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استقالل الكويت
شكل انطالقة
لبدء الحياة
الديمقراطية

الكويت تقدم
تقريرها بشأن
الحقوق السياسية
األسبوع المقبل

علماء دين بحرينيون:
األمير وحد الصف
وأرسى قواعد العدل
والمساواة

المجلس الحالي نجح في إقرار قانونين يعدان األكثر تأثيرا في تطوير االقتصاد

نواب ووزراء :قانون المناقصات
يعزز الشفافية ويدفع مشاريع التنمية
أك��د ع��دد م��ن ال�ن��واب وال ��وزراء أن
إق � ��رار ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ج��دي��د
ي � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي ت � �ع� ��زي� ��ز ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة
وي ��دف ��ع ع �ج �ل��ة ان� �ج ��از امل �ش��روع��ات
التنموية ف��ي ال�ب�لاد الف�ت�ين إل��ى أن
التعديالت على القانون والتي طال
انتظارها عقودا من الزمن ستعزز
م�ب��دأ املحاسبة للشركات املخالفة
وس ��رع ��ة ال� �ب ��ت ف ��ي ال �ت �ظ �ل �م��ات م��ن
خ�ل��ال ت �خ �ص �ي��ص دائ� � ��رة ق�ض��ائ�ي��ة
للفصل في تلك القضايا.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبدالله إن قانون املناقصات
سيوفر املزيد من الفرص للمقاولني
ويفتح السوق أمام الشركات املحلية
واألج �ن �ب �ي��ة وي �ض �م��ن ت�ح�ق�ي��ق م�ب��دأ
تكافؤ الفرص والشفافية.

وب��دوره ثمن النائب أحمد الري
ت �ف��اه��م ال �س �ل �ط �ت�ين ح� ��ول ال �ق��ان��ون
وال �ح��رص ع�ل��ى اق ��راره م��وض�ح��ا أن
ان �ج��از ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�س�ج��ل ب��اس��م
ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي ت�ق��دي��م تعديالت
عليه س��واء ف��ي املجلس الحالي أو
املجالس السابقة.
وف� �ي� �م ��ا ق� � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د.م� �ح� �م ��د
الحويلة ان املجلس الحالي وضع
حدا لتأخر اقرار هذا القانون أوضح
النائب فيصل الشايع أن القانون قد
استوفى حقه من الدراسة املتعمقة
لسد جميع ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة في
القانون القديم.
في حني أكد النائب راكان النصف
أن املجلس الحالي نجح في غضون
أس �ب��وع تشريعي متميز ف��ي إق��رار
قانونني من أكثر القوانني تأثيرا في

الشيخ محمد العبدالله

أحمد الري

راكان النصف

تنمية اقتصاد الدولة وهما قانونا
البلدية واملناقصات معربا عن أمله
في ان يساهم القانونان الجديدان
في إحداث نقلة نوعية للكويت.

ومن جانبه اعتبر النائب حمود
ال � �ح � �م ��دان ان ق� ��ان� ��ون امل �ن��اق �ص��ات
ال �ج��دي��د ي�م�ث��ل ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة كبيرة
الف � �ت� ��ا إل� � ��ى أن ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ع �ل �ي��ه

س�ت�ن�ع�ك��س اي �ج��اب��ا ع �ل��ى امل �ش��اري��ع
التنموية وع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام مثمنا
ت�ب�ن��ي امل �ج �ل��س م �ث��ل ت �ل��ك ال �ق��وان�ين
ال �ك �ب �ي��رة وال �س �ع��ي إلن �ج��ازه��ا بعد

تعديل قوانين الرياضية و 21ميزانية
وحساب ختامي في جلسة اليوم
ي�ن�ظ��ر م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
ال � � �ي � � ��وم ف � � ��ي  21ت� � �ق � ��ري � ��را ل �ل �ج �ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
بشأن املشاريع بقوانني بالحسابات
الختامية للسنة املالية 2015/2014
وك��ذل��ك ب��امل�ي��زان�ي��ات للسنة امل��ال�ي��ة
 2017/2016لـ  21جهة ملحقة منها
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي

والتدريب وجامعة الكويت وهيئة
امل�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة وادارة اإلط �ف��اء
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة وذوي
االع��اق��ة وال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال��زراع��ة
والشباب وش��ؤون القصر ومجلس
االمة وبلدية الكويت.
ك �م��ا ي �ن��اق��ش امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر
ال�ث��ال��ث للجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة

عن االقتراح بقانون في شأن تعديل
بعض احكام املرسوم بالقانون رقم
 42ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة وال �ق��ان��ون رق ��م  5لسنة
 2007في ش��أن تنظيم بعض أوجه
العمل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة االوملبية
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � � �ح � ��ادات واألن ��دي ��ة
الرياضية.

األوقاف :المسجد الكبير جاهز
الستقبال المصلين في العشر األواخر
أعلنت وزارة األوق��اف وال�ش��ؤون
اإلس� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ع � � ��ن االن� � � �ت� � � �ه � � ��اء م ��ن
االس � �ت � �ع� ��دادات ال �ل�ازم ��ة الس �ت �ق �ب��ال
ال �ع �ش��ر األواخ � ��ر م��ن ش�ه��ر رم �ض��ان
املبارك في املسجد الكبير.

وق � � ��ال وك� �ي ��ل ال � � � � ��وزارة امل �س��اع��د
ل� �ق� �ط ��اع ال� � �ش � ��ؤون ال �ث �ق��اف �ي��ة داود
العسعوسي ان املسجد الكبير بات
ج��اه��زا الس �ت �ق �ب��ال امل �ص �ل�ين مبينا
ان وزارة الداخلية ستقوم بتنظيم

ح ��رك ��ة ال� �س� �ي ��ر أم � � ��ام امل� �ص� �ل�ي�ن ف��ي
ال �ط��رق املحيطة باملسجد ف��ي حني
تقوم ادارة الطوارئ الطبية بوزارة
ال �ص �ح��ة ب� ��االس � �ت � �ع� ��دادات ال�ل�ازم ��ة
الستقبال حاالت الطوارئ.

جدول األعمال
 الشباب والرياضة:تعديل قانون
الهيئات الرياضية
لرفع اإليقاف عن
النشاط
 تحقيق االستقالللالتحادات واألندية
في عالقتها
بالمنظمات
الدولية
 التشريعية تصونحقوق المتهم
بعدم استجوابه
في غير حضور
محاميه
تفاصيل (ص)12-10

تعطلها لسنوات عديدة.
وب� � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ع ��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي إن ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ج��دي��د
للمناقصات سيمنح الكويت فرصة
للحاق بركب االن�ج��ازات الخليجية
ال�ت��ي ت��أخ��رت عنها ألس�ب��اب كثيرة
منها القصور التشريعي.
وأض � ��اف أن ه �ن��اك ق��وان�ي�ن ظلت
سنوات بحاجة إلى تعديل وتغيير
معربا عن امله في ان ينجح القانون
الجديد من خالل حسن تطبيقه في
تحقيق ال �ط �ف��رة االق �ت �ص��ادي��ة التي
شرع القانون ألجل تحقيقها.

تفاصيل (ص)04

الداخلية :شركات تفتيش
أمني للحد من ازدحام المطار
اك ��دت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ات�خ��اذه��ا
اجراءات عملية للقضاء على الزحام
وك�ث��اف��ة ع��دد امل�س��اف��ري��ن وال�ق��ادم�ين
وتفتيش األمتعة في مطار الكويت
ال��دول��ي منها ال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ات
ع��امل �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ال�ت�ف�ت�ي��ش
األم�ن��ي وف��ق املعايير ال��دول�ي��ة ألمن
املطارات.
وق��ال��ت اإلدارة ال�ع��ام��ة للعالقات
واالع �ل��ام األم �ن��ي ب � ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ف ��ي ب� �ي ��ان ص �ح��اف��ي أم � ��س ان ت�ل��ك
االجراءات التي تسعى الى تنفيذها
في زم��ن قياسي وادخالها للخدمة

الفعلية وفق احدث النظم ستحدث
ت�غ�ي�ي��را م�ل�م��وس��ا ي�ش�ع��ر ب��ه جميع
املسافرين والقادمني في املطار.
واضافت انها ستتعاون في ذلك
مع جهات عدة منها املجلس األعلى
ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ج �م ��ارك ل �ل �ق �ض��اء ع �ل ��ى ال ��زح ��ام
وك�ث��اف��ة ع��دد امل�س��اف��ري��ن وال�ق��ادم�ين
على ك��ون�ت��رات ال �ج��وازات وتفتيش
األمتعة في مطار الكويت الدولي.

تحقيق

نواب لـ«الدستور» :جلسات رمضان استكمال
لمسيرة التعاون البناء بين السلطتين
تفاصيل (ص)09 - 08

02

محليات

aldostoor

األحد  14رمضان  19 . 1437يونيو 2016

األمير يهنئ رئيس سيشل
بالعيد الوطني لبالده
ب �ع��ث ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س
ج � �ي � �م � ��س ال � � �ي � � �ك � ��س م� �ي� �ش� �ي ��ل
رئ� � �ي � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة س �ي �ش��ل
ال �ص ��دي �ق ��ة ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة

العيد الوطني ل�ب�لاده متمنيا
ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة
ول�ل�ب�ل��د ال�ص��دي��ق دوام التقدم
واالزدهار.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س ج�ي�م��س

ال � � �ي � � �ك� � ��س م� � �ي� � �ش� � �ي � ��ل رئ� � �ي � ��س
ج �م �ه��وري��ة س �ي �ش��ل ال �ص��دي �ق��ة
ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
م �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه م� ��وف� ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر

امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة
مماثلة

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

الغانم يستقبل سفير كوريا
الشمالية لدى البالد
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
األم� � � � � ��ة م � � � � � � ��رزوق ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف��ي
مكتبه الخميس امل��اض��ي سفير
جمهورية كوريا الشمالية لدى
دولة الكويت سو تشانغ سيك.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب علي

ال � �خ � �م � �ي� ��س .م � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � ��رى
بعث الغانم ببرقية تهنئة الى
رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ف ��ي ج�م�ه��وري��ة
اي�س�ل�ن��دا إي �ن��ار ك.غ��ودف�ي�ن�س��ون
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د الوطني
لبلده.

م��ن ج��ان��ب اخ��ر بعث الرئيس
الغانم برقية تهنئة ال��ى رئيس
املجلس ال��وط�ن��ي ف��ي جمهورية
سيشل باتريك هيرميني وذل��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال سفير كوريا الشمالية بحضور النائب علي الخميس

األولويات :مناقشة الحالة المالية األربعاء
والجلسة الختامية  ٣يوليو
ن� ��اق � �ش� ��ت ل� �ج� �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �خ �م �ي ��س امل ��اض ��ي
ج � ��دول اع� �م ��ال ج �ل �س��ات مجلس
االم� � � ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ب� �ح� �ض ��ور وزي � ��ر
االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم� � ��ة د .ع�ل��ي
العمير.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
اح � � � �م� � � ��د الري ف� � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للصحافيني ع�ق��ب االج �ت �م��اع ان
جلسة ال �ي��وم االح ��د ستناقش 8
ميزانيات اضافة الى تقرير لجنة
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة وامل �ت �ع �ل��ق
بتعديل قانون الرياضة موضحا
ان ال �ج �ل �س��ة ال �خ �ت��ام �ي��ة مل�ج�ل��س
االمة ستكون في  3يوليو املقبل.
واض��اف ان املجلس سيناقش
ي ��وم االث �ن�ي�ن املقبل  9م�ي��زان�ي��ات
اض��اف��ة ال��ى ت�ق��ري��ر لجنة ش��ؤون
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالرش � � � ��اد
ال �خ ��اص ب �ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ب�ش��أن

م �ن��ح ب� � ��دالت وم� �ك ��اف ��آت اع �ض��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب ��وزارة التربية ووزارة االوق��اف
واملتعلق بمن يرعى معاقا ومن
يعمل في معهد االب�ح��اث يعامل
م �ع��ام �ل��ة ع �ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
بالجامعة.
واوضح ان جلسة يوم الثالثاء
س �ي �ك��ون م ��درج ��ا ف �ي�ه��ا م�ي��زان�ي��ة
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول اض��اف��ة ال ��ى 3
م �ي��زان �ي��ات اخ � ��رى وال �ت �ع��دي�ل�ات
امل� �ق ��دم ��ة ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ال ��رع ��اي ��ة
السكنية.
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان ج� �ل� �س ��ة ي ��وم
االربعاء ستكون ملناقشة الحالة
امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ال� �ت ��زام ��ا ب�ن��ص
الدستور ومناقشة تقارير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة مل �ت��اب �ع��ة م ��ا ت ��م خ�لال
ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة وت �ق��اري��ر لجنة
االول��وي��ات ح��ول نقطة االرت�ب��اط
البيئية وتقرير لجنة االولويات

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

في شان مدى تنفيذ القوانني من
قبل الحكومة.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر أك� ��د الري أن
كل اآلراء املطروحة بشأن موعد
اجراء االنتخابات النيابية املقبلة

ه��ي اراء وج�ي�ه��ة وم�ت�ط��اب�ق��ة مع
اح�ك��ام ال��دس�ت��ور وح�ك��م املحكمة
الدستورية والتي تتفق على عدم
ج��واز اج��راء االنتخابات قبل 14
يوليو .2017

وأض� � � � ��اف أن رأي� � � ��ا آخ � � ��ر ت �ت��م
دراس �ت��ه اآلن ويتعلق بإمكانية
اج� � � � � � ��راء االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات ف � � ��ي 10
ي��ون �ي��و  .2017م �ش �ي��را إل � ��ى أن
حكم املحكمة الدستورية بشأن

امل ��ادت�ي�ن  83و  87م��ن ال��دس �ت��ور
ي�ف�ي��د ب ��أن االن �ت �خ��اب��ات ي�ج��ب أن
ت�ك��ون ف��ي االس�ب��وع�ين األخ�ي��ري��ن
من فترة الستني يوما املنصوص
عليها في املادة .83
وق ��ال إن امل ��ادة  87ل��م تشترط
موعدا لعقد أول اجتماع ملجلس
األم � ��ة ب ��ل ح � ��ددت م��وع��د ص ��دور
مرسوم الدعوة النعقاد املجلس
خ � �ل� ��ال أس� � �ب � ��وع �ي��ن م � � ��ن اج � � � ��راء
االنتخابات يتم خاللها تحديد
م � ��وع � ��د ه � � ��ذه ال� �ج� �ل� �س ��ة وال � � ��ذي
ي�م�ك��ن أن يكون في  6اغسطس
 2017وهو املوعد الذي يكمل فيه
املجلس ال�ح��ال��ي س�ن��وات��ه األرب��ع
حتى لو كانت االنتخابات في 10
يونيو .2017
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الشايع :لم نستحدث استثناء القطاع
النفطي من المناقصات
أعرب رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون
املالية واالقتصادية البرملانية
ال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع ع��ن
اس�ت�غ��راب��ه م��ن تعليقات بعض
ال�ن��واب السابقني والسياسيني
في مواقع التواصل االجتماعي
على تعديالت قانون املناقصات
العامة وم��ا حملته م��ن تلبيس
وت��دل�ي��س ع�ل��ى امل��واط �ن�ين فيما
ي �خ ��ص اس �ت �ث �ن ��اء ح �ف ��ر اآلب � ��ار
النفطية من الخضوع للقانون.
واوض��ح الشايع في تصريح
ص �ح��اف��ي ان ه� �ن ��اك م ��ن ت�ع�م��د
التضليل بااليحاء ان املجلس
الحالي قرر في املداولة الثانية
اس� � �ت� � �ث� � �ن � ��اء ح� � �ف � ��ر اآلب� � � � � � ��ار م��ن

ال �خ �ض��وع ل �ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات
الرت � � � �ب� � � ��اط اع� � � �ض � � ��اء امل� �ج� �ل ��س
ب� �م� �ص ��ال ��ح وش � � ��رك � � ��ات ع ��ام �ل ��ة
ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال وه � � ��ذا م �ن��اف
للحقيقية وتضليل متهافت.
وب � �ي� ��ن ال� � �ش � ��اي � ��ع ان ج �م �ي��ع
م �ن ��اق �ص ��ات وان� �ش� �ط ��ة ال �ق �ط��اع
النفطي مستثناة من الخضوع
للجنة املناقصات املركزية منذ
ب��دء عمل القطاع النفطي وقبل
اق��رار هذا القانون ومنذ ان كان
ه��ؤالء املعلقون ن��واب��ا سابقني
ف��ي مجلس االم ��ة وب��ال�ت��ال��ي ما
انتهى اليه املجلس هو االبقاء
ع� �ل ��ى وض � ��ع ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
كما ه��و سابقا دون تغيير في

مسألة االستثناء من الخصوع
للجنة املناقصات املركزية.
وت� ��اب� ��ع ال� �ش ��اي ��ع ان ال �ق �ط��اع
النفطي ذو طبيعة فنية خاصة
لذلك كان رأي الحكومة ولجنة
امل�ن��اق�ص��ات أال يخضع لقانون
امل�ن��اق�ص��ات ال �ع��ام��ة وان تطرح
اعماله ومناقصاته على لجنة
م� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
نفسه وه��ذا م��ا ت��م وه��و االص��ل
وال �ن �ظ��ام ال �ق��ائ��م م �ن��ذ ت��أس�ي��س
القطاع النفطي .
فيصل الشايع

الحريجي إلنشاء محطات مراقبة
أوزان الشاحنات على الطرق المحورية
اس� � � �ت� � � �غ � � ��رب ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب س � �ع� ��ود
ال�ح��ري�ج��ي غ �ي��اب م�ح�ط��ات م��راق�ب��ة
أوزان ال � �ش ��اح � �ن ��ات ع� �ل ��ى ال� �ط ��رق
امل �ح ��وري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي ال��وق��ت
الذي يتمادى فيه بعض التجار في
تحميل أوزان زائدة عن قدرة الطرق.
وأك ��د ال�ح��ري�ج��ي أن وج ��ود ه��ذه
امل �ح �ط��ات ي�ش�ك��ل إح� ��دى ض�م��ان��ات
ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى البنية التحتية
وش �ب �ك��ات ال �ط��رق إذ إن ال�ح�م��والت
ال ��زائ ��دة ت��ؤث��ر ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر على
الطرق فضال عما يمكن أن تتسبب
به من خسائر مادية وبشرية.
واع �ت �ب ��ر أن غ� �ي ��اب ت �ف �ع �ي��ل دور
ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى أوزان
ال � �ش ��اح � �ن ��ات ف � ��ي ظ � ��ل ما تعانيه

الطرق من إشكاليات ال سيما أزمة
ت �ط ��اي ��ر ال �ح �ص ��ى ي �ث �ي��ر ال �ت �س ��اؤل
ب � � �ش � ��أن ال � � �ج � ��دي � ��ة ف � � ��ي ال � �ت � �ص� ��دي
ل�ل�م�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي ت��ؤث��ر س�ل�ب��ا في
مقومات البنية التحتية.
وأض� � � � � � ��اف :إن � � ��ه م � ��ن امل � �ع� ��روف
أن ال � � ��دول ت� �ح ��دد أوزان� � � ��ا ال ي�م�ك��ن
تجاوزها لحموالت الشاحنات على
الطرق حفاظا على البنية التحتية
وس�لام��ة املواطنني واملسافرين ملا
قد ينتج عن ذلك من حوادث تودي
ب ��األرواح ،وعلى الحكومة أن تفعل
ذلك األمر وأال تجعل البنية التحتية
وسالمة املواطنني واملقيمني عرضة
لجشع بعض التجار .
وط� ��ال� ��ب ال� �ح ��ري� �ج ��ي ال �ح �ك��وم��ة

ب��إق��ام��ة ع ��دد م ��ن م �ح �ط��ات م��راق �ب��ة
ال � � ��وزن ع �ل��ى أن تزودها بالطرق
ال � �ح � ��دي � �ث � ��ة مل � ��راق� � �ب � ��ة ال � �ح � �م � ��والت
ب � � �ط� � ��رق إل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة وس� ��ري � �ع� ��ة
تحاشيا لالزدحامات أو التكدس
امل � ��روري ع�ل��ى ال �ط��رق ج ��راء عملية
املراقبة.
وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة أن ت �ك��ون
ه � �ن� ��اك ع � �ق� ��وب� ��ات رادع� � � � ��ة ل� �ك ��ل م��ن
ي �خ��ال��ف ال �ح �م��والت املسموح بها
ال س �ي �م��ا أن م ��ن ي ��دف ��ع ك �ل �ف��ة ه��ذه
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ه� ��و ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وبالتالي تنعكس س� �ل� �ب ��ا ع �ل��ى
املواطن مشيرا إلى أنه سيتابع هذا
امل�ل��ف م��ع الجهات املعنية لحسمه
في أقرب وقت ممكن.

سعود الحريجي
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العمر يحذر من تخفيض
البعثات الداخلية
أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��بج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر أن
إج �م��ال��ي امل �ت �ق��دم�ين ل�ل�ب�ع�ث��ات بعد
إغ�ل�اق ال �خ��دم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة 7544
م� � ��وزع �ي ��ن ع � �ل� ��ى ال � �ن � �ح� ��و ال � �ت� ��ال� ��ي:
ال�خ��ارج�ي��ة  3576وال��داخ�ل�ي��ة 3968
وهناك نية ل��دى ال��وزارة بتخفيض
ع��دد البعثات الداخلية بحجة عدم
وجود ميزانية مما يؤدي إلى رفض
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ط �ل �ب��ه امل �ت �ف��وق�ين
وأض� � � ��اف :وه � ��ذا س � ��وف ي��ؤث��رع �ل��ى
مستقبل الطلبة لذالك أحذر الوزير
من إتخاذ هذا القرار وتحميل سوء
إدارة الحكومة وتأخير بناء جامعة
إشدادية إلبنائنا الطلبة.

جمال العمر

الدويسان للحمود:
ما العائد من مجلة المجرة؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
س� ��ؤاال ب��رمل��ان �ي��ا ال ��ى وزي� ��ر االع�ل�ام
ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود ،ح ��ول
مجلة املجرة التي يصدرها النادي
ال�ع�ل�م��ي .واس�ت�ف�س��ر ال��دوي �س��ان عن
ال��دع��م امل �ق��دم ال��ى مجلة امل �ج��رة من
وزارة االعالم ومدى متابعة ورصد
ال � � � � � ��وزارة ل �ل�اخ � �ط ��اء امل � �ت � �ك� ��ررة ف��ي
اعدادها.
وجاء في نص السؤال:
ي�ص��در ال�ن��ادي العلمي الكويتي
مجلة علمية ب��اس��م امل�ج��رة تخضع
لرقابة ودعم وزارة اإلع�لام اصدرت
ه� � ��ذه امل� �ج� �ل ��ة ع� � � ��ددا ك� � ��ان ع �ن ��وان ��ه
ال��رئ�ي�س��ي (ال�ص�ح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة ثالث
اس�ب��اب ال��وف��اة) م��دون على غالفها
ال�ع��دد رق��م  402اب��ري��ل  2016السنة
 36ب� �ي� �ن� �م ��ا اص � � � � ��درت ع � � � ��ددا اخ� ��ر
ب�ع�ن��وان (ال �ج��ري  ..يجفف الخاليا
السرطانية) يحمل نفس رقم العدد
السابق  402ابريل  2016السنة ،36
ه ��ذا ب �خ�ل�اف وق��ائ��ع ت �ك��رار ط�ب��اع��ة
ب �ع��ض امل� � ��واد ال �خ �ب��ري��ة وال�ع�ل�م�ي��ة

فيصل الدويسان

خ �ل��ال اش� �ه ��ر م �خ �ت �ل �ف��ة ل � ��ذا ن��رج��و
افادتنا بما يلي:
ه��ل الح �ظ��ت وزارة االع�ل��ام ه��ذه
االخ �ط��اء؟ وه��ل ح�ق�ق��ت ال � ��وزارة في
االخ � �ط� ��اء امل� �ت� �ك ��ررة ل �ل �م �ج �ل��ة؟ وم��ا
ال��دع��م امل �ق��دم للمجلة؟ وم��ا ال�ع��ائ��د
امل � ��ادي او امل �ع �ن��وي ل�ل�م�ج�ل��ة؟ وك��م
االعداد التي تقوم بطباعتها املجلة
شهريا؟
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أكدوا أنه سيوفر المزيد من الفرص للمقاولين ويفتح السوق أمام الشركات المحلية واألجنبية

نواب ووزراء :قانون المناقصات الجديد
يدفع مشاريع التنمية ويعزز مبدأ المحاسبة

الشيخ محمد العبدالله

مبارك الخرينج

أحمد الري

د .محمد الحويلة

حمود الحمدان

د .راكان النصف

أك� ��د ع� ��دد م ��ن ال� �ن ��واب وال � � � ��وزراء ان
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال�ج��دي��د ال ��ذي أق��ره
مجلس األم ��ة م��ؤخ��را ي �ع��زز الشفافية
وي� ��دف� ��ع ب �س ��رع ��ة ان � �ج� ��از امل� �ش ��روع ��ات
التنموية في البالد.
وق � � � ��ال ال� � � �ن � � ��واب ف� � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات
ص�ح��اف�ي��ة ان ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون
املناقصات التي طال انتظارها لعقود
م� ��ن ال � ��زم � ��ان ت � �ع ��زز م � �ب ��دأ امل �ح��اس �ب��ة
ل�ل�ش��رك��ات امل�خ��ال�ف��ة وس��رع��ة ال�ب��ت في
التظلمات.
وأك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه في
ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح ��اف ��ي اه � �م � �ي ��ة ق ��ان ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
وتنفيذ املشاريع.
وأض � � � � ��اف ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه ان ق ��ان ��ون
املناقصات سيوفر امل��زي��د م��ن الفرص
ل� �ل� �م� �ق ��اول�ي�ن وي � �ف � �ت� ��ح ال � � �س � ��وق أم � ��ام
الشركات املحلية واألجنبية ويضمن
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وأوض � � ��ح ان ال� �ق ��ان ��ون وض � ��ع آل �ي��ة
ت �ظ �ل �م ��ات ج� ��دي� ��دة ت � �ع ��زز ال �ش �ف��اف �ي��ة
ومحاسبة الشركات املخالفة وسرعة
البت في التظلمات والقضايا الخاصة
باملناقصات من خالل تخصيص دائرة
قضائية للفصل في تلك القضايا.

وك� �ش ��ف ال �ع �ب��دال �ل��ه ع� ��ن ان اع � ��داد
مذكرة اإلحالة لقانون املناقصات كان
أول عمل قام به عندما التحق بالعمل
في مجلس الوزراء في عام  1996ومنذ
ذلك الحني لم ير القانون النور إال بعد
 20عاما من تلك املذكرة.
وأع ��رب ع��ن ش�ك��ره ألع�ض��اء اللجنة
امل��ال�ي��ة امل�ت�ع��اق�ب�ين م�ن��ذ ب��داي��ة الفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع� �ش ��ر وال� ��ذي� ��ن
س��اه �م��وا ب�ج�ه��ود م�خ�ل�ص��ة ل�ل��وص��ول
إل � ��ى ن� �ق ��اط م �ش �ت��رك��ة ت �ح �ق��ق ت ��واف ��ق
السلطتني حول القانون.
أع� ��رب ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م �ب ��ارك ب�ن�ي��ه ال �خ��ري �ن��ج ع ��ن س�ع��ادت��ه
باقرار مجلس االمة قانون املناقصات
العامة الذي طال انتظاره منذ سنوات
ط��وي �ل��ة الس �ي �م��ا ان ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي
املعمول به قديم منذ ستينيات القرن
امل � ��اض � ��ي والي� � ��واك� � ��ب ت � �ط� ��ور ال �ع �ص��ر
ومستجداته  .
وأع � � � � ��رب ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ع� � ��ن ت� �ف ��اؤل ��ه
بمساهمة ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ال��دف��ع
ب�ع�ج�ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��ور ف��ي ال�ب�لاد
وذلك بسرعة انجاز املشاريع وجودة
التنفيذ وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ
ال � �ف ��رص ب �ي�ن امل �ت �ن��اف �س�ي�ن وش �ف��اف �ي��ة
ال� �ع� �م ��ل وت� ��وس � �ع� ��ة دائ� � � � ��رة ال �ت �ع ��ام ��ل

الحكومي في املناقصات مع اكبر حلقه
م ��ن امل �ت �ق��دم�ين وال� �ش ��رك ��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وعدم حصر املناقصات على عدد قليل
من الشركات دفعا للتنافس الشريف
الذي يصب في النهاية ملصلحة الوطن
واملواطن.
واهاب الخرينج بالحكومة بسرعة
ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ق��ان��ون وع ��دم ال�ت��أخ�ي��ر
وذلك تحقيقا للمصلحة العليا للبالد
معتبرا ان ه��ذا القانون ذا اث��ر مباشر
في حياة املواطنني من خالل التطبيق
السليم له.
ومن جهته ثمن النائب أحمد الري
ت�ف��اه��م السلطتني ح��ول ال �ق��ان��ون مما
دفع النواب والوزراء الى الحرص على
اقراره.
وقال ان انجاز هذا القانون يسجل
باسم كل من ساهم في تقديم تعديالت
ع �ل �ي��ه س � ��واء ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي أو
املجالس السابقة.
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
الحمدان ان قانون املناقصات الجديد
م��ن ض�م��ن أب ��رز ال �ق��وان�ين ال �ت��ي أق��ره��ا
مجلس  2013مشيرا إل��ى ان القانون
ت� �ض� �م ��ن ت � �ع� ��دي�ل��ات ج� ��وه� ��ري� ��ة ع �ل��ى
ال �ق ��ان ��ون ال �ق��دي��م ت �م �ث��ل ن �ق �ل��ة ن��وع�ي��ة
كبيرة له.

ول�ف��ت ال��ى ان ال�ت�ع��دي�لات ال�ج��دي��دة
واج �ه��ت م��ا يتعلق ب�م��وض��وع التعثر
في إنهاء مشروع الترسية حيث نصت
على أال يتم ترسية مناقصة جديدة
على نفس املقاول إال بعد االنتهاء من
املشروع املتعثر.
وأك��د ان تلك التعديالت ستنعكس
ايجابا على املشاريع التنموية وعلى
امل � � ��ال ال � �ع� ��ام م �ث �م �ن��ا ت �ب �ن��ي امل �ج �ل��س
مل�ث��ل ت�ل��ك ال �ق��وان�ين ال�ك�ب�ي��رة وال�س�ع��ي
إلن � �ج� ��ازه� ��ا ب� �ع ��د ت �ع �ط �ل �ه��ا ل �س �ن��وات
عديدة.
وب� � � � � � � ��دوره ق � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ع ��ود
ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي إن ال� � �ق � ��ان � ��ون ال� �ج ��دي ��د
للمناقصات سيمنح ال�ك��وي��ت فرصة
ل �ل �ح��اق ب��رك��ب االن � �ج ��ازات الخليجية
التي تأخرت عنها ألسباب كثيرة منها
القصور التشريعي.
وأض� � � ��اف ان ه� �ن ��اك ق� ��وان�ي��ن ظ�ل��ت
ل� �س� �ن ��وات ب �ح��اج��ة ل �ت �ع��دي��ل وت�غ�ي�ي��ر
معربا ع��ن امله ف��ي ان ينجح القانون
ال�ج��دي��د م��ن خ�ل�ال ح�س��ن تطبيقه في
تحقيق الطفرة االقتصادية التي شرع
القانون ألجل تحقيقها.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د.م�ح�م��د
الحويلة ان املجلس الحالي وضع حدا
لتأخر اق��رار ه��ذا القانون املهم معربا

عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس
ال ��وزراء الشيخ محمد العبدالله الذي
قام بجهود متميزة إلقرار القانون.
ام� ��ا ال �ن��ائ��ب راك� � ��ان ال �ن �ص��ف ف �ق��ال
ان امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ن�ج��ح ف��ي غضون
أس� �ب ��وع ت �ش��ري �ع��ي م �ت �م �ي��ز ف ��ي إق� ��رار
قانونني م��ن أكثر القوانني تأثيرا في
تنمية اق�ت�ص��اد ال��دول��ة وه�م��ا قانونا
البلدية واملناقصات.
وأع � � ��رب ال �ن �ص��ف ع ��ن ام� �ل ��ه ف ��ي ان
يساهم القانونان الجديدان في إحداث
نقلة نوعية للكويت.
فيما ق��ال النائب فيصل الشايع ان
مجلس االمة قام بدوره في تشريع هذا
القانون املهم بعد تأخير دام ما يقارب
 30ع��ام��ا ظ��ل ف�ي��ه ال �ق��ان��ون ب�ين أروق��ة
املجلس دون حسم.
وأك � ��د ان ح �س��م ال� �ق ��ان ��ون وإق � � ��راره
ان�ج��از يستحق أن يوجه الشكر عليه
إل��ى رئ�ي��س املجلس وجميع األع�ض��اء
م �ش �ي��را إل ��ى أن ال �ق��ان��ون ق��د اس�ت��وف��ى
حقه من الدراسة املتعمقة لسد جميع
الثغرات املوجودة في القانون القديم.
وأش � � ��اد ال� �ش ��اي ��ع ف ��ي ه � ��ذا ال �ص��دد
بجهود جميع أع�ض��اء لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية وكل من ساهم في
انجاز القانون.

وك��ان مجلس االم��ة اق��ر في جلسته
ي ��وم االث �ن�ي�ن امل ��اض ��ي ت �ع��دي�ل�ات على
ق��ان��ون املناقصات ال�ص��ادر ع��ام 1964
ب� �م ��واف� �ق ��ة  40ن ��ائ� �ب ��ا ل �ي �ت �ن��اس��ب م��ع
متطلبات ان �ج��از امل �ش��اري��ع التنموية
ويحقق الرؤية االقتصادية املستقبلية
للدولة.
وج��اء تقرير لجنة ال�ش��ؤون املالية
واالق �ت �ص ��ادي ��ة امل ��رف ��وع إل� ��ى امل�ج�ل��س
ل� �ي ��ؤك ��د ض � � � ��رورة إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات مل��واك�ب��ة املتغيرات
التي ط��رأت على احتياجات املشاريع
وتنفيذ متطلباتها وت�ع��زي��ز سياسة
ال��دول��ة االقتصادية الرامية إل��ى جذب
املستثمر األجنبي.
وذك��ر التقرير ان��ه نظرا مل��رور فترة
طويلة م��ن ال��زم��ن ق��ارب��ت نصف القرن
من تاريخ صدور القانون رقم  37لسنة
 1964بشأن املناقصات العامة شهدت
خ�لال�ه��ا ال��دول��ة الكثير م��ن ال�ت�ط��ورات
ع �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى ال �ت �ش��ري �ع��ي أض �ح��ى
م��ن ال� �ض ��روري إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذا
القانون.
وح �ظ ��ي ال� �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د ب�ق�ب��ول
وارتياح شديدين بني االوساط املعنية
نتيجة اق ��رار ه��ذا ال �ق��ان��ون ب�ع��د ط��ول
انتظار.

الغريب :تنظيم تشريعي متكامل للمناقصات العامة والتعاقدات المباشرة
أك � � ��د ال� ��وك � �ي� ��ل  -أم� �ي ��ن س � ��ر ل �ج �ن��ة
املناقصات املركزية املستشار فيصل
الغريب ان تعديالت قانون املناقصات
ال � �ت� ��ي اق � ��ره � ��ا م �ج �ل ��س األم� � � ��ة أخ� �ي ��را
ستحقق نقلة نوعية بما نصت عليه
من مواد تدعم الشفافية والعدالة وقال
إن تلك التعديالت تناولت أمورا كثيرة
م �ه �م��ة ت �ت �ع �ل��ق ب��امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
وال�ت�ع��اق��دات امل�ب��اش��رة وق��دم��ت تنظيم
متكامل لها كما ان التعديالت لم تغفل

ال�ج��وان��ب الفنية ب�م��ا ت�ن��ص عليه من
إنشاء قطاع فني كامل ملراجعة شروط
وم��واص�ف��ات امل�ن��اق�ص��ات الف�ت��ا إل��ى ان
ال�ت�ع��دي�لات وف ��رت دع �م��ا ك�ب�ي��را لعمل
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي امل �ت��اب �ع��ة بعد
توقيع العقود.
وأضاف الغريب في تصريح خاص
ان من أبرز النقاط التي شملها القانون
ما يتعلق بإيجاد تنظيم تشريعي ملا
ت�ط��رح��ه م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة

والشركات اململوكة لها من مناقصات
ع � ��ام � ��ة وم� � � ��ا ق � ��دم � ��ه م� � ��ن اص �ل��اح � ��ات
ت�ط��وي��ري��ة للهيكل التنظيمي ملجلس
ادارة ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
وأم��ان�ت��ه ال�ع��ام��ة وك��ذل��ك رف��ع النصاب
امل ��ال ��ي الخ �ت �ص��اص ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ل�ل�م�ن��اق�ص��ات إل ��ى  75أل ��ف دي �ن��ار مع
تنظيم اج ��راءات ال�ط��رح والتعاقد في
ح��االت ال �ض��رورة وف�ق��ا ل�ل�م��ادة  19من
القانون.

وتابع الغريب :ان جوهر التعديالت
نظم أس��ال�ي��ب ال�ط��رح وال�ت�ع��اق��د بكافة
امل �ن��اق �ص��ات وامل �م ��ارس ��ات ال �ع��ام��ة من
حيث التسجيل والتصنيف والتأهيل
واع� �ت� �م ��اد ال� �ط ��رح ب �ن �ظ��ام امل �ظ��روف�ي�ن
ال� �ف� �ن ��ي وامل � ��ال � ��ي واع � �ت � �ب� ��ار م �ع �ي ��اري
ال�س�ع��ر االج �م��ال��ي وال�ك�ل�ف��ة االج�م��ال�ي��ة
ف��ي امل �ق��ارن��ة ب�ين ال �ع �ط��اءات ك�م��ا نظم
ال � �ق� ��ان� ��ون ع �م �ل �ي��ة إل� � �غ � ��اء امل �ن��اق �ص��ة
وال �ع ��دول ع��ن ال�ت��رس�ي��ة وال�ت�ع��اق��د من

ال� �ب ��اط ��ن ف �ض�ل�ا ع� ��ن ت �ن �ظ �ي��م األوام � � ��ر
التغييرية للمشروع.
وأوض��ح ان من أب��رز امل�ح��اور أيضا
اجازة تعديل أسعار التعاقد بالنقص
أو ال ��زي ��ادة وس ��رع ��ة ص� ��دور األح �ك��ام
ال�خ��اص��ة بالتظلم ض��د ق� ��رارات لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة ب�م��ا ن�ص��ت عليه
من تخصيص غرفة بالدائرة االداري��ة
في املحكمة الكلية واقتصار التقاضي
ف��ي تلك امل�ن��ازع��ات على درج�ت�ين فقط

وتسهيل اجراءات التقاضي.
وأش � � ��ار ال �غ ��ري ��ب إل� ��ى ان ال �ق��ان��ون
ال �ج ��دي ��د ف �ت��ح امل� �ج ��ال أم � ��ام م �ش��ارك��ة
ال � �ش ��رك ��ات األج �ن �ب �ي ��ة ف �ي �م��ا ي �ط��رح��ه
ال�ج�ه��از امل��رك��زي للمناقصات العامة
دون اش �ت��راط ال�ش��راك��ة أو ال��وك��ال��ة مع
ش��رك��ة كويتية وم�ن��ع عملية ت�ض��ارب
امل �ص��ال��ح وك �ف ��ل م �ق��وم��ات ال�ش�ف��اف�ي��ة
وإق� ��ام� ��ة ق� ��واع� ��د امل� �ع� �ل ��وم ��ات وح ��ري ��ة
تداولها.
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مرر الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2014

مجلس األمة يقر قوانين البلدية
والمناقصات وميزانيات  13جهة مستقلة
خلصت جلستا مجلس
األمة الخاصتان من دور
االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر المنعقدتان في 13
و 14و 15يونيو 2016
إلى عدة نتائج وقرارات
أهمها اقرار قانوني
البلدية والمناقصات
العامة وإحالة  6تقارير
للجنة حماية المال العام
إلى الحكومة والموافقة
على تقارير لجنة الميزانيات
والحساب الختامي عن
المشاريع بقوانين
بالحسابات الختامية للسنة
المالية 2015/2014
والمشاريع بقوانين
بربط الميزانية لـ 13
جهة حكومية مستقلة
عن السنة المالية
 2017/2016وأحالها
المجلس إلى الحكومة
بالتوصيات الواردة في
تقارير اللجنة وفيما يلي
التفاصيل:

تالوة أسماء الغائبين عن
الجلسة واجتماعات اللجان
ت �م��ت ت�ل��اوة أس� �م ��اء األع �ض��اء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن وال� �غ ��ائ� �ب�ي�ن ب �ع��ذر
وم � ��ن دون ع � ��ذر أو إخ � �ط� ��ار ع��ن
ج� �ل� �س ��ات  13و 14و 15ي��ون �ي��و
وأس� � �م � ��اء ال� �غ ��ائ� �ب�ي�ن وال � ��ذي � ��ن ل��م
ي � �ك� ��ون� ��وا م � �ت� ��واج� ��دي� ��ن ال� �س ��اع ��ة
التاسعة صباحا واملنصرفني عن
ال�ج�ل�س��ة امل��اض�ي��ة امل�ن�ع�ق��دة ف��ي 7
و 8ي��ون�ي��و  2016م��ن دون إذن أو
إخ �ط��ار وأس �م��اء األع �ض��اء ال��ذي��ن
تغيبوا بعذر أو من دون عذر عن
اجتماعات لجان املجلس الدائمة
واملؤقتة من  5يونيو 2016م حتى
 7يونيو 2016م.
وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ت �ل ��اوة أس� �م ��اء
األع� �ض ��اء وج� ��ه ع� ��دد م ��ن ال �ن��واب
ال�ش�ك��ر إل��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد خالد على جهد الوزارة في
البحث عن طفل مفقود ومن جهته
أك� ��د ال ��وزي ��ر أن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ل��م ت�ق�ص��ر ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن الطفل
املفقود مؤكدا حرص الوزارة على
خدمة أهل الكويت والحفاظ على
أمن البالد.
األوراق والرسائل الواردة
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األوراق
وال��رس��ائ��ل وان�ت�ه��ى إل��ى ال �ق��رارات
التالية:
 واف��ق املجلس (موافقة عامة)ع�ل��ى رس��ال��ة رئ�ي��س لجنة حماية
األم ��وال ال�ع��ام��ة ال�ت��ي يطلب فيها
م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر ع �ل��ى أن
ت ��واص ��ل ال �ل �ج �ن��ة ع �م �ل �ه��ا ك�ل�ج�ن��ة
تحقيق في املواضيع املكلفة بها
ب�ع��د ف��ض دور االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي
ح�ت��ى ب��داي��ة دور االن �ع �ق��اد املقبل
وهي:
 ال�ت��وص�ي��ة امل�ق��دم��ة م��ن بعضاألع � � �ض � � ��اء ف� � ��ي أث � � �ن� � ��اء م �ن��اق �ش��ة
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
الهيئة العامة لالستثمار للسنة
املالية .2008/2007
 ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا ق��دم��هال �ع �ض��و ال �س��اب��ق م ��ن م �س �ت �ن��دات
ووث ��ائ ��ق ف ��ي ج �ل �س��ة  21ن��وف�م�ب��ر
2007م.
 ت �ع �ث��ر ال� �ت� �ع ��اق ��د ب� �ش ��أن ع�ق��دخ� ��دم� ��ات ال �ت �خ �ط �ي��ط واإلش� � � ��راف
وإع � � � � ��ادة ت ��أه� �ي ��ل ال� �ب� �ي� �ئ ��ة ض �م��ن
املبالغ املقررة للكويت كمطالبات
ب�ي�ئ�ي��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة

تعديل قانون
البلدية لتصدر
الجداول االنتخابية
بمرسوم
قصر اشتراط
المؤهل الجامعي
على األعضاء
المعينين فقط
دون المنتخبين
جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

للتعويضات ف��ي جنيف التابعة
لألمم املتحدة.
 م�ل�اح �ظ��ات وت� �ق ��اري ��ر دي� ��وانامل �ح��اس �ب��ة م ��ن م �خ��ال �ف��ات ب �ش��أن
ال � �ش � ��رك � ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل�ل�أوف� �س ��ت
التابعة للهيئة العامة لالستثمار.
 ال �ت �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات فيالهيئة العامة للشباب والرياضة.
 ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��امفيما يسمى بأزمة املناخ.
 كل ما يتصل بعمليات تهريبوقود الديزل.
 تقرير ديوان املحاسبة بشأنطائرات النقل االستراتيجي.
 كتاب وزير النفط وزير الدولةلشؤون مجلس األمة بشأن تقرير
ع� �ق ��د م� �ح� �ط ��ة ال� � � � ��زور ال �ش �م��ال �ي��ة
للمرحلة األولى.
 ت �ح��دي��د م �س��ؤول �ي��ة م��وظ�ف��يال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال�ث��روة السمكية ف��ي تخصيص
حيازات زراعية لشركات مزورة.
 امل � ��آخ � ��ذ وامل �ل��اح � �ظ � ��ات ال �ت��ياورده � ��ا ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014ح��ول
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار
وهي:
 املالحظات التي شابت الفريقالقانوني املكلف بمتابعة قضايا
ال � � �ت � � �ج� � ��اوزات ال � �ت� ��ي ح� ��دث� ��ت ف��ي
االستثمارات االسبانية سابقا.
 التجاوزات التي طالت شركةاملجوعة العقارية الكويتية شركة
بروجاكتس الكويت والبحرين.
 ج � �م � �ي ��ع امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال� �ت ��يت � � �خ� � ��ص ش � � ��رك � � ��ة امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات

السياحية وسوء استغالل املواقع
االس �ت �ث �م��اري��ة م ��ا ض �ي��ع إي � ��رادات
على الدولة.
 جميع املالحظات التي تخصشركة النقل العام الخاصة بسوء
استغالل املواقع االستثمارية ما
ضيع إيرادات على الدولة.
وخ �ل��ال م �ن��اق �ش��ة ب �ن��د األوراق
وال � ��رس � ��ائ � ��ل رك � � ��ز ال � � �ن� � ��واب ع �ل��ى
م� ��وض� ��وع ال � �ح � �ي� ��ازات ال ��زراع� �ي ��ة
وأب� � ��دوا ال �ع��دي��د م ��ن امل�ل�اح �ظ��ات.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر االش �غ��ال
ال � �ع ��ام ��ة وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس االم��ة د .ع�ل��ي العمير في
رده ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ات ال� �ن ��واب إن
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ج�م�ي��ع
بسواسية ووفقا للقانون مضيفا
ان � �ن� ��ا ال ن �ت �س �ت��ر ع� �ل ��ى ف � �س� ��اد او
ندافع عن مفسدين مشيرا الى ان
الهيئة مستعدة للتعاون الكامل
م ��ع م �ج �ل��س االم � ��ة ل �ل��وص��ول ال��ى
ال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ك��ام �ل��ة ون� �ح ��ن ل�ي��س
لدينا مشكلة بالتمديد والتحقيق
وسألت رئيس الهيئة فأجاب انه
رد على االستفسارات التي وردت.
األسئلة البرلمانية
نظر املجلس بند األسئلة وذلك
على النحو التالي:
 النائب عبد الله املعيوف قال:لقد وجهت الى وزير العدل وزير
االوق� � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
يعقوب الصانع أكثر من  ٢٥سؤاال
ولم تأت سوى إجابة عن سؤال أو
س��ؤال�ي�ن وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال��وزي��ر

لقد تم الرد على األسئلة وأرسلت
إل��ى األم��ان��ة العامة ونحن نجيب
وفق األطر الدستورية.
 ال� �ن ��ائ ��ب د.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ةع �ق��ب ع �ل��ى ج� � ��واب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية أنس
الصالح لتزويده بالسيرة الذاتية
للرئيس التنفيذي لشركة النقل
ال �ع��ام ال�ك��وي�ت�ي��ة وق ��ال ال�ن��ائ��ب إن
ه��ذه الشركة أثبتت فشال منقطع
النظير ونطالب ال��وزي��ر بتشكيل
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق  ,وأش �ي ��د ب �ج��واب
ال��وزي��ر ب�ع��دم اع�ت�م��اد أي ش�ه��ادة
ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ص��اح �ب �ه��ا اث �ن��اء
ع �م �ل��ه اي ع �ل��ى رأس ع �م �ل��ه دون
اج��ازة للدراسة او لالبتعاث .من
ج�ه�ت��ه ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير املالية أنس الصالح
إن الهيئة العامة لالستثمار تقوم
ح��ال �ي��ا ب �م��راج �ع��ة اداء ال �ش��رك��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وب��ال�ف�ع��ل ت��م تغيير
م�ج��ال��س ادارات ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
وش ��رك ��ة ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ال �ك��وي �ت �ي��ة
تحت املراجعة لتصحيح الوضع
ف �ي �ه��ا وال� �ن� �ه ��وض ب �ق �ط��اع ال�ن �ق��ل
الكويتي.
 ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��انع �ق ��ب ع �ل ��ى ج� � ��واب وزي� � ��ر ال �ع ��دل
وزي � � � � � � ��ر األوق � � � � � � � � � ��اف وال� � � � �ش � � � ��ؤون
اإلس�لام�ي��ة ل�ت��زوي��ده ب��ال�ه��دف من
ال �ب �ي��ان ال� �ص ��ادر م��ن ب �ي��ت ال��زك��اة
ب �ش��أن أع� ��داد األس ��ر م��ن ف�ئ��ة غير
م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وق ��ال ال�ن��ائ��ب
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المجلس يمهل
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إلى بداية الدور
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اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر
في الطعون االنتخابية في انتخابات البلدي
تتمة المنشور ص05
إن االن�ت�ص��ار ل�ل�ب��دون واع�ط��اء ه��م
ح �ق��وق �ه��م ه ��و ان �ت �ص ��ار ل�ل�ك��وي��ت
ف ��ال �ك ��وي ��ت ال �ب �ل ��د ال ��وح� �ي ��د ال� ��ذي
ي� �ص� �ن ��ف ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة إل � � ��ى أول � ��ى
وجنسية ثانية وي�ج��ب أال يكون
سحب الجنسية حسب الوالء.
وم��ن جهته ق��ال الوزير إن عدد
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
امل �م �ن ��وح ل �ه��م امل� �س ��اع ��دات ٦٧٧٦
مستحقا بقيمة  ٤م�لاي�ين و٢٥٩
الف دينار.
 ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� � � �ع � � ��دون ح � �م ��ادع �ق��ب ع �ل��ى ج� ��واب وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ل �ت��زوي��ده
بصورة من اإلع�لان ال��ذي تم على
أس��اس��ه ق�ب��ول امل�ت�ق��دم�ين لبعثات
مجلس
جانب من
السابقةاالول
لقداألمةتم أخذ
جلسةقائال
املاجستير
وال�ع��اش��ر ألن��ه ن�ج��ل ن��ائ�ب��ة امل��دي��ر
العام في التعليم التطبيقي ولقد
ط�ل�ب��ت ك �ش��ف ال �ت��رت �ي��ب م��ن االول
ال � ��ى ال� �ع ��اش ��ر ف ��ي ال �ن �ت��ائ��ج وم��ن
ج�ه�ت��ه ق ��ال ال ��وزي ��ر إن امل��وض��وع
منظور أمام القضاء فال نستطيع
الرد إال بعد أن يفصل القضاء في
القضية.
تقارير لجنة حماية
األموال العامة
نظر املجلس ( )6تقارير للجنة
ح �م��اي��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة امل��درج��ة
ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال وق ��د انتهى
املجلس دون مناقشة إل��ى إحالة
ت �ل��ك ال �ت �ق��اري��ر وم ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه من
ت ��وص� �ي ��ات إل � ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة وه ��ي
كالتالي:
 التقرير الثالث للجنة حمايةاألم��وال العامة ع��ن ال��دراس��ة التي
اع��ده��ا دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ن عقد
اي � �ج� ��ار ق �س �ي �م��ة إلن � �ش� ��اء م�ج�م��ع
للحرف والصناعات الصغيرة في
منطقة العارضية.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �خ ��ام ��س ل �ل �ج �ن��ةح� �م ��اي ��ة األم � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ح ��ول
دراس� � ��ة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن
أم�ل�اك ال��دول��ة ال�ع�ق��اري��ة واألوام ��ر
ال �ت�غ �ي �ي��ري��ة وال �ت �س��وي��ات ال��ودي��ة
بالجهات الحكومية.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ل �ل �ج �ن��ةحماية األموال العامة عن:
أ  -مالحظات دي��وان املحاسبة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ش��رك��ة ن ��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2005/2004وال � � � �ت� � � ��ي ت � �ك� ��رر
ت �س �ج �ي �ل �ه��ا ف � ��ي ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2006/2005
ب  -مالحظات ديوان املحاسبة
ع � ��ن ش� ��رك� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال��وط �ن �ي��ة
الكويتية والتي سجلها الديوان

يمنع على
الجهاز التنفيذي
منح تراخيص
بناء للمباني
االستثمارية
والتجارية ما
لم يكن المبنى
متضمنا سردابا

حوارات نيابية حكومية على هامش الجلسة السابقة

بتقريره السنوي عن السنة املالية
2005/2004
 ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �س � ��اب � ��ع ل �ل �ج �ن��ةح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب �ش��أن
مالحظات دي��وان املحاسبة فيما
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب وع��ن ع��دم قيام الهيئة
بفرض وتحصيل الغرامات على
بعض معاهد التدريب األهلية.
 التقرير الثامن للجنة حمايةاالم��وال العامة عن تطور أوض��اع
االم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ع��ن ال �ف �ت��رات
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي  30ي ��ون� �ي ��و 2010
ح�ت��ى  30ي��ون�ي��و  2015ف��ي ض��وء
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي اورده � ��ا دي ��وان
املحاسبة بتقاريره
 التقرير التاسع للجنة حمايةاملال العام عن ملفات قضايا املال
ال �ع��ام ل�ك��اف��ة ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات
ال � � � � ��واردة م� ��ن وزارة ال � �ع� ��دل ع��ن
السنوات .2015-2014-2013
قانون البلدية
 تعديل قانون بلدية الكويت:وافق املجلس على املداولة الثانية
مل � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ب �ل��دي��ة
ال�ك��وي��ت وأح ��ال امل�ج�ل��س م�ش��روع
ال �ق��ان��ون إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة وج ��اء ت
بعض التعديالت كالتالي:
كما واف��ق املجلس على تعديل
امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ب�ح�ي��ث ت �ك��ون بعد
ال �ت �ع��دي��ل ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ه�ي�ئ��ة
عامة مستقلة يكون مقرها مدينة
الكويت تتكون من املجلس البلدي
وال � �ج � �ه� ��از ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �ب �ل��دي��ة
وتكون لها الشخصية االعتبارية
وتخضع إلشراف الوزير.
فيما نصت املادة ( )3على رؤية
بلدية الكويت باعتبارها تهدف

إل� ��ى رس� ��م ال �س �ي��اس��ة ال �ع �م��ران �ي��ة
وإبراز الطابع الحكومي.
وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ع��دي��ل
ال �ب �ن��د األول ف ��ي امل � � ��ادة ال��راب �ع��ة
ح � �ي� ��ث ن � �ص� ��ت ع � �ل� ��ى أن ي� �ت ��أل ��ف
املجلس البلدي من عشرة أعضاء
ينتخبون وف�ق��ا ألح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  35لسنة  1962على أن ينتخب
ع�ض��و ع��ن ك��ل دائ� ��رة م��ن ال��دوائ��ر
العشر املبينة ف��ي ال �ج��داول التي
تصدر بمرسوم.
ك� �م ��ا ن� �ص ��ت ذات امل � � � ��ادة ع �ل��ى
ق�ص��ر اش �ت��راط امل��ؤه��ل ال�ج��ام�ع��ي
على األع�ض��اء املعينني فقط دون
املنتخبني.
ون� � � �ص � � ��ت امل � � � � � � � ��ادة ( )5ع� �ل ��ى
اخ�ت�ص��اص امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
ب��ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ط�ع��ون االنتخابية
في انتخابات بلدية الكويت.
ونظمت املواد من ( )6الى ()20
بشكل تفصيلي مجلس البلدية
وآل � �ي� ��ات ع �م �ل��ه ب �س �ب��ب ال �ق �ص��ور
امل � ��وج � ��ود ف� ��ي ال � �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
خ� �ص ��وص ��ا م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��رئ��اس��ة
االجتماع األول وآليات الترشيح
ملنصبي رئ �ي��س امل�ج�ل��س ون��ائ�ب��ه
وغياب عضو املجلس عن حضور
االجتماعات.
ونصت امل��ادة ( )13في فقرتها
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ق��دم
ع � �ض� ��و امل � �ج � �ل� ��س ال � �ب � �ل� ��دي ط �ل��ب
ترشحه رسميا ال��ى االنتخابات
البرملانية يعتبر مستقيال حكما
م��ن امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وه�ن��ا تطبق
أح �ك��ام إع �ل�ان خ �ل��و م �ق �ع��ده وف�ق��ا
للقانون.
وبينت امل��ادة ( )18أنه في حال
فقد العضو أحد شروط العضوية
أو ف �ق��د أه �ل �ي �ت��ه امل ��دن� �ي ��ة ت�س�ق��ط
ع�ض��وي�ت��ه ب �ق��وة ال �ق��ان��ون دون أن

تتوقف على قرار من املجلس ذلك
أن قرار املجلس إلعالن خلو املقعد
مبينة أنه رؤي أن يكون النص في
ه��ذه الصيغة ذل��ك أن��ه ف��ي ح��االت
فقد العضو جنسيته الكويتية أو
أهليته امل��دن�ي��ة تصبح عضويته
غير صحيحة وهي ال تحتاج إلى
قرار من املجلس بإسقاطها.
ون � � �ص� � ��ت امل� � � � � � ��ادة ( )21ع �ل��ى
اخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل �ج �ل ��س ال �ب �ل��دي
وع� �ل ��ى ن� �ق ��ل ع � ��دة اخ �ت �ص��اص��ات
م ��ن ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى ج �ه��ات
أخ� � ��رى ذات م��رج �ع �ي��ة إذ إن م��ن
أه ��م االخ �ت �ص��اص��ات ال �ت��ي ت�ن��اط
ب��ال�ب�ل��دي��ة ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ل��وائ��ح
البناء والنظافة العامة السكانية
وغيرها من االختصاصات.
كما واف��ق املجلس على تعديل
ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل� � ��ادة ()31
ب �ح �ي��ث ت �ك��ون امل� � ��ادة ك��ام �ل��ة ب�ع��د
ال �ت �ع��دي��ل ي �ت��ول��ى إدارة ال �ج �ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي م��دي��ر ع ��ام وي �ك ��ون له
ن��ائ��ب أو أك �ث��ر وي� �ص ��در م��رس��وم
بناء على موافقة مجلس ال��وزراء
ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م وب �ت �ح��دي��د درج��ات �ه��م
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وف �ق��ا ألن �ظ �م��ة دي� ��وان
الخدمة املدنية.
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س اي � �ض� ��ا ع �ل��ى
ت �ع��دي��ل امل � ��ادة ( )33ح �ي��ث تنص
بعد التعديل يمنع على الجهاز
ال �ت �ن �ف �ي��ذي م �ن��ح ت��راخ �ي��ص ب�ن��اء
للمباني االستثمارية والتجارية
م� � ��ا ل� � ��م ي � �ك� ��ن امل � �ب � �ن� ��ى م �ت �ض �م �ن��ا
ل � �س ��رداب او دور ك ��ام ��ل م�س��اح��ة
امل �ب �ن��ى م��ن ط��اب��ق واح� ��د أو أك�ث��ر
حسب االحتياج يخصص ملواقف
امل��رك �ب��ات وي �ح��دد ع ��دد ال �ط��واب��ق
وامل � ��واق � ��ف وف� �ق ��ا ل �ن �ظ��م ول ��وائ ��ح
البناء.
وبحسب نص ذات املادة يحظر

ع �ل��ى ال �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي اص� ��دار
شهادة اوصاف بناء وكتب مسح
وتحديد للعقارات املخالفة لنظم
ال� �ب� �ن ��اء امل� �ع� �م ��ول ب� �ه ��ا والي� �ج ��وز
استثناء اي عقار مخالف من نص
هذه املادة.
ووفقا لنص امل��ادة ذاتها يجب
ف ��ي ج�م�ي��ع األح� � ��وال ع �ن��د ص ��دور
أحكام بيع العقار باملزاد العلني
أن ي� �ص ��رح ف ��ي إع� �ل��ان امل �ش��ارك��ة
ف��ي إج� ��راء ات البيع ب��امل��زاد بيانا
واضحا بما يكون قد علق بالعقار
م��وض��وع ال�ب�ي��ع م��ن م�خ��ال�ف��ات أو
ماهو محمل به من التزامات.
وق��ال��ت امل ��ادة ن�ف�س�ه��ا :وتعتبر
اج� ��راء ات ت��رس�ي��ة امل ��زاد ع�ل��ى غير
هذا القيد باطلة بما يترتب على
ذل ��ك ال �ب �ط�لان م��ن آث� ��ار ول �غ��اي��ات
تطبيق أح�ك��ام ه��ذه الفقرة يجوز
إص � � � ��دار ش � �ه� ��ادة أوص � � � ��اف ب �ن��اء
وك �ت��ب م�س��ح وت �ح��دي��د ل�ل�ع�ق��ارات
امل� �خ ��ال� �ف ��ة م� �ح ��ل ال� �ب� �ي ��ع ب� ��امل� ��زاد
العلني وفقا للشروط والضوابط
التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ع��دي��ل
الفقرة الثانية من امل��ادة ( )38من
القانون واستثناء من العقوبات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ال� �ق ��رارات
ال�س��اب�ق��ة وم ��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب��أي
عقوبة أشد منصوص عليها في
ق ��ان ��ون آخ ��ر ي �ع��اق��ب ك ��ل م ��ن أق ��ام
ب�ن��اء م��ن دون ت��رخ�ي��ص أو ج��اوز
ع��دد األدوار امل��رخ�ص��ة أو تجاوز
م �س��اح��ة ال �ب �ن��اء امل��رخ �ص��ة ل ��ه أو
اس �ت �ع �م��ل امل �ب �ن��ى ب �غ �ي��ر ال �غ��رض
امل �خ �ص��ص ل ��ه غ ��رام ��ة ال ت �ق��ل عن
ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف
دينار.

قانون المناقصات العامة
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى امل� ��داول� ��ة
ال �ث��ان �ي��ة مل �ش��روع ال �ق��ان��ون ب�ش��أن
املناقصات العامة وأحال املجلس
م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة
 :وف �ي �م��ا ي �ل��ي ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات
على القانون :ووافق املجلس على
تعديل امل��ادة الثانية بند 3الفقرة
الثانية لتكون على النحو التالي
م��ع م��راع��اة أح�ك��ام امل ��ادة  152من
الدستور يستثنى من أحكام هذا
القانون عمليات استخراج وشراء
وب �ي��ع ال �ن �ف��ط وم�ش�ت�ق��ات��ه وال �غ��از
وم� �ن� �ت� �ج ��ات ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
ونقلها وال�خ��دم��ات التخصصية
امل��رت �ب �ط��ة ب�ح�ف��ر وص �ي��ان��ة اآلب ��ار
ال �ن �ف �ط �ي��ة وت �خ �ت ��ص ب �ه ��ا وح� ��دة
ال � � � �ش� � � ��راء ب � �م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت � ��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع� �ل ��ى أن ت� ��راع� ��ي ف��ي
اجراء اتها أحكام هذا القانون.
كما واف��ق املجلس على تعديل
ب �ن��د (ث��ال �ث��ا) ف �ق��رة (أ) م ��ن امل ��ادة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ح �ي��ث ت �ك��ون ك��ال �ت��ال��ي:
ي�ص��در م��رس��وم ب�ن��اء على اق�ت��راح
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج��ان
م �ت �خ �ص �ص��ة ل� �ش ��ؤون م �ش �ت��ري��ات
امل� ��واد ال�ع�س�ك��ري��ة ل �ك��ل م��ن وزارة
الدفاع ووزارة الداخلية والحرس
ال ��وط �ن ��ي وي� �ح ��دد امل� ��رس� ��وم ه��ذه
امل � � ��واد وت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج ��ان وآل �ي ��ة
وإج��راء ات عملها والرقابة عليها
ك�م��ا ي �س��ري ه ��ذا االس �ت �ث �ن��اء على
مقاوالت املنشآت العسكرية.
ون� �ص ��ت امل� � � ��ادة ال ��راب � �ع ��ة ع�ل��ى
أن ال�ج�ه��از امل��رك��زي للمناقصات
ال � �ع� ��ام� ��ة ه� �ي� �ئ ��ة اع � �ت � �ب� ��اري� ��ة ذات
شخصية اع�ت�ب��اري��ة ل�ه��ا ميزانية
م�ل�ح�ق��ة وي� �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا مجلس
ال� � ��وزراء 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
العامة (وما في حكمها من أساليب
التقاعد) وتلقي العطاء ات والبت
فيها وارسائها والغائها وتمديد
العقود اإلداري��ة وتجديدها وكذا
األوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وال�ت�ص�ن�ي��ف
واإلش � ��راف ع�ل��ى ال�ت��أه�ي��ل واإلذن
للجهات ال�ع��ام��ة ب��إج��راء التعاقد
ب ��أي أس� �ل ��وب م ��ن أس��ال �ي �ب��ه وف�ق��ا
ل � �ل� ��اج � � � ��راء ات امل � �ب � �ي � �ن ��ة ف� � ��ي ه� ��ذا
القانون.
وأوض�ح��ت امل��ادة ذات�ه��ا أن��ه مع
م ��راع ��اة ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )5لسنة
 1961امل �ش��ار إل �ي��ه ت��رس��ي أح�ك��ام
ال�ب�ن��د ال�س��اب��ق ع�ل��ى ال�ع�ق��ود التي
ت �ت��م داخ � ��ل ال ��دول ��ة ب �ش��أن أع �م��ال
شراء تتبع جهة عامة وتوجد في
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المجلس يوافق على  6تقارير للجنة حماية
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تتمة المنشور ص06
دول��ة أجنبية س��واء ك��ان املتعاقد
كويتيا أو أجنبيا.
ووافق مجلس األمة أيضا على
ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ب�ح�ي��ث
اص� �ب� �ح ��ت ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و ال� �ت ��ال ��ي:
ي�ت��أل��ف مجلس ادارة ال�ج�ه��از من
سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم
مرسوم بناء على ترشيح الوزير
امل �خ �ت��ص وب �ع��د م��واف �ق��ة مجلس
ال � � ��وزراء مل� ��دة أرب � ��ع س� �ن ��وات غ�ي��ر
قابلة للتجديد ويعني من بينهم
رئيس ون��ائ��ب للرئيس متفرغان
على أن تنتهي م��دة ث�لاث أعضاء
م� ��ن امل� �ج� �ل ��س امل� �ش� �ك ��ل ألول م ��رة
ب�ع��د سنتني م��ن التعيني دون أن
يكون م��ن بينهم الرئيس ونائبه
وي � �ص� ��در م� ��رس� ��وم ب �ت �ح��دي��د م��ن
تنتهي م��دة ع�ض��وي�ت�ه��م وتعيني
من يحل محلهم ملدة أربع سنوات.
كما واف��ق املجلس على تعديل
امل� � � ��ادة  54وامل �ت �ع �ل �ق ��ة ب��ال �ع �ط��اء
الوحيد بحيث تكون بعد التعديل
ي� �ج ��وز ل �ل �م �ج �ل��س ق� �ب ��ول ال �ع �ط��اء
الوحيد إذا كان مطابقا للشروط
ومناسبا من حيث السعر ويعتبر
ال �ع �ط��اء وح �ي ��دا ول ��و ق��دم��ت معه
ع�ط��اء ات أخ��رى مخالفة للشروط
ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة
ثلثي أع�ض��اء ه الحاضرين إع��ادة
ط ��رح امل �ن��اق �ص��ة إذا ك��ان��ت ه�ن��اك
اسباب تستدعي ذلك.
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س أي � �ض� ��ا ع �ل��ى
ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة  64ب �ح �ي��ث ت �ك��ون
ك��ال �ت��ال��ي الي� �ت ��رت ��ب ع �ل��ى إرس � ��اء
املناقصة وإب�لاغ املناقص الفائز
بها أي حق له قبل الدولة في حالة
العدول عن التعاقد بقرار مسبب
من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته

ب �ع ��د اخ � ��ذ راي ال �ج �ه ��ة ص��اح �ب��ة
الشأن أو بناء على مذكرة مسببة
من الجهة صاحبة الشأن ويصدر
القرار في الحالتني بأغلبية ثلثي
أعضائه وفقا ألحكام هذا القانون
وال ي� �ع� �ت� �ب ��ر امل� � �ن � ��اق � ��ص ال� �ف ��ائ ��ز
م�ت�ع��اق��دا إال م��ن ت��اري��خ ال�ت��وق�ي��ع
على العقد.
تقارير الميزانيات
والحساب الختامي
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ت� �ق ��اري ��ر ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
امل��درج��ة على ج��دول األع�م��ال وقد
انتهى إلى القرارات التالية:
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب�ش��أن إع�ت�م��اد الحساب
الختامي لبنك اإلئتمان الكويتي
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2015/2014
ورب � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2015/2014
ورب � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ورب � ��ط م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
للسنة املالية  2017/2016وأحال
امل � �ج � �ل� ��س م� � �ش � ��روع � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون
والتوصيات إلى الحكومة.
 -واف� � � � � � � � � ��ق امل � � � �ج � � � �ل� � � ��س ع � �ل� ��ى

مشروعي ال�ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ي��ت ال��زك��اة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2015/2014
ورب � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن رب� � ��ط م �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل
ال�ب��ري للسنة املالية 2017/2016
وأح ��ال املجلس م�ش��روع القانون
والتوصيات إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة للسنة
امل � ��ال � � �ي � ��ة  2015/2014ورب � � ��ط
م � �ي� ��زان � �ي � �ت � �ه� ��ا ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2017/2016وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب
الختامي ملعهد الكويت لألبحاث
العلمية للسنة املالية 2015/2014
ورب� � ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ة امل� �ع� �ه ��د ل�ل�س�ن��ة
املالية  2017/2016وأحال املجلس
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيالقانون بشأن مشروعي القانون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
للهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة للسنة
املالية  2015 – 2014وربط ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2017/2016
وأحال املجلس مشروعي القانون
والتوصيات إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيالقانون بشأن مشروعي القانون

ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
 2015 – 2014ورب � � ��ط م �ي��زان �ي��ة
الصندوق الكويتي للسنة املالية
 2017 – 2016وأح � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيالقانون بشأن مشروعي القانون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ملؤسسة املوانئ الكويتية للسنة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2015 – 2014ورب � ��ط
م�ي��زان�ي��ة امل��ؤس�س��ة للسنة املالية
 2017 – 2016وأح � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيالقانون بشأن مشروعي القانون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ل��وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا)
للسنة املالية 2015 – 2014ورب��ط
م �ي��زان �ي��ة ال��وك��ال��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون وال�ت��وص�ي��ات
إلى الحكومة.
 واف��ق املجلس على مشروعيالقانون بشأن مشروعي القانون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ل � �ل � �ص � �ن� ��دوق ال � ��وط� � �ن � ��ي ل ��رع ��اي ��ة
وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة للسنة امل��ال �ي��ة 2014
–  2015وربط ميزانية الصندوق
ل �ل �س �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2017 – 2016
وأحال املجلس مشروعي القانون
والتوصيات إلى الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال �ق��ان��ون ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل��ات� � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي ��ة
امل �ع �ل��وم��ات ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2016
–  2017وأح� ��ال امل�ج�ل��س م�ش��روع
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون وال � � �ت� � ��وص � � �ي� � ��ات إل � ��ى
الحكومة.

الخالد :للصندوق
الكويتي أهمية
في دعم مسيرة الكويت
أك ��د ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � � ��وزراء وزي � � � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت��ي الشيخ
ص� � � �ب � � ��اح ال � � �خ� � ��ال� � ��د ال � �ح � �م� ��د
ال �ص �ب��اح ف��ي ج�ل�س��ة مجلس
االم� � � � ��ة ال � �خ � ��اص � ��ة األرب � � �ع� � ��اء
املاضي أهمية دور الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي دع� � ��م م �س �ي��رة
ال�ب�لاد وتنمية استثماراتها
وعالقاتها مع دول العالم.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ
صباح الخالد بصفته رئيسا
ملجلس إدارة الصندوق خالل
م �ن��اق �ش��ة امل �ج �ل ��س مل �ي��زان �ي��ة
ص� �ن ��دوق ال �ت �ن �م �ي��ة ردا على
م��ا أث��اره بعض ال�ن��واب حول
عوائد الفوائد من استثمارات
الصندوق.
وأوض � � � � � � � � ��ح ال � � � � ��وزي � � � � ��ر أن
ال� � � �ص� � � �ن � � ��دوق ل � � �ي � ��س ه� �ي� �ئ ��ة
استثمارية إنما هو مؤسسة
ت � �ن � �م� ��وي� ��ة م � �ن� ��وه� ��ا إل � � � ��ى أن
ال �ص �ن ��دوق اس �ت �ط��اع تنمية
م � � ��وارده امل��ال �ي��ة امل �ق��دم��ة م��ن
الدولة من  970مليون دينار
ك��وي �ت��ي إل � ��ى م� ��ا ي ��زي ��د ع�ل��ى
خمسة مليارات دينار.
وذك � ��ر أن ال �ص �ن ��دوق بنى
س� �م� �ع ��ة م� � ��ع  105دول ف��ي
جميع قارات العالم موضحا
ان انجازات الصندوق يشهد
لها الجميع ف��ي دع��م مسيرة
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وم �ن �ه��ا ت �ق��دي �م��ه  900ق��رض
ب��إج �م��ال��ي  19م �ل �ي��ار دي �ن��ار
على مدى  55عاما.
وأشار إلى خبرة املسؤولني
امل� �ش ��رف�ي�ن ع� �ل ��ى االس �ت �ث �م��ار
في الصندوق وكفاءتهم في
ادارة اس �ت �ث �م ��ارات ��ه وم �ن �ه��م
وزير املالية األسبق مصطفى
الشمالي.
وح � � � � ��ول ت � ��وص� � �ي � ��ة ل �ج �ن��ة
امل� � � �ي � � ��زان� � � �ي � � ��ات وال � � �ح � � �س � ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة بإنشاء
م�ك��ات��ب إش��راف �ي��ة ت��اب�ع��ة لها

الشيخ صباح الخالد

ف��ي ال ��دول ال�ت��ي تمنح منحا
م �ل �ي��اري��ة أو ق��روض��ا للتأكد
م � ��ن س �ل��ام � ��ة ال� � �ص � ��رف أف � ��اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ب��أن
ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت  105ب�ع�ث��ات
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ون � �ع� ��رف ك�ل�ف��ة
وم� � �ص � ��اري � ��ف ال � �ت � ��واج � ��د ف��ي
الدول.
وأض��اف أن��ه ف��ي ح��ال قيام
ال� � �ص� � �ن � ��دوق ب ��ال� �ت� �ع ��اق ��د م��ع
امل � �ق� ��اول�ي��ن واالس � �ت � �ش ��اري �ي�ن
ففي هذه الحالة يمكن انشاء
ه � ��ذه امل� �ك ��ات ��ب م��وض �ح��ا أن��ه
ف ��ي ح� ��ال ت �ع��ام��ل ال �ص �ن��دوق
م� ��ع ح� �ك ��وم ��ات ال � � � ��دول ف �ه��ي
ال �ت��ي ت �ش��رف ع �ل��ى امل �ق��اول�ين
وامل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن وه� � � ��و ام� ��ر
يختلف ل��ذا ليس م��ن السهل
فتح ه��ذه امل�ك��ات��ب اإلش��راف�ي��ة
للمتابعة.
وأك� ��د اس �ت �ع��داد ال�ح�ك��وم��ة
ل �ل �ت �ع��اون م ��ع م �ج �ل��س األم ��ة
لتسوية ما نستطيع تنفيذه
م��ن م�لاح�ظ��ات ع�ل��ى ميزانية
الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية.
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أكدوا أن إقرار قانوني المناقصات والبلدية إنجاز يضاف لرصيد المجلس الحالي

نواب لـ«الدستور» :جلسات رمضان استكمال
أشاد عدد من النواب بما
أنجزه مجلس األمة في
جلسات األسبوع الماضي
بدءا من إقرار قانوني
المناقصات العامة
والبلدية في مداولته
الثانية مرورا باعتماد
عدد من الميزانيات
والحسابات الختامية
معتبرين ان شهر
رمضان المبارك هو
شهر العمل و االنجاز
واستكمال مسيرة
التعاون بين السلطتين
والتي تصب في مصلحة
الكويت العليا.
وتمنى النواب في
تصريحات خاصة
لـ«الدستور» أن تستمر
هذه الوتيرة من اإلنجاز
والعمل الجاد الذي
يتجاوز كل العقبات
ويتالفى كل الخالفات
التي تعرقل مسيرة
المجلس داعين إلى أن
يتواصل هذا العمل
والتعاون إلى جلسات
االسبوعين الحالي
والمقبل.

الحويلة :االختالف
في وجهات النظر
تجاه قضية دوائر
البلدي حق مشروع
للجميع
د .محمد الحويلة

عسكر العنزي

وق��ال النائب د .محمد الحويلة
إن� ��ه ق ��د ت ��م ف ��ي ج �ل �س��ات األس �ب ��وع
امل��اض��ي إق��رار ق��ان��ون البلدية ال��ذي
ي�ض�ي��ف ب �ع��ض ال �ص�لاح �ي��ات ال�ت��ي
من شأنها أن تطور مرافق البلدية
وت �م �ن��ح ب �ع��ص ال �ت �س �ه �ي�لات ال �ت��ي
ت�ن�ظ��م ال�ع�م��ل امل �ي��دان��ي ف��ي البلدية
معتبرا أن هذا الجهاز من األجهزة
ال �ح �س��اس��ة ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن ي�ت��م
دع�م�ه��ا تشريعيا وم��ادي��ا وإداري ��ا
وأن تفعل هذه القوانني بما يساهم
ف� ��ي االه� �ت� �م ��ام ب� �ه ��ذا امل� ��رف� ��ق امل �ه��م
امل� �ت ��داخ ��ل م� ��ع ج �م �ي��ع امل ��ؤس �س ��ات
الحكومية.
وأض��اف أن إق��رار قانون البلدية
ي �ع��د إن � �ج� ��ازا ي� �ض ��اف إل � ��ى رص �ي��د
امل�ج�ل��س وال �ت��واف��ق وال �ت �ع��اون بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية
حتى وإن كان هناك بعض وجهات
النظر املختلفة فيما يخص قضية
ال��دوائ��ر فهذا حق مشروع للجميع
م �ت �م �ن �ي��ا أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت �ف��اه��م
وانسجام بني أعضاء املجلس وأن
يتصف النقاش على الدوام بالروح
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ف �ي �ع �ب��ر ك� ��ل ن��ائ��ب
ع��ن رأي� ��ه ب�ك��ل ح��ري��ة وف �ق��ا لالئحة
وال ��دس� �ت ��ور وف ��ي ال �ن �ه��اي��ة يحتكم
املجلس للتصويت الحر.
وع � ��ن ج �ل �س��ة األرب� � �ع � ��اء أوض� ��ح
ال �ح��وي �ل��ة أن ه� ��ذه ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت
م �خ �ص �ص ��ة مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ات
ه � � �ي � � �ئ � ��ات ع � � � � ��دة أب� � � � ��رزه� � � � ��ا ه� �ي� �ئ ��ة
االت� �ص ��االت وال �ص �ن��اع��ة وص �ن��دوق
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وص� � �ن � ��دوق
امل�ش��اري��ع وامل��وان��ئ ووك��ال��ة األن�ب��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة «ك ��ون ��ا» وق ��د اس�ت�م�ع�ن��ا
لنقاش النواب حول ما ورد بتقارير
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت� �ق ��ري ��ر ل�ج�ن��ة
امليزانية واستمعنا إلى وجهة نظر
اللجنة ومن ثم ردود ال��وزراء حول
استفسارات ال�ن��واب ومالحظاتهم
وم � ��ا ت �ض �م �ن �ت��ه ال� �ت� �ق ��اري ��ر واص �ف��ا
ال �ج �ل �س��ة ب��اإلي �ج��اب �ي��ة وال �ن��اج �ح��ة
ل�ت�ص��وي��ب امل �س��ار وت�ل�اف��ي م��ا ك��ان
م ��وج ��ودا م ��ن س �ل �ب �ي��ات وم�ع��ال�ج��ة
األخ �ط��اء ب��ال�ط��ري�ق��ة امل�ث�ل��ى تفعيال
ل �ل �ج��ان��ب ال ��رق ��اب ��ي مل �ج �ل��س األم� ��ة

اتساقا مع ما تم االتفاق عليه بني
السلطتني التنفيذية والتشريعية
ف��ي دور االن �ع �ق��اد امل��اض��ي لتفعيل
الجانب الرقابي جنبا إلى جنب مع
الدور التشريعي في سبيل تحقيق
املصلحة ال�ع��ام��ة وإع�لائ�ه��ا مشيرا
إلى أن هذا هو ما ننشده من تعاون
بناء بني السلطتني.
تالفي الخالفات
وب � � � ��دوره أش� � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال �ع �ن��زي ب �م��ا أن �ج��زه م�ج�ل��س األم��ة
في جلسات األسبوع املاضي بدءا
من إق��رار قانون املناقصات العامة
ف� ��ي م ��داول� �ت ��ه ال �ث��ان �ي��ة ب��اإلض��اف��ة
إل� ��ى اع �ت �م��اد ع� ��دد م ��ن امل �ي��زان �ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة أب ��رزه ��ا
ص � �ن� ��دوق امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل � �ت � ��وس � �ط � ��ة وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل�ات � �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
وال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
والهيئة العامة للصناعة متمنيا

أحمد الري

كامل العوضي

وم��ودة وأننا جميعا نوابا ووزراء
هدفنا هو مصلحة الكويت العليا
ووضعها فوق كل اعتبار.

د .احمد مطيع

أن تستمر هذه الوتيرة من اإلنجاز
وال �ع �م��ل ال �ج ��اد ال� ��ذي ي �ت �ج��اوز كل
ال �ع �ق �ب��ات وي �ت�ل�اف��ى ك ��ل ال �خ�لاف��ات
التي تعرقل مسيرة املجلس خاصة
ون �ح��ن ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل �ب��ارك
وم��ا يتسم ب��ه م��ن ت�س��ام��ح ورح�م��ة

الصالح العام
م��ن جهته أوض ��ح ال�ن��ائ��ب أحمد
الري أن أح � ��د امل ��واض� �ي ��ع امل �ه �م��ة
التي تم إقرارها هو قانون البلدية
ال �ج��دي��د ال ��ذي ن��أم��ل أن ي�ض��ع ح��دا
ل�ل�م�خ��ال�ف��ات امل ��وج ��ودة ف��ي السكن
الخاص مشيرا إل��ى أن��ه على الرغم
م � ��ن وج � � � ��ود اخ� � �ت �ل��اف ف � ��ي ب �ع��ص
وج� � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر إال أن ال �ج �م �ي��ع
ي��ري��د ال�ص��ال��ح ال �ع��ام وف��ي النهاية
يتم التصويت وامل��واف�ق��ة أو رفض
القانون وفقا لرأي األغلبية.
إنجازات المجلس
م ��ن ج��ان �ب��ه ن � ��وه ال� �ن ��ائ ��ب ك��ام��ل

التتمة ص09

وزير البلدية :تعاون وثيق بين
الحكومة والمجلس
أك � � � ��د وزي� � � � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
ع �ي �س��ى ال � �ك � �ن� ��دري أن إق� � ��رار
ق��ان��ون البلدية ق��د ج��اء ثمرة
ت �ع��اون وث �ي��ق ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وم� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� �م� �ث�ل�ا ف��ي

لجنة املرافق العامة موضحا
ان ه��ذا ال �ق��ان��ون إن ش��اء الله
سيعالج الكثير من السلبيات
التي شابت القانون السابق
وس�ي�س��د ال�ث�غ��رات ك��اف��ة التي
ك� � ��ان� � ��ت م� � � ��وج� � � ��ودة م �س �ب �ق��ا

م �س �ت �ط��ردا :اآلن ن �ح��ن ن�ح��رر
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ون � �ح � �ي � �ل � �ه ��ا إل� ��ى
املحكمة لنترك األم��ر للقضاء
ليقول كلمته.

وزير العدل :سيمفونية متناسقة
إلنجاز القوانين
أك � ��د وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي � ��ر
األوقاف والشؤون اإلسالمية
ي �ع �ق��وب ال �ص ��ان ��ع أن إن �ج��از
املجلس للعديد من القوانني
املهمة ط��وال ال�ف�ت��رة املاضية

إن � �م� ��ا ه � ��و خ� �ي ��ر دل � �ي� ��ل ع �ل��ى
التعاون املثمر بني السلطتني
ال� �ت� �س ��ري� �ع� �ي ��ة وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
وال �س �ي �م �ف ��ون �ي ��ة امل �ت �ن��اس �ق��ة
ل � �س� ��رع� ��ة إن � � �ج� � ��از ال � �ق� ��وان�ي��ن

امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي م� ��ن ش��أن �ه��ا
إع�لاء الصالح العام للكويت
والشعب الكويتي الكريم.

عسكر :لنتجاوز
كل العقبات
والخالفات حتى
تستمر وتيرة
اإلنجاز
الري :نأمل أن
يضع قانون
البلدية الجديد حدا
للمخالفات في
السكن الخاص
العوضي :إنجازات
المجلس تتواصل
على المستويين
التشريعي والرقابي
مطيع :إقرار
الميزانيات جاء بعد
تعهد الوزراء عدم
تكرار المخالفات
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لمسيرة التعاون البناء بين السلطتين
الحريجي :رغم
تحفظنا على
كثير من مواده
لكن مر قانون
البلدية وهذه هي
الديمقراطية
سعود الحريجي

تتمة المنشور ص08
ال� � �ع � ��وض � ��ي ب� � �ت � ��واص � ��ل إن � � �ج� � ��ازات
املجلس على املستويني التشريعي
وال ��رق ��اب ��ي وذل� � ��ك ب �م��ا أن � �ج ��زه م��ن
ق��وان�ين مهمة م�ث��ل ق��ان��ون البلدية
وإق � ��رار ق��ان��ون امل �ن��اق �ص��ات ال�ع��ام��ة
ال� ��ذي ظ��ل ع �ل��ى م� ��دار ث�ل�اث�ي�ن ع��ام��ا
دون تعديل للقانون ال�س��اب��ق رغم
وج� ��ود م�ث��ال��ب ك�ث�ي��رة ف�ي��ه وم��آخ��ذ
اكثر عليه.
وت� ��اب� ��ع :أن� �ج ��ز امل �ج �ل��س إع �م��اال
للدور الرقابي ع��ددا من امليزانيات
وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ب�ع��دم��ا رد
ال � ��وزراء ع�ل��ى اس �ت �ف �س��ارات ال �ن��واب
وم�لاح�ظ��ات�ه��م ب�خ�ص��وص م��ا ج��اء
في تقارير ديوان املحاسبة ولجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
وتعهد ال� ��وزراء بتالفي السلبيات
امل� � ��وج� � ��ودة وم �ع ��ال �ج �ت �ه ��ا م �ش �ي��دا
ب �ج �ه��ود ودور ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي م �م �ث �ل��ة ف��ي
أعضاء اللجنة والنائب عدنان عبد
ال �ص �م��د رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى وج��ه
الخصوص.
وأوض � ��ح ال �ع��وض��ي أن م��ن أب��رز
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب��ات الختامية
التي تمت امل��واف�ق��ة عليها ه��ي بنك
االئ �ت �م ��ان وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل
البري باإلضافة إل��ى وكالة األنباء
الكويتي «ك��ون��ا» و معهد الكويت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة وال� �ص� �ن ��دوق
الكويتي للتنمية.
تعديل الدوائر
وع� � �ل � ��ى ص � �ع � �ي ��د م � �ت � �ص ��ل ع �ل��ق
ال �ن��ائ��ب أح �م��د م�ط�ي��ع ع �ل��ى ق��ان��ون
البلدية بوصفه قانونا غير ع��ادل
ول��ه سلبيات كثيرة مضيفا :وأم��ا
مطالبة الحكومة بأن تعدل الدوائر
من خاللها عن طريق مرسوم فهذا
ل�ع��ب ب��ال�ن��ار ون �ح��ذر ال�ح�ك��وم��ة من
أن تخضع ألي ضغوط من أي كان
لتغيير ال��دوائ��ر إرض ��اء لقبائل أو
ع��وائ��ل أو ط��وائ��ف م�ع�ي�ن��ة م�ش��ددا

عبدالله املعيوف

سيف العازمي

على أن هذا أمر مرفوض تماما وال
يمكن أن نقبله إذ إن توزيع الدوائر
ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون وف� �ق ��ا ل �ل �ت��رك �ي �ب��ة
الجغرافية لكل منطقة وموقعها.
وعن جلسة األربعاء ذكر د.مطيع
إن ه � � ��ذه ال� �ج� �ل� �س ��ة ك� ��ان� ��ت إلق � � ��رار
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� � � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م� ��درج ��ة ع �ل��ى ج� ��دول
األعمال وقد وافقنا على إقرار هذه
امليزانيات بعدما تعهد الوزراء عدم
ت�ك��رار املخالفات امل��وج��ودة واألخ��ذ
بمالحظات النواب.
الديمقراطية
وع �ل��ى ن �ف��س امل� �ن ��وال ق� ��ال م�ق��رر
لجنة املرافق العامة النائب سعود
الحريجي إن قانون البلدية قد أخد
فترة طويلة من الدراسة إلى أن تم
إق� � ��راره ف��ي ال �ن �ه��اي��ة رغ ��م تحفظنا
على كثير م��ن م ��واده كما صرحت
م �س �ب �ق��ا ف� ��ي ال �ل �ج �ن ��ة وف� � ��ي أث� �ن ��اء
حديثي داخل قاعة عبد الله السالم
حتى أنني امتنعت ع��ن التصويت
عليه لعدم االستجابة للطلب الذي
قدمناه ولكن مر القانون وهذه هي
الديمقراطية.
سلق بيض
وأعرب النائب عبد الله املعيوف
ع ��ن س �ع��ادت��ه ب �م��ا أن �ج ��زه امل�ج�ل��س
األس�ب��وع امل��اض��ي م��ن إق��رار العديد
م� ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت �ح �ت��اج �ه��ا
الوزارات والهيئات الستمرار عملها
وك � ��ان ه� �ن ��اك ش �ب��ه ت ��واف ��ق م ��ا ب�ين
ال�ن��واب وأب��دى الجميع مالحظاته
وكان هناك تفاعل من الوزراء إذ رد
ك��ل وزي��ر على استفسارات النواب
وخرجنا بالتصويت الديمقراطي
في النهاية باعتماد هذه امليزانيات
متمنيا أن تناقش امليزانيات على
ال � ��دوام ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ول �ي��س كما
ك��ان في املجالس السابقة ب��أن يتم
«س �ل��ق ب �ي��ض» وإق� � ��رار امل �ي��زان �ي��ات
ك�ل�ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة واح� ��دة لكننا في
ه� ��ذا امل �ج �ل��س خ �ص �ص �ن��ا أك �ث ��ر م��ن
ع�ش��ر ج�ل�س��ات مل�ن��اق�ش��ة امل�ي��زان�ي��ات
وهذا هو العمل الصحيح.

علي الخميس

نقطة الخالف
وأث �ن ��ى ال �ن��ائ��ب س �ي��ف ال �ع��ازم��ي
على ما أنجزه مجلس األمة من إقرار
لعدد من امليزانيات املهمة متمنيا
أن يستمر ه��ذا العمل ال ��دؤوب في
جلسات األس�ب��وع الحالي ومعربا
عن شكره ألعضاء لجنة امليزانيات
والحساب الختامي ورئيس اللجنة
ع��دن��ان عبد الصمد على جهودهم
البناءة مردفا :وفي املقابل أوضح
ال � � � � � � ��وزراء ع� � � � ��ددا م� � ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات

فارس العتيبي

حمود الحمدان

والنقاط التي س��وف تعدل لتفادي
ال �س �ل �ب �ي��ات امل � ��وج � ��ودة ل �ك��ن ك��ان��ت
ن�ق�ط��ة ال �خ�ل�اف ال��وح �ي��دة ه��ي ع��دم
حضور ال��وزراء للجان ورد الشيخ
محمد العبد الله نافيا ذلك ومؤكدا
أن الوزراء حضروا جميع اللجان.

للدولة أبرزها في جلسة الثالثاء :
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
وبنك الكويت املركزي وبيت الزكاة
 ،وف��ي جلسة األرب �ع��اء  :الصندوق
الكويتي للتنمية واملؤسسة العامة
للموانئ والهيئة العامة للصناعة
 ،وبهذا يكون شهر رمضان املبارك
ش� �ه ��ر ع� �م ��ل وإن� � �ج � ��از واس �ت �ك �م ��ال
ملسيرة املجلس اإليجابية.

معدل اإلنجاز
أم��ا ال�ن��ائ��ب ف��ارس العتيبي فقد
أع� ��رب ع ��ن رض� ��اه ال �ت ��ام ع ��ن م�ع��دل
إن� �ج ��از امل �ج �ل��س ف ��ي ج �ل �س��ات ه��ذا
األس� �ب ��وع ع �ل��ى م � ��دار أي � ��ام االث �ن�ين
وال �ث�ل�اث��اء واألرب � �ع ��اء خ��اص��ة أن�ن��ا
تمكننا م��ن إق ��رار ق��ان��ون�ين مهمني
طاملا تطلع املواطنون إلى إقرارهما
أول �ه �م��ا ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ال � ��ذي ت��م
امل��واف�ق��ة عليه رغ��م وج��ود اختالف
ف ��ي وج � �ه ��ات ال �ن �ظ��ر واآلراء ل��دى
بعض النواب ولكن في النهاية كان
ال�ت�ص��وي��ت ه��و ال �ح �ك��م وث��ان�ي�ه�م��ا
ه��و ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة في
مداولته الثانية بعد انتظار ثالثني
ع��ام��ا م��ن ال�س�ع��ي لتعديل ال�ق��ان��ون
السابق.
وأض� � � ��اف ال �ع �ت �ي �ب��ي أن � ��ه ق� ��د ت��م
ك��ذل��ك امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة من
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب��ات الختامية
لبعض الهيئات واملؤسسات العامة

وزير األشغال :جلسة
األربعاء ممتازة
أش � � � � ��اد وزي � � � � ��ر األش � � �غ � ��ال
العامة ووزير الدولة لشؤون
مجلس األم��ة د.ع�ل��ي العمير
ب�م��ا ت��م ف��ي ج�ل�س��ة األرب �ع��اء
امل � � ��اض � � ��ي واص� � � �ف � � ��ا إي � ��اه � ��ا
ب��ال �ج �ل �س��ة امل� �م� �ت ��ازة م�ع��رب��ا
ع��ن ش �ك��ره ألع �ض��اء مجلس
األم� ��ة ال ��ذي ��ن ت �ف �ه �م��وا ال ��رأي
ال� �ح� �ك ��وم ��ي امل� �خ ��ال ��ف ل� ��رأي
لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي التي رفضت سبع
ميزانيات.

وت��اب��ع :ول �ك��ن ع�ل��ى ض��وء
امل � � � � ��داخ� � �ل � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة
وردود ال� � ��وزراء ت��م امل��واف�ق��ة
ع� �ل ��ى ك� ��ل ه� � ��ذه امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وه ��ذا أم��ر ي�س�ج��ل للمجلس
وللحكومة أيضا بأنها أبدت
م�لاح�ظ��ات�ه��ا بشفافية تامة
وف� �ن ��دت م ��ا ج� ��اء ف ��ي ت�ق��ري��ر
اللجنة.

مصلحة الكويت العليا
وأوض��ح النائب حمود الحمدان
أن ج �ل �س��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ل�ل�أس �ب��وع
امل��اض��ي ق��د ظهر فيها جهد وعمل
ل � �ج � �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال�خ�ت��ام��ي وك��ذل��ك دي ��وان املحاسبة
ومالحظاته تفعيال للدور الرقابي
الذي يقوم به مجلس األمة وأضاف:
استمعنا إل��ى ردود الحكومة على
اس �ت �ف �س��ارات ال� �ن ��واب ح �ت��ى ت��م في
ال�ن�ه��اي��ة إق ��رار ع��دد م��ن امل�ي��زان�ي��ات
امل �ه �م��ة داع �ي��ا امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن
ي �س �ت �م��ر ه � ��ذا ال� �ع� �م ��ل واالج� �ت� �ه ��اد
وال�ت�ع��اون مل��ا فيه مصلحة الكويت
العليا وأمنها وازدهارها.
بعض المالحظات
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع�ل��ي
ال � �خ � �م � �ي ��س إن� � � ��ه ق� � ��د ت� � ��م ف� � ��ي ه� ��ذا
األس �ب��وع إق ��رار ع��دة م�ي��زان�ي��ات مع
وجود بعض املالحظات على كثير
م��ن ال �ن �ق��اط ن��أم��ل أن ي�ت��م ت��دارك�ه��ا
ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة مضيفا :وهناك
ع � � ��دد م � ��ن األخ � � �ط� � ��اء ال � �ت� ��ي ق ��ام ��ت
ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ف�ع��ل بمعالجتها في
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة وإح��ال��ة املخالفني
وال �ش��رك��ات امل�ت�س�ب�ب��ة ف��ي اإلض ��رار
ب��امل�ي��زان�ي��ات إل ��ى ج �ه��ات التحقيق
والنيابة وهذا أمر يشار له بالبنان
ف��ي أداء ال�ح�ك��وم��ة الت �خ��اذه��ا مثل
ه��ذه ال�خ�ط��وات اإلي�ج��اب�ي��ة متمنيا
أن تقوم باقي املؤسسات والوزارات
بتحويل املخالفني للنيابة العامة
ملحاسبتهم.

المعيوف :خصصنا
أكثر من عشر
جلسات لمناقشة
الميزانيات وهذا
هو العمل الصحيح
سيف العازمي:
نتمنى أن يستمر
هذا العمل الدؤوب
في جلسات األسبوع
الحالي
العتيبي :راضون
عن معدل إنجاز
المجلس في جلسات
األسبوع الماضي
الحمدان :نتطلع
أن يستمر هذا
العمل واالجتهاد
والتعاون لما فيه
مصلحة الكويت
الخميس :على
باقي المؤسسات
والوزارات تحويل
المخالفين للنيابة
العامة لمحاسبتهم
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الشباب والرياضة :تعديل قانون الهيئات
الرياضية لرفع اإليقاف عن النشاط
خلصت جلستا مجلس
األمة الخاصتان من دور
االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر المنعقدتان في 13
و 14و 15يونيو 2016
إلى عدة نتائج وقرارات
أهمها اقرار قانوني
البلدية والمناقصات
العامة وإحالة  6تقارير
للجنة حماية المال العام
إلى الحكومة والموافقة
على تقارير لجنة الميزانيات
والحساب الختامي عن
المشاريع بقوانين
بالحسابات الختامية للسنة
المالية 2015/2014
والمشاريع بقوانين
بربط الميزانية لـ 13
جهة حكومية مستقلة
عن السنة المالية
 2017/2016وأحالها
المجلس إلى الحكومة
بالتوصيات الواردة في
تقارير اللجنة وفيما يلي
التفاصيل:

أنجزت لجنة الشباب والرياضة
تقريرها الثالث عن االقتراح بقانون
ف � ��ي ش � � ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة
 1978ف��ي ش��أن الهيئات الرياضية
وال �ق��ان��ون رق��م ( )5لسنة  2007في
شأن تنظيم بعض أوجه العمل في
كل من اللجنة االوملبية واالتحادات
واالندية الرياضية املقدم من النواب
ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف وع ��ادل ال�خ��راف��ي
وف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي وع �ل��ي الخميس
ود .محمد الحويلة.
وق� � ��د ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان م � ��ا ورد
باالقتراح بقانون املحال الى اللجنة
م��وض��وع ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ق��د اش�ت�م��ل
ف��ي امل� ��ادة (ال �ث��ال �ث��ة) م�ن��ه ع�ل��ى ذات
ال �ت �ع��دي��ل ال �س��اب��ق ب��ال�ت �ق��ري��ر االول
االم��ر ال��ذي رأت معه اللجنة إدراج
ال� �ت� �ع ��دي ��ل امل � �ق � �ت ��رح ض� �م ��ن اح� �ك ��ام
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )42لسنة
 1978موضوع هذا التقرير.
اجتماعات اللجنة
وق� ��د ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع�ين
ل � �ه� ��ذا ال� � �غ � ��رض ب� �ح� �ض ��ور م �م �ث �ل��ي
الهيئة العامة للرياضة.
واط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى االق �ت��راح
ب�ق��ان��ون ح�ي��ث ت�ب�ين ل�ه��ا ان��ه يهدف
ال� ��ى م �ع��ال �ج��ة ش��ام �ل��ة مل ��ا ت�ع��رض��ت
ل��ه ال�ح��رك��ة ال��ري��اض�ي��ة م��ن هجمات
متتالية افتقدت اسبابها ودواعيها
م �م��ا ت �ط �ل��ب امل �ع��ال �ج��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل �ل �غ��ال��ب م� ��ن اح� �ك ��ام
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )42لسنة
 1978ف��ي ش��أن الهيئات الرياضية
ت �ح��ت م �ظ �ل��ة م� ��ن ال �ت �ل��وي��ح ب��وق��ف
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
وح � ��رم � ��ان� � �ه � ��ا م � � ��ن امل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ف��ي
املسابقات االقليمية والدولية ورغم
ص � � ��دور ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
ملعالجة االدعاء بالتدخل الحكومي
في النشاط الرياضي منذ عام 2012
ح �ت��ى ع ��ام  2015ح �ي��ث ص ��در ق ��رار
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ب��إي�ق��اف
النشاط الرياضي للقطاع الرياضي
ب��دول��ة الكويت واختتم بتأييد من
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي
وف��ي ظ��ل م��واج�ه��ة ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات
ك��ان م��ن امل��رج��ح ال�ع��ودة ال��ى التقيد
ب ��أح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )42لنسة  1978امل�ش��ار ال�ي��ه وذل��ك
إلغ� �ل� ��اق امل� � �ج � ��ال ام� � � ��ام ك � ��ل ذري� �ع ��ة
ت��ؤي��د او ت��دع��و ال ��ى اس �ت �م��رار ق��رار
اي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط م� ��ن خ �ل��ال ال �غ ��اء
ك ��ل ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي اج ��ري ��ت على
امل��رس��وم بالقانون امل�ش��ار اليه منذ

سد الثغرات أمام
المحاوالت التي
بذلت ومازالت
الستمرار إيقاف
النشاط الرياضي

جانب من اجتماع سابق للجنة الشباب والرياضة

ع � ��ام  2012ال � ��ى ع � ��ام  2015وه ��ي
املراسيم بالقوانني ( )26لسنة 2012
و ( )134لسنة  2013و( )117لسنة
 2014والقانون رقم ( )25لسنة 2015
وامل �ح��ددة ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون محل
الدراسة وتقويما ملمارسة النشاط
ال��ري��اض��ي ب�ص��ورة فعالة م��ن خالل
تفعيل ق ��رارات الجمعية العمومية
ل �ل �ن ��وادي واالت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
ج��اء امل�ق�ت��رح بتعديل اح �ك��ام امل��ادة
(ال� �ث ��ال� �ث ��ة) م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م ()5
لسنة  2007ف��ي ش��أن تنظيم اوج��ه
ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة االول�ب�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � � �ح� � ��ادات واالن ��دي ��ة
ال��ري��اض �ي��ة ل�ل�ع�م��ل ب �ن �ظ��ام ال �ص��وت
ال � ��واح � ��د ف� ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات م �ج��ال��س
ادارات االتحادات واالندية مع إبراز
ص�لاح�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة مل �ت��اب �ع��ة ال �ق �ي��د
ف ��ي ال � �ج ��داول االن �ت �خ��اب �ي��ة واخ ��رى
ملتابعة االنتخابات ضمانا للنزاهة
والشفافية والوقوف امام التكتالت
ب �م��ا ل �ه��ا م ��ن ت��أث �ي��ر غ �ي��ر م �ب��رر في
حرية اإلدالء باألصوات.
رأي الحكومة
استمعت اللجنة الى رأي ممثلي
الحكومة وذلك من خالل ما دار من
م �ن��اق �ش��ات خ �ل�ال دراس � ��ة االق� �ت ��راح
ب� �ق ��ان ��ون م �ح��ل ال � ��دراس � ��ة وان �ت �ه��ت
ال��ى ال�ت��واف��ق عليه م��ع اج��راء بعض
التعديالت على الصياغة.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة
مدى اهمية االقتراح بقانون املشار
اليه كونه يهدف الى إع��ادة الحركة
والنشاط الرياضي لتحقيق مكانته
ويغلق ال�ب��اب أم��ام امل �ح��اوالت التي
بذلت وما زالت تمارس من البعض

في الداخل والخارج الستمرار قرار
إي �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي وب��ذل��ك
يتم معالجة مشكلة ايقاف النشاط
ال��ري��اض��ي وي �ض��ع اس� ��س م�ع��ال�ج��ة
اآلث ��ار القانونية ال�ت��ي ترتبت على
إلغاء التعديالت التي اجريت علي
ال� �ن� �ح ��و امل� ��وض� ��ح ب � ��امل � ��واد ك� �م ��ا ان
ت�ع��دي��ل اح �ك��ام امل� ��ادة (ال �ث��ال �ث��ة) من
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )5ل�س�ن��ة  2007في
شأن تنظيم بعض اوجه العمل في
ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة الكويتية
واالت� � �ح � ��ادات واالن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة
ي �ح��ق ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ل�ل�ان ��دي ��ة
واالتحادات ملجالس ادارتها باالخذ
بنظام الصوت الواحد وذلك ملعالجة
م��ا ش��اب االنتخابات ف��ي ظ��ل امل��ادة
قبل تعديلها من قصور وسلبيات
ل �ت �ح �ق �ي �ق��ه ع �ل��ى ارض ال� ��واق� ��ع م��ن
خ�ل�ال امل �ش��ارك��ة ال�س�ل�م�ي��ة ألع �ض��اء
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة م��ع ال�ق�ض��اء
ع�ل��ى ال�ت�ع�ص��ب وال�ف�ئ��وي��ة ومظاهر
االس �ت �ق �ط��اب ال �ط��ائ �ف��ي او ال�ق�ب�ل��ي
التي عاصرت انتخابات االتحادات
واالن��دي��ة م�ن��ذ ص ��دور ال�ق��ان��ون رق��م
( )5لسنة  2007املشار اليه ويعتبر
التعديل نتاجا مشتركا لالقتراحات
السابق تقديمها ودراس �ت��ه وإب��داء
ال � � � ��رأي ف �ي �ه��ا ت �ف �ص �ي�ل�ا ب��ال �ت �ق��ري��ر
(االول) ل �ل �ج �ن��ة ال� �س ��اب ��ق االش� � ��ارة
ال �ي��ه وب��ذل��ك ي �ك��ون امل �ق �ت��رح محققا
ل �ص �ح �ي��ح غ ��اي� �ت ��ه وال� �ح� �ك� �م ��ة م �ن��ه
ويتحقق به صحيح العلة والغاية
وي�ص�ب��ح م��ن امل�ل�ائ��م امل��واف �ق��ة عليه
ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال � ��ذي ج� ��اء ب ��ه ع�لاج��ا
لكافة م��ا ي��واج��ه النشاط الرياضي
من تهديد باستمرار االيقاف.
رأى اللجنة
ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء

انتهت اللجنة الى املوافقة بإجماع
آراء الحاضرين من اعضائها على
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون م��ع التعديل على
الصياغة.
وج��اء ف��ي ن��ص ال�ق��ان��ون بتعديل
بعض اح�ك��ام امل��رس��وم بقانون رقم
( )42لنسة  1978في ش��أن الهيئات
الرياضية كما انتهت اليه اللجنة:
امل � � ��ادة االول� � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
املادة رقم ( )2من املرسوم بالقانون
رق ��م ( )42ل�س�ن��ة  1978امل �ش��ار ال�ي��ه
ليصبح نصها اآلتي:
ت�ت��ول��ى الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
م �ب��اش��رة االخ �ت �ص��اص��ات امل �ح��ددة
ل� �ل ��وزارة ال� � ��واردة ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وال � �ق� ��وان �ي�ن ذات ال �ص �ل��ة وي �ب��اش��ر
م� �ج� �ل ��س ادارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل��ري��اض��ة االخ �ت �ص��اص��ات امل �ق��ررة
للوزير ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون والقوانني
ذات الصلة.
امل��ادة الثانية :يلغى القانون رقم
( )5لسنة  2007واملرسوم بالقانون
رق� ��م ( )26ل �س �ن��ة  2012وامل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )134ل�س�ن��ة 2013
واملرسوم بالقانون رقم ( )117لسنة
 2014والقانون رقم ( )25لسنة 2015
ويعمل ب��امل��واد التالية من املرسوم
بالقانون رقم ( )42لسنة  1978وفق
النصوص اآلتية:
املادة ( :)4يصدر الوزير املختص
ق��رارا بشروط واج��راءات التأسيس
وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية
وت �ت��ول��ى ال� � ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة ال�ق�ي��ام
بإجراءات التسجيل والشهر.
ويتم تأسيس الهيئة الرياضية
بقرار من الوزير املختص.
وال ت � �ث � �ب� ��ت ل� � �ه � ��ا ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة
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إغالق الباب أمام أي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض بين القوانين المحلية والنظم العالمية

تحقيق االستقالل لالتحادات واألندية
في عالقتها بالمنظمات الدولية
تتمة المنشور ص10
االعتبارية إال بشهر قرار تأسيسها
ون �ش��ر م�ل�خ��ص ن�ظ��ام�ه��ا األس��اس��ي
في الجريدة الرسمية.
وال ي� �ج ��وز ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال��ري��اض �ي��ة
مباشرة أي ن��وع من ان��واع النشاط
قبل كسبها للشخصية االعتبارية.
امل� � � � ��ادة ( )5ت� �ح� �ت ��ذي ال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية نماذج النظم االساسية
ال� �ت ��ي ت �ض �ع �ه��ا ال � � � ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة
وال ي�ج��وز ال �خ��روج عليها إال عند
الضرورة وبموافقة هذه الوزارة.
وكل تعديل في النظام االساسي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال ي � �ك� ��ون ن� ��اف� ��ذا إال ب�ع��د
موافقة الوزارة املختصة ونشره في
الجريدة الرسمية كما يجب شهره
وفقا ألحكام املادة السابقة.
وللهيئة ان تتظلم من قرار رفض
التعديل امام الوزير املختص خالل
عشرة ايام من تاريخ ابالغها بقرار
الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا
الشأن نهائيا.
امل��ادة ( :)7يخصص في ميزانية
ال � � � ��وزارة امل �خ �ت �ص��ة اع� �ت� �م ��اد م��ال��ي
إلعانة الهيئات الرياضية وللوزارة
ص��رف ه��ذه االع��ان��ات وفقا للقواعد
واالس��س ال�ت��ي ي�ص��در بها ق��رار من
الوزير املختص.
وت� �ب ��اش ��ر ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
نشاطها في حدود السياسة العامة
التي ترسمها الوزارة املختصة.
امل��ادة ( :)10يدير النادي مجلس
ادارة كما يكون له جمعية عمومية
وي� �ب�ي�ن ال� �ن� �ظ ��ام االس � ��اس � ��ي ك�ي�ف�ي��ة
ت�ش�ك�ي��ل واخ �ت �ص��اص��ات وس�ل�ط��ات
ك��ل منهما وال ي�ج��وز للشخص ان
يجمع بني عضوية النادي وناد آخر
ك�م��ا ال ي �ج��وز ال�ج�م��ع ب�ي�ن عضوية
مجلس ادارة والعمل بالنادي بأجر
او مكافأة.
امل ��ادة ( :)1ل �ل��وزارة املختصة ان
تقرر بطالن اجتماع أي من مجلس
االدارة او ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
واآلث � � ��ار امل �ت��رت �ب��ة ع �ل �ي��ه اذا ان�ع�ق��د
ب��امل�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون او
ال� �ن� �ظ ��ام االس� ��اس� ��ي ل� �ل� �ن ��ادي وذل ��ك
خالل ثالثني يوما من تاريخ وصول
محضر االجتماع اليها.
ك �م��ا ي �ك��ون ل �ه��ا خ�ل�ال ه ��ذه امل��دة
ان ت� �ق ��رر ب� �ط�ل�ان اي ق � � ��رار ي �ص��در
م ��ن م �ج �ل��س االدارة او ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية شابه اي وجه من وجوه
ال�ب�ط�لان م��ن دون إب �ط��ال االج�ت�م��اع
وف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ت �ك��ون ال� �ق ��رارات
االخ� � � ��رى ال � �ت ��ي ص � � ��درت ص�ح�ي�ح��ة

جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

ونافذة.
امل ��ادة ( :)12ي�ج��وز ب�ق��رار مسبب
م� � ��ن ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ع � �م ��وم � �ي ��ة غ �ي��ر
العادية او من الوزير املختص حل
مجلس ادارة اي ن��اد وتعيني لجنة
م��ؤق�ت��ة مل��دة ال ت�ت�ج��اوز س�ت��ة اشهر
ق��اب�ل��ة للتجديد مل��دة اخ ��رى تتولى
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل� �خ ��ول ��ة مل�ج�ل��س
االدارة ف��ي ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي وذل��ك
في االحوال اآلتية:
أ  -مخالفة احكام هذا القانون او
النظام االساسي للنادي او تعاميم
وق� � � ��رارات ول ��وائ ��ح ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة.
ب  -اذا اص � �ب� ��ح ع � � ��دد اع� �ض ��اء
م�ج�ل��س االدارة ال ي�ك�ف��ي الن�ع �ق��اده
انعقادا صحيحا.
ج� � �ـ -اذا ك � ��ان ذل � ��ك م� ��ن م�ص�ل�ح��ة
االع � �ض� ��اء او امل �ج �ت �م��ع وااله � � ��داف
الرياضية للنادي.
املادة ( )14يجوز بقرار من الوزير
امل�خ�ت��ص دم��ج اي ن��اد ري��اض��ي في
ن ��اد آخ ��ر ي�ش��اب�ه��ه ف��ي االه � ��داف اذا
ت �ب�ي�ن ان � ��ه اص� �ب ��ح غ �ي ��ر ق� � ��ادر ع�ل��ى
تحقيق اه��داف��ه او خ��دم��ة مجتمعه
او ت��وق��ف ع��ن ممارسة نشاطه ملدة
ستة اشهر على االق��ل او اذا اصبح
ع ��اج ��زا ع ��ن ال� ��وف� ��اء ب �ت �ع �ه��دات��ه او
خصص امواله لغير االغراض التي
انشئ م��ن اجلها او ارت�ك��ب مخالفة
ج�س�ي�م��ة ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون او
نظامه االساسي او فقد عنصرا من
عناصر انشائه.
ويجب ان تضمن قرارات االدماج
واالن ��دم ��اج امل �ش��ار ال�ي�ه�م��ا ف��ي ه��ذه
امل� � ��ادة وامل � � ��ادة ال �س��اب �ق��ة اج� � ��راءات
التنفيذ.
ف� ��ي ح ��ال ��ة ت � �ع ��ذر دم� � ��ج ال � �ن ��ادي
ف� ��ي ن� � ��اد آخ� � ��ر ف� �ل� �ل ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص
ح�ل��ه وتصفية ام��وال��ه وم��وج��ودات��ه

ويتضمن قرار الحل تعيني املصفني
وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم
واملدة الالزمة إلجراء التصفية.
امل � ��ادة ( :)16م ��ع م ��راع ��اة اح �ك��ام
املادتني (الثالثة والرابعة) من هذا
القانون يجب لتأسيس اتحاد لعية
رياضية:
أ  -ان ي �ت �ق ��دم ب �ط �ل��ب ت�س�ج�ي�ل��ه
ن ��اد او اك �ث��ر م��ن االن��دي��ة ال��ري��اض��ي
املشهرة على االقل.
ب  -ي � ��رف � ��ق ب� �ط� �ل ��ب ال �ت �س �ج �ي��ل
ن �س �خ �ت��ان م� ��ن ال� �ن� �ظ ��ام االس ��اس ��ي
لالتحاد.
ج  -ي� �ض ��م االت� � �ح � ��اد ب� �ع ��د ت �م��ام
انشائه في عضويته جميع االندية
ال �ت��ي ل �ه��ا ن �ش��اط ف ��ي ال �ل �ع �ب��ة وف�ق��ا
ألحكام نظامه االساسي.
ت � �ع� ��ام � ��ل االن� � � ��دي� � � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة امل �ن �ت �س �ب��ة الت� �ح ��ادات
دولية اوملبية او غير اوملبية معاملة
االتحادات في املشاركات الدولية.
امل � � � � � � � ��ادة ( :)17ي� � �ت� � �ع �ي��ن ع� �ل ��ى
االت � � �ح� � ��ادات واالن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة
املتخصصة الحصول على موافقة
اللجنة االوملبية وال��وزارة املختصة
قبل االش�ت��راك في االلعاب االوملبية
وال � ��دورات امل �ت �ع��ددة االل �ع��اب س��واء
كانت محلية او اقليمية او قارية او
دولية سواء اقيمت داخل الكويت او
خارجها.
امل � ��ادة ( :)18ي �ج��ب ع �ل��ى االن��دي��ة
ال��ري��اض�ي��ة ات �ب��اع ال�س�ي��اس��ة العامة
وال� � �ب � ��رام � ��ج وال � �ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات ال �ت ��ي
ي �ض �ع �ه��ا ات� �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة امل �خ �ت��ص
وذل��ك بالنسبة للعبة التي يشترك
فيها النادي.
امل ��ادة ( :)20ت�س��ري اح�ك��ام امل��واد
( 11و 12و 13و )14من هذا القانون
على االتحادات الرياضية.
امل��ادة ( )21اللجنة االوملبية هي

هيئة رياضية تتكون من اتحادات
اللعبات الرياضية القائمة واالندية
املتخصصة القائمة وال�ت��ي تتكون
م �س �ت �ق �ب�لا س � � ��واء ك ��ان ��ت ال �ل �ع �ب��ات
ال �ت��ي ت��دي��ره��ا ه� ��ذه االت � �ح� ��ادات او
االن� ��دي� ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة م ��درج ��ة ف��ي
ال �ب��رام��ج االومل �ب �ي��ة او غ�ي��ر م��درج��ة
ب�ق�ص��د ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
ف��ي ال�ك��وي��ت وتنسيق ه��ذا النشاط
ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف االت � �ح ��ادات واالن��دي��ة
امل�ت�خ�ص�ص��ة ورف ��ع م �س �ت��واه الفني
ف��ي ح� ��دود ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
تضعها الوزارة املختصة.
ول �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة وح ��ده ��ا حق
تمثيل الكويت في الدورات االوملبية
واالقليمية س��واء داخ��ل الكويت او
خ��ارج �ه��ا ول �ه��ا وح��ده��ا ح��ق حمل
واس �ت �ع �م��ال ال� �ش ��ارات وال �ش �ع��ارات
االوملبية املعترف بها طبقا للقواعد
املنصوص عليها ف��ي البروتوكول
االوملبي.
ي �ب�ين ال �ن �ظ��ام االس ��اس ��ي للجنة
ه �ي �ئ��ات �ه��ا االداري� � � � � ��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
واخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا واح � � � ��وال ح�ل�ه��ا
وت ��راع ��ى ف��ي ذل ��ك ال �ق��واع��د وال�ن�ظ��م
االوملبية والدولية.
يسري على اللجنة حكم املادتني
( 11و )12من هذا القانون.
امل � � � � ��ادة ( :)27ت� �خ� �ض ��ع ج �م �ي��ع
الهيئات الرياضية إلشراف ورقابة
الوزارة املختصة من جميع الوجوه
االدارية واملالية والتنظيمية.
ي� � �ت � ��ول � ��ى ال � � ��رق � � ��اب � � ��ة م� �ف� �ت� �ش ��ون
م�خ�ت�ص��ون ي�ع�ي�ن�ه��م ل �ه��ذا ال �غ��رض
الوزير املختص.
امل ��ادة ( :)28ف��ي ح��ال��ة ح��دوث اي
خ�ل�اف ب�ين اح��د االن��دي��ة الرياضية
واح ��د االت� �ح ��ادات ال��ري��اض �ي��ة فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ش��ؤون ال��ري��اض �ي��ة ف��إن��ه
ي �ت �ع�ي�ن ع �ل ��ى ال � �ن � ��ادي او االت� �ح ��اد

احالة الخالف الى اللجنة االوملبية
للفصل فيه وللنادي او االتحاد حق
الطعن في قرار اللجنة االوملبية امام
الوزير املختص خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ ابالغه اليه ويعتبر
قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
امل ��ادة ( :)29ف��ي ح��ال��ة ح��دوث اي
خالف بني احد االتحادات الرياضية
واللجنة االوملبية فانه يتعني على
االت�ح��اد اح��ال��ة ال�خ�لاف ال��ى ال��وزي��ر
املختص للفصل فيه ويعتبر ق��رار
الوزير في هذا الشأن نهائيا.
املادة ( :)30مع عدم اإلخالل بأية
ع �ق��وب��ة اش� ��د ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ق��ان��ون
ال� �ج ��زاء او اي ق ��ان ��ون آخ ��ر ي�ع��اق��ب
ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت�ق��ل ع��ن س�ن��ة وال
تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال
تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد
ع�ل��ى ع�ش��رة آالف دي �ن��ار او ب��إح��دى
هاتني العقوبتني:
 - 1كل من م��ارس نشاطا إلحدى
ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة ي �ت �ع��ارض مع
ال �غ��رض ال ��ذي ان�ش�ئ��ت م��ن اج �ل��ه او
تسبب في تعطيل او ايقاف النشاط
ال��ري��اض��ي للهيئة او ان�ف��ق اموالها
فيما ال يحقق هذا الغرض او دخل
ب��أم��وال�ه��ا ف��ي م �ض��ارب��ات م��ال�ي��ة او
تسبب ب��إه�م��ال��ه ف��ي خ �س��ارة مالية
للهيئة.
 - 2كل من باشر اجراءات تأسيس
هيئة ري��اض�ي��ة قبل ال�ح�ص��ول على
اإلذن امل �ن �ص��وص ع �ل �ي��ه ف ��ي امل� ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وك ��ل من
م ��ارس ن�ش��اط��ا ب��اس��م هيئة ل��م يتم
اش �ه��اره��ا او اس �ت �م��ر ف��ي م��واص�ل��ة
ن� �ش ��اط ه �ي �ئ��ة ف� �ق ��دت ش�خ�ص�ي�ت�ه��ا
االعتبارية مع علمه بذلك.
 - 3كل مصف وزع ام��وال الهيئة
ع� �ل ��ى خ �ل ��اف م� ��ا ي �ق �ض��ي ب� ��ه ق� ��رار
التصفية.
 - 4كل من جمع امواال او تبرعات
او اق��ام حفالت من اي نوع لحساب
هيئة على خالف احكام هذا القانون
او القرارات الصادرة تنفيذا له.
 - 5كل من حرر او امسك محررا او
سجال مما يلزم القانون او القرارات
التنفيذية ل��ه بتقديمه او امساكه
ويشتمل على بيانات غير صحيحة
مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان
يلزمه القانون او ال�ق��رارات بإثباته
او ام� �ت� �ن ��ع ع � ��ن ت� �ق ��دي� �م ��ه ل � �ل � ��وزارة
املختصة.
 - 6ك ��ل م ��ن م� � ��ارس اخ �ت �ص��اص
اح��دى الهيئات ال��ري��اض�ي��ة القائمة
من دون اذن مسبق من الوزارة.

يخصص في ميزانية
الوزارة المختصة
اعتماد مالي إلعانة
الهيئات الرياضية
يصرف وفقا
للقواعد
تباشر الهيئات
الرياضية نشاطها
في حدود السياسة
العامة التي
ترسمها الوزارة
المختصة
اليجوز الجمع بين
عضوية مجلس
إدارة النادي
والعمل بأجر أو
بمكافأة
يحال أي خالف
بين نادي ما
واالتحاد إلى اللجنة
األولمبية للفصل
فيه

12

جدول األعمال

aldostoor

األحد  14رمضان  19 . 1437يونيو 2016

التشريعية تصون حقوق المتهم
بعدم استجوابه في غير حضور محاميه
أنجزت اللجنة التشريعية التقرير
الحادي والسبعني عن االقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الثانية من امل��ادة ()98
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )17ل �س �ن��ة 1960
بإصدار قانون االج��راءات واملحاكمات
الجزائية.
واستعرضت اللجنة االقتراح بقانون
وتبني لها انه يهدف  -حسبما جاء في
مذكرته االيضاحية  -الى توفير ضمانة
قانونية للمتهم ال��ذي قد ال تكون لديه
دراي � ��ة ك��اف �ي��ة ب��ال �ح �ق��وق وال �ض �م��ان��ات
القانونية التي يجب ان يتمتع بها اثناء
اس�ت�ج��واب��ه وال ��ذي ي�ع��د اه��م اج ��راء من
اج��راءات التحقيق خاصة ان املتهم ايا
كانت درجة إملامه بالثقافة القانونية قد
ال يمكنه أثناء القبض عليه واستجوابه
توكيل م�ح��ام للدفاع عنه وم��ن ث��م فقد
وج��ب ل��زام��ا اذا دخ��ل التحقيق مرحلة
االس� �ت� �ج ��واب إث� �ب ��ات ح �ض��ور م�ح��ام��ي
امل�ت�ه��م امل��وك��ل ع�ن��ه ف ��إذا ل��م ي��وك��ل اح��دا
وج��ب على جهة التحقيق ان تندب من
املحامني من يقوم بهذه املهمة.
وت� �ض� �م ��ن م � ��ادت �ي��ن اول� � � ��ى وث ��ان �ي ��ة
ونصت امل��ادة االول��ى على ان يستبدل
ب�ن��ص ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل� ��ادة ()98
ف �ق��رة م�ض�م��ون�ه��ا ب ��أال ي�ت��م اس�ت�ج��واب
املتهم في غير حضور محاميه وإن لم
يصطحب معه محاميا ن��دب له محام
واملادة الثانية مادة تنفيذية.
وك �م��ا ق� ��دم خ �ل�ال اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
م��ذك��رة ب��ال��رأي م��ن ق�ب��ل ممثلي وزارة

ال �ع��دل متضمنة رأي ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ان �ت �ه��ت ف �ي �ه��ا ال� ��ى ع ��دم امل ��واف �ق ��ة على
االقتراح بقانون للسببني التاليني:
 - 1ال يتصور تأجيل اتخاذ اي اجراء
م ��ن االج� � � ��راءات ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��إث �ب��ات
ونفي الجريمة ونسبتها ال��ى شخص
معني ألي سبب من االس�ب��اب ال سيما
ف ��ي ح ��ال ��ة ال �ت �ل �ب��س ب ��وق ��وع ال �ج��ري �م��ة
وال �خ��وف م��ن ض�ي��اع االدل ��ة م�م��ا يضر
بمصلحة التحقيق ومصلحة املتهم
وان لم يكن املتهم قد اصطحب محاميا
او طلب تأجيل التحقيق لحني حضور
م �ح��ام �ي��ه ف �ل �ي��س ه �ن��اك م ��ا ي �ب��رر ع��دم
اس�ت�ج��واب��ه خ��اص��ة ف��ي قضايا الجنح
البسيطة كثيرة العدد قليلة االهمية.
 - 2املادة ( )120من قانون االجراءات
وامل �ح��اك �م��ات ال �ج��زائ �ي��ة اوج �ب ��ت على
املحكمة ان تندب محاميا للدفاع عن
امل �ت �ه��م ف��ي ال �ج �ن��اي��ات ف �ق��ط وذل� ��ك ألن
ال ��دف ��اع ع ��ن امل �ت �ه��م ي �ب��دأ ب �ع��د م��رح�ل��ة
التحقيق النهائي امام املحكمة.
وقد ابدت وزارة العدل عدم موافقتها
على االق�ت��راح بقانون واتفاقها مع ما
جاء في رأي النيابة العامة.
كما اطلعت اللجنة على رأي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ك�ت��اب�ه��ا ال � ��وارد ب�ت��اري��خ
 2016/6/9متضمنا رأي االدارة العامة
للتحقيقات ال��ذي انتهت فيه ال��ى عدم
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون وذل��ك
لألسباب التالية:
 - 1ك � �ث� ��رة اع � � � ��داد ج � ��رائ � ��م ال �ج �ن��ح

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

وامل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ت �ق �ي��د ط� � ��وال اي ��ام
االسبوع وعلى مدار  24ساعة.
 - 2اس�ت�ج��واب املتهمني ف��ي قضايا
ال�ج�ن��ح ي�ت��م ف��ي اغ�ل��ب م�خ��اف��ر الشرطة
االم ��ر ال ��ذي ي��زي��د م��ن ص�ع��وب��ة توفير
محامني لجميع املتهمني في القضايا
املذكورة.
 - 3االقتراح بقانون لم ينظم املقابل
املادي الذي يتقاضاه املحامي املنتدب.
وب � �ع ��د دراس � � � ��ة ال �ل �ج �ن��ة ل�ل�اق� �ت ��راح
ب � �ق � ��ان � ��ون امل � � �ش� � ��ار ال� � �ي � ��ه رأت االخ� � ��ذ
ب � ��ه ل �ل�اع � �ت � �ب� ��ارات امل �ب �ي �ن ��ة ف � ��ي ه��دف��ه
وم��وض��وع��ه وان االس�ب��اب التي ابديت
لرفضه من قبل كل من وزارة الداخلية
والعدل والنيابة العامة م��ردود عليها
باآلتي:
1ـ ان ف�ك��رة االق �ت��راح ب�ق��ان��ون تحقق
ال �ع��دال��ة ف ��ي ال �ص �م �ي��م وذل � ��ك ب��إح��اط��ة

امل �ت �ه��م ب�ض�م��ان��ة اخ� ��رى ح�ي�ن�م��ا يصل
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق االب� � �ت � ��دائ � ��ي ال � � ��ى م��رح �ل��ة
االس �ت �ج��واب ب��اع�ت�ب��اره اه��م اج ��راء من
اجراءات التحقيق مع املتهم واخطرها
ح �ي��ث ت�س�ت�م��د امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة في
الغالب منه دليل براءة املتهم او ادانته
في االتهام املسند اليه.
 - 2كما ان املتهم حال القبض عليه
ومثوله امام جهة التحقيق قد ال يتمكن
من توكيل محام للدفاع عنه او يكون
ممن ليس لهم دراي��ة كافية بما يجب
ان يتوافر له من الحقوق والضمانات
ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب�ه��ا اث �ن��اء ات �خ��اذ اج ��راء
قانوني قبله وخاصة استجوابه.
 - 3يضاف ال��ى ذل��ك ان قصر االل��زام
ب�ن��دب م�ح��ام على مرحلة االستجواب
م��ن دون اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق االخ ��رى
والتي يجوز ايضا للمتهم ان يصطحب

محاميه معه فيها عمال ب��امل��ادة ()75
م��ن ال�ق��ان��ون سالف ال��ذك��ر يغلق الباب
امام ما قد يثار من ان مثل هذا االمر قد
يكون له تكلفة مالية عالية تتمثل في
اتعاب املحاماة او من شأنها ضياع او
طمس االدل��ة اذ ان الهدف من االقتراح
ب �ق��ان��ون اص �ب ��ح ق ��اص ��را ع �ل��ى اإلل � ��زام
ب�ن��دب م�ح��ام على مرحلة االستجواب
من دون غيرها وذلك ألهميتها.
كما الحظت اللجنة ان الفقرة املراد
تعديلها باالقتراح بقانون هي الفقرة
(ال�ث��ال�ث��ة) وليست (ال�ث��ان�ي��ة) م��ن امل��ادة
( )98من القانون املشار اليه.
ل� � ��ذا ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال� � ��ى ت �ع��دي��ل
عنوان االق�ت��راح بقانون كما هو مبني
بالجدول املقارن رفق هذا التقرير.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ب��إج�م��اع آراء ال�ح��اض��ري��ن من
اع�ض��ائ�ه��ا ب�ع��د ت�ع��دي��ل ال�ص�ي��اغ��ة وق��ق
ما هو مبني بالجدول املقارن رفق هذا
التقرير.
ون��ص م�ش��روع القانون كما انتهت
اليه اللجنة على ما يلي:
م��ادة اول ��ى :يستبدل بنص الفقرة
الثالثة من امل��ادة ( )98من القانون رقم
( )17ل�س�ن��ة  1960امل �ش��ار ال �ي��ه ال�ن��ص
التالي:
وللمتهم ان يرفض الكالم او يطلب
ت ��أج �ي ��ل االس � �ت � �ج� ��واب ل �ح�ي�ن ح �ض��ور
م �ح��ام �ي��ه او ألي وق � ��ت آخ � ��ر وال ي�ت��م

اس�ت�ج��واب��ه ف��ي غ�ي��ر ح �ض��ور محاميه
وإن ل��م ي�ص�ط�ح��ب م�ع��ه م�ح��ام�ي��ا ن��دب
له محام وال يجوز تحليفه اليمني وال
ت �م��ارس ع�ل�ي��ه أي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل
اإلغراء أو اإلكراه ضده.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وال � ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة االيضاحية علي ما
يلي:
م ��ن اه� ��م االس� �ب ��اب ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي
تعديل الفقرة الثالثة من املادة الثامنة
وال� �ت� �س� �ع�ي�ن م � ��ن ق � ��ان � ��ون االج � � � � ��راءات
وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة ان املتهم ق��د ال
يكون ممن لهم دراي��ة كافية بالحقوق
وال�ض�م��ان��ات القانونية ال�ت��ي يجب ان
ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا اث �ن��اء اس �ت �ج��واب��ه وال ��ذي
يعد اه��م وسيلة م��ن وس��ائ��ل التحقيق
خاصة ان املتهم ايا كانت درجة املامه
بالثقافة القانونية ق��د ال يمكنه اثناء
ال �ق �ب��ض ع �ل �ي��ه واس �ت �ج��وات �ب��ه ت��وك�ي��ل
محام للدفاع عنه.
وم��ن ث��م ف�ق��د وج��ب إل��زام��ا اذا دخ��ل
ال�ت�ح�ق�ي��ق م��رح�ل��ة االس �ت �ج��واب اث�ب��ات
حضور محامي املتهم املوكل عنه فإذا
لم يوكل احدا وجب على جهة التحقيق
ان ت�ن��دب م��ن امل�ح��ام�ين م��ن ي�ق��وم بهذه
املهمة.

المعيوف يطالب الصانع بالتقيد بأحكام الدستور والالئحة
في الرد على األسئلة البرلمانية
ت �ض �م��ن ك �ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
الواردة ملجلس األمة بجلسته املعقودة
ال�ي��وم األح��د رس��ال��ة واردة نصت على
ما يلي:
 رسالة من النائب عبدالله املعيوففي شأن عدم تلقيه االجابة عن االسئلة
ال �ت��ي وج �ه �ه��ا ال ��ى وزي� ��ر ال �ع��دل وزي��ر
االوقاف والشؤون االسالمية.
وف��ي تفاصيل ال��رس��ال��ة ق��ال النائب
امل �ع �ي ��وف :إن� ��ه واس� �ت� �ن ��ادا ال� ��ى اح �ك��ام
امل � ��ادة ( )99م ��ن ال ��دس �ت ��ور مستكملة
ع�ق��ده��ا ب��أح�ك��ام امل ��واد ( )124-121من
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س مكفولة
بالحق في ان توجه من النائب اسئلة
ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال� ��ى أي
وزي ��ر م��ن ال � ��وزراء الس�ت�ي�ض��اح االم��ور
الداخلة في اختصاصهم وعلى الوزير
ان يجيب خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة قانونا
ل��ذل��ك وف�ق��ا مل��ا اس�ت�ق��رت عليه التقاليد

البرملانية ومبادئ املحكمة الدستورية
وه��ذا ال�ح��ق ب�لا م�ن��ازع سبيل ملتابعة
نشاط الحكومة ووسيلة للرقابة على
ت�ص��رف��ات�ه��ا خ��اص��ة امل�خ��ال�ف��ة للقانون
ب� �ج�ل�اء وم � ��ن م �ن �ط �ل��ق ال � �ح� ��رص ع�ل��ى
ال �ص��ال��ح ال �ع ��ام وت �ص �ح �ي��ح ك ��ل م�س��ار
معيب يظهر في تصرف الوزير.
واض ��اف :وإزاء م��ا تناقلته وسائل
االع �ل ��ام وال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ع��ن
ال�ك��م الكبير م��ن مخالفات ارتكبت في
حق العاملني بل ونظم العمل السليم
ب ��االم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل��اوق� ��اف وب �ع��ض
ادارات وزارة ال �ع��دل ق��دم��ت ال ��ى االخ
ال��وزي��ر ع ��دة اس�ئ�ل��ة اب�ت�غ��ي ب�ه��ا العلم
بحقيقة ما ي��دور وسعيا ال��ى التعاون
في االصالح وأبادر الى بيان ان السؤال
ما دام قد وجه بعد استيفاء االجراءات
خ ��اص ��ة امل � �ح� ��ددة ب� ��امل� ��ادة ( )122م��ن
الالئحة ال يجوز للوزير بحال االدعاء

بعدم ال��رد تحت دع��وى غير صحيحة
ب� ��دأ م ��ؤخ ��را ف ��ي اس �ت �خ��دام �ه��ا ل�ل�ه��رب
م ��ن ال� ��رد س�ع�ي��ا ال ��ى إخ �ف ��اء ال�ح�ق��ائ��ق
او ت�غ�ط�ي��ة االخ �ط��اء ب ��أن ال �س��ؤال ج��اء
متسما بعدم الدستورية وبذلك يضع
الوزير نفسه خصما وحكما على غير
الحق او مبررا لعدم الرد عليه.
وزاد :ازاء ال�ت�ص��رف غ�ي��ر امل �ب��رر او
امل �ق �ب��ول م��ن ال��وزي��ر وال� ��ذي ت�ج�ل��ى في
اكثر من ص��ورة تتحد جميعا في عدم
ال�ت�ع��اون امل�ن�ش��ود ب�ين السلطتني كما
اكد عليه صاحب السمو امير البالد بل
وك��ان من كلماتكم التي اك��دت االنجاز
غ �ي��ر امل �س �ب ��وق ب �ه ��ذا امل �ج �ل��س امل�ب�ن��ي
ع�ل��ى ال �ت �ع��اون وي �خ��ال��ف ذل ��ك تقاعس
ال��وزي��ر ع��ن ال ��رد ع�ل��ى اك �ث��ر م��ن ارب�ع��ة
ع �ش��ر س � ��ؤاال ومل � ��دد ام �ت ��دت ألك �ث��ر من
ارب�ع��ة اش�ه��ر .م��ن دون م�ب��رر وم��ن دون
اتباع لالصول الدستورية بمخاطبتنا

عبدالله املعيوف

ب�ط�ل��ب ت�م��دي��د م��ن ال ��رد واس �ب��اب ذل��ك.
ول�ل�أس ��ف وإزاء ه� ��ذا ال �ت��أخ �ي��ر وام� ��ام
ال�ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وداخ��ل ه��ذه القاعة قمت باالستفسار
ع��ن سبب التأخير ومسؤولية الوزير
السياسية إزاء ذلك فماذا كان الرد من

الوزير (لن اجيب عليك وسو ما تبيه)
هكذا اصبحت ممارسة عضو مجلس
االم� ��ة ح �ق��وق��ه ال��دس �ت��وري��ة ال ت �س��اوي
املداد التي كتبت به بل لم اجد رد فعل
مباشرا من النائب االول رئيس مجلس
ال��وزراء إزاء الكالم غير امل�س��ؤول الذي
ص� ��در ع ��ن ال ��وزي ��ر ول �ل �م �ج �ل��س امل��وق��ر
الحكم االن .وأمام املجلس املوقر يأتي
وزير العدل ليدلي برد افتقد املصداقية
وخرج عن الحق باالدعاء بأن الرد على
األس�ئ�ل��ة أودع ��ت وس�ل�م��ت ال��ى االم��ان��ة
العامة ولألسف تبني غير ذلك تماما.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق وام � � ��ام ه��ذه
امل��واق��ف وت �ل��ك امل �ب ��ررات ال �ت��ي اف�ت�ق��دت
اص � � ��ول امل � �م ��ارس ��ة ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة ب��ل
وال � �ق � �ي� ��ام ع� �ل ��ي ص �ح �ي ��ح امل �س ��ؤول �ي ��ة
ال� � � ��وزاري� � � ��ة ك � �م ��ا وردت ب ��ال ��دس� �ت ��ور
وال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة م� �ق ��رون ��ة ب �ع��دم
املصداقية في املبرر .وتقييدا بان اداة

السؤال هي املحور املشبع باملسؤولية
السياسية للوزير املعني فانني حرصا
على وق��ت املجلس ولتشريع مزيد من
االن� �ج ��از غ �ي��ر امل �س �ب��وق ل ��ه اض ��ع ه��ذه
ال��وق��ائ��ع ك��ام �ل��ة ب��رج��اء ع��رض �ه��ا على
املجلس املوقر للنظر واإلحاطة وسعيا
م��ن جانبي ل�ت��دارك م��ا ق��د يترتب على
اس� �ت� �م ��رار ه� ��ذه امل ��واق ��ف غ �ي��ر امل �ب ��ررة
وغ �ي��ر امل �ق �ب��ول��ة ج �م �ل��ة وت �ف �ص �ي�لا من
ال� ��وزي� ��ر ح �ت��ى ال ن �ق��ف ام � ��ام ت ��وت ��ر او
خ�لاف ال يمكن ت ��دارك آث ��اره ل��ذا يجب
ض��رورة قيام ال��وزي��ر املعني للمبادرة
ال �ف��وري��ة وال �ت �ق �ي��د ب��أح �ك��ام ال��دس �ت��ور
والالئحة وال��رد على م��ا وج��ه اليه من
اسئلة وبإحالة صادقة كاملة لصحيح
املمارسة الديمقراطية.
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األمير عبداهلل السالم وقعها في  19يونيو عام  1961وأنهى معاهدة الحماية البريطانية

استقالل الكويت شكل انطالقه
لبدء الحياة الديمقراطية
يستذكر الكويتيون اليوم مرور
 55عاما على توقيع وثيقة استقالل
ال�ب�لاد وإل�غ��اء اتفاقية الحماية مع
حكومة بريطانيا.
وم�ن��ذ ف�ج��ر االس�ت�ق�لال ق�ب��ل أكثر
م��ن خ�م�س��ة ع �ق��ود أن �ج��زت ال�ك��وي��ت
الكثير على طريق النهضة الشاملة
بتعاون أبنائها وصوال إلى القيادة
الحكيمة لسمو أمير البالد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د وس�م��و ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد.
وال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي إذ ي�ح�ت�ف��ل
ب ��ذك ��رى االس� �ت� �ق�ل�ال ي �ض ��رب أع �ظ��م
األمثلة على ارتباط إنساننا بأرضه
وحبه لها واس�ت�ع��داده ال��دائ��م لبذل
ك ��ل ال �ع �ط��اء وال �ت �ض �ح �ي��ة ب��ال�غ��ال��ي
والنفيس من أجل وطنه.
ف�ف��ي  19ي��ون�ي��و ع��ام  1961أعلن
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم
ال�ص�ب��اح ان�ت�ه��اء م�ع��اه��دة الحماية
البريطانية من خالل توقيع وثيقة
استقالل البالد مع املندوب السامي
ال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
ال �س �ي��ر ج � ��ورج م �ي��دل�ت�ن ن �ي��اب��ة ع��ن
الحكومة البريطانية.
وب � �ع� ��د ت ��وق � �ي ��ع ال ��وث � �ي � �ق ��ة وج ��ه
الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب
الكويتي ق��ال فيها شعبي العزيز..
إخ ��وان ��ي وأوالدي ف ��ي ه� ��ذا ال �ي��وم
األغ � ��ر م ��ن أي � ��ام وط �ن �ن��ا امل �ح �ب��وب..
ف��ي ه��ذا ال�ي��وم ال��ذي ننتقل فيه من
مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل
التاريخ ونطوي مع انبالج صبحه
صفحة م��ن امل��اض��ي بكل م��ا تحمله
وم ��ا ان� �ط ��وت ع�ل�ي��ه ل�ن�ف�ت��ح صفحة
ج��دي��دة ت�ت�م�ث��ل ف��ي ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
ال � �ت� ��ي ن� ��ال� ��ت ب �م ��وج �ب �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت
استقاللها التام وسيادتها الكاملة.
وشكلت وثيقة االس�ت�ق�لال نقطة
ت�ح��ول ح��اس�م��ة ف��ي ت��اري��خ الكويت
امل �ع��اص��ر ح �ي��ث ت ��م إل� �غ ��اء ات�ف��اق�ي��ة
الحماية التي وقعها الشيخ مبارك
الصباح الحاكم السابع للكويت مع
بريطانيا عام  1899لحماية البالد
من األطماع الخارجية.
وف� ��ي ع� ��ام  1963ص� ��در م��رس��وم
بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس
وه ��و ذك ��رى ت�س�ل��م ال�ش�ي��خ عبدالله
ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح مقاليد الحكم في
البالد والذي يصادف  25فبراير من
كل عام.
وس � �ب� ��ق ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى وث �ي �ق��ة
االستقالل خطوات مدروسة من قبل
الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ
توليه مقاليد الحكم ع��ام  1950إذ
عمل على تحقيق االستقالل وإعالن
الدستور خصوصا أن البالد كانت
ف� ��ي ت� �ل ��ك ال� �ف� �ت ��رة م� �ه� �ي ��أة ل �ل �ت �ط��ور

املغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح يوقع على وثيقة استقالل الكويت في  19يونيو 1961

والنهضة في مختلف املجاالت.
وش� �ه ��د ع� ��ام االس� �ت� �ق�ل�ال ص ��دور
مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي
وه��و أول علم يرفع بعد االستقالل
وت��م تحديد شكله وأل��وان��ه وج��اءت
ال �خ �ط��وة ال �ت��ال �ي��ة ع �ق��ب االس �ت �ق�لال
بتقديم الكويت طلبا لالنضمام إلى
جامعة الدول العربية حيث تم قبول
عضويتها في  16يوليو .1961
وف� � ��ي  26أغ� �س� �ط ��س ع� � ��ام 1961
ص� � ��در م � ��رس � ��وم أم� � �ي � ��ري ف � ��ي ش ��أن
إج � � � � � � ��راء ان � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات ل �ل �م �ج �ل ��س
التأسيسي تحقيقا ل��رغ�ب��ة الشيخ
عبدالله ال�س��ال��م ب��إق��ام��ة ن�ظ��ام حكم
ق��ائ��م ع�ل��ى أس ��س واض �ح��ة ومتينة
وإصدار دستور يستند إلى املبادئ
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ح�ي��ث أن �ج��ز املجلس
امل �ن �ت �خ��ب م �ش ��روع ال��دس �ت��ور ال ��ذي
ي�ت�ك��ون م��ن  183م ��ادة خ�ل�ال تسعة
أشهر.
وات� �س ��م دس� �ت ��ور ال �ك��وي��ت ب ��روح
ال� � �ت� � �ط � ��ور ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ط ��ي ل �ل �ش �ع��ب
ال �ك ��وي �ت ��ي ال� �ح� �ل ��ول ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
لالنطالق في درب النهضة والتقدم
واالزده � � ��ار وال � ��ذي م �ك��ن ال �ب�ل�اد من
ان �ت �ه��اج ح �ي��اة دي�م�ق��راط�ي��ة سليمة
م �س �ت �م��دة م ��ن دس �ت��وره��ا امل�ت�ك��ام��ل
ال��ذي أقر من قبل مجلس تأسيسي
منتخب من الشعب.
وم �ن��ذ ص ��دور ال��دس �ت��ور وال �ب�لاد
ت�ش�ه��د اس �ت �ق��رارا داخ �ل �ي��ا ون�ه�ض��ة
ش��ام �ل��ة وت ��وس �ع ��ا ن �ح��و م ��زي ��د م��ن
ال �ع�ل�اق��ات امل �ت �ي �ن��ة م ��ع دول ال�ع��ال��م
القائمة على االحترام املتبادل.

وكان عهد الشيخ عبدالله السالم
ال� ��ذي ام �ت��د  15س �ن��ة م��ن ال �س �ن��وات
ال �ب��ارزة ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت وأط�ل��ق
ع�ل�ي��ه ل�ق��ب (أب ��و االس �ت �ق�لال) و(أب ��و
ال� � ��دس � � �ت� � ��ور) ن� � �ظ � ��را إل� � � ��ى ج � �ه� ��وده
املضنية وتضحياته وحكمته لنيل
هذا االستقالل.
وب ��دأت ال�ك��وي��ت ف��ي ت�ل��ك الحقبة
ب ��وض ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن واألن� �ظ� �م ��ة م�ث��ل
ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة وق� ��ان� ��ون ال �ن �ق��د
الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم
ال��دوائ��ر الحكومية وكلها خطوات
ع �ل��ى ط��ري��ق االس �ت �ق�ل�ال ال �ت ��ام وت��م
إن �ج��از ن�ح��و  43ق��ان��ون��ا وت�ش��ري�ع��ا
مدنيا وجنائيا.
كما صدر مرسوم أميري بتنظيم
ال� �ق� �ض ��اء وج� �ع� �ل ��ه ش ��ام�ل�ا ل�ج�م�ي��ع
االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ف��ي
ال�ن��زاع��ات ال�ت��ي تقع ف��ي ال�ب�لاد بعد
أن كانت بعض القضايا تنظر أمام
هيئات غير كويتية.
ون��ال��ت ال�ك��وي��ت عضوية العديد
م � ��ن امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � ��دول� � �ي � ��ة م �ن �ه��ا
امل �ن �ظ �م ��ة االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ال �ب �ح��ري��ة
واالت � � �ح� � ��اد ال � ��دول � ��ي ل �ل �م ��واص�ل�ات
ال �س �ل �ك �ي��ة وال�لاس �ل �ك �ي��ة وب �ع��د ذل��ك
ن ��ال ��ت ع �ض��وي��ة االت � �ح� ��اد ال �ب��ري��دي
العاملي ومنظمتي الصحة العاملية
واألغذية والزراعة (فاو).
وان� �ض� �م ��ت ال� �ك ��وي ��ت أي� �ض ��ا إل ��ى
م�ن�ظ�م�ت��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة للتعليم
وال � � �ب � � �ح� � ��ث ال � �ع � �ل � �م � ��ي وال � �ث � �ق � ��اف � ��ة
(يونسكو) والدول املصدرة للبترول
(أوب � ��ك) ول ��م ت �ك��ن ال �ك��وي��ت ف��ي ذل��ك

الوقت بعيدة عن التفاعل واملشاركة
في العديد من األنشطة االجتماعية
والثقافية العربية.
وك ��ان ��ت ال �ب�ل�اد زاخ � ��رة ب��ال�ع��دي��د
من اإلدارات املنظمة جيدا واملهيأة
على مستوى البنية الهيكلية ملزيد
م ��ن ال �ت ��وس ��ع وال �ت �ط ��وي ��ر ك � � ��إدارات
األش �غ��ال ال �ع��ام��ة وال �ص �ح��ة ال�ع��ام��ة
واملطبوعات والنشر وأمالك الدولة
املالية إضافة إلى املعارف والبلدية
والبريد والبرق والهاتف والكهرباء
واملاء والغاز والشؤون االجتماعية
واألوق� � � � � � � � � ��اف ال � � �ع� � ��ام� � ��ة واإلذاع � � � � � � ��ة
والتلفزيون.
وش �ه��دت ال �س �ن��وات ال�ت��ي أعقبت
االس �ت �ق�ل�ال ال �ع��دي��د م��ن اإلن� �ج ��ازات
فعلى الصعيد الدبلوماسي جاءت
ال� �خ� �ط ��وة األول � � � ��ى ب ��إن� �ش ��اء وزارة
الخارجية إذ ص��در م��رس��وم أميري
ف � ��ي  19أغ� �س� �ط ��س  1961ي �ق �ض��ي
ب��إن �ش��اء دائ� ��رة ل�ل�خ��ارج�ي��ة تختص
دون غ� �ي ��ره ��ا ب ��ال� �ق� �ي ��ام ب ��ال� �ش ��ؤون
الخارجية للدولة.
ونص املرسوم في مادته الثانية
على دمج سكرتارية حكومة الكويت
ب� ��دائ� ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ح��ول��ت
ف��ي أول ت�ش�ك�ي��ل وزاري إل ��ى وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وب �ع��د ص � ��دور م��رس��وم
إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري
بتعيني أول رئيس للخارجية عقب
االس � �ت � �ق �ل�ال وه� � ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
السالم الصباح وذلك في عام .1961
وفي عام  1962عني الشيخ صباح
ال �س��ال��م وزي � ��را ل�ل�خ��ارج�ي��ة ف��ي أول

تشكيل وزاري وأع�ق�ب��ه س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال� �ص� �ب ��اح ف� ��ي ال �ت �ش �ك �ي��ل ال� � � ��وزاري
الثاني حينها عام .1963
وع � �ل� ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال� � ��دول� � ��ي ب ��دأ
م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي ال �ن �ظ��ر ف��ي
طلب الكويت االنضمام إلى منظمة
األم ��م امل�ت�ح��دة ب�ع��د استقاللها إل��ى
أن نالت الكويت عضويتها في 14
مايو .1963
وس � ��ارت ال �ك��وي��ت ب�خ�ط��ى ث��اب�ت��ة
ت � �ج� ��اه ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �ع� ��امل� ��ي ال� �ج ��دي ��د
والشرعية الدولية برفض العدوان
وحماية حقوق اإلنسان واملحافظة
ع � �ل ��ى خ� �ص ��وص� �ي ��ة ال � � � � ��دول وع � ��دم
ال�ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون ال ��دول األخ��رى
ك� �م ��ا آم � �ن ��ت ب � � ��دور األم � � ��م امل �ت �ح��دة
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن وال �س�ل�ام
الدوليني.
وت� �ج� �س ��د اس� �ت� �ض ��اف ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ل�ع��دد م��ن امل��ؤت �م��رات ال��دول�ي��ة لدعم
الالجئني واملنكوبني باإلضافة إلى
م�ش��ارك��ة س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح في
مؤتمر القمة اإلنسانية العاملية في
إسطنبول أخيرا دليال واضحا على
استمرار النهج القديم الذي أسست
عليه الدولة.
وف� � � � ��ي ك � �ل � �م � �ت� ��ه خ � �ل � ��ال م ��ؤت� �م ��ر
اسطنبول ق��ال سمو األم�ي��ر :عرفت
ب�لادي الكويت منذ القدم بإيمانها
املطلق باملبادئ اإلنسانية واأليادي
امل �م��دودة دائ�م��ا بالخير وانتهجت
س �ي��اس��ة ت��ؤك��د ه ��ذا ال �ن �ه��ج وت�ح��ث
ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل �س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة
ل �ل �ش �ع��وب وال � � ��دول امل �ح �ت��اج��ة ف�ق��د
تخطى إج�م��ال��ي م��ا قدمته الكويت
من مساهمات في املجال اإلنساني
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �خ �م��س امل��اض�ي��ة
أك� �ث ��ر م ��ن م �ل �ي ��اري دوالر أم��ري �ك��ي
ت�ب��وأت معها امل��رت�ب��ة األول ��ى عامليا
ف� ��ي ت �ق ��دي ��م امل � �س� ��اع� ��دات ب��ال �ن �س �ب��ة
إلجمالي الدخل القومي وفقا لعدد
م��ن اإلحصائيات الدولية إذ بلغت
امل�س��اع��دات التنموية ال�ت��ي قدمتها
ب �ل��ادي ال �ك��وي��ت م ��ا م �ع��دل��ه ضعف
ال �ن �س �ب��ة امل �ت �ف��ق ع �ل �ي �ه��ا دول� �ي ��ا م��ن
الناتج املحلي.
ك �م��ا ت �م �ث��ل اس �ت �ض��اف��ة ال �ك��وي��ت
مل � � �ش� � ��اورات ال� � �س �ل��ام ال �ي �م �ن �ي ��ة ف��ي
م �ح��اول��ة ج � ��ادة إلن� �ه ��اء األزم� � ��ة ف��ي
ال� �ي� �م ��ن ال� �ش� �ق� �ي ��ق ت� ��أك � �ي� ��دا مل� �ب ��ادئ
الدستور الكويتي في احترام حقوق
الشعوب في الحرية والديمقراطية
وحل املشكالت بالوسائل السلمية.
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في تاريخ الكويت
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الداخلية :التعاقد مع شركات متخصصة
بالتفتيش األمني للحد من ازدحام المطار
اك � ��دت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ات �خ��اذه��ا
اج��راءات عملية للقضاء على الزحام
وك �ث��اف��ة ع ��دد امل �س��اف��ري��ن وال �ق��ادم�ي�ن
وت�ف�ت�ي��ش األم�ت�ع��ة ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت
ال ��دول ��ي م �ن �ه��ا ال �ت �ع��اق��د م ��ع ش��رك��ات
ع ��امل� �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي ال �ت �ف �ت �ي��ش
األم �ن��ي وف ��ق امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ألم��ن
املطارات.
وق ��ال ��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�لاق��ات
واالع�ل�ام األم�ن��ي ب��وزارة الداخلية في
بيان صحافي أمس ان تلك االجراءات
ال �ت��ي ت�س�ع��ى ال ��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف ��ي زم��ن
ق�ي��اس��ي وادخ��ال �ه��ا ل�ل�خ��دم��ة الفعلية
وف ��ق اح ��دث ال�ن�ظ��م س�ت�ح��دث تغييرا
ملموسا يشعر ب��ه جميع املسافرين
والقادمني في املطار.
واض��اف��ت ان�ه��ا س�ت�ت�ع��اون ف��ي ذل��ك
م��ع ج�ه��ات ع��دة منها املجلس األعلى
ل� �ل� �ط� �ي ��ران امل� ��دن� ��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة
للجمارك للقضاء على الزحام وكثافة
ع � � ��دد امل � �س ��اف ��ري ��ن وال� � �ق � ��ادم �ي��ن ع �ل��ى
كونترات ال�ج��وازات وتفتيش األمتعة
في مطار الكويت الدولي.
وذك��رت انها تحرص على التعاون
م��ع ك��ل مؤسسات ال��دول��ة على تفعيل
ت �ل��ك االج � � ��راءات ب��ال �ص��ورة امل�ن��اس�ب��ة
ت� �س� �ه� �ي�ل�ا ع � �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع امل� �س ��اف ��ري ��ن
وال� �ق ��ادم�ي�ن وض� �م ��ان س��رع��ة وج� ��ودة
االداء ف��ي اط� ��ار اإلم �ك��ان��ات ال�ب�ش��ري��ة
واملادية املتاحة.
ودعت املواطنني واملقيمني الى عدم

االلتفات الى الشائعات التي تتناولها
ب �ع��ض وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ب �ن �ش��ر ص��ور
تشير ال��ى وج ��ود زح ��ام وف��وض��ى في
املطار دون ادراك من تلك الوسائل ان
أنظمة العمل ف��ي امل�ط��ار ال تقبل بأي
حال من األحوال اإلهمال او التقاعس
وال � �ت � �ع� ��اون ف� ��ي اي م �ه �م��ة ام �ن �ي ��ة او
خدماتية مبينة ان ال�ص��ور املنشورة
تعبر عن جانب واحد من الزحام الذي
يحدث مع تغيير الزام او نوبة العمل.
وقالت ان��ه على الرغم من الظروف
األمنية املحيطة باملنطقة فلم يحصل
اي ح� ��ادث ي�ت�ع�ل��ق ب �س�لام��ة ال �ط �ي��ران
وامل�س��اف��ري��ن بسبب يقظة واس�ت�ع��داد
وك � �ف � ��اءة أج � �ه� ��زة االم � � ��ن وال� �خ ��دم ��ات
باملطار.
واهابت بالجميع ض��رورة تضافر
ال�ج�ه��ود امل�ش�ت��رك��ة ل��دع��م ع�م��ل أج�ه��زة
االم��ن باملطار وال �ج��وازات والخدمات
األخرى بدال من التشكيك في كفاءتها
وق��درت �ه��ا م��ع ك�ث��اف��ة اع ��داد امل�غ��ادري��ن
وال �ق��ادم�ي�ن ب��ال �ت��زام��ن م��ع ب ��دء م��وس��م
االج� � ��ازات وال �ع �ط��ل ال�ص�ي�ف�ي��ة وش�ه��ر
رمضان.
وقال البيان ان من االج��راءات التي
اتخذتها بهذا الصدد اتمام اإلجراءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة وال��رق��اب �ي��ة
إلت �م��ام ال�ت�ع��اق��د م��ع ك �ب��رى ال�ش��رك��ات
ال �ع ��امل �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي م �ج ��االت
التفتيش األمني وفق املعايير الدولية
ألم ��ن امل � �ط ��ارات ك �م��ا ه ��و م �ع �م��ول في

جانب االزدحام في املطار

أغلب املطارات العاملية.
واض � ��اف ان م ��ن االج � � ��راءات اي�ض��ا
زي� � � � ��ادة اع� � � � ��داد ك � ��ون � �ت � ��رات ج � � � ��وازات
املغادرين من  12الى  22والقادمني من
 10الى  20كونتر اضافة الى االنتهاء
خ�ل�ال أي ��ام م��ن ال��رب��ط اآلل ��ي وإدخ ��ال
أج� � �ه � ��زة االس � �ت � �ع�ل��ام م � ��ع ال �ت��وس �ع��ة
الجديدة ألعداد الكونترات.
وذك� � � � ��ر ان م� � ��ن ت � �ل� ��ك االج� � � � � � ��راءات
االت � �ف� ��اق م ��ع إدارة ال� �ط� �ي ��ران امل��دن��ي
ع�ل��ى إع� ��ادة ج��دول��ة رح �ل�ات ال�ط�ي��ران
وتنظيم التوقيتات الزمنية لالقالع
وال �ه �ب��وط مل�ن��ع ح ��دوث ك�ث��اف��ة ع��ددي��ة
ع �ل��ى ك ��ون� �ت ��رات ال� � �ج � ��وازات وأج �ه ��زة
التفتيش وان ��زال ال�ح�ق��ائ��ب واألم�ت�ع��ة

الكويت تقدم تقريرها بشأن
الحقوق السياسية األسبوع المقبل
ق��ال م�ن��دوب ال�ك��وي��ت ال��دائ��م لدى
االم ��م امل�ت�ح��دة وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
ف ��ي ج�ن�ي��ف ال�س�ف�ي��ر ج �م��ال ال�غ�ن�ي��م
أمس ان انضمام الكويت الى العهد
ال��دول��ي ال �خ��اص ب��ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة
والسياسية عام  1996جاء من قناعة
راسخة بأهمية إيالء قضايا حقوق
االنسان العناية التي تستحقها.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى به
السفير الغنيم ل�ـ (ك��ون��ا) بمناسبة
ت �ق��دي��م ال �ك��وي��ت ت �ق��ري��ره��ا ال��وط�ن��ي
ال��دوري الثالث بشأن تنفيذ العهد
ال��دول��ي ال �خ��اص ب��ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة
وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة إل � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ح �ق ��وق
االنسان االسبوع املقبل.
وق ��ال ال�غ�ن�ي��م ان ت�ع��ام��ل ال�ك��وي��ت
م ��ع ق �ض��اي��ا ح �ق ��وق االن � �س ��ان ك��اف��ة
ي��أت��ي وف ��ق ال �ض��واب��ط ال �ت��ي اق��رت�ه��ا

ب �ن��ود ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة على
االلتزام بنصوص القوانني الوطنية
وص �ي��ان��ة االم ��ن ال �ق��وم��ي وال�س�لام��ة
العامة والنظام العام واآلداب العامة
وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
واضاف ان دولة الكويت وانطالقا
م��ن حرصها على تقديم تقاريرها
الوطنية ام��ام االجهزة االممية ذات
ال�ص�ل��ة ب�ح�ق��وق االن �س��ان وتماشيا
مع سياستها القائمة على الشفافية
ف � ��ي م �ن ��اق �ش ��ة ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ح �ق��وق االن� �س ��ان ق��دم��ت ت�ق��ري��ره��ا
قبل املدة املقررة لها لالستفادة من
افضل املمارسات الدولية على هذا
الصعيد.
وأوض � � � � ��ح ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �غ� �ن� �ي ��م ان
ال�ك��وي��ت ف��ي سعيها ال��دائ��م ل�ل��وف��اء
بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في

مجال حقوق االنسان انشأت لجنة
وطنية دائ�م��ة تعنى ب��إع��داد جميع
التقارير الوطنية املتعلقة بحقوق
االنسان واالشراف على متابعتها.
واش � � � � � ��ار ال � � � ��ى ان ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال� �ن� �ص ��وص ال� � � � � ��واردة ف� ��ي دس� �ت ��ور
دول ��ة ال �ك��وي��ت وال �ق��وان�ي�ن ال��وط�ن�ي��ة
ال� �ت ��ي ص � � ��درت م� ��ن خ �ل��ال ال �س �ل �ط��ة
ال �ت�ش��ري�ع �ي��ة ت �ق��وم ب ��االس ��اس على
اح �ت��رام وص ��ون ه��ذه ال�ح�ق��وق على
ال ��رغ ��م م ��ن ان �ض �م��ام �ه��ا ال� ��ى ال�ع�ه��د
ال��دول��ي ال �خ��اص ب��ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة
والسياسية منذ عام .1996
وب�ين السفير الغنيم ان الكويت
تنتهج ن�ه�ج��ا م�ت�ك��ام�لا ف��ي قضايا
ح �ق ��وق االن � �س ��ان ش ��ام�ل�ا ل�ل�ق�ض��اي��ا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية والسياسية.

وتقليص زمن تبديل الزامات ونوبات
العمل والخدمة الى اقصى حد ممكن
واالبقاء على نظام تخصص كونترات
ال� � � �ج � � ��وازات مل ��واط � �ن ��ي دول م �ج �ل��س
التعاون واخرى للوافدين واألجانب.
وقال ان من االجراءات التي اتخذتها
ال��وزارة ايضا زي��ادة أجهزة التفتيش
األم �ن ��ي ع �ل��ى األش� �خ ��اص وال�ح�ق��ائ��ب
واألمتعة عقب الوزن مباشرة وتنظيم
دخول العمالة املنزلية الجدد وزيادة
موظفي الجوازات والخدمات األمنية
األخ��رى املتعلقة بتفتيش األشخاص
واالمتعة وفتح جميع بوابات مواقف
ان �ت �ظ��ار امل ��رك� �ب ��ات امل� �ت� �ع ��ددة األدوار
ام��ام حركة الدخول والخروج وزي��ادة

ع��دد دوري� ��ات امل ��رور ل�ض�م��ان سهولة
وانسياب الحركة املرورية.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د أم ��س إن �ن��ا م�ل�ت��زم��ون
ب �ت �ن �ف �ي��ذ ك ��ل ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد لتحقيق أم��ن ال��وط��ن وس�لام��ة
املواطنني واملقيمني.
وأك � ��د ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ف��ي
ك �ل �م��ة ل� ��ه خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ال��رم �ض��ان��ي
ف � ��ي م �ب �ن ��ى ن� � � ��واف االح� � �م � ��د ب� � � ��وزارة
الداخلية وبحضور القيادات األمنية
واملتقاعدين ض ��رورة ات�خ��اذ الحيطة
وال �ح��ذر ن�ظ��را مل��ا ت�م��ر ب��ه املنطقة من
ظروف غير مستقرة.
ودعا القيادات األمنية الى تطبيق
ال�ق��ان��ون ع�ل��ى الجميع دون استثناء
م� ��ؤك� ��دا ان� � ��ه ل� �ي ��س ه � �ن ��اك أح� � ��د ف ��وق
القانون.
وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة
السياسية على دعمها ال��دائ��م لرجال
األم ��ن ال��ذي��ن ال ي��أل��ون ج �ه��دا ف��ي أداء
املهام املنوطة بهم بكل اخالص وتفان.
وق� � ��ال ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ان
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � �ب ��اح االح � �م� ��د أك � ��د خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
ال� �ث�ل�اث ��اء امل ��اض ��ي ل � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ض � � � � ��رورة ت �ط �ب �ي ��ق ال� � �ق � ��ان � ��ون ب �ح ��زم
وصرامة على الجميع دون تسامح أو
تباطؤ.
وأف � ��اد ب ��ان وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أق��رت

ق �ب��ل ش �ه��ر رم� �ض ��ان ال ��رؤي ��ة األم �ن �ي��ة
ل � �ل� ��وزارة ل �ع��ام  2017 - 2016وال �ت��ي
ت�ض�م�ن��ت ت��أم�ين ج�م�ي��ع دور ال�ع�ب��ادة
وامل � �ج � �م � �ع ��ات ال � �ت � �ج ��اري ��ة وامل� �ن ��اط ��ق
ذات ال�ك�ث��اف��ة السكانية خ�ل�ال شهري
رمضان واملحرم باإلضافة إلى تأمني
االنتخابات النيابية  2017م��ؤك��دا ان
الوزارة ستقر عقب ذلك رؤية جديدة.
وأع ��رب ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د عن
ش� �ك ��ره ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ع�ل��ى
تعاونهم التام مع رجال األمن مشيرا
إل � ��ى أن ال� �ن� �ج ��اح ��ات ال� �ت ��ي ت�ح�ق�ق�ه��ا
امل ��ؤس� �س ��ة األم� �ن� �ي ��ة ج� � ��اءت ب �ت��وف �ي��ق
م��ن امل��ول��ى ع��ز وج��ل ث��م بالتوجيهات
ال�س��دي��دة لسمو أم�ي��ر ال�ب�لاد وبفضل
تعاون أبناء الكويت الكرام.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية
الفريق سليمان فهد الفهد أن جميع
ال� � �ق� � �ي � ��ادات األم � �ن � �ي� ��ة ورج� � � � ��ال األم � ��ن
س �ي �ن �ف��ذون وي �ل �ت��زم��ون ب�ت��وج �ي �ه��ات
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب � �ه� ��م أع � � � � ��رب ال � �ض � �ب ��اط
املتقاعدون عن جزيل شكرهم وعظيم
ت � �ق ��دي ��ره ��م ل � �ن ��ائ ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد
ال �خ��ال��د ل �ج �ه��وده امل�ت��واص�ل��ة وال�ع�م��ل
على راحتهم وذل��ك م��ن خ�لال لقاءاته
األسبوعية بهم في الديوانية الخاصة
بهم.

الزهير :رسم سياسات متشابهة
لتنمية المشروعات الصغيرة
اك � � ��د رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االدارة
ورئيس الصندوق الوطني لرعاية
وت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة د .محمد منذر الزهير
أم ��س األول اه �م �ي��ة اي �ج ��اد ح�ل��ول
ورس � ��م س �ي��اس��ات م �ت �ش��اب �ه��ة ب�ين
الدول لتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة.
ج � ��اء ذل � ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح خ��اص
ادل � ��ى ب ��ه ال ��زه �ي ��ر ل� �ـ (ك� ��ون� ��ا) ع�ل��ى
ه ��ام ��ش امل ��ؤت� �م ��ر ال� �س� �ن ��وي ال� � �ـ61
ل �ل �م �ج �ل��س ال� ��دول� ��ي ل �ل �م �ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي استضافته االم��م
املتحدة ليوم واحد ضمن فعالياته
التي نظمت في واليتي نيويورك
ونيوجيرسي.
وق � ��ال ال��زه �ي��ر ان� ��ه اش � ��ار خ�ل�ال
االجتماع الى تجربة دولة الكويت

م � ��ن خ� �ل ��ال ال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ورؤي �ت �ه��ا
في بناء مجتمع ريادي يحفز على
االب � � ��داع وي �ح �ق��ق ف� ��رص ال�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية.
وش � ��دد ع �ل��ى ان دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م ن�ه��ج شامل
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال حيث ان�ه��ا تسعى
لتعزيز قدرة ريادة االعمال لتوفير
الرخاء االقتصادي الوطني.
وق ��ال ال��زه �ي��ر ف��ي ت�ص��ري�ح��ه ان
ال� �ص� �ن ��دوق ل �ي��س ف �ق��ط ل�ل�ت�م��وي��ل
ب ��ل ه �ن��اك م �ك��ون��ات ك �ث �ي��رة ت��ؤخ��ذ
بعني االعتبار للمساعدة من خلق
ب�ي�ئ��ة م�لائ�م��ة الع �م��ال امل�ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة.
واض� � � � ��اف ان ت � ��م االت � � �ف� � ��اق ف��ي

امل��ؤت �م��ر ع�ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي عقد
م� �ث ��ل ه� � ��ذه االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ب �ش �ك��ل
س � �ن� ��وي ع � �ل ��ى م � �س � �ت ��وى رؤس � � ��اء
الجهات وال��وزراء املعنيني بتنمية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
ب� �ح� �ي ��ث ي� �ت� �غ� �ل ��ب ال� �ج� �م� �ي ��ع ع �ل��ى
التحديات والتي اتضح انها كلها
متشابهه بغض النظر عن املنطقة
او القاره.
واك��د اهمية ط��رح حلول ورس��م
سياسات متشابهه ايضا لتحقيق
ال �ت �ق��دم واالزده � � ��ار ف��ي ب �ن��اء ع��ال��م
اق � �ت � �ص� ��ادي اف � �ض ��ل ي �ت �ط ��اب ��ق م��ع
اه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ال�ت��ي
ت ��م االت � �ف� ��اق ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر
املاضي.
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الخرينج :الكويتيون جبلوا على التواصل
والتراحم فيما بينهم

الوزير د .علي العمير يقدم التهاني لنائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج

استقبل نائب رئيس مجلس األمة
مبارك الخرينج في ديوانه املهنئني
وامل �ب ��ارك�ي�ن ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول شهر

رم� �ض ��ان امل� �ب ��ارك ورح � ��ب ال�خ��ري�ن��ج
بالحضور مقدما لهم التهاني بهذه
املناسبة مشيرا الى أن أهل الكويت

متابعات
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خليل الصالح :مجلس األمة
سيستمر في تحقيق مزيد
من اإلنجازات

 ..ومستقبال املهنئني

جبلوا على حب وطنهم والتواصل
وال� �ت ��راح ��م ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ه��م م ��ؤك ��دا أن
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ه � ��ي م � ��ا ي �م�ي��ز

الشعب الكويتي داعيا الله أن يعيد
هذه املناسبة على الكويت وشعبها
بكل خير ويمن وبركات.

الوزراء الجراح والصالح والعبدالله يهنئان الصالح

دميثير :لن نقبل بتمرير أي تشريع
يضر بذوي الدخل المحدود
أكد النائب خلف دميثير العنزي
أن مجلس األم ��ة ل��ن يقبل بتمرير
أي ت� �ش ��ري ��ع م� ��ن ش� ��أن� ��ه اإلض � � ��رار
ب��ذوي ال��دخ��ل امل�ح��دود مشيرا إلى
أن م��وق��ف امل�ج�ل��س م��ن رف ��ض رف��ع
رس��وم الكهرباء وامل��اء على السكن
ال �خ��اص ك��ان رس��ال��ة واض �ح��ة إل��ى
الحكومة بأن املواطن الكويتي خط
أحمر.
وأضاف دميثير خالل استقباله
املهنئني بالشهر الفضيل أن على
ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ع��ي أن �ه��ا ل ��ن تجد
أغ �ل �ب �ي ��ة داع � �م� ��ة ألي ت� �ش ��ري ��ع ق��د
ي�ل�ح��ق ال �ض��رر ب��امل��واط �ن�ين م��ؤك��دا
أن التعاون مع الحكومة في إق��رار
القوانني ال يعني أب��دا القبول بما

دميثير متوسطا عدد من املهنئني

ينعكس سلبا على حياتهم.
وأع��رب دميثير عن ثقته بفطنة
أبناء الشعب الكويتي في تفويت

أي ف��رص��ة ع �ل��ى م ��ن ي��ري��د إح ��داث
الفتنة بني فئات املجتمع الكويتي
الف �ت��ا إل ��ى أن اس �ت �ق �ب��ال��ه امل�ه�ن�ئ�ين

العمر :نسعى لتحقيق
تطلعات المواطنين
اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر ان ��ه
ي �س �ع��ى دائ� �م ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ت�ط�ل�ع��ات
امل��واط �ن�ين وان �ج��از م�ص��ال�ح�ه��م من
خالل العمل في مجلس االمة مشددا
على ان املصلحة العامة هدفه الذي
ينشده للكويت واهلها.
ك��ان ذل��ك خ�ل�ال ح�ف��ل االس�ت�ق�ب��ال
ال ��ذي اق��ام��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول شهر
رم� �ض ��ان ح �ي��ث اس �ت �ق �ب��ل امل�ه�ن�ئ�ين

بالشهر الفضيل.
وتم خالل الحفل تبادل التهاني
والتبريكات بمناسبة شهر رمضان
حيث سادت اجواء اهل الكويت في
التواصل واملحبة واالخاء في مثل
هذه االيام املباركة.
العمر مستقبال املهنئني

ب �ش �ه��ر رم� �ض ��ان ت ��زام ��ن م ��ع م ��رور
ع ��ام ع �ل��ى امل�ل�ح�م��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ت��ي
جسدها الكويتيون قيادة وشعبا
ب �ع��د ح� � ��ادث ال �ت �ف �ج �ي��ر اإلره� ��اب� ��ي
ال ��ذي ح�ص��ل ف��ي م�س�ج��د ال �ص��ادق
وهي الحادثة التي جسدت معاني
سامية بتالحم أبناء الكويت كافة
في السراء والضراء.
وت �م �ن��ى دم�ي�ث�ي��ر أن ي �ك��ون عند
حسن ظن املواطنني وأبناء الدائرة
الثانية نافيا إش��اع��ات ت��رددت عن
عدم رغبته في الترشح لالنتخابات
النيابية املقبلة ليستمر في خدمة
ال �ن��اس م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل ال�ن�ي��اب��ي
املمتد منذ أكثر من  30عاما .

العمير وعاشور والعمر يهنئون

أع ��رب ال�ن��ائ��ب خليل الصالح
ع� ��ن ب� ��ال� ��غ ام� �ت� �ن ��ان ��ه ل �ل �ح �ض��ور
ال �ك��ري��م خ �ل�ال ح �ف��ل االس �ت �ق �ب��ال
ال � ��ذي أق ��ام ��ه ال �خ �م �ي��س امل��اض��ي
بمناسبة شهر رمضان وعودته
م ��ن رح �ل��ة ال �ع�ل�اج ال �ت��ي ام �ت��دت
أش� � �ه � ��را ع � � ��دة م ��وج� �ه ��ا ال �ش �ك��ر
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ك � ��اف � ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف
أطيافهم لتواصلهم معه خالل
رحلة عالجه.
وت �م �ن ��ى ال� �ص ��ال ��ح أن ت�ش�ه��د
امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ح��راك��ا تنمويا
ي �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات امل ��واط� �ن�ي�ن ف��ي
مواجهة التحديات االقتصادية
وي �ع��ال��ج االخ � �ت�ل��االت وامل �ل �ف��ات
ال�ع��ال�ق��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن مجلس
األم � � ��ة س �ي �س �ت �م��ر ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
مزيد من االنجازات التشريعية
وحل قضايا املواطنني.
واس�ت��ذك��ر الصالح بكل فخر
ملحمة مسجد االم ��ام ال�ص��ادق
ع�ل�ي��ه ال �س�ل�ام وش �ه��داء ال�ص�ي��ام
جراء التفجير االره��اب��ي ال��ذي
اس � �ت � �ه� ��دف ال � �س � �ج� ��ود ف � ��ي ي ��وم
جمعة من شهر رمضان مشددا
على أن الكويت خرجت من هذا

الحادث األليم أشد قوة وتالحما
بفضل قيادتها الحكيمة.
وبني أن نزول صاحب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
االح �م��د ال ��ى م��وق��ع ال �ح��ادث في
اللحظات األولى وإطالقه عبارة
ه� � ��ذوال ع �ي��ال��ي ستظل ت�ش�ك��ل
ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي سجل ت��اري��خ
ال �ك��وي��ت الف �ت ��ا إل� ��ى أن ال�ش�ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي أث � �ب� ��ت ت� �ك ��ات� �ف ��ه ض��د
م �ث �ي��ري ال �ف�ت�ن وم� ��ن ال ي��ري��دون
االستقرار للكويت.
وأضاف الصالح أن الكويتيني
ض��رب��وا امل �ث��ل ف��ي أروع م�ع��ان��ي
التالحم والتعاضد واالصطفاف
خلف القيادة الحكيمة الفتا الى
أن رسالة ص�لاة املسجد الكبير
ال�ج��ام�ع��ة وص �ل��ت ب��وض��وح إل��ى
ال �ط��ام �ح�ين إل ��ى اخ� �ت ��راق وح��دة
الشعب الكويتي والنيل من ثقته
في ذاته وقيادته.
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علماء دين بحرينيون :أمير الكويت وحد
الصف وأرسى قواعد العدل والمساواة
أك� � ��د ع� �ل� �م ��اء دي� � ��ن م � ��ن م �م �ل �ك��ة
ال �ب �ح��ري��ن أن س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد وحد الصف
ل ��درء ال�ف�تن وأرس ��ى ق��واع��د ال�ع��دل
وامل � �س� ��اواة ت��رج �م��ة ل�ن�ه��ج س�م��وه
اإلنساني.
وق��ال��ت ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
امل �ن ��ام ��ة أم� ��س ال �س �ب��ت ان ع�ل�م��اء
الدين قالوا خ�لال زيارتهم عميد
السلك الدبلوماسي سفير الكويت
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام
الصباح ان افتتاح سموه مسجد
ال� �ص ��ادق أك ��د وق� ��وف ج�م�ي��ع أه��ل

ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة اإلره� � ��اب
والتطرف.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال �س �ف �ي��ر ع ��زام
ان اللحمة الوطنية ه��ي الحصن
امل�ن�ي��ع وس�ف�ي�ن��ة ال �ن �ج��اة أم ��ام كل
ال �ت �ح��دي��ات م ��ؤك ��دا أن اس �ت �م��رار
التواصل بيننا جميعا من شأنه
ان ي �س �ه��م ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات
واالواص��ر االخوية التي تجمعنا
وال �ت��ي اس�س�ه��ا االج � ��داد ورع��اه��ا
اآلباء.
سفير الكويت في البحرين الشيخ عزام الصباح مستقبال عدد من رجال الدين البحرينيني

مكتب الشهيد يحتفل اليوم باليوبيل
الفضي لذكرى تأسيسه
يحتفل مكتب الشهيد التابع
للديوان األم�ي��ري بالذكرى ال�ـ25
لتأسيسه ال�ت��ي ت �ص��ادف ال�ي��وم
األح� � ��د ح �ي��ث ي ��واص ��ل رس��ال �ت��ه
السامية ورحلة العطاء من اجل
رع� ��اي� ��ة أس � ��ر ال� �ش� �ه ��داء وال ��ذي ��ن
وص��ل عددهم إل��ى  1228شهيدا
من جنسيات مختلفة.
وت� � �ف� � �ض � ��ل األم� � � �ي � � ��ر ال� � ��راح� � ��ل
الشيخ ج��اب��ر األح�م��د طيب الله
ث � ��راه ب� ��إص� ��دار م ��رس ��وم أم �ي��ري
رق� ��م ( )38ل �س �ن��ة  1991ف ��ي 19
يونيو ع��ام  1991بإنشاء مكتب
الشهيد واستكمل ه��ذه الرعاية
الكريمة رف�ي��ق درب��ه سمو أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال � � � � ��ذي ي� � �ح � ��رص ع � �ل� ��ى ت� �ك ��ري ��م
ال� �ش� �ه ��داء وت �خ �ل �ي��د ب �ط��والت �ه��م
وت �ض �ح �ي��ات �ه��م ف ��ي ال� ��دف� ��اع ع��ن
الوطن وكرامته.
وبهذه املناسبة قالت الوكيلة
امل �س��اع��دة ف��ي ال ��دي ��وان األم �ي��ري
وامل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام مل �ك �ت��ب ال�ش�ه�ي��د
فاطمة األمير لـ (ك��ون��ا) أم��س إن
املكتب يعامل حاليا  1228ملفا
لشهداء من  14جنسية مختلفة.

وأض ��اف ��ت األم� �ي ��ر أن اإلع �ل�ام
أداة م �ه �م��ة ف ��ي إي� �ص ��ال رس��ال��ة
امل � �ك � �ت � ��ب ب � �ش � �ك� ��ل ك� � ��ام� � ��ل ح �ي��ث
عملنا ف��ي ه��ذا البرنامج بطاقة
تعريفية لكل شهيد تعطي نبذة
ع��ن بطولته وم�ك��ان استشهاده
ك�م��ا ي�س�ع��ى امل�ك�ت��ب إل ��ى ترتيب
ع��دد م��ن األن�ش�ط��ة ال�ت��ي تساهم
في تسليط الضوء على بطوالت
ش� �ه ��دائ� �ن ��ا وذل � � ��ك ان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
دورن� � ��ا ف ��ي م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ف��ي
ت�خ�ل�ي��د ذك� ��رى ال �ش �ه��داء األب� ��رار
الذين ضحوا بأرواحهم من اجل
الكويت.
ولفتت إلى حرص املكتب على
أن يكون ح��اض��را ونشيطا على
م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
الحديثة من حيث نقل فعاليات
املكتب واإلع�لان عنها مبينة ان
املكتب اق��ام جدارية وضعت في
ح��دي �ق��ة ال �ش �ه �ي��د ت �ح �م��ل ص��ور
ال �ش �ه��داء وال �ت��ي ت�ش��رف�ن��ا ف��ي أن
ي�ف�ت�ت�ح�ه��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ول �ف �ت��ت إل � ��ى إص � � ��دار امل �ك �ت��ب
ط��واب��ع ب��ري��دي��ة ب��اع �ت �ب��اره أح��د

فاطمة األمير

م� �ش ��اري ��ع م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د م�ن��ذ
إنشائه حيث مر بمراحل عديدة
وك ��ان ف��ي ال �ب��داي��ة يقتصر على
إصدار طابع فردي يحمل شعار
امل� �ك� �ت ��ب واه � �ت � ��م ب� ��ذل� ��ك ح �ي �ن �ه��ا
ج��ام�ع��و ال�ط��واب��ع ال�ب��ري��دي��ة لكن
املكتب رأى أن يطور هذا املشروع
ح �ي��ث ق � ��ام م �ن��ذ ال� �ع ��ام امل��اض��ي
ب�ط�ب��اع��ة إص � ��دار ي�ح�م��ل ص��ورة
 100شهيد تخليدا لذكراهم.
وب� �ي� �ن ��ت أن امل� �ك� �ت ��ب ي �س �ع��ى
أيضا إلى تسمية بعض شوارع
ال�ك��وي��ت ب��أس�م��اء ال �ش �ه��داء آملة
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أن ي �ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ف��ي
الطلبات ال�ت��ي ت�ق��دم بها املكتب
بهذا الخصوص فمن باب أولى
أن ت�ت��م تسمية ش ��وارع الكويت
بأسماء من ضحوا بحياتهم من
اجلها.
ولفتت إل��ى ان هناك مساعي
للمكتب لتفعيل ش��ارع الشهداء
بحيث توضع فيه صور ونصب
تذكارية لتذكير الشعب الكويتي
ببطوالت شهدائها األبرار داعية
إل��ى تضافر الجهود الحكومية
وال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي اإلس � �ه� ��ام ب �ه��ذا
األمر.
وق��ال��ت األم �ي��ر إن ال�ت��رت�ي�ب��ات
تسير على قدم وساق استعدادا
ليوم الثاني من أغسطس ذكرى
ال � �غ� ��زو ال� �غ ��اش ��م ح �ي ��ث ت �ش ��ارك
وزارة اإلعالم مكتب الشهيد في
اإلعداد لهذا اليوم الذي وصفته
بيوم التحدي والصمود والذي
ال ب� ��د ان ي� �ت ��ذك ��ره ك� ��ل ك��وي �ت��ي
م �ش �ي��رة إل ��ى س �ع��ي امل �ك �ت��ب إل��ى
إق� � ��رار ه� ��ذا ال� �ي ��وم ل �ي �ك��ون ي��وم��ا
للشهيد.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

فريق طبي كويتي ينجح
في االستعاضة عن عظمة
رأس الكعبرة بمفصل صناعي
ن� �ج ��ح ف ��ري ��ق ط� �ب ��ي ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
االستعاضة عن عظمة رأس الكعبرة
احدى عظمتي منطقة الساعد التي
ت ��وص ��ل امل ��رف ��ق ب ��ال ��رس ��غ ب�م�ف�ص��ل
ص �ن��اع��ي ل��واف��د آس �ي��وي س �ق��ط من
علو اثناء عمله.
وقال رئيس وحدة جراحة كسور
العظام في مستشفى الرازي د.علي
جراغ لـ (كونا) أمس إن تلك العملية
تعد األولى من نوعها على مستوى
البالد.
وأضاف جراغ الذي يشغل أيضا
م �ن �ص��ب اس� �ت ��اذ م �س��اع��د ف ��ي ك�ل�ي��ة
الطب بجامعة الكويت أن العملية
التي استغرقت نحو ساعة واح��دة

كانت معقدة إثر تهشم عظمة رأس
ال�ك�ع�ب��رة إل ��ى س�ب��ع ق�ط��ع م��ا صعب
من عملية تثبيت الكسر بـالبراغي
املعتادة.
وأوض��ح أن الفريق الطبي تمكن
من تبديل العظمة املتهشمة بمفصل
ح��دي��دي ف��ي ح�ين ت��م االع�ت�م��اد على
االشعة املباشرة في غرفة العمليات
لتحديد مسار البراغي.
ولفت إلى أن عظمة رأس الكعبرة
ت �ش �ك ��ل ج � � ��زءا ك� �ب� �ي ��را وم� �ه� �م ��ا م��ن
مفصل الكوع موضحا أنه في حال
ت�ه�ش�م�ه��ا إل ��ى أك �ث��ر م��ن ث�ل�اث قطع
يكون تبديل املفصل ضروريا.
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