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الطريجي يطالب
بتوفير الديزل
والبنزين ألهالي فيلكا

الدويسان :تعليق
القبول بالتعليم
الشرطي قرار جريء

الحمود يهنئ
جمعية الصحافيين
بعضوية منصبين
في االتحاد الدولي

االنتهاء من مناقشة الميزانيات األسبوع المقبل

عبدالصمد لـ «الدستور» :الحالة المالية
للدولة أكثر من جيدة
أع� � � � �ل � � � ��ن ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ع � � ��دن � � ��ان
عبدالصمد أن��ه ورئيس مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م اتفقا على
ج � � � ��دول م� �ن ��اق� �ش ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح ��ال ��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة خ�لال
االسبوع الحالي واملقبل وكذلك
استكمال جلسة ت�ق��اري��ر دي��وان
املحاسبة بخصوص الحسابات
الختامية .
وأض� � � � � ��اف ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د ف��ي
تصريح صحافي لـ «الدستور»
أن الدستور ينص على أنه يجب
أن تعرض الحالة املالية للبالد
على مجلس األم��ة ف��ي ك��ل دورة
برملانية على األقل مرة واحدة.
وعن جلسة امليزانيات أوضح
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د أن � �ه� ��ا س �ت �ن��اق��ش
اإليرادات واملصروفات للوزارات

واإلدارات الحكومية وامليزانيات
امل�س�ت�ق�ل��ة وامل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة
الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن � � ��ه ال ي� ��دخ � ��ل ف��ي
امليزانية االس�ت�ث�م��ارات املتعلقة
باالحتياطي ال�ع��ام واحتياطي
األجيال القادمة.
وأض��اف عبدالصمد أن هناك
ف��رق��ا ب�ي�ن ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة وب�ين
م� �ل��اءة ال� �ح ��ال ��ة امل ��ال� �ي ��ة ل �ل��دول��ة
مردفا :ولله الحمد الحالة املالية
ل� �ل ��دول ��ة ج� �ي ��دة ب� ��ل وق � ��د ت �ك��ون
أفضل من الجيدة.
وأوض� � � � � � ��ح ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د ان
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ت �ع �ن ��ي ال� � �ف � ��ارق ب�ين
إيراداتنا ومصروفاتنا السنوية
ب �ح �ي��ث ان� ��ه إذا وج� ��د ع �ج��ز ف��ي
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ف� ��إن� ��ه س � �ي � �م ��ول م��ن
االحتياطي العام.

العام ومن ثم فإن الحالة املالية
ت �خ �ت �ل��ف ت �م ��ام ��ا ع� ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان
الحالة املالية هي مال الدولة من
أصول وكل ما لديها وما عليها
من التزامات.
وأكد أهمية الجلسات القادمة
مل�ج�ل��س األم� ��ة وال �ت��ي م��ن امل �ق��رر
ان تناقش تقييم االس�ت�ث�م��ارات
الخاصة بالدولة باإلضافة إلى
امليزانيات.
عدنان عبدالصمد

وأردف :وإذا كان هناك فائض
ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ف �س �ي �ت��م ت��رح�ي�ل��ه
ل� �ي� �ص� �ب ��ح ض � �م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي

«الصيدلية» :المجلس الحالي أنصف
الشباب ويتفهم مطالب المواطنين
رأى أعضاء الجمعية الصيدلية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة أن امل� �ج� �ل ��س ال �ح ��ال ��ي
أنصف شريحة مهمة من الشباب
ال �ك��وي �ت��ي وأع � ��اد ال �ح��ق ألص�ح��اب��ه
من خالل إقرار تعديالت انتظروها
ألك � �ث ��ر م� ��ن ع � �ق ��د .وق� ��ال� ��ت رئ �ي �س��ة
لجنة القطاع األهلي في الجمعية

الصيدلية الكويتية د .فرح صادق
إن التعديل الذي أقره مجلس األمة
على قانون تنظيم مهنة الصيدلة
إن �ج��از ت��اري �خ��ي ي�ح�س��ب للسلطة
التشريعية.
وأض� ��اف� ��ت أن اق � � ��رار ال �ق��ان��ون
يعكس تفهم السلطة التشريعية

للمطالب املستحقة لفئة من أبناء
ال ��وط ��ن وه� ��م ال �ص �ي��ادل��ة وي�ع�ك��س
ش � �ع ��ورا ن �ي��اب �ي��ا ب �ن �ب��ض ال� �ش ��ارع
ومتطلبات املواطنني.
تفاصيل (ص)05

مناقشة التعديالت على قانوني
المناقصات والبلدية اليوم
ت � � �ب � � �ح� � ��ث ال � � �ل � � �ج � � �ن� � ��ة امل� � ��ال � � �ي� � ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ال� � �ي � ��وم م � �ش ��روع
ال� �ق ��ان ��ون واالق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ين
ف� � ��ي ش� � � ��أن امل � �ن � ��اق � �ص� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
والتعديالت املقدمة عليه بحضور

ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة
ان��س ال�ص��ال��ح وممثلني ع��ن لجنة
املناقصات املركزية.
كما تناقش لجنة املرافق العامة

ال�ت�ق��ري��ر ال �ـ  31التكميلي للتقرير
ال �ـ  30ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون البلدية
والتعديالت املقدمة عليه بعد اقرار
املداولة االولى له.

تفاصيل (ص)03

الكهرباء :الترشيد
يوفر  600مليون
دينار سنويا
كشف وكيل وزارة الكهرباء
وامل� � � ��اء م .م �ح �م��د ب��وش �ه��ري
ع� � ��ن أن اس� � �ت� � �غ �ل��ال ال� �ط ��اق ��ة
الكهربائية االستغالل السليم
سيوفر من  20إلى  30في املئة
من كلفة انتاجها في البالد.
وأوض��ح أن الترشيد في
اس �ت �ه�لاك ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
س �ي ��وف ��ر ع �ل ��ى ال � ��دول � ��ة م��ن
 500إلى  600مليون دينار
سنويا.
وبني بوشهري أن الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ت�س�ت�ه�ل��ك نحو
 340أل ��ف ب��رم�ي��ل م��ن النفط
ي ��وم� �ي ��ا م� ��ن م� � � ��وارد ال ��دول ��ة
الف �ت��ا إل ��ى أن ال � ��وزارة تعمل
ع �ل��ى ن �ش��ر ث �ق��اف��ة ال�ت��رش�ي��د
ل� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ع � �ل� ��ى ال �ب �ي �ئ��ة
وموارد الدولة.

إحالة  63قضية تعد
على المال العام للمجلس
أحال وزير العدل وزير االوقاف
وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال � �ص ��ان ��ع ت� �ق ��ري ��را م �ت �ض �م �ن��ا رد
ال� ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
الحكومية التي تتابع قضايا املال
ال �ع ��ام ح �ي��ث ات �ض��ح ان ه �ن��اك 63
قضية مال عام.
وت� � �ض� � �م � ��ن ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ك� �ش� �ف ��ا
بالقضايا املنظورة أم��ام محكمة
االستئناف والتي بلغت  23قضية
تم الفصل فيها باستثناء قضية
واحدة.

وج � � � ��اء ف � ��ي م � �ق ��دم ��ة ال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ع�ل�ي�ه��ا ق�ض��اي��ا
وزارة التربية وال�ج�ه��ات التابعة
لها برصيد  17قضية تلتها وزارة
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ب �ـ  6قضايا
ث ��م وزارت � � ��ا امل� ��واص�ل��ات وال ��دف ��اع
ب��رص�ي��د  5ق�ض��اي��ا ب�ي�ن�م��ا الجهة
ال �ت��ي ل ��م ت��رس��ل ت �ق��ري��ره��ا دي ��وان
الخدمة املدنية.
تفاصيل (ص)14

 4.325ماليين دينار ميزانية
هيئة الشباب
أح � � ��ال م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع�ل��ى
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � ��رس � ��وم اح ��ال ��ة
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ش �ب��اب ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2017-2016ح �ي��ث بلغت
املصروفات بميزانية الهيئة مبلغ
 4.325ماليني دينار.

وق � � ��درت االي� � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ش �ب��اب ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2017-2016ب�م�ب�ل��غ ال��ف
دينار.
تفاصيل (ص)14

تحقيق «الدستور»
 نواب :جلسات شهر رمضان ستشهد إنجازاتأكثر بتعاون السلطتين
 نسعى إلى إنجاز القوانين المدرجة على جدولاألعمال في نهاية دور االنعقاد
 المجلس أثبت أنه مستمر في مسيرة اإلنجازتفاصيل (ص)11-09
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ولي العهد يرعى المؤتمر العام الـ  25لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت
يشمل سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله برعايته املؤتمر العام
ال� �خ ��ام ��س وال �ع� �ش ��ري ��ن ل�لات �ح��اد
ال ��وط� �ن ��ي ل �ط �ل �ب��ة ال� �ك ��وي ��ت ت�ح��ت
شعار (خمسون عاما من العطاء..
نجددها بالوفاء).
وق��د أن��اب سموه وزي��ر اإلع�لام
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
الشيخ سلمان الحمود لحضور
ح�ف��ل االف�ت �ت��اح ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
وال�ن�ص��ف م�س��اء ال�ي��وم األح��د في
فندق الجميرا .ومن ناحية اخرى
أج ��رى س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ

ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ا ب��أخ �ي��ه ص��اح��ب
ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم �ي��ر م�ح�م��د بن
ن��اي��ف ب��ن ع �ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود
ول��ي العهد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة باململكة
العربية السعودية الشقيقة عبر
ف �ي��ه س �م��وه ع��ن أص� ��دق ال�ت�ه��ان��ي
وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ل��ول
ش� �ه ��ر رم � �ض � ��ان امل� � �ب � ��ارك س��ائ�ل�ا
امل ��ول ��ى ال �ع �ل��ي ال �ق ��دي ��ر أن ي�ن�ع��م
ع� �ل ��ى س � �م ��وه ب� �م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة
وال�ع��اف�ي��ة وع�ل��ى اململكة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وش� �ع� �ب� �ه ��ا ال� �ك ��ري ��م
ب ��دوام ال�ت�ق��دم وال��رق��ي واالزده ��ار

ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة ال��رش�ي��دة لخادم
الحرمني الشريفني امل�ل��ك سلمان
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س� �ع ��ود م�ل��ك
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال � �ع ��رب � �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
الشقيقة وع�ل��ى األم �ت�ين العربية
واإلسالمية باليمن والخير.
وق � � ��د ش � �ك� ��ر ص � ��اح � ��ب ال �س �م��و
امل �ل �ك��ي األم� �ي ��ر م �ح �م��د ب ��ن ن��اي��ف
ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد نائب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية أخ��اه سمو ول��ي العهد
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ع �ل��ى ه��ذه
املشاعر األخوية الصادقة متمنيا

ل��دول��ة الكويت وشعبها الشقيق
املزيد من اطراد التقدم واالزدهار
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب �ل�اد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح � �م� ��د وع �ل��ى
األم � �ت�ي��ن ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة
بالخير واليمن والبركات ومزيدا
من التقدم والنماء والرخاء.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الغانم يستقبل وفدا من اتحادي طلبة أمريكا
والمملكة المتحدة وايرلندا والسفير األلماني

الغانم مستقبال السفير األملاني في الكويت

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه امس وفدا
من الهيئة اإلدارية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت ف��رع اململكة املتحدة

ويستقبل وفدا من الهيئة اإلدارية لالتحاد الوطني لطلبة أمريكا

وايرلندا وضم الوفد رئيس الهيئة
اإلدارية ضرار مراد ونائب الرئيس
ري ��م امل�ل�ا وع �ض��وة ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري� ��ة
شيماء الصالح.

واستقبل الغانم وفدا من الهيئة
اإلداري � � ��ة ل�لات �ح��اد ال��وط �ن��ي لطلبة
ال� �ك ��وي ��ت ف � ��رع ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األم ��ري� �ك� �ي ��ة وض� � ��م ال� ��وف� ��د ك�ل��ا م��ن

الغانم يستقبل وفدا من االتحاد الوطني لطلبة اململكة املتحدة وايرلندا

أم�ي�ن ال �س��ر ط�ل�ال ال �ظ �ف �ي��ري وأم�ي�ن
الصندوق داود البصيري.
كما استقبل رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم في مكتبه الخميس

امل��اض��ي السفير األمل��ان��ي ل��دى دول��ة
الكويت أويجن فولفارت.
من جهة اخرى بعث الغانم برقية
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في

جمهورية البرتغال إدواردو فيرو
رودري�غ��وي��ز وذل��ك بمناسبة العيد
الوطني لبلده.
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أعلن عن تخصيص جلسة لمناقشة تجاوزات المحاسبة وتقييم أداء الوزارات حولها

عبد الصمد لـ«الدستور» :الحالة المالية
للدولة أكثر من جيدة
أعلن النائب عدنان عبد الصمد
أنه ورئيس مجلس األمة اتفقا على
ج � ��دول م �ن��اق �ش��ة امل �ي��زان �ي��ات حيث
سنبدأ بعد غ��د ال�ث�لاث��اء واألرب �ع��اء
من ه��ذا األس�ب��وع واألس�ب��وع القادم
ه � �ن� ��اك أرب� � �ع � ��ة أي � � � ��ام ه � ��ي االث � �ن �ي�ن
وال� �ث�ل�اث ��اء واألرب� � �ع � ��اء وال �خ �م �ي��س
س� � �ت� � �خ� � �ص � ��ص أي � � � �ض� � � ��ا مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة
امل �ي ��زان �ي ��ات ح �ي��ث س �ي �ت��م م�ن��اق�ش��ة
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ون�س�ت�ك�م��ل
ج �ل �س��ة ت� �ق ��اري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بخصوص الحسابات الختامية
واض��اف عبد الصمد في تصرح
خاص للدستور في السنة املاضية

بدأنا جلسة مثمرة ملعالجة تقارير
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ك ��ان ��ت ب �م �ث��اب��ة
استجوابات لكل الوزراء وبإذن الله
سنستكمل ه��ذه الجلسة ف��ي األي��ام
ال �ق��ادم��ة إذ ك ��ان ب�ع��ض ال � ��وزراء قد
ت �ع �ه��دوا ب�ت�لاف��ي ب�ع��ض امل�خ��ال�ف��ات
وإي �ج��اد م�ع��ال�ج��ات ج��دي��دة ول��ذل��ك
ف ��إن� �ن ��ا س �ن �ق �ي��م ت � �ع � �ه ��دات اإلخ� � ��وة
الوزراء من خالل هذه املناقشة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة فقد
ذك� ��ر ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��د ال�ص�م��د
أن� �ه ��ا ق �ض �ي��ة دس� �ت ��وري ��ة إذ ي�ن��ص
الدستور على أن��ه يجب أن تعرض
ال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل�ب�لاد ع�ل��ى مجلس

األم � ��ة ف ��ي ك ��ل دورة ب��رمل��ان �ي��ة على
األقل مرة واحدة موضحا أن الحالة
املالية تختلف عن امليزانية في أنها
م ��ا ل �ل��دول��ة وم ��ا ع�ل�ي�ه��ا أم ��ا جلسة
امل �ي��زان �ي��ات ف�س�ي�ت��م ف�ي�ه��ا م�ن��اق�ش��ة
اإلي� � � ��رادات وامل� �ص ��روف ��ات ل� �ل ��وزرات
واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل�ي��زان�ي��ات
امل�س�ت�ق�ل��ة وامل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة وال
ي��دخ��ل ف��ي امل �ي��زان �ي��ة االس �ت �ث �م��ارات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ال � �ع� ��ام
واحتياطي األجيال القادمة.
وأض � ��اف ع �ب��د ال �ص �م��د أن ه�ن��اك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��اس ي �ت �س��اء ل��ون عن
اح �ت �ي��اط �ي��ات �ن��ا وف ��وائ� �ض� �ن ��ا خ�ل�ال

ناقشت سن التقاعد في الجامعة والتطبيقي

التعليمية :منح المعلم المعاق
مميزات ومكافآت المعاقين

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

ن��اق�ش��ت ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون التعليم
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالرش� � � � ��اد ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
اح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  28ل�س�ن��ة
 2011بشان منح ب��دالت ومكافآت
الع � � �ض � � ��اء ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة
الكويتيني ب��وزارة التربية ووزارة
االوقاف.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب انتهاء االجتماع
ان ال �ل �ج �ن��ة ان �ت �ه��ت م� ��ن م �ن��اق �ش��ة
االقتراح بقانون بشأن منح بدالت
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� ��وزارت� ��ي
التربية واالوقاف ورفعت تقريرها
ب �ش��أن��ه ال ��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ل �ي��درج

ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال وال�ت�ص��وي��ت
ع�ل�ي��ه م��وض �ح��ا ان ال �ت �ع��دي��ل على
ال� �ق ��ان ��ون ي �ت �ض �م��ن اع� �ط ��اء امل�ع�ل��م
املعاق واملعلم راع��ي املعاق احقية
ال � �ت � �ق ��اع ��د وامل� � �م� � �ي � ��زات ال� �خ ��اص ��ة
ب��امل �ك��اف��آت وامل �ن��ح وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون
ال�خ��اص بحقوق االش�خ��اص ذوي
االعاقة.
واوضح ان اللجنة ناقشت ايضا
موضوع تعديل القوانني املتعلقة
ب �س��ن ال �ت �ق��اع��د ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وغ�ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب والباحثني العلميني في
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
م�ش�ي��را ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة ستصوت
على تقريرها بشأنه في االجتماع

املقبل بعد اعادة صياغته صياغة
نهائية.
وذكر ان اللجنة الزالت تتباحث
مواد االقتراح بقانون بشأن تنظيم
ال �ج��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ت امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
وامل� �ع ��اه ��د ال �ح �ك��وم �ي��ة واالق � �ت ��راح
ب �ق��ان��ون ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص م�ع��رب��ا
ع� ��ن ام� �ل ��ه ف� ��ي ال� � �خ � ��روج ب �ق��وان�ي�ن
تنظم العملية التعليمية في دولة
الكويت.

السنوات املاضية فيتم ال��رد عليهم
ب��أن ه�ن��اك ع�ج��زا ف��ي امل�ي��زان�ي��ة لكن
ال�ح�ق�ي�ق��ة أن ه �ن��اك ف��رق��ا ب�ي�ن عجز
امليزانية وب�ين م�لاءة الحالة املالية
ل �ل ��دول ��ة ول� �ل ��ه ال �ح �م��د ف� ��إن ال �ح��ال��ة
املالية للدولة ج�ي��دة ب��ل وق��د تكون
أفضل من الجيدة لكن امليزانية فهي
تعني الفارق بني إيراداتنا السنوية
ومصروفاتنا السنوية بحيث انه إذا
وجد عجز في امليزانية فإنه سيمول
من االحتياطي العام وإذا كان هناك
فائض في امليزانية فسيتم ترحيله
ل�ي�ص�ب��ح ض �م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
وم��ن ث��م ف��إن ال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة للدولة

تختلف تمام االختالف عن امليزانية
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة فالحالة امل��ال�ي��ة هي
مال الدولة من أصول وكل ما لديها
وما عليها من التزامات.
وم��ن هنا تأتي أهمية الجلسات
ال�ق��ادم��ة ملجلس األم��ة بمشيئة الله
تعالى حيث سنناقش الحالة املالية
للدولة ملعرفة وتقييم االستثمارات
الخاصة بنا باإلضافة إلى مناقشة
موضوع امليزانيات.
عدنان عبد الصمد

سأل العلي عن مخالفات شركة المواشي

الطريجي يطالب بتوفير الديزل
والبنزين ألهالي فيلكا
دع � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع� � � �ب � � ��د ال� �ل ��ه
ال�ط��ري�ج��ي ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر النفط
بالوكالة أن��س الصالح إل��ى دعم
م�ط��ال��ب أه��ال��ي فيلكا املستحقة
والتي تتلخص في توفير الديزل
والبنزين لخدمة أهالي الجزيرة
ووزارات الدولة التي تعمل هناك
ف �ض�لا ع��ن ال �ص �ي��ادي��ن وال �ع �م��ال
ع �ب��ر ت��أم�ي�ن رح �ل �ت�ين إل� ��ى أح�ل��ى
ال� �ج ��زر م �ط �ل��ع ك ��ل أس� �ب ��وع وف��ي
نهايته.
وأضاف الطريجي في تصريح
ص� �ح ��اف ��ي أن أه� ��ال� ��ي ال� �ج ��زي ��رة
خاطبوا الجهات املعنية من أجل
دع ��م م�ط��ال�ب�ه��م امل�ع�ي�ش�ي��ة وال�ت��ي
نعتقد أنها ضرورية كي تستمر
الحياة في فيلكا وعدم تضررها
من قرار توقف الرحالت وهو ما
ق��د ي��ؤدي إل��ى م��زي��د م��ن الهجرة
ل� �ج ��زي ��رة م� ��ا زال � � ��ت ال �ك �ث �ي ��ر م��ن
ال �ت �ق��اري��ر وال ��دراس ��ات ترشحها
ل �ل �ع ��ب دور ب � � ��ارز ف � ��ي ت �ن �ش �ي��ط
ال �س �ي��اح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ووض �ع �ه��ا
على خ��ارط��ة السياحة املتطورة
على مستوى املنطقة.
وأشار إلى ميزة جزيرة فيلكا
ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك أه �م �ي��ة خ��اص��ة ملا
فيها من آثار تاريخية تعود إلى
عهد اإلغ��ري��ق فضال ع��ن كونها
ال � �ج ��زي ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��وح� �ي ��دة

د.عبد الله الطريجي

امل� ��أه� ��ول� ��ة ب ��ال� �س� �ك ��ان وال ن��ري��د
لهؤالء السكان هجرتها .
ول �ف��ت ال �ط��ري �ج��ي إل� ��ى أه�م�ي��ة
فيلكا ل��دى ح�ك��ام ال�ك��وي��ت الذين
دأب � � ��وا م �ن��ذ ال� �ق ��دم ع �ل��ى ال� �ت ��ردد
عليها وإق��ام��ة املباني والقصور
واالستقرار فيها أحيانا.
من جهة أخرى وجه الطريجي
س � � � � ��ؤاال ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة
والصناعة د .يوسف العلي جاء
فيه:
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �م �ل��ف عنج �م �ي��ع امل �خ��ال �ف��ات وامل�ل�اح �ظ��ات
التي سجلتها الوزارة ضد شركة
ن �ق��ل وت� �ج ��ارة امل ��واش ��ي بموجب
ال� �ق ��وان�ي�ن ذات ال �ع�ل�اق��ة ب�ن�ش��اط
وع � �م� ��ل ال � �ش� ��رك� ��ة واج� �ت� �م ��اع ��ات

الجمعية العمومية وامليزانيات
م� �ن ��ذ ع � � ��ام  2012ول � �غ� ��اي� ��ة ع ��ام
 2015اض ��اف ��ة ال� ��ى اي ش �ك��اوى
ملواطنني او شركات ضد الشركة
ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر ب �م��وج��ب ق��ان��ون
ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك م ��ع ت��زوي��دي
ب��امل �س �ت �ن��دات ذات ال �ع�لاق��ة ك��اف��ة
واي م��راس�لات ب�ه��ذا الخصوص
ب �ي�ن ال� � � � ��وزارة وال� �ش ��رك ��ة س��ال �ف��ة
الذكر.
 ه��ل صرفت الشركة السالفةال��ذك��ر م �ك��اف��آت الع �ض��اء مجلس
االدارة ب � �م� ��ا ي � �خ� ��ال� ��ف ق� ��ان� ��ون
الش ��رك ��ات م� ��ادة 229؟ اذا ك��ان��ت
االج � ��اب � ��ة ن� �ع ��م ي ��رج ��ى ت��وض �ي��ح
ك ��ل االج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة بهذا
ال �ش��أن وخ�ص��وص��ا فيما يتعلق
ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى امل� � � ��ال ال� �ع ��ام
باعتبار الشركة خاضعة لقانون
امل��ال ال�ع��ام؟ مع ت��زوي��دي بجميع
امل � �س � �ت � �ن� ��دات وامل � � ��رس � �ل ��ات ذات
العالقة.
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يخضع ألحكامه كل نشاط أو ممارسة أو إنتاج أو توزيع أو المشاركة في أي من األعمال األدبية واإلعالنية

أبل والرويعي يقترحان قانونا لتنظيم العمل
بالمهن الفنية
ت � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ� �ل� �ي ��ل أب ��ل
ود.ع��ودة الرويعي باقتراح بقانون
في شأن تنظيم العمل باملهن الفنية
جاء فيه:
الباب األول
مادة ()1
التعريفات :في تطبيق أحكام هذا
القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
الوزارة :وزارة اإلعالم.
الوزير :وزير اإلعالم. ال �ن �ق �ي��ب :رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارةالنقابة.
ال � �ن � �ق � ��اب � ��ة :ال � �ن � �ق ��اب ��ة ال� �خ ��اص ��ةب��األع �ض��اء وم �م��ارس��ي امل�ه�ن��ة التي
تقوم النقابة على شؤونها .وتكون
ل �ك��ل ن �ق��اب��ة ش�خ�ص�ي�ت�ه��ا امل�ع�ن��وي��ة
املستقلة.
املهنة :كل عمل يتضمن اآلتي:ت �م �ث �ي�لا أو إل� �ق ��اء أو ت��أل �ي �ف��ا أو
ت ��وزي� �ع ��ا أو أي م ��ن ص � ��ور ال �ع��زف
أو اس� �ت� �ع� �م ��ال اآلالت امل��وس �ي �ق �ي��ة
ب ��أن ��واع � �ه ��ا وإذاع� � �ت� � �ه � ��ا أو إع� � ��ادة
توزيعها على نحو أو آخر.
ال �ع �م��ل امل �س��رح��ي :م �م��ارس��ة كلعمل فني مبتكر أو مقلد أو منقول
من فكر أو ثقافة أو تراث آخر يجري
ع ��رض ��ه ب � ��أي م ��ن وس ��ائ ��ل ال �ع��رض
الخاصة أو العامة.
 ال � �ع � �م ��ل ال � �ف � �ن ��ي ال� �س� �م� �ع ��ي أوالبصري:
كل عمل يقوم على ركيزة السمع
أو اإلب �ص��ار وع �ل��ى س�ب�ي��ل اإلش ��ارة
ي � �ن� ��درج م �ن �ه��ا أش� ��رط� ��ة ال �ك��اس �ي��ت
واالس �ط��وان��ات واألق � ��راص املدمجة
ال �ت��ي ت � ��ذاع أو ت �ن �ش��ر ب� ��أي وس�ي�ل��ة
ت �ج��اري��ة أو خ��اص��ة ل �ل �ع��رض على
الجمهور.
 امل �ه��ن ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة :امل�ش�ت�غ�ل��ونبفنون التمثيل والسينما واملسرح
وال �ت �ل �ي �ف��زي��ون واإلذاع � � ��ة واإلخ � ��راج
املسرحي واملكياج وتقسيم املناظر
وف� � �ق � ��ا مل� � ��ا ت � �ن� ��ص ع� �ل� �ي ��ه ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية.
 ال �ن �ش��اط اإلع�ل�ان ��ي :ال �ع �م��ل فيالوسائل واألن�م��اط املستخدمة في
طرق اإلعالن املختلفة عن نشاط أو
ع�م��ل أو سلعة أو دع��وة للحضور
العام وأيا كانت التقنية املستخدمة
في ذلك.
 العمل األدبي: العمل الشخصي املميز ألعمالال �ت��أل �ي��ف وال �ت��رج �م��ة أو االق �ت �ب��اس
التي تصدر في شكل قصة أو رواية
أو مسرحية أو أنماط اإللقاء األدبي
من الشعر والنثر تقليدا أو نمطيا.
 -ال �ف �ن��ان أو ال �ك��ات��ب أو امل��ؤل��ف:

ي �ج��ري ع�ل��ى ك��ل م��ن ي �ق��وم ب ��أي من
األع� �م ��ال ال �ف �ن �ي��ة ال �س��اب �ق��ة م �ق��رون��ة
بعمله أو بتأليفه أو نشاط.
 املنتج :كل من يقوم على تحويلإن� �ت ��اج أو إخ� � ��راج أي م ��ن األع �م ��ال
ال �س��ال��ف اإلش � ��ارة إل�ي�ه��ا س ��واء ك��ان
م��واط �ن��ا أو م�ن�ت�م�ي��ا غ �ي��ر ال �ك��وي��ت
مخصص بنشر وإنتاج أعماله من
النقابة املختصة.
وت�ح��دد الالئحة التنفيذية لهذا
ال �ق��ان��ون م ��ا ي� �ن ��درج م ��ن أع� �م ��ال أو
أنشطة أو ممارسة لكل مما سبق أو
يندرج ضمن العمل النقابي الفني
واإلعالمي بأنواعه.
م� ��ادة ( :)2ي�خ�ض��ع ألح �ك ��ام ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون ك � ��ل ن � �ش� ��اط أو ع� �م ��ل أو
م� �م ��ارس ��ة أو ان� �ت ��اج أو ت ��وزي ��ع أو
املشاركة في أي من األع�م��ال الفنية
األدب�ي��ة واإلع�لان�ي��ة .بكافة صورها
وأنماطها امل�ح��ددة من قبل النقابة
املختصة.
م� ��ادة ( :)3ت �ه��دف ك��ل ن �ق��اب��ة من
النقابات التي يرخص لها بموجب
هذا القانون لآلتي:
 املحافظة على التراث اإلنسانيوال � �ع� ��رب� ��ي وال� �ك ��وي� �ت ��ي ع� �ل ��ى ن�ح��و
خ � ��اص وت� �ط ��وي ��ره ��ا وف� �ق ��ا ل�ل�ت�ق��دم
العلمي والفني للنشاط.
 التعاون مع الجهات ذات الصلةلالشتراك في املؤتمرات واملسابقات
الدولية داخل وخارج البالد.
 التواصل وتوثيق األعمال بنيال�ن�ق��اب��ة وم�ث�ي�لات�ه��ا ب��ال �خ��ارج بما
يخدم التطور الفني واإلنساني.
 رع��اي��ة مصالح أع�ض��اء النقابةفيما بينهم والجهات األخ��رى ذات
ال�ص�ل��ة .وت�ن�ظ�ي��م ال��دع��م ف��ي ح��االت
امل��رض والشيخوخة أو العجز عن
العمل.
 كفالة تحصيل ح�ق��وق أعضاءال�ن�ق��اب��ة ف��ي األداء العلني وض�م��ان
حصولهم على حقوقهم في الداخل
وال� �خ ��ارج ل ��دى ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال ��ذي ت �ح��دده ال�لائ�ح��ة
التنفيذية لهذا القانون.
م��ادة ( :)4امل��وارد املالية للنقابة:
يندرج ضمن موارد النقابة:
 حصيلة اشتراكات األعضاء. امل� � � � � � � ��ردود امل � � ��ال � � ��ي ل�ل�أن� �ش� �ط ��ةواألع �م��ال ال�ف�ن��ي ال�ت��ي ت�ق��وم عليها
النقابة.
 النسبة املئوية من ناتج أعمالامل � ��رخ � ��ص ل � �ه ��م م � �م� ��ارس� ��ة أي م��ن
األنشطة الفنية بالكويت.
 الهبات والتبرعات التي تتوافقمع أغراض النقابة.
 م � � ��ا ت� �خ� �ص� �ص ��ه ال� � � ��دول� � � ��ة م��نميزانيتها من دعم مالي سنوي.

د .خليل أبل

د .عودة الرويعي

مادة ( :)5ال يجوز لغير املقيدين
ف��ي عضوية النقابة املختصة وأي��ا
ك ��ان ��ت ص �ف��ة ال �ع �ض ��وي ��ة .م �م��ارس��ة
األعمال واألنشطة املخاطبة بأحكام
هذا القانون.

لهم من املواطنني أو غيرهم من جهة
عملهم بالحكومة أو القطاع العام
أو الخاص .ملمارسة أي من األعمال
الفنية أو اإلع�لان�ي��ة االن�ت��اج�ي��ة في
عمل محدد أو أكثر.
 وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن ال � ��وزي � ��رامل �خ �ت��ص ب �ن��اء ع �ل��ى ع �م��ل ال�ن�ق��اب��ة
بالشروط واألوض��اع الخاصة بكل
صفة من صفات العضوية للنقاط.
م� � ��ادة ( :)9ي �ت �ب��ع ف ��ي إج � � ��راءات
تأسيس النقابة ما يأتي:
 اج � �ت � �م ��اع ع� � ��دد م � ��ن ال �ف �ن��ان�ي�نم ��ن أص� �ح ��اب ال �ت �خ �ص��ص ال ��واح ��د
الراغبني في تأسيس نقابة أو عدد
م��ن أص�ح��اب امل�ه��ن الفنية الراغبني
ف ��ي ت��أس �ي��س ات� �ح ��اد وذل � ��ك ب�ص�ف��ة
ج �م �ع �ي��ة ع �م��وم �ي��ة ت��أس �ي �س �ي��ة ألي
م��ن الفريقني م��ن خ�لال اإلع�ل�ان عن
ذل��ك ف��ي صحيفتني ي��وم�ي�ت�ين على
األق��ل مل��دة ال تقل ع��ن أس�ب��وع�ين من
ت��اري��خ انعقاد الجمعية العمومية.
م��ع ت�ح��دي��د م �ك��ان االن �ع �ق��اد ووق�ت��ه
وأهدافه.
 ت � �ق� ��وم ال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ع �م��وم �ي��ةال�ت��أس�ي�س�ي��ة ب��إق��رار الئ �ح��ة ال�ن�ظ��ام
األساسي للنقابة .ولها أن تسترشد
في ذل��ك بالالئحة النموذجية التي
يصدر بها قرار من الوزير.
 تنتخب الجمعية التأسيسيةم� �ج� �ل ��س اإلدارة وف � �ق� ��ا ل�ل�أح� �ك ��ام
الواردة في نظامها األساسي.
مادة ( :)10يبني النظام األساسي
للنقابة أهدافها وأغراضها وشروط
ع� �ض ��وي� �ت� �ه ��ا وح� � �ق � ��وق أع �ض ��ائ �ه ��ا
وواج� �ب ��ات� �ه ��م واالش � �ت� ��راك� ��ات ال �ت��ي
تحصل من األعضاء .واختصاصات
الجمعية العمومية ال�ع��ادي��ة وغير
ال � �ع� ��ادي� ��ة .وع � � ��دد أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
اإلدارة وش� ��روط ع�ض��وي�ت��ه وم��دت��ه
واخ�ت�ص��اص��ات��ه وال �ق��واع��د املتعلقة
بامليزانية .وإجراءات تعديل النظام
االساسي للنقابة .وإج��راءات حلها
وك �ي �ف �ي��ة ت�ص�ف�ي��ة أم ��وال� �ه ��ا .وك��ذل��ك
ال �س �ج�لات وال��دف��ات��ر ال �ت��ي تحتفظ

الباب الثاني
م� � ��ادة ( :)6ي� �ك ��ون ل �ك ��ل ف �ئ ��ة م��ن
امل �خ��اط �ب�ين ب��أح �ك��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
إن� � �ش � ��اء ن� �ق ��اب ��ة أو أك � �ث� ��ر ت �خ �ت��ص
ك ��ل م �ن �ه��ا ب ��إح ��دى امل� �ه ��ن امل� �ح ��ددة
بالقانون أن تؤسس نقابة وتسمى
النقابة باسم الفنانني من ممارسي
امل �ه �ن��ة وف �ق��ا ل �ل �ش��روط وال �ض��واب��ط
املحددة بهذا القانون.
م��ادة ( :)7يجب مل�م��ارس��ة أي من
األن�ش�ط��ة امل �ح��ددة ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون أن
ي�ك��ون ال�ع��ام��ل ب�ه��ا م�ق�ي��دا بالنقابة
امل �خ �ت �ص��ة ب��امل �ه �ن��ة أو م ��رخ ��ص ل��ه
بالعمل في ميدان النشاط الخاضع
للنقابة.
وت�ق�س��م ال�ع�ض��وي��ة إل ��ى عضوية
ع ��ام �ل ��ة – ع �ض ��وي ��ة ان� �ت� �س ��اب – أو
عضوية شرفية.
ي �ش �ت��رط ل �ع �ض��وي��ة ال �ن �ق��اب��ة ..أن
يكون العضو كويتي الجنسية.
 أن ي�ك��ون العضو حسن السيروالسلوك لم يسبق الحكم عليه في
جناية أو قضية مخلة بالشرف أو
األمانة إذ لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 أن يكون ممارسا للعمل الفنيب��ال �خ �ب��رة وامل �م ��ارس ��ة ال �ت��ي ي�ص��در
ب � �ت ��واف ��ره ��ا ش� � �ه � ��ادة م � ��ن ال �ن �ق��اب��ة
امل�خ�ت�ص��ة أو ح��اص�لا ع �ل��ى امل��ؤه��ل
ال� �ع� �ل� �م ��ي وال � � ��دراس � � ��ي األك� ��ادي � �م� ��ي
املعترف به.
م � ��ادة ( :)8ي �ج��وز ل�ل�ن�ق��اب��ة منح
العضوية باالنتساب أو العضوية
ال �ش ��رف �ي ��ة ألي م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن أو
إل��ى ال�ن�ق��اب��ة لغير الكويتيني وفقا
ل �ل �ش ��روط وال� �ض ��واب ��ط واألوض� � ��اع
وال�ت��ي تحددها الالئحة التنفيذية
للقانون .كما يجوز االنتساب إلى
النقابة دون العضوية ملن يرخص

بها النقابة وأسس الرقابة الذاتية.
 ع�ل��ى م�ج�ل��س اإلدارة املنتخبأن ي � ��ودع أوراق ت��أس �ي��س ال�ن�ق��اب��ة
ل ��دى ال� � � ��وزارة .وت �ث �ب��ت ال�ش�خ�ص�ي��ة
االع� �ت� �ب ��اري ��ة ال �ن �ق��اب��ة اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
تاريخ صدور قرار الوزير باملوافقة
ع � �ل� ��ى إن� � �ش � ��ائ� � �ه � ��ا .ول � � � � �ل� � � � ��وزارة أن
تطلب م��ن ال�ن�ق��اب��ة اس�ت�ي�ف��اء أوراق
التأسيس الالزمة إلشهارها فإذا لم
تقم الوزارة بالرد خالل ستون يوما
من تاريخ إيداع األوراق اعتبر طلب
اإلش�ه��ار مرفوضا بما يترتب على
ذلك من آثار.
م� � ��ادة ( :)11ل �ل �ن �ق��اب��ات امل�ه�ن�ي��ة
املشهرة وفقا ألحكام ه��ذا القانون.
أن تكون فيما بينها ات�ح��ادا يرعى
م �ص��ال �ح �ه��ا امل �ش �ت ��رك ��ة ول�ل�ات �ح ��اد
امل�ش�ه��ر وف �ق��ا ألح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون
أال يكون هناك أكثر من اتحاد عام
واح��د لكل أع�ض��اء النقابات ويتبع
ف ��ي ت �ك��وي��ن االت� � �ح � ��ادات واالت� �ح ��اد
ال � �ع� ��ام ذات اإلج� � � � � ��راءات ال �خ��اص��ة
بتكوين النقابات.
م ��ادة ( :)12ل�ل�ن�ق��اب��ات واالت �ح��اد
ال �ع��ام ل�ل�ن�ق��اب��ات ب �ن��اء ع�ل��ى م��واف�ق��ة
ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت ��ص .االن� �ض� �م ��ام إل��ى
ات �ح��ادات ع��رب�ي��ة أو دول �ي��ة ت��رى أن
مصالحها ترتبط بها .وف��ي جميع
األح��وال يراعى أال يكون االنضمام
م�خ��ال�ف��ا ل�ل�ن�ظ��ام ال �ع��ام أو مصالح
أي من النقابات أعضاء االتحاد أو
املصلحة العامة للدولة.
مادة ( :)13يجوز حل النقابة حال
اختياريا بقرار يصدر من الجمعية
العمومية طبقا للنظام األس��اس��ي
ل �ل �ن �ق��اب��ة وي� �ت� �ح ��دد م �ص �ي��ر أم � ��وال
النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار
الذي تتخذه الجمعية العمومية في
ح��ال��ة ال�ح��ل االخ �ت �ي��اري ك�م��ا يجوز
ح��ل مجلس إدارة النقابة بموجب
حكم قضائي إذا قام املجلس بعمل
يعتبر مخالفا ألحكام هذا القانون
وال �ق��وان�ين املتعلقة ب�ح�ف��ظ ال�ن�ظ��ام
ال �ع��ام واآلداب وي �ج��وز ال�ت�ظ�ل��م من
ق� ��رار ال �ح��ل خ�ل�ال س �ت��ون ي��وم��ا من
ت��اري��خ ص ��دوره وبانقضائها دون
ال � ��رد ع �ل��ى ال �ت �ظ �ل��م ي�ع�ت�ب��ر ال�ت�ظ�ل��م
مرفوضا.
ي�ت�ك��ون االت �ح��اد ال �ع��ام للنقابات
من ممثل عن كل نقابة على أال يقل
عدد األعضاء املؤسسني عن خمسة.
وتحدد صالحيات االتحاد وكيفية
م� �م ��ارس ��ة ن� �ش ��اط ��ات ��ه ف� ��ي أن �ظ �م �ت��ه
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل ��واف ��ق
عليها.
م � � ��ادة ( :)14ي � �ك� ��ون االن� �ض� �م ��ام
للنقابة ب�ت�ق��دي��م ط�ل��ب إل��ى مجلس
اإلدارة ويكون رفض طلب االنضمام

إل��ى النقابة بأغلبية ثلثي أعضاء
املجلس ويكون للمتقدم للعضوية
ال �ح ��ق ف ��ي ال �ت �ظ �ل��م أم � ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة وي �ك��ون ال �ق ��رار ال �ص��ادر
من الجمعية في هذا الشأن نهائيا.
وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون
ن � �ظ� ��ام وق � ��واع � ��د وإج � � � � � � ��راءات ع �ق��د
جلسات مجلس اإلدارة والجمعية
العمومية واألغلبية الالزمة إلصدار
قراراتها.
م � ��ادة ( :)15ي �ش �ت��رط ال �ق �ي��د ف��ي
سجالت ممارسة املهنة اآلتي:
 .1أن ي � �ك� ��ون ال� �ع� �ض ��و ق � ��د ب �ل��غ
الثامنة عشرة من عمره.
 .2أن ي � � �ك� � ��ون ح� � �س � ��ن ال� �س� �ي ��ر
والسلوك.
 .3أن يكون حاصال على شهادة
ع �ل �م �ي��ة ف ��ي إح� � ��دى امل� �ه ��ن م ��ن أح��د
املعاهد الفنية املعتمدة واملعترف
ب� �ه ��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
امل�خ�ت�ص��ة .أو أن ي �ك��ون ق��د اكتسب
ال�خ�ب��رة م��ن إح ��دى ال�ج�ه��ات الفنية
امل� �ع� �ت� �م ��دة وامل � �ع � �ت� ��رف ب� �ه ��ا وت �م��ت
تزكيته منها بموجب شهادة تزكية
معتمدة.
 .4يشترط النتساب غير الكويتي
إلى النقابة أن يكون قد مضى على
وج��وده في الكويت م��دة ال تقل عن
سنة.
م� ��ادة ( .1 :)16ت �ك��ون ال�ع�ض��وي��ة
ب��ال�ن�ق��اب��ة ف��ي ال�ت�خ�ص�ص��ات امل�ش��ار
إليها .إلى عضوية عاملة وعضوية
منتسبة وعضوية شرفية.
 .2عضو النقابة هو كل من اشترك
في تأسيس النقابة منذ إنشائها أو
ت�ق��دم بطلب ال�ت�ح��اق وق�ب��ل مجلس
النقابة عضويته وللعضو العامل
ح ��ق ح �ض��ور ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
وحق الترشيح ملجلس النقابة وأن
يكون كويتي الجنسية.
 .3ال�ع�ض��و امل�ن�ت�س��ب :ه��و التابع
امل �ه �ت ��م ب��أن �ش �ط��ة ال �ن �ق��اب ��ة م �م ��ن ال
ت � �ت� ��واف� ��ر ف� �ي ��ه ش� � � ��روط ال �ع �ض ��وي ��ة
ال�ع��ام�ل��ة .وي��رغ��ب ف��ي امل �ش��ارك��ة في
ه��ذه ال�ن�ق��اب��ة طبقا للمعايير التي
تحددها اللوائح الداخلية للنقابات.
 .4ع �ض��و ال� �ش ��رف ه ��و م ��ن ي�ق��دم
خ ��دم ��ات ف��اع �ل��ةل �ل �ن �ق��اب��ة وت�ح�ق�ي��ق
أغ ��راض� �ه ��ا س � ��واء ك ��ان ��ت م ��ادي ��ة أو
م �ع �ن ��وي ��ة س � � ��واء ك� � ��ان ك ��وي �ت �ي ��ا أو
أجنبيا وتمنح هذه العضوية بقرار
م��ن مجلس ال�ن�ق��اب��ة ول�ي��س لعضو
ال� � �ش � ��رف ح � ��ق ح � �ض� ��ور ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة أو ال �ت ��رش �ي ��ح مل�ج�ل��س
النقابة.
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أشادت بدور مجلس  2013في إنصاف منتسبيها

جمعية الصيدلة :تعديالت القانون أعادت الحق
ألصحابه وحققت جميع مطالب الصيادلة
لقي إق��رار تعديالت ق��ان��ون تنظيم
م�ه�ن��ة ال �ص �ي��دل��ة ت��رح�ي�ب��ا واس �ع��ا في
أوس� ��اط امل�ع�ن�ي�ين وامل�خ�ت�ص�ين ال��ذي��ن
ث �م �ن��وا ج �ه��ود م�ج�ل��س األم� ��ة ال�ح��ال��ي
مشيدين باهتمامه الكبير بمساندة
القضايا الشعبية التي تهم الشباب
وتوفر لهم دافعا للقيام بواجبهم.
ورأى ع ��دد م ��ن أع� �ض ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ص �ي ��دل �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة أن امل �ج �ل��س
ال� � �ح � ��ال � ��ي أن� � �ص � ��ف ش� ��ري � �ح� ��ة م �ه �م��ة
م ��ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي وأع� � ��اد ال�ح��ق
ألص �ح��اب��ه م��ن خ�ل�ال إق� ��رار ت�ع��دي�لات
انتظروها ألكثر من عقد قدمت خالله
 8اق �ت��راح��ات ل�ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون خ�لال
امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة إال ان �ه��ا ل ��م تجد
الصدى املطلوب.
وقالت رئيسة لجنة القطاع األهلي
ف��ي الجمعية الصيدلية الكويتية د.
ف ��رح ص� ��ادق أن ال �ت �ع��دي��ل ال� ��ذي أق ��ره
مجلس األمة على قانون تنظيم مهنة
ال �ص �ي��دل��ة ان � �ج ��از ت ��اري� �خ ��ي ي�ح�س��ب
للسلطة التشريعية معربة عن شكرها
ل��رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
وجميع أعضاء مجلس األمة على هذا
اإلنجاز.
وأض��اف��ت ان اق��رار ال�ق��ان��ون يعكس
ت�ف�ه��م ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة للمطالب
املستحقة لفئة م��ن أب�ن��اء ال��وط��ن وهم
ال �ص �ي��ادل��ة وي �ع �ك��س ش �ع ��ورا ن�ي��اب�ي��ا
بنبض ال�ش��ارع ومتطلبات املواطنني
ب� �ش� �ك ��ل ع � � ��ام م � ��ن خ �ل ��ال االن � � �ج� � ��ازات
التشريعية األخرى.
وأع � ��رب � ��ت ص � � ��ادق ع � ��ن أم� �ل� �ه ��ا أن
يحقق ه��ذا اإلن�ج��از التشريعي مزيدا
م��ن ال �ت �ط��ور مل�ه�ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وداف �ع��ا
ن �ح��و ت ��وط�ي�ن ت �ل��ك امل �ه �ن��ة م ��ؤك ��دة ان
ه ��ذه ال �ت �ع��دي�لات ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى قيمة
التخصص ألصحابه.
ولفتت ال � ��ى أن ال� �ق ��ان ��ون ح�ص��د

توافقا مثاليا م��ن قبل وزارة الصحة
وال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
موضحة أن هذا التعديل كان منتظرا
م ��ن ق �ب��ل ال �ص �ي��ادل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين منذ
ب� ��داي� ��ة ت � �خ ��رج أول دف � �ع ��ة م� ��ن ك�ل�ي��ة
الصيدلة في جامعة الكويت في عام
.2002
وق��ال��ت ص��ال��ح إن ق��ان��ون الصيدلة
ال �ق��دي��م  1996/28ل ��م ي �ك��ن ب�م�س�ت��وى
طموح الصيادلة فقد حصر عملهم في
نطاق ضيق جعل مهنة الصيدلة من
املهن ال�ط��اردة ألصحاب االختصاص
ومر على هذا القانون سنوات طويلة
دون تعديل برغم امل�ح��اوالت العديدة
واملقترحات التي قدمت سابقا.
وأض � � � ��اف � � � ��ت أن ح� � �ج � ��م م � �ع� ��ان� ��اة
ال �ص �ي��ادل��ة ت�ع�ك�س�ه��ا ن�س�ب��ة ت��وظ�ي��ف
الصيادلة التي وضعها برنامج إعادة
الهيكلة وهي ال تتعدى  3في املئة وال
تقتصر على خريجي الصيدلة فقط
بل كانت تشمل مهنيني من غير أهل
االخ �ت �ص��اص م�م��ا ض�ي��ق امل �ج��ال أم��ام
الصيادلة ف��ي ح�ين وف��رت التعديالت
ال � �ج� ��دي� ��دة ح� �م ��اي ��ة ق ��ان ��ون� �ي ��ة مل �ج��ال
عملهم.
وأوض � �ح� ��ت أن ال �ت �ع��دي��ل ال �ج��دي��د
سيسمح ب�م�ن��ح ت��رخ�ي��ص للصيدلي
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �خ��اص��ة ال �ت��ي تصل
س �ع �ت �ه��ا ال �س ��ري ��ري ��ة إل � ��ى  50س��ري��را
فما ف��وق وق��د صحح التعديل مسار
امل ��ادة  2م��ن ال�ق��ان��ون ال�ت��ي ظلت عبئا
ع�ل��ى امل�خ�ت�ص�ين ح�ي��ث ك��ان��ت تقتصر
ال� �ت ��راخ� �ي ��ص ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ج �م �ع �ي��ات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ول� � ��م ت � � ��راع ت � ��زاي � ��د ع ��دد
الصيادلة مع فتح الكلية الجديدة في
جامعة الكويت في أواخر التسعينيات
من القرن املاضي.
وق � ��ال � ��ت ص� � � ��ادق ان ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات

فرح صادق

علي هادي

عبدالرحمن السليم

صادق :إقرار
القانون يعكس
تفهم المجلس
لمطالب الشباب

هادي  :مجلس
األمة تميز
بتفهمه لمطالب
الشعب

السليم :التعديالت
تتيح للصيدلي
االستثمار في
تخصصه

ال �ت��ي ت ��م إق ��راره ��ا وازن � ��ت ب�ي�ن إع ��ادة
ال � � �ح � � �ق� � ��وق إل� � � � ��ى أه� � � � ��ل ال� �ت� �خ� �ص ��ص
ووف��رت اس�ت�ث�ن��اءات تضمن استمرار
الصيدليات القديمة العائدة لغير أهل
االختصاص التي كانت قائمة من قبل
ص��دور ق��ان��ون تنظيم مهنة الصيدلة
في عام  1998مع وضع ضوابط.
وأك � ��دت اع� �ت ��زازه ��ا ب�م�ج�ل��س األم ��ة
ال�ح��ال��ي ال��ذي أن�ص��ف مهنة الصيدلة
وأعاد إليها الحياة من جديد كما انه
ارجع الحقوق ألصحابها باعتبارهم
األج��در للحصول على ترخيص فتح
ال �ص �ي��دل �ي��ات م ��ؤك ��دة ان ال �ت �ع��دي�لات
تتماشى مع سياسة تشجيع الشباب
الكويتي لالنخراط في العمل بالقطاع
األهلي.

م��ن جهته ق��ال عضو مجلس ادارة
ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة د .علي
ه� ��ادي ان ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  2ع �ل��ى وج��ه
الخصوص يعد انجازا خاصة اذا مع
وج ��ود م�ط��ال�ب��ات ع��دي��دة وم�ق�ت��رح��ات
س��اب �ق��ة وص �ل��ت إل ��ى  8م �ق �ت��رح��ات تم
ت �ق��دي �م �ه��ا إل � ��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة خ�ل�ال
ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر األخ � �ي� ��رة ل�ت�ع��دي��ل
القانون ولم يلتفت إليها أحد.
وأش��اد ه��ادي بمجلس األم��ة 2013
م �ع �ت �ب��را أن أب� � ��رز م ��ا ي �م �ي��ز امل �ج �ل��س
ال � �ح� ��ال� ��ي ت� �ف� �ه� �م ��ه مل � �ط� ��ال� ��ب ال �ش �ع ��ب
وم��راع��ات��ه مل�لاح�ظ��ات ال�ج�ه��ات الفنية
التي لها عالقة وثيقة بالقوانني محل
التعديل.
وأك ��د استحقاقية ال�ق��ان��ون القديم

ل�ل�ت�ع��دي��ل م �ن��ذ س �ن ��وات ح �ي��ث ان ��ه لم
يواكب زيادة عدد الصيادلة ولم يوفر
خ�ي��ارات للعمل أم��ام�ه��م بعد التخرج
م� ��ؤك� ��دا ان ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ع ��د ال �ت �ع��دي��ل
يتناسب مع التزامات العصر ويرتقي
بالكويت إلى صفوف الدولة املتميزة
في هذا املجال.
وق � ��ال إن ال �ق ��ان ��ون س �ي��وف��ر ف��رص
عمل للصيادلة الكويتيني في القطاع
ال �خ��اص م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت��زاز الجمعية
ال� �ص� �ي ��دل ��ة ب �م �س��اه �م �ت �ه��ا ف� ��ي اق� � ��رار
القانون بصورته الحالية واملساهمة
ف��ي ان �ج ��ازه ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي ت�ح��وي��ل
م �ه �ن��ة ال �ص �ي ��دل ��ة ال � ��ى ع �ن �ص��ر ج ��ذب
للشباب الكويتي.
وأك � � � ��د ه � � � ��ادي ان ال � �ت � ��واف � ��ق ع �ل��ى

ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ب�ي��ن ال �س �ط �ل �ت�ي�ن م�ن�ح��ه
ق��وة قانونية كبيرة معربا عن شكره
مل �ج �ل��س األم � ��ة ال � ��ذي ت �ب �ن��ى ال �ق��ان��ون
ووزارة الصحة ال�ت��ي س��ان��دت جهود
اق ��راره بما يصب ف��ي مصلحة املهنة
واصحاب االختصاص.
وم ��ن ج��ان �ب��ه أع� ��رب أم�ي�ن ص �ن��دوق
ال �ج �م �ع �ي��ة د .ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال �س �ل �ي��م
ع��ن ش �ك��ره ل�ج�ه��ود م�ج�ل��س األم ��ة في
ت �ح �ق �ي��ق إص �ل��اح � ��ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ف��ي
م �خ �ت �ل��ف ال� �ج ��وان ��ب ال س �ي �م��ا ت�ب�ن��ي
ال �ن��واب مل�ع��ان��اة ال�ص�ي��ادل��ة الكويتيني
ال �ت��ي اس �ت �م��رت ل �س �ن��وات م ��ع ق�ص��ور
القانون القديم للمهنة .1996/28
وخ � ��ص ال �س �ل �ي��م ب��ال �ش �ك��ر رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم لدعمه الال
م �ح��دود مل�ط��ال��ب أه��ل االخ�ت�ص��اص��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وال �ن��ائ �ب�ين ص��ال��ح ع��اش��ور
وعسكر العنزي اللذين تبنيا مقترح
تعديل ق��ان��ون تنظيم مهنة الصيدلة
وألع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ال��ذي��ن
ك��ان��وا ع�ل��ى م�س�ت��وى راق م��ن التفهم
ألهمية تلك التعديالت.
وق��ال السليم إن التعديالت فتحت
ب��اب��ا ج��دي��دا أم� ��ام ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
م��ن خ��ري�ج��ي ك�ل�ي��ة ال�ص�ي��دل��ة ووف ��رت
ال ��دع ��م ل �ه��م م ��ن خ�ل��ال ف �ت��ح م �ج��االت
ج � ��دي � ��دة ل �ع �م �ل �ه��م وت � �ح� ��ري� ��ره� ��م م��ن
العمل الحكومي امل �ح��دود إل��ى مجال
االستثمار في اختصاصهم.
وأوض � ��ح أن ال �ق��ان��ون ي��دع��م ف�ك��رة
امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وت �ن �م �ي ��ة
االق� �ت� �ص ��اد ب �م �ن��ح ال �ص �ي��دل��ي ف��رص��ة
االستثمار في مجال تخصصه الفتا
ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ال� ��ى أن ال �ت �ع��دي�لات
أل ��زم ��ت ال �ص �ي��دل �ي��ات ال �ح��اص �ل��ة على
ترخيص بتعيني صيدلي كويتي.

أبرز تعديالت قانون تنظيم مهنة الصيدلة
أقر مجلس األمة التعديالت على
قانون  1996/28بشأن تنظيم مهنة
ال�ص�ي��دل��ة وت ��داول االدوي ��ة بموافقة
 51ع �ض ��وا م ��ن اج �م ��ال ��ي ال �ح �ض��ور
وع ��دده ��م  52ع �ض��وا وج � ��اءت أب ��رز
التعديالت كالتالي :
 استبدال نص امل��ادة الثانية منال �ق��ان��ون ال �ق��دي��م ب��ال �ن��ص اآلت� ��ي  :ال
يجوز فتح صيدلية خاصة إال بعد
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ت��رخ�ي��ص م��ن وزارة
الصحة ويرخص بفتح الصيدليات

للفئات التالية  :الصيادلة الكويتيني
 املستشفيات الخاصة التي ال يقلع��دد ال�لأس��رة فيها ع��ن  50س��ري��را -
الجمعيات التعاونية على أن يصدر
ال �ت��رخ �ي��ص ب��اس��م ص �ي��دل��ي ك��وي�ت��ي
الجنسية وف��ي ك��ل األح ��وال يشترط
في الصيدلي أال يكون من العاملني
في القطاع الحكومي.
ك �م��ا ن �ص��ت ذات امل � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
ال ي��رخ��ص ل�ل�ص�ي��دل��ي أو الجمعية
التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة

ك �م��ا ال ي �ج��وز أن ي �ك��ون للصيدلية
ف � ��رع ف ��ي أي م� �ك ��ان آخ � ��ر وم � ��ع ذل��ك
يجوز لوزير الصحة منح الجمعية
التعاونية التي يمتد نشاطها ألكثر
من منطقة سكنية ترخيصا في فتح
صيدلية واح ��دة أو ف��رع لها ف��ي كل
منطقة على أن يصدر ك��ل ترخيص
ب��اس��م ص�ي��دل��ي ك��وي�ت��ي مستقل عن
اآلخ� ��ر .ون �ص��ت ذات امل� ��ادة ع�ل��ى أن��ه
يجب على صيدليات املستشفيات
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة امل��رخ��ص

ل�ه��ا ع�ن��د ن�ف��اذ ه��ذا ال�ق��ان��ون توفيق
أوض ��اع� �ه ��ا خ �ل��ال س �ن��ة م ��ن ت��اري��خ
ص��دور ه��ذا القانون وال يسري هذا
ال �ن ��ص ع �ل��ى ص �ي��دل �ي��ات ال �ش��رك��ات
واألف � ��راد امل��رخ��ص ل�ه��م ق�ب��ل ص��دور
ال�ق��ان��ون  1996/28ف��ي ش��أن تنظيم
م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت� � � ��داول األدوي� � ��ة
وت�ل�ت��زم ه��ذه ال�ص�ي��دل�ي��ات بتشغيل
صيدلي كويتي واحد على األقل في
ك��ل صيدلية ع�ل��ى أن ت�ح��دد ش��روط
وإج��راءات تطبيق أحكام هذه املادة

في الالئحة التنفيذية.
وتنص املادة الثانية من القانون
املعدل على أن يستبدل بنص املادة
 17م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون ب ��ال� �ن ��ص اآلت� � ��ي:
ينشأ بقرار من وزي��ر الصحة لجنة
برئاسة وكيل ال ��وزارة أو م��ن ينوب
ع�ن��ه ع�ل��ى أال ت�ق��ل درج �ت��ه ع��ن درج��ة
وك �ي��ل م�س��اع��د وع �ض��وي��ة اث �ن�ين من
الوكالء املساعدين بالوزارة ورئيس
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ي��دل�ي��ة أو م��ن ي�ن��وب
ع�ن��ه وع �ض��و م��ن اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة

ب� � � ��ال� � � ��وزارة ت� �خ� �ت ��ص ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
املخالفات التي تقع في غير املادتني
 14و  15من هذا القانون.
ك �م��ا ت �ن��ص ذات امل� � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
يجوز للجنة توقيع العقوبات اآلتية
 :اإلن � � ��ذار وال ��وق ��ف ع ��ن ال �ع �م��ل م��دة
الت� �ج ��اوز س �ن��ة وإل� �غ ��اء ال�ت��رخ�ي��ص
ب �م��زاول��ة امل �ه �ن��ة وش �ط��ب اإلس� ��م من
ال �س �ج��ل وغ �ل ��ق امل� �ك ��ان م� ��دة الت��زي��د
على ستة أشهر وفي جميع األحوال
يجب أن تكون القرارات مسببة.
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أقر قانون المناقصات العامة في المداولة األولى

المجلس يقر قوانين الصيدلة وقوة الشرطة
والمحاكمات ويحيلها على الحكومة
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية والتكميلية
السابعة عشرة من دور
االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر المنعقدة في 7
و 8يونيو  2016إلى عدة
نتائج وقرارات منها إقرار
قوانين تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية
وتعديل قانون العمل في
القطاع األهلي وتعديل
قانون الجزاء وقوة
الشرطة.
كما أقر المجلس المداولة
األولى للمشروع بقانون
بشأن المناقصات العامة
وأعاد قانوني البلدية إلى
المرافق وتنظيم السجون
إلى الداخلية والدفاع
لمزيد من الدراسة
ووافق المجلس على مد
عمل لجنة التحقيق في
مخالفات توزيع الحيازات
الزراعية .وإلى التفاصيل.

إعادة قانون
البلدية إلى
لجنة المرافق
العامة للتوافق
حول التعديالت
المقدمة عليه

تالوة أسماء الغائبين
ت� �م ��ت ت � �ل ��اوة أس� � �م � ��اء األع � �ض� ��اء
ال�ح��اض��ري��ن وال�غ��ائ�ب�ين ب �ع��ذر وم��ن
دون عذر أو اخطار عن جلسة  7و8
يونيو وأسماء الغائبني والذين لم
يكونوا متواجدين الساعة التاسعة
ص�ب��اح��ا وامل �ن �ص��رف�ين ع��ن الجلسة
املاضية املنعقدة في  24و 25مايو
 2016دون إذن أو إخ �ط��ار وأس�م��اء
السادة األعضاء الذين تغيبوا بعذر
أو من دون عذر عن اجتماعات لجان
امل �ج �ل��س ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة م ��ن 22
مايو 2016م حتى  2يونيو 2016م.
التصديق على المضابط
ص��دق املجلس على املضبطتني:
/1353أ ب � �ت ��اري ��خ 2016/5/24م
و /1353ب بتاريخ 2016/5/24م.
طلبات رفع الحصانة
نظر املجلس ثالثة تقارير للجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ب � �ش� ��أن ط� �ل ��ب ال � �ن ��ائ ��ب ال � �ع � ��ام رف ��ع
ال�ح�ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ع��ن ن ��واب وق��د
انتهى املجلس إلى اآلتي:
 رف ��ض امل�ج�ل��س رف ��ع الحصانةال � �ن � �ي � ��اب � ��ة ع � � ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ل� �ط ��ان
اللغيصم ف��ي ال�ق�ض�ي��ة (2016 /45
جنح صحافة) وهو ما انتهى إليه
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون التشريعية
والقانونية ويبلغ ال�ق��رار إل��ى وزير
ال �ع ��دل ووزي � ��ر األوق� � ��اف وال �ش ��ؤون
اإلسالمية.
 واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��عال� �ح� �ص ��ان ��ة ال� �ن� �ي ��اب ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
د.ع�ب��د الحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
رق� � ��م ( )2016/558ح� �ص ��ر ن �ي��اب��ة
اإلع�لام واملقيدة برقم ()2016/556
ج�ن��ح م�ب��اح��ث إل�ك�ت��رون�ي��ة وه ��و ما
ان�ت�ه��ى إل �ي��ه ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية ويبلغ القرار
إل ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل ووزي � ��ر األوق � ��اف
والشؤون اإلسالمية.
وافق املجلس على رفع الحصانةالنيابة ع��ن العضو د.ع�ب��د الحميد
دشتي في القضية رقم ()2016/19
ح �ص ��ر أم � ��ن دول� � ��ة وامل� �ق� �ي ��دة ب��رق��م
( )2016/17ج �ن��اي��ات أم� ��ن ال��دول��ة
وه ��و م��ا ان �ت �ه��ى إل �ي��ه ت �ق��ري��ر لجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ويبلغ القرار إلى وزير العدل ووزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
األوراق والرسائل
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األوراق
وال��رس��ائ��ل وان �ت �ه��ى إل ��ى ال �ق ��رارات

جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

التالية:
 أحيط املجلس برسالة حضرةص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد التي
ي �ع �ب ��ر ف �ي �ه ��ا ع � ��ن ش � �ك� ��ره ل �ل �ه��دي��ة
ال �ت��ذك��اري��ة ال �ق �ي �م��ة وع ��ن س�ع��ادت��ه
باملشاركة في افتتاح مبنى صباح
األح �م��د ال�ج��دي��د ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
واشادته بالقائمني واملشرفني على
إنجازه.
 أحيط املجلس برسالة حضرةص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد التي
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
األمة على تهنئتهم لسموه بحلول
شهر رمضان املبارك.
 أح �ي��ط امل�ج�ل��س ب��رس��ال��ة سموول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال � �ت� ��ي ي� �ش� �ك ��ر ف �ي �ه��ا
رئيس وأعضاء مجلس األم��ة على
ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك.
 م��دد امل�ج�ل��س امل�ه�ل��ة املمنوحةل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � � ��وال ال �ع��ام��ة
(بصفتها لجنة تحقيق) واملكلفة
بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
ال�س�م�ك�ي��ة ف��ي ت�خ�ص�ي��ص ح �ي��ازات
زراعية لشركات مزورة حتى بداية
دور االنعقاد املقبل إلعداد تقريرها
واستكمال التحقيق.
خ� �ل ��ال م� �ن ��اق� �ش ��ة ب� �ن ��د األوراق
وال ��رس ��ائ ��ل ق� ��دم ال � �ن ��واب ال�ت�ه�ن�ئ��ة
لحضرة صاحب سمو أمير البالد
ولسمو ولي عهده االمني حفظهما
ال �ل ��ه ورع ��اه� �م ��ا ول��رئ �ي��س م�ج�ل��س
األم��ة م��رزوق الغانم وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
والشعب الكويتي واألمتني العربية
واالس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ح� �ل ��ول
ال� �ش� �ه ��ر ال �ف �ض �ي ��ل ش� �ه ��ر رم� �ض ��ان
امل�ب��ارك واستعرض ال�ن��واب رسالة

ص ��اح ��ب ال �س �م��و ال� �ت ��ي ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن السعادة باملشاركة في
اف� �ت� �ت ��اح م �ب �ن��ى (ص � �ب ��اح االح� �م ��د)
الجديد وإش��ادة سموه بالقائمني
وامل� �ش ��رف�ي�ن ع �ل ��ى ان � �ج� ��از ال �ص ��رح
امل �ع �م��اري ال�ج�م�ي��ل وف �ي �م��ا يخص
رسالة حماية األموال العامة أبدى
أكثر م��ن نائب مالحظات منها أن
ه �ن��اك ح� �ي ��ازات زراع� �ي ��ة ت� ��وزع من
دون وج��ه ح��ق وال تنطبق عليها
ال�ش��روط وت��وزع للترضية ب��أوام��ر
ش �ف �ه �ي��ة وم� ��زاج � �ي� ��ة وم �ح �س��وب �ي��ة
وواس �ط��ة وب��ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن الشعب
الكويتي.
وع �ب ��ر ال� �ن ��واب ف ��ي م��داخ�لات �ه��م
ع��ن خ��ال��ص ش�ك��ره��م لسمو االم�ي��ر
وس �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ع �ل��ى ح�ض��ور
اف � �ت � �ت� ��اح م� �ب� �ن ��ى ص � �ب� ��اح االح � �م ��د
الجديد وأك��دوا ال��دور ال��ذي ق��ام به
رئ�ي��س املجلس م ��رزوق ال�غ��ان��م من
اجل افتتاح مبنى االعضاء الجديد
بالشكل الذي ظهر به.
ووج��ه النائب فيصل الدويسان
ان �ت �ق��ادا ال��ى لجنة ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة لعدم انجازها التقرير الذي
ت ��م ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا ب ��ه ب �ش��أن ال� �ج ��وازات
امل ��زورة خ�لال الشهر وطلبها مدة
اض��اف �ي��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان م ��ا ذك ��ره
الطريجي بان الـ  18شركة املخالفة
ال �ت��ي وص�ل�ت��ه م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ه � ��ي ب � ��االس � ��اس اث� ��ارت � �ه� ��ا م ��دي ��رة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
السابقة وهي من خاطبت الداخلية
بشأن ذلك.
وت �ع �ل �ي �ق ��ا ع� �ل ��ى رس � ��ال � ��ة ل �ج �ن��ة
حماية االم ��وال العامة ق��ال الوزير
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ان ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال� � ��زراع� � ��ة م� �ت� �ع ��اون ��ة م��ع
ال �ل �ج �ن��ة ألب �ع��د م ��دى وم �س �ت �ع��دون

لتزويد اللجنة بكل الوثائق علما
ب��ان �ه��ا ت �خ �ص �ي �ص��ات ق��دي �م��ة ق�ب��ل
تولينا الوزارة.
وك��ان الفتا كلمة النائب حمدان
ال �ع��ازم��ي ال �ت��ي ت �س ��اءل ف �ي �ه��ا :هل
ه � �ن� ��اك ق � ��ان � ��ون ي� �س� �م ��ح ل� �ل ��دي ��وان
االم� �ي ��ري ب �ت��وزي��ع امل� � ��زارع؟ م��ؤك��دا
ان� � ��ه ال ي� ��وج� ��د ق� ��ان� ��ون ي �س �م��ح ل��ه
ب��ذل��ك م�ح�م�لا وزي ��ر االش �غ��ال علي
العمير امل�س��ؤول�ي��ة ك��ام�ل��ة ع��ن تلك
التجاوزات.
وك � ��ان اخ� ��ر امل �ت �ح��دث�ين ف ��ي بند
ال��رس��ائ��ل ال � � ��واردة ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
ع��اش��ور ال� ��ذي ش��ن ه �ج��وم��ا الذع��ا
على الحكومة بسبب ع��دم قدرتها
ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ع ��ازي ��ا س�ب��ب
ذلك الى اختيار قياديني بالرشوة
وال � ��واس� � �ط � ��ة م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى وج � ��ود
حيازات تم توزيعها شفويا.
وتحدث النائب حمدان العازمي
ف��ي ن�ق�ط��ة ن �ظ��ام م��ؤك��دا ان العمير
ل ��م ي �ف �ع��ل اي ش ��يء ف ��ي ال �ح �ي��ازات
ال��زراع �ي��ة وه ��ذا ات �ه��ام اوج �ه��ه اليه
مطالبا بالرد حتى تستفيد اللجنة
مما ذكر.
ول�ف��ت العمير ال��ى ان مستشفى
جابر سيتم تسلمه قريبا
ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ج � ��اءت ردود
ال��وزراء على املالحظات املثارة من
بعض األعضاء كالتالي:
 وزي � ��ر األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي ��رالدولة لشؤون مجلس األمة د .علي
ال �ع �م �ي��ر ق ��ال إن م� � ��داوالت ال �ل �ج��ان
س��ري��ة ول��دي�ن��ا ال ��رد ع�ل��ى ك��ل ات�ه��ام
ولكن احتراما لسرية عمل اللجنة
ل��ن ن�ع�ل��ق وس ��وف أح �ض��ر اج�ت�م��اع
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن ب� ��اب ك �ش��ف ال�ح�ق��ائ��ق
وس� � � �ن � � ��رد ع � �ل � ��ى ك � � ��ل االت� � �ه � ��ام � ��ات
ومستعدون ملوافاة اللجنة بكل ما

تطلبه من معلومات ويدنا ممدودة
للتعاون لجهة التحقيق.
 وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي د .بدر العيسى في رده على
ح��دي��ث ال�ن��ائ��ب ج�م��ال ال�ع�م��ر برفع
نسب القبول قائال لن ترفع النسب
في جامعة الكويت والبعثات فهناك
بعثات ف��ي ج��ام�ع��ات بريطانيا أو
أم �ي��رك��ا وه� �ن ��اك ج��ام �ع��ات ع�ل�ي�ه��ا
ح �ظ��ر ول ��ن ن�س�م��ح ل �ه��م ب��ال�ب�ع�ث��ات
ونستقبل ك��ل الطلبات ونوجههم
الى الجامعات املعتمدة.
 وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلسال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ق��ال إن مجلس ال ��وزراء اتخذ ق��رارا
ب ��إح ��ال ��ة م � ��رس� ��وم رب� � ��ط م �ي��زان �ي��ة
هيئتي م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وأس ��واق
امل � ��ال ال� ��ى ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
وس �ي �ت ��م إح��ال �ت �ه �م��ا إل � ��ى م�ج�ل��س
األم� ��ة خ�ل�ال ال� �ـ  24س��اع��ة ال �ق��ادم��ة
ب��اذن الله وك��ان ذل��ك ردا على قول
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � ��دن � ��ان ع �ب��د
الصمد إن ميزانيتي تلك الهيئتني
لم تردا الى اللجنة البرملانية.
تقارير اللجان عن المشروعات
واالقتراحات بقوانين
نظر املجلس بند تقارير اللجان
ع � ��ن امل� � �ش � ��روع � ��ات واالق� � �ت � ��راح � ��ات
بقوانني وق��د انتهى إل��ى ال�ق��رارات
التالية:
تعديل قانون تنظيم
مهنة الصيدلة
 واف � ��ق امل �ج �ل��س  51م��واف �ق��ون 1غ� �ي ��ر م � ��واف� ��ق م � ��ن  52إج �م ��ال ��ي
ال �ح �ض ��ور ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
لالقتراحات بقوانني بشأن تعديل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ()28
سنة 1996م في شأن تنظيم مهنة
ال�ص�ي��دل��ة وت � ��داول األدوي � ��ة وأح ��ال
املجلس القانون إلى الحكومة.
وفيما يلي أه��م التعديالت على
القانون:
 استبدال نص املادة الثانية منال �ق��ان��ون ال�ق��دي��م ب��ال�ن��ص اآلت ��ي  :ال
يجوز فتح صيدلية خاصة إال بعد
ال�ح�ص��ول على ترخيص م��ن وزارة
الصحة ويرخص بفتح الصيدليات
للفئات التالية :الصيادلة الكويتني
 املستشفيات الخاصة التي ال يقلع��دد األس ��رة ف�ي�ه��ا ع��ن  50س��ري��را -
الجمعيات التعاونية على أن يصدر
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تمديد عمل لجنة التحقيق في مخالفات
توزيع الحيازات الزراعية
تتمة المنشور ص06
ال�ت��رخ�ي��ص ب��اس��م ص�ي��دل��ي كويتي
الجنسية وف��ي كل األح��وال يشترط
في الصيدلي أال يكون من العاملني
في القطاع الحكومي.
ك �م��ا ن �ص��ت ذات امل � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
ال ي��رخ��ص للصيدلي أو الجمعية
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ب ��أك� �ث ��ر م� ��ن ص �ي��دل �ي��ة
واح � � � ��دة ك� �م ��ا ال ي � �ج� ��وز أن ي �ك��ون
ل�ل�ص�ي��دل�ي��ة ف ��رع ف��ي أي م �ك��ان آخ��ر
ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة ال �ت ��ي ي�م�ت��د
نشاطها ألك�ث��ر م��ن منطقة سكنية
ترخيصا ف��ي فتح صيدلية واح��دة
أو ف��رع ل�ه��ا ف��ي ك��ل منطقة ع�ل��ى أن
يصدر كل ترخيص باسم صيدلي
كويتي مستقل عن اآلخر.
ون � �ص� ��ت ذات امل� � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن ��ه
يجب على صيدليات املستشفيات
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة امل��رخ��ص
لها عند ن�ف��اذ ه��ذا ال�ق��ان��ون توفيق
أوض ��اع �ه ��ا خ�ل��ال س �ن��ة م ��ن ت��اري��خ
ص��دور هذا القانون وال يسري هذا
ال �ن��ص ع �ل��ى ص �ي��دل �ي��ات ال �ش��رك��ات
واألف� ��راد امل��رخ��ص ل�ه��م ق�ب��ل ص��دور
ال�ق��ان��ون  1996/28ف��ي ش��أن تنظيم
م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة وت � � ��داول األدوي � ��ة
وت�ل�ت��زم ه��ذه الصيدليات بتشغيل
صيدلي كويتي واحد على األقل في
ك��ل صيدلية على أن ت�ح��دد ش��روط
وإجراءات تطبيق أحكام هذه املادة
في الالئحة التنفيذية.
وتنص املادة الثانية من القانون
املعدل على أن يستبدل بنص املادة
 17م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون ب ��ال� �ن ��ص اآلت� � ��ي:
ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة
برئاسة وكيل ال��وزارة أو من ينوب
عنه على أال تقل درج�ت��ه ع��ن درج��ة
وك�ي��ل م�س��اع��د وع�ض��وي��ة اث�ن�ين من
الوكالء املساعدين بالوزارة ورئيس
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ي��دل�ي��ة أو م��ن ي�ن��وب
ع�ن��ه وع�ض��و م��ن اإلدارة القانونية
ب� � � ��ال� � � ��وزارة ت� �خ� �ت ��ص ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
املخالفات التي تقع في غير املادتني
 14و  15من هذا القانون.
ك �م��ا ت �ن��ص ذات امل � ��ادة ع �ل��ى أن��ه
ي� �ج ��وز ل �ل �ج �ن��ة ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��وب��ات
اآلت�ي��ة  :اإلن ��ذار وال��وق��ف ع��ن العمل
مدة التجاوز سنة وإلغاء الترخيص
ب �م��زاول��ة امل�ه�ن��ة وش �ط��ب اإلس ��م من
ال �س �ج��ل وغ �ل��ق امل� �ك ��ان م ��دة الت��زي��د
على ستة أشهر وفي جميع األحوال
يجب أن تكون القرارات مسببة.
تعديل قانون بلدية الكويت
واف ��ق امل�ج�ل��س  39م��واف �ق��ون من

 45إجمالي الحضور على اق�ت��راح
ن� �ي ��اب ��ي ب � ��إع � ��ادة ال� �ت� �ق ��ري ��ر ب �ش��أن
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت إل ��ى ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة االقتراحات بقوانني املقدمة
م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء وم �ش��روع��ي
ال �ق��ان��ون�ين ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال�ق��ان��ون رق��م ( )5لسنة 2005م في
ش ��أن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة
مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة ع�ل��ى أن ينظره
املجلس في جلسته املقررة االثنني
املقبل امل��واف��ق  13يونيو ال�ج��اري.
وه � ��و رأي ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ف��ي
وزي��ر األشغال العامة وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ت ��ي رأت
إع��ادة التقرير إل��ى اللجنة لضمان
ص �ي��اغ��ة ق��ان��ون �ي��ة م�ح�ك�م��ة مل� ��واده
بعد التعديالت الكثيرة التي قدمت
وت�ح�ت��اج ل��دراس��ة فيما أك��د وزي��ر
امل��واص�لات ووزي ��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن ��دري تمسك
الحكومة بإضافة املناطق الجديدة
ل � �ل� ��دوائ� ��ر االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ب �م��رس��وم
وليس بقانون كما ورد.
العمل في القطاع األهلي
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��إج� �م ��اع 50ع �ض��وا ع�ل��ى االس �ت �ث �ن��اء م��ن امل ��ادة
 104م��ن الالئحة الداخلية ملجلس
األمة واملداولة الثانية عن مشروع
ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش� � ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م ( )6ل�س�ن��ة
2010م ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع
األهلي وأحال املجلس القانون إلى
الحكومة.
وفيما يلي أبرز التعديالت على
القانون:
ي� �ل� �ت ��زم ص� ��اح� ��ب ال� �ع� �م ��ل ال � ��ذي
ي�س�ت�خ��دم ع ��ددا ال ي�ق��ل ع��ن خمسة
عمال وفقا ألحكام هذا القانون أن
يدفع مستحقات العاملني لديه في
حساباتهم ل��دى املؤسسات املالية
امل �ح �ل �ي��ة ول �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة أن تطلب صورة من كشوف
التحويل املرسلة لتلك املؤسسات
املالية.
وت � �ن� ��ص ذات امل � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن ��ه
وي �ص��در ق ��رار م��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ع� ��رض وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��ر املالية
بتحديد املؤسسات املالية وقواعد
املعاملة الخاصة بهذه الحسابات
م��ن ح�ي��ث امل �ص��روف��ات وال�ع�م��والت
واالج � � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ف ��ي ه��ذا
الشأن.
وج � ��اء ف ��ي امل� � ��ادة  138م ��ع ع��دم
اإلخ �ل ��ال ب� ��أي ع �ق��وب��ة أش� ��د ي�ن��ص
ع �ل �ي �ه��ا أي ق � ��ان � ��ون آخ� � ��ر ي �ع��اق��ب

المجلس يرفع
قانون تعديل
الالئحة الداخلية
بشأن نصاب اللجان
من جدول األعمال

جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

ب ��ال� �ح� �ب ��س م� � ��دة ال ت � �ج � ��اوز ث�ل�اث
س � �ن� ��وات وب� �غ ��رام ��ة ع� ��ن ك� ��ل ع��ام��ل
التقل عن ألفي دينار والتزيد على
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل صاحب عمل يخالف
الفقرة الثانية من املادة الـ.10
وت� �ف� �ي ��د ذات امل� � � ��ادة ب ��أن ��ه وف ��ي
ح��ال ال�ت�ح��اق ال�ع��ام��ل بالعمل لدى
صاحب عمل آخر باملخالفة ألحكام
املادة  10فقرة  2املشار إليها يعاقب
صاحب اللعمل اآلخر بذات العقوبة
الواردة في الفقرة السابقة من هذه
املادة وذلك دون إخالل بحق الجهة
اإلدارية في إبعاد العامل املخالف.
وت � ��وض � ��ح امل � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة أن ��ه
تضاف إلى امل��ادة  146من القانون
ف �ق��رة ن�ص�ه��ا وإذا ت�ب�ين للمحكمة
ت �ع �ن��ت ص��اح��ب ال �ع �م��ل ف ��ي ص��رف
مستحقات العامل فلها أن تقضي
له بتعويض  1باملئة من قيمة تلك
املستحقات عن كل شهر تأخير في
صرفها اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ تقديم
الطلب املشار إليه في الفقرة األولى.
وت � �ن� ��ص ذات امل � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن ��ه
وي �س��ري ف��ي ش ��أن امل �ب �ل��غ امل�ح�ك��وم
به نص املادة  145من هذا القانون
وذلك مع عدم االخالل بحق العامل
في املطالبة أمام ذات املحكمة بأي
تعويضات أخرى.
تعديل الالئحة الداخلية
 ل ��م ي ��واف ��ق م �ج �ل��س األم� � ��ة م��نحيث امل�ب��دأ على االق �ت��راح بقانون
بتعديل املادة  180من القانون رقم
 112لسنة  1963ف��ي ش��أن الالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس وت �ق��رر رف�ع��ه من
جدول األعمال.
تعديل قانون اإلجراءات

وافق املجلس بإجماع  45عضوا
على االس�ت�ث�ن��اء م��ن امل ��ادة  104من
ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل �ج �ل��س األم ��ة
وامل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
بقانون بإضافة م��واد ج��دي��دة إلى
القانون رقم  17لسنة  1960بإصدار
ق� ��ان� ��ون اإلج � � � � ��راءات وامل �ح ��اك �م ��ات
الجزائية .وأح��ال املجلس القانون
إلى الحكومة.
ويشير التعديل إل��ى دم��ج امل��واد
( 74مكررأ و 74مكرر ب و 74مكرر
د) في م��ادة واح��دة برقم ( 74مكرر
أ) ل �ي �ك��ون ن �ص �ه��ا :ل �ل �ن��ائ��ب ال �ع��ام
ومل ��ن ي�ف��وض��ه م��ن أع �ض��اء ال�ن�ي��اب��ة
العامة وملدير عامة اإلدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ومل � � ��ن ي� �ف ��وض ��ه م��ن
امل �ح �ق �ق�ي�ن إذا اق� �ت� �ض ��ت م�ص�ل�ح��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ن��ع س�ف��ر امل�ت�ه��م خ��ارج
البالد أن يأمر بمنعه من السفر.
ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة ع� �ل ��ى أن� � ��ه ل �ك��ل
ذي ش ��أن أن ي�ت�ظ�ل��م إل ��ى امل�ح�ك�م��ة
املختصة م��ن ق��رار املنع م��ن السفر
وعلى املحكمة أن تفصل في التظلم
ع�ل��ى وج��ه ال�س��رع��ة أم��ا ب��رف�ض��ه أو
بإلغاء األمر.
وأوض� �ح ��ت أن ��ه ال ي �ج��وز إع ��ادة
التظلم إال بعد مضي ثالثة أشهر
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ف� �ص ��ل ف � ��ي ال �ت �ظ �ل��م
ويجوز للنائب العام أو مدير عام
اإلدارة العامة للتحقيقات بحسب
األح � � ��وال ال � �ع ��دول ع ��ن األم � ��ر وف �ق��ا
ملقتضيات التحقيق.
تعديل قانون قوة الشرطة
واف � ��ق امل �ج �ل��س ب ��اإلج� �م ��اع «33
موافقون من  33إجمالي الحضور»
على االس�ت�ث�ن��اء م��ن امل ��ادة  104من
ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل �ج �ل��س األم ��ة
وامل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع

ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
القانون رقم ( )23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة .وأح��ال املجلس
القانون إلى الحكومة.
وت� �ش� �ي ��ر امل � ��ذك � ��رة اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة
ل �ل �ق��ان��ون إل� ��ى أن� ��ه أس� �ف ��ر ال �ت �ط��ور
ال � �ه� ��ائ� ��ل ال � � � ��ذي ط � � ��رأ ع� �ل ��ى ج �ه ��از
الشرطة ف��ي السنوات األخ�ي��رة عن
بعض مظاهر القصور ف��ي أحكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون ل��ذا أض�ح��ى ض��روري��ا
إج� � � � ��راء ب� �ع ��ض ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ع �ل��ى
أح�ك��ام��ه مل��واك�ب��ة ذل��ك ال�ت�ط��ور وفقا
ملا ورد في هذا القانون.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن� � � ��ه ت � �م� ��ت اع� � � ��ادة
صياغة ع��دد من امل��واد منها امل��ادة
 5بتوصيف جديد لرتب الضباط
م ��ن أع � � ��وان وق � � ��ادة وأم� � � ��راء ح�س��ب
ال�ت�س�ل�س��ل ال �ع �س �ك��ري وع �ل��ى نحو
يتفق مع حقيقة الواقع القائم.
وأش � � � ��ارت إل � ��ى إع� � � ��ادة ص �ي��اغ��ة
الفقرة الثانية من املادتني  32و42
من القانون نظرا ملا أظهره الواقع
ال �ع �م �ل��ي م ��ن ق �ص��ور ف ��ي حكمهما
ي� �ت� �م� �ث ��ل ف � ��ي أن � � ��ه م � ��ن امل � �م � �ك� ��ن أن
تمضي م��دة السنة ال�ت��ي يقضيها
ع �ض��و ق ��وة ال �ش��رط��ة ف ��ي ال�ت�ج��رب��ة
دون ص��دور ق��رار بتسريحه خالل
م ��دة ال �س �ن��ة ك ��ان ي�ث�ب��ت م �ث�لا ع��دم
صالحيته للبقاء ف��ي ال�خ��دم��ة في
األيام األخيرة من تلك السنة.
وأف � � � � � ��ادت ب � ��أن � ��ه مل� �ع ��ال� �ج ��ة ه� ��ذا
ال �ق �ص��ور أض �ي ��ف ح �ك��م م� � ��ؤداه أن
ت �س��ري��ح ع �ض��و ق� ��وة ال �ش ��رط ��ة م��ن
الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة
التجربة بنجاح إما أن يكون خالل
س �ن��ة ال �ت �ج��رب��ة أو خ�ل�ال ش �ه��ر من
انتهاء هذه السنة.
وذك � ��رت أن ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ت�ط��وع
ل��وظ��ائ��ف أف � ��راد ال �ش��رط��ة وض �ب��اط

الصف والخفراء فقد حددت الفقرة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن امل� � � ��ادة  37ال� �ش ��روط
ال� � �ش � ��روط ال � ��واج � ��ب ت� ��واف� ��ره� ��ا ف��ي
املتطوع ومن بينها أال يجاوز عمره
ث�ل�اث�ي�ن س �ن��ة م �ي�ل�ادي��ة واس �ت �ث �ن��اء
الخفراء من هذا الشروط.
تعديل قانون تنظيم السجون
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ع� ��ن م �ش ��روع
ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )26ل �س �ن��ة 1962م
بتنظيم السجون واالقتراح بقانون
ب��إض��اف��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م (90
مكررا) إلى القانون رقم ( )26لسنة
 1962بتنظيم السجون إلى اللجنة
ملزيد من الدراسة.
المناقصات العامة
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س اإلج� � �م � ��اع ع�ل��ى
امل ��داول ��ة األول � ��ى مل �ش��روع ال �ق��ان��ون
واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ذات الصلة
ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وت �ق��رر
تأجيل املداولة الثانية إلى الجلسة
ال� �ق ��ادم ��ة امل � �ق� ��ررة ي� ��وم االث� �ن�ي�ن 13
يونيو الجاري في هذا السياق قال
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ محمد العبد الله إن قانون
املناقصات العامة الذي وافق علية
م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي م��داول �ت��ه األول��ى
يوفر املزيد من الشفافية واملنافسة
واالج��راءات التي تحافظ على املال
العام.
واض � ��اف ال �ع �ب��د ال �ل��ه أن ق��ان��ون
(امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة) ي �ع��د ل�ب�ن��ة
رئ� �ي� �س� �ي ��ة ف � ��ي ه �ي �ك �ل��ة االق� �ت� �ص ��اد
الوطني الذي يعتمد بشكل مباشر
على امل�ن��اق�ص��ات الحكومية ويعد
قانونا عصريا اتكل على مفاهيم
ج � ��دي� ��دة ح� �ي ��ث ت� �م ��ت االس �ت �ع ��ان ��ة
ب��ال �ب �ن��ك ال � ��دول � ��ي وع � � ��دة ش ��رك ��ات
محلية وأجنبية بغية الوصول إلى
ه��ذه املفاهيم معربا ع��ن األم��ل في
أن يقر املجلس القانون في مداولته
ال� �ث ��ان� �ي ��ة خ �ل ��ال ج �ل �س �ت��ه امل � �ق� ��ررة
االسبوع املقبل.
وأف � � � ��اد ب� � ��أن امل� �ج� �ل ��س أق� � ��ر ه ��ذا
ال�ق��ان��ون ب�ع��د أن ك��ان م��وج��ودا في
أروق � � � ��ة م� �ج ��ال ��س األم � � ��ة وال� �ل� �ج ��ان
البرملانية لفترة طويلة الف�ت��ا إلى
أن إقراره يضاف إلى سجل مجلس
األمة الحالي الحافل باإلنجازات.
وفيما يلي أبرز التعديالت التي
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إتاحة التظلم من قرار منع السفر وعلى
المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة
تتمة المنشور ص07
أدخلها مجلس األمة على القانون:
اعد هذا القانون من  97مادة في
احد عشر بابا موزعني على النحو
ال� �ت ��ال ��ي ال � �ب� ��اب االول ال �ت �ع��اري��ف
ون �ط ��اق ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وال �ب��اب
ال � �ث� ��ان� ��ي ه � ��و ت� �ن� �ظ� �ي ��م امل ��ؤس� �س ��ي
الج� �ه ��زة ال� �ش ��راء ال� �ع ��ام ام� ��ا ال �ب��اب
ال� �ث ��ال ��ث ف� �ه ��و الج � � � � ��راءات ال � �ش ��راء
واساليب التعاقد.
وافادت املذكرة بان الباب الرابع
ه��و ب��اب اخ�ت�ي��ار املتعاقد وتاهيل
امل�ن��اق�ص�ين وال �ب��اب ال�خ��ام��س نظم
ع�م�ل�ي��ة ط ��رح امل �ن��اق �ص��ات وت�ق��دي��م
ال � �ع � �ط� ��اءات ام � ��ا ال � �ب� ��اب ال� �س ��ادس
ف �ي �ت �ع �ل ��ق ب� � � ��اج� � � ��راءات ال� � �ب � ��ت ف��ي
املناقصة وتوقيع العقد فيما نظم
الباب السابع االوامر التغييرية.
ون �ظ��م ال �ب��اب ال �ث��ام��ن ال�ن�ظ��ر في
ال�ش�ك��اوى والتظلمات بينما نظم
الباب التاسع منع تضارب املصالح
واملساءلة وال�ج��زاءات ونظم الباب
العاشر العقد النموذجي فيما نظم
الباب الـ 11االحكام الختامية.
وواف� � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س االم� � � � ��ة ع �ل��ى
تعديل امل��ادة الثانية بند  3الفقرة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون ك��ال �ت��ال��ي
م��ع م ��راع ��اة اح �ك��ام امل � ��ادة  152من
ال��دس�ت��ور يستثنى م��ن اح�ك��ام هذا
القانون عمليات شراء وبيع النفط
وم� �ش� �ت� �ق ��ات ��ه وال� � �غ � ��از وم �ن �ت �ج��ات
ال � � �ب � � �ت� � ��روك � � �ي � � �م� � ��اوي� � ��ات ون� �ق� �ل� �ه ��ا
وال�خ��دم��ات التخصصية املرتبطة
ب� �ه ��ا وال � �ت� ��ي ت �خ �ت��ص ب� �ه ��ا وح� ��دة
الشراء بمؤسسة البترول الكويتية.
وت� �ن ��ص امل � � ��ادة  152اي� �ض ��ا ام��ا
ال� �ش� �خ ��ص ال� � � ��ذي ل � ��ه ن� �ص� �ي ��ب ف��ي
ش � ��رك � ��ات م �ن �ف �ص �ل��ة ب �ع �ض �ه��ا ع��ن
ال� � �ب� � �ع � ��ض وت � �س � �ت � �ق� ��ل ك � � ��ل ش ��رك ��ة
بشخصيتها امل�ع�ن��وي��ة وماليتها
ومهندسيها وموظفيها وجهازها
االداري ال � �ع � ��ام ف� �ي� �ج ��وز ل � ��ه ع �ن��د
ال �ت �ص �ن �ي��ف ان ي �س �ج��ل ن �ف �س��ه وان
ي�س�ج��ل ك�ل�ا م��ن ش��رك��ات��ه املستقلة
ويعتبر العطاء املناقص املخالف
لهذه املادة الغيا حكما.
وذك� � ��رت امل� � ��ادة ( )4ان ال �ج �ه��از
امل��رك��زي للمناقصات العامة هيئة
اعتبارية ذات شخصية اعتبارية
لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها
مجلس الوزراء.
وي�خ�ت��ص ال�ج�ه��از وف �ق��ا ل�ل�م��ادة
ذات � �ه� ��ا ب� �ط ��رح امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال �ع��ام��ة
(وم� � � ��ا ف � ��ي ح �ك �م �ه��ا م � ��ن أس ��ال� �ي ��ب
التقاعد) وتلقي ال�ع�ط��اءات والبت
فيها وارسائها والغائها وتمديد

ال�ع�ق��ود االداري� ��ة وت�ج��دي��ده��ا وك��ذا
االوام� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال �ت �ص �ن �ي��ف
واالش � � ��راف ع �ل��ى ال �ت��أه �ي��ل واالذن
ل�ل�ج�ه��ات ال �ع��ام��ة ب ��اج ��راء ال�ت�ع��اق��د
ب � ��أي اس � �ل ��وب م ��ن اس��ال �ي �ب��ه وف �ق��ا
لالجراءات املبينة في هذا القانون.
واوض�ح��ت امل��ادة ان��ه مع مراعاة
القانون رقم ( )5لسنة  1961املشار
ال �ي��ه ت��رس��ي اح �ك��ام ال�ب�ن��د ال�س��اب��ق
على العقود التي تتم داخل الدولة
بشأن اعمال شراء تتبع جهة عامة
وتوجد في دولة اجنبية سواء كان
املتعاقد كويتيا او اجنبيا.
ووافق املجلس على تعديل املادة
ال�خ��ام�س��ة بحيث اص�ب�ح��ت يتألف
م �ج �ل��س ادارة ال �ج �ه��از م ��ن سبعة
اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم
بناء على ترشيح الوزير املختص
وبعد موافقة مجلس ال ��وزراء ملدة
سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة
وي �ع�ين م��ن ب�ي�ن�ه��م رئ�ي�س��ا ون��ائ�ب��ا
للرئيس متفرغني على ان تنتهي
مدة نصف اعضاء املجلس املشكل
الول م��رة بعد سنتني م��ن التعيني
دون ان ي�ك��ون م��ن بينهم الرئيس
ون��ائ�ب��ه وي �ص��در م��رس��وم بتحديد
من تنتهي مدة عضويتهم وتعيني
من يحل محلهم ملدة سنتني .
ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اض��اف��ة
ف� �ق ��رة ج� ��دي� ��دة ال � ��ى امل� � � ��ادة  29م��ن
ال � �ق� ��ان� ��ون ان � ��ه ال ي� �ج ��وز ل�ش�خ��ص
واح��د او مجموعة م��ن االش�خ��اص
مجتمعني ان يسجل عند التصنيف
باكثر م��ن اس��م واح��د او ان يتقدم
في مناقصة باكثر من عطاء واحد

جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

وه� ��ذا م ��ا ع ��دا ال �ع �ط ��اءات ال�ب��دي�ل��ة
ح� �ي ��ث ت �س �م��ح ش � � ��روط امل �ن��اق �ص��ة
بتقديمها.
األسئلة البرلمانية
نظر املجلس بند األسئلة وذلك
على النحو التالي:
 ال�ن��ائ��ب د.ع �ب��د ال �ل��ه الطريجيع� �ق ��ب ع� �ل ��ى ج � � ��واب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ع��ن اإلج � ��راءات وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات التي
ت�م��ت فيما يتعلق ب �خ��روج امل��دع��و
ي��اس��ر حبيب وه��روب��ه م��ن الكويت
وط��ال��ب ال�ط��ري�ج��ي ال��وزي��ر ب��إع��ادة
فتح التحقيق ملعرفة املتسبب الذي
س��اع��ده ع�ل��ي ال �خ��روج م��ن السجن
وتهريبه خارج الكويت.

 ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال �ح �م��دان عقبع �ل��ى ج� ��واب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير الداخلية إلفادته عن
االج� ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت بها االدارة
املختصة بجرائم وسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي ون ��وه ال �ح �م��دان ب��دور
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال�ت�ص��دي ملثل
هذه الظواهر املسيئة للمجتمع.
 النائب جمال العمر عقب علىجواب نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير املالية عن املحفظة الوطنية
وق� � � ��ال ال� �ع� �م ��ر إن س� � ��وق االوراق
املالية يعاني من سلبيات بالرغم
م��ن ان�ش��اء املحفظة منذ ع��ام ٢٠٠٨
بما يقارب مليارا ونصف الدينار
كويتي ولم تحقق املحفظة الهدف
امل� ��رج� ��و م �ن �ه��ا ول �ك �ن �ه ��ا س ��اع ��دت

بعض الشركات املحظوظة.
 ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع عقبع�ل��ى ج ��واب وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع ��ن ع � ��دد ال��ذي��ن
ح� �ص� �ل ��وا ع� �ل ��ى ش� � �ه � ��ادات ع �ل �م �ي��ة
دكتوراه ماجستير بكالوريوس أو
أي ش�ه��ادات أخ��رى م��ن سنة 1992
حتى تاريخ السؤال وهم موظفون
بالدولة دون الحصول على تفرغ
دراس� � ��ي أو اج� � ��ازة دراس � �ي ��ة وق ��ال
النائب إن ه�ن��اك (( ))5768موظفا
ح�ص��ل ع�ل��ى ش �ه ��ادات ب�ك��ال��وري��س
وم��اج �س �ت �ي��ر ودك � � �ت� � ��وراة دون أن
ي �ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ت� �ف ��رغ دراس� � ��ي أو
بعثات وق��ال ال��وزي��ر نحن نمد يد
التعاون لالعضاء في مجلس االمة
ل �س��ن اي ت �ش��ري �ع��ات ت �ح��اف��ظ علي

الخرافي يشيد بدعم رئيس المجلس
في إنجاز مبنى صباح األحمد
توجه أم�ين سر مجلس األمة
بالشكر إلى رئيس مجلس األمة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م مل ��ا ل ��ه م ��ن دور
رئيسي في انجاز مبنى املجلس
وق��ال الخرافي ف��ي مداخلته في
بند الرسائل الواردة إن الرئيس
ال �غ��ان��م ق��د س��ان��د ال� �ق ��رار ال�ف�ن��ي
ألن ال � �ق� ��رار ال �ف �ن��ي ك � ��ان ص�ع�ب��ا
واس � �ت � �ط� ��اع ب �ب �ع��ض ال� �خ� �ب ��رات
امل �ت��واف��رة م��ن خ�ل�ال امل�ج�ل��س أن
يدعمنا ك��ام��ل ال��دع��م ف��ي إنجاز
هذا املبنى.
ك�م��ا ت��وج��ه ال�خ��راف��ي بالشكر

إل � ��ى ال� ��زم�ل��اء أع � �ض ��اء امل �ج �ل��س
ال � ��ذي � ��ن ك � ��ان � ��وا ه � ��م ال� ��داع � �م �ي�ن
ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ف ��ي ه � ��ذا امل� �ش ��روع
وأت � ��وج � ��ه ب��ال �ش �ك��ر إل � ��ى األم �ي�ن
العام ملجلس األمة لدوره الفعال
وتهيئة األج� ��واء لتنفيذ ك��ل ما
دار ف��ي ه��ذا امل �ش��روع وموظفي
األم � � � ��ان � � � ��ة وال � � �ش � � �ك� � ��ر ل � � �ل� � ��إدارة
القانونية مدير اإلدارة عبدالله
ال � �ع � �ن� ��زي وامل � �س � �ت � �ش� ��ار م �ح �م��د
م� ��راد وامل �س �ت �ش��ار م�ن�ي��ب أي�ض��ا
واملستشارين والشكر موصول
إلى الزميل أحمد الرى والزميل

فيصل الشايع ال��ذي��ن واكبوني
مع األمني العام في هذه اللجنة
والتي كانت من الصعب التعامل
ف�ي�ه��ا ك �م��ا أت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل��ى
جمعية املهندسني الكويتية م.
م�ح�م��د امل �ح �م��ود وع�ب��دال�ح�م�ي��د
غ � �ل ��وم وع � �ل ��ي ال� �س ��ال ��م وراش� � ��د
ال�ع�ن��زي ع�ل��ى دوره ��م التطوعي
في هذا املشروع والجهاز الفني
وع �ل��ى رأس� ��ه م .رس� ��ام ال�ح��رب��ي
ال � ��ذي ت �ح �م��ل ف� ��وق ط��اق �ت��ه رغ��م
ي �ع �ن��ي اس� �ت� �ط ��اع أن ي� � ��ؤدي ك��ل
امل� �ط� �ل ��وب م� �ن ��ه وب� �ك ��ل اج �ت �ه��اد

وكذلك م .خالد العساف وأيضا
امل�ه�ن��دس�ين وامل�ه�ن��دس��ات ال��ذي��ن
ش��ارك��وا م��ن ج�ه��از امل�ج�ل��س في
ه � ��ذا امل �ب �ن��ى وال � � ��ذي ف ��ي اآلخ� ��ر
ن� ��رس� ��ل رس � ��ال � ��ة ل �ل ��إخ� � ��وان ف��ي
ال �ح�ك��وم��ة ن �ق��ول ه ��ذه امل�ش��اري��ع
ال � �ت� ��ي ت � �ق ��ف ج� �م� �ي ��ل أن ت �ك �م��ل
عشنا اإلن�ج��از وب��ارك�ن��ا حضرة
صاحب السمو في هذه الفرحة
وكل الوزراء وكل املهندسني بأن
نعيد ك��ل امل�ش��اري��ع ال��واق�ف��ة إلى
التنفيذ.

البنية التعليمية وال��وظ�ي�ف�ي��ة في
البلد وك��ل الشهادات التي يحصل
ع �ل �ي �ه��ا امل � ��وظ� ��ف دون ال �ح �ص ��ول
ع �ل��ي اذن م��ن ج �ه��ة ال �ع �م��ل ل��ن يتم
اع�ت�م��اده��ا وه ��ذا اج ��راء مل�ن��ع ت�ك��رار
ه � ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة وه � �ن ��اك اج � � ��راءات
ت ��أدي� �ب� �ي ��ة ب� �ح ��ق امل ��وظ� �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن
يحصلون على ش �ه��ادات جامعية
وعليا دون إجازة دراسية رسمية.
 النائب د .عبد الرحمن الجيرانعقب على جواب وزير العدل ووزير
االوق � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
إلفادته عن مؤلفات مركز الوسطية
وقال الجيران إن مؤلفاته تتضمن
تحريضا على الحكومات والطعن
في هيئة كبار العلماء بالسعودية
ل��ذل��ك نشيد ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء
وج �ه��ود وزي ��ر االوق� ��اف ف��ي إي�ق��اف
مركز الوسطية ومواجهة مؤلفاته
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال� ��وزي� ��ر ي�ع�ق��وب
الصانع إن مركز الوسطية السابق
لم يكن له كيان قانوني سليم وإن
لجنة التحقيق انتهت الى ان بعض
ال�ك�ت��ب ال �ت��ي ك��ان��ت ت ��وزع تحتوي
على دعوة للثورات والخروج على
الحاكم والكثير من الفكر املتطرف
الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي
تنشده الكويت والعالم االسالمي.
موضحا أن��ه على ض��وء ذل��ك ألغي
م ��رك ��ز ال��وس �ط �ي��ة وال � �ح� ��ق ب� � ��إدارة
ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة األوق � ��اف وال �ش��ؤون
االسالمية.
ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ةم�ب��ارك الخرينج عقب على ج��واب
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب ع��ن اإلج � ��راءات القانونية
التي قامت بها وزارة االعالم تجاه
املمثلة رغ��دة وأثنى الخرينج على
قرار الوزير بمنع عرض مسلسالت
ت �ل��ك امل�م�ث�ل��ة ال �ت��ي ت �س��يء ل�س�ي��ادة
ال �ك��وي��ت ط��ال�ب��ا ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع دول
الخليج ملنع مسلسالتها.
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نسعى إلى إنجاز القوانين المدرجة على جدول األعمال في نهاية دور االنعقاد

نواب :جلسات شهر رمضان ستشهد
إنجازات أكثر بتعاون السلطتين

أكد نواب عزمهم انجاز
القوانين المدرجة على
جدول االعمال خالل
دور االنعقاد الحالي وان
هناك تعاونا مثمرا بين
الحكومة والمجلس
يساعد على انجاز هذه
القوانين وقالوا في
تصريحات للدستور ان
شهر رمضان يشهد
همة اكبر من النواب
ورغبة في االنجاز خاصة
اننا اقتربنا من نهاية
دور االنعقاد.واشاروا
الى ان المجلس انجز
في جلستي الثالثاء
واالربعاء الماضيين
قوانين مهمة
اهمها قانونا الصيدلة
والداخلية كما عالج
النواب سلبيات قانون
المناقصات الذي طال
انتظاره لتعديله حتى
اليعطل المشروعات
كما ان قانون البلدية
تمت اعادته الى اللجنة
لمزيد من الدراسة.

د .يوسف الزلزلة

عدنان عبدالصمد

مبارك الخرينج

م .عادل الخرافي

الخرينج :المجلس
أثبت أنه مستمر
في مسيرة
اإلنجاز

الخرافي :الشهر
عبدالصمد :من
الزلزلة :جلسة
عسكر :األداء
الفضيل لم يكن
الجيد أن يأخذ
األربعاء الماضي
المثمر والعمل
عائقا بل على
المناقصات أكثر
كانت من الجلسات الدؤوب مستمر
العكس كان دافعا من جلسة باعتباره المتميزة
نحو مزيد من
أكبر لإلنجاز
قانونا مهما جدا
اإلنجاز والتقدم

ق� � � ��ال ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم��ة النائب م�ب��ارك الخرينج إن
املجلس قد أثبت أن��ه مستمر في
م�س�ي��رة اإلن �ج��از ح�ي��ث أق ��ر ع��ددا
م� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن أه �م� �ه ��ا م ��وض ��وع
امل � � �ن � ��اق � � �ص � ��ات وه� � � � ��و م � ��وض � ��وع
ض � ��روري ج ��دا ح �ي��ث غ �ط��ى على
بعض الثغرات التي كانت تحوي

سلبيات تعيق هذا العمل متمنيا
أن ينجز املجلس جميع القوانني
امل� ��وج� ��ودة ع �ل��ى ج � ��دول األع �م��ال
بنهاية دور االنعقاد الحالي لنبدأ
بعدها إجازة صيفية نعطي فيها
ب �ع��ض ال �ح ��ق ألس ��رن ��ا وأب �ن��ائ �ن��ا
ال � � � � ��ذي ق � � ��د ن � �ض � �ط� ��ر ل �ل �ت �ق �ص �ي��ر
م�ع�ه��م ف �ي��ه ب�س�ب��ب األع� �ب ��اء ال�ت��ي

يفرضها علينا العمل النيابي ثم
ي�ع��ود املجلس ف��ي أوائ ��ل أكتوبر
ليستأنف نشاطه م��ع ب��داي��ة دور
االنعقاد الرابع واألخير مؤكدا أن
م��ا يشهده املجلس م��ن إن�ج��ازات
إنما هو خير دليل على التعاون
املثمر بني السلطتني التشريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�ت�م�ن�ي��ا أن يستمر

ه� � ��ذا ال � �ت � �ع� ��اون ن� �ح ��و م� ��زي� ��د م��ن
اإلنجاز والتقدم.
جلسة موفقة
ك ��ذل ��ك ف �ق��د أك� ��د ال �ن��ائ��ب ع ��ادل
ال � �خ� ��راف� ��ي أن ج� �ل� �س ��ة ال� �ث�ل�اث ��اء
امل��اض��ي كانت موفقة أنجز فيها
املجلس عددا من القوانني املهمة

العبداهلل :إقرار قانون المناقصات
بعد  20عاما من إحالته
أوض� � � ��ح وزي� � ��رال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس ال��وزراء محمد العبدالله أن
قانون املناقصات بالتحديد قريب
ج��دا إل��ى قلبه وق ��ال :حينما ب��دأت
عملي كباحث في اللجان ال��وزاري��ة
ع ��ام  1994أو ع ��ام  1995ك��ان��ت من
أول� ��ى م �ه��ام��ي ه ��ي إح ��ال ��ة م �ش��روع
قانون املناقصات إلى مجلس األمة
ف��ي تلك السنة وق��د أحلنا القانون
بالفعل في ع��ام  1994أو ع��ام 1995
وه��ا نحن في ع��ام  2016ليتم إق��رار
ق ��ان ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ف ��ي م��داول �ت��ه
األول ��ى أي ب�ع��د م�ض��ي أك�ث��ر م��ن 20

عاما على إحالته .وأعرب الوزير عن
أم�ل��ه ف��ي أن يتم إق ��رار ه��ذا القانون
في مداولته الثانية خاصة بعد أن
تغير كثيرا في هذه الفترة وحدثت
فيه الكثير من التعديالت من خالل
م �ن ��اق �ش ��ات ال� �ل� �ج ��ان واالس �ت �ع ��ان ��ة
بالبنك الدولي وأصحاب الخبرات
وال� � � � � � ��رأي ف� � ��ي ه� � � ��ذا امل � � �ج� � ��ال ح �ت��ى
ي � �خ � ��رج ق � ��ان � ��ون امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ف��ي
ال �ص��ورة امل�ث�ل��ى ل��ه ل�ي�ض�ف��ي م��زي��دا
م��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ت�ن��اف��س ال�ح��ر في
االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط� �ن ��ي ال� � ��ذي ي��رت �ك��ز
أس ��اس ��ا ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ات م�ش�ي��دا

بالتعاون العظيم بني مجلس األمة
وال �ح �ك��وم��ة ال� ��ذي ل� ��واله م��ا ك �ن��ا أن
نصل إلى هذا املستوى من اإلنجاز
وأن��ا تعمدت أن أذك��ر ت��اري��خ إحالة
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات للمجلس حتى
ن��درك جميعا أنه لوال هذا التعاون
امل�ث�م��ر ب�ي�ن امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة ما
كنا استطعنا ان نناقشه ونقره في
م��داول �ت��ه األول � ��ى ب�ع��د أك �ث��ر م��ن 20
ع��ام��ا م��ن ت��اري��خ إحالته ول�ن��ا كلمة
أخ ��رى م�ع�ك��م ب�ع��د امل��داول��ة الثانية
لهذا القانون املهم جدا جدا.

الشيخ محمد العبدالله

عسكر العنزي

ورغ� ��م أن �ه��ا أول� ��ى ال �ج �ل �س��ات في
رم� �ض ��ان إال أن ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل
ل ��م ي �ك��ن ع��ائ �ق��ا ب ��ل ع �ل��ى ال�ع�ك��س
ك��ان داف �ع��ا أك�ب��ر ل�لإن�ج��از معربا
ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن تشهد الجلسات
املقبلة مزيدا من اإلنجاز والعمل
امل � �س � �ت � �م� ��ر ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق م �ص �ل �ح��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وإرض � � � � � ��اء ط� �م ��وح ��ات
الشعب الكويتي.
أم��ا النائب ع��دن��ان عبدالصمد
ف� ��أوض� ��ح أن � ��ه ق� ��د ت� ��م ف� ��ي ج�ل�س��ة
األرب�ع��اء امل��اض��ي مناقشة وإق��رار
ق ��ان ��ون ال �ش��رط��ة وه� ��و م��وض��وع
فني مهني كذلك ما يتعلق بإدارة
وت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون وه� ��ذا سحب
إل��ى اللجنة م��رك��زا ع�ل��ى مناقشة
امل � �ج � �ل� ��س ق � �ض � �ي ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات
ومؤكدا أنه من الجيد أن يأخذ هذا
القانون أكثر من جلسة باعتباره
قانونا مهما جدا وبالتالي فكلما
ك��ان ال �ق��ان��ون ج��ام�ع��ا م��ان�ع��ا وف��ر
أم� ��واال ك�ث�ي��رة ع�ل��ى ال��دول��ة وس��د
مواطن الهدر والتجاوز والتعدي
على املال العام.
واوض � ��ح ان ��ه ت ��م إق � ��رار ق��ان��ون
امل �ن��اق �ص��ات ك �م��داول��ة أول� ��ى بعد
األخ� � � ��ذ ب �ك �ث �ي��ر م � ��ن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
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تطلع نيابي إلقرار قانوني المناقصات
تتمة المنشور ص09
م�ن��وه��ا إل��ى أن ه��ذا ال�ق��ان��ون كما
أت� �ص ��ور ل ��و ت �م��ت م �ن��اق �ش �ت��ه ف��ي
ع �ش��ر ج �ل �س��ات ف �س �ت �ك��ون ه �ن��اك
تعديالت عليه في كل جلسة وفي
ال �ن �ه��اي��ة ف �ق��د ت ��م إرس ��ال ��ه للجنة
لدراسة هذه التعديالت على أمل
إق � ��راره ف��ي م��داول �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة في
جلسة مقبلة.
قانون المناقصات
وذكر النائب د .يوسف الزلزلة
ان جلسة األرب�ع��اء املاضي كانت
م��ن الجلسات املتميزة حيث أقر
ف�ي�ه��ا اث �ن��ان م��ن ال �ق��وان�ين املهمة
أولهما القانون الخاص بالشرطة
وه� � ��و ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي �م��ي واألم� � ��ر
ال �ث ��ان��ي ه ��و ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات
ال � � ��ذي ان� �ت� �ظ ��رن ��ا أك� �ث ��ر م� ��ن س�ب��ع
س � �ن� ��وات ح� �ت ��ى ي� �ت ��م ال� �ن� �ظ ��ر ف�ي��ه
وإق� � � ��راره وأخ� �ي ��را ه� ��ذا األس �ب��وع
انتهينا م��ن امل��داول��ة األول��ى لهذا
ال � �ق � ��ان � ��ون وال� � �ت � ��ي ش � �ه� ��دت ع ��دة
نقاشات بناءة تقدم فيها عدد من
النواب بكثير من التعديالت التي
أخ ��ذ ب �ه��ا ول �ك��ن ت�ب�ق��ت ت�ع��دي�لات
أخرى تحتاج إلى وقت أطول من
اللجنة للنظر فيها ومناقشتها
في املجلس.
واش ��اد ال�ن��ائ��ب عسكر العنزي
ب� ��إق� ��رار ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ف��ي
م ��داول� �ت ��ه األول � � ��ى ب �ح �ل��ة ج��دي��دة
ل� �ل� �خ ��روج ب ��ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي أف �ض��ل
صورة له تحقق مصلحة الكويت
والكويتيني باإلضافة إل��ى ما تم
إن �ج��ازه ال�ث�لاث��اء م��ن ع��دة قوانني
مهمة أبرزها قانون تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية متمنيا
أن ي �س �ت �م��ر ه� � ��ذا األداء امل �ث �م��ر
وال�ع�م��ل ال� ��دؤوب ن�ح��و م��زي��د من
اإلنجاز والتقدم.
قانون البلدية
وأوضح النائب سعدون حماد
ان ال �خ�لاف ع�ل��ى ق��ان��ون البلدية
كان على تعديل موضوع الدوائر
االن �ت �خ��اب �ي��ة ل��ذل��ك ف �ق��د اق�ت��رح��ت
ع�ل��ى رئ �ي��س امل�ج�ل��س أن نسحب
م ��وض ��وع ال� ��دوائ� ��ر ون� �م ��رر ب�ق�ي��ة
ال�ق��ان��ون ول�ك��ن ف��ي ال�ن�ه��اي��ة أعيد
القانون مرة أخرى للجنة املرافق
ال �ع��ام��ة ل �ل ��دراس ��ة ل �ي �ع��رض على
املجلس في جلسة االثنني املقبل
وأن� ��ا أع�ت�ق��د أن ال �ت��وج��ه األف�ض��ل
ه� ��و ب �س �ح��ب م� ��وض� ��وع ال� ��دوائ� ��ر
االنتخابية ليزول سبب الخالف
ون � �ص� ��وت ع� �ل ��ى ب �ق �ي ��ة ال� �ق ��ان ��ون
ألن � ��ه إذا ظ ��ل م ��وض ��وع ال ��دوائ ��ر
االن�ت�خ��اب�ي��ة فسيستمر ال�خ�لاف
ويبطل القانون كله منبها أنه ال
يعني بذلك أن يستمر الحال كما
هو عليه في شأن من لم يصوتوا

سعدون حماد

د .أحمد مطيع

حماد :الدوائر
االنتخابية يجب أن
تكون في قانون
منفصل ويعرض
على المجلس

الجيران :األسبوع الجالل :سعيد
مطيع :إرجاء
العوضي :تم حل
قانون البلدية ألخذ الماضي كان مليئا بإنجاز قانون مهنة إشكالية منع السفر
باإلنجازات لما فيه الصيدلة وألف
مالحظات النواب
بالسماح بالتظلم
مبروك وتستاهلون إلى المحكمة
حتى يصدر بأكمل مصلحة الكويت
صورة
العليا وتقدمها

منذ  35عاما ولكن نضع موضوع
ال ��دوائ ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ق��ان��ون
م�ن�ف�ص��ل وي �ع��رض ع�ل��ى املجلس
للتصويت عليه خاصة أن هناك
ع� ��دة اق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
منهم علي سبيل املثال أن تكون
خ �م��س دوائ� � ��ر ف �ق��ط وم� ��ن ث ��م فال
يمكن أن يحسم هذا املوضوع من
خ�لال اللجنة وحسب أم��ا قانون
البلدية ككل ففيه عدة نقاط اخرى
مهمة يجب أن تناقش ونصوت
عليها في يوم االثنني املقبل.

أن��ه ك��ان أس�ب��وع اإلن�ج��از ومثلما
ق�ل�ن��ا م��ن ق�ب��ل ف ��إن ش�ه��ر رم�ض��ان
ش�ه��ر ك��ري��م م �ب��ارك وش�ه��ر الخير
وال �ف �ت��وح��ات واإلن� � �ج � ��ازات ل��ذل��ك
فقد كانت جلسة الثالثاء حافلة
ب �ك �ث �ي��ر م � ��ن ال � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ت� ��ي ت��م
التصويت عليها وإقرارها أهمها
ال �ق��ان��ون ال �خ��اص ب �ش��أن تنظيم
مهنة ال�ص�ي��دل��ة وت� ��داول األدوي ��ة
والقانون املتعلق بالبلدية الذي
ن��أم��ل أن ن�ن�ت�ه��ي م�ن��ه ف��ي جلسة
االث�ن�ين املقبل كذلك فيما يتعلق
بالالئحة الداخلية ملجلس األمة
ون�ص��اب ال�ل�ج��ان وم�س��أل��ة قانون
اإلج��راءات واملحاكمات الجزائية
وال �ت �ظ �ل��م ض ��د امل� �ن ��ع م ��ن ال �س �ف��ر

أسبوع اإلنجاز
وأشاد النائب سعود الحريجي
بجلستي االسبوع املاضي مؤكدا

د .عبد الرحمن الجيران

ب � � ��دال م� � ��ن أن ي� �ض� �ط ��ر ال �ب �ع ��ض
لألسف للمكوث ألجل غير مسمى
وال�س�ب��ب ف��ي النهاية ال يستحق
املنع .وتمنى الحريجي أن تستمر
هذه الوتيرة من اإلنجاز في بقية
شهر رمضان املبارك.
المناقصات والشرطة
وذك ��ر ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د الرحمن
ال� � �ج� � �ي � ��ران ان ج� �ل� �س ��ة ال� �ث�ل�اث ��اء
امل � ��اض � ��ي ك� ��ان� ��ت ج� �ل� �س ��ة م �ل �ي �ئ��ة
ب��اإلن �ج��ازات ت�ض��اف ملسيرة هذا
املجلس ونستكمل جدول األعمال
في الجلسات القادمة نحو مزيد
من العمل ملا فيه مصلحة الكويت
العليا وتقدمها وازدهارها.

طالل الجالل

وش � ��دد ال� �ج� �ي ��ران ع �ل��ى أن ك�لا
من قانوني املناقصات والشرطة
يعتبران م��ن ال�ق��وان�ين املستحقة
وال �ض��روري��ة ف�ق��ان��ون املناقصات
ي� �س ��د ف � ��راغ � ��ا ت �ش ��ري �ع �ي ��ا ك �ب �ي��را
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ال �ع �ن��اي��ة ب��اخ�ت�ي��ار
لجنة املناقصات باعتبارها من
ض �م��ن ح�ل�ق��ة ال� � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة
ل �ل �م �ن��اق �ص��ة وس �ي �ك ��ون ل �ه��ا دور
م�ه��م ف��ي اخ�ت�ي��ار أو ع��دم اختيار
ه��ذا املناقصة أو تلك لذلك يجب
أن تتميز اللجنة بكفاءة وأهلية
وم�ه�ن�ي��ة وث �ق��ة أه ��ل ال �ك��وي��ت وأن
يحكم عملها معايير وض��واب��ط
محددة.
أم��ا بالنسبة ل�ق��ان��ون الشرطة

العمير :قانون البلدية سيحل
كثيرا من المشاكل

الصانع :مصلحة الوطن
والمواطنين غايتنا

أش��اد وزي��ر األشغال العامة
د .علي العمير باملجهود الذي
بذل في جلسة الثالثاء املاضي
وال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��م إن�ج��ازه��ا
وفيما يتعلق بقانون البلدية
ف�ق��د ت�م��ت إع��ادت��ه للجنة م��رة
أخ��رى ملزيد من الدراسة حتى
ال ي � �خ� ��رج ن ��اق � �ص ��ا وت �ض �ي��ع
صورته املشرقة التي تأملناها
ألن��ه قانون سيحل الكثير من
امل � �ش ��اك� ��ل وامل � �ع � �ض�ل��ات ال �ت��ي
كانت تعتري منظومة البلدية.

أش� � � � ��اد وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل وزي� � ��ر
األوق� � ��اف وال � �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
ي �ع �ق��وب ال �ص ��ان ��ع ب �م��ا ش �ه��دت��ه
ق��اع��ة عبد ال�ل��ه ال�س��ال��م األس�ب��وع
امل��اض��ي م��ن إن�ج��از ملجلس األم��ة
ب��ال �ت�ع��اون م��ع ال�ح�ك��وم��ة ب��إق��رار
ت �ش��ري �ع��ات م �ه �م��ة وم �ق �ت��رح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن ض � � ��روري � � ��ة مل �ص �ل �ح��ة
ال ��وط ��ن وامل ��واط� �ن�ي�ن م �ع��رب��ا عن
أمله في أن يستمر هذا التعاون
حتى نتمكن ف��ي ال�ف�ت��رة القليلة
امل�ت�ب�ق�ي��ة م ��ن دور االن �ع �ق��اد من
تحقيق مزيد من اإلنجاز.

د .علي العمير

يعقوب الصانع

كامل العوضي

ف� ��إن م ��ا ت ��م إق � � ��راره م ��ن ش��أن��ه أن
يطور املنظومة األمنية معربا عن
س�ع��ادت��ه ب��وج��ود اه�ت�م��ام خ��اص
ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة األخ � �ي � ��رة ب��امل �ن��اه��ج
األمنية التي ت��درس ف��ي الكليات
العسكرية باإلضافة إلى العناية
والرعاية بالتخصصات النادرة
خ ��اص ��ة ال �ط �ل �ب ��ة امل �ب �ت �ع �ث�ي�ن ف��ي
ال �خ ��ارج ل�ي�ك��ون��وا م�ح��ط اه�ت�م��ام
ال� � �ق� � �ي � ��ادات األم � �ن � �ي� ��ة وامل� �ت ��اب� �ع ��ة
امل� �ب ��اش ��رة وم � ��ن ث ��م ف �ن �ح��ن ن�ش��د
على ي��د وزي��ر الداخلية لالرتقاء
ب �م �ن �ظ��وم��ة األم� � � ��ن وم� � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب��ال �ك��وادر ال��وط �ن �ي��ة م��ن ال�ش�ب��اب
الكويتي.
وأعرب النائب طالل الجالل عن
سعادته بما تم إنجازه بوجه عام
وع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص القانون
املتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة
وت� ��داول األدوي� ��ة م�ب��ارك��ا ل�لإخ��وة
األط� �ب ��اء ال �ص �ي��ادل��ة ق��ائ�ل�ا  :أل��ف
مبروك وتستاهلون.
منع السفر
وب � � ��دوره أش � ��اد ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل
ال� �ع ��وض ��ي ب �م��ا أن � �ج ��زه امل �ج �ل��س
األس �ب��وع امل��اض��ي م��رك��زا على ما
دار يوم الثالثاء من حل إشكالية
م�ن��ع ال�س�ف��ر ح�ي��ث واف ��ق املجلس
ع �ل��ى االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م � ��واد ج ��دي ��دة ل �ل �ق��ان��ون رق� ��م 17
لسنة  1960بشأن إص��دار قانون
اإلج��راءات واملحاكمات الجزائية
بعد التصويت عليه في مداولتيه
األول � � � � ��ى وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ب� ��اإلج � �م� ��اع
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والبلدية في جلسة الغد

سيف العازمي

سعود الحريجي

الحريجي :التظلم
العازمي :بعض
ضد المنع من
القوانين التي تم
إقرارها كانت تنتظر السفر لن يضطر
منذ سنين طويلة البعض للمكوث
ألجل غير مسمى
تتمة المنشور ص10
موضحا أن من أهم ما تم تعديله
وإض��اف �ت��ه ه ��و أن ل �ك��ل ذي ش��أن
أن يتظلم إل��ى املحكمة املختصة
م��ن ق� ��رار امل �ن��ع م��ن ال �س �ف��ر وع�ل��ى
املحكمة أن تفصل في التظلم على
وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء
األم � ��ر ع �ل��ى أن� ��ه ال ي� �ج ��وز إع� ��ادة
التظلم إال بعد مضي ثالثة أشهر
من تاريخ الفصل في التظلم كما
يجوز للنائب العام أو مدير عام
اإلدارة العامة للتحقيقات بحسب
األح � ��وال ال �ع��دول ع��ن األم ��ر وفقا
ملقتضى التحقيق.
ك� �م ��ا ن � � ��وه ال � �ع� ��وض� ��ي ب� ��إق� ��رار
امل �ج �ل��س ل� �ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م م�ه�ن��ة
ال �ص �ي��دل��ة وت� � � ��داول األدوي� � � ��ة ف��ي
مداولتيه األول��ى والثانية مهنئا
األط �ب��اء الصيادلة وال��ذي��ن يصل
تعدادهم إلى  900طبيب صيدلي
من أبناء الشعب الكويتي.
وع � � � � � � ��ن ج � � �ل � � �س� � ��ة األرب� � � � � �ع � � � � ��اء
أشادالعوضي بما تم إنجازه من
القوانني أهمها قانوني الشرطة
املناقصات العامة الذي تم إقراره
في املقبلة األول��ى متمنيا أن يتم
إق � ��راره ف��ي م��داول �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة في
الجلسات القادمة للمجلس نظرا
ألهمية وضرورية هذا القانون.
وعلى نفس املنوال أكد النائب
سيف العازمي أن جلسة الثالثاء
املاضي تم خاللها إنجاز العديد
م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ه �م��ة خ��اص��ة ما
يتعلق ب�ق��ان��ون مهنة الصيادلة
مباركا لإلخوة األطباء الصيادلة
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وراج � �ي� ��ا أن
ي �س �ت �م��ر ه � ��ذا ال� �ع� �م ��ل واالت � �ج� ��اه

نحو األف�ض��ل خ��اص��ة وأن بعض
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��م إق��راره��ا كانت
تنتظر منذ سنني طويلة.
من جانبه ق��ال النائب د.أحمد
مطيع ان جلسة الثالثاء املاضي
ك��ان��ت منتجة وم�ن�ج��زة بالنسبة
ل �ب �ع��ض امل � � � � ��داوالت ال � �ت ��ي ك��ان��ت
م �ت��أخ��رة م �ش �ي��را إل� ��ى أن� ��ه ق ��د تم
إرج� � � � ��اء ق � ��ان � ��ون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ألخ ��ذ
مالحظات النواب والعودة للجنة
املختصة ملزيد من الدراسة حتى
يصدر ال�ق��ان��ون ب��ال�ص��ورة املثلى
ال� �ت ��ي ت �ح �ق��ق م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت
والشعب الكويتي.

جانب من احدى الجلسات

م .محمد الهدية

ماجد موسى

حمود الحمدان

الحمدان :قطار
موسى :قانون
الهدية :ضممنا
البلدية تمت إعادته اإلنجاز يسير في
المناطق التي
االتجاه الصحيح
كانت محرومة من للجنة المختصة
إلقرار المزيد من
مرة ثانية كما
التصويت حسب
القوانين
الموقع الجغرافي أكدت ذلك مرات
موضوع الدوائر
م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ق ��ال ال�ن��ائ��ب
م� �ح� �م ��د ال � �ه� ��دي� ��ة رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
املرافق العامة مدافعا عن اللجنة
ض��د م��ن اتهمها ب�ع��دم الحيادية
فيما يخص موضوع الدوائر إن
اللجنة في األساس لم تضف ولم
تزد شيئا من عندها وإنما ضمت
امل� �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م �ح��روم��ة
م ��ن ال �ت �ص��وي��ت خ�ل��ال ال �س �ن��وات
امل � ��اض � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى ح � �س� ��ب امل� ��وق� ��ع
ال�ج�غ��راف��ي وف�ق��ط ول��م تنظر إل��ى
أي اع �ت �ب��ارات أخ ��رى ول�ك��ن هناك
بعض اإلخ��وة النواب يريدون أن

يفصلوا هذا القانون وفقا ملا هو
ّ
مناسب لهم شخصيا بينما لم
تنظر اللجنة ه��ذه ال�ن�ظ��رة أثناء
دراس� ��ة ال �ق��ان��ون ول��ذل��ك ف��إن �ن��ا ال
زل� �ن ��ا ع �ل ��ى م��وق �ف �ن��ا رغ � ��م أن � ��ه ال
ي ��رض ��ي ب �ع��ض ال � �ن� ��واب ف�ح�ص��ل
م��ا حصل ألن ك��ل م��ا قمنا ب��ه في
ال �ل �ج �ن��ة ه ��و ض ��م امل �ن��اط��ق ال �ت��ي
ك ��ان ��ت م �ح ��روم ��ة م ��ن ال �ت �ص��وي��ت
وفقا للموقع الجغرافي ولم نبدل
منطقة مكان أخرى أو ما شابه.
وأض � � � � ��اف ال � �ه� ��دي� ��ة أن م � ��ا ت��م
ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ه��و إع � ��ادة ال �ق��ان��ون
للجنة لنصوت عليه م��رة اخ��رى

ث ��م ي� �ع ��رض ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال ��ذي
س�ي�ت�خ��ذ ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي بشأنه
م�ن�ب�ه��ا ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه إل ��ى أن
الحكومة تريد أن تصدر الدوائر
بمرسوم وتصادر الحق األصيل
ل �ل �م �ج �ل��س ف � ��ي إص� � � � ��دار ق ��ان ��ون
ال��دوائ��ر وه��ذا أم��ر نرفضه قطعا
ألن ق � ��ان � ��ون ال � � ��دوائ � � ��ر ي� �ج ��ب أن
ي �ص��در م��ن م�ج�ل��س األم ��ة ول�ي��س
م � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب � �م� ��رس� ��وم وف �ق��ا
مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا وه� � � ��ذا امل � ��وق � ��ف م��ن
الحكومة ساهم أيضا ف��ي إع��ادة
التقرير إلى اللجنة مرة أخرى.
واس � �ت� ��درك ال �ه ��دي ��ة أن ج�ل�س��ة
ال� � �ث �ل��اث � ��اء امل � ��اض � ��ي ت� �ع� �ت� �ب ��ر م��ن
اإلن �ج��ازات ال�ت��ي ت�ض��اف لرصيد
مجلس األمة نظرا للمجهود الذي
يبذل خالل دور االنعقاد الحالي
لالنتهاء من القوانني التي تخدم
مصلحة الوطن واملواطنني وهذا
ما دأب عليه املجلس طوال الفترة
املاضية خاصة أن شهر رمضان
املبارك لم يؤثر بالسلب على أداء
املجلس.
وق��ال النائب ماجد موسى إن
جلسة ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي ت��م فيها
إن � �ج ��از ب �ع��ض ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ه �م��ة
خ��اص��ة ت�ن�ظ�ي��م م �ه �ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ان ج �ل �س��ة األرب � �ع� ��اء
ال� �ت ��ي ت ��م ف �ي �ه��ا م �ن��اق �ش��ة ق��ان��ون
الشرطة وقانون السجون املتعلق
باللجنة الداخلية والدفاع.
أم � ��ا ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ف �ق��د ت��م
إع � ��ادت � ��ه ل �ل �ج �ن��ة امل �خ �ت �ص��ة م ��رة
ثانية ألن��ه وكما أك��دت ذل��ك مرات
عدة فإن هذا القانون سلق بيض
وي� � �ج � ��ب أال ي � �ق� ��ر ب� � ��ل وي �ص �ع ��ب
تطبيقه في حالة أن تم إقراره.

تحقيق
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مبارك الحريص

الحريص :جلسة
األربعاء كانت
امتدادا إلنجازات
جلسة الثالثاء
واش��اد النائب حمود الحمدان
بما تم إنجازه في جلسة الثالثاء
املاضي خاصة فيما يتعلق بحق
ال �ت �ظ �ل��م واالع� � �ت � ��راض ع �ل��ى م�ن��ع
ال�س�ف��ر ألن م�ن��ع ال�س�ف��ر ق��د ي��ؤدي
إل��ى تعطيل مصالح ال�ن��اس رغم
أن أس �ب��اب امل �ن��ع ق��د ت �ك��ون قابلة
للطعن ل�ك��ون�ه��ا م�س��ائ��ل بسيطة
جدا باإلضافة إلى إنجاز القانون
امل �ت �ع �ل��ق ب��ال �ص �ي��دل��ة م� ��ؤك� ��دا أن
ق�ط��ار اإلن�ج��از يسير ف��ي االت�ج��اه
ال � �ص � �ح � �ي ��ح إلق� � � � � ��رار امل� � ��زي� � ��د م��ن
القوانني واملشاريع املهمة.
وق��ال النائب م�ب��ارك الحريص
إن جلسة األرب�ع��اء كانت ام�ت��دادا
إلن� �ج ��ازات ج�ل�س��ة ال �ث�ل�اث��اء ال�ت��ي
أق � � ��ر ف� �ي� �ه ��ا ق � ��ان � ��ون اإلج � � � � � ��راءات
ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة وق� � ��ان� � ��ون ال �ص �ي��دل��ة
وإعادة قانون البلدية للجنة مرة
أخ � ��رى ل� �ل ��دراس ��ة ن �ظ ��را ل�ل�خ�لاف
ال��ذي ح��دث ح��ول قضية ال��دوائ��ر
وأبرز ما تم فيها هو إقرار قانون
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة م� ��ع إج � ��راء
بعض التعديالت ك�م��داول��ة أول��ى
ونأمل أن يستمر هذا اإلنجاز في
الجلسات املقبلة.
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السماح للشركات والمؤسسات األجنبية فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة من دون الحاجة لوكيل محلي

اللجنة التشريعية تنجز تقريرها بشأن
أح� � � � ��ال� � � � ��ت ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال � � � �ش � � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى م �ج �ل��س االم ��ة
ت�ق��ري��ره��ا ال �خ��ام��س وال �س �ت�ين عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف�ق��رة
ج ��دي ��دة ل �ل �م��ادة  24م ��ن امل��رس��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  68ل �س �ن��ة 1980
باصدار قانون التجارة.
واح � ��ال ال �س �ي��د رئ �ي��س مجلس
االمة الى لجنة الشؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
املشار اليه بتاريخ 2015/10/18
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى
املجلس.
ع �ل �م��ا ب � ��أن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
املشار اليه قدم من السيد العضو
امل� � ��رح� � ��وم ن� �ب� �ي ��ل ن� � � ��وري ال �ف �ض��ل
وت � �ب � �ن� ��اه ال� �س� �ي ��د ال� �ع� �ض ��و ع � ��ادل
م�س��اع��د ال�ج��ارال�ل��ه ال�خ��راف��ي بناء
على كتابه املؤرخ .2016/3/9
وع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض
اج �ت �م��اع��ا ب �ت ��اري ��خ 2016/5/15
حيث تبني لها ان االقتراح بقانون
امل�ش��ار ال�ي��ه يتضمن اض��اف��ة فقرة
جديدة ال��ى امل��ادة  24من املرسوم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ت�ق�ض��ي
بالسماح للشركات وامل��ؤس�س��ات
غير الكويتية باالشتغال بتجارة
ال�ت�ج��زئ��ة او ال�ج�م�ل��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
دون ش� ��ري� ��ك او وك � �ي� ��ل ك��وي �ت��ي
باالضافة لتملك العقارات الالزمة
ملباشرة نشاطها التجاري.

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

وال � �ه� ��دف م ��ن ذل � ��ك  -ك �م��ا ج��اء
ب��امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة ل�لاق �ت��راح -
انعاش السوق الكويتي والقضاء
ع� �ل ��ى ج� �ش ��ع اص � �ح� ��اب ال� ��وك� ��االت
وات � ��اح � ��ة ال � �ف ��رص ��ة الس � �ع � ��ار اق ��ل
ووظائف افضل.
وب �ع��د ال �ب �ح��ث وال� ��دراس� ��ة رأت
اللجنة ان االقتراح بقانون يخلو
م��ن شبهة ع��دم الدستورية ويعد
تطبيقا مل �ب��ادئ منظمة ال�ت�ج��ارة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� �ت ��ي واف � �ق� ��ت ال �ك��وي��ت
على اتفاقية انشائها ف��ي تاريخ
 1994/4/15ك� �م ��ا ان م� ��ن ش ��أن
تطبيقه تحسني الخدمات املقدمة
للجمهور وخ�ف��ض االس�ع��ار وبث
املنافسة وتحصيل الضرائب من

امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات االجنبية
اال ان ه�ن��اك ع ��ددا م��ن امل�لاح�ظ��ات
حول االقتراح بقانون رأت اللجنة
معالجتها كالتالي:
اش ��ارت ال��دي�ب��اج��ة ال��ى القانون
رق��م  36لسنة  1964بشأن تنظيم
ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ف��ي ح�ي�ن ان��ه
ال �غ ��ى ب �م��وج��ب ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 13
ل �س �ن��ة  2016ب �ت �ن �ظ �ي��م ال ��وك ��االت
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ل � � ��ذا ي� �ت� �ع�ي�ن ت �ع��دي��ل
ال��دي�ب��اج��ة واالش� ��ارة ال��ى ال�ق��ان��ون
االخير باعتباره النافذ حاليا.
وي� ��رت � �ب� ��ط االق� � � �ت � � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
ب �م��ادت�ين ف��ي امل ��رس ��وم ب��ال�ق��ان��ون
امل � � �ش� � ��ار ال� � �ي � ��ه وه� � �م � ��ا امل � � � � ��ادة 23
ال� �خ ��اص ��ة ب �ح �ظ��ر اش� �ت� �غ ��ال غ�ي��ر

الكويتي بالتجارة اال اذا ك��ان له
ش��ري ��ك ك��وي �ت��ي وامل � � ��ادة  24ال �ت��ي
ت�ح�ظ��ر ع �ل��ى ال �ش��رك��ات االج�ن�ب�ي��ة
االشتغال بالتجارة في الكويت اال
ع��ن ط��ري��ق وك�ي��ل كويتي ومل��ا كان
ال �ن��ص امل �ق �ت��رح ي�ش�م��ل ال �ش��رك��ات
واملؤسسات الفردية غير الكويتية
واج � ��ازت ل �ه��ا االش �ت �غ��ال ب�ت�ج��ارة
ال�ج�م�ل��ة او ال�ت�ج��زئ��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
دون شريك او وكيل كويتي وهو
ما ك��ان محل معالجة امل��ادت�ين 23
و 24من املرسوم بالقانون السابق
االشارة اليه.
ل��ذا رأت اللجنة اع ��ادة صياغة
االقتراح بقانون بأن تضاف مادة
جديدة برقم  24مكررا الى املرسوم

بالقانون رقم  68لسنة  1980املشار
اليه ب��دال م��ن اض��اف��ة فقرة جديدة
للمادة  24م��ن امل��رس��وم بالقانون
مع تعديل عنوان االقتراح بقانون
كما هو وارد بالجدول املقارن رفق
هذا التقرير.
ت �ط��رق��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل�لاق�ت��راح ل�ن�ص��وص ال�ق��ان��ون رق��م
 36لسنة  1964امللغى رأت اللجنة
ح��ذف �ه��ا واالك �ت �ف ��اء ب ��االش ��ارة في
الديباجة للقانون النافذ حاليا.
أب� � ��دى ب �ع��ض اع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة
ال � � �ت � � �خ� � ��وف م � � ��ن ت �ل ��اع� � ��ب ب �ع��ض
ال �ش��رك��ات االج �ن �ب �ي��ة خ��اص��ة وان
ال ��دول ��ة ال ت�م�ل��ك ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن م�لاح �ق��ة رأس
امل��ال االجنبي بالطرق القانونية
ح� �ي ��ث ان � �ه� ��ا ت �م �ل��ك خ � �ب� ��راء ذوي
م �ه��ارات ع��ال�ي��ة وق ��د ي �خ��رج االم��ر
ع��ن سيطرة ال��دول��ة ويتم تسخير
القانون للصالح العام الخارجي
اكثر من الصالح العام الداخلي.

التعديل يهدف
إلى انعاش السوق
الكويتي والقضاء
على جشع أصحاب
الوكاالت
إتاحة الفرصة
ألسعار أقل
ووظائف أفضل
من أهم أهداف
تعديل القانون

رأي اللجنة (التصويت):
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى املوافقة باجماع
آراء الحاضرين من اعضائها على
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه مع
ال �ت �ع��دي��ل وم � ��ع ت �ح �ف��ظ ع �ض��وي��ن
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تفويض وزير الداخلية ببيان األماكن العامة
والخاصة لرفع العلم الوطني
أح � ��ال � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت�ي�ن للجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
عن االقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  26لسنة 1961
ف� ��ي ش � ��أن ال� �ع� �ل ��م ال ��وط� �ن ��ي ل ��دول ��ة
الكويت.
وق��د أح ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية االقتراح بقانون املشار
اليه بتاريخ  2016/2/14لدراسته
وتقديم تقرير بشأنه الى املجلس.
وع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ل �ه ��ذا ال �غ��رض
اجتماعا بتاريخ  2016/5/15حيث
تبني لها ان الهدف من هذا االقتراح

ب�ق��ان��ون  -وحسبما ورد بمذكرته
االي �ض ��اح �ي ��ة  -ه ��و ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
رم��زي��ة العلم الوطني ومنع بعض
امل �م��ارس��ات ال �ت��ي ت �م��س ب�ق�ص��د او
بغير قصد هذه الرمزية التي يقف
لها كل الكويتيني اجالال واحتراما
ك �م��ا ان ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ه� ��ذا ال��رم��ز
ال��وط �ن��ي وص ��ون ��ه م ��ن اي اع �ت ��داء
ي �م �ث��ل واج � �ب ��ا وال � �ت ��زام ��ا ع �ل��ى ك��ل
كويتي.
كما تبني لها ان االقتراح بقانون
ق��د وس ��ع ف��ي م��ادت��ه االول � ��ى دائ ��رة
االم ��اك ��ن ال �ت��ي ي �ت��وج��ب رف ��ع ال�ع�ل��م
ال ��وط� �ن ��ي ع �ل �ي �ه��ا وك ��ذل ��ك االم ��اك ��ن
ال �ت��ي ي �ج��وز ف�ي�ه��ا رف ��ع ال �ع �ل��م كما

ش ��دد ف�ي�ه��ا ب �م �ق��دار ال �ع �ق��وب��ات عن
ت�ل��ك ال � ��واردة ف��ي ال �ق��ان��ون االص�ل��ي
وفي مادته الثانية استحدث افعاال
جديدة ماسة برمزية العلم الوطني
ادرجها تحت طائلة العقاب.
وب �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة ت�ب�ين
للجنة ان االقتراح بقانون خال من
شبهة عدم الدستورية إال أن هناك
ال �ع��دي��د م��ن امل�لاح �ظ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة
ع � �ل� ��ى م� � � � ��واد االق � � � �ت� � � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
اوضحناها في الجدول املقارن رفق
هذا التقرير ونوجزها كالتالي:
وت� �ض� �م� �ن ��ت اس � �ه� ��اب� ��ا ف � ��ي ذك ��ر
الجهات التي يجب رفع العلم عليها
وك ��ان ي�غ�ن��ي ع��ن ذل ��ك االس�ت�ع��اض��ة

بمصطلح (الجهات الحكومية) مع
التعريف له.
وت � ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان م ��ن االف �ض��ل
تفويض وزير الداخلية في تحديد
االم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة وال� �خ ��اص ��ة ال �ت��ي
ي �ج��وز رف ��ع ال �ع �ل��م ال��وط �ن��ي عليها
وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال ��واج ��ب م��راع��ات �ه��ا
ب�ه��ذا ال �ش��أن منعا ل�لإس�ه��اب ال��ذي
ي� �ت� �ع ��ارض م� ��ع ق� ��واع� ��د ال �ص �ي��اغ��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة وك ��ي ال ت �ف��وت م��ع ه��ذا
ال�ت �ع��داد ج�ه��ات معينة ق��د تصيب
القانون بقصور تشريعي.
وال�ت�ع��دي��ل ال � ��وارد عليها قضى
ب �ت �ش��دي��د ال �ع �ق��وب��ة ع �ل��ي األف� �ع ��ال
امل � ��اس � ��ة ب ��رم ��زي ��ة ال� �ع� �ل ��م ال ��وط �ن ��ي

وامل�ن�ص��وص عليها ف��ي ذات امل��ادة
إال ان ال�ل�ج�ن��ة ارت� ��أت ال �ت��وس��ط في
العقوبة ب��أن ت�ك��ون اخ��ف مما ورد
ف ��ي االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون وأش� � ��د م��ن
النص االصلي.
وح � ��ذف ع� �ب ��ارة (م � ��زق ال �ع �ل��م او
حقر او اق��دم ب��أي وسيلة ك��ان��ت او
بأي صورة من الصور قوال او فعال
ب �ق �ص��د االس � � ��اءة ل �ل �ع �ل��م ال��وط �ن��ي)
ح�ي��ث ان��ه ب�م��راج�ع��ة ق��ان��ون ال�ج��زاء
رق ��م  31ل�س�ن��ة  1970ن �ج��د ان ه��ذا
الفعل محل تجريم في املادة .33
ح � ��ذف امل � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م �ك��ررا
ونقل الفعل املؤثم بالبند االول الى
ن��ص امل ��ادة الخامسة ك��ون��ه يندرج

تحت االف�ع��ال املاسة برمزية العلم
الوطني وان تعهد هذه املادة لوزير
ال��داخ�ل�ي��ة ي �ق��وم بتنظيم احكامها
بقرار يصدر منه.
اما البند الثاني من املادة فقد تم
حذفه كونه محل تجريم في امل��ادة
 33من القانون رقم  31لسنة .1970
رأي اللجنة (التصويت)
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
ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى امل��واف �ق��ة ب��إج �م��اع آراء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن اع �ض ��ائ �ه ��ا ع�ل��ى
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل �ش ��ار ال �ي��ه مع
التعديل.
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تعديل قانون التجارة
تتمة المنشور ص12
ل�لاس �ب��اب ال �س��اب��ق ب�ي��ان�ه��ا وذل��ك
مع موافقتهما على ه��ذا االقتراح
بقانون.
ونص االقتراح على ما يلي:
مادة أولى :تضاف فقرة جديدة
الى املادة  24من املرسوم بالقانون
رق ��م  68ل�س�ن��ة  1980امل �ش ��ار ال�ي��ه
نصها اآلتي:
وم � � ��ع ذل � � ��ك ي � �ج� ��وز ل� �ل� �ش ��رك ��ات
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات غ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
االش� �ت� �غ ��ال ب �ت �ج��ارة ال �ت �ج��زئ��ة او
ال �ج �م �ل��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب �م �ف��رده��ا
ودون شريك او وكيل كويتي كما
يجوز لها تملك العقارات بالقدر
الالزم ملباشرة نشاطها التجاري.
ون� �ص ��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
على ما يلي:
ف� ��ي ت� ��اري� ��خ  15ي ��ول� �ي ��و 1864
صدر القانون رقم  36لسنة 1964
بشأن تنظيم ال��وك��االت التجارية
ل�ل�ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات االجنبية
ال�ت��ي ت��رغ��ب ف��ي ممارسة النشاط
التجاري في الكويت.
ف �ن��ص ف ��ي م ��ادت ��ه األول � ��ى ب��أن��ه
ال يجوز ان يباشر اعمال الوكالة
التجارية في الكويت اال من يكون
كويتي الجنسية شخصا طبيعيا
كان ام اعتباريا.
واش � �ت� ��رط ف ��ي م ��ادت ��ه ال �ث��ان �ي��ة

تعديل قانون التجارة ينتظر بت املجلس بالتصوت عليه

ع� �ل ��ى ان ال� ��وك� ��ال� ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال
ت �ك��ون ص�ح�ي�ح��ة ع �ن��د تسجيلها
اال اذا ارت�ب�ط��ت بوكيل محلي من
الجنسية الكويتية.
وح �ي��ث ان ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال ��ذي
ربط تجارة الشركات واملؤسسات
االج� �ن� �ب� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب��وك �ي��ل
محلي قد عفى عليه الزمن لظهور
ال� �ت� �ج ��ارة ال ��دول� �ي ��ة وت� �ب�ي�ن آث � ��اره
السلبية على االق�ت�ص��اد الوطني
ب�س�ب��ب ج�ش��ع اص �ح��اب ال��وك��االت
املحلية الذي انعكس كل ذلك على
اسعار السلع واملنتجات بالزيادة
في كل عام.
ل��ذا ج��اء ه��ذا التعديل ليضيف
ف� �ق ��رة ج ��دي ��دة ال� ��ى امل� � ��ادة  24م��ن

امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  68لسنة
 1980ب� ��اص� ��دار ق ��ان ��ون ال �ت �ج��ارة
نصها كالتالي:
وم � � ��ع ذل � � ��ك ي � �ج� ��وز ل� �ل� �ش ��رك ��ات
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات غ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
االش� �ت� �غ ��ال ب �ت �ج��ارة ال �ت �ج��زئ��ة او
ال �ج �م �ل��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب �م �ف��رده��ا
ودون شريك او وكيل كويتي كما
يجوز لها تملك العقارات بالقدر
الالزم ملباشرة نشاطها التجاري.
وم � � �ف � � �ه� � ��وم ه� � � � ��ذا ال � � �ن� � ��ص ان � ��ه
ت�ن�ظ�ي��م ج��دي��د ي �س �م��ح ل�ل�ش��رك��ات
واملؤسسات األجنبية فتح نشاط
تجارة التجزئة والجملة بملكية
 ٪ 100م� �ب ��اش ��رة دون ال �ح��اج��ة
ل ��وك� �ي ��ل م �ح �ل ��ي ودون ال �ح ��اج ��ة

لتسجيل وكالة لها في الدولة.
ب � � ��ل ان ال � � �ن� � ��ص س � �م � ��ح ل� �ه ��ذه
ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات االجنبية
ت � �م � �ل� ��ك االراض � � � � � � � ��ي ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة
وال �ت �ج��اري��ة او االن �ت �ف��اع ب �ه��ا من
ال�غ�ي��ر ل�ب�ن��اء امل�ص��ان��ع او امل�ك��ات��ب
االدارية.
ول�ك��ن التملك هنا ليس مطلقا
اذ ان ال�ن��ص استثنى م��ن التملك
ان تتملك ال �ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات
األج �ن �ب �ي��ة األراض� � ��ي ال �ت��ي تعتبر
امواال عامة للدولة اال ان االنتفاع
بهذه االراضي للغرض املنصوص
عليه ف��ي ه��ذه امل ��ادة ج��ائ��زة وف��ق
ن �ظ��ام ام �ل��اك ال ��دول ��ة امل �ع �م��ول به
ف ��ي ال �ك��وي��ت ام� ��ا ت �م �ل��ك االراض � ��ي

ال �ت��ي ال ت�ع�ت�ب��ر ام� ��واال ع��ام��ة فهو
ج � ��ائ � ��ز ك � � �ش� � ��راء ه� � � ��ذه االراض� � � � ��ي
م� ��ن االش� � �خ � ��اص ال �ط �ب �ي �ع �ي�ي�ن او
االش �خ��اص امل�ع�ن��وي��ة ك��ال�ش��رك��ات
واملؤسسات الخاصة فقط.
ول� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة ل� �ه ��ذا
ال �ق��ان��ون ف�ق��د ق�ض��ى ال �ن��ص ك��ذل��ك
على ال��وزارة املختصة  -اي وزارة
ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة  -ت�ي�س�ي��ر
اج � � � � ��راءات ف� �ت ��ح ال� �ن� �ش ��اط امل� �ش ��ار
اليه بشرط اال يكون ه��ذا النشاط
م �خ��ال �ف��ا ل �ل �ن �ظ��ام ال� �ع ��ام واآلداب
العامة.
وال � �ت � �ي � �س � �ي� ��ر ه � �ن � ��ا ان ي� �ك ��ون
ال �ت ��رخ �ي ��ص ب �م �م ��ارس ��ة ال �ن �ش��اط
التجاري وما يلحقه من تراخيص
اخ��رى كالتراخيص ال �ص��ادرة من
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وغ �ي��ره��ا ت �ص��در
ج �م �ي �ع �ه��ا م � ��ن وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة.
وه� � � ��ذا ك� �ل ��ه ب � �ش� ��رط اال ي �ك��ون
النشاط التجاري امل��راد ممارسته
م� � � ��ن ال� � � �ش � � ��رك � � ��ات وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات
ال �ت �ج��اري��ة م�خ��ال�ف��ا ل�ل�ن�ظ��ام ال�ع��ام
او االداب ال� �ع ��ام ��ة ك �ب �ي��ع ال �س �ل��ع
املحظورة قانونا.

اللجنة أكدت أن
االقتراح المقدم
يخلو من شبهة
عدم الدستورية
وتطبيصق مبادئ
منظمة التجارة
العالمية
بعض أعضاء اللجنة
أبدوا تخوفهم
من تالعب بعض
الشركات األجنبية

 ..وتقر ميزانية مستقلة لهيئة الغذاء والتغذية
وتعدل شكل واختصاصات مجلس إدارتها
أحالت اللجنة التشريعية على
املجلس تقريرها الرابع والستني
ع ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 112
لسنة  2013بشأن ان�ش��اء الهيئة
العامة للغذاء والتغذية.
وأح� � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
امل�ش��ار اليه بتاريخ 2016/3/23
ل��دراس �ت��ه وت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر بشأنه
الى املجلس.
وع �ق��دت اللجنة ل�ه��ذا ال�غ��رض
اج �ت �م��اع��ا ب �ت��اري��خ 2016/5/22
حيث تبني لها ان االقتراح بقانون

امل � �ش� ��ار ال� �ي ��ه ي� �ه ��دف  -ح�س�ب�م��ا
ورد بمذكرته االيضاحية  -الى
س��د ال�ن�ق��ص وم�ع��ال�ج��ة ال�ث�غ��رات
ال� � �ت � ��ي ظ� � �ه � ��رت ع � �ن� ��د ال �ت �ط �ب �ي��ق
ال�ع�م�ل��ي ل�ل�ق��ان��ون س��ال��ف ال�ب�ي��ان
ب �غ��رض ت�ق��دي��م اف �ض��ل ال�خ��دم��ات
للمستفيدين منه.
وت� �ض� �م ��ن االق � � �ت� � ��راح ب �ق��ان��ون
استبدال ميزانية الهيئة العامة
ل �ل �غ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة م ��ن م�ي��زان�ي��ة
م �ل �ح �ق��ة ال � ��ى م �ي��زان �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة
وذل � ��ك ل �ض �ب��ط األداء وال�ع�م�ل�ي��ة
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل� �ه ��ا وذل � � ��ك ب� ��إح� ��داث
فاعلية اكثر للقانون حتى يالئم
ت � � �ط� � ��ورات االوض� � � � � ��اع ال� �خ ��اص ��ة

بالغذاء والتغذية.
ك � �م� ��ا ت� �ض� �م ��ن ت � �ع� ��دي� ��ل ش �ك��ل
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات م �ج �ل��س ادارة
ال �ه �ي �ئ��ة ارس� � ��اء مل �ب ��دأ ال�ش�ف��اف�ي��ة
في عملها باالضافة ال��ى تعديل
بعض العقوبات املقررة ملخالفة
احكام القانون.
وب�ع��د دراس ��ة اللجنة الق�ت��راح
بقانون املشار اليه رأت ان الفكرة
التي قام عليها االقتراح بقانون
م �ن �ض �ب �ط��ة وال ت �خ ��ال ��ف اح �ك ��ام
الدستور واه��م ما يميزه انه قام
بسد النقص ومعالجة الثغرات
التي ظهرت عند تطبيق القانون
رق��م  112لسنة  2013املشار اليه

ورأت اللجنة االخ��ذ في االعتبار
املالحظات اآلتية:
 تتجه سياسة الحكومة الىع��دم ال�ت��وس��ع ف��ي ان �ش��اء هيئات
وم�ج��ال��س لها ميزانية مستقلة
حتى ال تمثل عبئا على املوازنة
العامة.
 ح � � ��ذف ال � �ف � �ق� ��رة ال � �س� ��ادس� ��ةم� ��ن امل � � � ��ادة  13وال � �ت� ��ي اوج� �ب ��ت
ع�ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة غ�ل��ق امل�ن�ش��أة لحني
ص� � ��دور اح � �ك� ��ام ن �ه��ائ �ي��ة اي � ��ا م��ا
ك��ان��ت االس �ب��اب او امل�خ��ال�ف��ة الن
ه��ذا االج ��راء يمثل عقوبة والتي
يجب اال تكون بقرار وانما بحكم
ق �ض ��ائ ��ي ال� � ��ذي ه� ��و م� ��ن ص�م�ي��م

اخ �ت �ص��اص ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ا مل � � �ب� � ��دأ ال� � �ف� � �ص � ��ل ب�ي�ن
السلطات امل�ق��رر بنص امل��ادة 50
من الدستور.
 دم � � ��ج امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ام� �ن ��ة م��ناالقتراح بقانون مع املادة الثانية
وذل��ك لوحدة الغاية من املادتني
ول �ع��دم ال �ت �ك��رار ل �ت �ك��ون ص�ي��اغ��ة
املادة  2كاآلتي:
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية وميزانية مستقلة تبدأ
مع السنة املالية للدولة وتنتهي
بانتهائها وتسمى الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ويشرف عليها
الوزير املختص.

رأي اللجنة (التصويت):
وب�ع��د املناقشة وت �ب��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب ��اج� �م ��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال��ى
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
املشار اليه مع االخذ باملالحظات
السالفة الذكر.
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وزير األوقاف أحال تقريرا بها إلى مجلس األمة

 63قضية تعد على المال العام

احال وزير العدل وزير االوقاف
وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب
ال� �ص ��ان ��ع ت� �ق ��ري ��را م �ت �ض �م �ن��ا رد
ال��وزارات والهيئات واملؤسسات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�ت��اب��ع قضايا
امل� � ��ال ال � �ع� ��ام وات � �ض� ��ح ان ه �ن��اك
 63ق�ض�ي��ة م ��ال ع ��ام وف�ي�م��ا يلي
نص التقرير :الحاقا الى كتابنا
رق� ��م م و /و ع /س2016/79/
ب� �ت ��اري ��خ  2016/4/25واش� � ��ارة
ال� ��ى ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رق��م
/113اوال امل� � ��ؤرخ 2013/2/14
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ب��رئ��اس��ة وزي ��ر
العدل ووزي��ر االوق��اف والشؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة وع� �ض ��وي ��ة م�م�ث�ل�ين
عن الجهات ذات الصلة لتتولى

متابعة قضايا املال العام واعداد
ال �ت �ق��اري��ر ال � � ��واردة م ��ن ال �ج �ه��ات
املختلفة واالجراءات املتخذة.
واش� � � � � ��ارة ال � � ��ى ق� � � ��رار م �ج �ل��س
ال� � � � � � � � � � � ��وزراء امل � � �ت � � �خ� � ��ذ ب� � �ت � ��اري � ��خ
 2009/6/23والذي يشير الى ان
تقدم الحكومة للجنة حماية املال
العام بمجلس االمة تقريرين في
االسبوع االول من شهري ابريل
واك �ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام احصائية
بعدد قضايا االع�ت��داء على املال
العام.
لذا نرسل لكم ملحقا للتقرير
االول اب��ري��ل  2016متضمنا رد
ال��وزارات والهيئات واملؤسسات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت� ��ي وردت ب �ع��د

ارس��ال التقرير املشار اليه وذلك
على النحو التالي:
اوال :الجهات التي ليس لديها
قضايا متعلقة باملال العام:
 - 1ال� � � � �ج� � � � �ه � � � ��از امل � � � ��رك � � � ��زي
لتكنولوجيا املعلومات.
 - 2برنامج اعادة هيكلة القوى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة وال � �ج � �ه� ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للدولة :ال توجد قضايا مال عام
(مالحظة ارسلت للجنة قضايا
مدنية).
 - 3ادارة الفتوى والتشريع.
ث��ان �ي��ا :ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ل��دي�ه��ا
قضايا امل��ال العام ومرفق كشف
ببيانات كل قضية وما آلت اليها
امام جهات االختصاص.

 4ماليين دينار ميزانية
الهيئة العامة للشباب
أح� � ��ال م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
مجلس االمة نسخة من املرسوم
رق � ��م  132ل �س �ن��ة  2016ب��إح��ال��ة
م �ش��روع ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب للسنة
امل��ال�ي��ة  2017/2016ون��ص على
ما يلي:
يقدم الى مجلس االمة مشروع
ال �ق��ان��ون امل��راف��ق ب��رب��ط ميزانية
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب للسنة
املالية .2017/2016
م��ادة اول ��ى :ت�ق��در امل�ص��روف��ات
بميزانية الهيئة العامة للشباب
للسنة املالية  2017/2016بمبلغ
ق��دره  4.325.000/-دينار (اربعة
م �ل��اي �ي��ن وث�ل��اث � �م� ��ائ� ��ة وخ �م �س��ة

وعشرون الف دينار ال غير) وذلك
حسب ما هو وارد بالجدول رقم
( )1املرفق بهذا القانون.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق��در االي� � ��رادات
بميزانية الهيئة العامة للشباب
للسنة املالية  2017/2016بمبلغ
ق��دره  1.000/-دينار (ال��ف دينار
ال غ�ي��ر) وذل��ك حسبما ه��و وارد
ب��ال �ج��دول رق ��م ( )2امل��رف��ق ب�ه��ذا
القانون.
م � � � ��ادة ث� ��ال � �ث� ��ة :ت� � �ق � ��در زي � � ��ادة
املصروفات عن االي��رادات بمبلغ
ق��دره  4.324.000/-دينار (اربعة
م �ل��اي �ي��ن وث �ل��اث� � �م � ��ائ � ��ة وارب� � �ع � ��ة
وع � �ش� ��رون ال � ��ف دي � �ن ��ار ال غ �ي��ر)
وذلك حسبما هو وارد بالجدول

(ت� ��اب� ��ع )2امل ��رف ��ق ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
وت �غ �ط��ى م��ن م �ي��زان �ي��ة ال � ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة  -وزارة
امل ��ال� �ي ��ة (ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �ع ��ام ��ة)
للسنة املالية .2017/2016
م � � � ��ادة راب� � � �ع � � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
ويعمل به اعتبارا من اول ابريل
.2016

فيها وان هناك قضية واحدة لم
يتم الفصل فيها.
 - 2وزارة امل��واص�لات( :خمس
قضايا).
 - 3وزارة االشغال( :قضيتان).
 - 4وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ج�ه��ات
التابعة له 17 :قضية.
 - 5وزارة ال �خ��ارج �ي��ة :قضية
واحدة.
 - 6وزارة ال � � ��دف � � ��اع :خ �م��س
قضايا.
 - 7ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي
للتنمية االقتصادية :قضيتان.
 - 8بلدية الكويت :قضيتان.
 - 9وزارة التجارة والصناعة:
 6قضايا.

يعقوب الصانع

 - 1م� �ح� �ك� �م ��ة االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف:
ارسلت كشفا بالقضايا املنظورة
ام��ام �ه��ا وع��دده��ا  23ت��م الفصل

 - 10وزارة ال�ن�ف��ط وم��ؤس�س��ة
ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ش��رك��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا :ارس �ل ��ت ت�ق��ري��ره��ا
ب�ك�ش��وف م��وض�ح��ا فيها قضايا
املال العام.
ثالثا :الجهات التي لم ترسل
تقريرها:
 - 1ديوان الخدمة املدنية.

تقرير االعتمادات والمصروفات مشروع ميزانية هيئة الشباب السنة المالية 2017/2016
اعتمادات السنة املالية

االبواب
رقم الحساب

وصف الحساب

2016/2015

2017/2016

21000000

تعويضات العاملني

-

432.000

22000000

السلع والخدمات

-

224.000

27000000

املنافع االجتماعية

-

0

28000000

مصروفات وتحويالت اخرى
شراء االصول غير املتداولة
غير املالية امللموسة

-

1.030.000

-

2.639.000

اجمالي توجيه ()20000000

-

1.686.000

اجمالي توجيه ()30000000

-

2.639.000

اجمالي املصروفات

-

4.325.000

32000000

االيرادات
اعتمادات السنة املالية

األبواب
رقم الحساب

وصف الحساب

2016/2015

2017/2016

15000000

ايرادات اخرى

-

1.000
1.000

-

2.324.000

اجمالي االيرادات
زيادة املصروفات على االيرادات (التمويل)
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متابعات
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الكندري :نسعى لتوفير
احتياجات المواطنين

فيصل الكندري يستقبل احد املهنئني
ياسر أبل مهنئا الخرافي

أق � � � � � � � ��ام أم � � �ي� � ��ن س� � � � ��ر م� �ج� �ل ��س
األم � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي
غ� �ب� �ق ��ة رم � �ض� ��ان � �ي� ��ة الس� �ت� �ق� �ب ��ال

والشيخ فواز الخالد يهنئ عبداملحسن الجارالله الخرافي

امل�ه�ن�ئ�ين ب�ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
وحضرها العديد م��ن املواطنني
وال �ش �خ �ص �ي��ات ال� �ع ��ام ��ة وم �ن �ه��م

وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون اإلس �ك��ان
ي ��اس ��ر أب � ��ل وم� �ح ��اف ��ظ األح� �م ��دي
ال� �ش� �ي ��خ ف � � ��واز ال� �خ ��ال ��د وت � �ب ��ادل

ال � �ح � �ض� ��ور ال � �ت � �ه� ��ان� ��ي ب��ال �ش �ه��ر
الكريم.

 ..واللغيصم يغبق على شرف مهنئيه
عضو املجلس البلدي عبدالله الكندري مهنئا

د .عودة الرويعي يهنئ سلطان اللغيصم

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ل� �ط ��ان
اللغيصم اه��ال��ي ال��دائ��رة الرابعة

اللغيصم يستقبل مهنئيه

ف��ي الغبقة ال��رم�ض��ان�ي��ة للتهنئة
ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم � �ض ��ان امل� �ب ��ارك

وت � ��واج � ��د ف� ��ي ح� �ف ��ل االس �ت �ق �ب��ال
د .عودة الرويعي وبعض األهالي

ال ��ذي ��ن ج � ��اءوا ل�ل�ت�ه�ن�ئ��ة وت �ب��ادل
األحاديث الودية.

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ف �ي �ص ��ل
ال�ك�ن��دري ف��ي دي��وان��ه ام��س األول
املهنئني بمناسبة شهر رمضان
حيث حضر الحفل عدد كبير من
أه��ال��ي ال��دائ��رة الخامسة وبعض
الوزراء واملسؤولني .
وأك� � ��د ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح � �ف � �ي�ي��ن ع � � �ل � � ��ى ه � ��ام � ��ش
االستقبال ان الحفل فرصة لجمع
ابناء الدائرة في ديوانهم وتبادل
ال �ت �ه ��ان ��ي وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات اض ��اف ��ة
ال � ��ى س� �م ��اع وج� �ه ��ة ن �ظ��ره��م ع��ن
مجمل القضايا وسماع همومهم

وشكواهم والسعي لحلها.
وب� �ي ��ن ال � �ك � �ن � ��دري ان س �ع �ي �ن��ا
ال� ��دائ� ��م ل �ت��وف �ي��ر ك ��ل اح �ت �ي��اج��ات
امل ��واط� �ن�ي�ن اس� �ف ��ر ع ��ن اس �ت �ك �م��ال
ن ��واق ��ص م��دي �ن��ة ص �ب��اح االح �م��د
اض��اف��ة ال ��ى االص � ��رار ع�ل��ى ان�ه��اء
معاناة سالكي طريق النويصيب
وال��وف��رة متقدما بالشكر ل��وزارة
االشغال ملا قامت به في مشروع
االل� �ت� �ف ��اف ��ات ال �ث �م ��ان ��ي ال �ع �ل��وي��ة
ال �ع �ك �س �ي��ة ل �ط ��ري��ق ال �ن��وي �ص �ي��ب
للحد من الحوادث

الدويسان :تعليق القبول بالتعليم الشرطي قرار جريء
أثنى النائب فيصل الدويسان
على ق��رار وزارة الداخلية بشأن
تعليق قبول دفعات جديدة في
أك��ادي �م �ي��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه مل��دة
ع��ام�ين ب�ه��دف ت�ط��وي��ر وتحسني
األساليب التدريبية والتعليمية
وإيجاد فلسفة تدريس تناسب
األوض� � ��اع ال �ج��دي��دة م �م��ا ي�ع��ود
بالنفع على املخرجات الجديدة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �ش ��رط ��ي ف� ��ي ال �ب�ل�اد

م �ت �م �ن �ي��ا ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه أال
يتسبب ال �ق��رار ف��ي إح ��داث خلل
بني نسب الخريجني من ضباط
ال� � �ص � ��ف وال � � � ��درج � � � ��ات االم� �ن� �ي ��ة
وال��رت��ب االخ ��رى ف��ي ح��ال خلف
ال�ق��رار عجزا ف��ي اع��داد الضباط
بعد  4و  5سنوات من تطبيقه.
ووص � � � � � ��ف ال� � � ��دوي � � � �س� � � ��ان ف ��ي
ت �ص��ري��ح ل� ��ه ال � �ق� ��رار ب �ـ��ال �ج��ريء
مشددا على ان التطوير وإع��ادة

ال �ت��أه �ي��ل األم �ن��ي م�ط�ل��ب ن�ي��اب��ي
ف��ي االس� ��اس م�ت�م�ن�ي��ا ان ي�ح��ذو
الجميع حذو وزارة الداخلية في
تغيير النمط القديم واستبداله
ب� �ك ��ل م� ��ا ه� ��و ح ��دي ��ث وم �ت �ط��ور
م� ��ؤك� ��دا ان ال� � �ظ � ��روف امل �ح �ي �ط��ة
واس �ت �غ�ل�ال ق ��وى ال �ش��ر ل�ل�ط�ف��رة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ب ��ات ��ت ت�ت�ط�ل��ب
مواكبتها واالستباق عنها حتى
ال ن �ص �ب��ح ف��ري �س��ة س �ه �ل��ة ام ��ام

شرورها.
وطالب الدويسان املسؤولني
ف� � ��ي امل � ��ؤس � � �س � ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب �م �س��ان��دة ال� �ق ��رار وال �ع �م��ل على
دع �م��ه وع � ��دم ال ��وق ��وف ام � ��ام كل
خ �ط��وة ت �ه��دف ال� ��ى دف� ��ع ال�ع�م��ل
االم � �ن� ��ي ال � ��ى االم � � ��ام داع � �ي� ��ا ف��ي
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال� ��ى ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ردود ال�ف�ع��ل
واف
بروح سمحة وتقديم شرح ِ

وشفاف امام الرأي العام لعرض
ال �ه��دف م��ن ال �ق��رار وم ��ا سيعود
ب ��ه ع �ل��ى امل �ن �ظ��وم��ة االم �ن �ي��ة في
الكويت الغالية وحماية امنها
والحفاظ على سالمتها وسالمة
مواطنيها.

فيصل الدويسان

16

األخيرة
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الحمود يهنئ جمعية الصحافيين
بعضوية منصبين في االتحاد الدولي
هنأ وزير االعالم ووزير الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
ال� �ح� �م ��ود ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ب � �ح � �ص� ��ول ع � �ض ��وي � �ه ��ا ده� � �ي � ��ران
أب ��ا ال �خ �ي��ل ع �ل��ى ع �ض��وي��ة امل�ك�ت��ب
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ع� ��ن ق � � ��ارة آس � �ي� ��ا ف��ي
املكتب التنفيذي لالتحاد الدولي
للصحافيني باالنتخاب وجاسم
كمال على عضوية لجنة املؤتمر
بالتزكية ك�م��راق��ب ع��ن ق��ارة آسيا
باالتحاد.
وق � � ��ال ال� �ح� �م ��ود ل �ك ��ون ��ا م �س��اء

الكويت :مؤتمر
العمل الدولي
ناقش القضاء
على الفقر
ق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
ل � �ح � �م ��اي ��ة ال � � �ق� � ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة
ع �ب��دال �ل��ه امل �ط ��وط ��ح ان ب �ن��ود
ج� ��دول أع �م��ال م��ؤت �م��ر ال�ع�م��ل
ال ��دول ��ي ت�ض�م�ن��ت ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ن�ق��اط املهمة وف��ي مقدمتها
آليات القضاء على الفقر.
وأض � � � � � ��اف امل� � �ط � ��وط � ��ح ف��ي
ت �ص ��ري ��ح ل �ك ��ون ��ا ان امل��ؤت �م��ر
ال� � ��ذي اخ �ت �ت ��م اع � �م� ��ال دورت � ��ه
ال�ـ 105امس السبت استعرض
ك ��ذل ��ك دراس� � � ��ة اس �ت �ق �ص��ائ �ي��ة
اعدها الخبراء القانونيون في
املنظمة حول الهجرة العادلة.
وب �ي��ن امل� �ط ��وط ��ح ان ل�ج�ن��ة
العمل الالئق عقدت العديد من
ال�ج�ل�س��ات ملناقشة التوصية
رق ��م ( )71ب �ع �ن��وان ال�ت�ش�غ�ي��ل
وال� �ع� �م ��ل ال�ل��ائ� ��ق واالن� �ت� �ق ��ال
نحو السلم والتي تهدف إلى
التصدي للنزاعات والتوترات
وال�ك��وارث وانعكاساتها على
األمن والسالم.
وأك� � � � � ��د ال � �ت � �ص � ��وي � ��ت ع �ل��ى
التعديالت املتعلقة باتفاقية
ال �ع �م��ل ال �ب �ح ��ري ل� �ع ��ام 2006
والتي أقرت حديثا من مجلس
إدارة منظمة العمل الدولية.

ال �ج �م �ع��ة إن ه � ��ذا االن� � �ج � ��از ي�ع��د
مكسبا جديدا للكويت كونها أول
دولة خليجية تحصل على هذين
امل �ن �ص �ب�ي�ن ف ��ي االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
للصحافيني.
وأكد أن هذا االنجاز جاء بفضل
دع� ��م ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين ال�ت��ي
تتعاون كمؤسسة من مؤسسات
املجتمع امل��دن��ي م��ع وزارة االع�لام
ال �ت��ي ال ت��أل��و ج �ه��دا ف ��ي تسخير
ام �ك��ان��ات �ه��ا ك ��اف ��ة ل �ك��ل م ��ا ي �خ��دم
الكويت ويرفع اسمها في جميع

املحافل الدولية.
وك��ان أبا الخيل فاز بمقعد في
املكتب التنفيذي لالتحاد الدولي
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع� � ��ن ق � � � ��ارة آس� �ي ��ا
باالنتخاب بعد حصوله على 181
صوتا من أص��ل  290صوتا فيما
حصل ك�م��ال على منصب مراقب
ب ��االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
باختيار جميع ال��وف��ود املشاركة
وذل��ك ف��ي االنتخابات التي جرت
م�س��اء الجمعة بمدينة إن�ج��ي في
فرنسا.

الشيخ سلمان الحمود

الكويت توزع مساعدات غذائية
على فلسطينيين وسوريين في لبنان

الصحة :سلوكيات خاطئة تسبب
السكري وضغط الدم في رمضان
ق��ال��ت م��دي��رة إدارة تعزيز الصحة
في وزارة الصحة د .عبير البحوه إن
ما يتبعه الكثير من الناس من عادات
غ ��ذائ� �ي ��ة خ ��اط �ئ ��ة وإه � �م � ��ال ال �ن �ش��اط
ال�ب��دن��ي ف��ي شهر رم�ض��ان ي��ؤدي إلى
انتشار األم��راض املزمنة غير املعدية
السيما السكري وارتفاع ضغط الدم.
ودعت البحوه في لقائها مع كونا
إل ��ى ض� ��رورة ت�ن�ظ�ي��م ح �م�لات توعية
بالعادات الغذائية الصحية السليمة
موضحة أن قسم البحوث والدراسات
ف��ي إدارة تعزيز الصحة أع��د دراس��ة
ح��ول سلوكيات املواطنني واملقيمني
س��واء في النظام الغذائي او النشاط
ال�ب��دن��ي خ�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
لعامي  2014و 2015خلصت إل��ى أن
الربو وارتفاع ضغط الدم كانا األكثر
ش�ي��وع��ا نتيجة ت�ل��ك ال�س�ل��وك�ي��ات في
شهر رمضان .2014
وأض��اف��ت أن ال��دراس��ة التي شملت
 843م ��واط� �ن ��ا وم �ق �ي �م��ا أغ �ل �ب �ه��م م��ن
النساء بني  44 - 35عاما بينت وجود
ت� �غ� �ي ��رات واض � �ح ��ة ف ��ي ال �س �ل��وك �ي��ات
ال �ص �ح �ي��ة م ��ن زي� � ��ادة ال� � ��وزن وزي � ��ادة

استهالك األطعمة غير الصحية وقلة
مستوى النشاط البدني.
وأشارت إلى أن مرض السمنة كان
األك�ث��ر شيوعا بنسبة  20.6ف��ي املئة
ت�ل�اه ال �خ �م��ول ال �ب��دن��ي ب�ن�س�ب��ة بلغت
 19.79ف��ي امل�ئ��ة أم��ا ف��ي رم �ض��ان ع��ام
 2015ف �ق��د ك ��ان الف �ت��ا ارت� �ف ��اع نسبة
ال �خ �م��ول ال �ب��دن��ي إل ��ى  31.3ف��ي امل�ئ��ة
وم� ��رض ال�س�م�ن��ة إل ��ى  25.5ف ��ي امل�ئ��ة
وم��ن ث��م ال �غ��ذاء غير الصحي بنسبة
 24.1في املئة.
وب� �ي� �ن ��ت ال� �ب� �ح ��وه أه� �م� �ي ��ة اي� �ج ��اد
ب ��رن ��ام ��ج م �ت �ك��ام��ل ل �ت �ع��زي��ز ال �ص �ح��ة
ي �ش �م ��ل ت � �ع ��دي �ل�ات ب �ي �ئ �ي��ة م � ��ن اج ��ل
التغلب على ارت�ف��اع درج��ات ال�ح��رارة
وت ��وف� �ي ��ر ام� ��اك� ��ن م �ن��اس �ب��ة مل �م��ارس��ة
النشاط البدني.
وأك � � ��دت ض � � ��رورة ت �ن �ظ �ي��م ح �م�لات
توعية لكافة ش��رائ��ح املجتمع بهدف
التعريف بالعادات الغذائية الصحية
وأه �م �ي��ة ال �ن �ش��اط ال �ب��دن��ي وم � ��ردوده
اإليجابي على الصحة مع وضع خطة
لتحفيز ممارسة النشاط بني مختلف
الفئات العمرية بدءا باملدارس.

الوفيات
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر
ام ��س ب �ت��وزي��ع م �س��اع��دات غ��ذائ�ي��ة
لالجئني الفلسطينيني ف��ي لبنان
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
وق� � � � ��ال م � ��وف � ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� ��ى
ل �ب �ن��ان د .م �س��اع��د ال �ع �ن��زي ل�ك��ون��ا
ان امل �س ��اع ��دات ت�ش�م��ل  3200سلة
غ� ��ذائ � �ي� ��ة وت� � �ه � ��دف ال � � ��ى ت �خ �ف �ي��ف
االوض ��اع املعيشية الصعبة التي
ي��واج�ه�ه��ا االش �ق��اء الفلسطينيون
السيما في شهر رمضان املبارك.
واض � ��اف ان امل �س ��اع ��دات ق��دم��ت
لالجئني الفلسطينيني في مخيمات
مدينة (صور) جنوب لبنان اضافة
الى املقيمني في املخيمات بمنطقة
الشمال بالتنسيق م��ع السفارتني
الكويتية والفلسطينية لدى لبنان
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ص�ل�ي��ب االح �م��ر
اللبناني.
م��ن ج�ه�ت��ه اك ��د س�ف�ي��ر فلسطني
ل� ��دى ل �ب �ن��ان اش � ��رف دب � ��ور اه�م�ي��ة
ه� ��ذه امل� �س ��اع ��دات ف ��ي دع� ��م االس ��ر
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة امل� � �ح � �ت � ��اج � ��ة ف��ي
امل �خ �ي �م��ات امل � ��وج � ��ودة ف ��ي ل �ب �ن��ان
وال � �ت ��ي ت �ع��ان��ي ظ ��روف ��ا م�ع�ي�ش�ي��ة
صعبة معربا عن امله في استمرار
مثل هذه املساعدات التي تسهم في
تعزيز الوضع االنساني لالجئني.

صورة جانب من توزيع املساعدات

من جانبه اشاد مسؤول اللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة (ص� � ��ور) د.
خ �ل �ي��ل ن� �ص ��ار ب� ��ال� ��دور االن �س��ان��ي
ال��ذي ت��ؤدي��ه الكويت وشعبها في
م ��د ي ��د ال �ع ��ون ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين في
لبنان.
وق � ��ال ان ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ي��وم
بحاجة ال��ى الكثير من املساعدات
ن�ظ��را لصعوبة اي�ج��اد ف��رص عمل
في لبنان وه��و ما ادى ال��ى ارتفاع
معدالت البطالة في املخيمات الى
م�س�ت��وي��ات قياسية وزي� ��ادة نسب
الفقر بشكل كبير.
م � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � � ��ال امل� � � ��واط� � � ��ن

aldostoor

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �س��ام ال� �ح ��اج ال ��ذي
تسلم سلة غذائية لعائلته املؤلفة
م� � ��ن خ� �م� �س ��ة اش� � � �خ � � ��اص :ن �ع �ي��ش
وض� �ع ��ا م ��أس ��اوي ��ا ف ��ي امل �خ �ي �م��ات
بسبب انعدام فرص العمل وتراجع
امل� �س ��اع ��دات امل �ق��دم��ة ل �ن��ا م ��ن ق�ب��ل
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة وم� �س ��اع ��دات
الهالل االحمر ج��اءت لتسد ثغرة.
وم��ن ن��اح�ي��ةاخ��رى اطلقت جمعية
الهالل األحمر امس حملة إنسانية
ت�ت�م�ث��ل ف��ي ت��وزي��ع  30أل ��ف وج�ب��ة
إفطار خ�لال شهر رمضان املبارك
على النازحني السوريني في لبنان.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• صباح مشرف الفدغم 83 ،عاما( ،شيع) ،رجال :القيروان ،ق ،3ش ،328
م ،75تلفون ،97770263 :نساء :القيروان ،ق ،3ش ،305م ،65تلفون24662029 :
• هيا محمد صباح الجالهمة 79 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :جابر العلي،
ق ،2ش ،18م ،99657788 ،5نساء :هدية ،ق ،5ش ،20م ،25تلفون99015554 :
• بدرية عايش علي حسن القطان 65 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :حسينية
االوحد ،املنصورية ،تلفون ،99544239 :نساء :جابر العلي ،ق ،7م ،19ش15
• مطلق عبدالله محمد مشوط ال�ع��دوان��ي 51 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
دي��وان ال�ع��داوي�ين العمرية ،تلفون ،55900080 :ن�س��اء :العارضية ،ق ،10ش،3
ج،1م ،13تلفون99866887 :
• غالية ابراهيم طاهر ابراهيم ،ارملة :حاجي محمد الفيلكاوي83 ،
عاما( ،شيعت) ،رج��ال :مبارك الكبير ،ق ،8ش ،32م ،4تلفون،90980778 :
نساء :عبدالله مبارك ،ق ،2ش  ،228م ،11تلفون69069905 :
• زليخة حيدر عبدالله ،ارملة :مال ياسني االنصاري 77 ،عاما( ،تشيع
العاشرة مساء امس السبت) ،رجال :خيطان ،ق ،5ش سعود بن عبدالعزيز
ق��رب مسجد الشويب دي��وان االن�ص��اري ،تلفون ،99099884 :نساء :االندلس،
ق ،9ش ،6م150

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:13
04:48
11:48

العصر
املغرب
العشاء

03:22
06:48
08:20

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

