة م�ن��وه��ا إل ��ى ان ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ن�ق��اط امل��ذك��ورة ف��ي الوثيقة ك��ان قد
ت ��م امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي �ه��ا س��اب �ق��ا م ��ن ق�ب��ل
م�ج�ل��س  ٢٠١٠ض �م��ن خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
و ه ��ي ال �خ �ط��ة ال� �ت ��ي ي �ج��ب ع �ل��ى ك��ل
دول � ��ة اع ��داده ��ا و ت�ن�ف�ي��ذه��ا ل�ض�م��ان
اس� �ت� �م ��راره ��ا واس � �ت � �ق� ��راره� ��ا م �ش �ي��را
ال��ى ض ��رورة إع �ط��اء ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
م�س��اح��ة اك�ب��ر للمشاركة ف��ي التنمية
مستهجنا حالة ال��رع��ب التي يحاول
البعض إشاعتها تجاه كل ما يخص
ال �خ �ص �خ �ص��ة رغ� ��م ك��ون �ه��ا إج� � ��راءات
عاملية اتخذتها ال ��دول االخ ��رى لدعم
االق �ت �ص��اد و ال��دف��ع ب�ع�ج�ل��ة التنمية
م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ح�ق��وق وروات ��ب و
مزايا ومكتسبات املوظفني الحاليني
و املواطنني بشكل عام.
ك�م��ا ن��وه ال��زل��زل��ة ال��ى ال�ل�ب��س ال��ذي
يحاول البعض اشاعته فيما يخص
امل� �ط ��ال� �ب ��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص ال �ص �ن ��اع ��ات
النفطية مشيرا إل��ى ان ذل��ك ال يشمل
اع �م��ال ال�ح�ف��ر و ال�ت�ن�ق�ي��ب وامل�ص��اف��ي
و ان �م��ا ي �ش �م��ل ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال
ال� �ح� �ص ��ر االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن م �ن �ت �ج��ات
م�ص�ن��ع امل ��واد ال�ع�ط��ري��ة إلن �ت��اج م��واد
اس�ت�ه�لاك�ي��ة اخ� ��رى م��ن ق �ب��ل م�ص��ان��ع
م �ح �ل �ي��ة ب� ��دال م ��ن ت �ص��دي��ر م�ن�ت�ج��ات
ه � ��ذا امل �ص �ن ��ع ك � �م� ��واد خ � ��ام ل �ل �خ��ارج
ل�ي�ت��م اس �ت �ي��راده��ا م ��رة اخ� ��رى ك �م��واد
استهالكية بأسعار مضاعفة.

الهاجري يطالب بزيادة المعاشات
التقاعدية ستين دينارا كل ثالث سنوات
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري
باقتراح بقـانون في شأن منح زيادة
في املعاشات التقاعدية جاء فيه:
م ��ادة أول ��ى :ت�ض��اف ف�ق��رة ج��دي��دة
في نهاية املادة ( )11من القانون رقم
 61لسنة  1976املشار اليه تقرأ كما
يلي:
ج  -ي� � �ج � ��وز ب � �م � ��رس � ��وم ت �ع ��دي ��ل
املكافآت املمنوحة بموجب القانون
رق��م  38لسنة  1964املشار اليه دون
املساس بعمومية ما تقدم.
ت� �م� �ن ��ح زي � � � � ��ادة ف � ��ي امل � �ع� ��اش� ��ات
التقاعدية املستحقة عند صدور هذا
ال�ق��ان��ون م�ق��داره��ا س�ت��ون دي �ن��ارا كل
ث�ل�اث س �ن��وات وذل ��ك طبقا للشروط
وال� �ق ��واع ��د واالح � �ك � ��ام ال� �ت ��ي ي �ص��در
بها ق��رار من مجلس ادارة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.

م ��ادة ث��ان�ي��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء ك ��ل ف�ي�م��ا يخص
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول
الشهر التالي إلصداره.
وج � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي �ـ��ة
لالقتراح بقانون :صدر االمر االميري
بالقانون رقم  61لسنة  1976بإصدار
قانون التأمينات االجتماعية بهدف
ت�ح�ق�ي��ق امل� �ب ��ادئ ال��دس �ت��وري��ة ال�ت��ي
نص عليها الدستور في امل��ادة ()11
ب�ك�ف��ال��ة ال ��دول ��ة امل �ع��ون��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
ف��ي ح��ال��ة ال�ش�ي�خ��وخ��ة او امل ��رض او
ال �ع �ج��ز ع ��ن ال �ع �م��ل ك �م��ا ت ��وف ��ر ل�ه��م
خدمات التامني االجتماعي واملعونة
االجتماعية والرعاية الصحية.
وج� � ��اءت ه� ��ذه ال �ق ��وان�ي�ن ل�ض�م��ان
ت��وف �ي��ر ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين
ب ��ال ��دول ��ة ول�ل��أس� ��ر امل �ت �ع �ف �ف��ة ال �ت��ي

ماضي الهاجري

تحتاج ال��ى رع��اي��ة ال��دول��ة لظروفها
الخاصة وتقديم ال��دع��م امل��ال��ي لهذه
الفئات تحقيقا لكفالة الدولة لهم.

وبالنظر ال��ي ص��دور ع��دة قوانني
ت� �ن ��اول ��ت ت �ق ��ري ��ر ب� �ش ��أن زي� � � ��ادة ف��ي
م �س �ت �ح �ق��ات امل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
واملساعدات العامة ملواجهة الزيادة
امل � � �ط� � ��ردة ف � ��ي ال� �ن� �ف� �ق ��ات امل �ع �ي �ش �ي��ة
وت� � �ك � ��ال� � �ي � ��ف ال � � �خ � � ��دم � � ��ات ال �ل ��ازم� � ��ة
للمخاطبني بأحكام هذا القانون.
ف� � ��ان م � ��ن امل �ل��ائ � ��م ط� �ل ��ب ال � ��زي � ��ادة
ال � �ج� ��دي� ��دة ب � �م � �ق ��دار س� �ت�ي�ن دي � �ن� ��ارا
ك � � ��ل ث � �ل� ��اث س � � �ن � � ��وات ت� � �ض � ��اف ال� ��ى
اس�ت�ح�ق��اق��ات ك��ل م�ن�ه��م اع �ت �ب��ارا من
اول ال� �ع ��ام ال �ت��ال��ي ل �ل �ع �م��ل ب��أح �ك��ام
ه��ذا ال�ق��ان��ون وذل��ك ملواجهة ال��زي��ادة
ال�ت��ي تشهدها ال�ك��وي��ت ف��ي االح ��وال
االقتصادية الحالية.

وج��ه ال�ن��ائ��ب د .خليل أب��ل ال��ى
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية ووزير النفط بالوكالة انس
الصالح جاء فيه :هل يوجد توجه
ل��دى وزارة املالية لبيع أسهم في
ش��رك��ات تساهم فيها ال��دول��ة؟ إذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م ف�م��ا أس�ب��اب
ب �ي��ع أس� �ه ��م ت �م �ل �ك �ه��ا ال� ��دول� ��ة ف��ي
الشركات املساهمة املدرة لألرباح
ب �ه��ذا ال �ت��وق �ي��ت؟ وم� ��ا ال �ض��واب��ط
التي تحدد نشاط الشركات التي
ت�ن��وي ال��دول��ة بيعها وم��ا أسباب
عدم بيع غيرها إن وجدت؟
وإذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك رغ� �ب ��ة ل��دى
ال � � ��دول � � ��ة ل� �ب� �ي ��ع أس� � �ه � ��م ش� ��رك� ��ات
ت�م��س األم ��ن ال�غ��ذائ��ي (كاملطاحن
وامل � ��واش � ��ي) ف �ه��ل ه� �ن ��اك م�ع��اي�ي��ر
أو دراس ��ة اع�ت�م��دت عليها ال��دول��ة
ب� � �ه � ��ذا ال � � �ش� � ��أن ل�ل��اس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
ه �ك��ذا إج � ��راء إن وج� ��د؟ وه ��ل ه��ذا
البيع إن ت��م س��وف يحقق أه��داف
ال��دول��ة م��ن ن��اح�ي��ة م�ن�ظ��ور األم��ن

د .خليل أبل

ال�غ��ذائ��ي وحماية املستهلك؟ وما
م � ��دى ق��ان��ون �ي��ة ه� �ك ��ذا إج � � ��راء إن
ج��رى تنفيذه على أرض ال��واق��ع؟
م � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي ب� � ��دراس� � ��ة ج � ��دوى
اق �ت �ص��ادي��ة ق ��ام ��ت ب �ه��ا وزارت� �ك ��م
املوقرة بهذا الشأن إن وجدت.

الحريجي للخالد :ما صحة
ما نشرته إحدى الصحف
عن شبكة بيع الماالويات؟
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
ب� �س ��ؤال ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س 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 :ن �ش��رت
ف��ي ج��ري��دة ال ��راي اليومية بعددها
ال�ص��ادر  2016/4/24خبرا بعنوان
شبكة تبيع امل��االوي��ات ف��ي الكويت
وت�ج�ب��ره��ن ع�ل��ى م �م��ارس��ة الجنس
جاء في تفاصيله:
شبكة قوامها كونغولي وطبيب
ب� ��ورون� ��دي واث � �ن� ��ان م ��ن امل ��االوي�ي�ن
تتواصل م��ع وكيل لها ف��ي الكويت
ت� �ق ��وم ب ��االت� �ج ��ار ب� ��امل� ��االوي� ��ات ف��ي
الكويت واحتجازهن واستخدامهن
ف��ي أع �م��ال ج�ن�س�ي��ة ع �ن��وة .ه ��ذا ما
خ�ل��ص إل �ي��ه ت�ق��ري��ر ن�ش��رت��ه وس��ائ��ل
اع�لام�ي��ة م��االوي��ة الف�ت��ة إل��ى ان دور
ال��وك �ي��ل امل ��وج ��ود ف ��ي ال �ك��وي��ت هو
ارس � ��ال ت ��ذاك ��ر ال �س �ف��ر ل �ل �م��االوي��ات
امل� �ف� �ت ��رض س �ف ��ره ��ن ل �ل �ك ��وي ��ت .ل ��ذا
يرجى إفادتنا بالتالي:
ما صحة ما ورد في الخبر ؟ وهل
وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في
ه ��ذا ال �ص ��دد؟ وإل ��ى أي ��ن وص�ل��ت
تلك التحقيقات؟
وذك��رت وسائل اعالمية ماالوية
أن ه� �ن ��اك وك� �ي�ل�ا ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ه��ل
توصلت
ال��داخ�ل�ي��ة إل��ى ه��ذا ال��وك�ي��ل و ما
هي جنسيته؟ وهل هناك كويتيون
متورطني في هذه الشبكة؟
وي� ��رج� ��ي ت � ��زوي � ��دي ب �ج �ن �س �ي��ات
املتورطني وباملراسالت بني الكويت
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وح� � �ك � ��وم � ��ة م � � � � � ��االوي ب� �خ� �ص ��وص
القضية إن وج��دت وه��ل تم القبض
ع�ل��ى أي م��ن أط� ��راف ال�ق�ض�ي��ة ؟وك��م
ع � � ��دد امل� � � ��االوي� � � ��ات ال �ل��ات � ��ي دخ �ل ��ن
ال � �ك ��وي ��ت ف � ��ي ال � �س � �ن� ��وات ال �خ �م��س
األخ � � � �ي� � � ��رة؟ وط � ��ري � �ق � ��ة دخ� ��ول � �ه� ��ن؟
وأس �م��اء ال�ش��رك��ات ال�ت��ي استقدمت
امل ��االوي ��ات ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ك��وي��ت في
الخمس س�ن��وات األخ �ي��رة وطبيعة
عملهن؟ وأس�م��اء الكويتيون الذين
اس �ت �ق��دم��و ال � �خ ��دم امل � ��االوي � ��ات ف��ي
السنوات الخمس األخيرة ؟
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب��إح�ص��ائ�ي��ة
ب � �ع� ��دد ق� �ض ��اي ��ا االت� � �ج � ��ار ب��ال �ب �ش��ر
وممارسة الجنس
آلخ ��ر خ �م��س س� �ن ��وات؟ وم ��ا هي
ج �ن �س �ي��ات امل� �ح� �ك ��وم ع �ل �ي �ه��م ب�ت�ل��ك
القضايا؟
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الكويت ضيف شرف معرض فلسطين الدولي للكتاب

وزير اإلعالم يبدأ زيارة تاريخية
إلى مدينة رام اهلل

ي� � �ب � ��دأ وزي� � � � ��ر اإلع� � �ل� � ��ام ووزي� � � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ال�ش�ي��خ
س �ل �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ال �س �ب ��ت امل �ق �ب��ل
زي � � ��ارة ت��اري �خ �ي��ة إل� ��ى م��دي �ن��ة رام
ال �ل��ه ب��ال�ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ع �ل��ى رأس
وف��د كويتي للمشاركة ف��ي افتتاح
ال ��دورة ال�ع��اش��رة مل�ع��رض فلسطني
ال��دول��ي للكتاب واالح�ت�ف��ال بدولة
الكويت ضيف شرف على املعرض
وق � � � � � ��ال ال� � �ش� � �ي � ��خ س� � �ل� � �م � ��ان ف ��ي
ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا إن دع ��وة األش �ق��اء
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف��ي
املعرض واستضافة دول��ة الكويت
كضيف ش��رف خ�ل�ال ه��ذا التجمع
ال �ث �ق��اف��ي ال� ��دول� ��ي ت ��ؤك ��د ال �ت �ق��دي��ر
الفلسطيني لدولة الكويت وريادة
ث�ق��اف�ت�ه��ا ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين ال�ع��رب��ي
وال � ��دول � ��ي إض ��اف ��ة ال � ��ى م ��ا ت�م�ث�ل��ه
هذه الدعوة من احتفاء فلسطيني
ب� ��ال � �ك� ��وي� ��ت ك � �ع ��اص � �م ��ة ل �ل �ث �ق��اف��ة
اإلسالمية لعام .2016
وأض � � � � ��اف أن زي � � ��ارت � � ��ه مل ��دي �ن ��ة
رام ال � �ل� ��ه ت� �ت� �ض� �م ��ن ل � � �ق� � ��اءات م��ع
ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��ود ع� �ب ��اس وك �ب��ار
امل �س��ؤول�ين الفلسطينيني للبحث
ف ��ي ش �ت��ى م� �ج ��االت ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني م�ش�ي��را إل��ى أن

املستقبل يحمل مزيدا من التعاون
والتنسيق على ك��ل األص �ع��دة بما
يتطلع إليه البلدان.
وذك��ر الشيخ سلمان أن زيارته
ت��أت��ي ب�ع��د ال��زي��ارة امل�ه�م��ة للنائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
ال�خ��ال��د لفلسطني ف��ي  14سبتمبر
ع ��ام  2014وال �ت��ي ت�ع��د أول زي ��ارة
مل� �س ��ؤول ك��وي �ت��ي رف �ي��ع ل�ل�أراض��ي
الفلسطينية منذ عام .1967
وعن قيام وزارة اإلعالم بطباعة
م��وس��وع��ة ال�ق��دس ال�ش��ري��ف ق��ال إن
قيام الكويت ممثلة بوزارة اإلعالم
ب�ط�ب��اع��ة وإص � ��دار ه ��ذه امل��وس��وع��ة
امل �ك��ون��ة م ��ن ث�ل�اث��ة م �ج �ل��دات ال�ت��ي
اع� � ��ده� � ��ا ال� � �ج � ��ان � ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
وتتناول تاريخ القدس وانجازاتها
الحضارية ومقدساتها واالنسان
فيها ي��أت��ي ام �ت��دادا ل ��دور الكويت
الحضاري والثقافي.
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن ال�ع�لاق��ات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة الفلسطينية
أكد الشيخ سلمان تجذر العالقات
وع� �م� �ق� �ه ��ا ف� � ��ي ت� � ��اري� � ��خ ال� �ب� �ل ��دي ��ن
وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني م�ن��ذ أواس��ط
ث �ل�اث � �ي � �ن � �ي� ��ات ال � � �ق� � ��رن ال� �ع� �ش ��ري ��ن

الشيخ سلمان الحمود

ح �ي �ن �م��ا اس �ت �ق��دم��ت ال� �ك ��وي ��ت أول
بعثة م��ن امل��درس�ين الفلسطينيني
ل �ل �م �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ف��ي ال �ك��وي��ت وردا ع�ل��ى س ��ؤال عن
ال��دع��م ال�ك��وي�ت��ي ال�ث�ق��اف��ي للشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي ال� �ش� �ق� �ي ��ق ذك � � ��ر أن
أج� � ��واء ال �ح ��ري ��ة وال��دي �م��وق��راط �ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ت �م �ت��ع ب �ه��ا دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
منذ النشأة ك��ان لها دور ب��ارز في
امل�ش�ه��د ال�ث�ق��اف��ي ال�ك��وي�ت��ي ودع�م��ه
لكل الثقافات العربية واإلسالمية.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ح �ج��م امل �ش��ارك��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي م� �ع ��رض ف�ل�س�ط�ين

ال��دول��ي ال�ع��اش��ر للكتاب ال��ذي يتم
ت �ن �ظ �ي �م��ه ت �ح��ت ش� �ع ��ار (ف�ل�س�ط�ين
ت�ق��رأ) أوض��ح وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب أن��ه نظرا
ل� �ك ��ون ال �ك ��وي ��ت ع��اص �م��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة
االسالمية للعام  2016إضافة إلى
أن دول��ة ال�ك��وي��ت ضيف ش��رف في
ه��ذا التجمع الثقافي ال��دول��ي فقد
كان ضروريا املشاركة بقدر حجم
ال�ك��وي��ت ودوره ��ا الثقافي العربي
واإلس �ل��ام � ��ي وال � ��دول � ��ي م� ��ن خ�ل�ال
ج �ن��اح امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة
والفنون واآلداب وجناح احتفالية
الكويت عاصمة للثقافة االسالمية
ل� � �ع � ��ام  2016وم � � �ع� � ��رض ال� � �ت � ��راث
الكويتي.
وق� � � ��ال إن األس � � �ب� � ��وع ال �ث �ق ��اف ��ي
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ف �ل �س �ط�ين ي�ت�ض�م��ن
ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات
الثقافية التي ستبدأ ي��وم  8مايو
ال � �ح� ��ال� ��ي وي � � �ش� � ��ارك ف� �ي� �ه ��ا أدب � � ��اء
وم� �ث� �ق� �ف ��ون وش � � �ع� � ��راء ك ��وي �ت �ي ��ون
وت �خ �ت �ت��م ي � ��وم  12م ��اي ��و ب��إق��ام��ة
م � � �ع� � ��رض ل� � �ل� � �ط � ��واب � ��ع ال � �ب� ��ري� ��دي� ��ة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع الجمعية الكويتية
لهواة الطوابع والعمالت.

مشاورات السالم اليمنية تستأنف
جلساتها بعد ثالثة أيام من تعليقها
اخ �ت �ت �م��ت أم � ��س ج �ل �س��ة ج��دي��دة
م ��ن م � �ش ��اورات ال �س�ل�ام ال�ي�م�ن�ي��ة في
ال� �ك ��وي ��ت مل �ت ��اب �ع ��ة ج � � ��دول االع � �م ��ال
املتفق عليه وذلك بعد ثالثة ايام من
اع�لان وف��د الحكومة اليمنية تعليق
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف� ��ي امل � � �ش � � ��اورات ب�س�ب��ب
هجوم استهدف معسكرا بمحافظة
عمران غربي اليمن .ويأتي استئناف
امل �ش��اورات ال�ت��ي تعقد ب��رع��اي��ة االم��م
امل �ت �ح��دة ب �ع��د ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة ب��ذل�ه��ا
النائب االول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد واالمني العام ملجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي د .ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي
خ � �ل ��ال ال � �ي � ��وم �ي��ن امل � ��اض � �ي �ي��ن ل ��دع ��م
مشاورات السالم بعد تعليقها
وم��ن امل �ق��رر ان تستكمل األط ��راف
ال�ي�م�ن�ي��ة امل�م�ث�ل��ة ف��ي وف ��د ال�ح�ك��وم��ة
اليمنية ووفدي أنصار الله واملؤتمر
الشعبي العام بحث تصورات مالمح

اإلط � ��ار ال� �ع ��ام ال � ��ذي اق �ت��رح �ت��ه االم ��م
امل�ت�ح��دة ح��ول هيكلية واط ��ار العمل
بالنسبة للمحاور السياسة واألمنية
واالقتصادية واإلنسانية في املرحلة
املقبلة.
وك� ��ان امل �ب �ع��وث االم �م��ي ق��د تسلم
خ�لال جلسة مباحثات مشتركة مع
األط ��راف اليمنية عقدت ي��وم السبت
امل ��اض ��ي ورق � �ت �ي�ن ت �ح �م�ل�ان ت �ص��ورا
شامال ملالمح املرحلة املقبلة والسيما
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت��رت �ي �ب��ات األم �ن �ي��ة
وال �ق �ض��اي��ا ال �س �ي��اس��ة واالن �س �ح��اب
وتسليم السالح واالسرى واملعتقلني
كما أك��دت األط ��راف اليمنية خاللها
االل �ت��زام ال�ك��ام��ل ب�ق��رار مجلس األم��ن
رقم  2216والقرارات الدولية االخرى
ذات ال �ص �ل��ة وامل� � �ب � ��ادرة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وآل� �ي ��ات� �ه ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وم �خ ��رج ��ات
الحوار الوطني الشامل.
واك ��د ول��د ال�ش�ي��خ اح�م��د ف��ي بيان

ولد الشيخ احمد

صادر بعد منتصف يوم امس االول
ال�ث�لاث��اء ان االط ��راف اليمنية ج��ددت
دع �م �ه��ا ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�س�ي��ق وال�ت�ه��دئ��ة
وال � �ل � �ج� ��ان امل �ح �ل �ي ��ة ل �ت �ث �ب �ي��ت وق ��ف
األع � �م� ��ال ال �ق �ت��ال �ي��ة ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات
املعنية على أن تعمل لجنة التهدئة

والتنسيق على النظر ف��ي األوض��اع
ال �ش��ائ �ك��ة م �ي��دان �ي��ا وت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر
مفصلة عنها للجهات املعنية.
وق ��ال ان االط� ��راف ات�ف�ق��ت ع�ل��ى أن
ت�ق��وم اللجنة بتقصي األوض ��اع في
ل��واء العمالقة باليمن وإع��داد تقرير
ف ��ي غ� �ض ��ون  72س ��اع ��ة ع ��ن أح � ��داث
األي ��ام األخ �ي��رة م��ع ت��وص�ي��ات عملية
ي �ل �ت��زم األط � � ��راف ب �ت �ف �ي��ذه��ا مل�ع��ال�ج��ة
األوضاع.
واك� ��د ح ��رص االم� ��م امل �ت �ح��دة على
ض��رورة تقوية عمل اللجان املحلية
وال� � �ب � ��دء م� ��ن ت� �ع ��ز ك� �ن� �م ��وذج ب �ه��دف
تثبيت وقف األعمال القتالية وتأمني
االي � � �ص� � ��ال امل� �س� �ت� �م ��ر ل� �ل� �م� �س ��اع ��دات
االنسانية اضافة ال��ى تحييد املسار
السياسي مل�ش��اورات السالم اليمنية
عن األوضاع امليدانية.

أخبار

07

األشغال :إبرام عقد مبنى الركاب
بالمطار خالل شهر من إقراره
ق ��ال ��ت وك �ي �ل��ة وزارة األش� �غ ��ال
ال� �ع ��ام ��ة م .ع� ��واط� ��ف ال �غ �ن �ي��م إن
ال� � � � ��وزارة س �ت �ب��رم ع �ق��د م �ن��اق �ص��ة
م � �ش � ��روع م �ب �ن ��ى ال � ��رك � ��اب رق� � ��م 2
بمطار الكويت الدولي في غضون
ش�ه��ر م��ن اق� ��راره م��ن ق�ب��ل مجلس
الوزراء.
جاء ذلك في تصريح للمهندسة
ال �غ �ن �ي��م ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ام� ��س على
ه ��ام ��ش اف� �ت� �ت ��اح م� �ع ��رض ال �ب �ن��اء
بيتك  2016وأوضحت أن ال��وزارة
ت� �ع� �ق ��د اج � �ت � �م ��اع ��ات م ��اراث ��ون� �ي ��ة
ووزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ب � �ه� ��دف زي � � ��ادة
االعتمادات املالية التي أق��رت لها
وبلغت ما نسبته  59في املئة من
إجمالي امليزانية التي تقدمت بها
األشغال.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن ارت �ف ��اع
أس �ع��ار ح��دي��د التسليح بالسوق
امل �ح �ل��ي ق��ال��ت ال �غ �ن �ي��م إن أس �ع��ار
ه ��ذه ال �س �ل �ع��ة م��رت �ب �ط��ة ب��ال��درج��ة
األول ��ى ب��األس��واق ال�ع��امل�ي��ة وآل�ي��ة
ال � �ع ��رض وال� �ط� �ل ��ب الف� �ت ��ة إل � ��ى أن
مراقبة األسعار من اختصاصات
وزارة التجارة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال م��دي��ر امل�ع��رض
خ� � ��ال� � ��د ال � � �ه � � �ن� � ��دي إن امل� � �ع � ��رض
يستقطب شركات البناء الوطنية

م .عواطف الغنيم

املختلفة وامل�ق��اول�ين واملهندسني
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال إض��اف��ة
إل� � � ��ى امل � ��واط� � �ن �ي��ن ال � ��راغ� � �ب �ي��ن ف��ي
استكمال أو تجديد بناء بيته أو
قسيمته.
وأض��اف أن امل�ع��رض يستهدف
تعزيز مبيعات مستلزمات م��واد
ال �ب �ن��اء واك �س �س��وارات �ه��ا ب��أس�ع��ار
خ ��اص ��ة وي� �ت� �ي ��ح ب� �ي ��ع ال �ب �ض��ائ��ع
ب��أس�ع��ار ن�ه��اي��ة ال �ع��ام التنافسية
ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ل �ل �ج �م �ه��ور ال ��ذي
يضم شريحة كبيرة من املواطنني
م��ن أص �ح��اب ال �ف �ي�لات وال�ق�س��ائ��م
وامل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة وامل�ق��اول�ين
وأصحاب شركات البناء.

السكنية تجري قرعة الدفعة
الرابعة على قسائم المطالع
أج��رت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية القرعة على الدفعة الرابعة
م��ن ت��وزي�ع��ات ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة -2016
 2017م��ن ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة في
مشروع جنوب املطالع (إن .)7
وق � � ��ال � � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف � � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي إن هذه الدفعة تشمل 338
قسيمة بمساحة  400متر مربع لكل
منها توزع على املواطنني أصحاب
الطلبات االسكانية حتى  20أبريل

 .2008وأوض � �ح� ��ت أن � ��ه س �ي �ت��م ف��ي
ي� ��وم� ��ي األح � � ��د واالث� � �ن �ي��ن امل �ق �ب �ل�ين
ت� ��وزي� ��ع ب� �ط ��اق ��ات ال� �ق ��رع ��ة ل �ل��دف �ع��ة
ال�خ��ام�س��ة م��ن ال�ق�س��ائ��م الحكومية
ف��ي م �ش��روع ج�ن��وب امل �ط�لاع (إن )7
م��ن توزيعات السنة املالية - 2016
 2017وتشمل  364قسيمة بمساحة
قدرها  400متر مربع لكل منها على
أص�ح��اب الطلبات اإلسكانية حتى
 20يونيو .2008

متابعة األداء يطالب الصحة بعدم
تأخير مشروع مركز السرطان
دعا جهاز متابعة االداء الحكومي
امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن ف � � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة
والعاملني في مشروع مركز الكويت
للسرطان ال��ى ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهد
لتالفي التأخير الحاصل فيه مؤكدا
اس�ت�ع��داده لتذليل الصعوبات التي
تعوق إنجازه.
وق ��ال ال�ج�ه��از ف��ي ب �ي��ان صحافي
ان ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع املتابعة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ج�ه��از م�ت��اب�ع��ة االداء
ال �ح �ك��وم��ي د .رن� ��ا ال� �ف ��ارس ن��اق�ش��ت
امل�س��ؤول�ين ع��ن امل�ش��روع خ�لال زي��ارة
ميدانية ل��ه ام��س اس�ب��اب التأخر في
املشروع واملعوقات التي تواجهه.

واض ��اف ال�ب�ي��ان ان ال �ف��ارس التي
راف�ق�ه��ا وف��د م��ن ال�ج�ه��از اط�ل�ع��ت من
وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون
الهندسية وامل�ش��اري��ع ن��اج��ي الصقر
وم� ��دي� ��ر م �ن �ط �ق��ة ال� �ص� �ب ��اح ال �ط �ب �ي��ة
التخصصية د .عبد العزيز الفرهود
وال � �ق� ��ائ � �م�ي��ن ع � �ل� ��ى امل� � � �ش � � ��روع ع �ل��ى
آخ ��ر م �س �ت �ج��دات امل ��وق ��ف ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمشروع من خالل عرض مرئي.
وذك� � ��ر ان ال � �ف� ��ارس ش� � ��ددت ع�ل��ى
ض � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت� �ع ��اون ب�ين
ال� � � � � � � ��وزارة وامل � � � �ق� � � ��اول واس � �ت � �ش � ��اري
اإلشراف لتالفي التأخر في املشروع.
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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 الفصلين الثالث والرابع.

«الدستور» تسلط الضوء على إنجازاته التشريعية

مجلس  132 :1971تشريعا منها
 37قانونا و 74للميزانيات و 21اتفاقية
القوانين موزعة على أدوار االنعقاد

%2.7

التشريعات المنجزة في الفصل الثالث

%28

%14.3

%16.2

%4.8

%19

%61.9

%43.3

%15.9
امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
132
74
21
37
العدد
% 100
%56.1
%15.9
%28
املعدل

صدر في الفصل التشريعي الثالث
الذي استهل أعماله في  10فبراير عام
 1971واستمر  4سنوات  132تشريعا
منها  37قانونا و 74قانونا في شأن
امليزانيات و 21اتفاقية.
وقد تنوعت التشريعات الصادرة في
الفصل الثالث ما بني  37قانونا بنسبة
 ٪28من إجمالي التشريعات الصادرة
ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت ع��دد االت �ف��اق �ي��ات ال �ص��ادرة
 21ق ��ان ��ون ��ا ب��ات �ف��اق �ي��ة ب �ن �س �ب��ة ٪15.9
م��ن إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري�ع��ات و 74ق��ان��ون��ا
ل �ل �م �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
بنسبة  ٪56.1من إجمالي التشريعات
الصادرة وتشير االحصائيات بالنسبة
للقوانني واملراسيم بقوانني أن هناك 21
قانونا جديدا من بني  37قانونا بنسبة
 ٪56.8والباقي  16تعديال على قوانني
قائمة بنسبة .٪43.2
وعلى صعيد أدوار االنعقاد بالنسبة
للتشريعات الصادرة املتعلقة بالقوانني
واالت�ف��اق�ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات والحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ف�ق��د ش�ه��د دور االن�ع�ق��اد
االول م��ن الفصل التشريعي االول
إق��رار  26قانونا بمعدل  ٪19.7من
إج�م��ال��ي التشريعات ال �ص��ادرة في
الفصل الثالث وعددها  132قانونا
وف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�ث��ان��ي ف�ق��د تم

%13.5

%24.3

%56.1

االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

إق� � ��رار  52ق��ان��ون��ا ب �م �ع��دل ٪39.4
وف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث ف�ق��د تم
إقرار  26قانونا بمعدل  ٪19.7وفي
دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع ف�ق��د ت��م إق��رار

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس االجمالي

العدد

9

16

6

5

1

37

املعدل

%24.3

%43.4

%16.2

%13.5

%2.7

% 100

 25قانونا بمعدل  ٪18.9وفي دور
االن �ع �ق ��اد ال �خ��ام��س ال�ت�ك�م�ي�ل��ي تم
اقرار  3قوانني بمعدل .٪2.3
أم � � � � ��ا ت � �ص � �ن � �ي � �ف� ��ات م � ��وض � ��وع � ��ات

ال� �ق ��وان�ي�ن ف �ق��د ص � ��در  5ق ��وان �ي�ن ل�ك��ل
م��ن م��وض��وع��ات االق�ت�ص��اد وال�ت�ج��ارة
وال � ��رع � ��اي � ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالدارة
وال �ت �خ �ط �ي��ط وال � �ع� ��دل وال� �ق� �ض ��اء و4

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد
املعدل

1
%4.8

13
%61.9

4
%19

3
%14.3

21
% 100

قوانني بشأن انتخابات مجلسي االمة
وال �ب �ل��دي وق��ان��ون��ان ل�ك��ل م��ن الجيش
والشرطة والرعاية السكنية.
م ��ن أب� � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ص ��درت

إنشاء المحكمة الدستورية
قانون رقم  14لسنة  1973بإنشاء
املحكمة الدستورية وتنص م��واده
أن ت �خ �ت��ص امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
دون غ �ي��ره��ا ب �ت �ف �س �ي��ر ال �ن �ص��وص
الدستورية وبالفصل في املنازعات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ال � �ق ��وان �ي�ن
وامل��راس �ي��م ب�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح وف��ي
الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء
مجلس األم��ة أو بصحة عضويتهم
وي �ك��ون ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
م� �ل ��زم ��ا ل �ل �ك��اف��ة ول� �س ��ائ ��ر امل �ح��اك��م
وت ��ؤل ��ف امل �ح �ك �م��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة م��ن
خ� �م� �س ��ة م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ي �خ �ت ��اره ��م
م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء ب��االق �ت��راع ال�س��ري
ك �م��ا ي �خ �ت��ار ع �ض��وي��ن اح�ت�ي��اط�ي�ين
ويشترط أن يكونوا م��ن الكويتيني
ويصدر بتعيينهم مرسوم.
وإذا خ�ل��ا م �ح ��ل أي ع �ض ��و م��ن

االعضاء األصليني أو االحتياطيني
اخ�ت��ار مجلس ال�ق�ض��اء  -ب��االق�ت��راع
ال� �س ��ري  -م ��ن ي �ح��ل م �ح �ل��ه وي �ك��ون
ت�ع�ي�ي�ن��ه ب �م��رس��وم وي� �ق ��وم اع �ض��اء
املحكمة االصليون واالحتياطيون
ب �ع �م �ل �ه��م ب �ه ��ا ال � ��ى ج ��ان ��ب ع�م�ل�ه��م
األص�ل��ي ب��دائ��رة التمييز أو محكمة
االس �ت �ئ �ن��اف ال�ع�ل�ي��ا وي��دع��و رئ�ي��س
امل�ح�ك�م��ة اع �ض��اء ه��ا ل�لان�ع�ق��اد كلما
اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ
االجتماع ومكانه قبل املوعد املحدد
بوقت ك��اف ويجب ان يرفق بكتاب
الدعوة جدول االعمال وما يتعلق به
من وثائق وال يكون انعقاد املحكمة
ص� �ح� �ي� �ح ��ا إال ب � �ح � �ض � ��ور ج �م �ي��ع
اعضائها وتصدر االحكام بأغلبية
آراء الحاضرين ويجب ان يتضمن
ال �ح �ك��م أس �ب��اب��ه م�ف�ص�ل��ة م��ع إرف ��اق

رأي األق�ل�ي��ة أو آرائ �ه��ا وم��ا تستند
إل �ي ��ه م ��ن اس� �ب ��اب وت �ن �ش��ر االح �ك ��ام
وم��رف�ق��ات�ه��ا ف��ي ال �ج��ري��دة الرسمية
خالل أسبوعني من صدورها وترفع
امل�ن��ازع��ات ال��ى املحكمة الدستورية
بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
أ  -بطلب من مجلس األمة أو من
مجلس الوزراء.
ب  -اذا رأت اح��دى املحاكم أثناء
ن �ظ ��ر ق �ض �ي��ة م� ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا س� ��واء
م��ن تلقاء نفسها أو ب�ن��اء على دفع
ج ��دي ت �ق��دم ب��ه أح ��د أط� ��راف ال �ن��زاع
ان الفصل في الدعوى يتوقف على
ال �ف �ص��ل ف ��ي دس� �ت ��وري ��ة ق ��ان ��ون أو
م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون أو الئ �ح��ة ت��وق��ف
ن �ظ ��ر ال �ق �ض �ي��ة وت �ح �ي ��ل األم� � ��ر ال ��ى
امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ل�ل�ف�ص��ل فيه
وي� �ج ��وز ل � ��ذوي ال� �ش ��أن ال �ط �ع��ن ف��ي

ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ب �ع��دم ج��دي��ة ال��دف��ع
وذل � ��ك ل� ��دى ل �ج �ن��ة ف �ح��ص ال �ط �ع��ون
باملحكمة الدستورية في خالل شهر
م��ن ص��دور ال�ح�ك��م امل��ذك��ور وتفصل
اللجنة املذكورة في هذا الطعن على
وج ��ه االس �ت �ع �ج��ال وت �ق��دم ال�ط�ع��ون
االنتخابية الخاصة بمجلس األمة
ال� ��ى امل �ح �ك �م��ة م �ب��اش��رة أو ب�ط��ري��ق
امل �ج �ل��س امل ��ذك ��ور وف �ق��ا ل�ل�إج ��راءات
امل� �ق ��ررة ل��دي��ه ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن وإذا
ق� � ��ررت امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ع��دم
دستورية قانون أو مرسوم بقانون
أو الئحة أو ع��دم شرعية الئحة من
ال�ل��وائ��ح االداري ��ة ملخالفتها قانونا
نافذا وجب على السلطات املختصة
أن ت� �ب ��ادر ال� ��ى ات� �خ ��اذ م ��ا ي �ل��زم من
ت��داب �ي��ر ل�ت�ص�ح�ي��ح ه ��ذه امل�خ��ال�ف��ات
وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.

ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث ال��وص�ي��ة ال��واج�ب��ة
وتحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
مجلس االم��ة وتنظيم ال�ق�ض��اء وع��دم
اث � �ب� ��ات ال �س ��اب �ق ��ة ال� �ج ��زائ� �ي ��ة االول � ��ى
واي �ج��ار ال �ع �ق��ارات واالم��اك��ن وتنظيم
العالقات بني املؤجرين واملستأجرين
وان� � �ش � ��اء ب �ن ��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � � ��ار
وامل � � �س� � ��اع� � ��دات ال � �ع� ��ام� ��ة وال � � �ع �ل ��اوات
ال�س�ن��وي��ة وم ��دد ال �ب �ق��اء ف��ي ال��درج��ات
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين وامل�س�ت�خ��دم�ين
وال� �ع� �م ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ين وزي � � ��ادة ف �ئ��ات
ال � � �ع� �ل��اوة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن
واملستخدمني والعمال غير الكويتيني
وم ��رت �ب ��ات ذوي ال� ��روات� ��ب امل �ق �ط��وع��ة
م�ن�ه��م وال �ت �س �ج �ي��ل ال �ع �ق��اري وب�ل��دي��ة
ال� �ك ��وي ��ت وف � � ��رض رس � ��م م �ي �ن ��اء ع�ل��ى
س �ف ��ن ش �ح ��ن ال � �ب � �ت ��رول ال� �ت ��ي ت�ح�م��ل
م� ��واد ه �ي��دروك��رب��ون �ي��ة وم �ن��ح ع�ل�اوة
اج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ألص � � �ح� � ��اب امل � �ع� ��اش� ��ات
وامل �س �ت �ح �ق�ين ع�ن�ه��م وح � ��االت ال�ط�ع��ن
بالتمييز واج��راءات��ه وانشاء املحكمة
ال ��دس � �ت ��وري ��ة وال � ��رس � ��وم ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وامل � �ح ��اف � �ظ ��ة ع� �ل ��ى م� � �ص � ��ادر ال � �ث� ��روة
البترولية وتخصيص مبالغ لتعزيز
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المجلس يقر قانون إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

إنشاء «الدستورية» وقالدة مبارك الكبير
ووسام الكويت أبرز قوانين الفصل الثالث
..والميزانيات والحسابات الختامية

%2.3

%2.7

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

%18.9

%19.7
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تتمة المنشور ص08
الدفاع عن البالد وادارة شؤون القصر
وانشاء الهيئة العامة لإلسكان وانشاء
ق�ل�ادة م�ب��ارك الكبير ووس ��ام الكويت
واع � ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
للتنمية االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة .وف��ي
التفاصيل أبرز القوانني الصادرة في
الفصل التشريعي الثالث:
إنشاء قالدة مبارك الكبير
ووسام الكويت
ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة  1974ب�ش��أن
إن �ش��اء ق �ل�ادة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ووس ��ام
الكويت وتنص م��اواده على أن تنشأ
ق �ل ��ادة ب ��اس ��م ق �ل ��ادة م � �ب� ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
يحملها رئيس ال��دول��ة .وينشأ وسام
ب ��اس ��م وس� � ��ام ال� �ك ��وي ��ت وي� �ت ��أل ��ف م��ن
الدرجات التالية:
 وس� ��ام ال �ك��وي��ت ذو ال ��وش ��اح منالطبقة املمتازة.
 وس� ��ام ال �ك��وي��ت ذو ال ��وش ��اح منالطبقة األولى.
 وس ��ام ال�ك��وي��ت ذو ال��رص�ي�ع��ة منالطبقة املمتازة.
 وس ��ام ال�ك��وي��ت ذو ال��رص�ي�ع��ة منالطبقة األولى.

 وسام الكويت من الطبقة الثانية. وسام الكويت من الطبقة الثالثة. وسام الكويت من الطبقة الرابعة. وس � � � ��ام ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن ال �ط �ب �ق��ةالخامسة.
ويكون منح كل من القالدة والوسام
املنصوص عليهما في امل��ادة السابقة
ب��أم��ر أم� �ي ��ري .وت �م �ن��ح ق �ل��ادة م �ب��ارك

ال �ك �ب �ي��ر مل� �ل ��وك ورؤس� � � ��اء ال � � ��دول ك�م��ا
ي�م�ن��ح وس ��ام ال �ك��وي��ت ألول �ي��اء العهد
ورؤس��اء ال��وزارات وال��وزراء والسفراء
وكذلك ألبناء الكويت واألجانب الذي
ي �ق��دم��ون خ��دم��ات ج�ل�ي�ل��ة ل�ل�ك��وي��ت أو
لإلنسانية ويجوز منح وسام الكويت
الى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء
أكانوا من العسكريني أو املدنيني.

كما يجوز منح ه��ذا الوسام أيضا
الى أسماء من يستشهد منهم.
ويكون ترتيب قالدة مبارك الكبير
ق �ب��ل وس � ��ام ال �ك��وي��ت وت��رت �ي��ب وس ��ام
ال�ك��وي��ت حسب ال��درج��ات ال� ��واردة في
املادة من هذا القانون.
وال يجوز التصرف ف��ي ال�ق�لادة أو
الوسام س��واء من حامل أي منهما أو

إنشاء الهيئة العامة لإلسكان
ق ��ان ��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة 1974
بإنشاء الهيئة لالسكان جاء فيه:
الهيئة العامة لإلسكان هيئة
ع��ام��ة ذات ش�خ�ص�ي��ة اع�ت�ب��اري��ة
ب��اس��م ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لإس�ك��ان
وت� � �ل� � �ح � ��ق ب � �م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء
وال �غ��رض م��ن إن�ش��اء الهيئة هو
امل �س��اه �م��ة ف ��ي إن� �ش ��اء وت��وف �ي��ر
املساكن للمواطنني وما تحتاجه
هذه املساكن من خدمات ومرافق
عامة.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس
ادارة ي�ش�ك��ل م��ن وزي ��ر االش �غ��ال
العامة رئيسا ومن سبعة اعضاء

يعينهم مجلس الوزراء من ذوي
الخبرة والكفاءة واالختصاص
وذل� ��ك مل ��دة ث�ل�اث س �ن��وات ق��اب�ل��ة
للتجديد.
ويختص مجلس ادارة الهيئة
ب��رس��م ال�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة للهيئة
واإلشراف على تنفيذها ومراقبة
سير العمل بها وإصدار القرارات
ال�ل�ازم��ة ب��ذل��ك وإص� ��دار ال�ل��وائ��ح
االداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
للهيئة وتقرير انشاء املساكن.
وإقرار مشروع ميزانية الهيئة
وال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال �خ �ت ��ام �ي ��ة ق�ب��ل
عرضها على الجهات املختصة

وي� �ك ��ون ل ��رئ ��ىس م �ج �ل��س ادارة
الهيئة سلطات الوزير في شؤون
موظفي ومستخدمي الهيئة.
وي �ك��ون إن �ش��اء امل�س��اك��ن التي
ت �ت��واله��ا ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى األراض ��ي
وال � �ع � �ق � ��ارات امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة
إال اذا اق �ت �ض��ت ال � �ض� ��رورة ن��زع
امللكية فتتخذ في ذلك اإلجراءات
املقررة بالقانون على ان تتحمل
الهيئة التعويض ال�ل�ازم بشرط
أال ت �ت �ح �م ��ل ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م � ��ن ه ��ذا
التعويض إال في حدود  ٪20من
ميزانيتها السنوية.

القوانني
العدد
املعدل

%43.2

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
21
%56.8

ورثته كما ال يجوز الحجز عليهما.
قانون بلدية الكويت
ت� �ك ��ون ذات ش �خ �ص �ي��ة م�ع�ن��وي��ة
عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون
م �ق ��ره ��ا م ��دي �ن ��ة ال� �ك ��وي ��ت .وي ��ؤل ��ف
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م ��ن ب�ي�ن اع�ض��ائ��ه
لجنة ف��رع�ي��ة ل�ك��ل م�ح��اف�ظ��ة تتولى
الشؤون البلدية الخاصة بها وله ان
يضم اليها عضوا او اثنني من ذوي
ال ��رأي وال�خ�ب��رة م��ن اب�ن��اء املحافظة
وي �ب�ين امل�ج�ل��س اخ�ت�ص��اص��ات ه��ذه
اللجنة وعالقتها بالجهاز املركزي
للبلدية.
وتعمل البلدية بصفة عامة على
ت �ق��دم ال �ع �م��ران وت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات
البلدية للسكان وتتولى على وجه
الخصوص مسح االراضي وتنظيم
امل� ��دن وال �ق ��رى وال �ج ��زر وتجميلها
ووقاية الصحة العامة فيها بتأمني
س�لام��ة امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة واملحافظة
ع� �ل ��ى ال � ��راح � ��ة ال � �ع ��ام ��ة وال� �ن� �ظ ��اف ��ة
ب��امل �س��ائ��ل اآلت � �ي ��ة ف �ي �ه��ا وي �خ �ت��ص
امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ب �م��راق �ب��ة ت�ن�ف�ي��ذ
القوانني واللوائح املتعلقة بالصحة
ال �ع��ام��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م وامل �ب��ان��ي ون��زع
امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة

16
%43.2

37
% 100

العامة وتقسيم االراض��ي واملحالت
ال �ع��ام��ة وامل �ق �ل �ق��ة ل �ل��راح��ة وامل �ض��رة
ب ��ال� �ص� �ح ��ة وال� � �ب � ��اع � ��ة امل� �ت� �ج ��ول�ي�ن
واص� � � � � ��دار ال � �ت� ��راخ � �ي� ��ص ال� �خ ��اص ��ة
ب �ك��ل ذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ج �ه��ات
االخ ��رى ذات ال �ش��أن وغ �ي��ر ذل��ك من
القوانني واللوائح الخاصة باملرافق
البلدية العامة وتقرير املشروعات
وم ��واق� �ع� �ه ��ا ف� ��ي ش � � ��ؤون ال� �ع� �م ��ران
وتجميل املدن والحدائق والتشجير
ووض��ع النظم الخاصة باالعالنات
وك��ل م��ا ي ��ؤدي ال��ى تجميل املدينة
وح� �ف ��ظ رون� �ق� �ه ��ا وت� �ق ��ري ��ر ت ��وزي ��ع
قسائم املناطق السكنية واملناطق
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة وامل � �ن� ��اط� ��ق ال ��زراع� �ي ��ة
ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ل �ه��ا ط �ب �ق��ا ل�ل�ق��وان�ين
واللوائح.
وت �س �م �ي ��ة االح� � �ي � ��اء وال� � �ش � ��وارع
ووضع النظم الخاصة باملواصالت
ال��داخ�ل�ي��ة وات �خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر االزم��ة
لتسيير وسائلها.
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته
قانون رقم  40لسنة  1972بشأن
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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 الفصلين الثالث والرابع.

المحافظة على مصادر الثروة الطبيعية والوصية
الواجبة قانونان نوعيان صدرا في «الثالث»
تتمة المنشور ص09

ح��االت الطعن بالتمييز واج��راءات��ه
ن ��ص ف ��ي م ��ادت ��ه االول� � ��ى ال �خ �ص��وم
ان ي�ط�ع�ن��وا بالتمييز ف��ي االح �ك��ام
ال� �ص ��ادرة م��ن م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
العليا ف��ي االح� ��وال اآلت �ي��ة :اذا ك��ان
ال �ح �ك��م امل �ط �ع��ون ف �ي��ه م �ب �ن �ي��ا ع�ل��ى
م� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ل � �ق ��ان ��ون او خ� �ط ��أ ف��ي
ت�ط�ب�ي�ق��ه او ف ��ي ت��أوي �ل��ه واذا وق��ع
بطالن ف��ي الحكم او ف��ي االج��راءات
اثر في الحكم.
وللخصوم ان يطعنوا بالتمييز
ف ��ي اي ح �ك��م ان �ت �ه��ائ��ي  -اي ��ا ك��ان��ت
امل �ح �ك �م��ة ال� �ت ��ي اص� ��درت� ��ه وم �ي �ع��اد
الطعن بالتمييز ث�لاث��ون ي��وم��ا من
تاريخ النطق بالحكم.
وت �ت �ك��ون ب�م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
العليا دائرة مستقلة تختص بنظر
ط�ع��ون التمييز تشتمل على غرفة
او اك �ث��ر ب�ح�س��ب ال �ح��اج��ة وت �ص��در
االح � �ك� ��ام م ��ن خ �م �س��ة م �س �ت �ش��اري��ن
ل �ي ��س م� ��ن ب �ي �ن �ه��م م� ��ن اش � �ت� ��رك ف��ي
اص � � ��دار ال �ح �ك��م امل� �ط� �ع ��ون ف �ي��ه وال
ي�ج��وز ال�ط�ع��ن ب�ط��ري��ق التمييز في
االح �ك��ام ال �ص��ادرة ق�ب��ل ال�ف�ص��ل في

امل��وض��وع اال اذا ت��رت��ب عليها منع
السير في الدعوى.
المحافظة على مصادر
الثروة البترولية
وتضمن مشروع هذا القانون بيان
امل ��وض ��وع ��ات وال � �ق ��واع ��د االس��اس �ي��ة
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع� �ل ��ى م� � �ص � ��ادر ال � �ث� ��روة
البترولية وت��رك التفاصيل للقرارات
وال � �ل � ��وائ � ��ح ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة
ب��ال �ت��زام امل �ف��وض ب��ال�ع�م��ل ب��اج��راء اي
ع �م �ل �ي��ة ب �ت��رول �ي��ة وف �ق ��ا الح� �ك ��ام ه��ذا
القانون واللوائح املنفذة له وبأفضل
ال�ط��رق الفعالة امل��أل��وف��ة ف��ي الصناعة
البترولية ونصت امل��ادة الثالثة على
التزام املفوض بالعمل باملحافظة على
ص �ح��ة االن� �س ��ان وامل �م �ت �ل �ك��ات ال�ع��ام��ة
م��ن ت �ل��وث ال� �ه ��واء وامل� �ي ��اه السطحية
والجوفية.
ف� �ن� �ص ��ت امل� � � � � ��ادة ال� � �ع � ��اش � ��رة ع �ل��ى
الجزاءات االدارية التي يمكن ان توقع
على املفوض بالعمل في حالة وقوع
م�خ��ال�ف��ة م�ن��ه او ت �ك��رار امل�خ��ال�ف��ة كما
نصت على التعويض في حالة الضرر
وخ��ول��ت امل� ��ادة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة وزي��ر
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ح �ت��ى ت��وق��ع ال �غ��رام��ة

والتعويض على انها اعطت املفوض
ب��ال �ع �م��ل ال �ح ��ق ف ��ي ال �ط �ع��ن ف ��ي ق ��رار
الوزير امام محكمة االستئناف العليا.
الرسوم القضائية
ت �ح��دي��د ال� ��رس� ��وم ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب�م��ا
يجعل مرفق العدالة ميسرا للجميع
امر ال مندوحة عنه تمشيا مع النهضة
التشريعية التي سادت البالد.
واوض �ح��ت امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ان��ه عند
ت�ع��دد ال�ط�ل�ب��ات ت�ق��در ال��دع��وى بقيمة
م �ج �م��وع ه � ��ذه ال �ط �ل �ب��ات ط ��امل ��ا ان �ه��ا
تستند ال��ى سبب قانوني واح��د ف��اذا
تعددت االسباب القانونية كأن يكون
اح��د الطلبات مستندا ال��ى عقد مثال
وط �ل ��ب اخ� ��ر ي �س �ت �ن��د ال� ��ى م �س��ؤول �ي��ة
ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ع �م ��ل غ �ي ��ر م � �ش� ��روع ك ��ان
ال� �ت� �ق ��دي ��ر ب ��اع� �ت� �ب ��ار ك� ��ل ط� �ل ��ب م�ن�ه��ا
على ح��دة واج ��ازت امل��دة الثالثة لقلم
الكتاب تعديل قيمة الدعوى املتعلقة
بمنقول او عقار اذا رأى ان القيمة التي
اوض �ح �ه��ا امل��دع��ي ب�ع��ري�ض��ة ال��دع��وى
اقل من حقيقتها واوجبت هذه املادة
على قلم الكتاب ان يتم تقديره خالل
اس� �ب ��وع واال اع �ت �ب ��رت ال �ق �ي �م��ة ال �ت��ي
اوردها املدعي صحيحة.

الوصية الواجبة
نص القانون في مادته االول��ى اذا
ل��م ي��وص امل�ي��ت ل�ف��رع ول��ده ال��ذي مات
ف ��ي ح �ي��ات��ه او م ��ات م �ع��ه ول ��و حكما
ب�م�ق��دار حصته م�م��ا ك��ان ي��رث��ه اصله
عن اصله في تركته لو ك��ان حيا عند
موته وجبت للفرع في التركة وصية
بمقدار ه��ذه الحصة في ح��دود الثلث
بشرط ان يكون غير وارث واال يكون
امليت قد اعطاه بغير عوض من طريق
تصرف آخ��ر ق��در ما يجب له وان كان
م��ا اع �ط��اه اق ��ل م�ن��ه وج �ب��ت ل��ه وصية
بقدر ما يكمله.
وت�ك��ون ه��ذه الوصية اله��ل الطبقة
االول � � ��ى م ��ن اوالد ال �ب �ن ��ات والوالده
االب �ن��اء م��ن اوالد ال�ظ�ه��ور وان ن��زل��وا
ع�ل��ى ان ي�ح�ج��ب ك��ل اص ��ل ف��رع��ه دون
فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل
ع �ل��ى ف ��رع ��ه وان ن� ��زل ق �س �م��ة امل �ي ��راث
ك �م��ا ل��و ك ��ان اص �ل��ه او اص��ول��ه ال��ذي��ن
يدلى بهم الى امليت ماتوا بعده وكان
موتهم مرتبا كترتيب الطبقات واذا
اوص ��ى امل �ي��ت مل��ن وج �ب��ت ل��ه ال��وص�ي��ة
بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية
اخ �ت �ي��اري��ة وان اوص � ��ى ل ��ه ب ��أق ��ل م��ن

نصيبه وجب له ما يكمله وان اوصى
لبعض م��ن وج�ب��ت لهم الوصية دون
البعض اآلخ��ر وج��ب مل��ن ل��م ي��وص له
قدر نصيبه.
وي ��ؤخ ��ذ ن �ص �ي��ب م ��ن ل ��م ي� ��وص ل��ه
ويوفى نصيب من اوصى له بأقل مما
وج��ب م��ن ب��اق��ي ال�ث�ل��ث ف��ان ض��اق عن
ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية
االختيارية والوصية الواجبة مقدمة
على غيرها من الوصايا فاذا لم يوص
امليت ملن وجبت لهم الوصية واوصى
ل�غ�ي��ره��م اس�ت�ح��ق ك��ل م��ن وج �ب��ت لهم
ال��وص �ي��ة ق ��در ن�ص�ي�ب��ه م��ن ب��اق��ي ثلث
التركة ان وفى واال فمنه ومما اوصى
به لغيرهم.
إدارة شؤون القصر
ت �ك��ون ادارة ش� ��ؤون ال �ق �ص��ر ادارة
ق ��ائ �م ��ة ب ��ذات� �ه ��ا ت �ت �ب��ع وزارة ال �ع ��دل
وت� � �ت � ��ول � ��ى ج� �م� �ي ��ع االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
امل�خ��ول��ة ل�ل��وص��ي او ال�ق�ي��م امل �ع�ين من
ق �ب��ل امل �ح �ك �م��ة الدارة ش � ��ؤون ال�ق�ص��ر
ط �ب �ق��ا الح� �ك ��ام ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام �ي��ة
وت �ت��ول��ى ه ��ذه االدارة ال��وص��اي��ة على
ال�ق�ص��ر م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ال ول��ي
وال وص��ي لهم وعلى الحمل املستكن

الذي ال وصي له القوامة على ناقصي
االه �ل �ي��ة او ف��اق��دي �ه��ا م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
ال��ذي��ن ل��م ت�ع�ين امل�ح�ك�م��ة ق�ي�م��ا الدارة
ام��وال �ه��م وادارة ام� ��وال االث�ل��اث ال�ت��ي
ي��وص��ى ب�ه��ا ع�ل��ى ي��ده��ا وت�ش�ك��ل ه��ذه
االدارة من مدير ونائب للمدير وعدد
ك��اف من املوظفني الفنيني واالداري�ي�ن
والكتابيني.
وي �ت��ول��ى امل��دي��ر ت�م�ث�ي��ل م��ن ت��رع��ى
هذه االدارة اموالهم امام الغير ولدى
ال�ق�ض��اء ك�م��ا ي�ن��وب عنهم ف��ي توقيع
العقود واالتفاقيات.
وال ي �ج��وز الدارة ش � ��ؤون ال�ق�ص��ر
ان تباشر التصرفات التالية اال بعد
اذن امل�ج�ل��س وال �ت �ص��رف ف��ي االم ��وال
م �ت��ى ك ��ان ال �ت �ص��رف ن��اق�ل�ا ل�ل�م�ل��ك او
م��رت�ب��ا ل�ح��ق عيني وق �ب��ول التبرعات
املقترنة بشرط او رفضها واستثمار
االم� � ��وال ال �س��ائ �ل��ة ب �م��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع
على املشمولني برعاية االدارة والقيام
ب��االع�م��ال ال�ت�ج��اري��ة او الصناعية او
تصفيتها.

االتفاقيات المنجزة في الفصل الثالث
دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

م

اسم القانون

االول

11
12

قانون رق��م  27لسنة  1972في ش��أن املوافقة على االنضمام ال��ى اتفاقية تسديد
مدفوعات املعامالت التجارية وانتقال رؤوس االموال بني دول الجامعة العربية
قانون رقم  29لسنة  1972باملوافقة على وثائق املؤتمر السادس عشر لالتحاد
البريدي العاملي املنعقد في طوكيو سنة 1969
قانون رقم  36لسنة  1972باملوافقة على االتفاق الخاص بتعديل املادة السابعة
من اتفاقية انشاء منظمة عربية لالقطار املصدرة للنفط
ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1972باملوافقة على االتفاقية ال�خ��اص��ة ب��ان�ش��اء املؤسسة
العربية لضمان االستثمار
قانون رقم  49لسنة  1972باملوافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية
لنقل البترول
قانون رقم  12لسنة  1973بالتصديق على ميثاق املؤتمر االسالمي

1

قانون رقم  22لسنة  1971باملوافقة على االتفاق االقتصادي املوقع بني حكومة
دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية في مايو 1969

1971/6/01

2

قانون رقم  13لسنة  1972في شأن املوافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية
للمالحة بني الدول العربية

1972/3/21

الثاني

3

ق��ان��ون رق��م  14لسنة  1972ب�ش��أن امل��واف�ق��ة على االت �ف��اق االق�ت�ص��ادي امل��وق��ع بني
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السودان

1972/3/21

الثاني

13

4

قانون رقم  16لسنة  1972بشأن االنضمام الي البروتوكول الخاص بحصانات
وامتيازات منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول وموظفيها

1972/3/25

الثاني

14

5

قانون رق��م  17لسنة  1972بشأن املوافقة على اتفاقية استثمار رؤوس االم��وال
العربية وانتقالها بني البلدان العربية

1972/3/25

الثاني

17

قانون رق��م  21لسنة  1973باملوافقة على اتفاق للتعاون االقتصادي والتربوي
واالعالمي بني حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت
قانون رقم  22لسنة  1973باملوافقة على اتفاق للتعاون االقتصادي بني حكومة
دولة االمارات العربية املتحدة وحكومة دولة الكويت
قانون رقم  9لسنة  1974باملوافقة على اتفاقية املشاركة املبرمة بني حكومة دولة
الكويت وبني شركة بي بي الكويت املحدودة وشركة جالف كويت
قانون رقم  13لسنة  1974في شأن املوافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية
لبناء واصالح السفن
قانون رقم  22لسنة  1974باملوافقة على اتفاقية انشاء املصرف العربي للتنمية
االقتصادية في افريقيا ومساهمة دولة الكويت في صندوق الدعم العربي للدول
االفريقية

6

قانون رقم  19لسنة  1972في شأن املوافقة على االتفاقية الخاصة بانشاء مجلس
الطيران املدني للدول العربية

1972/4/01

الثاني

7

قانون رق��م  22لسنة  1972باملوافقة على اتفاق التعاون التجاري واالقتصادي
بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية يوغسالفيا االتحادية االشتراكية

1972/4/01

الثاني

8

ق��ان��ون رق��م  23لسنة  1972بشأن املوافقة على اتفاقية امل��رك��ز العربي ل��دراس��ات
املناطق الجافة واالراضي القاحلة

1972/3/25

الثاني

9

قانون رقم  24لسنة  1972باملوافقة على االتفاق الخاص بتيسير انتقال االدوات
السمعية والبصرية واملطبوعات واالجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي
والعلمي بني الدول العربية

1972/3/25

الثاني

10

قانون رقم  25لسنة  1972في شأن املوافقة على التعديالت الجديدة املدخلة على
االنظمة امللحقة باالتفاقية الدولية لسالمة االرواح في البحار لعام 1960م

1972/3/25

الثاني

15
16

18
19
20
21

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد
1972/3/25

الثاني

1972/3/25

الثاني

1972/5/23

الثاني

1972/5/23

الثاني

1972/12/26

الثالث

1973/3/13

الثالث

1973/7/04

الثالث

1973/7/04

الثالث

1974/5/14

الرابع

1974/5/21

الرابع

1974/7/09

الرابع
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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 الفصلين الثالث والرابع.

القوانين المنجزة في الفصل التشريعي الثالث
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  5لسنة  1971في شأن الوصية الواجبة

1971/3/30

االول

2

قانون رقم  6لسنة  1971بتحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االمة

1971/4/06

االول

3

قانون رقم (  ) 7لسنة  1971بتعديل امل��ادة  94من القانون رقم  12لسنة  1963في
شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة (نشر مضابط مجلس األمة بالجريدة الرسمية
خالل اسبوع من تاريخ ارسالها)

1971/4/06

االول

4

قانون رقم  8لسنة  1971بتعديل املادة  30من قانون تنظيم القضاء

1971/4/06

االول

5

قانون رقم  9لسنة  1971في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية االولي

1971/3/30

االول

6

قانون رقم  25لسنة  1971في شأن ايجار العقارات واالماكن وتنظيم العالقات بني
املؤجرين واملستأجرين

1971/6/27

االول

7

قانون رقم  26لسنة  1971بتعديل املادة السادسة من القانون رقم  30لسنة 1965
بانشاء بنك التسليف واالدخار

1971/6/22

االول

8

قانون رقم  28لسنة  1971بمد العمل بأحكام القانون رقم  55لسنة  1966بتمديد
ميعاد اجراءات االنتخابات والتعيني للمجلس البلدي الجديد

1971/6/26

االول

9

قانون رقم  30لسنة  1971بتعديل بعض مواد القانون رقم  5لسنة  1968في شأن
املساعدات العامة

1971/6/26

االول

 10قانون رقم  31لسنة  1971بتعديل جداول مرتبات املوظفني واملستخدمني والعمال
الكويتيني وفئات العالوة االجتماعية املقررة لهم

1971/11/09

الثاني

 11قانون رق��م  33لسنة  1971في ش��أن ال�ع�لاوات السنوية وم��دد البقاء في الدرجات
بالنسبة للموظفني واملستخدمني والعمال الكويتيني

1971/11/29

الثاني

 12ق��ان��ون رق��م  35لسنة  1971ف��ي ش��أن زي ��ادة ف�ئ��ات ال�ع�لاوة االجتماعية للموظفني
واملستخدمني والعمال غير الكويتيني ومرتبات ذوي الرواتب املقطوعة منهم

1971/12/21

الثاني

 13قانون رقم  2لسنة  1972بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االم��ة ( م��واد  ) 23 , 18املعدل بالقوانني رق��م  11لسنة
 1963ورقم  67لسنة  1966ورقمي  19و  20لسنة ( 1970تحديد ميعاد االنتخابات
بمرسوم أو ق��رار وتحديد امل��دة بني نشر املرسوم او القرار وبني ميعاد االنتخاب
ال يجوز للعضو تولي وظيفة ال يجوز ل�ل��وزراء ورج��ال القضاء والنيابة العامة
ترشيح انفسهم اال اذا استقالوا )

1972/1/11

الثاني

 14قانون رقم  3لسنة  1972في شأن تعديل املرسوم االميري رقم  5لسنة  1959الخاص
بالتسجيل العقاري

1972/12/28

الثاني

 15قانون رقم  4لسنة  1972بتعديل بعض احكام القانون رقم  31لسنة  1971بتعديل
جداول ومرتبات املوظفني واملستخدمني والعمال الكويتيني املرفقة وفئات العالوة
االجتماعية املقررة لهم

1972/1/18

الثاني

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

 18قانون رقم  9لسنة  1972بتعديل امل��ادة  35من القانون رقم  3لسنة  1961بإصدار
قانون املطبوعات والنشر

1972/2/15

الثاني

 19قانون رقم  15لسنة  1972في شأن بلدية الكويت

1972/3/14

الثاني

 20قانون رقم  26لسنة  1972بتعديل بعض احكام القانون رقم  21لسنة  1962بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي

1972/4/11

الثاني

 21قانون رقم  30لسنة  1972بانشاء بنك العيون

1972/4/15

الثاني

 22قانون رقم  32لسنة  1972بفرض رسم ميناء على سفن شحن البترول التي تحمل
مواد هايدروكربونية

1972/5/02

الثاني

 23قانون رقم  34لسنة  1972بمنح عالوة اجتماعية الصحاب املعاشات واملستحقني عنهم
( ُأوقف بالقانون رقم  61لسنة ) 1976

1972/5/09

الثاني

 24قانون رقم  40لسنة  1972بشأن حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته

1972/5/23

الثاني

 25قانون رق��م  41لسنة  1972باضافة فقرة جديدة ال��ى امل��ادة الخامسة من املرسوم
االميري رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية

1972/6/28

الثاني

 26قانون رق��م  3لسنة  1973بتعديل ج��دول املرتبات امللحق بالقانون رق��م  29لسنة
 1966في شأن تنظيم التعلىم العالي

1973/4/17

الثالث

 27قانون رقم  13لسنة  1973بتعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  10لسنة 1960
بقانون ديوان املوظفني .

1973/5/15

الثالث

 28قانون رقم  14لسنة  1973بانشاء املحكمة الدستورية

1973/4/10

الثالث

 29قانون رقم  17لسنة  1973في الرسوم القضائية

1973/5/15

الثالث

 30قانون رقم  19لسنة  1973بشأن املحافظة على مصادر الثروة البترولية

1973/5/29

الثالث

 31قانون رقم  20لسنة  1973بتخصيص مبالغ لتعزيز الدفاع عن البالد

1973/7/03

الثالث

القصر
 32قانون رقم  4لسنة  1974في شأن إدارة شؤون ّ

1974/3/02

الرابع

 33قانون رقم  15لسنة  1974بانشاء الهيئة العامة لالسكان

1974/6/11

الرابع

 34قانون رقم  20لسنة  1974بشأن انشاء قالدة مبارك الكبير ووسام الكويت

1974/7/09

الرابع

 35قانون رقم  21لسنة  1974بتعديل املادة السادسة من القانون رقم  30لسنة 1965
بانشاء بنك التسليف واالدخار

1974/7/09

الرابع

 16ق��ان��ون رق��م  5لسنة  1972بتعديل ج ��داول روات ��ب العسكريني م��ن رج��ال الجيش
وفئات عالواتهم االجتماعية

1972/2/15

الثاني

 36قانون رقم  25لسنة  1974باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية

1974/7/09

الرابع

 17قانون رقم  6لسنة  1972بتعديل جداول رواتب رجال قوة الشرطة وفئات عالواتهم
االجتماعية

1972/2/15

الثاني

 37قانون رقم  5لسنة  1975في شأن ادعاءات امللكية بسندات او بوضع اليد على امالك
الدولة

1975/1/08

الخامس
التكميلى

12

ملف
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«الدستور» تسلط الضوء على إنجازاته التشريعية

مجلس  98 :1975تشريعا منها
 20قانونا و 48ميزانية و 30اتفاقية
التشريعات المنجزة في الفصل الثالث

%20.4

القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

%22.2

%49

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
98
48
30
20
العدد
% 100
٪49
٪30٫6
املعدل ٪20٫4

الثاني فقد تم إقرار  59قانونا بمعدل
.٪60.2
أم��ا تصنيفات ال�ق��وان�ين فقد صدر
 9ق��وان�ين ب�ش��أن االق�ت�ص��اد وال�ت�ج��ارة
و 3ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة
وقانونان بشأن الرعاية السكنية.
من أب��رز القوانني التي ص��درت في
ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع ال �ش ��رك ��ات ال �ت �ج��اري��ة
وأس� �ه ��م ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف ��ي ش��رك��ة

%26.7
%77.8

%30.6

صدر في الفصل التشريعي الرابع
الذي استهل أعماله في  11فبراير عام
 1975واس �ت �م��ر ع��ام��ا ون �ص��ف ال �ع��ام
 98ت �ش��ري �ع��ا م �ن �ه��ا  20ق ��ان ��ون ��ا و48
قانونا بشأن امليزانيات والحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة و 30ات�ف��اق�ي��ة ف�ق��د تنوعت
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � � �ص � ��ادرة م� ��ا ب�ي��ن 20
ق��ان��ون��ا ب�ن�س�ب��ة  ٪20.4م ��ن إج�م��ال��ي
التشريعات الصادرة بينها مرسومان
ض ��رورة فيما بلغت ع��دد االتفاقيات
ال�ص��ادرة  30قانونا بإتفاقية بنسبة
 ٪30.6م��ن إج�م��ال��ي التشريعات و48
ق��ان��ون م�ي��زان�ي��ة وح �س��اب��ات ختامية
بنسبة  ٪49من إجمالي التشريعات
ال� � � �ص � � ��ادرة وت � �ش � �ي ��ر االح � �ص ��ائ � �ي ��ات
بالنسبة للقوانني واملراسيم بقوانني
إلى أن هناك  12قانونا جديدا بنسبة
 60%والباقي  8تعديالت على قوانني
قائمة بنسبة .٪40
على صعيد أدوار االنعقاد بالنسبة
ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال� � � �ص � � ��ادرة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال�ق��وان�ين واالت �ف��اق �ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات
والحسابات الختامية فقد شهد دور
االنعقاد االول من الفصل التشريعي
الرابع إق��رار  39قانونا بمعدل ٪39.8
من إجمالي التشريعات الصادرة في
الفصل وعددها  98وفي دور االنعقاد

االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

%73.3

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

االجمالي

العدد

4

14

18

العدد

22

8

30

املعدل

%22.2

%77.8

% 100

املعدل

%73.3

%26.7

% 100

ال � �ب � �ت� ��رول ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال ��ى
الدولة وانشاء الهيئة العام لالسكان
وامل� � ��راف � � �ع� � ��ات امل� ��دن � �ي� ��ة وال � �ت � �ج ��اري ��ة
وال� ��رس� ��وم ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م اداء
الخدمة العسكرية االلزامية وتنظيم
ال �ب �ي��ع ب��االس �ع��ار امل �خ �ف �ض��ة واس� ��اءة
استعمال أجهزة املواصالت الهاتفية
وق�م��ع ال�غ��ش ف��ي امل�ع��ام�لات التجارية
وت �ن �ظ �ي��م م �ل �ك �ي��ة ال� �ط ��واب ��ق وال �ش �ق��ق

وزي � � ��ادة امل �ب��ال��غ امل �خ �ص �ص��ة ل�ت�ع��زي��ز
الدفاع عن البالد وحمالت الحج وفي
التفاصيل أبرز القوانني الصادرة في
الفصل التشريعي الرابع:
تنظيم حمالت الحج
ق��ان��ون رق ��م ل�س�ن��ة  1976بتنظيم
حمالت الحج جاء فيه:
تشكل ب ��وزارة ال�ع��دل واالوق ��اف

وال�ش��ؤون االسالمية لجنة تسمى
«ل �ج �ن ��ة ش � � ��ؤون ال � �ح� ��ج» وي �ص ��در
بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء
وت �ض��م ف ��ي ع�ض��وي�ت�ه��ا م �ن��دوب�ين
عن كل من وزارات العدل واالوقاف
وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة وال �ص �ح��ة
ال �ع ��ام ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �خ��ارج �ي��ة
وللمجلس ان يضم في عضويتها
مندوبني عن جهات حكومية اخرى

قمع الغش في المعامالت التجارية
قانون رقم  20لسنة  1976في
ش��أن ق�م��ع ال�غ��ش ف��ي امل�ع��ام�لات
التجارية جاء فيه:
ي � �ع� ��اق� ��ب ب ��ال� �ح� �ب ��س م� � � ��دة ال
ت � �ج ��اوز س �ت��ة أش� �ه ��ر وب �غ��رام��ة
ال ت�ق��ل ع��ن خ�م�س�ين دي �ن ��ارا وال
ت � �ج� ��اوز خ �م �س �م��ائ��ة دي � �ن� ��ار أو
بإحدى هاتني العقوبتني:
 - 1كل من غش أو حاز بالذات
أو ب��ال��واس �ط��ة أو ع ��رض شيئا
م �ع��دا للبيع أغ��ذي��ة اإلن �س��ان أو
الحيوان أو من العقاقير الطبية
أو م��ن ال �ح��اص�لات ال��زراع �ي��ة أو

امل �ن �ت �ج��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة أو ط��رح
أو ع ��رض ل�ل�ب�ي��ع أو ب ��اع ش��ىئ��ا
م��ن ه ��ذه امل� ��واد أو ال�ع�ق��اق�ي��ر أو
ال� �ح ��اص�ل�ات أو امل �ن �ت �ج ��ات م��ع
علمه بغشها أو فسادها.
 - 2ك� ��ل م� ��ن ط � ��رح أو ع ��رض
للبيع أو باع مواد مما تستعمل
ف � ��ي غ � ��ش أغ � ��ذي � ��ة اإلن � � �س� � ��ان أو
ال � � �ح � � �ي� � ��وان أو ال � �ع � �ق� ��اق � �ي� ��ر أو
الحاصالت الزراعية أو املنتجات
ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة ع� �ل ��ى وج � � ��ه ي �ن �ف��ي
ج� � ��واز اس �ت �ع �م��ال �ه��ا اس �ت �ع �م��اال
مشروعا وكذلك من حرض على

استعمالها بواسطة نشرات أو
مطبوعات أو أي��ة وسيلة أخرى
م��ن وس��ائ��ل ال�ن�ش��ر وف ��ي جميع
ال � �ح� ��االت ي �ج��ب ت ��واف ��ر ال�ق�ص��د
الجنائي بالعلم.
وت� � �ك � ��ون ال� �ع� �ق ��وب ��ة ال �ح �ب��س
مل ��دة ال ت �ج��اوز س�ن��ة وغ ��رام ��ة ال
تقل ع��ن م��ائ��ة دي�ن��ار وال تجاوز
أل� � ��ف دي � �ن� ��ار أو إح � � ��دى ه��ات�ي�ن
ال� �ع� �ق ��وب� �ت�ي�ن اذا ك� ��ان� ��ت امل� � ��واد
وال �ع �ق��اق �ي��ر او ال� �ح ��اص�ل�ات او
املنتجات املغشوشة او الفاسدة
أو كانت املواد التي تستعمل في

الغش ف��ي الجرائم امل�ش��ار اليها
ف��ي ال�ف�ق��رت�ين السابقتني ض��ارة
بصحة االنسان أو الحيوان.
وال يعفى البائع م��ن تطبيق
ال �ع �ق ��وب ��ات امل �ن �ص ��وص ع�ل�ي�ه��ا
في الفقرة السابقة علم املشتري
او امل �س �ت �ه �ل��ك ب �غ��ش ال �ب �ض��اع��ة
أو ف �س��اده��ا م��ا ل��م ي �ك��ن ش ��راؤه
إي��اه��ا بحالتها وال ت�س��ري هذه
ال �ع �ق��وب��ة ف ��ي ح ��ق امل �ش �ت��ري أو
املستهلك.

او اعضاء آخرين وتختص اللجنة
ب� ��االج� ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت��راخ�ي��ص
سفر االفراد وحمالت الحج ووضع
ال �ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا فيمن
ي��رخ��ص ل �ه��م ف ��ي ت�س�ي�ي��ر ح�م�لات
الحج وتقرير االشتراطات الالزمة
لضمان اداء الحجاج ملناسك الحج
على الوجه االكمل وتوفير وسائل
الصحة العامة والسالمة والراحة
ل �ه ��م س � � ��واء ع �ن ��د ق� �ي ��ام ال �ح �م�ل�ات
م��ن ال �ك��وي��ت او اث �ن��اء س �ي��ره��ا في
الطريق او االقامة باململكة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة واالم � � � � � ��ور امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب ��راح ��ة وس�ل�ام ��ة ال� �ح� �ج ��اج س ��واء
من املقيمني بالكويت او الوافدين
م� ��ن دول اخ � � ��رى اث � �ن� ��اء ع �ب��وره��م
ال� ��ى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
وال ي �ج��وز ت�س�ي�ي��ر ح�م�ل��ة ح��ج من
ال �ك��وي��ت اال ب �ت��رخ �ي��ص م ��ن لجنة
ش� ��ؤون ال �ح��ج وي �ك��ون ال�ت��رخ�ي��ص
مل��دة سنة واح��دة ويلتزم املرخص
له بسداد التأمني املالي الذي تقرره
لجنة شؤون الحج الى وزارة العدل
واالوقاف والشؤون االسالمية قبل
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

13

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 الفصلين الثالث والرابع.

 9قوانين بشأن االقتصاد والتجارة و 3للجيش والشرطة وقانونان للرعاية السكنية

تنظيم البيع باألسعار المخفضة وزيادة
ميزانية الدفاع أبرز قوانين الفصل الرابع
تصنيف القوانين في الفصل الرابع

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

الميزانيات والحسابات الختامية موزعة على أدوار االنعقاد

%10
%39.8

%60.2

%22.9
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%90
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املعدل

٪90

٪10
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املعدل

٪22٫9

٪77٫1

% 100

تتمة المنشور ص12
الحصول على الترخيص وال يرد
ه ��ذا ال �ت��أم�ين اال ب�م��واف�ق��ة اللجنة
املذكورة.

تنظيم البيع باألسعار المخفضة
قانون رقم  18لسنة  1976في شأن
تنظيم البيع باالسعار املخفضة جاء
ف��ي م��ادت��ه االول��ى ال يجوز الصحاب

امل �ت ��اج ��ر اج� � ��راء ت �ن ��زي�ل�ات ع ��ام ��ة ف��ي
اسعار البضائع املعروضة لديهم اال
بعد الحصول على اذن سابق بذلك
من وزارة التجارة والصناعة يحدد
فيه تاريخ بدء التنزيل ونهايته على

ان يشمل جميع السلع املوجودة في
امل �ت �ج��ر وال ي �ج��وز االع �ل��ان ع ��ن ه��ذه
ال �ت �ن��زي�لات ب ��أي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل
االعالم قبل ميعاد بدء التنزيل بأكثر
من خمسة عشر يوما.

واذا ك � ��ان االع� �ل� ��ان ع �ل ��ى واج �ه ��ة
امل � �ح� ��ل وج� � ��ب ان ي� �ت ��م ب �غ �ي ��ر اق �ل��اق
ل��راح��ة الجمهور وان يتضمن بيانا
ب � �ت� ��اري� ��خ ب � � ��دء ال � �ت � �ن ��زي ��ل ون �ه ��اي �ت ��ه
ون�س�ب�ت��ه واال ي��وض��ع ع�ل��ى ال��واج�ه��ة

ق�ب��ل ب ��دء ال�ت�ن��زي��ل ب��أك�ث��ر م��ن ي��وم�ين
ويحظر عمل دعاية لتخفيضات في
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قانون تنظيم الخدمة العسكرية اإللزامية
ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  13ل� �س� �ن ��ة 1976
ب�ت�ن�ظ�ي��م أداء ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
اإللزامية جاء فيه:
ت� � �ف � ��رض ال � �خ � ��دم � ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
االلزامية على كل كويتي من الذكور
أت� ��م ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة م �ي�ل�ادي��ة ول��م
يتجاوز الثالثني سنة ميالدية من
ع �م��ره م��دت �ه��ا ث�م��ان�ي��ة ع �ش��ر ش�ه��را
ت �ب��دأ م��ن ت��اري��خ ال�ت�ج�ن�ي��د ع�ل��ى أن
يؤجل تجنيد من بلغ سن الثامنة
ع�ش��رة م�ي�لادي��ة ول��م يصل  21سنة
مل��دة ع��ام�ين اب �ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر
ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة.
ويشتمل التجنيد على فترة تدريب
ع �س �ك��ري ع �ل��ى م �خ �ت �ل��ف االس �ل �ح��ة
ت�ح��دد ب�ق��رار م��ن وزي��ر ال��دف��اع على
أال ت �ق��ل ع� ��ن ن �ص��ف م � ��دة ال �خ��دم��ة

ال�ع�س�ك��ري��ة االل��زام �ي��ة وف �ت��رة خدمة
ف�ع�ل�ي��ة ف��ي إح� ��دى وح � ��دات ال �ق��وات
املسلحة ويتم توزيع املجندين على
ه��ذه ال��وح��دات طبقا للقواعد التي
يضعها وزير الدفاع بقرار منه.
وي �ج��وز ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال��دف��اع
ت �ج��زئ��ة م � ��دة ال� �خ ��دم ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
االل� ��زام � �ي� ��ة ل �ت �ت��م ع �ل ��ى ف � �ت� ��رات ف��ي
س � �ن� ��وات م �ت ��وال �ي ��ة ب �ح �ي��ث ال ت�ق��ل
ع��ن س �ت��ة اش �ه��ر ف��ي ث�ل�اث س �ن��وات
متوالية.
وتخفض مدة الخدمة العسكرية
االل � � ��زام � � � �ي � � ��ة ال� � � � ��ى ت � �س � �ع� ��ة اش � �ه ��ر
ل �ل �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى م ��ؤه ��ل ج��ام�ع��ي
أو ش� �ه ��ادة اخ � ��رى م ��ن ال �ك��وي��ت او
ال� �خ ��ارج ت�ع�ت�ب��ره��ا وزارة ال�ت��رب�ي��ة
م �ع��ادل��ة ل��ه ك�م��ا ت�خ�ف��ض ت�ل��ك امل��دة

ال ��ى اث �ن��ي ع�ش��ر ش �ه��را للحاصلني
ع�ل��ى ال�ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة او
ع�ل��ى ش�ه��ادة اخ��رى م��ن ال�ك��وي��ت او
من الخارج تعتبرها وزارة التربية
معادلة لها.
وي�س�ت�ث�ن��ى م��ن االل� �ت ��زام ب�ت��أدي��ة
الخدمة العسكرية االلزامية:
أ  -املعينون برتبة عسكرية في
ال�ق��وات املسلحة او ف��ي ال�ش��رط��ة او
في الحرس الوطني او في املصالح
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ن�ظ��ام
ال �ع �س �ك��ري وامل � �س ��رح ��ون م ��ن ه��ذه
ال�ج�ه��ات ق�ب��ل ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون
ال � ��ذي � ��ن أت� � �م � ��وا ب ��ال � �خ ��دم ��ة خ �م��س
سنوات على األقل.
ب  -ط �ل �ب��ة ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د
وامل��دارس املعدة لتخريج عسكريي

القوات املسلحة والشرطة والحرس
الوطني ب�ش��رط ان يستمر الطالب
ف��ي دراس�ت��ه ال��ى ح�ين التخرج ف��اذا
لم يتم دراسته حسبت له املدة التي
ق �ض��اه��ا ف ��ي ال �ك�ل �ي��ة او امل �ع �ه��د من
م��دة ال�خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة االل��زام�ي��ة.
ويعفى من االلتزام بتأدية الخدمة
العسكرية االلزامية:
 - 1م ��ن ال ت �ت ��واف ��ر ف �ي��ه ش ��روط
اللياقة الطبية للخدمة العسكرية
والتي تحدد بقرار من وزير الدفاع.
ب  -األخ األكبر أو التالي للمجند
أو ال� �ض ��اب ��ط ال� � ��ذي ت ��وف ��ي ب�س�ب��ب
ال�خ��دم��ة العسكرية او س��رح ملرض
او اص��اب��ة او عاهة اصابته بسبب
الخدمة فيها.
ج  -اك �ب��ر امل�س�ت�ح�ق�ين للتجنيد

م ��ن اب� �ن ��اء ال �ض �ب ��اط او امل �ج �ن��دي��ن
املذكورين في الفقرة السابقة.
د  -االبن الوحيد ألبويه أو ألبيه
أو ألم��ه ويعفى مؤقتا م��ن الخدمة
العسكرية االلزامية:
أ  -ال �ع��ائ��ل ال��وح �ي��د ألب ��وي ��ه أو
ألبيه أو ألمه أو ألخيه أو إلخوته أو
ألخته أو ألخواته.
وت � ��ؤج � ��ل ال � �خ� ��دم� ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
االل � ��زام � � �ي � ��ة وق � � ��ت ال � �س � �ل ��م ل� �ط�ل�اب
ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ات وامل � � �ع � ��اه � ��د ال �ع �ل �ي ��ا
وامل��دارس الثانونية او ما يعادلها
ف��ي ال �ك��وي��ت او ف��ي ال� �خ ��ارج لحني
انتهاء دراستهم بشرط أال تتجاوز
سن طالب املدارس الثانوية  21سنة
م �ي�ل�ادي��ة وس� ��ن ط�ل��اب ال �ج��ام �ع��ات
واملعاهد العليا  38سنة ميالدية.

وي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل م��واط��ن كويتي
أتم الثامنة عشرة ميالدية ان يقدم
ن �ف �س��ه خ �ل�ال  30ي��وم��ا م ��ن ب�ل��وغ��ه
هذه السن الى مندوب التجنيد في
الجهة التي تحددها وزارة الدفاع
لكل منطقة.
ك �م��ا ي �ج��ب ع �ل��ى امل �خ �ت��اري��ن كل
في منطقته اب�لاغ منطقة التجنيد
املختصة بأسماء من أتموا الثامنة
عشرة ميالدية من عمرهم وم��ن لم
ي �ت �ج��اوزوا س��ن ال �ث�لاث�ين م�ي�لادي��ة
ول � ��م ي �س �ب��ق ق �ي ��ده ��م ف� ��ي س �جل��ات
املواليد او سواقط القيد .على وزارة
الصحة العامة موافاة وزارة الدفاع
سنويا بأسماء من بلغت اعمارهم
سن الثامنة عشرة ميالدية.
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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
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و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصلين الثالث والرابع.

المجلس يقر إنشاء الهيئة العامة لالسكان
تتمة المنشور ص13
اي ص��ورة اخ��رى وب��أي وسيلة على
خ�ل�اف االح� �ك ��ام امل �ت �ق��دم��ة وي �ج��ب ان
ي��رف��ق ب�ط�ل��ب االذن ب��ال�ت�ن��زي��ل قائمة
تتضمن السلع التي يشملها التنزيل
واس�ع��ار تكلفتها الحقيقية واسعار
البيع قبل التنزيل وال�س�ع��ر املقترح
لها خالل فترة التنزيل واملدة املحددة
الج��رائ��ه وال ي �ج��وز ان ت �ج��اوز ف�ت��رة
التنزيل عشرين يوما وعلى صاحب
املتجر او م��ن يمثله قانونا ان يقدم
للوزارة خالل ثالثني يوما من تاريخ
انتهاء م��دة التنزيل قوائم تفصيلية
باملبيعات واثمانها وال يجوز اجراء
ال�ت�ن��زي��ل ع�ل��ى اس �ع��ار ال�ب�ض��ائ��ع اكثر
من مرتني في السنة الواحدة وتعتبر
ف � � ��روع امل � �ح ��ل ال ��رئ� �ي� �س ��ي وامل � �ح �ل�ات
امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي ت �م ��ارس ذات ال�ع�م��ل
وال� � �ع � ��ائ � ��دة ل� �ش� �خ ��ص واح � � � ��د م �ح�لا
ل �ه��ذا ال �غ��رض واذا ت �ع��ددت امل�ح�لات
ال �ت �ج��اري��ة ال �ع ��ائ ��دة ل �ش �خ��ص واح ��د
وكانت التجارة في كل منها تختلف

تصنيف موضوعات القوانين

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها
عنها في املحل االخر فتعتبر في حكم
املحالت املستقلة عن بعضها.
إساءة استعمال أجهزة
المواصالت الهاتفية
ق��ان��ون رق��م  19لسنة  1976بشأن
اس ��اءة اس�ت�ع�م��ال اج �ه��زة امل��واص�لات
ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة :ي� �ع ��اق ��ب ب��ال �ح �ب��س م ��دة
ال ت� � �ج � ��اوز س� �ت ��ة اش � �ه� ��ر وب� �غ ��رام ��ة
ال ت � �ج ��اوز م ��ائ ��ة دي � �ن ��ار او ب��اح��دى
هاتني العقوبتني ك��ل م��ن اس��اء عمدا
استعمال اجهزة ووسائل املواصالت
ال�ه��ات�ف�ي��ة وت �ك��ون ال �ع �ق��وب��ة ال�ح�ب��س
مدة ال تجاوز سنة واحدة وغرامة ال
تجاوز مئتي دينار او باحدى هاتني
ال�ع�ق��وب�ت�ين اذا ت�ع�ل��ق االم� ��ر ب��ازع��اج
ت �ض �م��ن ال �ف ��اظ ��ا او م �خ �ل��ة ب��ال �ح �ي��اء
او ت �ض �م��ن ت �ح��ري �ض��ا ع �ل��ى ال �ف �س��ق
والفجور.
قانون رقم  13لسنة  1976بتنظيم
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القوانين المنجزة في الفصل الرابع
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

مرسوم بقانون رق��م  3لسنة  1975بتعديل بعض احكام القانون رق��م  15لسنة
 1960الخاص بالشركات التجارية

1975/2/15

االول

11

قانون رقم  15لسنة  1976باضافه فقرة جديدة الى املادة االولى من القانون رقم
 26لسنة  1960بمراقبة االتجار بالعقاقير املخدرة واستعمالها في الكويت

1976/3/30

الثاني

2

مرسوم بقانون رقم  4لسنة  1975بعدم سريان حكم في املرسوم بقانون رقم 3
لسنة  1975على الشركات املؤسسة قبل العمل به

1975/2/15

االول

12

قانون رقم  18لسنة  1976في شان تنظيم البيع باالسعار املخفضة

1976/4/06

الثاني

3

قانون رقم  8لسنة  1975في شأن أيلولة اسهم القطاع الخاص في شركة البترول
الوطنية الكويتية الى الدولة

1975/5/06

االول

13

قانون رقم  19لسنة  1976بشأن اساءة استعمال أجهزة املواصالت الهاتفية

1976/4/06

الثاني

4

قانون رقم  22لسنة  1975بتعديل بعض مواد القانون رقم  15لسنة  1974بانشاء
الهيئة العامة لالسكان

1975/6/03

االول

14

قانون رقم  20لسنة  1976في شأن قمع الغش في املعامالت التجارية

1976/4/06

الثاني

5

قانون رقم  34لسنة  1975بتعديل املادة  305من قانون املرافعات املدنية والتجارية

1975/7/02

االول

15

قانون رقم  25لسنة  1976بتعديل بعض مواد قانون املرافعات

1976/4/24

الثاني

6

قانون رقم  40لسنة  1975بزيادة رأسمال بنك التسليف واالدخار

1975/7/15

االول

16

قانون رقم  39لسنة  1976بتنظيم ملكية الطوابق والشقق

1976/5/04

الثاني

7

قانون رقم  4لسنة  1976بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )1لسنة  1960بقواعد
اعداد امليزاينة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

1976/1/20

الثاني

17

قانون رقم  40لسنة  1976بتعديل احكام االج��ازات املرضية في قانون الوظائف
ال�ع��ام��ة امل��دن�ي��ة وق��ان��ون العمل ف��ي ال�ق�ط��اع الحكومي وت�ع��دي��ل ق��ان��ون معاشات
ومكافآت التقاعد للموظفني املدنيني

1976/6/05

الثاني

8

قانون رقم  7لسنة  1976في شأن الرسوم القنصلية

1976/1/24

الثاني

18

قانون رقم  54لسنة  1976بتعديل بعض احكام القانون رقم  1962 / 21بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي

1976/7/19

الثاني

9

قانون رقم  11لسنة  1976في شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في شركة صناعة
الكيماويات البترولية ( ش  .م  .ك ) الى الدولة

1976/2/24

الثاني

19

قانون رقم  56لسنة  1976بزيادة املبالغ املخصصة لتعزيز الدفاع عن البالد

1976/7/19

الثاني

10

قانون رقم  13لسنة  1976بتنظيم اداء الخدمة العسكرية االلزامية

1976/1/24

الثاني

20

قانون رقم  58لسنة  1976بتنظيم حمالت الحج

1976/7/19

الثاني
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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
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تنظيم حمالت الحج يصدر ألول مرة في الفصل الرابع
تتمة المنشور ص14
اداء ال� �خ ��دم ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة االل ��زام� �ي ��ة
ج��اء ف�ي��ه :ت�ف��رض ال�خ��دم��ة العسكرية
االل��زام�ي��ة على ك��ل كويتي م��ن ال��ذك��ور
اتم الثامنة عشرة ميالدية ولم يتجاوز
الثالثني سنة ميالدية من عمره مدتها
ث�م��ان�ي��ة ع�ش��ر ش �ه��را ت �ب��دأ م��ن ت��اري��خ
التجنيد على ان يؤجل تجنيد من بلغ
سن الثامنة عشرة ميالدية ولم يصل
 21سنة مل��دة عامني اب�ت��داء من تاريخ
ن�ش��ر ال �ق��ان��ون ف��ي ال �ج��ري��دة الرسمية
ويشتمل التجنيد على ف�ت��رة تدريب
عسكري على مختلف االسلحة تحدد
بقرار من وزير الدفاع على اال تقل عن

نصف مدة الخدمة العسكرية االلزامية
وفترة خدمة فعلية في احدى وحدات
القوات املسلحة ويتم توزيع املجندين
على هذه الوحدات طبقا للقواعد التي
يضعها وزير الدفاع بقرار منه.
وي � �ج ��وز ب� �ق ��رار م ��ن وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
ت � �ج ��زئ ��ة م � � ��دة ال � �خ� ��دم� ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
االلزامية لتتم على فترات في سنوات
متوالية بحيث ال تقل عن ستة اشهر
ف��ي ث�ل�اث س �ن��وات م�ت��وال�ي��ة وتخفض
م��دة الخدمة العسكرية االل��زام�ي��ة الى
تسعة اش�ه��ر للحاصلني ع�ل��ى مؤهل
جامعي او شهادة اخ��رى من الكويت
او ال �خ ��ارج ت�ع�ت�ب��ره��ا وزارة ال�ت��رب�ي��ة
معادلة ل��ه كما تخفض تلك امل��دة الى

اث �ن ��ي ع �ش��ر ش �ه ��را ل �ل �ح��اص �ل�ين ع�ل��ى
ال �ش �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة او ع�ل��ى
ش � �ه� ��ادة اخ � � ��رى م� ��ن ال� �ك ��وي ��ت او م��ن
ال�خ��ارج تعتبر وزارة التربية معادلة
لها.
ويجب على كل مواطن كويتي اتم
الثامنة عشرة ميالدية ان يقدم نفسه
خ�لال  30ي��وم��ا م��ن بلوغه ه��ذه السن
ال��ى مندوب التجنيد في الجهة التي
تحددها وزارة الدفاع لكل منطقة كما
يجب على املختارين كل في منطقته
اب� �ل ��اغ م �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج �ن �ي��د امل �خ �ت �ص��ة
ب ��أس �م ��اء م ��ن ات � �م ��وا ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة
ميالدية من عمرهم ومن لم يتجاوزوا
س ��ن ال� �ث�ل�اث�ي�ن م� �ي�ل�ادي ��ة ول � ��م ي�س�ب��ق

قيدهم في سجالت املواليد او سواقط
ال �ق �ي��د وع �ل��ى وزارة ال �ص �ح��ة ال�ع��ام��ة
م��واف��اة وزارة ال��دف��اع سنويا بأسماء
من بلغت اعمارهم سن الثامنة عشرة
ميالدية.
تنظيم ملكية الطوابق والشقق
قانون رقم  39لسنة  1976بتنظيم
ملكية الطوابق والشقق ويهدف هذا
الى تشجيع انتشار امللكية بني افراد
ال �ط �ب �ق��ة امل �ت ��وس �ط ��ة ذات االي � � � ��رادات
املحدودة التي ال يستطيع الفرد فيها
ان يملك منزال كامال ويؤثر االشتراك
م��ع غيره وب��أن يستقل بملكية طابق
من طوابق الدار او شقة فيه مع تحديد

العالقات املستمرة ب�ين مالك الطابق
او الشقة وب�ين جيرانه وباقي مالكي
ال�ط��واب��ق االخ ��رى ت�ف��ادي��ا للمنازعات
التي قد تنشأ عن هذه امللكية وحسما
ملا قد يثور منها.
وق � � ��د ت �ك �ف �ل ��ت ن � �ص� ��وص م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون امل ��راف ��ق ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال �ن��وع
م��ن امللكية فنصت امل��ادة االول��ى على
ت�ع��ري��ف ال�ط��اب��ق او ال�ش�ق��ة ف��ي مجال
تطبيق هذا القانون.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ح��ق
ك��ل م��ال��ك ف��ي ان يقيد ط��اب�ق��ا او شقة
ب��اس�م��ه ف��ي س�ج�لات ادارة التسجيل
العقاري فشقق ال��دار او طوابقها كل
على استقالل.

ثم تحدثت املادة الثالثة عن اجزاء
ال�ع�ق��ار امل�ش�ت��رك��ة ب�ين م�ل�اك ال�ط��واب��ق
وال� �ش� �ي ��وع ف �ي �ه��ا اج � �ب � ��اري ال ي�ق�ب��ل
القسمة ف�ق��ررت م��دى ح��ق ك��ل شريك
في االنتقال بهذه االجزاء.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى ك��ل
مالك في االنتفاع باالجزاء املشتركة
بحيث ال يتعارض استعماله لحقه
مع حقوق سائر املالك.
وعالجت املادة الخامسة موضوع
م� � �ش � ��ارك � ��ة ج � �م � �ي� ��ع امل� � �ل � ��اك ب �ن �س �ب��ة
ان�ص�ب�ت�ه��م ف��ي ال�ع�ق��ار ف��ي التكاليف
ال � �ت� ��ي ت � �ص� ��رف ف � ��ي ح� �ف ��ظ االج � � � ��زاء
امل �ش �ت��رك��ة او ص �ي��ان �ت �ه��ا وادارت � �ه� ��ا
وتجديدها.

االتفاقيات المنجزة في الفصل الرابع
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

م��رس��وم بقانون رق��م  1لسنة  1975بتنفيذ م�ق��ررات مؤتمر القمة العربي املنعقد
بالرباط

1975/4/07

االول

 16قانون رقم  27لسنة  1975بشأن املوافقة على االنضمام الي اتفاقية فيينا لتقنني
وتطوير مبادئ القانون الدولي املتعلقة باملعاهدات

1975/6/17

االول

2

قانون رقم  6لسنة  1975بالتصديق على اتفاقية تاسيس البنك االسالمي

1975/4/19

االول

3

ق��ان��ون رق��م  12لسنة  1975ف��ي ش��أن امل��واف�ق��ة على االت �ف��اق االق�ت�ص��ادي ب�ين دول��ة
الكويت واململكة العربية السعودية

1975/6/02

االول

 17قانون رقم  28لسنة  1975في شأن املوافقة على تعديل االتفاقية الخاصة بانشاء
مجلس الطيران املدني للدول العربية

1975/6/17

االول

4

قانون رقم  14لسنة  1975باملوافقة على اتفاقية انشاء االكاديمية العربية للنقل
البحري

1975/6/09

االول

 18قانون رقم  29لسنة  1975باملوافقة على اتفاق تعاون اقتصادي واستثمار رؤوس
االموال بني حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

1975/6/17

االول

5

قانون رقم  15لسنة  1975باملوافقة على تعديل املادتني  34و  55من دستور منظمة
الصحة العاملية

1975/6/09

االول

 19قانون رقم  30لسنة  1975بشأن املوافقة على اتفاق تجاري بني حكومتي الكويت
وايران

1975/6/17

االول

6

ق��ان��ون رق��م  16لسنة  1975ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ال�ت�ع��اون االق �ت �ص��ادي واالت �ف��اق
التجاري بني حكومة دولة الكويت وجمهورية السنغال

1975/6/09

االول

7

قانون رقم  17لسنة  1975بشأن املوافقة على االتفاق االقتصادي املوقع بني حكومة
دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

1975/6/09

االول

8

قانون رقم  18لسنة  1975بتعديل الفصل السادس من القواعد امللحقة باالتفاقية
الدولية لسالمة االرواح في البحار لعام 1960

1975/6/09

االول

9

ق��ان��ون رق��م  19لسنة  1975باملوافقة على تعديل امل��ادت�ين الثالثة وال�س��ادس��ة من
اتفاقية استثمار رؤوس االموال العربية وانتقالها بني البلدان العربية

1975/6/09

االول

 23قانون رقم  3لسنة  1976باملوافقة على مساهمة الكويت في الصندوق الخاص الذي
ينشئة البنك الدولي لالنشاء والتعمير لإلقراض بفائدة مخفضة للدول االقل نموا

 10قانون رقم  20لسنة  1975باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة وارسو
ل�ت��وح�ي��د ب�ع��ض ق��واع��د ال�ن�ق��ل ال �ج��وي ال��دول��ي وب��روت��وك��ول تعديلها ل �ع��ام 1955
واملعاهدة املكملة لها لعام 1961

1975/6/09

االول

 24قانون رقم  5لسنة  1976باملوافقة على مساهمة الكويت في صندوق تنمية املدن
العربية

 11قانون رق��م  21لسنة  1975باملوافقة على اتفاق بشأن تنظيم ش��ؤون نقل الركاب
بالسيارات بني حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية

1975/6/10

االول

 12قانون رقم  23لسنة  1975باملوافقة على اتفاق النقل الجوي املنتظم بني حكومة
دولة الكويت والجمهورية الفرنسية

1975/6/10

االول

 20قانون رقم  32لسنة  1975في شان منظمة السياحة العاملية

1975/6/24

االول

 21ق��ان��ون رق��م  33لسنة  1975بمعاملة رع��اي��ا اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ودول�ت��ي
البحرين واالمارات العربية املتحدة معاملة الكويتيني

1975/7/02

االول

 22قانون رقم  35لسنة  1975باملوافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية لالستثمارات
البترولية

1975/7/02

االول

1976/1/06

1976/1/13

الثاني
الثاني

 25ق��ان��ون رق��م  6لسنة  1976ب��ال�ت�ص��دي��ق ع�ل��ى االت �ف��اق ال �ت �ج��اري ب�ين دول ��ة الكويت
وجمهورية رومانيا االشتراكية

1976/1/13

الثاني

 26قانون رقم  10لسنة  1976باملوافقة على االتفاقية الخاصة بايلولة جميع حقوق
شركة بي  .بي الكويت) املحدودة وشركة جلف كويت الي الدولة

1976/3/06

الثاني

 27قانون رقم  16لسنة  1976بشأن االتحاد العربي ملنتجي االسمدة الكيماوية

1976/3/30

الثاني

 13قانون رقم  24لسنة  1975باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية فيينا
للعالقات القنصلية

1975/6/17

االول

 28قانون رقم  23لسنة  1976باملوافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الخاص لالوبك

1976/4/24

الثاني

 14ق��ان��ون رق��م  25لسنة  1975بالتصديق على ات�ف��اق خ��اص بتجارة الترانزيت بني
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان االسالمية

1975/6/17

االول

 29ق��ان��ون رق��م  21لسنة  1976ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية ان�ش��اء ش��رك��ة امل�لاح��ة العربية
املتحدة ( شركة مساهمة خليجية )

1976/4/24

الثاني

 15قانون رقم  26لسنة  1975باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت الى اتفاقية مزايا
وحصانات معاملة الدول العربية وملحقها

1975/6/17

االول

 30قانون رقم  49لسنة  1976باملوافقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات
البترولية

1976/7/03

الثاني

16

األخيرة
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معرض صور ألبرز محطات
دعم الكويت للشعب اليمني
يجسد معرض فوتوغرافي مقام
ح ��ال �ي ��ا ض �م ��ن م� � �ش � ��اورات ال �س�ل�ام
ال �ي �م �ن �ي��ة دور ال �ك ��وي ��ت ف ��ي اغ��اث��ة
االشقاء باليمن حيث يضم املعرض
امل � �ق� ��ام ف� ��ي م � �س ��رح ح� �م ��د ال ��روم ��ي
بوزارة االعالم مجموعة من الصور
ال�ت��ي تسلط ال�ض��وء على امل�ب��ادرات
االن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا ال�ك��وي��ت
خ �ل�ال ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة للشعب
اليمني الشقيق لتقف شاهدا على
اب��رز محطات ال��دع��م امل�ي��دان��ي ال��ذي
ت �ق��دم��ه الش �ق��ائ �ه��ا ال �ي �م �ن �ي�ين دون
اي تمييز ملساعدتهم على تجاوز
االوض � ��اع االن �س��ان �ي��ة ال �ن��اج �م��ة عن
االزمة.
وي�ق��ف اليمنيون ال��ذي��ن ي��زورون
الكويت لحضور وتغطية مشاورات
ال �س�ل�ام ال�ي�م�ن�ي��ة ام ��ام ه ��ذه ال�ص��ور
ال �ت ��ي ت �س �ت �ع��رض ف ��ي ال ��وق ��ت ذات ��ه
معاناة اليمنيني والكارثة االنسانية
التي حلت ببلدهم وضرورة السعي
الى حل سياسي ينهي هذه االزمة.

جانب من املعرض

  وقال عضو الهيئة االستشارية
ال ��وط � �ن � �ي ��ة م� �ح� �م ��د ص � ��ال � ��ح ن ��اش ��ر
ان اس �ت �ض��اف��ة ال �ك��وي��ت مل� �ش ��اورات
ال �س�لام اليمنية وت��وف�ي��ره��ا جميع
االم�ك��ان��ات ل�ض�م��ان ن�ج��اح أعمالها
ي ��ؤك ��د ح��رص �ه��ا ع �ل��ى وق� ��ف ن��زي��ف
ال��دم اليمني وح�ق��ن دم��اء أشقائها
وص��وال ال��ى ح��ل شامل ينقذ اليمن
وي � �ص� ��ون أم� �ن ��ه واس� � �ت� � �ق � ��راره .ك�م��ا

اك ��د ع ��دد م��ن االع�لام �ي�ين اليمنيني
ل�ك��ون��ا ان للكويت ت��اري�خ��ا ناصعا
ف ��ي م ��د ي ��د ال� �ع ��ون مل �ت �ض��رري��ن ف��ي
اكثر املناطق سخونة بالعالم وذلك
بفضل جهودها االنسانية.
   ومنذ اللحظات االولى الطالق
االم��م املتحدة نداءها االنساني في
شهر ابريل عام  2015النقاذ الشعب
اليمني أعلن سمو أمير البالد تبرع

فريحة األحمد تؤكد ضرورة
توفير معيشة كريمة للنازحات

ال �ك��وي��ت ب�م�ب�ل��غ  100م�ل�ي��ون دوالر
لصالح االش �ق��اء ف��ي اليمن على أن
ت��وزع تحت مظلة اللجنة الكويتية
العليا لالغاثة.
   ك �م��ا أط �ل �ق��ت ج �م �ع �ي��ة ال �ه�ل�ال
األح � �م� ��ر ح �م �ل��ة ش �ع �ب �ي��ة وت �س �ي �ي��ر
العديد من قوافل االغاثة بقيمة أكثر
م ��ن ارب �ع ��ة م�ل�اي�ي�ن دوالر أم��ري �ك��ي.
وتمكنت الكويت بمختلف هيئاتها
ال��رس �م �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة م ��ن إي �ص��ال
مساعداتها الى اربعة ماليني و908
االف و 326م�س�ت�ف�ي��دا م��ن مختلف
محافظات اليمن.
   ولم تكن تلك املبادرة الكويتية
ه��ي األول � ��ى ف �ق��د س �ب��ق ل�ل�ك��وي��ت أن
قدمت في عام  2012خالل االجتماع
ال � ��وزاري مل�ج�م��وع��ة أص��دق��اء اليمن
ال� � � ��ذي ع� �ق ��د ف � ��ي ن � �ي� ��وي� ��ورك م �ب �ل��غ
 500م�ل�ي��ون دوالر ع�ل��ى ش�ك��ل منح
وقروض ميسرة.

نادي المعاقين يفوز بجائزة
المسؤولية الخليجية

سماء الكويت تشهد اليوم
شهب الدلويات

فاز النادي الكويتي الرياضي
ل �ل �م �ع��اق�ي�ن ب� �ج ��ائ ��زة امل �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية في القطاع الرياضي
ع� � �ل � ��ى م� � �س� � �ت � ��وى دول م �ج �ل��س
ال�ت�ع��اون الخليجي وذل��ك تقديرا
ل� � � � ��دوره ف � ��ي م � �س� ��اع� ��دة امل� �ع ��اق�ي�ن
ودعمهم ملمارسة الرياضة .وأكد
رئيس مجلس إدارة النادي شافي
الهاجري أن ف��وزه بالجائزة يعد
ت�ت��وي�ج��ا ل �ج �ه��ود ج�م�ي��ع أع �ض��اء
ومنتسبي النادي.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ل�ك��ون��ا إن ه��ذا
ال �ف��وز ال ��ذي أع �ل��ن أخ �ي��را م��ن قبل
ال �ش �ب �ك��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �خ ��ذ م��ن
البحرين مقرا لها جاء ثمرة الدعم
امل� �ت ��واص ��ل ال � ��ذي ت �ق��دم��ه ال ��دول ��ة
ألبنائها الرياضيني السيما من
ذوي االحتياجات الخاصة ولفت
إلى أن النادي اهتم أيضا بإتاحة

ت �ش �ه��د س� �م ��اء ال �ك ��وي ��ت م �س��اء
اليوم زخة شهب (ايتا الدلويات)
وت� � � �ب � � ��دو اك � � �ث� � ��ر وض � � ��وح � � ��ا ب �ع��د
منتصف الليل حيث يبدو القمر
م �ش��رق��ا ف ��ي ت �م��ام ال ��راب �ع ��ة ف�ج��را
وت�ب�ل��غ زخ ��ات ال�ش�ه��ب  60شهابا
في الساعة الواحدة.
وأوضح مدير إدارة علوم الفلك
والفضاء التابعة للنادي العلمي
بدر العميرة في تصريح صحافي
أن الدلويات تبدأ كل عام في الفترة
من  19أبريل حتى  28مايو نتيجة
م��ذن��ب ه ��ال ��ي .وأض � ��اف ال�ع�م�ي��رة
أن ال�ش�ه��ب س�ت�ش��اه��د ف��ي كوكبة
(الدلو) ب��دءا من الطالع املستقيم
 22س ��اع ��ة و  32دق �ي �ق��ة وم �ي�ل�ان
ص �ف��ر ك �م��ا أش� � ��ار إل � ��ى أن س �م��اء
ال �ك ��وي ��ت س �ت �ش �ه��د غ � ��دا ال�ج�م�ع��ة
مرور محطة الفضاء الدولية (آي.
إس.إس) من جهة األفق الجنوبي
ف��ي ال��راب �ع��ة و 57دق�ي�ق��ة صباحا
باتجاه أف��ق الشمال الشرقي ملدة

شافي الهاجري

املجال ملمارسة األعضاء الرياضة
أله ��داف غير تنافسية ووف��ر لهم
كل الظروف املناسبة ملا للرياضة
م� ��ن ف� ��وائ� ��د ع �ظ �ي �م��ة ع �ل��ى ص�ح��ة
املعاق جسميا ونفسيا.
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ث�م��ان��ي دق��ائ��ق .وي�م�ك��ن م�ش��اه��دة
املحطة على هيئة نجمة المعة من
القدر الظاهري (-5ر )2حيث ترى
بالعني امل�ج��ردة وب��وض��وح وسط
إضاءة املدينة.
وأف� � � ��اد ال� �ع� �م� �ي ��رة ب � ��أن م�ح�ط��ة
ال � �ف � �ض� ��اء ال � ��دول� � �ي � ��ة ع � � �ب � ��ارة ع��ن
اس� �ت ��راح ��ة ل � � ��رواد ال� �ف� �ض ��اء ع�ل��ى
ارت �ف��اع ح��وال��ي  400كيلومتر من
األرض ل� ��دراس� ��ة ت��أث �ي��ره��ا ع�ل��ى
ج�س��م اإلن �س��ان وم� ��زودة بمعامل
أب� �ح ��اث ع�ل�م�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة إلج� ��راء
ال�ت�ج��ارب املعملية ف��ي مناخ نقي
خ ��ارج األرض وب�خ�لاي��ا شمسية
لتزويدها بالطاقة الالزمة.
وذك � ��ر أن امل �ح �ط��ة ن �ت��اج ث�م��رة
ت �ع��اون وت �م��وي��ل دول� ��ي ب �ل��غ 100
مليار يورو وحجمها يماثل حجم
ملعب لكرة القدم تقريبا إذ يبلغ
ط��ول �ه��ا  72م �ت��را وع��رض �ه��ا 108
أم�ت��ار ت��دور ح��ول األرض بسرعة
 28ألف كيلومتر في الساعة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ش��ددت رئيسة الجمعية الكويتية
ل �ل�أس� ��رة امل �ث��ال �ي ��ة ال �ش �ي �خ��ة ف��ري �ح��ة
االح �م ��د ع �ل��ى ض � ��رورة وض ��ع اف�ض��ل
ال �س �ب ��ل ل �ت��وف �ي��ر امل �ع �ي �ش��ة ال �ك��ري �م��ة
ل � �ل� �ن ��ازح ��ات ف � ��ي امل �ن� �ط� �ق ��ة ال �ع��رب �ي��ة
واط � � �ف� � ��ال � � �ه� � ��ن وح� � �م � ��اي� � �ت� � �ه � ��ن ع� �ل ��ى
املستويات كافة.
واكدت الشيخة فريحة على هامش
مشاركتها في اليوم الثاني من اعمال
م��ؤت�م��ر منظمة امل� ��رأة ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي
ينعقد تحت شعار (قضايا الالجئات
وال � �ن ��ازح ��ات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة:
ال��واق��ع واملستقبل) ج��دي��ة املشاركني
في تحقيق الحلم االنساني لالجئات
واس ��ره ��ن وامل �ت �م �ث��ل ف��ي ال �ع ��ودة ال��ى
ديارهن.
وأع ��رب ��ت ع��ن االم� ��ل ف��ي أن ي�خ��رج
امل��ؤت �م��ر ب �ت��وص �ي��ات خ��اص��ة تتعلق
ب�ح�م��اي��ة ال�ل�اج �ئ��ات وال �ن ��ازح ��ات في
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات
االجتماعية والصحية والتعليمية
ب �م��ا ي �ك �ف��ل ل �ه��ن وألس ��ره ��ن امل�ع�ي�ش��ة
الكريمة حتى عودتهن الى ديارهن.
وم� ��ن ن��اح �ي �ت��ه أك� ��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
الجمعية الكويتية ل�لاس��رة املثالية

الشيخة فريحة االحمد

ص� ��ال� ��ح ال � �ن � �ه� ��ام أه� �م� �ي ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
ب�ي�ن ال �ه �ي �ئ��ات وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
واالن �س��ان �ي��ة خ��اص��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة
وج � ��ام� � �ع � ��ة ال� � � � � ��دول ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ل �ح��ل
امل� �ش� �ك�ل�ات ال � �ت ��ي ت� ��واج� ��ه ال�ل�اج �ئ�ي�ن
والنازحني في املنطقة السيما النساء
واالطفال منهم.
وأش��ار النهام ال��ى ض��رورة العمل
على تحويل املساعدات االنسانية الى
مشاريع تنموية واستغالل الخبرات
وال �ط��اق��ات امل��وج��ودة ل��دى ال�لاج�ئ�ين
وتوظيفها ف��ي املجتمع موضحا أن
مدة اللجوء من املمكن أن تطول.

الوفيات
• عبدالله عايض سبيل العازمي 21 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :األحمدي ،ق،4
ش��ارع  41جنوبي ،م ،19تلفون ،99048068 :نساء :الظهر ،ق ،6ش ،4م ،34تلفون:
97938309
• علي عبدالحسني عيسى بوعباس 87 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :املنصورية،
حسينية الياسني ،ق ،2ش ،29م ،13تلفون ،97806497 :نساء :املنصورية ،ق ،2ش،28
م ،1تلفون55858839 :
• خديجة حسني محسن ،زوجة :عباس علي تقي 81 ،عامًا( ،شيعت)،
رج��ال :ميدان حولي ،الحسينية األشكنانية ،تلفون ،66756812 :نساء :الرميثية،
ق ،15ش ،151م16
• خ��ال��د خلف عبدالعزيز املخيزيم 85 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :الفيحاء،
ديوانية املخيزيم ،ق ،9تلفون ،65775545 :نساء :العديلية ،ق ،1شارع العمورية ،م7
• م�ن��ى ع�ل��ي محمد زب �ي��دي ،زوج ��ة :ن��اص��ر م��ان��ع ال�ع�ج�م��ي 46 ،ع��ام��ًا،
(شيعت) ،بنيد القار ،ق ،1شارع شريف الرضي ،م ،25تلفون99244481 :
• جاسم إبراهيم جاسم الجاسم 84 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :مبارك الكبير،
ق ،1ش ،20م ،3تلفون ،99442252 :نساء :العمرية ،ق ،2ش ،2م ،33تلفون55147155 :
• محمد يحيى عبداللطيف الجنابي 52 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :ضاحية
صباح السالم ،ق ،10ش ،2ج ،12م ،16تلفون ،66271171 :نساء :الرميثية ،ق ،2ش
طاهر البغلي( ،ساطع الحصري سابقًا) ،م ،16تلفون99654177 :
• لطيفة صالح محمد املحميد ،أرم�ل��ة :علي س��راب محمد 81 ،عامًا،
(تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :مسجد النقي ،الدسمة ،تلفون،99889609 :
نساء :الشعب ،ق ،6ش ،61م ،8تلفون99923286 :
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