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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األحد
غرة شعبان 1437
 08مايو 2016
العدد 841

رئيس الوزراء يزور كوريا الجنوبية اليوم
يبدأ سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء خالل زيارته
الرسمية إل��ى كوريا الجنوبية اليوم على رأس وف��د رسمي مباحثات
مع كبار املسؤولني الكوريني تعنى بتعزيز العالقات الثنائية املتميزة
بني البلدين الصديقني ضمن جولة آسيوية لسموه شملت بنغالديش
وفيتنام ويختتمها بزيارة اليابان.
تفاصيل (ص)14

قانونا عدد المجنسين في  2016وتنظيم الخبرة على جدول األعمال

المجلس يناقش قانون دعم
األندية الرياضية الجلسة المقبلة
أحالت لجنة الشباب والرياضة
امل� � ��رس� � ��وم رق� � ��م  108ل� �س� �ن ��ة 2016
م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون دع � � � ��م االن � ��دي � ��ة
الرياضية ال��ى املجلس م��ع اعطائه
صفة االستعجال حيث ادرج ايضا
على جلسة الثالثاء.
ونصت املادة االولى منه على انه
يخصص مبلغ ال يزيد على نصف
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار دع� �م ��ا س �ن��وي��ا ل�ك��ل
ن ��اد م�ش�ه��ر ط�ب�ق��ا الح �ك��ام امل��رس��وم
بالقانون رق��م  42لسنة  1978على
ان ي �ت��م ت��دب �ي��ر االع� �ت� �م ��ادات امل��ال�ي��ة
ال �ل�ازم ��ة ل �ص ��رف ف � ��روق ال ��دع ��م ع��ن
السنة الحالية من االحتياطي العام
مليزانية الدولة.
واك ��دت امل ��ادة الثالثة ان تطبيق
احكام القانون ال تسري على االندية
والهيئات الرياضية الخاصة.
وب� � �ي� � �ن� � �م � ��ا ان� � � � �ج � � � ��زت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ت�ق��ري��ره��ا
ال� � �ـ  48ع� ��ن االق � �ت � ��راح � ��ات ب �ق��وان�ي�ن
ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون
تنظيم الخبرة ال�ص��ادرة باملرسوم
بالقانون رقم  40لسنة  80وادراجه
على ج��دول أع�م��ال الجلسة املقبلة

رف � �ض� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة اق � � �ت� � ��راح م �ن��ح
ال� � �خ� � �ب � ��راء ح � �ص� ��ان� ��ة ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا
استثناء م��ن االص��ل ال�ع��ام ال يجوز
التوسع فيه.
ك �م��ا رأت ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي اس �ب��اب
اعتراضها ان طبيعة عمل الخبراء
ال ت �ت �ط �ل��ب ال� �ح� �ص ��ان ��ة امل �م �ن��وح��ة
لعضو مجلس االم ��ة أو ل�غ�ي��ره من
ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ذات ال�ط�ب�ي�ع��ة
ال�خ��اص��ة فيما واف �ق��ت ع�ل��ى إل�ح��اق
اج � �ه� ��زة ال� �ط ��ب ال� �ش ��رع ��ي وامل �ع �م��ل
ال �ج �ن��ائ��ي ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��ادارة ال�ع��ام��ة
ل�لادل��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ب� ��وزارة الداخلية
الى ادارة الخبراء ب��وزارة العدل مع
نقل العاملني اليها حسب درجاتهم.
وارت ��أت اللجنة االخ��ذ باملشروع
واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ع��د ال�ت�ع��دي��ل
عليه وأعدت بشأنهما نصا موحدا
تضمن  11تعديال جاء في مقدمتها:
رف� ��ع م �س �ت��وى إدارة ال� �خ� �ب ��راء ال��ى
إدارة عامة واضافة هيئات جديدة
ت� �س� �ت� �ع�ي�ن ب� ��أع � �م� ��ال ال � �خ � �ب� ��رة ه��ي
االدارة العامة للتحقيقات وهيئات
التحكيم القضائي.
ومن جهة اخرى ادرج على جدول

اعمال الجلسة املقبلة ايضا تقرير
ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
ع��ن االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ف��ي ش��أن
ت �ح��دي��د ال �ع ��دد ال� ��ذي ي �ج��وز منحه
ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ت ��ي تصل
الى  11اقتراحا حيث وافقت اللجنة
على تجنيس ما ال يزيد على  4آالف
شخص في سنة .2016
إل� � � ��ى ذل� � � ��ك أدرج ع � �ل� ��ى ج� � ��دول
ج�ل�س��ة ب�ع��د غ��د ال �ث�لاث��اء  3رس��ائ��ل
ف ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا رس ��ال ��ة م ��ن ال �ن��ائ��ب
صالح عاشور يطالب فيها اللجان
املختصة بسرعة ان�ج��از تقاريرها
عن االقتراحات بقوانني املقدمة منه
والتي تصل ال��ى  6اقتراحات منها
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن االج ��راءات
واملحاكمات الجزائية وال��ذي ينص
على «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق
تستوجب حبس املتهم احتياطيا
ملنعه م��ن ال�ه��رب او م��ن التأثير في
سير التحقيق جاز للمحقق حبسه
احتياطيا ملدة ال تزيد على  10أيام
باستثناء قضايا الرأي».
جدول األعمال (ص)09-04

الزلزلة لـ «الدستور» :محاسبة
شهرية للمسؤولين المقصرين
ك�ش��ف رئ�ي��س لجنة االول��وي��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع��ن
ت��وج �ه��ات م ��ن ق �ب��ل س �م��و رئ �ي��س
مجلس الوزراء ألن تكون محاسبة
املسؤولني املقصرين في الحكومة
بصفة شهرية ال سيما ان متابعة
املشاريع التنموية اصبحت «ON
.»LINE
واض � ��اف ال��زل��زل��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
خ � ��اص ل � �ـ «ال� ��دس � �ت� ��ور» ان س�م��و
رئيس ال��وزراء يستطيع عبر هذه
اآللية معرفة أين وصل االنجاز في
ه��ذه امل�ش��اري��ع وتقييمها شهريا

ل ��رص ��د م � ��دى ال � �ت� ��زام امل �س ��ؤول�ي�ن
بتنفيذ املشاريع املكلفني بها.
ووص � � ��ف ه � ��ذه اآلل � �ي� ��ة ب ��االن �ج ��از
ال �ك �ب �ي��ر م �ض �ي �ف��ا :س �ن��رى ون�ك�ت�ش��ف
امل � �س� ��ؤول �ي�ن ب� ��ال� ��دول� ��ة ال� ��ذي� ��ن ل��م
ي� �ق ��وم ��وا ب �م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ت �ج��اه
ال�ت�ن�م�ي��ة وم ��ن ث��م ص� ��دور ق� ��رارات
بإعفائهم م��ن مناصبهم وتعيني
م � �ك� ��ان � �ه� ��م أص � � �ح� � ��اب ال� � �ك� � �ف � ��اءات
ال� �ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ان� �ج ��از امل �ش��اري��ع
الحكومية ودفع عجلة التنمية.

الحمود :نصلي وندعو لعودة القدس

الحمود يتلقى درعا تذكارية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان
الحمود أن زيارته ملدينة القدس
وال� �ص�ل�اة ف ��ي امل �س �ج��د األق �ص��ى

ملف «الدستور»
 مجلس :1981 703تشريعات
منها  202قانون
و 375ميزانية
و 126اتفاقية
 الحضانة العائليةوالجمعيات
التعاونية وحماية
البيئة أبرز قوانين
الفصل الخامس

د .يوسف الزلزلة

تفاصيل (ص)13-10

ل � �ه� ��ا أث� � � ��ر ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي ن �ف��وس �ن��ا
م� ��ردف� ��ا :س �ن �ص �ل��ي ون ��دع ��و ال �ل��ه
ليعود الحق إلى أهله وأن تعود
القدس قدس الجميع مستطردا:

ونتطلع لعودة القدس الشرقية
عاصمة لدولة فلسطني.
تفاصيل (ص)14

الحكيم :أماكن دفن محتملة
للمفقودين الكويتيين بالعراق
ق ��ال امل�م�ث��ل ال �خ��اص ل�لأم�ين ال�ع��ام
لألمم املتحدة إلى العراق يان كوبيش
إن ال �ب �ع �ث��ة األم �م �ي��ة ل �ل �م �س��اع��دة ف��ي
ال �ع��راق «ي��ون��ام��ي» ستتصل بجميع
املعنيني لتحقيق تقدم ملموس في
ملف املفقودين واملمتلكات الكويتية.
وأض� � � � ��اف ك ��وب� �ي ��ش أم� � � ��ام ج �ل �س��ة
ملجلس األم��ن برئاسة مصر أم��س أن
وزارتي الدفاع والخارجية العراقيتني
طلبتا في ابريل املاضي من العراقيني
تقديم أي معلومات لديهم حول مكان
رف� ��ات أي م ��ن امل �ف �ق��ودي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
غ� �ي ��ر أن� � ��ه أش� � � ��ار إل� � ��ى أن امل � ��وق � ��ف ال
ي� ��زال ال �ج �م��ود ي �س ��وده ف�ي�م��ا يتعلق
باملمتلكات الكويتية املفقودة.
وأردف :نشجع الحكومة العراقية

على القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق
ت �ق��دم م �ل �م��وس ف ��ي م �ل��ف امل �ف �ق��ودي��ن
واملمتلكات مؤكدا أن هذه القضية ال
يمكن أن تكون هامشية.
من جهته أكد مندوب العراق الدائم
ل� ��دى االم � ��م امل �ت �ح��دة م �ح �م��د ال�ح�ك�ي��م
ال�ت��زام ب�لاده ببذل جهود استثنائية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ت �ق��دم ف ��ي م �ل��ف امل �ف �ق��ودي��ن
الكويتيني.
وأض� � � � ��اف أن ال � �ل � �ج� ��ان ال ��وط �ن �ي ��ة
امل �ش �ت��رك��ة ت �س �ت �م��ع ألق � � ��وال ال �ش �ه��ود
املحتملني الف�ت��ا إل��ى أن ال��ذي��ن أدل��وا
بشهادتهم ف��ي م��ارس امل��اض��ي أك��دوا
وجود أماكن دفن محتملة.
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في مداخلة أمام مؤتمر البرلمان العربي  -األفريقي الـ 14

الشايع :الكويت حريصة على تفعيل عالقاتها
مع أصدقائها في أفريقيا
أكد وكيل الشعبة البرملانية النائب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع أن ال �ك��وي��ت حريصة
على تفعيل عالقاتها م��ع اصدقائها
في افريقيا وعلى تحمل مسؤولياتها
ت� �ج ��اه ت �ح �ق �ي��ق االه� � � ��داف االن �م��ائ �ي��ة
وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��زه��ا ب��اي �ج��اب �ي��ة
وف �ع��ال �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ن �ش��ر ب�ع�ث��ات�ه��ا
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ارج � � � ��اء ال � �ق� ��ارة
االفريقية واطالق العديد من املبادرات
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �ش � ��راك � ��ة وال� � �ت� � �ع � ��اون ف��ي
امل�ج��ال�ين التنموي واالن �س��ان��ي .وق��ال
ان ال �ت �غ �ي��رات امل �س �ت �م��رة وال �ت �ط��ورات
السريعة التي يمر بها العالم تحتم
العمل بشكل حثيث ومتواصل نحو
ت�ح�ق�ي��ق م �ف �ه��وم ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
لتلبية احتياجات الحاضر املتزايدة.
واوضح النائب الشايع في مداخلة
أمام مؤتمر البرملان العربي  -االفريقي
ال �ـ  14املنعقد بعاصمة ك��وت دي�ف��وار
ان اه ��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة تحتم
العمل وف��ق اس��ال�ي��ب مبتكرة ملواكبة
املتطلبات واالحتياجات االنمائية.
وقال ان ذلك يتأتى من خالل العمل
الجماعي والشراكة الفعالة فيما بني

ال��دول العربية واالفريقية وف��ق مبدأ
امل�س��ؤول�ي��ة املشتركة م��ع االخ��ذ بعني
االعتبار تباين االعباء.
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان ال� �ق� �م ��ة ال �ع��رب �ي��ة
االف��ري �ق �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت ��ي ع �ق ��دت ف��ي
دول��ة الكويت ع��ام  2013أك��دت حرص
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ال��رش �ي��دة للبالد
على تنمية العالقات والتبادالت بني
البلدان العربية واالفريقية.
وذك � � � � � � ��ر ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ال� � � �ش � � ��اي � � ��ع ان
اخ �ت �ي��ار ش �ع��ار (ش��رك��اء ف��ي التنمية
واالس �ت �ث �م��ار) ل�ق�م��ة ال �ك��وي��ت ()2013
يعكس ادراك القيادة أهمية التعاون
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ال� � � ��ذي ي� �ش� �ك ��ل ق ��اع ��دة
ل� �ل� �م� �ص ��ال ��ح امل � �ش � �ت ��رك ��ة واالن� � �ط �ل��اق
م � � ��ن خ�ل��ال � �ه� ��ا ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ش� ��راك� ��ة
االستراتيجية املنشودة.
ون��وه ب��ان امل��واف�ق��ة على توصيات
مشروع قرار الرياض لتعزيز التعاون
ال � �ع� ��رب� ��ي االف � ��ري� � �ق � ��ي ع � �ب ��ر ت �ش �ج �ي��ع
االس� �ت� �ث� �م ��ار امل � �س � �ت ��دام ف� ��ي ال� ��زراع� ��ة
واالم��ن الغذائي م��ن اب��رز م��ا توصلت
ال �ي��ه ه ��ذه ال �ق �م��ة ع ��ن ط��ري��ق تحقيق
التنمية واالستقرار.

غادر نائب رئيس البرملان العربي
ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري ام � ��س إل��ى
القاهرة وذلك للمشاركة في االجتماع
ال �ع��اش��ر مل�ك�ت��ب ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي من
دوراالن � � �ع � � �ق� � ��اد ال � ��راب � ��ع م � ��ن ال �ف �ص��ل
التشريعي األول وامل�ق��رر عقده خالل
الفترة من  8إلى  10مايو الجاري.
كما ت��وج��ه عضو ال�ب��رمل��ان العربي
النائب د .محمد الحويلة الى القاهرة
امس للمشاركة في االجتماع الخاص
ل � �ل � �ب ��رمل ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي ال� � �ي � ��وم لبحث
ت ��داع� �ي ��ات ال �ق �ص��ف ال ��وح� �ش ��ي ال �ت��ي
تتعرض له سوريا من نظام الطاغية
بشار األسد.
وأكد الحويلة أهمية هذا االجتماع
إلت �خ��اذ اج � ��راءات س��ري�ع��ة تستهدف
استنهاض املجتمع ال��دول��ي اليقاف
م ��ا ت �ت �ع��رض ل ��ه س ��وري ��ا م ��ن م �ج��ازر
وإلج � �ب � ��ار ن� �ظ ��ام ب� �ش ��ار االس � � ��د ع�ل��ى

تطبيق قرارات مجلس األمن وخاصة
ال� �ق ��رار رق ��م  ٢٢٥٤ال ��رام ��ي إل ��ى وق��ف
اط�لاق ال�ن��ار وحماية املدنيني والتي
انتهكها ه��ذا النظام وأدى إل��ى مقتل
ال �ك �ث �ي��ر ب�ي�ن أط �ف ��ال ون �س ��اء وش �ي��وخ
ف�ي�ج��ب وق ��ف ج�م�ي��ع ال �ه �ج �م��ات ضد
املدنيني بشكل فوري.
وأدان الحويلة األع�م��ال االجرامية
التي يرتكبها نظام بشار األس��د في
س ��وري ��ا ع �م��وم��ا وف� ��ي ح �ل��ب ب ��ال ��ذات
ف ��ي اآلون� � ��ة األخ � �ي ��رة وال� �ت ��ي ت�ص�ن��ف
م��ن ال �ج��رائ��م ال�ك�ب��رى ض��د اإلن�س��ان�ي��ة
وش��دد ع�ل��ى ض ��رورة محاسبة بشار
األس� ��د ال� ��ذي ي �ص��در أوام� � ��ره لجيشه
وميليشياته بقتل وتعذيب السوريني
وت� �ه ��دي ��م ب �ي��وت �ه ��م وق � �ط ��ع أرزاق � �ه� ��م
وتهجيرهم منذ انطالق الثورة مؤكدا
أن هذا االجتماع يجب أن يكون نواة
لتحرك فعلي إلزاح ��ة األس��د ونظامة

فيصل الشايع

واش� ��ار ال ��ى امل �ب ��ادرة ال �ت��ي اطلقها
س �م ��و ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد لتقديم قروض ميسرة للدول
االفريقية غير العربية بمبلغ مليار
دوالر ع �ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات ال�خ�م��س
التالية لعقد القمة.
واس �ت ��ذك ��ر ال �ن��ائ��ب ال �ش��اي��ع ك�ل�م��ة
سمو الشيخ ص�ب��اح االح�م��د ف��ي قمة
الكويت ( )2013حيث قال فيها سموه

اننا ن��درك اهمية السعي وبكل جهد
م�م�ك��ن ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ان ت �ك��ون ال �ق��ارة
االفريقية مكونا رئيسيا ضمن منظمة
اقتصاديات الدول الواعدة في العالم
وندرك ايضا ان ذلك لن يتحقق اال من
خ�لال البيئة االستثمارية الصالحة
التي تساعد على تدفق االستثمارات
االجنبية للدول االفريقية.
واش � � ��ار ال � ��ى ال � � ��دور ال� ��رائ� ��د ال� ��ذي
يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية
االق �ت �ص��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة م �ن��ذ ان �ش��ائ��ه
ع��ام  1961ك��أول مؤسسة انمائية في
ال �ش��رق االوس� ��ط ف��ي تفعيل ال�ج�ه��ود
االن� �م ��ائ� �ي ��ة وم� � ��د ج � �س� ��ور ال� �ص ��داق ��ة
واالخ� � ��اء ب�ي�ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت وال� ��دول
النامية ومنها االفريقية الصديقة.
وق��ال ان ع��دد ال�ق��روض املقدمة من
الصندوق الكويتي ل�ل��دول االفريقية
ح �ت��ى اب ��ري ��ل  2016ب �ل��غ  293ق��رض��ا
بقيمة ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات دوالر م��وزع��ة
على قطاعات الزراعة والنقل والطاقة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة واالت � � �ص � � ��االت وال �ب �ن��ى
التحتية الى جانب املنح واملساعدات
ال�ف�ن�ي��ة وامل �س��اه �م��ات ف��ي م��ؤس�س��ات

افريقية مختلفة .واكد النائب الشايع
ان ذلك يأتي ايمانا من دول��ة الكويت
ب��أه �م �ي��ة ال� �ش ��راك ��ة واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي
القارة االفريقية وما تمثله من فرص
مجزية وواعدة.
وش��دد في ه��ذا السياق على ال��دور
امل�ن��اط بالبرملانيني ال�ع��رب واالف��ارق��ة
ل ��رف ��ع وت� �ع ��زي ��ز م �س �ت ��وى ال �ع�ل�اق ��ات
البرملانية بني بلداننا من خالل لجان
ال�ص��داق��ة البرملانية لتبادل الخبرات
والتجارب واالستفادة منها انطالقا
م��ن فاعلية ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة البرملانية
ع �ل ��ى ال� �س ��اح ��ة ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي ال ��وق ��ت
الراهن.
واعتبر ان الدبلوماسية البرملانية
ه� ��ي ال �ت �م �ث �ي��ل ال �ح �ق �ي �ق��ي ل�ت�ط�ل�ع��ات
ال� �ش� �ع ��وب واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ال �ح��ال �ي��ة
واملستقبلية ومساهمتها امللحوظة
ف ��ي ت �ق��ري��ب وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر واآلراء
بني االط��راف املختلفة تمهيدا القامة
آليات التعاون والتبادل فيما بينها.
واض � � ��اف ان� �ن ��ا ن� � ��درك ان ت�ح�ق�ي��ق
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �س �ل��م ف��ي دول �ن��ا يتطلب
وض ��ع ب ��رام ��ج واه� � ��داف م �ح ��ددة وان

ال� ��وص� ��ول ال � ��ى ال �ت �ك��ام��ل ب �ي�ن دول �ن��ا
ل��ن ي�ت�ح�ق��ق دون اس �ت �ق��رار منطقتنا
ل� �ن� �ت� �ف ��رغ الع � � � � ��داد خ � �ط ��ط ال � �ت � �ع ��اون
ومتابعة تنفيذها دون عوائق.
واع��رب عن االم��ل في ان تعزز هذه
ال �ل �ق��اءات االخ��وي��ة اواص� ��ر ال�ع�لاق��ات
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ق��ري��ب وج �ه��ات النظر
وتوافق اآلراء لنخرج برؤية تنموية
مشتركة واض�ح��ة للتعاون فيما بني
دولنا.
يذكر ان جدول اعمال املؤتمر الذي
يستمر ث�لاث��ة اي ��ام وي �ق��ام ب��ال�ت�ع��اون
ب�ي��ن االت� � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي االف ��ري� �ق ��ي
واتحاد البرملانات العربية يركز على
تنمية التبادالت بني البلدان العربية
وال �ب �ل��دان االف��ري�ق�ي��ة وت�ع��زي��ز م�ب��ادئ
السلم والتنمية املستدامة.
ويضم الوفد البرملاني الكويتي الى
املؤتمر باالضافة ال��ى الشايع عضو
اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية
النائب د .خليل عبدالله ابل.

الجبري والحويلة إلى القاهرة للمشاركة
في البرلمان العربي اليوم

محمد الجبري

د .محمد الحويلة

نهائيا وتخليص سوريا منه.
كما سيشارك الحويلة في اجتماع
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ب��ال �ب��رمل��ان
العربي املعنية بإعداد تصور خاص
ل �ق��ان��ون ع��رب��ي اس �ت��رش��ادي لحماية

وص�ي��ان��ة ال�ب�ي�ئ��ة وال� ��ذي ي�ع�ق��د ال�ي��وم
بمقر االمانة العامة للبرملان العربي.
وق� ��ال ال�ح��وي�ل��ة إن ه ��ذا االج�ت�م��اع
س �ي �ك��ون ل �ت �ع��دي��ل م � �س ��ودة م �ش��روع
ال��وث �ي �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة امل ��وح ��دة ل�ح�م��اي��ة

وص �ي��ان��ة ال �ب �ي �ئ��ة ح �س��ب امل�لاح �ظ��ات
وامل ��رئ� �ي ��ات ال� � � ��واردة ل�ل�ج�ن��ة ت�م�ه�ي��دا
الرس��ال �ه��ا ألع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
الخ ��ذ م�لاح�ظ��ات�ه��م وم��رئ�ي��ات�ه��م على
مسودة الوثيقة قبل تاريخ  15مايو
وذل��ك تطبيقا للخطة الزمنية املقرة
م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا األخ �ي��ر
ي� ��وم  16أب ��ري ��ل  2016ل �ي �ت��م اق ��راره ��ا
م��ؤك��دا أه�م�ي��ة ه ��ذا ال �ق��ان��ون لحماية
البيئة وامل�ح��اف�ظ��ة عليها ف��ي ال��وط��ن
ال�ع��رب��ي بما ي�ت��واف��ق م��ع التشريعات
واالت� �ف ��اق� �ي ��ات ال ��دول� �ي ��ة وذل � ��ك ل�ل�ح��د
م ��ن م� �ه ��ددات األم� ��ن ال �ب �ي �ئ��ي ال�ع��رب��ي
وخ � ��اص � ��ة ال � �ن � �ف� ��اي� ��ات وال � �ت � �س ��رب ��ات
الخطرة وامللوثات االخرى واستدراكا
للمخاطر البيئية الجسيمة الناجمة
ع��ن ت �ل��وث امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة والتصحر
ووح� � ��دة ال �ج �ف ��اف ف ��ي ب �ع��ض ال� ��دول
العربية ومعالجة تأثيراتها السلبية

ع�ل��ى األم ��ن ال �غ��ذائ��ي ال �ع��رب��ي وك��ذل��ك
ل�ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �غ�ل�ال ال � ��دول األم �ث��ل
لكافة مواردها الطبيعية وتشجيعها
ع � �ل� ��ى ت� �ك� �ث� �ي ��ف ج � �ه � ��وده � ��ا وإع� � � � ��داد
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال�لازم��ة ل��وض��ع حد
ل�لأض��رار واملشكالت البيئية والعمل
على عالجها.
ول�ف��ت ال�ح��وي�ل��ة إل��ى أن��ه ت��م ع��رض
ه ��ذه ال��وث�ي�ق��ة ع�ل��ى ال �ج �ه��ات املعنية
بالبيئة في البلدان العربية الثرائها
واض��اف��ة وت�ع��دي��ل م��ا ي��رون��ة مناسبا
لها بهدف تطويرها وسيتم عرضها
خالل اجتماع لجنة البيئة غدا األحد
ملناقشتها والتخاذ ما هو مناسب .
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بهدف تطوير قانون االنتخابات وتوفير الوقت والجهد

العوضي يقترح قانونا لتسجيل
قيد الناخبين إلكترونيا
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
ب� ��اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �خ �ص��وص
إض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م (4
مكرر) إلى القانون رقم  35لسنة
 1962في شأن انتخابات أعضاء
م�ج�ل��س األم� ��ة ل�ي�ت�م�ك��ن امل��واط��ن
م��ن تسجيل ق�ي��ده��م االن�ت�خ��اب��ي
الكترونيا بدل التسجيل اليدوي
التقليدي السائد حتى اآلن.
وق ��ال ال �ع��وض��ي ت�ع�ل�ي�ق��ا على
االقتراح ان العالم يتطور بسرعة
ب �س �ب��ب ال� �ت� �ق ��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
ال� � �ه � ��ائ � ��ل ودخ � � � � � ��ول ت �ط �ب �ي �ق ��ات
جديدة كل يوم خاصة في مجال
االت �ص��االت م��ؤك��دا أن ك��ل ال��دول
امل �ت �ق��دم��ة ت �س �ت �غ��ل ه � ��ذا ال �ت �ق��دم
لتسهيل اإلج � ��راءات الحكومية
على املواطنني من خالل تطبيق
ن �ظ��ام ال �ح �ك��وم��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة
ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ح �ت��ى ف� ��ي ت �ق��دي��م
ط �ل �ب��ات ال �ت��وظ �ي��ف ب�ش�ك��ل ي��وف��ر
الكثير من الجهد والوقت واملال
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة وامل��واط��ن ف��ي آن
واحد مبينا أن السبب الرئيسي
ل�لاق�ت��راح بقانون ال��ذي ت�ق��دم به
هو تيسير عملية تسجيل القيود
االن�ت�خ��اب�ي��ة وال�ت�ش�ج�ي��ع عليها
ح �ي��ث إن ال�ك�ث�ي��ر م ��ن امل��واط �ن�ين
ي�ت��أخ��رون ف��ي تسجيل قيودهم
وي��ؤج �ل��ون �ه��ا ن �ظ��را مل ��ا تتطلبه
ه��ذه العملية م��ن وق��ت وانتظار
وان � �ت � �ق� ��ال م � ��ن م � �ك� ��ان إل� � ��ى آخ ��ر
مشددا على أن تحويل تسجيل

القيود االنتخابية إل��ى الطريقة
االل �ك �ت ��رون �ي��ة س �ي �ش �ج��ع ج�م�ي��ع
امل��واط�ن�ين على ذل��ك وخصوصا
املواطنني خ��ارج الكويت وكذلك
ال�ن�س��اء ألن العملية حينها لن
تتطلب أكثر من دقائق معدودة
من دون الحاجة إلى الخروج من
امل�ن��زل أو تخصيص وق��ت معني
للقيام بها.
وأض � � � � � � � � � ��اف ال � � � �ع� � � ��وض� � � ��ي أن
ت� �س� �ج� �ي ��ل أس� � � �م � � ��اء ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن
بالطريقة االلكترونية الحديثة
ينسجم بشكل ك��ام��ل م��ع قانون
االنتخابات األصلي الذي يحدد
ش��روط التسجيل بشكل واض��ح
ف��ي القانون رق��م  35لسنة 1962
ول� �ك� �ن ��ه ي � �ح� ��ول ال �ت �س �ج �ي ��ل م��ن
ال �ط��ري �ق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ع ��ن ط��ري��ق
ال �ك �ت��اب��ة ال �ي��دوي��ة إل ��ى ال�ط��ري�ق��ة
االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة وف ��ق
معايير عاملية معروفة.
ك� �م ��ا ب�ي��ن ال� �ع ��وض ��ي أن أح ��د
األسباب األخرى املوجبة للتغيير
هو أن الطريقة التقليدية تخلق
نوعا من الفوضى وإرباك العمل
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى زي� ��ادة االزدح� ��ام
امل� � ��روري أث �ن ��اء ف �ت��رة ال�ت�س�ج�ي��ل
ب � �س � �ب� ��ب اض � � � �ط� � � ��رار ال � ��راغ� � �ب �ي��ن
ب ��ال �ت �س �ج �ي ��ل إل � � ��ى االس � �ت � �ئ� ��ذان
واالنتقال من الدوام أو الجامعة
إل� ��ى امل �خ �ت��اري��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ع� ��دم ت �م �ك��ن ال �ك��وي �ت �ي��ون خ ��ارج
البالد من التسجيل مشيرا إلى

كامل العوضي

أن ذل ��ك ي ��ؤدي إل ��ى ن �ف��ور بعض
امل� ��واط � �ن�ي��ن م � ��ن ال �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
الجداول االنتخابية وخصوصا
ف� �ئ ��ة ال � �س � �ي� ��دات ل� �ع ��دم رغ �ب �ت �ه��م
للتعرض ملثل هذا الظروف وهو
أم��ر يخالف ت��وج�ه��ات الحكومة
في توسيع القواعد االنتخابية
وال� � �ت� � �ش� � �ج� � �ي � ��ع ع � � �ل� � ��ى ع� �م� �ل� �ي ��ة
االنتخابات.
وخ �ت��م ال �ع��وض��ي م ��ذك ��را بما
وعدت به الحكومة مرارا بتطبيق
ن� �ظ ��ام ال� �ح� �ك ��وم ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ملواكبة التطور في كل املجاالت
ومنها تطبيقه في إجراءات قيد
الناخب في الجداول االنتخابية
ب��اس�ت�خ��دام امل��واق��ع اإللكترونية
التي تحددها الجهات املختصة
ل�ق�ب��ول ط�ل��ب ال�ق�ي��د ف��ي ال �ج��داول

االنتخابية.
وج � � � � ��اء ف� � ��ي ن � � ��ص االق � � �ت� � ��راح
بقانون:
م � � � � ��ادة أول � � � � � ��ى :ي� � �ض � ��اف إل� ��ى
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  35ل �س �ن��ة 1962
املشار إليه مادة جديدة برقم ( 4
مكررا ) نصها التالي:
مادة  4مكررا :مع عدم اإلخالل
ب��أح �ك��ام امل � ��ادة ال �س��اب �ق��ة ي�ج��وز
ل� �ك ��ل م� ��ن ت � ��واف � ��رت ف� �ي ��ه ش� ��روط
ال�ق�ي��د ف��ي ال �ج ��داول االن�ت�خ��اب�ي��ة
إج � � � ��راء ه� � ��ذا ال� �ق� �ي ��د ع � ��ن ط��ري��ق
اس�ت�خ��دام األج �ه��زة االلكترونية
وم��واق��ع لجنة القيد ف��ي ج��داول
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات وت � �ب �ي�ن ال�ل�ائ �ح ��ة
التنفيذية لهذا القانون ضوابط
وش��روط وإج� ��راءات ق�ب��ول القيد
على النحو املشار اليه.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ي �ل �غ��ى ك ��ل حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ال � �ث � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال� � � � ��وزراء ك��ل
فيما يخصه تنفيذ أح �ك��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت��اري��خ
نشره بالجريدة الرسمية.

الكندري لتشديد الرقابة األمنية
على أماكن تجمعات األسر في العطل
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
رج ��ال ال��داخ �ل �ي��ة ب�ت�ش��دي��د ال��رق��اب��ة
األم � �ن � �ي ��ة ع� �ل ��ى أم � ��اك � ��ن ت �ج �م �ع��ات
األس��ر والعوائل خاصة في العطل
واملناسبات وأماكن إقامة الحفالت
إضافة إلى ضرورة الوجود املكثف
للتعامل مع كافة البالغات املقدمة
من قبل املواطنني واملقيمني خاصة
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��اإلزع� ��اج املتكرر
للمراهقني واستخداماتهم السيئة
للمركبات.
وأش� � ��اد ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ب� �ج� �ه ��ود رج � � � ��ال وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا م��ؤخ��را
بضبط أش�خ��اص ومنهم قياديان

اث �ن��ان ف��ي م�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح األح�م��د
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ب �ت ��وج �ي �ه ��ات م �ب��اش��رة
م��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
الخالد بتعاطيه املباشر والحازم
ح �ي��ث ق ��ام ب�م�ع��اق�ب�ت�ه��م وإي�ق��اف�ه��م
ع��ن ال�ع�م��ل إل��ى ح�ين ان�ت�ه��اء لجنة
التحقيق املشكلة.
وبني الكندري أن هذه اإلجراءات
الصارمة بحق املخالفني واملعتدين
على راح��ة األس��ر ف��ي بعض أماكن
ال �ت �ن��زه ي �ج��دد ال�ث�ق��ة ب��رج��ال األم��ن
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى أم� � ��ن واس � �ت � �ق ��رار
الوطن شاكرا ج�ه��وده��م الحثيثة
ف� ��ي ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا

ال��دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي
ومكوناته األصيلة.
وبني الكندري ان أمن واستقرار
وراحة املواطن واملقيم أمر ال جدال
او مساومة او نقاش فيه ذل��ك ألن
ال �ش �ع��ور ب��ال�ط�م��أن�ي�ن��ة أم ��ر وع ��ادة
جبل عليها كل من عاش على أرض
ال��وط��ن م �ش �ي��را إل ��ى ان ه ��ذا األم��ن
واألمان يأتي بتكاتف الجهود بني
رج��ال الداخلية وامل��واط�ن�ين داعيا
الجميع للتعاون مع رجال األمن.

فيصل الكندري

برلمان
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الحريجي :ضرورة إلغاء قرار
وقف النقل والندب بين
الجهات الحكومية
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
ب ��إل �غ ��اء العمل ب� �ق ��رار وق � ��ف ال�ن�ق��ل
وال � �ن ��دب واإلع� � � ��ارة مل��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة
بني الجهات الحكومية واملعمول به
منذ ع��ام  2013معتبرا أن السنوات
امل ��اض� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� ��م ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��رار
خاللها كانت كفيلة بتحقيق الغرض
منه.
ودع� � ��ا ال �ح��ري �ج��ي س �م��و رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك
إلى تعجيل وقف العمل بهذا القرار
وف �ت ��ح ب� ��اب ال �ن �ق��ل وال � �ن ��دب م �ج��ددا
الس� �ي� �م ��ا ف � ��ي ض � � ��وء م � ��ا ت � �ب� ��دى م��ن
سلبيات أثرت عكسيا على العمل في
بعض القطاعات.
واعتبر أن حالة الجمود الوظيفي
التي خلفها هذا القرار خلقت أجواء
وظ� �ي� �ف� �ي ��ة غ � �ي� ��ر ص� �ح� �ي ��ة ت �ص �ط ��دم
بالتوجهات الرامية لتعزيز القدرات
اإلنتاجية للجهات الحكومية.
وأش ��ار الحريجي إل��ى أن تحقيق
م�ت�ط�ل�ب��ات م��رون��ة ال�ع�م��ل ف��ي بعض
ال �ج �ه��ات وال � � ��وزارات وت�ه�ي�ئ��ة امل�ن��اخ
ل�ل��اس � �ت � �ث � �م� ��ار األم � � �ث � � ��ل ل � �ل � �ك � �ف� ��اءات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ت�س�ت�ل��زم ف�ت��ح ال �ب��اب أم��ام
ح��رك��ة ال�ت�ن�ق�لات م��ؤك��دا أن اس�ت�م��رار
الوضع الحالي من شأنه دفع بعض

سعود الحريجي

امل��وظ �ف�ي�ن ل�لاس �ت �ق��ال��ة م ��ن أع�م��ال�ه��م
جراء االحتقان الوظيفي الذي يعيشه
البعض .ونوه الحريجي إلى خطورة
وضع عقبات أمام الطموح الوظيفي
ل�ل�ك�ف��اءات م��ؤك��دا أن مصلحة العمل
تقتضي إت��اح��ة امل�ج��ال مل��ن يستشعر
أن لديه فرصة للعطاء بشكل أفضل
ف��ي جهة مختلفة ب��أن ينتقل للعمل
فيها .وأض ��اف أن��ه آن األوان إلتاحة
الفرصة ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف� ��ي ال� �ن� �ق ��ل أو
ال�ن��دب م��ن جهة ول �ل��وزارات م��ن جهة
أخرى لتعزيز القدرات الوظيفية في
مختلف الجهات.

القضيبي يحذر العلي
من التفيع في منطقة رحية
ح � ��ذر ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
وزي��ر التجارة والصناعة د .يوسف
ال �ع �ل��ي م ��ن ت �ح��وي��ل أزم � ��ة اإلط� � ��ارات
في منطقة رحية الى فاتورة نيابية
م�ش��ددا على أن املعلومات امل�ت��داول��ة
أن هناك تنفيعا لشركات لهم عالقة
بشكل غير مباشر بنواب للحصول
على أراض في منطقة الساملي إلجراء
عملية تدوير اإلطارات التالفة.
وق� � � ��ال ال �ق �ض �ي �ب ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي أن هناك العديد من الشركات
التي تقدمت للدخول في عملية نقل
اإلطارات من منطقة رحية الى منطقة
أخ � � ��رى إلع � � � ��ادة ت� ��دوي� ��ره� ��ا ت �م �ه �ي��دا
لتسليم املنطقة الى املؤسسة العامة
للرعاية السكنية وه��ي أم��ر مطلوب
ومهم في هذه املرحلة للمساهمة في
ح��ل األزم ��ة االس�ك��ان�ي��ة إال أن ال��وزي��ر
ال �ع �ل ��ي اس �ت �ب �ع��د م �ع �ظ��م ال �ش ��رك ��ات
وحصر عملية النقل شركتني فقط.
وأض� ��اف ال�ق�ض�ي�ب��ي أن ال�ح�ك��وم��ة
«ك ��ور م�خ�ل�ب��ص» ف��وزي��ر امل��واص�لات
ووزير البلدية عيسى الكندري يحيل
ش��رك��ة ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة وه�ي�ئ��ة مكافحة
ال�ف�س��اد بتهمة االض ��رار واالس�ت�ي�لاء
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وي �ق��وم ف��ي امل�ق��اب��ل
وزي��ر التجارة د .العلي باعطاء تلك

أحمد القضيبي

ال� �ش ��رك ��ة أرض ب � � ��آالف األم � �ت � ��ار ف��ي
الساملي.
وط��ال��ب القضيبي ال��وزي��ر العلي
ب��وق��ف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ش��رك��ة امل�ح��ال��ة
الى النيابة العامة وذلك لضمان عدم
تكرار االعتداء على املال العام وفتح
امل�ج��ال لجميع الشركات ل��دخ��ول في
عملية تدوير اإلط��ارات التالفة وذلك
ل �ض �م��ان س ��رع ��ة ت �س �ل �ي��م رح� �ي ��ة ال��ى
ال�س�ك�ن�ي��ة ودع� ��م أص �ح��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة من الشباب الكويتي ممن
كان له السبق في وضع حلول ألزمة
اإلطارات.
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جدول األعمال
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األحد غرة شعبان  08 . 1437مايو 2016

تضمن  37بندا منها  18تقريرا للجان البرلمانية و 8تقارير لحماية المال العام

تعديل الالئحة والخبراء وتجنيس البدون
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
 37بندا م��درج��ة على ج��دول أعمال
جلسة بعد غد الثالثاء تنوعت ما بني
ال �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى امل �ض��اب��ط واألس �ئ �ل��ة
وال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات املقدمة
م��ن ال�ن��واب بعد االن�ت�ه��اء م��ن مناقشة
طلب املناقشة املتعلق بتطاير الحصى
ف��ي ش��وارع الكويت باإلضافة إل��ى 18
تقريرا للجان البرملانية املختلفة منها
ح�ق��وق امل��ؤل��ف وع�ق��ود األن�ظ�م��ة اآللية
للمعلومات والعدد الذي يجوز منحه
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
وقانون تنظيم الخبرة وتنظيم مهنة
ال �ص �ي��دل��ة وت � � ��داول األدوي � � ��ة وت �ع��دي��ل
الالئحة الداخلية ملجلس األمة والخطة
السنوية وفيما يلي تفاصيل الجدول.
البند االول:
ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع � �ل� ��ى امل �ض �ب �ط �ت�ي�ن
التاليتني:
• (/1351أ) بتاريخ 2016/4/26م
• (/1351ب) بتاريخ 2016/4/27م
البند الثاني:
كشف األوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث:
األسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف
األس �ئ �ل��ة امل �ت��وق��ع أن ي��أت�ي�ه��ا ال ��دور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع:
اإلح ��االت (حسبما ه��و وارد في
الكشوف املرفقة)
البند الخامس:
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ب� �ع ��ض األع � �ض � ��اء ف��ى
جلسة 2016/4/27م بعد االنتهاء
م��ن مناقشة طلب املناقشة املتعلق
بتطاير الحصى في شوارع الكويت.
(ف��ي جلسة 2016/4/27م انتهى
املجلس من مناقشة املوضوع وأجل
التصويت على التوصيات لجلسة
2016/5/10م)
البند السادس:
التقرير األول للجنة حماية األموال
العامة عما أورده ديوان املحاسبة من
مالحظات ومخالفات بعقود األنظمة
اآللية للمعلومات و التي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
البند السابع:
تقارير اللجان عن املراسيم بقوانني
وامل �ش��روع��ات ب�ق��وان�ين واالق �ت��راح��ات
بقوانني:

ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش �ئ��ون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن
حقوق امللكية الفكرية.
 - 2مشروع القانون في شأن حقوق
املؤلف و الحقوق املجاورة.
ال �ت �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع ع ��ن االق �ت��راح��ات
بقوانني في شأن تحديد العدد الذي
ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
(وعددها أحد عشر اقتراحا).
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
العامة واملدرج بصفة االستعجال عن:
 - 1االق � �ت ��راح ��ات ب �ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن
تعديل القانون رق��م ( )5لسنة 2005م
ف ��ي ش� ��أن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت (وع ��دده ��ا
سبعة اقتراحات).
 - 2االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن بلدية
الكويت.
 - 3م�ش��روع��ي ال�ق��ان��ون�ين بتعديل
بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )5لسنة
2005م في شأن بلدية الكويت.
التقرير الثامن واألرب �ع��ون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن:
- 1االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون تنظيم الخبرة
الصادر باملرسوم بالقانون رقم ()40
لسنة 1980م وعددها (.)4
 - 2مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر
ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )40لسنة
1980م.
التقرير ال�خ��ام��س للجنة ال�ش��ؤون
ال� �ص� �ح� �ي ��ة واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال �ع �م ��ل
وامل� � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ت�ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم ( )28لسنة
1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول األدوية.
التقرير الخامس واألربعون للجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل� ��ى امل� � ��ادة ( )180م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق��م
( )12لسنة 1963م ف��ي ش��أن الالئحة
الداخلية ملجلس االمة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل عن
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم
( )49لسنة  1996م في شأن رعاية
املعاقني.
التقرير ال�ث��ال��ث للجنة امليزانيات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��ن م �ش ��روع
ال � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� � � ��ادة ( )16م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )106ل�س�ن��ة  2013في
ش��أن مكافحة غسل األم ��وال وتمويل
اإلرهاب.

الغانم مترئسا إحدى جلسات املجلس

البند الثامن:
إق� �ت ��راح ب� �ق ��رار م �ق��دم م ��ن ب�ع��ض
األع� �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى أس �ب��اب ال �ت �ج��اوزات
واملخالفات في التعيينات األخيرة
في اإلدارة العامة للجمارك.
اق � �ت ��راح ب� �ق ��رار م �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع� �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ف� ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال � �ت � �ج � ��اوزات ف��ي
امل � �ش� ��روع� ��ات وال � �ع � �ق� ��ود واألوام � � � ��ر
التغييرية وامل �ش��اري��ع ال�ت��ي عليها
ش �ب �ه��ات م��ال �ي��ة وك ��ذل ��ك ال �ت��رق �ي��ات
امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف� ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
ال��وط �ن �ي��ة وال �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
(عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة
أشهر).
البند التاسع:
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � � �س � � � ��ادس ل �ل �ج �ن ��ة
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة عن
ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
2015/2014م تطبيقا ل�ن��ص امل��ادة
العاشرة من القانون رقم ( )60لسنة
1986م بشأن التخطيط االقتصادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي وامل � � � � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة
م � ��ن ال � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م ( )119ل �س �ن��ة
2014م ب ��إص ��دار ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
2015/2014م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
عن تقرير ديوان املحاسبة الخاص
ب �ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة وف ��اع� �ل� �ي ��ة ال �ن �ظ��م
التشغيلية للهيئة العامة للصناعة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ح �ق��وق
اإلن� � � � �س � � � ��ان ع� � � ��ن زي � � � � � � ��ارة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
ال� �ع ��ود ل �ل �ب �ن��د ال� �س ��اب ��ع :ت �ق��اري��ر
ال � �ل � �ج� ��ان ع � ��ن امل � ��راس � �ي � ��م ب� �ق ��وان�ي�ن
واملشروعات بقوانني واالقتراحات
بقوانني:
ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرش��اد واملدرج
ب � �ص � �ف� ��ة االس� � �ت� � �ع� � �ج � ��ال ف � � ��ي ش � ��أن

االقتراحني بقانونني بتعديل بعض
أحكام القانون رق��م( )4لسنة 2012م
في شأن جامعة جابر األحمد.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
بشأن منع التعامل ال�ت�ج��اري وقت
صالة الجمعة.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن التشجيع
على حفظ القرآن الكريم.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ان��ي للجنة ال�ش��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
 - 1االقتراحني بقانونني في شأن
إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة
مبارك الكبير.
 - 2االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن
إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة
األحمدي.
 - 3االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن
إن �ش��اء مستشفى ح�ك��وم��ي بمدينة
صباح األحمد.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة عن
م �ش��روع ال�ق��ان��ون ب ��اإلذن للحكومة
ف��ي أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال االحتياطي
العام.
التقرير السابع واألربعون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية في
شأن املرسوم رقم ( )91لسنة 2016
م ب� ��رد م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()53
لسنة 2001م في شأن اإلدارة العامة
للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ال�ب�ن��د ال�ع��اش��ر :ط�ل�ب��ات املناقشة
وكتب الحكومة.
أ -ط � �ل� ��ب م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م� � �ق � ��دم م��ن
ب�ع��ض األع �ض��اء ب �ش��أن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا السيد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير

التجارة والصناعة السابق.
ب -ك �ت ��اب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر التجارة والصناعة
مرفق به تقرير الرد على التوصيات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ج� �ل� �س ��ة االس � �ت � �ج� ��واب
املوجه من العضو د.عبدالله محمد
الطريجي.
ج  -ك � � �ت� � ��اب وزي � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ب � �ش � ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
والترقيات أو التنقالت خالل الفترة
ال �س��اب �ق��ة م �ب ��اش ��رة ع �ل��ى إس �ت �ق��ال��ة
السيد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر التجارة والصناعة السابق
د .عبداملحسن مدعج املدعج.
د -ك� �ت ��اب وزي � � ��ر ال �ن �ف ��ط ووزي � ��ر
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة بشأن
التعيينات والترقيات أو التنقالت
خالل الفترة السابقة مباشرة على
استقالة السيد نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر التجارة والصناعة
السابق.
ال� �ب� �ن ��د ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر :ت �ق��اري��ر
اللجان عن طلبات التحقيق:
ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ح �م��اي��ة األم � � ��وال ال�ع��ام��ة(ب�ص�ف�ت�ه��ا
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق) ع��ن إج� � ��راءات منح
وتسوية القرض الروسي.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ان ��ي ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ح �م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة (بصفتها
لجنة تحقيق) ع��ن املخالفات التي
شابت تصميم وتنفيذ استاد جابر.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ح �م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة (بصفتها
لجنة تحقيق) ع��ن طلبات التنازل
ع � ��ن االس � � �ت� � ��راح� � ��ات وف � � ��ق ق � � � ��رارات
املجلس البلدي.
البند الثاني عشر :تقارير لجنة
حماية األموال العامة:
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ع��ن ال ��دراس ��ة ال�ت��ي
أع ��ده ��ا دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن عقد
إي � � �ج � ��ار ق� �س� �ي� �م ��ة إلن � � �ش � ��اء م �ج �م��ع

ل �ل �ح ��رف وال� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
(منطقة العارضية).
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب� �ش ��أن امل�ل�اح �ظ��ة
(خ ��ام� �س ��ا ب� �ن ��د  )1م� ��ن م�ل�اح �ظ��ات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة للسنة
املالية .2008/2007
التقرير ال�خ��ام��س للجنة حماية
األم ��وال العامة ح��ول ال��دراس��ة التي
أعدها ديوان املحاسبة بشأن أمالك
الدولة العقارية واألوامر التغييرية
وال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال � ��ودي � ��ة ب��ال �ج �ه��ات
الحكومية.
التقرير ال �س��ادس للجنة حماية
األموال العامة عن:
 - 1م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �ش ��رك ��ة ن� ��اق�ل��ات ال �ن �ف��ط
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ع � � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2005/2004والتي تكرر تسجيلها
في السنة املالية .2006/2005
 - 2م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
ع� � ��ن ش � ��رك � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا ال��دي��وان
بتقريره السنوي عن السنة املالية
.2005/2004
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ب �ش��أن م�لاح �ظ��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بالحساب الختامي للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب عن
عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل
ال� �غ ��رام ��ات امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ب�ع��ض
معاهد التدريب األهلية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ع��ن ت �ط��ور أوض ��اع
األم� � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة ع ��ن ال �ف �ت��رات
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي  30ي ��ون� �ي ��و 2010م
ح�ت��ى  30ي��ون�ي��و  2015م ف��ي ض��وء
امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي أورده� � � ��ا دي � ��وان
املحاسبة بتقاريره.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ل�ل�ج�ن��ة حماية
األم� ��وال ال�ع��ام��ة ع��ن م�ل�ف��ات قضايا
املال العام لكافة الوزارات والهيئات
الواردة من وزارة العدل عن السنوات
2013م -2014م 2015 -م.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة حماية
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ح ��ول ال�ع�ق��د امل�ب��رم
بني شركة نفط الكويت وشركة شل
العاملية.
البند الثالث عشر :ما يستجد من
األعمال.
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انتهت إلى عدم منح التراخيص لغير أصحاب االختصاص من الكويتيين

الصحية تنجز تقريرها حول تعديل قانون
ممارسة مهنة الصيدلة
أح ��ال ��ت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ص�ح�ي��ة
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ال� � ��ى م �ج �ل ��س االم � ��ة
ت �ق��ري��ره��ا ال �خ��ام��س ع��ن االق �ت��راح��ات
ب�ق��وان�ين ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
القانون رق��م  28لسنة  1996في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية
وتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة
املقبلة.
وك � � � ��ان � � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ق � � � ��د ع � �ق� ��دت
ل� �ه ��ذا ال � �غ� ��رض اج �ت �م ��اع�ي�ن ب �ت��اري��خ
 2016/3/21و 2016/4/25واطلعت
على االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين والتعديل
امل �ق �ت ��رح وت �ب�ي�ن ل �ه��ا ان االق �ت ��راح�ي�ن
بقانونني االول والثاني متطابقان من
حيث الصياغة والهدف ويهدفان من
خالل التعديل على امل��ادة الثانية من
القانون رق��م  28لسنة  1996في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية
ال� � ��ى خ� �ل ��ق ف� � ��رص ع� �م ��ل ل �ل �ص �ي��ادل��ة
الكويتيني في القطاع الخاص وعدم
اف�س��اح امل�ج��ال للشركات لالستحواذ
على سوق االدوية وهذه املهنة ورفع
نسبة عمل الكويتيني في هذه املهنة
وذلك من خالل عدم الترخيص بفتح
صيدلية اال لصيدلي كويتي.
االق �ت��راح ال �ث��ال��ث :ان امل ��ادة  17من
ال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  1996امل�ش��ار
اليها تنص في مطلعها على ان تنشأ
ب ��وزارة الصحة لجنة ب��رئ��اس��ة وكيل
ال� ��وزارة او م��ن ي�ن��وب ع�ن��ه وعضوية
اثنني من الوكالء املساعدين املعينني
ب �ش ��ؤون االدوي� � ��ة ورئ �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
الصيدلية او م��ن ي�ن��وب عنه وعضو
من االدارة القانونية بالوزارة وحيث
انه بعد الهيكلة التي اجريت في وزارة
الصحة من وقت طويل فقد اقتصرت
على وكيل مساعد واح��د فقط معني
ب� �ش ��ؤون االدوي � � ��ة ف ��ي ال� � � ��وزارة االم ��ر
ال ��ذي يجعل تشكيل اللجنة مشوبا
بقصور ذلك ان امل��ادة  17اع�لاه تنص
على وج��ود وكيلني معنيني بشؤون
االدوي � ��ة االم� ��ر ال� ��ذي ي �ع��رض ق� ��رارات
ال �ل �ج �ن��ة ل�ل �ط�ع��ن خ ��اص ��ة ان �ه ��ا ل�ج�ن��ة
تختص بالنظر في املخالفات وتوقع
الجزاءات لذا فقد وضع هذا االقتراح
ل� �ي� �ع ��دل م� ��ن ه � ��ذا ال � �ن ��ص وي� �ت� �ج ��اوز
ه��ذه االش�ك��ال�ي��ة وذل ��ك بشطب ع�ب��ارة
املعنيني بشؤون االدوية واستبدالها
بعبارة اثنني م��ن ال��وك�لاء املساعدين
ي �ح��دده �م��ا ال ��وزي ��ر م ��ن ب�ي�ن ال��وك�ل�اء
امل�س��اع��دي��ن ف��ي ال� ��وزارة وف��ق م��ا ي��راه
م �ح �ق �ق��ا اله� � � ��داف ال �ت �ط �ب �ي��ق االم� �ث ��ل
ل�ل�م��ادة والع�ط��ائ��ه م��رون��ة ف��ي تحديد
م ��ن ي� �ك ��ون ع� �ض ��وا م ��ن ب �ي�ن ال ��وك�ل�اء
املساعدين.
ال�ت�ع��دي��ل امل�ق�ت��رح :ي�ه��دف التعديل
املقترح إلى منح الشركات املتخصصة
ف��ي بيع االدوي ��ة والعاملة ف��ي املجال

الطبي ح��ق ال�ح�ص��ول على ترخيص
صيدلية وذلك ملنع السلبيات التي قد
تنتج عن االقتراحني بقانونني االول
وال �ث��ان��ي ف ��ي ح ��ال امل��واف �ق��ة عليهما
اذ س �ي��ؤدي ذل ��ك ال ��ى م �ن��ع ال �ش��رك��ات
الطبية املرخصة لها الحصول على
ه� ��ذا ال �ت��رخ �ي��ص وب��ال �ت��ال��ي ح �ص��ره
ف ��ي ال �ص �ي��ادل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين وس �ح��ب
الحق املمنوح للجمعيات التعاونية
ب��اس�ت�ص��دار ال�ت��رخ�ي��ص واس�ت�ث�م��اره
م� �ب ��اش ��رة او م� ��ن ال� �غ� �ي ��ر دون ل� ��زوم
اصداره باسم صيدلي كويتي.
ك �م��ا اط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ت�ق��ري��را
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 137و 45ح � ��ول االق � �ت� ��راح�ي��ن االول
وال � �ث� ��ال� ��ث وال � �ل� ��ذي� ��ن ان� �ت� �ه ��ت ف�ي�ه�م��ا
ال ��ى امل��واف �ق��ة ب��اج �م��اع آراء االع �ض��اء
الحاضرين على االقتراحني بقانونني
االول والثاني بعد التعديل وذلك على
النحو الوارد في الجدول املقارن.
واستمعت اللجنة الى آراء ضيوف
اللجنة وذلك على النحو التالي:
ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور م�ق��دم
االق � � �ت � ��راح ان ال� �ص� �ي ��دل ��ة م �ه �ن��ة وان
صاحب الصيدلية يجب ان يكون من
اه ��ل االخ �ت �ص��اص ف�ل�ا ي �ج��وز اع �ط��اء
ال �ت��راخ �ي��ص ل�ل�ش��رك��ات وذل ��ك قياسا
على مهنة امل�ح��ام��اة بحيث ال يجوز
لغير خ��ري��ج ال�ح�ق��وق ف��ي فتح مكتب
م� �ح ��ام ��اة واذا دخ � ��ل غ �ي ��ر اص �ح ��اب
االخ� �ت� �ص ��اص ف ��ي ه � ��ذه امل �ه �ن��ة ف��ان��ه
يكون فيه ظلم الصحاب االختصاص
لذا يجب حمايتهم بهذا التعديل كما
ان القانون القديم لم يشترط ان يعمل
صيدلي كويتي ف��ي الصيدلية وذل��ك
ل�ق�ل��ة ال �ص �ي��ادل��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ذل��ك
الوقت.
ك �م��ا اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��ى رأي
احمد باقر (عضو مجلس امة سابق)
كونه من اه��ل االختصاص حيث بني
للجنة اهمية تعديل القانون الحالي
والتطور امللحوظ في اعداد الصيادلة
الكويتيني الحاليني وامل�ت��وق��ع زي��ادة
اع��داده��م زي ��ادة ك�ب�ي��رة ف��ي ال�س�ن��وات
امل �ق �ب �ل��ة واك� � ��د اه �م �ي��ة ح �م��اي��ة م�ه�ن��ة
ال � �ص � �ي� ��دل� ��ة وت� �ش� �ج� �ي ��ع ال� �ص� �ي ��ادل ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وع� � � ��دم ال � �س � �م� ��اح ل �غ �ي��ر
اص �ح��اب االخ �ت �ص��اص ف��ي الحصول
ع � �ل� ��ى ت� ��رخ � �ي� ��ص ف � �ت� ��ح ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ة
وممارسة املهنة.
ك �م��ا اش � ��ار ال� ��ى اخ�ل�اق �ي ��ات امل�ه�ن��ة
ب��أن��ه م��ن ال��واج��ب أال ي�ت��م ال�ج�م��ع بني
وص� � ��ف ال � �ع�ل��اج وص� ��رف� ��ه ف� ��ي ن�ف��س
الوقت حيث اكد انه يجب أال يرخص
للمستشفيات وامل��راك��ز الطبية بفتح
صيدلية تابعة لها وذلك حفاظا على
اخالقيات املهنة وان يمنح الصيدلي
ال �ك��وي �ت��ي ت��رخ �ي��ص ف �ت��ح ال�ص�ي��دل�ي��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

س��واء ف��ي مستشفى ام مركز طبي ام
جمعية تعاونية.
واستمعت اللجنة الى رأي ممثلي
الجمعية الصيدلية الكويتية والذين
اوضحوا ان القانون الحالي وتحديدا
امل��ادة الثانية منه تشوبه العديد من
الثغرات التي استدعت التعديل منذ
س�ن��وات ب��اق�ت��راح��ات ع��دي��دة ل��م يكتب
ل �ه��ا ان ت �ق��ر وي �ع��د االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
امل��اث��ل ام ��ام اللجنة مطلبا للجمعية
ال � �ص � �ي ��دل � �ي ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة اذ ي �ع �م��ل
التعديل على حفظ حقوق الصيادلة
ال �ك��وي �ت �ي�ين وي �ع �ي��د مل �ه �ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
اعتبارها ومكتسباتها شأنها شأن
ب��اق��ي امل �ه��ن ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
وال�ت��ي ال يتم التعدي عليها م��ن غير
اصحاب االختصاص كمهنة املحاماة
والطب والهندسة واملحاسبة وغيرها
فاذا تداخلت املكتسبات وفتحت لغير
ذوي ال �ت �خ �ص��ص ض ��اع ��ت ال �ح �ق��وق
وال� �ج� �ه ��ود ال ��دراس� �ي ��ة ل �ج �م �ي��ع امل �ه��ن
التخصصية والعلمية وال �ت��ي يجب
الحفاظ عليها لكل مهنة علمية كما
هو الوضع ملهنة الصيدلة.
ان الحفاظ على حقوق الصيادلة
الكويتيني يعتبر حفاظا على حقوق
ك��اف��ة امل �ه��ن ال�ط�ب�ي��ة واالخ�ت�ص��اص��ات
املهنية.
وبدورهم اكد ممثلو وزارة الصحة
ان ال � � � � � ��وزارة ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى ت �ل �ب �ي��ة
اح �ت �ي ��اج ��ات ال �ص �ي ��ادل ��ة واوض� �ح ��وا
ان اول ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيم مهنة
ال �ص �ي��دل��ة ص � ��در س �ن��ة  1960وب �ع��د
ازدي� � ��اد اع � ��داد ال �ص �ي��ادل��ة ت��م اص ��دار
ال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  1996س��ال��ف
ال ��ذك ��ر ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م�ك�ت�س�ب��ات
ال�ص�ي��ادل��ة واك ��د ان ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي
لم يجز في مادته الثانية الترخيص
ب �ف �ت��ح ال �ص �ي ��دل �ي ��ات اال ل �ل �ص �ي��ادل��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل ��رخ ��ص ل �ه��م ب �م��زاول��ة
امل �ه �ن��ة او امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �خ��اص��ة او
الجمعيات التعاونية في حني ورد في
النص الذي يليه مباشرة وال يرخص
ل�ل�ص�ي��دل��ي او ال �ش��رك��ة او ال�ج�م�ع�ي��ة
بأكثر من صيدلية واح��دة واملقصود

ه�ن��ا ب��ال�ش��رك��ة ه��ي ش��رك��ة املستشفى
اال انه تم استغالل هذا النص لدخول
الشركات في العمل بهذا املجال كما
اش� ��ار ال ��ى ال �ص �ي��دل �ي��ات ال �ع��ام��ة قبل
اص��دار القانون الحالي حيث لم يرد
به نص خاص لتوفيق اوضاعها وما
زال��ت تعمل ال��ى ال��وق��ت الحالي ولكن
ل �ي��س ب ��ال �ض ��رورة الص �ح��اب �ه��ا وذل ��ك
ام ��ا ب�س�ب��ب ت��وارث �ه��ا ف��ي ح��ال��ة وف��اة
املرخص له او بيعها وتحتاج ملدة من
الزمن لترتيب اوضاعها في ح��ال تم
تعديل القانون الحالي.
وافاد بأن اعداد الصيادلة بازدياد
ل��ذل��ك ب��دأت ال ��وزارة بتعديل القانون
ح �ي��ث ان ه �ن��اك م�ش�ك�ل�ت�ين ف��ي امل ��ادة
 2وامل � ��ادة  17وح��ال �ي��ا ت �م��ت م��راس�ل��ة
مجلس الوزراء لتعديل هاين املادتني
وفي شأن املادة الثانية بني ان الوزارة
متفقة تماما مع التعديالت املقترحة
ب��اس �ت �ث �ن��اء م ��وض ��وع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ح � �ي ��ث اك � � � � ��دوا ع � �ل ��ى اه � �م � �ي ��ة وج � ��ود
ص �ي��دل �ي��ة ت��اب �ع��ة ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى وذل ��ك
للحاجة املاسة لصرف االدوية داخليا
للمرضى ال�ن��زالء فيها وال يمنع ذلك
امل �س �ت �ش �ف��ى م � ��ن ت �ع �ي�ي�ن ص �ي ��دالن ��ي
ك� ��وي � �ت� ��ي ط� �ب� �ق ��ا ل� �ل� �ن� �س ��ب امل� � �ح � ��ددة
ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن وف� � ��ق ق� ��رار
مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة
الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
وف ��ي ش ��أن م��وض��وع ت�ح��دي��د م�س��اف��ة
 100م �ت��ر ب�ي�ن ال �ص �ي��دل �ي��ة واالخ � ��رى
ترى الوزارة صعوبة تطبيقها عمليا
وتفسيرها من الناحية امليدانية.
ام��ا ف��ي ش��أن ت�ع��دي��ل امل ��ادة  17من
ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ف��ان ال � ��وزارة متفقة
م��ع م��ا ج��اء ف��ي االق�ت��راح الثالث وهو
مطلب اذا ت��م تبني رأي ال � ��وزارة من
قبل بعض اعضاء اللجنة مشكورين
ب� �ع ��د االس � �ت � �م � ��اع ال � � ��ى رأي� � �ن � ��ا ال � ��ذي
اوض �ح �ن��اه ف��ي االج �ت �م��اع االول ب��أن
امل � ��ادة  17ت �ح �ت��اج ال ��ى ت �ع��دي��ل اذ ان
املادة بوضعها الحالي تنص على ان
تنشأ ب ��وزارة الصحة لجنة برئاسة
وك � �ي ��ل ال � � � � ��وزارة او م� ��ن ي � �ن ��وب ع�ن��ه
وعضوية اثنني من الوكالء املساعدين

املعنيني ب�ش��ؤون االدوي ��ة وح�ي��ث انه
بعد الهيكلة ال�ت��ي اج��ري��ت ف��ي وزارة
الصحة منذ وقت طويل فقد اقتصرت
على وكيل مساعد واح��د فقط معني
بشؤون االدوية في الوزارة االمر الذي
ي�ج�ع��ل م �ع��ه ت �ع��دي��ل ال �ن��ص ل�ت�ج��اوز
ه��ذه االش�ك��ال�ي��ة وذل ��ك بشطب ع�ب��ارة
املعنيني بشؤون االدوية واستبدالها
بعبارة اثنني م��ن ال��وك�لاء املساعدين
الذين يحددهم الوزير من بني الوكالء
امل�س��اع��دي��ن ف��ي ال� ��وزارة وف��ق م��ا ي��راه
م �ح �ق �ق��ا اله� � � ��داف ال �ت �ط �ب �ي��ق االم� �ث ��ل
ل�ل�م��ادة والع �ط��ائ��ه امل��زي��د م��ن امل��رون��ة
ف��ي تحديد م��ن ي�ك��ون ع�ض��وا م��ن بني
الوكالء املساعدين.
وبناء على ماسبق وبعد االستماع
ال��ى وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر املختلفة انتهت
اللجنة في تقريرها الى اآلتي:
 اقتصار الحصول على ترخيصف �ت��ح ال �ص �ي��دل �ي��ة ل �ل �م��رخ��ص ل �ه��م من
ال�ص�ي��ادل��ة الكويتيني واملستشفيات
ال �خ��اص��ة ال �ت ��ي ال ي �ق��ل ع� ��دد االس� ��رة
ف �ي �ه��ا ع� ��ن  50س� ��ري� ��را وال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية على ان يصدر الترخيص
باسم صيدلي كويتي الجنسية وذلك
ل�ح�م��اي��ة م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة ولتشجيع
الصيادلة الكويتيني ولعدم السماح
ل� �غ� �ي ��ر اص� � �ح � ��اب االخ� � �ت� � �ص � ��اص ف��ي
ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع� � �ل � ��ى ت � ��رخ� � �ي � ��ص ف �ت��ح
الصيدلية وممارسة املهنة.
منح مهلة للصيدليات والشركات
القائمة وذلك لتوفيق اوضاعها وفق
هذا القانون.
م �ن ��ح وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة امل� ��رون� ��ة ف��ي
تشكيل اللجنة وفي تحديد من يكون
عضوا من بني الوكالء املساعدين.
قرار اللجنة
وب � �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها
الحاضرين الى اآلتي:
 امل ��واف� �ق ��ة (ب� �ع ��د ال �ت �ع ��دي ��ل) ع�ل��ىاالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بتعديل بعض
احكام القانون رقم  28لسنة  1996في
ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة وت��داول
االدوية (االول والثاني والثالث) وذلك
وفق الوارد في الجدول املقارن.
 عدم املوافقة على التعديل املقدمب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 28لسنة  1996في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول االدوية.
وج� ��اء ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 28لسنة  1996في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول االدوية الذي قدم في
هذا الشأن.
املادة االولى :يستبدل بنص املادة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  28لسنة

 1996املشار اليه النص اآلتي:
الي �ج��وز ف�ت��ح ص�ي��دل�ي��ة خ��اص��ة اال
بعد الحصول على ترخيص من وزارة
الصحة وي��رخ��ص بفتح الصيدليات
للفئات التالية:
 - 1الصيادلة الكويتيني.
 - 2امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�خ��اص��ة ال يقل
عدد االسرة فيها عن  50سريرا.
 - 3ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ع�ل��ى
ان ي�ص��در الترخيص ب��اس��م صيدلي
كويتي الجنسية.
ال ي��رخ��ص للصيدلي او الجمعية
التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة
كما ال يجوز ان يكون للصيدلية فرع
في اي مكان اخر ومع ذلك يجوز لوزير
ال �ص �ح��ة م �ن��ح ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة
التي يمتد نشاطها الكثر من منطقة
س�ك�ن�ي��ة ت��رخ�ي��ص ف��ي ف�ت��ح صيدلية
واحدة او فرع لها في كل منطقة على
ان يصدر كل ترخيصا باسم صيدلي
كويتي مستقل عن اآلخر.
ع �ن ��د ن� �ف ��اذ اح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
ت �م �ن��ح م� ��دة خ �م��س س� �ن ��وات ل�ج�م�ي��ع
الصيدليات الخاصة غير املستوفية
ل �ل �ش��روط امل �ط �ل��وب��ة ال� � ��واردة ف��ي ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون وم � � ��دة س� �ن ��ة ل �ص �ي��دل �ي��ات
املستشفيات والجمعيات التعاونية
وذل��ك لتوفيق اوضاعها بما يناسب
احكام هذا القانون.
ع�ل��ى ان ت �ح��دد ش ��روط واج � ��راءات
تطبيق احكام هذه امل��ادة في الالئحة
التنفيذية.
املادة الثانية :يستبدل بنص املادة
 17م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة 1996
املشار اليه النص اآلتي:
ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة
ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل ال � ��وزارة او م��ن ينوب
ع �ن��ه ع �ل��ى اال ت �ق��ل درج �ت��ه ع��ن درج��ة
وك �ي��ل م �س��اع��د وع �ض��وي��ة اث �ن�ي�ن من
ال��وك�لاء املساعدين ب��ال��وزارة ورئيس
الجمعية الصيدلية او من ينوب عنه
وعضو من االدارة القانونية بالوزارة
تختص بالنظر ف��ي امل�خ��ال�ف��ات التي
ت�ق��ع ف��ي غ�ي��ر م��ا ذك��ر ف��ي امل��ادت�ين 14
و 15من هذا القانون.
وي �ج��وز للجنة ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��وب��ات
اآلتية:
 - 1اإلنذار.
 - 2الوقف عن العمل مدة ال تجاوز
سنة.
 - 3إلغاء الترخيص بمزاولة املهنة.
 - 4شطب االسم من السجل.
 - 5غ�ل��ق امل �ك��ان م ��دة ال ت��زي��د على
ستة أشهر.
وفي جميع األحوال يجب أن تكون
القرارات مسببة.
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ال تقل عن  6أشهر متصلة لمرافقة الزوج الموظف في البعثات العلمية أو اإلجازة الدراسية

إجازة خاصة بأجر كامل أو مخفض
لعمال النفط
احالت اللجنة التشريعية تقريرها
التاسع واالربعني عن االقتراح بقانون
باضافة م��ادة ج��دي��دة برقم  14مكررا
ال��ى ال �ق��ان��ون رق��م  28لسنة  1969في
شأن العمل في قطاع األعمال النفطية
وق ��د ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض
اج�ت�م��اع��ا ب�ت��اري��خ  2016/4/17حيث
ت�ب�ين ل�ه��ا ان االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل�ش��ار
ال �ي��ه ي �ه��دف  -حسبما ورد بمذكرته
االيضاحية  -الى تطبيق حكم املادة 9
من الدستور التي تقضي بأن االسرة
اس � ��اس امل �ج �ت �م��ع وع �ل ��ى ال �ق ��ان ��ون ان
يحفظ كيانها ويقوي اواصرها.
وق � � ��د ت �ض �م ��ن االق � � �ت � � ��راح ب �ق ��ان ��ون
اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  14م�ك��ررا
الى القانون رقم  28لسنة  1969املشار
اليه تقضي بجواز منح اجازة خاصة
ب��اج��ر ك��ام��ل او مخفض لعمال النفط
ملرافقة ال��زوج املوظف اذا نقل او اوفد
ف��ي بعثة علمية او اج��ازة دراس�ي��ة او
مهمة رسمية او اعارة في الخارج على
اال تقل امل��دة ف��ي اي م��ن ه��ذه ال�ح��االت
عن ستة اشهر متصلة.
ورأت اللجنة ان االق �ت��راح بقانون
يحقق االستجابة املطلوبة من املشرع
العادي للتوجيهات الدستورية التي
ح�م�ل��ت ال ��دول ��ة م�ه�م��ة رع ��اي ��ة االس ��رة

ف��ي امل ��ادة التاسعة م��ن ال��دس�ت��ور كما
يعد هذا النوع من االج��ازات الخاصة
مألوفا في النظام القانوني الكويتي.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة
تعديل صياغة امل ��ادة  14م�ك��ررا على
النحو التالي:
ي�ج��وز م�ن��ح ال�ع��ام��ل اج ��ازة خاصة
بأجر كامل او مخفض او من دون اجر
ملرافقة ال��زوج املوظف في ال�خ��ارج اذا
نقل او اوفد في بعثة علمية او اجازة
دراس� �ي ��ة او م �ه �م��ة رس �م �ي��ة او اع ��ارة
على اال تقل مدة نقل او ايفاد او اعارة
الزوج في اي من هذه الحاالت عن ستة
اشهر متصلة.
وي �ق �ص��د (ب ��ال ��زوج امل ��وظ ��ف) ال��ذي
ت �ت��م م��راف �ق �ت��ه ف ��ي ه� ��ذا ال�ت�ط�ب�ي��ق من
ي�ع�م��ل ب��اح��دى ال� � ��وزارات او االدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة او امل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة او
الهيئات العامة او ال��وح��دات االداري��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا ال �ت��ي ت �ك��ون م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
ض �م��ن امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دول ��ة او
ملحقة بها او مستقلة عنها.
حيث رأت اللجنة اضافة عبارة (او
بدون اجر) بعد عبارة (بأجر كامل او
مخفض) على غ��رار ما ورد في امل��ادة
 49من املرسوم في شأن نظام الخدمة
املدنية وحتى يترك للجهة املختصة

جانب من احد اجتماعات اللجنة التشريعية

ب��وض��ع اح �ك��ام ال�ت�م�ت��ع ب�ه��ذه االج ��ازة
سلطة تقديرية في منحها بأجر كامل
او مخفض او م��ن دون اج��ر حسبما
تراه محققا ملصلحة العمل.
ك�م��ا رأت ت�ص�ح�ي��ح ال�خ�ط��أ ال ��وارد
ف��ي امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة ال�ت��ي اش��ارت
ال� ��ى ان� ��ه ق ��د ن ��ص ع �ل��ى ه� ��ذه االج � ��ازة
ف��ي امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية في حني
انها وردت ف��ي امل��ادة  49م��ن املرسوم

الصادر في  1979/4/4في شأن نظام
الخدمة املدنية.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
باجماع آراء الحاضرين من اعضائها
الى املوافقة على االقتراح بقانون بعد
التعديل املبني اعاله.
وفيما يلي نص االقتراح بقانون:
م� ��ادة أول � ��ى :ت �ض��اف م� ��ادة ج��دي��دة
ب��رق��م  14م �ك��ررا ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م 28
لسنة  1969املشار اليه نصها اآلتي:

ي �ج��وز م �ن��ح اج� � ��ازة خ��اص��ة ب��أج��ر
كامل او مخفض لعمال النفط ملرافقة
ال � ��زوج امل ��وظ ��ف اذا ن �ق��ل او اوف� ��د في
بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة
رسمية او اع ��ارة ف��ي ال�خ��ارج على اال
تقل مدة نقل او ايفاد او اع��ارة الزوج
في اي من هذه الحاالت عن ستة اشهر
متصلة.
وي �ق �ص��د ب� ��ال� ��زوج (امل� ��وظ� ��ف ال ��ذي
ت �ت ��م م ��راف� �ق� �ت ��ه) ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال م��ن

ي�ع�م��ل ب��اح��دى ال� � ��وزارات او االدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة او امل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة او
الهيئات العامة او ال��وح��دات االداري��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا ال �ت��ي ت �ك��ون م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
ض �م��ن امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دول ��ة او
ملحقة بها او مسقلة عنها.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
ون � � �ص � ��ت امل� � � ��ذك� � � ��رة االي � �ض� ��اح � �ي� ��ة
ل�ل��اق � �ت� ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة م � ��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  14م �ك��ررا ال ��ى ال�ق��ان��ون
رقم  28لسنة  1969في شأن العمل في
ق�ط��اع األع �م��ال النفطية على م��ا يلي:
يهدف ه��ذا االق�ت��راح بقانون ال��ى منح
اج� ��ازة خ��اص��ة ل�ل�ع��ام��ل ب�م��رت��ب ك��ام��ل
او مخفض ملرافقة ال��زوج امل��وظ��ف اذا
نقل او اوفد في بعثة علمية او اجازة
دراسية او مهمة رسمية او اعارة الى
ال � �خ ��ارج وه � ��ذا ال �ن ��ص ت �ط �ب �ي��ق مل �ب��دأ
دستوري قررته امل��ادة  9من الدستور
ح� �ي ��ث اع � �ت � �ب ��رت ان االس � � � ��رة اس � ��اس
امل �ج �ت �م��ع وي �ح �ف��ظ ال� �ق ��ان ��ون ك�ي��ان�ه��ا
وي �ق��وي اواص��ره��ا ك�م��ا ان��ه ن��ص على
هذه االجازة في املادة  49من املرسوم
بقانون رق��م  15لسنة  1979ف��ي شأن
نظام الخدمة املدنية.

إلحاق الطب الشرعي والمعمل الجنائي باإلدارة التابعة لوزارة العدل

الحكومة ترفض منح الحصانة للخبراء :استثناء

ان� � � � �ج � � � ��زت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
التشريعية والقانونية تقريرها
الثامن واالربعني عن:
 - 1االق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � �ق ��وان �ي�ن
ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
تنظيم الخبرة الصادر باملرسوم
ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  40ل �س �ن��ة 1980
وعددها .4
 - 2م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب � �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م
ال� � �خ� � �ب � ��رة ال � � � �ص � � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم
بالقانون رقم  40لسنة .1980
وق� � ��د س� �ب ��ق ل �ل �ج �ن��ة ان اع� ��دت
تقريرها رقم  75في دور االنعقاد
الثاني للفصل التشريعي الرابع
ع�ش��ر ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون االول
وت��م سحبه بجلسة 2014/5/21

ب�ن��اء على طلب اللجنة مل��زي��د من
الدراسة.
وع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال�غ��رض
اج �ت �م��اع�ين ب �ت��اري��خ 2016/3/27
و.2016/4/10
واس�ت�ع��رض��ت ال�ل�ج�ن��ة م�ش��روع
ال �ق ��ان ��ون واالق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
املشار اليها وتبني لها ان فكرتها
تستند الى ضرورة تعديل قانون
تنظيم الخبرة والهيكل التنظيمي
الدارة الخبراء وتطويرها لتتالءم
م��ع امل �ه��ام ال �ح��ال�ي��ة واملستقبلية
املوكولة اليها بما يحقق مصلحة
املتخاصمني مع توفير الضمانات
للخبراء.
وم � � ��ن ث � ��م ف � �ق� ��د ج � � ��اء م � �ش� ��روع
ال �ق ��ان ��ون واالق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين

متضمنة بصورة عامة اآلتي:
أ  -ت�ح��وي��ل ادارة ال �خ �ب��راء ال��ى
(ه �ي �ئ��ة ذات م �ي��زان �ي��ة م�ل�ح�ق��ة) او
ادارة عامة.
ب  -اس � � � �ت � � � �ح� � � ��داث درج� � � � � ��ات
وظيفية تستوعب اع��داد الخبراء
وتصنيفهم واملراقبة االدارية.
ج  -وض � � ��ع ض � �م� ��ان� ��ات الئ� �ق ��ة
بالخبراء.
د  -بيان اج��راءات عمل الخبير
وت �ق��دي��ر ات �ع��اب��ه م��ع زي � ��ادة قيمة
كفالة طلب الرد.
هـ  -الحاق اجهزة الطب الشرعي
واملعمل الجنائي التابعة ل�لادارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ادل��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ب ��وزارة
الداخلية ب ��ادارة الخبراء م��ع نقل
العاملني اليها حسب درجاتهم.

رأي الحكومة
وق� � ��د اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال ��ى
رأي ممثلي وزارة ال�ع��دل وادارة
ال �خ �ب��راء ال��ذي��ن اب ��دوا موافقتهم
على م�ش��روع القانون واالق�ت��راح
بقانون ال��راب��ع كما اب��دى ممثلو
وزارة ال� � �ع � ��دل رف � �ض � �ه� ��م ف� �ك ��رة
منح ال�خ�ب��راء الحصانة ال ��واردة
ب� ��االق � �ت� ��راح�ي��ن االول وال� �ث ��ال ��ث
ب��اع�ت�ب��اره��ا اس�ت�ث�ن��اء م��ن االص��ل
ال�ع��ام ال ي�ج��وز التوسع فيه كما
ان طبيعة عمل الخبراء ال تتطلب
ال� �ح� �ص ��ان ��ة امل� �م� �ن ��وح ��ة ل �ع �ض��و
م �ج �ل��س االم � � ��ة او ل �غ �ي��ره��م م��ن
ش��ال��ي ال��وظ��ائ��ف ذات ال�ط�ب�ي�ع��ة
الخاصة.
وب�ت��اري��خ  2016/4/5ورد الى

اللجنة مذكرة من املجلس االعلى
للقضاء تتضمن رأي��ه باملوافقة
على م�ش��روع القانون م��ع بعض
ال�ت�ع��دي�لات ورف ��ض االق �ت��راح��ات
بقوانني املشار اليها وق��د اخذت
ال�ل�ج�ن��ة ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
اب��داه��ا امل�ج�ل��س االع �ل��ى للقضاء
وذلك على النحو اآلتي:
 ت ��وح �ي ��د ص �ي ��اغ ��ة ن �ص��وصال� � �ق � ��ان � ��ون ب ��اس� �ت� �ع� �م ��ال ت �ع �ب �ي��ر
الندب بالنسبة للخبراء بدال من
التعيني.
 ت �خ �ف �ي��ض ق �ي �م��ة ك� �ف ��ال ��ة ردالخبير الى مبلغ مئة دينار بدال
م��ن مئتي دي�ن��ار استئناسا بما
نصت عليه املادة  106من قانون
امل ��راف� �ع ��ات امل ��دن� �ي ��ة وال �ت �ج��اري��ة

بالنسبة ملبلغ الكفالة املقرر في
حالة طلب رد القضاة.
 اض � � ��اف � � ��ة ع� � � �ب � � ��ارة وي � �ج � ��وزللمحكمة ان تقيل املحكوم عليه
م��ن ال�غ��رام��ة كلها او بعضها اذا
اب��دى ع��ذرا مقبوال ال��ى امل��ادة 52
ل�ت�ش�ج�ي��ع امل �خ��ال��ف ع �ل��ى تنفيذ
ط �ل ��ب ال� �خ� �ب ��ري ح �ت ��ى ي� �ق ��ال م��ن
الغرامة املحكوم بها عليه.
 ق �ص��ر ال �ض �م��ان��ة امل �م �ن��وح��ةل�ل�خ�ب��راء ف��ي ال��وق��ائ��ع امل�ن�س��وب��ة
اليهم اثناء تأديتهم أعمالهم او
بسبب تأديتهم لها.
وق � � � ��د ع � � � ��رض ام � � � � ��ام ال� �ل� �ج� �ن ��ة
م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون واالق� �ت ��راح ��ات
ب�ق��وان�ين امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ح�ي��ث رأت
اللجنة أن م�ش��روع القانون اكثر
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 500ألف دينار دعم سنوي لكل ناد
رياضي شامل
أح��ال��ت الحكومة على مجلس
األم � ��ة ن �س �خ��ة م ��ن امل� ��رس� ��وم رق��م
 108لسنة  2016بإحالة مشروع
ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن دع � ��م األن ��دي ��ة
ال ��ري ��اض �ي ��ة وط ��ال� �ب ��ت ال �ح �ك��وم��ة
بنظره على وجه االستعجال.
ونصت مواده على ما يلي:
م� � � ��ادة ( :)1ي� �خ� �ص ��ص م �ب �ل��غ
ال ي ��زي ��د ع� �ل ��ى ( 500.000د.ك)
خ �م �س �م��ائ��ة ال� ��ف دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
دع� �م ��ا س �ن��وي��ا ط �ب �ق��ا ل� �ل� �ق ��رارات
والضوابط التي يصدر بها قرار
م��ن مجلس ادارة الهيئة العامة
ل�ل��ري��اض��ة ل�ك��ل ن ��اد م�ش�ه��ر طبقا
ألح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
( )42لسنة  1978املشار اليه.
م ��ادة ( :)2ت��ؤخ��ذ االع �ت �م��ادات
امل��ال �ي��ة ال �ل�ازم� ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ اح �ك��ام
هذا القانون لصرف فروق الدعم
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة من
االحتياطي العام مليزانية الدولة
وت��درج املبالغ ال�لازم��ة للسنوات
امل��ال�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ب�م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ت��ال�ي��ة
لتاريخ العمل بهذا القانون.
م��ادة ( :)3ال تسري أحكام هذا

ال�ق��ان��ون على األن��دي��ة والهيئات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال � �خ ��اص ��ة ب ��امل �ش ��ار
ال�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة  38م��ن امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1978
املشار اليه.
م ��ادة ( :)4يلغى ال �ق��ان��ون رق��م
( )7ل �س �ن��ة  2007ف ��ي ش� ��أن دع��م
األندية الرياضية املشار اليه كما
يلغى كل نص أو حكم يخالف او
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م� ��ادة ( :)5ع �ل��ى ال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
ُ
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.
ون �ص ��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل �ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن دع� ��م األن ��دي ��ة
الرياضية:
ملا كانت الرياضة تعتبر جزءا
م �ه �م��ا ف ��ي ح �ي��اة االف� � ��راد واألم ��م
ف�ق��د ح ��رص ال��دس �ت��ور ف��ي امل ��ادة
ال �ع ��اش ��رة م �ن��ه ع �ل��ى ال �ن��ص ب��أن
ترعى الدولة النشء وتحميه من
االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي
والجسماني والروحي.
ومنذ ص��دور املرسوم بقانون
رق ��م ( )42ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش��أن
ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة وت�ع��دي�لات��ه

الوزراء الشيخ صباح الخالد وسلمان الحمود ويعقوب الصانع في إحدى الجلسات

وما صاحبه من صدور للقوانني
ذات ال�ص�ل��ة ب��ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي
ش� � �ه � ��دت ال� � �س � ��اح � ��ة ال ��ري ��اض � �ي ��ة
وامل � � � �ج� � � ��ال ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي ت� �ن ��وع ��ا
واخ � �ت�ل�اف ��ا واس � �ع� ��ا ف� ��ي أن �ش �ط��ة
وم � �ج ��االت ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
مما أدى الى وجود تنوع وتباين
ك �ب �ي��ر ب�ي��ن االن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة
ف �م �ن �ه��ا ال� �ش ��ام ��ل ال� � ��ذي ي �م ��ارس
ال �ع��دي��د م ��ن األل� �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة

املختلفة ومنها املتخصص الذي
ي �م��ارس ل�ع�ب��ة ري��اض �ي��ة بعينها
ومل� ��ا ك ��ان ��ت ال� �ح ��ال اآلن ي�ت�ط�ل��ب
انشاء وإشهار العديد من االندية
الشاملة واملتخصصة وهو االمر
ال� ��ذي ي��دع��و ال ��ى وج� ��ود ت�ش��ري��ع
ينظك ذل��ك كله وان يترك للهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة وه� ��ي ال�ج�ه��ة
ذات االختصاص في ه��ذا الشأن
تحديد املبالغ التي تصرف لكل

ناد وان تضع الضوابط والقواعد
املنظمة لذلك.
لذا فقد قضت املادة االولى من
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب ��أن يخصص
مبلغ ال يزيد على خمسمائة الف
دي�ن��ار كويتي دع�م��ا سنويا لكل
ن��اد رياضي اشهر طبقا ألحكام
امل��رس��وم بقانون رق��م ( )42لسنة
 1978امل�ش��ار ال�ي��ه على أن تحدد
املبالغ التي تصرف لكل ناد وفقا

للقواعد والضوابط التي يصدر
بها قرار من مجلس ادارة الهيئة
العامة للرياضية.
وق� � � � ��ررت امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
املشروع ان يتم تدبير االعتمادات
امل ��ال� �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل� �ص ��رف ف� ��روق
ال��دع��م ع��ن السنة املالية الحالية
م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام مل�ي��زان�ي��ة
ال��دول��ة وان ت��درج املبالغ الالزمة
للسنوات املالية املقبلة بميزانية
الهيئة العامة للرياضة اعتبارا
م��ن السنة املالية التالي لتاريخ
العمل بالقانون.
وب� �ي� �ن ��ت امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م��ن
ال �ق ��ان ��ون ان ت�ط�ب�ي��ق اح �ك��ام��ه ال
ت �س��ري ع �ل��ى األن ��دي ��ة وال �ه�ي �ئ��ات
الرياضية الخاصة.
وأل � �غ� ��ت امل � � � ��ادة ال� ��راب � �ع� ��ة م�ن��ه
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )7ل �س �ن��ة 2007
امل�ش��ار اليه وك��ل ن��ص يخالف أو
يتعارض مع احكام هذا القانون.

من األصل العام ال يجوز التوسع فيه
شموال واضبط في الصياغة الى
ج��ان��ب االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ال��راب��ع
الذي تضمن اضافة مواد جديدة
جديرة باالقرار.
وف ��ي ض ��وء ذل ��ك ك �ل��ه ت ��م ب�ن��اء
الجدول املقارن ملشروع القانون
واالق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن امل �ش��ار
ال �ي �ه��ا م �ق��ارن��ة ب��ال �ن��ص ال �ح��ال��ي
ل �ل �ق ��ان ��ون رق � ��م  40ل �س �ن��ة 1980
املشار اليه.
وق � � ��د ارت � � � � ��أت ال� �ل� �ج� �ن ��ة االخ � ��ذ
ب ��امل � �ش ��روع واالق � � �ت� � ��راح ب �ق��ان��ون
ال � ��راب � ��ع ب� �ع ��د ال� �ت� �ع ��دي ��ل واع� � ��دت
ب�ش��أن�ه�م��ا ن �ص��ا م ��وح ��دا تضمن
تعديالت اهمها اآلتي:
 رف ��ع م�س�ت��وى ادارة ال�خ�ب��راءال��ى ادارة عامة واستبدال عبارة

االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�خ�ب��راء ب�ع�ب��ارة
ادارة ال� �خ� �ب ��راء وع � �ب� ��ارة رئ �ي��س
االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�خ�ب��راء ب�ع�ب��ارة
مدير االدارة العامة للخبراء.
اضافة هيئات جديدة تستعني
بأعمال الخبرة هي االدارة العامة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات وه �ي �ئ��ات ال�ت�ح�ك�ي��م
القضائي.
 اضافة الوسائل االلكترونيةاملنصوص عليها في القانون رقم
 20لسنة  2014في شأن املعامالت
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال ��ى وس��ائ��ل اع�ل�ان
موعد اعمال الخبرة.
 معالجة مسألة اشتراك اكثرمن خبير في عمل واح��د مشترك
وذلك باعداد تقرير واحد يتضمن
اعمالهم بالرأي املتفق عليه وفي

ح��ال��ة ع ��دم االت �ف��اق ي�ع��د التقرير
ب ��ال ��رأي ال� ��ذي ح ��از االغ �ل �ب �ي��ة مع
االشارة الى باقي اآلراء.
 ال�ن��ص ع�ل��ى ان ي�ك��ون تقديرات � �ع � ��اب ال� �خ� �ب� �ي ��ر وم� �ص ��روف ��ات ��ه
اذا ت ��م ن��دب��ه م ��ن االدارة ال�ع��ام��ة
للتحقيقات او من االدارة العامة
ل �ل �خ �ب��راء ب �م �ج��رد اي � ��داع ت�ق��ري��ره
الجهة التي انتدبته.
 ج � �ع ��ل ال� �ت� �ظ� �ل ��م م � ��ن ت �ق��دي��راتعاب ومصروفات الخبير وفقا
الج��راءات التظلم من مصروفات
ال ��دع ��وى امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
امل� ��ادة  123م��ن ق��ان��ون امل��راف�ع��ات
ب �ع��د ان ك��ان��ت وف �ق��ا ل�ل�اج ��راءات
امل �ق��ررة للتظلم م��ن االوام� ��ر على
العرائض.

 اضافة املصروفات مع اتعابالخبراء فيما يصدر بشأنه قرار
م��ن وزي��ر ال�ع��دل بتحديد االس��س
والضوابط لتقديرها.
 رف � ��ع ق �ي �م��ة ك� �ف ��ال ��ة ط� �ل ��ب ردالخبير الى  100دينار بدال من 10
دنانير.
 اض� � ��اف� � ��ة ع � �ق� ��وب� ��ة ت ��أدي� �ب� �ي ��ةللخبراء وه��ي االح��ال��ة ال��ى احدى
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال � �خ� ��اض � �ع� ��ة ل �ن �ظ ��ام
الخدمة املدنية.
 النص على عدم جواز االمتناعب �غ �ي��ر م �ب��رر ق��ان��ون��ي ع ��ن اط�ل�اع
الخبير على االوراق واملستندات
داخ ��ل ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وغير
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وت � �غ ��ري ��م امل �ت �س �ب��ب
ب �غ��رام��ة م��ال�ي��ة م��ع م�ن��ح املحكمة

سلطة االقالة من الغرامة كلها او
بعضها اذا اب ��دى املتسبب ع��ذرا
مقبوال وذل��ك لتمكني الخبير من
اداء مهمته على اكمل وجه.
 م �ن��ح ض �م��ان��ة ل �ل �خ �ب��راء م��نخالل عدم جواز اتخاذ االجراءات
ال � � �ج� � ��زائ � � �ي� � ��ة ض � � ��ده � � ��م اال ب� �ع ��د
اخ �ط��ار م�ج�ل��س ش� ��ؤون ال �خ �ب��راء
وم �ن��ح االخ �ت �ص ��اص ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق
وال �ت �ص��رف واالدع� � ��اء ف��ي الجنح
والجنايات التي تقع من الخبير
او ع �ل �ي��ه اث� �ن ��اء ت��أدي �ت��ه ع �م �ل��ه او
ب �م �ن��اس �ب��ة ق �ي��ام��ه ب��أع �م��ال��ه ال��ى
النيابة العامة.
رأي اللجنة
وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى م� ��ا ت� �ق ��دم وب �ع��د

امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء ان�ت�ه��ت
اللجنة الى ما يلي:
اوال :ع � ��دم امل ��واف� �ق ��ة ب��اج �م��اع
آراء ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع�ض��ائ�ه��ا
ع�ل��ى االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين االول
والثالث والخامس.
ث��ان �ي��ا :امل��واف �ق��ة ب��اج �م��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا على
م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون واالق � � �ت� � ��راح
ب�ق��ان��ون ال��راب��ع واع �ت�ب��اره مكمال
مل� � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون امل� � �ق � ��دم م��ن
ال�ح�ك��وم��ة ت��م دم�ج�ه�م��ا ف��ي نص
واحد بعد التعديل اوضحناه في
الجدول املقارن رفق التقرير.
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حال بقاء الموضوع أكثر من ثالثة أسابيع دون تقديم تقرير

األولويات تطلب من المجلس أجال جديدا للجان
البرلمانية التي لم تنه جدول أعمالها
ت�ض�م��ن ك�ش��ف االوراق وال��رس��ائ��ل
الواردة ملجلس االمة بجلسته بعد غد
الثالثاء
 رس��ال��ة م��ن ع �ض��و م�ج�ل��س االم��ةص ��ال ��ح اح� �م ��د ع ��اش ��ور ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
م��ن ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ص��ة س��رع��ة ان �ج��از
ت �ق��اري��ره��ا ع��ن االق �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
امل �ق��دم��ة م�ن��ه ل�ع��رض�ه��ا ع�ل��ى املجلس
امل ��وق ��ر وان� �ج ��ازه ��ا ق �ب��ل ن �ه��اي��ة دور
االنعقاد.
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة الشبابوال��ري��اض��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت�م��دي��د عمل
اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في
اسباب إيقاف النشاط الرياضي الى
بداية دور االنعقاد املقبل.
 رسالة من رئيس لجنة االولوياتي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت �ط �ب �ي��ق امل � � ��ادة  55م��ن
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ش ��أن ال�ل�ج��ان
التي لم تقدم تقاريرها عن االقتراحات
وم �ش��روع��ات ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي اح�ي�ل��ت
ال�ي�ه��ا خ�ل�ال امل ��دة ال�ت��ي ح��ددت�ه��ا تلك
املادة.
وفيما يلي التفاصيل :قال النائب
ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ان � ��ه س �ب��ق أن ت �ق��دم
ب�م�ج�م��وع��ة م��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
منذ بداية الفصل التشريعي الحالي
اال ان�ه��ا م��ازال��ت متبقية ع�ل��ى ج��دول
االع�م��ال اللجان ب��رج��اء ال�ع��رض على
امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر ل�ل�ط�ل��ب م ��ن ال �ل �ج��ان
امل � ��ذك � ��ورة س ��رع ��ة ان � �ج ��از ت �ق��اري��ره��ا
تمهيدا الحالتها ال��ى املجلس للنظر
فيها قبل نهاية دور االنعقاد.
وي �ق �ض��ي االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون االول
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ق ��ان ��ون االج� � � � ��راءات
واملحاكمات الجزائية بأنه اذ رؤي ان
مصلحة التحقيق تستوجب حبس
املتهم احتياطيا ملنعه م��ن ال�ه��رب او
م��ن ال�ت��أث�ي��ر ف��ي س�ي��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق ج��از
للمحقق حبسه احتياطيا ملدة ال تزيد
ع�ل��ى ع �ش��رة اي ��ام م��ن ت��اري��خ القبض
ع �ل �ي��ه ب��اس �ت �ث �ن��اء ق �ض��اي��ا ال� � ��رأي ف�لا
ي�ج��وز حبسه احتياطيا مهما كانت
االسباب.
وب �ش ��أن االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل��رف��ق
ب �ش��أن ال �ه �ب��ات وامل� �ن ��ح وامل �س ��اع ��دات
الخارجية فيقضي ب��أن منح الهبات
وامل �س��اع��دات امل��ال �ي��ة وال�ع�ي�ن�ي��ة ال�ت��ي
تزيد قيمتها على عشرة ماليني دينار
كويتي ال يكون اال بقانون وذل��ك ألي
دول� ��ة او م�ن�ظ�م��ة دول �ي ��ة او اق�ل�ي�م�ي��ة
او اي ج �ه��ة غ �ي��ر ك��وي �ت �ي��ة وي �ع��رض
الطلب على املجلس مصحوبا ببيان
مبرراته وما يهدف اليه.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
املرفق باضافة فقرة جديدة الى املادة
الثالثة من القانون رقم  12لسنة 2011
ف��ي ش��أن امل�س��اع��دات العامة وتضاف

عاشور يستعجل
حبس المتهم 10
أيام ومنح الهبات
التي تزيد على
 10ماليين دينار
بقانون
جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

ف �ق��رة ج��دي��دة ال ��ى امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة من
ال �ق��ان��ون رق ��م  12ل�س�ن��ة  2011امل�ش��ار
اليه نصها التالي :تستحق املساعدة
امل��رأة الكويتية املتزوجة التي بلغت
 40سنة ميالدية م��ا ل��م يثبت وج��ود
مصدر دخل ثابت خاص بها.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
امل��رف��ق ب��اض��اف��ة ف�ق��رة ج��دي��دة للمادة
 10م ��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 70
لسنة  1980بشأن العسكريني الذين
استفادوا من احكام القانون رق��م 31
لسنة  1967ف��ي ش��أن س��ري��ان اح�ك��ام
ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د
للعسكريني على غيرهم من العاملني
ب�ت�ك�ل�ي��ف م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م�ن��اط��ق
العمليات.
 وعلى امل��رس��وم بالقانون رق��م 69لسنة  1980باصدار قانون املعاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريني.
 وع � �ل� ��ى امل� � ��رس� � ��وم ال � � �ص� � ��ادر ف��ي 23ي��ول �ي��و س �ن��ة  1974ب�م�ن��ح ع�ل�اوة
غ�لاء معيشة الص�ح��اب امل�ع��اش��ات او
املستحقني عنهم.
 واف��ق مجلس االم��ة على القانوناآلت� � � ��ي ن� �ص ��ه وق � � ��د ص ��دق� �ن ��ا ع �ل �ي �ه��ا
واصدرناه.
م��ادة اول ��ى :فتضاف ف�ق��رة جديدة
للمادة  10من املرسوم بالقانون رقم
 70ل �س �ن��ة  1980امل� �ش ��ار ال �ي��ه نصها
ك��ال �ت��ال��ي :وي �ش �م��ل ذل� ��ك ال�ع�س�ك��ري�ين
غير محددي الجنسية البدون الذين
ش � ��ارك � ��وا ف� ��ي م �ع ��رك ��ة ت �ح ��ري ��ر دول� ��ة
ال �ك��وي��ت م ��ن االح � �ت �ل�ال ال �ع ��راق ��ي ف��ي
العام .1990
وف�ي�م��ا يتعلق ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
امل��رف��ق بتعديل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية الصادر باالمر
االميري بالقانون رقم  61لسنة 1976
فيقضي بأن يستبدل بنصي البندين
 5و 6م��ن امل� ��ادة  17م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 61لسنة  1976امل �ش��ار ال�ي��ه النصان
اآلتيان:

م � � ��ادة  17ب �ن ��د  :5ان� �ت� �ه ��اء خ��دم��ة
املؤمن عليها املتزوجة وكذلك املطلقة
او االرم�ل��ة لغير االس�ب��اب املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ود ال� �س ��اب� �ق ��ة م�ت��ى
بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمني
خمس ع�ش��رة سنة وف��ي ه��ذه الحالة
ال يخضع معاشها للتخفيض املقرر
ب �ح �ك��م امل � � ��ادة  20م ��ن ه � ��ذا ال �ق��ان��ون
وي �س ��ري ه ��ذا ال �ح �ك��م ع �ل��ى م ��ن سبق
تقاعدها قبل العمل بهذا القانون دون
ان يترتب على ذل��ك ص��رف اي ف��روق
مالية عن املاضي.
م � � ��ادة  17ب �ن ��د  :6ان� �ت� �ه ��اء خ��دم��ة
املؤمن عليه لغير االسباب املنصوص
عليها في البنود السابقة متى كانت
م��دة اشتراكه ف��ي ه��ذا التأمني خمس
ع �ش��رة س�ن��ة وك ��ان ق��د ب�ل��غ ال�خ��ام�س��ة
والخمسني فان لم يكن قد بلغها عند
انتهاء الخدمة وج��ب الستحقاقه اال
تقل مدة اشتراكه في هذا التأمني عن
عشرين سنة.
م��ادة ثانية :يلغى كل من البندين
رق ��م  7و 8م��ن امل � ��ادة  17و امل � ��ادة 17
مكررا من القانون رقم  61لسنة 1976
املشار اليه.
وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال ��رس ��ال ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ف�ق��د واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
املنعقدة ب�ت��اري��خ  2015/11/17على
ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ال� �ش� �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة
التحقيق ف��ي اس�ب��اب اي�ق��اف النشاط
ال��ري��اض��ي ع�ل��ى ض ��وء ك��ل م��ا ج ��اء او
اثير بالجلسة ويتصل بصدور قرار
ايقاف النشاط الرياضي على ان تقدم
تقريرها الى املجلس املوقر.
وق � � ��د ق� ��ام� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب �م �ب ��اش ��رة
اعمالها في التحقيق على ضوء خطة
ع�م�ل�ه��ا وم�ن�ه��ا ع�ق��د ع ��دة اج�ت�م��اع��ات
للتحقيق مع مسؤولي الهيئة العامة
للرياضة وطلب البيانات والحصول
ع�ل��ى االوراق وامل�س�ت�ن��دات امل�ه�م��ة من
الجهات ذات الصلة.
وم��ازال��ت ال�ل�ج�ن��ة ت�ب��اش��ر اعمالها

ف � ��ي ال �ت �ح �ق �ي ��ق م � ��ع ب� �ق� �ي ��ة ال� �ج� �ه ��ات
وم �ن �ه��ا االت � �ح ��ادات واالن ��دي ��ة ون �ظ��را
لقرب انتهاء الفترة املمنوحة لها من
امل �ج �ل��س ف��ان �ه��ا ت��رج��و امل��واف �ق��ة على
تمديد ف�ت��رة عملها حتى ب��داي��ة دور
االنعقاد املقبل وذلك طبقا للمادة 55
م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
وف ��ي ت�ف��اص�ي��ل رس ��ال ��ة رئ �ي��س لجنة
االول��وي��ات ففيها اآلت ��ي :ان�ه��ى اليكم
ب��أن لجنة االول��وي��ات قد سبق لها ان
ح��ددت ع��ددا من املشروعات بقوانني
واالق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ك ��أول ��وي ��ات
للمجلس ض�م��ن ال�خ�ط��ة التشريعية
ل ��دور االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي ع�م�لا ب��امل��ادة
 43م�ك��ررا م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة كما
خاطبت اللجان املعنية لسرعة انجاز
ت�ق��اري��ره��ا ب�ش��أن ه��ذه ال �ق��وان�ين اكثر
من مرة وخاطبت مجلس االمة املوقر
لاليعاز لها لذات الغاية وقد تجاوب
بعضها مشكورا اال انه ال ي��زال هناك
ع� ��دد م ��ن امل� �ش ��روع ��ات واالق� �ت ��راح ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ل ��م ي �ت��م ان � �ج ��از ت �ق��اري��ره��ا
يتضمنها ال�ك�ش��ف امل��رف��ق ع�ل�م��ا ب��أن
دور االنعقاد الحالي قد ش��ارف على
االنتهاء.
ل ��ذا ت ��ود ال�ل�ج�ن��ة ت�ف�ع�ي��ل امل� ��ادة 55
من الالئحة الداخلية التي مفادها ان
يقوم املجلس في حالة بقاء املوضوع
اكثر من ثالثة اسابيع في اللجنة دون
ان تقدم تقريرا بشأنه ان يمنح اللجنة
اج�ل�ا ج��دي��دا او ان يحيله ال��ى لجنة
اخرى او أن يقرر البت في املوضوع.
ج � ��دول األول� ��وي� ��ات امل �ت �ب �ق �ي��ة على
ج��دول أع�م��ال ال�ل�ج��ان ل��دور االن�ع�ق��اد
العادي الرابع
اللجنة
 ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � � � �ش � � � � ��ؤون امل � ��ال� � �ي � ��ةواالقتصادية
 لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لجنة ش��ؤون التعليم والثقافةواإلرشاد

 ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ةوالقانونية
األولويات
 ال�ت�ع��دي�لات امل �ق��دم��ة ع�ل��ى ق��ان��ونمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
رقم  6لسنة  2008تم مخاطبة اللجنة
الس� �ت� �ع� �ج ��ال ان � �ج� ��از ال� �ت� �ق ��ري ��ر ح ��ول
املوضوع بكتاب بتاريخ 2015/12/9
 م � � � �ش � � � ��روع ق � � � ��ان � � � ��ون ب� �ت� �ن� �ظ� �ي ��ماالجتماعات واملواكب العامة.
 تعديل القانون رقم 1962/11م فيشأن جوازات السفر.
 ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون 1968/23في شأن نظام قوة الشرطة.
 تعديل القانون رقم  1962/65فيتنظيم السجون.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيماتحادات الطلبة.
 ت� �ع ��دي ��ل م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق ��م 1959/5ب� �ش ��أن ق� ��ان� ��ون ال �ت �س �ج �ي��ل
العقاري.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ان�ش��اءهيئة الفتوى والتشريع.
 امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  23لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ع�لاجفي الخارج الحال الى اللجنة بتاريخ
2015/10/11
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمحق االضراب عن العمل للعاملني في
القطاعني الحكومي والخاص املحال
الى اللجنة بتاريخ 2014/2/6
 االقتراح بقانون في شأن تجريمال� �ج� �م ��اع ��ات االره� ��اب � �ي� ��ة امل � �ح� ��ال ال��ى
اللجنة بتاريخ 2015/10/18
مالحظات
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج� ��از ال� �ت� �ق ��ري ��ر ح� � ��ول امل ��وض ��وع
بكتاب بتاريخ .2015/12/9
 -تم مخاطبة اللجنة الستعجال

ان� �ج ��از ت �ق ��اري��ره ��ا ح� ��ول امل �ش��اري��ع
ب �ق��وان�ين امل ��ذك ��ورة ب �ك �ت��اب ب�ت��اري��خ
 11/11/2015وت� � ��م ت� �ح ��دي ��د ي ��وم
 2015/12/25كموعد اقصى النجاز
ت �ق��اري��ره��ا وط �ل �ب��ت ال�ل�ج�ن��ة ت�م��دي��د
امل� � ��دة دون ت �ح��دي��د م ��وع ��د ب �ك �ت��اب
بتاريخ .2015/12/29
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
.2015/11/25
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
 2015/11/11واف � ��ادت ال�ل�ج�ن��ة في
ك �ت��اب ب�ت��اري��خ  2015/12/20بعدم
ورود املرسوم بقانون من الحكومة.
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
 2015/11/11واف � ��ادت ال�ل�ج�ن��ة في
ك �ت��اب ب�ت��اري��خ  2015/12/20بعدم
ورود املرسوم بقانون من الحكومة
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
2015/11/9
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
 2015/11/29واف � ��ادت ال�ل�ج�ن��ة في
ك �ت��اب ب �ت��اري��خ  2015/12/13ب��ان��ه
تم ادراج القانون على جدول اعمال
اللجنة يوم .2015/12/20
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
 2015/11/29واف � ��ادت ال�ل�ج�ن��ة في
ك �ت��اب ب �ت��اري��خ  2015/12/13ب��ان��ه
تم ادراج القانون على جدول اعمال
اللجنة يوم .2015/12/13
 تم مخاطبة اللجنة الستعجالان � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول امل � �ش� ��روع
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور ب �ك �ت��اب ب �ت��اري��خ
 2015/11/29واف � ��ادت ال�ل�ج�ن��ة في
ك �ت��اب ب �ت��اري��خ  2015/12/13ب��ان��ه
تم ادراج القانون على جدول اعمال
اللجنة يوم 2015/12/20
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الداخلية والدفاع أنجزت تقريرها ورفعته إلى المجلس

تجنيس ما ال يزيد على  4000شخص
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
أن�ج��زت لجنة ال�ش��ؤون الداخلية
وال � � � ��دف � � � ��اع ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا األول ع��ن
االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن ف � ��ي ش ��أن
ت �ح��دي��د ال �ع ��دد ال� ��ذي ي �ج��وز منحه
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة وع��دده��ا ()11
اقتراحا بقانون.
وأح ��ال رئ�ي��س مجلس األم ��ة ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع ل�ل�ج�ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
املتضمن االق �ت��راح االول واالق �ت��راح
ال � �ث� ��ان� ��ي وذل � � � ��ك ف � ��ي 2013/9/24
ث� ��م أح� � ��ال ب �ق �ي��ة االق � �ت� ��راح� ��ات ع�ل��ى
التوالي في 2013/11/10و2013/12/31
و 2014/1/27و 2014/12/8و2015/1/20
و 2015/2/12و 2015/3/31و2015/5/26
و 2016/1/27ل ��دراس� �ت� �ه ��ا وت �ق��دي��م

تقرير في شأنها الى املجلس املوقر.
وق � � ��د س � �ب� ��ق ل� �ل� �ج� �ن ��ة ان ق ��دم ��ت
ت�ق��ري��ره��ا ال�ث��ال��ث وال�س�ت�ين ف��ي دور
االنعقاد العادي الثاني من الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ف ��ي ه��ذا
الشأن حيث قرر املجلس في جلسة
 2016/1/26رد التقرير املشار اليه
الى اللجنة بناء على طلب رئيسها
وذلك ملزيد من الدراسة.
وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات
لهــــــــذا الغـــــــــــــــــــرض فــــــــي 2015/11/25
و 2016/1/17و.2016/4/10
واطلعت اللجنة على االقتراحات
بقوانني املشار اليها وتبني لها انها
متشابهة من حيث الفكرة والهدف
ومختلفة ف��ي الصياغة حيث انها
تهدف الى اآلتي:
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون االول :ي�ح��دد
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ن��ة  2014وف �ق��ا لحكم
ال�ب�ن��د (ث��ال �ث��ا) م��ن امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
من املرسوم االميري رقم ( )15لسنة
 1959امل� �ش ��ار ال �ي��ه ب �م��ا ال ي �ق��ل عن
خمسة آالف شخص.
االق � � � � �ت� � � � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ال � �ث� ��ان� ��ي
وال� � �س � ��ادس :م �ت �ط��اب �ق��ان م ��ن ح�ي��ث
ال� �ف� �ك ��رة وال �ص �ي ��اغ ��ة وه � ��و ت �ح��دي��د
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ن��ة  2014وف �ق��ا لحكم
ال�ب�ن��د (ث��ال �ث��ا) م��ن امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
من املرسوم االميري رقم ( )15لسنة
 1959امل� �ش ��ار ال �ي��ه ب �م��ا ال ي �ق��ل عن
أربعة آالف شخص.
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ال�ث��ال��ث :يحدد
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ن��ة  2014وف �ق��ا لحكم
ال�ب�ن��د (ث��ال �ث��ا) م��ن امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
م� ��ن امل � ��رس � ��وم االم� � �ي � ��ري رق � ��م ()15
لسنة  1959املشار اليه بأربعة آالف
شخص.
االق� � � � � �ت � � � � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ال � � ��راب � � ��ع

جانب من أحد اجتماعات لجنة الداخلية والدفاع

وال� �خ ��ام ��س :م �ت �ط��اب �ق��ان م ��ن ح�ي��ث
ال �ف �ك��رة وه� ��و ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال ��ذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
سنة  2014وفقا لحكم البند (ثالثا)
م ��ن امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م ��ن امل ��رس ��وم
االم� � �ي � ��ري رق� � ��م ( )15ل �س �ن��ة 1959
امل �ش��ار ال �ي��ه ب �م��ا ال ي �ق��ل ع��ن ارب �ع��ة
آالف شخص م��ن فئة غير محددي
الجنسية.
االق �ت��راح بقانون ال�س��اب��ع :يحدد
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ن��ة  2015وف �ق��ا لحكم
ال�ب�ن��د (ث��ال �ث��ا) م��ن امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
من املرسوم االميري رقم ( )15لسنة
 1959امل �ش��ار ال �ي��ه ب�م��ا ال ي��زي��د عن
اربعة آالف شخص.
االقتراح بقانون الثامن والتاسع
والعاشر :يحدد العدد ال��ذي يجوز
م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة لسنة
 2015وفقا لحكم البند (ثالثا) من
املادة الخامسة من املرسوم االميري
رقم ( )15لنسة  1959املشار اليه بما
ال ي�ق��ل ع��ن أرب �ع��ة االف ش�خ��ص من
فئة غير محددي الجنسية.
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ال �ح��ادي عشر:

الشيخ محمد الخالد

ي� �ح ��دد ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي� �ج ��وز م�ن�ح��ه
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �س �ن��ة 2016
وفقا لحكم البند (ثالثا) م��ن امل��ادة
الخامسة من املرسوم االميري رقم
( )15لسنة  1959املشار اليه بما ال
يزيد عن أربعة آالف شخص.
واط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ال�ت�ق��ري��ر
(ال� � � � �ت � � � ��اس � � � ��ع) ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ش��أن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون االول امل�ش��ار اليه
والتي ذكرت فيه ان العدد الوارد في
االقتراح كبير جدا كما ان املتعارف
عليه في صياغة مثل ه��ذا القانون
ان ينص على تحديد الحد االقصى
ل�ل�ع��دد امل� ��راد تجنيسه ول �ي��س كما
جاء باالقتراح بتحديد الحد األدنى.
رأي الحكومة
واس� �ت� �م� �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال � � ��ى رأي
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف� ��ي ه� � ��ذا ال � �ش� ��أن ال� ��ذي
اك ��د ب ��أن ق�ض�ي��ة ال�ت�ج�ن�ي��س تشغل
ال �ش��ارع الكويتي منذ ف�ت��رة طويلة
وب�ن��اء على ذل��ك ت��م تشكيل الجهاز
امل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة اوض� ��اع املقيمني

ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ل �ح��ل ه��ذه
املشكلة وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان احصاء
ع ��ام  1965ه��و امل �ع �ي��ار ال ��ذي ينظر
ف �ي��ه ل �ل �ت �ج �ن �ي��س وال � � � � ��وزارة ل��دي �ه��ا
تحفظ على ع�ب��ارة (ب�م��ا ال يقل عن
خمسة آالف او اربعة آالف شخص)
ال�ت��ي وردت ف��ي بعض االق�ت��راح��ات
بقوانني ويجب ان يكون هناك حد
اقصى لتحديد العدد.
ك �م��ا اس�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى رأي
رئ� �ي ��س ال �ج �ه ��از امل� ��رك� ��زي مل�ع��ال�ج��ة
اوض� � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� � �ص � ��ورة غ �ي��ر
ق��ان��ون�ي��ة ال ��ذي ب�ين ب��أن ال�ج�ه��از قد
ان �ه ��ى ع �م �ل��ه امل� �ن ��وط ب ��ه ب �ع��د ارب ��ع
س �ن��وات م��ن تشكيله ورف ��ع تقريره
ال� ��ى ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
وس � �م� ��و رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ورئ �ي ��س م�ج�ل��س االم� ��ة وت ��م اح��ال��ة
 32ال��ف شخص ال��ى لجنة التقييم
املشكلة م��ن رئ�ي��س ال�ج�ه��از وتضم
ممثلني ع��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وأم��ن
ال��دول��ة واالس �ت �خ �ب��ارات العسكرية
وأم�ين سر اللجنة العليا للجنسية
ك �م��ا ب �ي�ن دور ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي
تختص في النظر في اوضاع هؤالء

 5شكاوى
ت � �ض � �م� ��ن ك� � �ش � ��ف ال� � �ع � ��رائ � ��ض
وال � � �ش � � �ك � ��اوى ال � � � � � � ��واردة مل �ج �ل��س
األم � � ��ة ب �ج �ل �س �ت��ه امل � �ع � �ق ��ودة ب�ع��د
غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء  5ش� �ك ��اوى ج ��اءت
كالتالي:
 مقدمة من مواطن يتضرر منتالعب الهيئة العامة للمعلومات
املدنية ف��ي ش��أن توظيف زوجته
وح� �ج ��ب امل �ع �ل ��وم ��ات ع ��ن دي � ��وان
الخدمة.

 مقدمة من مواطن يتضرر منتعسف هيئة أسواق املال بتعديل
درج�ت��ه الوظيفية أس��وة بزمالئه
بالهيئة.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط �ن ��ة ت�ع�م��لببنك االئ�ت�م��ان الكويتي تتضرر
من عدم ترقيتها رغم استحقاقها
لها.
 م �ق��دم��ة م ��ن م��واط ��ن ي�ت�ض��ررمن تخفيض عالوته االجتماعية

وبدل طبيعة العمل من قبل جهة
عمله (بنك الكويت املركزي) عند
تقاعده.
 م �ق ��دم ��ة م� ��ن م� ��واط� ��ن ي�ط�ل��بم �س��اع��دت��ه الس �ت �ث �ن��ائ��ه م ��ن ق ��رار
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب��امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية (ملن باع
بيته) ومنحه سكنا حكوميا.

االش � �خ� ��اص ول� �ي ��س الس�ت�ح�ق��اق�ه��م
ال �ج �ن �س �ي��ة وم� ��ازال� ��ت ه� ��ذه ال�ل�ج�ن��ة
ت �ن �ظ��ر ه� ��ذه االع � � ��داد اس� �ت� �ن ��ادا ال��ى
ق ��ان ��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��ذي
ح��دد ف��ي ع��ام  1965ش��رط التواجد
في الدولة ملنح الجنسية.
وتبني للجنة ان البند (ثالثا) من
املادة الخامسة من املرسوم االميري
امل �ش��ار ال �ي��ه ي�ج�ي��ز م �ن��ح الجنسية
الكويتية بمرسوم بناء على عرض
وزي��ر الداخلية ملن اق��ام في الكويت
ع ��ام  1965وم ��ا ق�ب�ل��ه وح��اف��ظ على
االق��ام��ة فيها حتى ص��دور مرسوم
منحه الجنسية ومل��ا ك��ان ال�ق��ان��ون
رق � � ��م ( )100ل� �س� �ن ��ة  2013ي �ن��ص
ف ��ي م ��ادت ��ه االول� � ��ى ع �ل��ى ان ي �ح��دد
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�س�ن��ة  2013وف �ق��ا لحكم
ال�ب�ن��د (ث��ال �ث��ا) م��ن امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة
من املرسوم االميري رقم ( )15لسنة
 1959امل�ش��ار ال�ي��ه بما ال ي��زي��د على
اربعة آالف شخص.
ونصت امل��ادة (الثانية) منه على
ان ي�ع�م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية وقد انتهى العمل
به ولم تقم الحكومة بتنفيذه.
ل��ذا فقد ب��ات من ال�ض��روري إق��رار
م �ث��ل ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ألن � ��ه س�ي�س�ه��م
ف��ي ح��ل ج��زء م��ن املشكلة وذل��ك من
خ�ل�ال اع �ط��اء ال �ش��ري �ح��ة املستحقة
للجنسية الكويتية حقوقها التي
طال انتظارها.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى:
املوافقة بإجماع آراء الحاضرين
م� ��ن اع �ض ��ائ �ه ��ا ع �ل ��ى االق� �ت ��راح ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن امل � �ش� ��ار ال �ي �ه ��ا م� ��ن ح�ي��ث
ال �ف�ك��رة ع�ل��ى ان ي �ح��دد ال �ع��دد ال��ذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
سنة  2016وفقا لحكم البند (ثالثا)
م ��ن امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م ��ن امل ��رس ��وم
االم � �ي� ��ري رق � ��م ( )15ل �س �ن��ة 1959
امل�ش��ار اليه بما ال يزيد على أربعة

آالف شخص.
وفيما يلي نص القانون بتحديد
ال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة 2016
م� ��ادة أول � ��ى :ي �ح��دد ال �ع ��دد ال ��ذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
سنة  2016وف�ق��ا لحكم البند ثالثا
م ��ن امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م ��ن امل ��رس ��وم
االم�ي��ري رق��م  15لسنة  1959املشار
ال �ي��ه ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى ارب �ع��ة آالف
شخص.
م��ادة ثانية :على رئيس مجلس
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ هذا القانون ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون � �ص� ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
للقانون بتحديد العدد الذي يجوز
م �ن �ح��ه ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة س�ن��ة
 2016على ما يلي:
ت� �ع� �ت� �ب ��ر ق� �ض� �ي ��ة غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة م��ن ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة في
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ح� �ي ��ث وص ��ل
عمرها نصف ق��رن تقريبا ولغاية
اآلن ل� ��م ت� �ح ��ل ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة رغ ��م
ان ه� �ن ��اك ف �ئ��ة م ��ن ه� ��ذه ال �ش��ري �ح��ة
تستحق ال�ح�ص��ول ع�ل��ى الجنسية
الكويتية.
وب �م��ا ان ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا م��ن امل ��ادة
الخامسة من املرسوم االميري رقم
 15لسنة  1959يجيز منح الجنسية
الكويتية لكل م��ن اق��ام ف��ي الكويت
ع ��ام  1965وم ��ا ق�ب�ل��ه وح��اف��ظ على
االق��ام��ة فيها حتى ص��دور املرسوم
وت� �ع� �ت� �ب ��ر اق � ��ام � ��ة االص � � � ��ول م �ك �م �ل��ة
القامة الفروع بشرط ان يكون الفرع
م� ��ول� ��ودا ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت وان ي �ص��در
ق��ان��ون بتحديد ال�ع��دد ال��ذي يجوز
منحه الجنسية الكويتية لكل سنة.
م ��ن اج ��ل ذل ��ك اع ��د ه ��ذا ال �ق��ان��ون
بتحديد ال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز منحه
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ن��ة 2016م
وفقا لحكم البند ثالثا من امل��ادة 5
م��ن امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  15لسنة
 1959بما ال يزيد على ارب�ع��ة آالف
شخص.
وال شك ان اقرار مثل هذا القانون
سوف يسهم في حل جزء من املشكلة
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال اع� �ط ��اء ال�ش��ري�ح��ة
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
حقوقها التي طال انتظارها.
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي
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األحد غرة شعبان  08 . 1437مايو 2016

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

 156مرسوم ضرورة عن القوانين صدرت في الفصل التشريعي الخامس

مجلس  703 :1981تشريعات منها 202
قانون و 375ميزانية و 126اتفاقية
القوانين العامة موزعة على أدوار االنعقاد

%28.7

%13.5

%19.6
%32.6

%53.3

امليزانيات

القوانني القوانني االتفاقيات والحسابات الختامية االجمالي
703
375
126
202
العدد
% 100
%53.3
%18
املعدل %28.7

ع �ل��ى ص �ع �ي��د أدوار االن �ع �ق��اد
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة
املتعلقة ب��ال�ق��وان�ين واالت�ف��اق�ي��ات
وامل� � � �ي � � ��زان� � � �ي � � ��ات وال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات
الختامية فقد شهد دور االنعقاد
االول م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الخامس إقرار  271قانونا بمعدل
 ٪38.5م��ن إج�م��ال��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات
ال � �ص� ��ادرة ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �خ��ام��س
وع��دده��ا  703وف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال�ث��ان��ي فقد ت��م إق��رار  260قانونا
بمعدل  ٪37.1وفي دور االنعقاد
ال�ث��ال��ث فقد ت��م إق ��رار  106قوانني
بمعدل  ٪15.1وفي دور االنعقاد
ال ��راب ��ع ف �ق��د ت��م إق � ��رار  53ق��ان��ون��ا
ب�م�ع��دل  ٪7.5وف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال �خ��ام��س ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ف �ق��د ت ��م 13
قانونا بمعدل .٪1.8
أم� ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ات ال �ق ��وان�ي�ن ف�ق��د
ص��در  48قانونا بشأن االقتصاد
وال � �ت � �ج� ��ارة و 16ق ��ان ��ون ��ا ب �ش��أن
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة و 7ق��وان�ين
ب � �ش ��أن ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي ��ة و17
قانونا بشأن املالية و 14قانونا
بشأن العدل والقضاء و 19قانونا
ب �ش ��أن االدارة وال �ت �خ �ط �ي��ط و18
ق��ان��ون��ا ب�ش��أن ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

%18.2

%65.9

%39.2

%18

ص� ��در ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال �خ ��ام ��س ال � ��ذي اس �ت �ه��ل أع �م��ال��ه
ف��ي  9م��ارس  1981وال��ذي استمر
 4س �ن��وات  703ت �ش��ري �ع��ات منها
 202ق��ان��ون و 375ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
امليزانيات والحسابات الختامية
و 126اتفاقية.
ف � �ق� ��د ت � �ن� ��وع� ��ت ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات
ال � � �ص� � ��ادرة م � ��ا ب �ي��ن  202ق ��ان ��ون
ب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪28.7م� � ��ن إج� �م ��ال ��ي
التشريعات ال�ص��ادرة بينها 156
م� ��رس� ��وم ض � � � ��رورة و 46ق��ان��ون��ا
ف� �ي� �م ��ا ب� �ل� �غ ��ت ع� � ��دد االت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال� � � �ص � � ��ادرة س � � � ��واء ب� �م� �ش ��روع ��ات
ق��وان�ين أو م��راس�ي��م ض ��رورة 126
قانونا باتفاقية بنسبة  ٪18من
إجمالي التشريعات و 375قانون
م� �ي ��زان� �ي ��ة وح � �س� ��اب� ��ات خ �ت��ام �ي��ة
ص � ��ادرة ب �م �ش��روع��ات ق ��وان�ي�ن أو
م��راس �ي��م ض� ��رورة ب�ن�س�ب��ة ٪53.3
من إجمالي التشريعات الصادرة
وت �ش �ي��ر االح �ص��ائ �ي��ات ب��ال�ن�س�ب��ة
للقوانني وامل��راس�ي��م ب�ق��وان�ين الى
أن ه�ن��اك  110ق��وان�ين ج��دي��دة من
ب�ي�ن  202ق ��ان ��ون ب�ن�س�ب��ة ٪54.5
وال�ب��اق��ي  92ت�ع��دي�لا ع�ل��ى ق��وان�ين
قائمة بنسبة .٪45.5

%0.8
%1.6

%4.3
%4.3

التشريعات المنجزة في الفصل الخامس

االتفاقيات المنجزة موزعة على أدوار االنعقاد

الخامس االجمالي

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس االجمالي

العدد

2

15

18

9

2

46

العدد

83

23

17

2

1

126

املعدل

%4.3

%32.6

%39.2

%19.6

%4.3

% 100

املعدل

%65.9

%18.2

%13.5

%1.6

%0.8

% 100

واإلطفاء والحرس الوطني.
م� ��ن أب� � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ال � �ص� ��ادرة
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�خ��ام��س
املطبوعات والنشر وإنشاء وكالة
االن �ب��اء الكويتية وامل ��رور ون�ظ��ام
ق��وة الشرطة والجيش والتجارة
وم� �ن ��ع ت �ل��وي��ث امل � �ي ��اه ال �ص��ال �ح��ة
ل �ل �م�ل�اح ��ة ب ��ال ��زي ��ت واح �ت �ي ��اط ��ي
االجيال القادمة والحجر الزراعي
وال � �ح � �ض ��ان ��ة ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة وادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية والتوحيد القياسي
وإنشاء املؤسسة العامة للموانئ
واي �ج��ار ال �ع �ق��ارات واالج�ت�م��اع��ات
العامة والتجمعات وإن�ش��اء بيت
ال��زك��اة وزي ��ادة رأس �م��ال مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية ونظام
املعلومات املدنية ورجال االطفاء
وإنشاء الهيئة العامة لالستثمار
وزي� � ��ادة رأس� �م ��ال ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف
واالدخار وإنشاء دائرة باملحكمة
ال�ك�ل�ي��ة ل�ن�ظ��ر امل �ن��ازع��ات اإلداري� ��ة
وزي� � � � ��ادة امل � �ع� ��اش� ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وإن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب وإن� �ش ��اء
�ص��ر
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال �ق� ّ
وتنظيم تسوية املعامالت املتعلقة

ب ��أس� �ه ��م ال � �ش � ��رك � ��ات ال � �ت� ��ي ت �م��ت
ب ��األج ��ل وإن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
وإنشاء املنظمة اإلسالمية للعلوم
الطبية واالحوال الشخصية .وفي
التفاصيل ابرز القوانني الصادرة
في الفصل التشريعي الخامس:
الحضانة العائلية
م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  82لسنة
 1977ف ��ي ش � ��أن ال �ح �ض��ان��ة ج��اء
ف�ي��ه :يقصد بالحضانة العائلية
تسليم طفل أو اكثر من اطفال دار
الطفولة التابعة ل��وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ال� ��ى اس ��رة
ك��وي �ت �ي��ة م �س �ل �م��ة ب� �ه ��دف اي ��وائ ��ه
ورع � ��اي� � �ت � ��ه وت � �ح � �م� ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ة
تنشئته نيابة عن الدولة.
وي � � �ج� � ��ب ان ت � � �ك� � ��ون االس� � � � ��رة
الحاضنة قادرة ماليا على رعاية
الطفل املحتضن وتكون الحضانة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة ب �غ �ي��ر م� �ق ��اب ��ل ت��دف �ع��ه
الدولة لالسرة الحاضنة وتنتهي
اح � � �ك� � ��ام ال � �ح � �ض� ��ان� ��ة ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة
املنصوص عليها في هذا القانون
ب� �ب� �ل ��وغ امل� �ح� �ت� �ض ��ن س � ��ن ال ��رش ��د
وي �ح �ظ��ر ع �ل��ى االف � ��راد وال�ه�ي�ئ��ات

االه�ل�ي��ة ال�ق�ي��ام ب��أي ع�م��ل يتعلق
بالحضانة العائلية ك�م��ا يحظر
ع�ل��ى أي أس ��رة او ش�خ��ص القيام
بحضانة طفل مجهول الوالدين
من دون اتباع احكام هذا القانون
وت�ش�ك��ل ب �ق��رار م��ن وزي��ر ال�ش��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� � �ع� � �م � ��ل ل �ج �ن��ة
تسمى لجنة الحضانة العائلية
وت� � �خ� � �ت � ��ص ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ح � �ض� ��ان� ��ة
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ب ��االش ��راف وال �ن �ظ��ر في
ش��ؤون الحضانة العائلية وعلى
األخص:
 وض ��ع س �ي��اس��ة ع��ام��ة ل�ن�ظ��امال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ت�ك�ف��ل رع��اي��ة
امل�ح�ت�ض�ن�ين وت�ن�ش�ئ�ت�ه��م تنشئة
سليمة وتوفير احتياجاتهم.
 النظر في البحوث والدراساتوالتوصيات التي تتعلق بمسائل
ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة وال �ت��ي ترفع
ال� �ي� �ه ��ا م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات امل �خ �ت �ص��ة
ول � �ل � �ج � �ن� ��ة ان ت � �ط � �ل� ��ب م � � ��ن ه� ��ذه
الجهات ما ت��راه الزم��ا من بحوث
ودراسات.
 قبول او رفض طلبات راغبيالحضانة العائلية.
 تقرير مساعدات مالية لألسرالحضانة.

 ال� � �غ � ��اء ق� � � � � ��رارات ال� �ح� �ض ��ان ��ةالعائلية.
و -ت �ن �س �ي��ق خ� ��دم� ��ات ال � � ��وزارة
وال� �ج� �ه ��ات االداري� � � ��ة االخ� � ��رى ف��ي
ميدان رعاية مجهولي الوالدين.
المعلومات المدنية
ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1982في
ش � ��أن ن� �ظ ��ام امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل��دن �ي��ة
جاء فيه :ينشأ نظام للمعلومات
امل � ��دن� � �ي � ��ة ي � �ح � �ت� ��وي ع � �ل� ��ى س �ج��ل
ك��ام��ل ل�ج�م�ي��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين وك��ذل��ك
غ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن امل � �ت� ��واج� ��دي� ��ن
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ي �ش �ت �م ��ل ع� �ل ��ى ب �ي ��ان
دقيق للمعلومات املدنية املتعلقة
ب �ه��م وي �ج��وز ق �ي��د ب �ع��ض ال�ف�ئ��ات
م� ��ن غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي س�ج��ل
خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد
واالجراء ات ويكون لكل فرد مقيد
ف��ي ن�ظ��ام امل�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة رق��م
ثابت يسمى الرقم املدني ويجب
على جميع الجهات تدوين الرقم
امل��دن��ي ف��ي امل�ع��ام�لات والسجالت
وامل �ل �ف��ات ال �خ��اص��ة ب ��االف ��راد كما
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف
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 48قانونا بشأن االقتصاد والتجارة و 16للرعاية االجتماعية و 7للصحة

الحضانة العائلية والجمعيات التعاونية
وحماية البيئة أبرز قوانين الفصل الخامس
%1.8

التشريعات موزعة على أدوار االنعقاد

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

تصنيف القوانين

%7.5

%22.8

%15.1
%38.5

%77.2

%37.1

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس االجمالي

العدد

271

260

106

53

13

703

املعدل

٪38٫5

٪37٫1

٪15٫1

٪7٫5

٪1٫8

% 100

تتمة المنشور ص10
ي �ج��وز ل �ه��ا اس �ت �خ��دام ه ��ذا ال��رق��م
في تنظيمها وحفظها ويتم قيد
االفراد في نظام املعلومات املدنية
بأسمائهم وحسب جنسياتهم.
إنشاء الهيئة العامة لالستثمار
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  47ل �س �ن��ة 1982
بانشاء الهيئة العامة لالستثمار
ج � � ��اء ف � ��ي ن � ��ص م � ��ادت � ��ه االول� � � ��ى:
تنشأ هيئة ع��ام��ة ذات شخصية
اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة
العامة لالستثمار وتلحق بوزير
امل��ال �ي��ة وي� �ك ��ون م �ق��ر ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وي � �ج� ��وز ل� �ه ��ا ان
ت �ن �ش��ئ م �ك��ات��ب ف ��ي خ � ��ارج دول ��ة
الكويت وغرض الهيئة ان تتولى
باسم حكومة الكويت ولحسابها
ادارة اس�ت�ث�م��ار امل ��ال االح�ت�ي��اط��ي
ل � �ل� ��دول� ��ة واالم� � � � � � ��وال امل �خ �ص �ص��ة
الح� �ت� �ي ��اط ��ي االج � � �ي� � ��ال ال� �ق ��ادم ��ة
وغير ذلك من االم��وال التي يعهد
ب� �ه ��ا وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ال� � ��ى ال �ه �ي �ئ��ة
الدارت� �ه ��ا وي �ت��ول��ى ادارة ال�ه�ي�ئ��ة
م �ج �ل ��س ادارة ي �ش �ك ��ل ب ��رئ ��اس ��ة
وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وع� �ض ��وي ��ة ك ��ل م��ن

%54.5

وزي��ر النفط ووك�ي��ل وزارة املالية
ومحافظ البنك امل��رك��زي وخمسة
اع � �ض� ��اء اخ� ��ري� ��ن م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
املتخصصني في مختلف مجاالت
االس� �ت� �ث� �م ��ار ي �ع �ي �ن��ون ب �م��رس��وم
مل��دة ارب ��ع س �ن��وات وي �ج��وز اع��ادة
تعيينهم على ان يكون من بينهم
ث�لاث��ة على االق��ل ممن ال يتولون
اي وظيفة عامة.
وم �ج �ل��س االدارة ه ��و ال �ج �ه��از
امل �س��ؤول ع��ن ش ��ؤون ال�ه�ي�ئ��ة ول��ه
ج� �م� �ي ��ع ال � �ص�ل��اح � �ي� ��ات ال �ل��ازم � ��ة
لتحقيق غ��رض�ه��ا وع�ل��ى األخ��ص
ما يلي:
 رسم السياسة العامة للهيئةواالش ��راف على تنفيذها ووض��ع
ب � ��رام � ��ج االس � �ت � �ث � �م� ��ار وم� �ت ��اب� �ع ��ة
انجازها واصدار القرارات الالزمة
لذلك.
 وض� � � ��ع ال� � �ل � ��وائ � ��ح االداري� � � � � ��ةواملالية الالزمة للهيئة واالشراف
على تنفيذها.
 م� �م ��ارس ��ة م �خ �ت �ل��ف ع�م�ل�ي��اتاس�ت�ث�م��ار االم ��وال س ��واء مباشرة
او عن طريق مؤسسات اخرى.
د -اق� � � � ��رار م� � �ش � ��روع م� �ي ��زان� �ي ��ة
الهيئة وح�س��اب�ه��ا ال�خ�ت��ام��ي قبل

القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

القوانني

العدد
املعدل

46
٪22٫8

156
٪77٫2

202
% 100

العدد
املعدل

عرضهما على الجهات املختصة.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية
ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  94ل �س �ن��ة 1983
ب��ان �ش��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ج��اء
ف� � �ي � ��ه :ت� �ن� �ش ��أ ه� �ي� �ئ ��ة ع � ��ام � ��ة ذات
ش� �خ� �ص� �ي ��ة اع� � �ت� � �ب � ��اري � ��ة ت �س �م��ى
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال �ث��روة السمكية ي�ش��رف عليها
وزي ��ر االش �غ��ال ال �ع��ام��ة وال �غ��رض
م� ��ن ان � �ش� ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ه� ��و ال �ق �ي ��ام
باالعمال املتعلقة بتنمية الزراعة
بقطاعاتها النباتية والحيوانية
وت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا وت� �ن� �م� �ي ��ة ال� � �ث � ��روة
ال �س �م �ك �ي��ة وح �م��اي �ت �ه��ا ول�ل�ه�ي�ئ��ة
في سبيل تحقيق اغراضها على
وج ��ه ال �خ �ص��وص االش � ��راف على
اس� �ت� �ع� �م ��االت االراض� � � � ��ي وامل � �ي� ��اه
لالغراض الزراعية والسمكية بما
يكفل حسن استغاللها واملحافظة
عليها وع�م�ل�ي��ات ص�ي��د االس �م��اك
وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة
السمكية وتوسيع ن�ط��اق الرقعة
ال��زراع �ي��ة ف��ي ال �ب�لاد باستصالح
االراض � � � � ��ي وت �ه �ي �ئ �ت �ه��ا ل� �ل ��زراع ��ة

التتمة ص12

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
110
٪54.5

92
٪ 45.5

202
% 100

..وتصنيف االتفاقيات

وت ��وزي ��ع االراض � � ��ي امل�س�ت�ص�ل�ح��ة
ب� ��االول� ��وي� ��ة ع� �ل ��ى امل� � ��زارع� �ي��ن م��ن
اصحاب الحيازات السابقة التي
اس �ت��ول��ت ع�ل�ي�ه��ا ال��دول��ة تعوضا
لهم عن ه��ذه الحيازات وتشجيع
زراع � � � � � � ��ة امل� � �ح � ��اص� � �ي � ��ل امل�ل��ائ � �م� ��ة
وت� ��رب � �ي� ��ة امل� � ��واش� � ��ي وال� � ��دواج� � ��ن
وص � �ي � ��د االس � � �م� � ��اك وت �س ��وي �ق �ه ��ا
وت � �ق� ��دي� ��م ال � �خ� ��دم� ��ات ف � ��ي م �ج ��ال
وقاية النبات والحيوان وحماية
ال�ث��روة السمكية واق��ام��ة املحاجر
ال��زراع �ي��ة وال�ب �ي �ط��ري��ة واالش� ��راف
عليها وال�ع�ن��اي��ة ب�ق�ط��اع املناحل
وت� �ن� �م� �ي� �ت� �ه ��ا وال � � �ت� � ��وس� � ��ع ف �ي �ه��ا
وت �ش �ج �ي��ع ال �ص �ن��اع��ات ال �غ��ذائ �ي��ة
امل� �ت� �ل� �ع� �ق ��ة ب� ��ال � �ن � �ش� ��اط ال � ��زراع � ��ي
ومنتجاته ويجوز شراء وتسويق
امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة امل�ن�ت�ج��ة في
الكويت.
وكالة األنباء الكويتية
م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  70لسنة
 1976ب� ��إن � �ش� ��اء وك � ��ال � ��ة االن � �ب� ��اء
الكويتية جاء فيه :تنشأ مؤسسة

%45.5

%22.8
%77.2

تصنيف
االتفاقيات

االتفاقيات
بمشروعات قوانني

االتفاقيات
االجمالي
بمراسيم ضرورة

العدد

28

98

126

املعدل

%22.8

%77.2

% 100
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المجلس يقر إنشاء وكالة األنباء الكويتية
والهيئة العامة لالستثمار
تتمة المنشور ص11
ع ��ام ��ة ذات ش �خ �ص �ي��ة اع �ت �ب��اري��ة
ب ��اس ��م وك ��ال ��ة االن � �ب� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة
ويشرف عليها وزير االعالم.
م��رك��ز ال��وك��ال��ة م��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت
ول�ه��ا ان تنشئ ف��روع��ا او مكاتب
او ت �ع �ت �م��د م ��راس� �ل�ي�ن ل �ه��ا داخ ��ل
دولة الكويت وخارجها والغرض
من انشاء الوكالة تجميع االخبار
وامل��واد االخبارية من اج��ل عرض
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق وت � ��وزي � ��ع ه � ��ذه امل � ��واد
على مؤسسات االخ�ب��ار واالف��راد

ل �ت��زوي��ده��ا ب��اك�ب��ر ق ��در م�م�ك��ن من
الخدمات االخبارية الكاملة غير
املتحيزة واستقاء وجمع االنباء
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وال� � �خ � ��ارج ووض� ��ع
التعليقات وكتابة املقاالت واعداد
ال ��دراس ��ات واالب �ح��اث وال�ب�ي��ان��ات
وال �ت �ص��ري �ح��ات وك� ��ل م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
باالنباء السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية واملالية
والتجارية الداخلية والخارجية
وتوزيع ونشر االنباء في الكويت
وخارجها الى الصحف واملجالت
وم �ح �ط��ات االذاع � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون

وسائر وسائل االع�لام والهيئات
ال �ع��ام��ة وال �خ��اص��ة واالف � ��راد وف��ق
االس � � � ��س ال� � �ت � ��ي ي � �ق� ��ره� ��ا م �ج �ل��س
االدارة.
حماية البيئة
مرسوم بالقانون رقم  62لسنة
 1980ف��ي ش ��أن ال�ب�ي�ئ��ة ج ��اء ف�ي��ه:
تختص بالسياسة العامة لحماية
البيئة متضمنة املعايير العلمية
وال � �ص � �ح � �ي ��ة امل � �ن ��اس � �ب ��ة مل �ع �ي �ش��ة
االن� � �س � ��ان وال � �ت� ��وس� ��ع ال �ص �ن��اع��ي
وال �ع �م��ران��ي واس �ت �غ�ل�ال امل �ص��ادر

ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ب �م��ا ي �ك �ف��ل امل �ح��اف �ظ��ة
على سالمة جميع املرافق والقوى
العاملة وح�م��اي��ة البيئة بصورة
عامة وخطة عمل متكاملة تغطي
ك��ل م��ا يتعلق بحماية البيئة في
امل ��دى ال �ق��ري��ب وال�ب�ع�ي��د وت��دري��ب
ال�ك��وادر املحلية بمختلف اجهزة
الدولة ومؤسسات القطاع االهلي
على طرق ووسائل حماية البيئة
واالشراف على تنفيذ هذه الخطة
ب ��واس� �ط ��ة االج� � �ه � ��زة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
امل�ع�ن�ي��ة وال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين ال�ج�ه��ات
املعنية بحماية البيئة ومتابعة

وتقييم انشطتها في ه��ذا املجال
واع��داد تقرير سنوي عن الوضع
ال � �ب � �ي � �ئ� ��ي ف� � ��ي ال � � �ب �ل ��اد ودراس� � � � ��ة
املشاكل الناجمة عن تلوث البيئة
او ت ��ده ��وره ��ا واق � �ت� ��راح ال �ح �ل��ول
امل� �ن ��اس� �ب ��ة وامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي رس ��م
سياسة االبحاث العلمية املتعلقة
بحماية البيئة وذل��ك بالتنسيق
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة واع� � ��داد
م� �ش ��روع ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن وال �ل ��وائ ��ح
وال �ن �ظ��م واالش� �ت ��راط ��ات ال�خ��اص��ة
بحماية البيئة ومتابع تنفيذها
ودراس � ��ة االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة او

االقليمية املعنية ب�ش��ؤون البيئة
واب��داء ال��رأي بالنسبة لالنضمام
اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات
املعنية وتنسيق ع�لاق��ات ال��دول��ة
ب��امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
امل�ع�ن�ي��ة ب �ش��ؤون البيئية ووض��ع
االط� � ��ار ال� �ع ��ام ل �ب��رام��ج ال�ت�ث�ق�ي��ف
ال�ب�ي�ئ��ي ب �ه��دف ت��وع�ي��ة امل��واط�ن�ين
وح �ث �ه��م اف � � ��رادا وج� �م ��اع ��ات ع�ل��ى
امل� �س ��اه� �م ��ة ف � ��ي ح� �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
واقتراح ميزانية سنوية للصرف
منها على نشاطات وتنفيذ مهام
املجلس.

االتفاقيات الصادرة بمشروعات قوانين في الفصل الخامس
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  29لسنة  1981باملوافقة على تقديم قرض لحكومة الجمهورية العراقية

1981/4/21

االول

2

قانون رقم  44لسنة  1981باملوافقة على النظام االساسي ملجلس التعاون لدول
الخليج العربية

1981/7/01

االول

3

م��رس��وم بالقانون رق��م  94لسنة  1980باملوافقة على ات�ف��اق ال�ق��رض امل��وق��ع بني
حكومتي الكويت والجمهورية العراقية

1981/12/15

الثانى

4

قانون رقم  2لسنة  1982باالذن للحكومة بتقديم قرض للجمهورية العراقية

1982/1/17

الثانى

5

قانون رقم  24لسنة  1982باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى دستور منظمة
االمم املتحدة للتنمية الصناعية

1982/2/13

الثانى

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

16

قانون رقم  16لسنة  1983باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن املالحة البحرية التجارية

1983/2/15

الثالث

17

قانون رقم  17لسنة  1983باملوافقة على تعديل امل��ادة  38من القانون االساسي
ملنظمة السياحة العاملية

1983/11/15

الثالث

18

قانون رقم  18لسنة  1983باملوافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية عدن
للمنظمة العربية للسياحة

1983/2/15

الثالث

19

قانون رقم  19لسنة  1983باملوافقة على اتفاق ينب حكومة دولة الكويت واملعهد
العربي للتخطيط بشأن املقر

1983/2/18

الثالث

6

ق��ان��ون رق��م  26لسنة  1982باملوافقة على االتفاقية امل��وح��دة الستثمار رؤوس
االموال العربية في الدول العربية

1982/2/13

الثانى

20

قانون رقم  20لسنة  1983باملوافقة على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات
بني الدول االعضاء في منظمة املؤتمر االسالمي

1983/2/15

الثالث

7

قانون رقم  27لسنة  1982باملوافقة علي االتفاق التجاري بني حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية سنغافورة

1982/2/13

الثانى

21

قانون رقم  21لسنة  1983باملوافقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري
بني الدول العربية

1983/2/15

الثالث

8

قانون رقم  28لسنة  1982باملوافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق
الخاص لالوبك

1982/2/13

الثانى

22

قانون رقم  22لسنة  1983باملوافقة على اتفاق بشأن املقر بني حكو دولة الكويت
واملنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية

1983/2/15

الثالث

9

قانون رقم  58لسنة  1982باملوافقة على االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول
مجلس التعاون

1982/10/25

الثالث

23

10

قانون رقم  10لسنة  1983باملوافقة على اتفاق إنشاء الصندوق املشترك للسلع
االساسية

1983/2/15

الثالث

قانون رق��م  23لسنة  1983باملوافقة على االتفاقية الثنائية العفاء اوج��ه نشاط
ومعدات شركات الطيران املعنية من الضرائب والرسوم الجمركية املوقعة بني
دولة الكويت وجمهورية بنغالدش الشعبة

1983/2/15

الثالث

24

11

قانون رقم  11لسنة  1983باملوافقة على انضمام دولة الكويت الي ميثاق الجمارك
الخاص بالنقل الدولي للبضائع بموجب غالف بطاقة النقل البري الدولي TIR
الصادر في مدينة جنيف بتاريخ  14نوفمبر سنة 1975

1983/2/15

الثالث

قانون رقم  91لسنة  1983باملوافقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة الخليج لالستثمار
(شركة مساهمة خليجية)

1983/5/24

الثالث

25

12

قانون رقم  12لسنة  1983باملوافقة على البروتوكول االضافي للنظام االساسي
لهيئة بريد الخليج واالتفاقية البريدية الخاصة بها

1983/2/15

الثالث

قانون رقم  93لسنة  1983بشأن املوافقة على االتفاقية املبرمة بني حكومة دولة
ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة الجمهورية الفرنسية لتجنب االزدواج الضريبي بالنسبة
لضرائب الدخل وضريبة االيلولة

26

13

قانون رقم  13لسنة  1983باالنضمام الى اتفاقية إنشاء املنظمة العربية للتنمية
الصناعية

1983/2/15

الثالث

ق��ان��ون رق��م  102لسنة  1983باملوافقة على اتفاقية مركز ال�ت��راث الشعبي ل��دول
الخليج العربية

14

قانون رقم  14لسنة  1983باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت واملنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم بشأن إنشاء املركز العربي للتقنيات التربوية

27
1983/11/15

الثالث

ق��ان��ون رق��م  28لسنة  1984ب��امل��واف�ق��ة على تعديل امل��ادت�ين  24و  25م��ن دستور
منظمة الصحة العاملية

15

ق��ان��ون رق��م  15لسنة  1983باملوافقة على ات�ف��اق ب�ش��أن مقر معهد املخطوطات
العربية بني حكومة دولة الكويت واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

1983/11/15

الثالث

28

قانون رقم  52لسنة  1984باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت ومنظمة
االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن الوحدة االقليمية لتنسيق برنامج
التجديد التربوي من اجل التنمية في الدول العربية

1983/5/17

1983/11/01
1984/4/17

الثالث

الرابع
الرابع

 1984/11/13الخامس
التكميلى
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

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 الفصل الخامس.

القوانين المنجزة من دون المراسيم في الفصل الخامس
م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

م

اسم القانون

دور
تاريخ الجلسة
االنعقاد

1

قانون رقم  1لسنة  1982بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية

1981/12/22

الثانى

 25قانون رقم  7لسنة  1983في شأن عمليات زراعة الكلي للمرضي

1983/2/01

الثالث

2

قانون رقم ( )3لسنة  1982في شأن تعديل الالئحة الداخلية ملجلس االمة (املادة )37
(تحديد النصاب القانوني للتصويت وعقد اجتماع مجلس االمة)

1981/12/22

الثانى

 26قانون رقم  8لسنة  1983باضافة مادة جديدة لالمر االميري بالقانون رقم  61لسنة
 1976باصدار قانون التأمينات االجتماعية

1983/2/01

الثالث

3

قانون رقم  5لسنة  1982بشأن إنشاء بيت الزكاة

1981/12/22

الثانى

 27قانون رقم  9لسنة  1983بتعديل املادة  206من قانون الجزاء رقم  16لسنة 1960

1983/11/15

الثالث

4

قانون رقم  6لسنة  1982بالغاء املادتني  36و  37من القانون رقم  15لسنة  1972في
شأن بلدية الكويت

1981/12/29

الثانى

 28قانون رقم  67لسنة  1983في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر

1983/3/15

الثالث

5

قانون رقم  23لسنة  1982بزيادة رأسمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

1982/2/09

الثانى

 29قانون رقم  73لسنة  1983بتعديل بعض احكام القانون رقم  21لسنة  1962بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي

1983/3/19

الثالث

6

قانون رقم  25لسنة  1982بتعديل املادة  12من القانون رقم  21لسنة  1965في شأن
نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

1982/12/13

الثانى

 30قانون رقم  75لسنة  1983بتنظيم تسوية املعامالت املتعلقة باسهم الشركات التي
تمت باالجل

1983/4/12

الثالث

7

قانون رقم  30لسنة  1982في شأن تعديل بعض احكام املرسوم االميري رقم  5لسنة
 1959بقانون التسجيل العقاري

1982/4/06

الثانى

 31قانون رقم  74لسنة  1983في شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار
فيها

1983/4/05

الثالث

8

قانون رقم  32لسنة  1982في شأن نظام املعلومات املدنية

1982/3/30

الثانى

 32قانون رقم  82لسنة  1983بتعديل املادة السادسة من القانون رقم  58لسنة 1976
بتنظيم حمالت الحج

1983/4/26

الثالث

9

قانون رقم  37لسنة  1982في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات االجتماعية
وتطبيق ما تضمنه التعديل علي العسكريني من رجال الشرطة والجيش والحرس
الوطني

1982/5/04

الثانى

 33قانون رقم  85لسنة  1983بتعديل املادة  149من القانون رقم  16لسنة  1960باصدار
قانون الجزاء

1983/4/26

الثالث

 10قانون رقم  36لسنة  1982في شأن رجال االطفاء

1982/4/27

الثانى

 34قانون رقم  94لسنة  1983بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

1983/5/31

الثالث

 11قانون رقم  41لسنة  1982بتعديل املادة  45من املرسوم بقانون رقم  67لسنة 1976
في شأن املرور

1982/5/18

الثانى

 35قانون رقم  100في شأن بعض االحكام الخاصة بتسوية املعامالت املتعلقة باسهم
الشركات التي تمت باالجل بالصيغة التي اقرها املجلس بجلسته املنعقدة صباح
يوم الخميس املوافق 83 /8 /11

1983/8/11

الغير
العادي

 12قانون رقم  46لسنة  1982بتعديل بعض احكام القانون رقم  15لسنة  1972في شأن
بلدية الكويت

1982/4/20

الثانى

 13قانون رقم  47لسنة  1982بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار

1982/6/01

الثانى

 36قانون رقم  101لسنة  1983بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االم��ة (  ( ) 52 39 36 20 15 12 9قانون انتخابات
مجلس االم��ة وآل�ي��ة كتابة أس�م��اء ال�ك�ش��وف االنتخابية وق� ��رارات ال�ل�ج��ان واغ�لاق
الصناديق باللجان )

1983/10/11

الرابع

 14قانون رقم  49لسنة  1982في شأن زي��ادة مرتبات املوظفني املدنيني والعسكريني
وزيادة املعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة املدنية

1982/6/01

الثانى

 37قانون رق��م  13لسنة  1984بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية

1984/1/22

الرابع

 15قانون رقم  55لسنة  1982بتعديل بعض احكام قانون االجانب

1982/6/19

الثانى

 16قانون رقم  59لسنة  1982في شأن املعامالت املتعلقة باسهم الشركات التي تمت
باالجل وضمان حقوق الدائنني املتعلقة بها

1982/11/16

الثالث

 38قانون رق��م  17لسنة  1984بتعديل بعض احكام امل��رس��وم بالقانون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية

1984/1/17

الرابع

 39قانون رقم  18لسنة  1984بإنشاء املنظمة االسالمية للعلوم الطبية

1984/1/31

الرابع

 17قانون رقم  60لسنة  1982بزيادة رأسمال بنك التسليف واالدخار

1982/11/20

الثالث

 18قانون رقم  61لسنة  1982في شأن تعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم 20
لسنة 1981بإنشاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات االدارية

 40قانون رقم  26لسنة  1984بتعديل املادة  190من قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم  15لسنة  1960واضافة مادة جديدة اليه

1984/4/03

الرابع

1982/11/02

الثالث

 41قانون رقم  27لسنة  1984بتعديل بعض احكام القانون رقم  30لسنة  1965بإنشاء
بنك التسليف واالدخار

1984/4/17

الرابع

 19قانون رقم  62لسنة  1982بزيادة املعاشات التقاعدية في بعض الحاالت

1983/1/02

الثالث

 42قانون رقم  51لسنة  1984في شأن االحوال الشخصية

1984/5/12

الرابع

 20قانون رقم  63لسنة  1982في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1982/12/21

االول

 21قانون رقم  3لسنة  1983في شأن االحداث (الغي القانون رقم  111لسنة )2015

1982/12/21

الثالث

 43قانون رقم  42لسنة  1984بشأن التصرف في اسهم الشركات املساهمة واالوراق
املالية وتداولها

1984/5/22

الرابع

 22قانون رقم  4لسنة  1983بتعديل بعض احكام قانون التأمينات االجتماعية وقانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني

1983/1/18

الثالث

 44قانون رقم  49لسنة  1984بتحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية سنة
 1984وفقا للمادة  4والبندين ثالثا ورابعا من املادة  5من قانون الجنسية الكويتية

1984/5/30

الرابع

 23قانون رقم  5لسنة  1983بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم  40لسنة  1966في
شأن املختارين

1983/1/18

الثالث

 45قانون رقم  5لسنة  1985في شأن السماح بتعيني طلبة الجامعة واملعاهد التابعة
للهيئة ال �ع��ام��ة للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات الحكومية
والهيئات واملؤسسات العامة

1985/1/08

الخامس
التكميلى

 24قانون رقم  6لسنة  1983بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رقم  42لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية

1983/1/11

الثالث

 46قانون رقم  6لسنة  1985بتعديل بعض احكام القانون رقم  21لسنة  1962بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي

1985/1/15

الخامس
التكميلى

14
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الحمود وصل رام اهلل للمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب

عباس :الكويت حكومة وشعبا دأبت
على دعم القضية الفلسطينية
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود
ع �ب��اس ع ��ن ت �ق��دي��ره ال�ك�ب�ي��ر مل��واق��ف
الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وق�ض�ي�ت�ه��م ال �ع��ادل��ة
التي دأب الكويتيون تاريخيا على
دعمها.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى ب��ه
ع �ب ��اس ل �ك��ون��ا وت �ل �ف��زي��ون ال �ك��وي��ت
ع�ق��ب ل�ق��ائ��ه ف��ي ال�ع��اص�م��ة األردن �ي��ة
وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه قبل امل�ش��ارك��ة في
معرض فلسطني الدولي للكتاب
وقال عباس ان الزيارات املتوالية
م� ��ن أب � �ن� ��اء ال� �ك ��وي ��ت إل� � ��ى ف�ل�س�ط�ين
وإظ � � �ه � ��اره � ��م ال � � �ت � � ��آزر وال� �ت� �ع ��اض ��د
وال� � � � �ت� � � � �ع � � � ��اون ت � � � �ج� � � ��اه أش � �ق � ��ائ � �ه � ��م
الفلسطينيني محل تقدير وامتنان
م� �ش� �ي ��دا ب � �ه ��ذه امل � ��واق � ��ف وامل� �ش ��اع ��ر
األخوية املشرفة.
وث �م��ن ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة من
س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
وأوام��ره بدعم القضية الفلسطينية
وأبنائه املرابطني في فلسطني.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
في تصريح مماثل انه نقل للرئيس
عباس رسالة تقدير ومحبة من سمو
أمير البالد إلى الشعب الفلسطيني
الشقيق.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ك��وي��ت س�ت�ش��ارك
ب � ��وف � ��د ث � �ق� ��اف� ��ي وإع � �ل ��ام � � ��ي واس � � ��ع
ت�ع�ب�ي��را م�ن�ه��ا ع��ن محبتها للشعب
الفلسطيني وت��أك�ي��دا على استمرار
دع� � �م� � �ه � ��ا وم� � � ��ؤازرت � � � �ه� � � ��ا ل�ل��أش � �ق� ��اء
الفلسطينيني في املجاالت كافة.
وب �ح��ث ال��رئ �ي��س ع �ب��اس وال�ش�ي��خ
سلمان في اللقاء العالقات الثنائية

الرئيس محمود عباس مستقبال وزير اإلعالم الشيخ سلمان الحمود

ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين وامل �ص��ال��ح
امل�ش�ت��رك��ة بينهما م��ع ال�ت��رك�ي��ز على
س� �ب ��ل إي � �ج� ��اد ح� ��ل ع � � ��ادل ل�ل�ق�ض�ي��ة
الفلسطينية.
وأك � � ��د ع � �ب ��اس أه� �م� �ي ��ة ان ت �ك��ون
امل��واق��ف العربية واضحة وقوية في
املحافل الدولية مشددا على ضرورة
ال �ب �ح��ث ع ��ن آل� �ي ��ات وس� �ب ��ل ج��دي��دة
ت��دع��م م�س��اع��ي ال�س�لام ب�ين فلسطني
وإسرائيل.
م��ن جهته ق��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ان
ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ق�ض�ي��ة أول��ى
بالنسبة للكويتيني مبينا أن املنطقة
تشهد مرحلة حساسة ينبغي معها
الثبات والتعقل.
وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان
ال � �ه� ��داي� ��ا ال � �ت� ��ذك� ��اري� ��ة ح� �ي ��ث أه � ��دى
الشيخ سلمان الرئيس الفلسطيني
(م� ��وس� ��وع� ��ة ال � � �ق � ��دس) ال �ت ��اري �خ �ي ��ة
الثقافية التي أشرفت على تصميمها
وتنفيذها وزارة اإلعالم.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت
لدى األردن د .حمد الدعيج وسفيرا
فلسطني لدى الكويت واألردن رامي

طهبوب وعطا الله خيري والناطق
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أب��و ردينة ومستشار الرئيس
الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية
مجدي الخالدي.
وت� � �ش � ��ارك ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي م �ع��رض
ف �ل �س �ط�ي�ن ال � ��دول � ��ي ل� �ل� �ك� �ت ��اب ب��وف��د
إع �ل�ام ��ي وث� �ق ��اف ��ي ي� �ت ��رأس ��ه ال �ش �ي��خ
س �ل �م��ان وي� �ض ��م ف ��ي ع �ض��وي �ت��ه ك�لا
م ��ن األم �ي ��ن ال � �ع ��ام امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ال�ث�ق��اف��ة ب��امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب محمد العسعوسي
واملستشار في املجلس وليد السيف
وم��دي��ر إدارة م�ك�ت��ب ال��وزي��ر س�ع��ود
الخالدي.
ك �م��ا ي �ض��م ال ��وف ��د م ��دي ��ر ج�م�ع�ي��ة
الصحفيني عدنان ال��راش��د ومساعد
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل � �ش� ��ؤون ال ��وط ��ن
ال �ع��رب��ي ال �س �ف �ي��ر ع ��زي ��ز ال��دي �ح��ان��ي
وال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع الصحافة
ب� � � � ��وزارة اإلع � �ل� ��ام خ ��ال ��د ال ��رش� �ي ��دي
ومديرة إدارة املكتب الفني في وزارة
ال��دول��ة لشؤون الشباب الن��ا أبوعيد
ورئ � �ي ��س ت �ح��ري��ر ص �ح �ي �ف��ة ال �س �ب��ق

مشاورات السالم اليمنية
تستأنف بحث جدول األعمال
ع�ق��دت م �ش��اورات ال �س�لام اليمنية
ال �ت��ي ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ال �ك��وي��ت م �ن��ذ 21
اب��ري��ل امل��اض��ي برعاية االم��م املتحدة
ج�ل�س��ة ع �م��ل م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن األط � ��راف
املعنية امس الستكمال بحث القضايا
املطروحة على ج��دول االعمال املتفق
ع�ل�ي��ه الس �ي �م��ا ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
وقضية السجناء واملعتقلني.
وي �س �ع��ى م �ب �ع��وث االم � ��م امل �ت �ح��دة
ال � ��ى ال �ي �م��ن اس �م��اع �ي��ل ول � ��د ال �ش �ي��خ
اح � � �م � ��د ال � � � ��ى ت� �ح� �ق� �ي ��ق ت � � �ق � � ��ارب ف��ي
وج�ه��ات النظر ب�ين األط��راف اليمنية
ازاء ال �ق �ض��اي��ا ال �س �ي��اس��ة واألم �ن �ي��ة
واالن�س�ح��اب وتسليم ال�س�لاح وملف

األسرى واملعتقلني بهدف وضع اطار
استراتيجي ع��ام يشمل مقترحاتها
وي� �ب� �ن ��ى ع� �ل ��ى ال � �ق� ��واس� ��م امل �ش �ت��رك��ة
ل ��وج� �ه ��ات ال� �ن� �ظ ��ر وت� �ش� �ك ��ل ت� �ص ��ورا
شامال عن امل�ح��اور واآلل�ي��ات الهادفة
للتوصل الى حل متني وشامل لالزمة
اليمنية.
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان ت�ت�س�ل��م ال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب �م �ش ��اورات ال �س�ل�ام ت�ق��ري��را
خاصا من فرق العمل الثالثة التي تم
تشكيلها في اليومني املاضيني بشأن
الخروق املتعددة التفاق تثبيت وقف
إط�لاق ال�ن��ار ومنها هجوم استهدف
م�ع�س�ك��را ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ع �م��ران غربي

اليمن يوم األحد املاضي.
وك��ان��ت ال �ف��رق ال�ث�لاث��ة ق��د ب��اش��رت
ت�ح�ق�ي�ق��ات�ه��ا ف ��ي ال � �خ ��روق امل �ت �ع��ددة
ق �ب��ل ي��وم�ي�ن ب �ع��د ان ت�س�ل��م امل�ب�ع��وث
االم �م��ي م��ن ممثلي ال��وف��ود اليمنية
في م�ش��اورات الكويت اسماء أعضاء
لجان العمل التي تم اقتراحها لبحث
املسارين األمني والسياسي وقضية
السجناء واملعتقلني.
ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ي�ت��وق��ع ان تجري
س�ب��ع ي�م�ن�ي��ات ق �ي��ادي��ات وص �ل��ن ال��ى
الكويت يوم األربعاء املاضي سلسلة
ل �ق��اءات م��ع امل�ع�ن�ي�ين ب��امل�ل��ف اليمني
لحثهم على التوصل الى حل سياسي

اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م �ح �م��د ال �ب��رج��س إل��ى
جانب عدد من املعنيني في قطاعات
اإلع� � �ل� � ��ام ال� � �خ � ��ارج � ��ي وال� �ص� �ح ��اف ��ة
واألخ � � �ب� � ��ار وال � �ب � ��رام � ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة
ب(اإلعالم).
وت � �ع ��د ه� � ��ذه امل � � ��رة األول � � � ��ى ال �ت��ي
ت� � �ش � ��ارك ف� �ي� �ه ��ا ال � �ك� ��وي� ��ت ب �م �ع��رض
فلسطني ال��دول��ي للكتاب وق��د وصل
وزي ��ر االع �ل�ام وال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ال��ى
م ��دي �ن ��ة رام ال� �ل ��ه ام � ��س ل �ل �م �ش��ارك��ة
ب��اف �ت �ت��اح ال� � ��دورة ال �ع��اش��رة مل�ع��رض
فلسطني الدولي للكتاب.
وكان في استقبال الشيخ سلمان
ل� � � ��دى وص� � ��ول� � ��ه ع � �ل� ��ى م� �ت��ن ط� ��ائ� ��رة
مروحية أردنية قادما من العاصمة
االردنية عمان األمني العام للرئاسة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �ط �ي��ب ع �ب��دال��رح �ي��م
ووزير الثقافة ايهاب بسيسو ووكيل
وزارة اإلع�ل�ام محمود خلفية وع��دد
من املسؤولني الفلسطينيني .وتوجه
ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي إل ��ى م��دي�ن��ة ال�ق��دس
ألداء ال �ص�ل�اة ف��ي امل �س �ج��د األق �ص��ى
قبل افتتاح املعرض
وع ��ن م��دي �ن��ة ال �ق��دس ق ��ال ال�ش�ي��خ
سلمان ال�ح�م��ود :م��ا م��ن ش��ك القدس
لها مكانة عربية وإسالمية ودولية
وه � ��ي ج � ��زء م� ��ن وج ��دان� �ن ��ا ال �ع��رب��ي
ون �ع �م��ل دائ� �م ��ا دون� �م ��ا ت��أخ �ي��ر على
دع �م �ه��ا ف ��ي ك ��ل امل � �ج� ��االت ون�ت�ط�ل��ع
ل � �ع ��ودة ال � �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ع��اص �م��ة
ل ��دول ��ة ف �ل �س �ط�ي�ن .وأك� � ��د أن زي ��ارت ��ه
وال� � ��وف� � ��د امل� � ��راف� � ��ق مل ��دي � �ن ��ة ال � �ق ��دس
والصالة في املسجد األقصى لها أثر
كبير ف��ي نفوسنا سنصلي وندعو
الله ليعود الحق إلى أهله وأن تعود
القدس قدس الجميع.

ش��ام��ل ي�ع�ي��د األم� ��ن ل�ل�ي�م��ن وال �س�ل�ام
ألب �ن ��ائ ��ه وذل� � ��ك ع �ب��ر ت �ق��دي��م رس��ائ��ل
م ��وج �ه ��ة وم � ��دروس � ��ة ل �ل �م �ت �ح��اوري��ن
واملجتمع الدولي.
وك ��ان امل�ب�ع��وث األم �م��ي ق��د وص��ف
مباشرة الفرق الثالثة أعمالها بأنها
ب��داي��ة واع� ��دة م��ن اج ��ل تحقيق رؤي��ة
ت��واف �ق �ي��ة ت �س��اع��د ف ��ي إن� �ه ��اء األزم� ��ة
اليمنية فيما شدد على أهمية اشراك
املرأة اليمنية لدعم مشاورات السالم
في هذه املرحلة الحساسة من التاريخ
اليمني كأصوات للسالم تعكس رؤية
وتوجه النساء اليمنيات.

الفتوى :األحكام االبتدائية
األخيرة لم تلغ تقييم األداء
أك��د رئ�ي��س ال�ف�ت��وى والتشريع
امل � �س � �ت � �ش� ��ار ص � �ل ��اح امل � �س � �ع� ��د ان
االح� �ك ��ام ال �ق �ض��ائ �ي��ة م ��ن محكمة
أول درج��ة لصالح بعض أعضاء
االدارة بشأن نظام (تقييم كفاية
اآلداء لألعضاء الفنيني) ب��اإلدارة
ل ��م ت �ت �ض �م��ن إل� �غ ��اء ن� �ظ ��ام ت�ق�ي�ي��م
كفاية األداء.
وأوض � � ��ح امل �س �ع��د أن االح� �ك ��ام
اق�ت�ص��رت ع�ل��ى إل �غ��اء امل� ��واد التي
تربط بني الترقية وتقييم الكفاءة
وهذه املواد سواء تم اإلبقاء عليها
أو تم الغاؤها ال تؤثر على نظام
ت �ق �ي �ي��م ال� �ك� �ف ��اءة الن إدراج ه��ذه
امل ��واد ك��ان م�ج��رد ت��ردي��د وتأكيد
ع� �ل ��ى ه � � ��ذه األح � � �ك� � ��ام امل � ��وج � ��ودة
ب �ح �س��ب األص � ��ل ب �ق��ان��ون ون �ظ��ام
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وق��د ت��م وضعها
بالقرار الالئحي للتأكيد فحسب
على سريانها.
وأش� � ��ار ال� ��ى أن ذل� ��ك ت ��م س �ي��را
ع� �ل ��ى امل � ��ذه � ��ب ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ال � ��ذي
ي� �ج� �ي ��ز ل�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة أن
تتضمن تكرار النص على املبادئ
واألح �ك��ام ال� ��واردة ب��ال�ق��ان��ون ف��إذا
ألغاها حكم القضاء م��ن الالئحة
ف� �ه ��ي م� � ��ازال� � ��ت ب ��اق� �ي ��ة وس� ��اري� ��ة
ب �م��وج��ب ق��ان��ون ون �ظ��ام ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة وب��ال�ت��ال��ي يصبح اإلل�غ��اء
شكليا من الالئحة وال يؤثر على
سريان وتطبيق هذه األحكام على
األعضاء الخاضعني لنظام تقييم
الكفاءة.
وأوض� � � � ��ح امل� �س� �ت� �ش ��ار امل �س �ع��د

صالح املسعد

ان ب �ق ��اء أو إل� �غ ��اء ه� ��ذه األح �ك ��ام
م��ن ال�لائ �ح��ة ال ت��أث �ي��ر ل�ه�م��ا على
اإلط�لاق س��واء على نظام التقييم
أو ال�ت��رق�ي��ة إذ ت�ظ��ل ه��ذه ال�ق��واع��د
س� ��اري� ��ة ع �ل��ى األع � �ض� ��اء ال �ف �ن �ي�ين
ب �م��وج��ب ق��ان��ون ون �ظ��ام ال�خ��دم��ة
املدنية.
وأضاف انه في قضايا الحقوق
واملال فإن إدارة الفتوى والتشريع
ت�ف�خ��ر ب ��أن ك��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�ك�ب��رى
وال� � �ه � ��ام � ��ة ق � ��د ص � � � ��درت ل �ص��ال ��ح
الفتوى والتشريع.
وأك � ��د ق� �ي ��ام اإلدارة ب �خ �ط��وات
اص�ل�اح� �ي ��ة ت ��أخ ��ر ص � ��دوره � ��ا ق��د
تكون غير مرضية للبعض لكنها
ت �ه��دف إل ��ى اإلص �ل��اح وال �ت �ط��وي��ر
وال �ت �ن �م �ي��ة واالرت� � �ق � ��اء ب�م�س�ت��وى
األداء.

 7828مقيما بصورة
غير قانونيةعدلوا أوضاعهم
أعلن الجهاز امل��رك��زي ملعالجة
أوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون�ي��ة أن  7828ف ��ردا م��ن ه��ذه
الفئة ع��دل��وا أوض��اع�ه��م منذ عام
 2011ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ش �ه��ر اب��ري��ل
.2016
وق � � � ��ال م � ��دي � ��ر إدارة ت �ع ��دي ��ل
األوض � � � ��اع ف� ��ي ال� �ج� �ه ��از ال �ع �ق �ي��د
م�ح�م��د ال��وه �ي��ب ل�ك��ون��ا ان 5523
ف� ��ردا ت ��م ت �ع��دي��ل أوض��اع �ه��م إل��ى
الجنسية ال�س�ع��ودي��ة و 842ف��ردا
إلى الجنسية العراقية و 770فردا
إلى الجنسية السورية.
وأض� ��اف ال��وه �ي��ب أن  85ف��ردا
ع��دل��وا أوض��اع �ه��م إل��ى الجنسية
اإلي� ��ران � �ي� ��ة و 48إل � ��ى ال �ج �ن �س �ي��ة
األردن � �ي� ��ة إل� ��ى ج ��ان ��ب  560ف ��ردا
ع��دل��وا أوض��اع �ه��م إل��ى جنسيات
أخرى.
وذك� � ��ر أن ج �م �ي��ع االش� �خ ��اص
ال��ذي��ن ع��دل��وا اوضاعهم وكشفوا
ع � � � ��ن ج � �ن � �س � �ي� ��ات � �ه� ��م األص� � �ل� � �ي � ��ة
يحصلون على االم�ت�ي��ازات التي
ت �م �ن �ح �ه��ا ل� �ه ��م ال � ��دول � ��ة وم �ن �ه��ا
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى اق � ��ام � ��ة ف ��وري ��ة

م �ج��ان �ي��ة ل �ج �م �ي��ع أف� � ��راد االس� ��رة
ملدة خمس سنوات وفق املادة 24
(كفيل نفسه) قابلة للتجديد الى
جانب خدمات التعليم والصحة
املجانية وال�ح�ص��ول على بطاقة
تموين لألسرة.
وأوض� � ��ح ال��وه �ي��ب أن ال ��دول ��ة
ت �م �ن��ح ه � ��ؤالء االش� �خ ��اص أي�ض��ا
أول��وي��ة ال�ت��وظ�ي��ف ل ��دى ال�ج�ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي ��ة ب � �ع� ��د ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
وت� �ع� �ف� �ي� �ه ��م م� � ��ن ش� � � ��رط ال � ��رات � ��ب
ل ��دى اس �ت �خ��راج رخ �ص��ة ال�ق�ي��ادة
اض��اف��ة ال��ى ع��دد م��ن االم �ت �ي��ازات
واالعفاءات االخرى.
واض� � ��اف ان ع�م�ل�ي�ت��ي ت�ع��دي��ل
االوض� � � � ��اع وت� �ح ��دي ��د ال �ج �ن �س �ي��ة
ت� �ت� �م ��ان ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى ج � � ��واز س�ف��ر
صحيح وبعد أن يتثبت الجهاز
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني
ب�ص��ورة غير قانونية م��ن صحة
الوثائق املقدمة له.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة
بخالص العزاء إلى

آل الالفي

بوفاة النائب األسبق

الفي فهد الالفي
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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العبيدي :الدبلوماسية الصحية تساهم
في تعزيز السالم
أكد وزير الصحة د .علي العبيدي
ان الكويت تؤكد ادراكها أهمية دور
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الصحية ف��ي تعزيز
السالم واالمن في العالم
وق � � ��ال ال� �ع� �ب� �ي ��دي ال � � ��ذي ي� �ت ��رأس
ال � ��دورة ال �ح��ال �ي��ة ل�ل�ج�ن��ة االق�ل�ي�م�ي��ة
لشرق املتوسط في كلمته بالجلسة
االفتتاحية للندوة الخامسة حول
الدبلوماسية الصحية التي ينظمها
امل �ك �ت��ب االق �ل �ي �م��ي ل �ش��رق امل�ت��وس��ط
ملنظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة بالقاهرة
إن ه� � ��ذا االه� �ت� �م ��ام ي �ج �س ��ده ع�ل��ى
أرض الواقع وعلى أعلى املستويات
اط �ل��اق ج ��ائ ��زة س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد للبحوث في
مجالي الرعاية الصحية للمسنني
وأوضح أن الجائزة ستمنح هذا
العام على هامش االجتماع ال�ـ()69

جانب من االجتماع

لجمعية ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة بجنيف
للدكتور ميكال نوفاك من سلوفاكيا
لبحوثه وان �ج��ازات��ه ل�ع�لاج مرضى
(الزهايمر).
واض ��اف أن ه �ن��اك ج��ائ��زة اخ��رى
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت تحت مظلة اللجنة

عطارد يعبر أمام
الشمس غدا
ق � ��ال � ��ت إدارة ع� � �ل � ��وم ال� �ف� �ل ��ك
وال� �ف� �ض ��اء ف ��ي ال � �ن ��ادي ال�ع�ل�م��ي
ان س�م��اء ال�ك��وي��ت ستشهد غ��دا
االث �ن�ي�ن ع �ب��ور ك��وك��ب (ع �ط��ارد)
أم ��ام ق��رص ال�ش�م��س ف��ي ظ��اه��رة
فلكية نادرة الحدوث.
واوض � � ��ح م ��دي ��ر االدارة ب��در
ال�ع�م�ي��رة ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ام � ��س أن ك ��وك ��ب (ع� � �ط � ��ارد) م��ن
ال� �ك ��واك ��ب ال��داخ �ل �ي��ة وي �م ��ر ب�ين
األرض والشمس كل ( )116يوما
تقريبا مضيفا ان هذه الظاهرة
ت �س �م��ى ب ��االق� �ت ��ران .واض � ��اف ان
ظ� ��اه� ��رة ع� �ب ��ور (ع� � �ط � ��ارد) أم� ��ام
ق� � ��رص ال� �ش� �م ��س م� ��ن ال� �ظ ��واه ��ر
الفلكية النادرة مبينا أن عطارد
ال ي�ق��ع ع�ل��ى ال�خ��ط ال��واص��ل بني
األرض وال� �ش� �م ��س م� ��ن وج �ه��ة
ال��راص��د األرض ��ي ف��ي ك��ل اق�ت��ران
وال يسقط ظله على األرض إال
حني يتقاطع مع مستوى دوران
األرض ح� ��ول ال �ش �م��س ق �ب��ل أو
ب �ع��د ب �ض �ع��ة أي� � ��ام ع �ل��ى األك �ث��ر

بدر العميرة

م ��ن اق �ت��ران��ه ال �س �ف �ل��ي .وذك� ��ر ان
ظاهرة العبور تبدأ في الساعة
ال �ث��ان �ي��ة و 13دق �ي �ق��ة ظ �ه��ر ي��وم
االثنني املقبل وتبلغ ذروتها في
الساعة الرابعة و 59دقيقة مساء
وتنتهي ع�ن��د ال�س��اع��ة السابعة
و 51دق � �ي � �ق ��ة م � �س� ��اء ب �ت��وق �ي��ت
الكويت مبينا ان غروب الشمس
سيكون في السادسة و 29دقيقة
مساء اليوم نفسه.

االق�ل�ي�م�ي��ة ل �ش��رق امل�ت��وس��ط ألفضل
ال� �ب� �ح ��وث واالن � � �ج � � ��ازات ل �ل �ت �ص��دي
ل �ل ��أم� � ��راض ال� �ق� �ل� �ب� �ي ��ة وال ��وع ��ائ� �ي ��ة
والسكري والسرطان.
وق ��ال إن��ه م��ن ب�ين ال� ��دروس التي
ت �ع �ل �م �ه��ا ال� �ج� �م� �ي ��ع أث� � �ن � ��اء ت �ف �ش��ي

فيروس (ايبوال) ان التقييم الذاتي
وح � ��ده ال ي �ك �ف��ي .وأش � � ��ار ال� ��ى دور
اللجان االقليمية واسهاماتها في
ال �خ �ط��ط ال �ع��امل �ي��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
الصحية
وأض � � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة االق�ل�ي �م �ي��ة

الكويت تفوز بجائزة القمة
العالمية في التوظيف االلكتروني
ف��ازت الكويت بجائزة في مجال
التوظيف االلكتروني خ�لال أعمال
(م� �ن� �ت ��دى ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة مل�ج�ت�م��ع
املعلومات) الذي استضافه (االتحاد
ال��دول��ي ل�لات �ص��االت) ال�ت��اب��ع لألمم
املتحدة على مدى اربعة أيام.
ووص� ��ف االم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ب��رن��ام��ج
اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
ال �ت �ن�ف �ي��ذي ل �ل��دول��ة ف� ��وزي امل�ج��دل��ي
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� �ك ��ون ��ا ام� � ��س ال� �ف ��وز
بالجائزة بأنه إشادة أممية بجهود
الحكومة الكويتية في مجال تطبيق
التقنيات ال��رق�م�ي��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
مشكلة البطالة.
وق � ��ال ان االم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لات �ح��اد
الدولي لالتصاالت هلون غاو اشاد
اث �ن��اء م�ن�ح��ه ال �ج��ائ��زة وف��د ال�ك��وي��ت
امل � �ش� ��ارك ف ��ي امل �ن� �ت ��دى ب �م��ا ت �ق��دم��ه
ال��دول��ة م��ن ام�ك��ان�ي��ات ع�ب��ر برنامج
التوظيف االلكتروني والنجاحات
التي حققها البرنامج عمليا.
وأض � ��اف ان ال �ك��وي��ت اث �ب �ت��ت من
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● بدر بجاد عامر البصير،
 60ع � ��ام � ��ا( ،ش � � �ي � ��ع) ،رج� � ��ال:
ال��دوح��ة ،ق ،2ش ،4م ،24تلفون:
 ،99738747 - 99398387نساء:
ال��دوح��ة ،ق ،2ش ،3م ،49تلفون:
99051935
● فهد مساعد فهد الخراز،
 17ع � ��ام � ��ا( ،ش � � �ي � ��ع) ،رج� � ��ال:
خ�ي�ط��ان ،ال�ج�ن��وب��ي ،ق ،3ش ،92
م ،75تلفون ،69991515 :نساء:
الزهراء ،ق ،1ش ،103م ،31تلفون:
66903080
● ه� ��دى س �ل �ط��ان ي�ع�ق��وب
ال � �س�ل��اح� ��ي ،ارم� � �ل � ��ة :م �ح �م��د
عيسى علي امل��ذن 57 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :م�ش��رف ،ق،2
ش ،1م ،2ت �ل �ف��ون،60411122 :
ن �س��اء :م �ش��رف ،ق ،4ش ،1م،18
تلفون67098848 :
● ن � � ��وف رف � ��اع � ��ي م �ح �م��د
ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ،زوج� � � � ��ة :س �ع ��ود
م �ب��ارك امل�ج��اه�ل��ة ال �ع��دوان��ي،
 42ع ��ام ��ا( ،ش� �ي �ع ��ت) ،رج� ��ال:
ال � �ع � �م� ��ري� ��ة ،دي � � � � ��وان ال� � �ع � ��داوي � ��ن،
م�ق��اب��ل ن ��ادي ال�ت�ض��ام��ن ،تلفون:
 ،99992288ن �س��اء :اب��وح�ل�ي�ف��ة،
ق ،2ش ،21م29
● عبداملجيد عبدالرحمن
أح � � �م� � ��د ال � � �ش � � �ي � � �ب � ��ان � ��ي62 ،
ع� ��ام� ��ا( ،ي� �ش� �ي ��ع ب� �ع ��د ص�ل�اة
ع�ص��ر ال �ي��وم) ،رج ��ال :ال�س�لام،
ق ،7ش ،716م ،23ت� �ل� �ف ��ون:
 ،97204090ن� �س ��اء :ض��اح �ي��ة
عبدالله السالم ،ق ،2ش ،22م22
ب ،تلفون99847275 :
● ن � ��ائ � ��ل ن � ��اص � ��ر م � �ب� ��ارك
ال�س�ع�ي��د 45 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
رج� � � � � � � � ��ال :ال� � � � � ��روض� � � � � ��ة ،ص � ��ال � ��ة
دس � �م� ��ان ،ت �ل �ف ��ون99508115 :
  ،66728286ن �س��اء :ال�س��امل�ي��ة،ق ،12ش��ارع اب��وذر الغفاري ،ج،1
م ،13تلفون97733371 :

لقطة جماعية خالل تسليم الجائزة

خ�ل�ال ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ق��درات �ه��ا على
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ق �ط��اع
االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي ال� � � �خ � � ��اص واي � �ض � ��ا
ط � �م � ��وح � ��ات وت � �ط � �ل � �ع� ��ات ال� �ش� �ب ��اب
ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن ف � ��رص ع �م��ل اف �ض��ل
السيما ان العمل في القطاع الخاص
ب��ات مرغوبا بني شرائح كبيرة من
الشباب الكويتي.
واض ��اف ان ه��ذه ال�ج��ائ��زة س��وف
ت� �ح� �ف ��ز ال� �ع ��ام� �ل �ي�ن ف � ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

دأب � � � ��ت ط� �ي� �ل ��ة ال � �س � �ن � ��وات ال �ق �ل �ي �ل��ة
امل��اض �ي��ة ع �ل��ى أن ت � ��درج ع � ��ددا م��ن
ال�ق�ض��اي��ا الصحية الرئيسية التي
ب��ات��ت ب �ن��ودا م�ن�ت�ظ�م��ة ع�ل��ى ج��دول
أعمالها السنوي وم��ن ه��ذه البنود
عرض أحدث املعلومات عن اللوائح
ال�ص�ح�ي��ة ال��دول �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ االع�ل�ان
ال �س �ي��اس��ي ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ب �ش��أن
ال��وق��اي��ة م��ن األم ��راض غير السارية
ومكافحتها وتنفيذ اطار النهوض
ب��ال�ت�غ�ط�ي��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة في
االقليم.
وش� � ��دد ع �ل��ى أن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
الصحية تعد فرصة سانحة للقيام
ب ��ذل ��ك ع �ل ��ى ال �ن �ح ��و ال � � ��ذي ي�ض�م��ن
ال��رب��ط ب�ين القضايا الصحية على
األص � � �ع� � ��دة ال� �ع ��امل� �ي ��ة واالق �ل �ي �م �ي ��ة
والوطنية.

الوفيات

ع�ل��ى ت�ق��دي��م اف�ك��ار مبتكرة لتطوير
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل�ل�م�س�ت�ف�ي��دي��ن
سواء من الشركات او شباب الكويت
وهو ما سينعكس بالتأكيد إيجابا
على االداء االقتصادي الكويتي.
ي��ذك��ر ان (م�ن�ت��دى ال�ق�م��ة العاملية
مل� �ج� �ت� �م ��ع امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات) ه � ��و أك� �ب ��ر
ت�ج�م��ع س �ن��وي ف ��ي ال �ع��ال��م ملجتمع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ألغراض التنمية.
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