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نواب يهنئون
القيادة السياسية
والشعب بالشهر
الكريم

الحمود يطالب
بتطوير الهيكل
التنظيمي لهيئة
الشباب

الوقيت :قطاع
حرس المجلس
حريص على تطوير
مهارات أفراده

أعربوا عن أملهم في إنشاء الهيئة االقتصادية في أقرب وقت ممكن

نواب :قرارات القمة التشاورية إشارة أمل
لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية
أش��اد ن��واب مجلس االم��ة بقرارات
ال �ق �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت �ش��اوري��ة ال�ت��ي
ع � �ق� ��دت ف � ��ي ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة االس � �ب� ��وع
امل��اض��ي ب�ح�ض��ور س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د واع�ت�ب��روه��ا
تشير إلى أن دول الخليج تتحرك في
االت �ج��اه ال�ص�ح�ي��ح ب�ت��وط�ي��د أواص ��ر
ع �ل��اق � ��ات ال � �ت � �ق� ��ارب وال � �ت � �ع � ��اون ف��ي
امل�ج��االت كافة والتحول من االتحاد
إلى الوحدة.
وأوض� � � � � �ح � � � � ��وا ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات
ل� � �ـ«ال � ��دس� � �ت � ��ور» ان ت �ش �ك �ي ��ل ه �ي �ئ��ة
ال � �ش� ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ت �ن �م��وي��ة
إش ��ارة أم��ل لتحويل أح�ل�ام الشعوب
إلى واق��ع عملي ملموس بعد انتظار
دام نحو رب��ع ق��رن م��ن مسيرة العمل

الخليجي املشترك باعتبار أن مجلس
التعاون منظومة اقتصادية راسخة.
وأش��اروا ال��ى أن االنطباع األول��ي
ع �م ��ا ص � ��در ع� ��ن ال �ق �م ��ة م� ��ن ق � � ��رارات
ي ��دع ��و ل �ل �ت �ف��اؤل خ ��اص ��ة أن� �ن ��ا ن��رى
بوادر استقرار في األمور السياسية
املختلفة سواء فيما يتعلق بالحرب
ال��دائ��رة ف��ي ال�ي�م��ن أو ف��ي ال �ع��راق أو
ف��ي س��وري��ا ون��أم��ل أن ت�ت�ع��زز ف��رص
ال� �س�ل�ام ف ��ي دول امل �ن �ط �ق��ة أك �ث ��ر م��ن
ف��رص ال�ح��رب حتى يتحقق اإلع�م��ار
واالستقرار املنشود.
كما أعربوا عن أملهم في أن يحقق
هذا القرار مزيدا من تنسيق املواقف
وت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود وح�ش��د اإلم�ك��ان��ات
ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة

واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ك�ب��رى ال�ت��ي تساهم
ف��ي تحقيق ال�ت�ق��دم وال��رخ��اء واألم��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار ألب � �ن� ��اء دول امل �ج �ل��س
مشيرين إلى أن املواطنني الخليجيني
ي��أم�ل��ون ف��ي ق�ي��ام ال�س��وق الخليجية
امل�ش�ت��رك��ة إلزال ��ة األس� ��وار ال�ح��دودي��ة
وال �ح��واج��ز ال�ج�م��رك�ي��ة واإلج� � ��راءات
التقليدية أمام حركة شعوب املجلس
في املجال االقتصادي.
وعبروا عن سعادتهم باتفاق قادة
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ع �ل��ى إح��ال��ة
مشروع التكامل الجمركي والسوق
الخليجية املشتركة قبل نهاية العام
الحالي.
تفاصيل (ص)07-06

الزلزلة لـ «الدستور» :تقرير القياديين
المقصرين أمام المجلس خالل أسبوعين
ك�ش��ف ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ع ��ن أن ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات ستحيل
تقريرها بشأن التشريعات التي لم
تنفذ لوائحها التنفيذية وبرنامج
ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى امل�ج�ل��س خ�لال
أس �ب��وع�ين م �ش �ي��را إل ��ى أن ال�ت�ق��ري��ر
ي��وض��ح م �س��ؤول �ي��ة ك ��ل ق� �ي ��ادي عن
املشاريع املكلف تنفيذها.

وشدد الزلزلة في تصريح خاص
ل �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» ع �ل��ى أن ك ��ل ق �ي��ادي
مقصر سيأخذ ج��زاءه واستبعاده
م ��ن م �ن �ص �ب��ه وت �ع �ي�ي�ن آخ � ��ر م �ك��ان��ه
ق � ��ادر ع �ل��ى اإلن � �ج� ��از الف� �ت ��ا إل� ��ى أن
لجنة األول��وي��ات ثبت لديها وجود
مجموعة م��ن القياديني ل��م يقوموا
ب ��ال ��دور امل� �ن ��وط ب �ه��م ت �ج��اه إن �ج��از

الصحية تنجز تعديالتها
على قانون العمل األهلي
ف ��ي خ� �ط ��وة م ��ن ش��أن �ه��ا ال �ح��د
م��ن اخ �ت�ل�ال ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
وزي� ��ادة م �ع��دالت ال �ج��رائ��م وك��ذل��ك
ال � �ح� ��د م � ��ن س� �م� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
ال � ��داخ � ��ل وال � � �خ� � ��ارج ف� �ق ��د غ�ل�ظ��ت
لجنة الشؤون الصحية العقوبات
ع� �ل ��ى أص � �ح � ��اب األع� � �م � ��ال ال ��ذي ��ن
ي �س �ت �ق��دم��ون ع �م��ال��ة م ��ن ال �خ��ارج
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال ال �ت �ع ��دي ��ل ع�ل��ى
بعض احكام القانون رقم  6لسنة

 2010ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع
األهلي.
وقد أقرت اللجنة التعديل على
امل��ادة  138بتشديد العقوبة على
بعض اصحاب االعمال املخالفني
ب�م��ا ال ي�ت�ج��اوز  3س �ن��وات حبسا
وغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال
تتجاوز عشرة آالف دينار.
تفاصيل (ص)12-10

مشاريع التنمية.
وت � � ��اب � � ��ع أن وزي� � � � � � ��رة ال � � �ش� � ��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح لديها تقرير عن القياديني
امل �ق �ص ��ري ��ن وي� �ج ��ب أن ي �ح��اس �ب��وا
مؤكدا أنه سيكون للمجلس دور في
استبعادهم من مناصبهم.

األمير يهنئ المواطنين والمقيمين
بمناسبة شهر رمضان المبارك
أعلن الديوان االميري انه ينقل
إل ��ى امل��واط �ن�ين ال �ك ��رام وامل�ق�ي�م�ين
تهاني سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح االح� �م ��د ب �م �ن��اس �ب��ة شهر
رم �ض��ان أع� ��اده ال �ل��ه ت�ع��ال��ى على
وطننا العزيز وامل��واط�ن�ين الكرام
بوافر الخير واليمن والبركات.
وق� � � ��ال ال� � ��دي� � ��وان االم � � �ي � ��ري إن
صاحب السمو وسمو ولي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د واس� ��رة آل
ال� �ص� �ب ��اح ال � �ك� ��رام س�ي�س�ت�ق�ب�ل��ون
املهنئني ب�ه��ذا الشهر امل �ب��ارك في
اليوم االول والثاني والثالث من
ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ح�ت��ى ال�ع��اش��رة
م �س��اء وذل ��ك ف��ي دي� ��وان اس ��رة آل
الصباح الكرام بقصر بيان.
وي �ت��وج��ه ال ��دي ��وان إل ��ى امل��ول��ى
ج � ��ل وع� �ل ��ا ان ي� �ح� �ف ��ظ ص ��اح ��ب
ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
العهد االمني الشيخ نواف االحمد
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء حفظهم
ال �ل��ه وادام عليهم ن�ع�م��ة الصحة

العيسى :اإلعالن عن نتائج
الثانوية العامة اليوم
أك � ��د وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � ��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى
االنتهاء من تصحيح اختبارات
الثانوية العامة تمهيدا لالعالن
ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج ف��ي امل��وع��د امل�ح��دد
اليوم األحد دون أي تأخير.
وش� ��دد ع �ل��ى ح ��رص ال � ��وزارة
ع� �ل ��ى إع� � �ط � ��اء ك � ��ل ط� ��ال� ��ب ح �ق��ه
وال � � �ت� � ��دق � � �ي� � ��ق ف� � � ��ي اإلج� � � ��اب� � � ��ات
لضمان تحقيق أفضل النتائج

خ �ص��وص��ا ب �ع��د ال� �ح ��رص ع�ل��ى
ت �ط �ب �ي��ق االخ � �ت � �ب ��ار امل� ��ري� ��ح م��ن
خ �ل�ال ت��وف �ي��ر األج � � ��واء امل�ث��ال�ي��ة
للطلبة إلبعاد رهبة االختبارات
عنهم وإشعارهم بالجو األسري
الف� �ت ��ا إل � ��ى أن � ��ه ل� ��م ي �ت �ل �م��س أي
م�لاح �ظ��ات م��ن ش��أن �ه��ا ال�ت��أث�ي��ر
على عمل اللجان.

سمو األمير الشيخ صباح االحمد

وال �ع��اف �ي��ة وان ي�ع�ي��د ه ��ذا الشهر
الكريم على وطننا العزيز وعلى
االم � �ت�ي��ن ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
ب ��ال� �ع ��زة وال � �ك� ��رام� ��ة وان ي�ح�ق��ق

للدول االسالمية وشعوبها كافة
ف��ي م�ش��ارق االرض ومغاربها ما
ت �ن �ش��ده م ��ن رف �ع��ة وام � ��ان وت �ق��دم
وازدهار.

الطريجي :اجتماع لجنة األموال
العامة اليوم سيكون حاسما
وص� � � ��ف ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال�ط��ري�ج��ي اج�ت�م��اع لجنة حماية
االم ��وال ال�ع��ام��ة ال�ي��وم االح��د بأنه
سيكون حاسما بشأن ملف تزوير
الرخص التجارية للحصول على
حيازات زراعية.
وق��ال الطريجي ل�ـ «ال��دس�ت��ور»:
إن تضارب إف��ادات املسؤولني في
الجهات الحكومية حول املوضوع
يوضح أن هناك فسادا اداريا أدى

إلى حصول البعض على حيازات
زراعية ورخص تجارية.
وت ��اب ��ع :س�ن�س�ت�م��ع إل ��ى بعض
املسؤولني الحكوميني الذين ابدوا
اس� �ت� �ع ��داده ��م ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع
اليوم وتقديم ما لديهم من إفادات
وم� �س� �ت� �ن ��دات م �ت �م �ن �ي��ا ال � �خ� ��روج
ب�ن�ت��ائ��ج وت��وص �ي��ات ت �ك��ون محل
ث �ق��ة وت ��رح� �ي ��ب م ��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س
االمة.
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يتفانون في العمل لتحقيق األهداف التي وجدوا من أجلها رغم معاناتهم في الغربة

الغانم :أعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة
جنود مجهولون

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وفي استقباله مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية

أشاد رئيس مجلس االمة مرزوق
ع �ل��ي ال� �غ ��ان ��م ب� ��ال� ��دور ال� � ��ذي ي �ق��وم
ب� ��ه اع � �ض� ��اء ال �س �ل��ك ال��دب �ل��وم��اس��ي
وغ �ي��ره��م م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين
في جمهورية مصر العربية لخدمة
ب�ل��اده � ��م ال� �ك ��وي ��ت واص � �ف � ��ا اي ��اه ��م
بالجنود املجهولني.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى به
ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ل ��وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء
الكويتية (ك��ون��ا) عقب م��أدب��ة غ��داء
أقامها مندوب الكويت ال��دائ��م لدى
ج ��ام �ع ��ة ال� � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ال �س �ف �ي��ر
احمد عبد الرحمن البكر وحضرها
القائم بأعمال سفارة دولة الكويت
ل� ��دى ال �ق ��اه ��رة ب ��اإلن ��اب ��ة امل�س�ت�ش��ار
ع �ب��د ال �ع��زي��ز م �ح �م��د ال �ب �ش��ر وع ��دد
م ��ن ن � ��واب م �ج �ل��س االم � ��ة واع �ض ��اء
ال �س �ل��ك ال��دب �ل��وم��اس��ي ف��ي ال �س �ف��ارة
وامل �ن��دوب �ي��ة وال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين
ف��ي املكاتب امللحقة بالسفارة وفي
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
ف� �ض�ل�ا ع � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
العاملة في مصر.
وق��ال الغانم :نحرص دائما حني
نكون في مهمات رسمية على مثل
ه ��ذه ال� �ل� �ق ��اءات ل�ن�ن�ق��ل م ��ن خ�لال�ه��ا
مشاعرنا تجاه الجنود املجهولني
م� ��ن اب �ن ��ائ �ن ��ا وب �ن ��ات �ن ��ا واخ ��وان� �ن ��ا
واخ��وات �ن��ا ال��ذي��ن ي�خ��دم��ون ب�لاده��م
الكويت ف��ي امل��واق��ع ك��اف��ة ف��ي ال��دول
الشقيقة والصديقة.
واض� � � � ��اف ان ه � � � ��ؤالء ي �ت �ف ��ان ��ون
ف��ي ال�ع�م��ل لتحقيق االه � ��داف التي
وج � ��دوا م��ن اج �ل �ه��ا ع �ل��ى ال��رغ��م من
املعاناة التي يواجهونها في الغربة
مشددا على تقدير الجميع لعملهم
ال � ��ذي ي �ق��وم��ون ب ��ه خ��دم��ة ل�ب�ل��ده��م
وشعبهم.
وأع � � � � ��رب ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ع��ن
س �ع��ادت��ه واخ� ��وان� ��ه ن � ��واب م�ج�ل��س

االم ��ة ال��ذي��ن ي � ��زورون م�ص��ر حاليا
بلقاء اخواننا واخواتنا الكويتيني
العاملني في مصر وتبادل الحديث
واالجابة عن استفساراتهم.
واعتبر ان من يعيش في الغربة
ويتابع االحداث واالمور في الوطن
ال ب� ��د ان ت � �ك� ��ون ل� ��ه اس� �ت� �ف� �س ��ارات
وأسئلة ومن الجيد ان يتوجه بهذه
االس �ئ �ل��ة ال� ��ى م�م�ث�ل�ي��ه ف ��ي مجلس
االم� � ��ة وي �س �م��ع االج � ��اب � ��ات وي �ك��ون
هناك نقاش ثري.
وع � � ��ن ان� �ط� �ب ��اع ��ه ب� �ع ��د ال �ت �ق ��ائ ��ه
ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي م�ص��ر
ق ��ال ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م :ب��ال�ت��أك�ي��د ان
االن � �ط � �ب ��اع ج� �ي ��د وال� �ج� �م� �ي ��ع م�ف�ع��م
بالحماس وكل يقدم من موقعه ما
ي�م�ك��ن ت�ق��دي�م��ه ل�ب�ل��ده وه ��ذا ش�ع��ور
ن�ف�ت�خ��ر ب��ه ف�ب�ل��دن��ا اع �ط��ان��ا الكثير

الغانم خالل لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة

وواج �ب �ن��ا ان ن ��رد ال�ج�م�ي��ل لوطننا
متى سنحت لنا الفرصة.
وأع � � � ��رب ف � ��ي خ � �ت� ��ام ال � �ل � �ق� ��اء ع��ن
شكره وتقديره السفير أحمد البكر
واملستشار عبد العزيز البشر على
ح�س��ن االس�ت�ق�ب��ال وال �ح �ف��اوة وك��رم
الضيافة وعلى الدعوة التي تشرفت
بتلبيتها.
وك� � ��ان ال� �غ ��ان ��م ق� ��د ع � ��اد وال ��وف ��د
ال �ب ��رمل ��ان ��ي امل� ��راف� ��ق ل ��ه إل � ��ى ال �ب�ل�اد
ال � �خ � �م � �ي� ��س امل � � ��اض � � ��ي ق � � ��ادم � � ��ا م��ن
ال�ع��اص�م��ة امل �ص��ري��ة ال �ق��اه��رة وذل��ك
ب �ع��د م �ش��ارك �ت��ه ف��ي أع �م��ال امل��ؤت�م��ر
ال �ث ��ال ��ث ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين ال� �ع ��رب ح��ول
قضايا الطفولة.
وك ��ان ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ق��د ت��رأس
خالل تواجده في القاهرة اجتماعا
ل ��رؤس ��اء ال �ب��رمل��ان��ات األع� �ض ��اء في

ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��اص��ة امل �ع �ن �ي��ة بقضية
ف �ل �س �ط�ين وامل �ن �ب �ث �ق��ة ع� ��ن االت� �ح ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ل ��دع ��م ص �م��ود
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ك� �م ��ا ع �ق��د
سلسلة م��ن ال �ل �ق��اءات ال�ث�ن��ائ�ي��ة مع
عدد من رؤساء الوفود املشاركة في
االجتماع.
وك� � � ��ان ف � ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال ال ��رئ� �ي ��س
الغانم والوفد املرافق له على ارض
امل�ط��ار ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األمة مبارك الخرينج ورئيس لجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال �ح��ري��ص واألم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم ��ة ع�ل�ام ال�ك�ن��دري
وس �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال�ع��رب�ي��ة
ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت ي ��اس ��ر ع��اط��ف
واألم� �ي� ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون
ح ��رس م �ج �ل��س األم � ��ة ال� �ل ��واء خ��ال��د

ال��وق �ي��ت واألم �ي ��ن امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
الجلسات عادل اللوغاني.
وض � ��م ال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل �ل��رئ �ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م ك �ل��ا م � ��ن وك � �ي� ��ل ال �ش �ع �ب��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
وأم�ي�ن ص�ن��دوق الشعبة البرملانية
ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م ��دان ورئ �ي��س
لجنة الشؤون الخارجية البرملانية
ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي وال� �ن ��واب
د .محمد الحويلة وفيصل الكندري
وسيف العازمي.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ب� �ع ��ث ال� �غ ��ان ��م
ببرقيتي تهنئة إل��ى كل من رئيسة
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
االي�ط��ال�ي��ة ل��ورا ب��ول��دري�ن��ي ورئيس
م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ب �ي �ي �ت��رو غ��راس��و
وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلدهما.

إخواننا وأخواتنا
يخدمون بالدهم
في المواقف
كافة في
الدول الشقيقة
والصديقة
نفتخر بما يقدمه
الدبلوماسيون
فواجبنا رد الجميل
لبلدنا الكويت
رئيس مجلس األمة
يهنئ نظيريه
في إيطاليا بالعيد
الوطني
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برلمان

نواب يهنئون القيادة السياسية والشعب
بالشهر الكريم
ت �ق��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب� ��أح� ��ر ال �ت �ه��ان��ي
وال �ت �ب��ري �ك��ات مل �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو الشيخ صباح االحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى وس�م��و
ولي عهده االمني الشيخ نواف االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح والع �ض ��اء السلطة
التشريعية وعلى رأسهم االخ مرزوق
ع �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
والع �ض��اء ال�س�ل�ط��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وعلى
رأس�ه��م سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
الشيخ جابر امل�ب��ارك الحمد الصباح
والع �ض��اء ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة وعلى
رأس �ه��م امل�س�ت�ش��ار ي��وس��ف امل�ط��اوع��ة
وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال�ك��ري��م واملقيمني
ع �ل ��ى ه � ��ذه االرض ال �ط �ي �ب��ة ب �ح �ل��ول
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ش�ه��ر ال��رح�م��ة
والغفران واملحبة والتواصل.
وع �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ع��ن ت�م�ن�ي��ات��ه في
ه ��ذا ال �ش �ه��ر امل� �ب ��ارك ال �خ �ي��ر ل�ل�ك��وي��ت
قيادة وشعبا واالمن واالستقرار لها
وت�ع��زي��ز وح��دت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة وتماسك
لحمتنا ال��وط�ن�ي��ة ومتمنيا للكويت

ماضي الهاجري

د .منصور الظفيري

ولدول الخليج واالمة العربية التقدم
واالزده� ��ار وع ��ودة االس�ت�ق��رار واالم��ن
ل� �ل ��دول ال �ع��رب �ي��ة س ��ائ�ل�ا ال �ل ��ه ال�ع�ل��ي
القدير ان يعيد شهر رمضان املبارك
اعواما عديدة وأزمنة مديدة والكويت
ودول ال� �خ� �ل� �ي ��ج واالم � � � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالس�ل�ام� �ي ��ة ت ��رف ��ل ب��ال �خ �ي��ر واالم� ��ن
واالمان متعاونني على البر والتقوى
م��ن اج��ل تقدم وازده ��ار االم��ة شعوبا

ودوال.
م ��ن ج��ان �ب��ه رف � ��ع ال� �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
ال �ه��اج��ري أس �م��ى ال�ت�ه��ان��ي وخ��ال��ص
ال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ال � � ��ى ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
األمير الشيخ صباح األحمد الجابر
ال� �ص� �ب ��اح وال � � ��ى س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
األم�ي�ن ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال�ك��ري��م
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك

أع��اده الله على شعب الكويت وعلى
األم�ت�ين العربية واإلس�لام�ي��ة باليمن
والبركات.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي :ن �ن �ت �ه ��ز ه � � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة
ل �ت �ج��دي��د ال �ع �ه ��د وال � � � ��والء ل �ص��اح��ب
ال �س �م��و األم � �ي ��ر وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
األم � �ي ��ن وأس � � � ��رة ال � �ص � �ب ��اح ال �ك��ري �م��ة
م �ت �ض��رع��ا إل � ��ى امل ��ول ��ى ع ��ز وج � ��ل أن
ي �ح �ف��ظ ال �ك��وي��ت ق� �ي ��ادة وش �ع �ب��ا وان
ت�ب�ق��ى دائ �م��ا ب �ل��د األم� ��ن واألم� � ��ان في
ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة لسموه حفظه
الله وان يعيد علينا مثل ه��ذه األي��ام
املباركة وقد من على سموه بموفور
الصحة والعافية.
وزاد ال � �ه� ��اج� ��ري :إن ه � ��ذه األي � ��ام
ال� �ع� �ط ��رة وم � ��ا ت �ح �م �ل��ه ل �ن��ا م ��ن خ�ي��ر
وب� ��رك� ��ة ت� �ع ��د م �ن��اس �ب��ة غ ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
قلوبنا جميعا نستلهم منها العبر
وال ��دروس من أج��ل العمل لغد أفضل
وال � �ت � �ط � �ل ��ع ن � �ح ��و امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ب � ��روح
اإلص � ��رار وال �ت �ف��اؤل واألم� ��ل وت�ض��اف��ر
ال �ج �ه��ود وت��وح �ي��د ال � ��رؤى وامل��واق��ف

الميزانيات :رفض مطلق لميزانية معهد
األبحاث وصندوق التنمية وهيئة الصناعة
كشف رئيس لجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد عن أن اللجنة
انتهت من اعداد تقارير ميزانية
 12ج � �ه� ��ة ح� �ك ��وم� �ي ��ة م �س �ت �ق �ل��ة
ب � �ع� ��د دراس � � �ت � � �ه � ��ا ف� � ��ي ال� �ل �ج� �ن ��ة
ب �ش�ك��ل م�س�ت�ف�ي��ض ح �ي��ث بلغت
التخفيضات عليها ح��وال��ي 53
م�ل�ي��ون دي �ن��ار وذل ��ك بالتنسيق
مع وزارة املالية.
وق��ال عبدالصمد في تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين :ن�ح��ن اآلن سنبدأ
في ارس��ال التقارير ال��ى املجلس
الت� �خ ��اذ م ��ا ي � ��راه م �ن��اس �ب��ا وام ��ا
ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ف � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك� ��ان
ك��ال �ت��ال��ي :امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت��م
امل��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه��ا وامل��واف �ق��ة على
ح � �س� ��اب� ��ات � �ه� ��ا ال � �خ � �ت� ��ام � �ي� ��ة ه��ي
 5م � �ي ��زان � �ي ��ات ح� �ت ��ى االن ب �ن��ك
الكويت امل��رك��زي وبنك االئتمان
وامل � ��ؤس � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية والهيئة العامة للطرق
والنقل البري وبيت الزكاة.
واشار الى ان هناك ميزانيات
ت� � ��م رف � �ض � �ه� ��ا م� � ��ع ح� �س ��اب ��ات� �ه ��ا
ال �خ �ت��ام �ي��ة ول� �ك ��ن ن ��ري ��د ت �ع �ه��دا
م� ��ن ال � ��وزي � ��ر امل� �خ� �ت ��ص ب �ت�لاف��ي

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

امل �ل��اح� � �ظ � ��ات امل� �س� �ج� �ل ��ة ع �ل �ي �ه��ا
س ��واء م��ن ق�ب��ل دي ��وان املحاسبة
او ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن ل �ل �ن �ظ��ر ف��ي
املوافقة عليها وهي  4ميزانيات
 :وك��ال��ة االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة كونا
وم ��ؤس� �س ��ة امل � ��وان � ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة
وال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل��رع��اي��ة
امل�ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ات� �ص ��االت
وتقنية املعلومات.
ول � �ف� ��ت ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ال � � ��ى ان
ه � �ن� ��اك م� �ي ��زان� �ي ��ات ت� ��م رف �ض �ه��ا
بشكل مطلق وكذلك حساباتها
ال�خ�ت��ام�ي��ة ألن ��ه س�ب��ق ل��وزرائ �ه��ا
وامل � � �س� � ��ؤول �ي ��ن ع � �ن � �ه ��ا ب� �ت�ل�اف ��ي

امل �ل��اح � �ظ � ��ات امل� �س� �ج� �ل ��ة ع �ل �ي �ه��م
وع� �ن ��دم ��ا ن��اق �ش �ن��ا م �ي��زان �ي �ت �ه��م
ه� � � � ��ذا ال � � � �ع� � � ��ام م� � � ��ع االس � � � � � ��ف ل ��م
ي� ��ف امل � �س� ��ؤول� ��ون ب��امل �ي��زان �ي��ات
التابعة لهم وبالتالي تم رفض
م�ي��زان�ي��ات�ه��م وه ��م ث�ل�اث ج�ه��ات
معهد الكويت لالبحاث العلمية
وال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة وع �ل �ي �ه��ا م�لاح �ظ��ات
ك �ب �ي��رة ول ��م ن �ج��د ال �ج��دي��ة حتى
اآلن وامل� ��وض� ��وع اي �ض��ا م��وك��ول
لقرار املجلس املوقر.
وذك� � ��ر ان م �ي��زان �ي��ة م��ؤس �س��ة
ال � �ت ��أم � �ي � �ن ��ات االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ت��م

ارج��اء اق��راراه��ا ل��وج��ود مخالفة
دس � � �ت� � ��وري� � ��ة ف � �ي � �ه� ��ا وب � � ��ال � � ��ذات
ح �س��اب �ه��ا ال �خ �ت��ام��ي وس�ن�ط�ل��ب
اج� �ت� �م ��اع ��ا ب� ��ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص
مل�ن��اق�ش��ة امل��وض��وع م�ع��ه الت�خ��اذ
ق� ��رار ب�خ�ص��وص ه ��ذة امل�ي��زان�ي��ة
وط � �ب � �ع� ��ا ال � � � � �ق� � � � ��رارات ال� � �ت � ��ي ت��م
ات �خ ��اذه ��ا ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ب��اج �م��اع
االعضاء الحاضرين.

لبناء كويتنا العزيزة.
واخ � �ت � �ت� ��م ال� � �ه � ��اج � ��ري ت �ص��ري �ح��ه
ب��ال��دع��اء ال ��ى ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ف��ي ه��ذه
امل �ن ��اس �ب ��ة امل � �ب ��ارك ��ة أن ي �ع ��م ال �خ �ي��ر
وال ��وئ ��ام وال �س�ل�ام ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع وأن
يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه
وأن يديم علينا نعمة األم��ن واألم��ان
واالس � � �ت � � �ق� � ��رار ب� �ف� �ض ��ل ال � �ل� ��ه ت �ع��ال��ى
وب �ف �ض��ل ق �ي��ادت �ن��ا ال �ح �ك �ي �م��ة وق��ائ��د
املسيرة والنهضة التنموية الشاملة
في كل مناحي الحياة ببالدنا العزيزة
صاحب السمو امير البالد.
كما قدم النائب منصور الظفيري
ارف��ع التهاني وارق ��ى التبريكات الى
م� �ق ��ام س �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وال ��ى سمو
ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح �م��د
الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
أع � � � ��اده ال � �ل ��ه ع �ل �ي �ن��ا وع � �ل ��ى األم� �ت�ي�ن
العربية واإلسالمية بالخير واليمن
والبركات.
وق � � � � ��ال ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
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ص�ح��اف��ي إن �ه��ا ف��رص��ة م��وات �ي��ة نعلن
فيها وق��وف�ن��ا م��ع ال�ق�ي��ادة السياسية
ون �ج��دد ال�ع�ه��د ل�س�م��و األم �ي��ر وسمو
ول ��ي ال�ع�ه��د س��ائ�ل�ين امل��ول��ى أن ي��دي��م
ال� �ن� �ع ��م ع� �ل ��ى دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ق� �ي ��ادة
وح � �ك ��وم ��ة وش� �ع� �ب ��ا وي �ح �ف �ظ �ه��ا م��ن
األش��رار والطامعني الفتا إلى أن مثل
هذه املناسبات تدلل على حب الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ال � �ج ��ارف ل �ق �ي��ادت��ه م�م�ث�ل��ة
بسمو األمير وسمو ولي عهده.
وت� �م� �ن ��ى ال� �ظ� �ف� �ي ��ري أن ن �س �ت �ل �ه��م
م��ن أي� ��ام رم �ض��ان ال �ك��ري �م��ة ال� ��دروس
ون �س �ت �غ �ل �ه��ا ف� ��ي ال� �ع� �م ��ل وال� �ع� �ب ��ادة
م� �ط ��ال� �ب ��ا ب � ��رؤي � ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة خ��ال �ص��ة
تقود وطننا الغالي نحو غ��د مشرق
ومستقبل زاهر يحقق طموح املواطن
الكويتي.
ول�ه��ج ال�ظ�ف�ي��ري ب��ال��دع��اء للكويت
ق �ي��ادة وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا م�ت�م�ن�ي��ا أن
ي��دي��م ال �ل��ه ال �ن �ع��م ع �ل��ى أرض ال�خ�ي��ر
وي�ح�ف�ظ�ه��ا م��ن ك��ل م �ك��روه وي �ع��م في
أرج � � ��اء ال �ك ��وي ��ت االس � �ت � �ق ��رار واألم � ��ن
واألمان.

القضيبي يثمن دور ديوان
المحاسبة في حماية المال العام
استغرب النائب أحمد القضيبي
اس�ت�خ��دام مجلس ال� ��وزراء امل ��ادة ٣٣
م ��ن ق ��ان ��ون دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال �ت��ي
تعطيه صالحية البت في الخالفات
بني الديوان وال��وزارات كقاعدة عامة
في التعامل تجاه مالحظات الديوان
وليس كاستثناء خاصة فيما يتعلق
في املشاريع الكبرى والحيوية.
وق� � � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ف��ي
تصريح صحافي امس إن مالحظات
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ات
الكبرى والعقود يجب أن تؤخذ بعني
االعتبار ويتم دراس��ة أسبابها ومن
ثم تالفيها كونه أحد أجهزة الرقابة
ف��ي ال ��دول ��ة وامل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
الدستور رافضا في الوقت نفسه آلية
تعامل الحكومة م��ع تلك املالحظات
واهمالها وعدم األخذ بها.
وأوضح القضيبي أن الحكومة لم
تعد تضع اعتبارا لديوان املحاسبة
وال ل �ت �ق ��اري ��ره وس ��اع ��ده ��ا ف ��ي ذل��ك
ض �ع��ف أداء األغ �ل �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة في
املجلس في مواجهة سلوك الحكومة
م� �ح� �م�ل�ا ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م �س ��ؤول �ي ��ة االن� �ف�ل�ات
ال � ��رق� ��اب � ��ي ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �ت �ق ��اري ��ر
املحاسبة.
وأض��اف أن مجلس ال ��وزراء اطلع
على ع��دة ت�ق��اري��ر ص ��ادرة م��ن دي��وان

أحمد القضيبي

امل�ح��اس�ب��ة وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ن��اق �ص��ة األن��اب �ي��ب
النفطية وكذلك تقرير عن مخالفات
العالج في الخارج وكذلك ما انتهت
إليه في ع��دد عن املناقصات الكبرى
ول� ��م ت �ت �خ��ذ ال �ح �ك��وم��ة أي إج� � ��راءات
لعلمها أن األغلبية النيابية لن تتخذ
موقفا ضدها.
وأش � ��اد القضيبي ب �م��ا ي �ق��وم به
ديوان املحاسبة من جهود جبارة في
حماية امل��ال ال�ع��ام ورص��د مخالفات
الجهات الحكومية معبرا ع��ن أسفه
أن م��ن ي��ري��د ال�ح�ف��اظ ع��ن امل ��ال ال�ع��ام
م�ص�ي��ر ت �ق��اري��ره ال�ت�ج��اه��ل واألدراج
ومن يعتدى على امل��ال العام فمكانه
بني الوزراء ويحظى باالحترام.
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مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية

 ٥نواب يقترحون إصدار وثائق تملك البيوت
للورثة بعد وفاة األب

ت � �ق ��دم ال� � �ن � ��واب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وحمد الهرشاني وف��ارس العتيبي
وج �م��ال ال�ع�م��ر وس �ع��ود الحريجي
ب� ��اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اص � ��دار
وث��ائ��ق ال�ت�م�ل��ك ل �ل��ورث��ة ال�ش��رع�ي�ين
بعد وفاة االب الكويتي لحل مشاكل
اص � �ح ��اب ال� �ب� �ي ��وت ال� �ت ��ي ش�م�ل�ت�ه��ا
امل � �ك� ��رم� ��ة األم� � �ي � ��ري � ��ة ب � �ع ��د ت �ح��ري��ر
الكويت باإلعفاء من باقي االقساط
اإلسكانية ولم يحصلوا على وثائق
التملك.
وج��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح بقانون
ال��ذي قدمه ال�ن��واب في ش��أن تعديل
بعض أحكام امل��ادة  ٣٣من القانون
رقم  ٤٧لسنة  ١٩٩٣في شأن الرعاية
السكنية:
مادة أولى :يستبدل بنص الفقرة
األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة  33م ��ن ال �ق��ان��ون
رق � ��م  47ل �س �ن��ة  1993امل � �ش ��ار ال �ي��ه
النص اآلتي :تصدر وثائق التمليك
ل�ل�م��واط�ن�ين ال��ذي��ن ي�ت��م تخصيص
ق � �س� ��ائ� ��م أو م � �س� ��اك� ��ن ل � �ه� ��م وف� �ق ��ا
ألح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون بعد استيفاء
امل� � ��دد وال � �ش � ��روط ووف� �ق ��ا ل �ل �ق��واع��د
واالج� � ��راءات ال�ت��ي ي�ص��در ب�ه��ا ق��رار
من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة
املؤسسة ويستثنى من ش��رط املدة
امل��واط �ن��ون ال��ذي��ن شملتهم املكرمة
األم �ي��ري��ة وأس �ق �ط��ت ع�ن�ه��م أق �س��اط
البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل
امل� � �ح � ��دود أو م� �م ��ن ح� �ص� �ل ��وا ع�ل��ى
ق�س��ائ��م ف�ت�ص��در ل�ه��م ه ��ذه ال��وث��ائ��ق
دون التقيد بشرط املدة.
وع� � �ن � ��د وف � � � � ��اة االب ال� �ك ��وي� �ت ��ي

عسكر العنزي

حمد الهرشاني

فارس العتيبي

جمال العمر

سعود الحريجي

ت�ص��در وثيقة التملك ب��اس��م ورثته
الشرعيني مع احتفاظهم بحقهم في
تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد
زواج�ه��م .وتطبق تلك االحكام بأثر
رجعي
م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ي� �ل� �غ ��ى ك � ��ل ح �ك��م
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م��ادة ث��ال�ث��ة :على رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ف��ور ن�ش��ره في
الجريدة الرسمية.
وج � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح بقانون :ح��رص الدستور
على النص في املقومات االساسية
للمجتمع الكويتي على ان االس��رة
اس ��اس امل�ج�ت�م��ع واس �ن��د ال��دس�ت��ور
ل�ل�م�ش��رع ام��ان��ة ح�ف��ظ ك�ي��ان االس��رة
وح �م��اي��ة االم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة واه��م
اح� �ت� �ي ��اج ��ات االس � � ��رة ال� �ت ��ي ت�ح�ق��ق
ال � �ح � �ف� ��اظ ع � �ل� ��ى ك� �ي ��ان� �ه ��ا وت � �ق� ��وي

اواص��ره��ا ال��رع��اي��ة السكنية فصدر
القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية تلبية الحتياجات
املواطنني م��ن توفير السكن املالئم
لألسرة الكويتية وتذليل الصعاب
امل��ادي��ة من اج��ل توفير تلك الرعاية
اال ان املستجدات الحالية استلزمت
ال�ت��دخ��ل ل�ت�ع��دي��ل ه��ذا ال �ق��ان��ون بما
يحقق العدالة االجتماعية.
فقد عانى ورثة اصحاب البيوت
الذين تم إعفاؤهم من باقي االقساط
عقب تحرير الكويت ع��ام  1992من
ع � ��دم ح� �ص ��ول ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��م ع�ل��ى
وث �ي �ق��ة ال �ت �م �ل��ك ب �ح �ج��ة ان �ه��م قصر
وبحجج واهية اخ��رى وعندما كبر
ال� ��ورث� ��ة ال �ق �ص��ر رف� �ض ��ت امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية تسليمهم
ّ
وثائق التملك.
ف� � ��إن ك� � ��ان ص �ح �ي ��ح ال � �غ ��اي ��ة م��ن
ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة ل�ل�اس��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة

ه��و ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار ف��ي مسكن
آم��ن ل�لاس��رة يكفل لها إق��ام��ة دائمة
وم� �ع� �ي� �ش ��ة واض� � �ح � ��ة غ� �ي ��ر م� �ه ��ددة
بسحب ال��وح��دة السكنية أو إلغاء
التخصيص ف��ي حالة وف��اة امل��ورث
إال أن� ��ه ب��إت �م��ام ال �ت �خ �ص �ي��ص ف��إن��ه
ي�ك��ون ق��د ثبت االستحقاق لالسرة
وأصبح األمر مرهونا بسداد باقي
ث� �م ��ن ال� �ع� �ق ��ار ال �س �ك �ن��ي الس� �ت� �ق ��رار
امللكية وفي هذه الحالة يكون سداد
ب��اق��ي ال�ث�م��ن مستحقا ع�ل��ى ال��ورث��ة
دون ال��دول��ة إذ إن ال��ورث��ة ه��م محل
االس �ت �ح �ق��اق وم�س�ت�ق��ر ال �ف��ائ��دة من
إصدار.
ال ��وث �ي �ق ��ة .وي �ك �ف��ي ق� �ي ��ام ال ��دول ��ة
بتوفير ه��ذا العقار بأسعار رمزية
إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على
سنوات تمتد إلى اكثر من خمسني
ع��ام��ا دون ف��وائ��د وم ��ن ج��ان��ب آخ��ر
ف��إن استحقاق ال��ورث��ة للعقار قائم

على استحقاق امل��ورث لهذا العقار
دون حاجة الى حرمانهم على سند
م �م��ا اث �ي ��ر م ��ن م � �ب ��ررات م ��ن ج��ان��ب
الحكومة.
ل��ذل��ك أع��د ه��ذا االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
اس �ت �ن��ادا إل ��ى ال��دس �ت��ور وال �ق��وان�ين
وب� �خ ��اص ��ة األح� � �ك � ��ام ال� � � � � ��واردة ف��ي
قانون االحوال الشخصية الكويتي
املتعلقة ب��امل��واري��ث وامل�س�ت�م��دة من
م �ب��ادئ ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام �ي��ة ال�ت��ي
تعد مصدرا رئيسيا للدستور كما
ورد في املادة الثانية منه.
وينص االقتراح في املادة األولى
ع� �ل ��ى ان ي �س �ت �ب ��دل ب� �ن ��ص ال �ف �ق��رة
األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة  33م ��ن ال �ق��ان��ون
رق � ��م  47ل �س �ن��ة  1993امل � �ش ��ار ال �ي��ه
النص اآلتي :تصدر وثائق التمليك
ل�ل�م��واط�ن�ين ال��ذي��ن ي�ت��م تخصيص
ق � �س� ��ائ� ��م أو م � �س� ��اك� ��ن ل � �ه� ��م وف� �ق ��ا
ألح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون بعد استيفاء

امل� � ��دد وال � �ش � ��روط ووف� �ق ��ا ل �ل �ق��واع��د
واالج� � ��راءات ال�ت��ي ي�ص��در ب�ه��ا ق��رار
من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة
املؤسسة ويستثنى من ش��رط املدة
امل��واط �ن��ون ال��ذي��ن شملتهم املكرمة
األم �ي��ري��ة وأس �ق �ط��ت ع�ن�ه��م أق �س��اط
البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل
امل� � �ح � ��دود أو م� �م ��ن ح� �ص� �ل ��وا ع�ل��ى
ق�س��ائ��م ف�ت�ص��در ل�ه��م ه ��ذه ال��وث��ائ��ق
دون التقيد بشرط املدة.
وع� � �ن � ��د وف � � � � ��اة االب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ت�ص��در وثيقة التملك ب��اس��م ورثته
الشرعيني مع احتفاظهم بحقهم في
تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد
زواج�ه��م .وتطبق تلك االحكام بأثر
رجعي.

الهدية :على البلدية ووزيرها انتظار القانون الجديد
للقيام بإجراءاتها االصالحية
ق��ال النائب محمد الهدية انه
ب �ع��د ان ث �ب��ت ف �ش��ل ال �ب �ل��دي��ة في
محاربة املخالفات وكانت السبب
ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ان �ت �ش��اره��ا ب�ع��دم
تطبيقها القانون على املخالفني
وع� ��دم ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا ال��رق��اب��ي
ال �ص �ح �ي��ح م �م��ا أدى ال ��ى تفشي
هذه املخالفات علما بأن القانون
ال �ح��ال��ي ي �س �م��ح ل�ل�ب�ل��دي��ة بقطع
التيار الكهربائي بقرارات ادارية
من املدير العام او من يفوضه.

واض� � ��اف ال �ه��دي��ة ان ال �ب �ل��دي��ة
ط� � � ��وال ال � �س � �ن� ��وات امل� ��اض � �ي� ��ة ل��م
ت �ح��ارب ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات وت��رك��ت
امل�ش�ك�ل��ة ت�ك�ب��ر وت��زي��د ول �ك��ن في
الوقت ال��ذي يناقش فيه مجلس
االم� � ��ة ف ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ال �ج��دي��د
ق��ام��ت ب�ق�ط��ع ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي
ع ��ن امل �ب��ان��ي امل �خ��ال �ف��ة وب ��ال ��ذات
ال� �س� �ك ��ن ال � �خ� ��اص ول� � ��م ت �خ��ال��ف
املباني االستثمارية والتجارية
او ال�ص�ن��اع�ي��ة الن �ه��ا ل��م تستطع

ان تطبق ال�ق��ان��ون ع�ل��ى الجميع
ب � ��ال� � �ع � ��دل وامل � � � � �س � � � ��اواة وك� ��ان� ��ت
ال� � � �ق � � ��رارات ت� �خ� �ض ��ع ل �ل �م��زاج �ي��ة
وامل�ح�س��وب�ي��ة ول�ك�ن�ه��ا ت�ع�ل��م ب��أن
قانون البلدية الجديد الذي اقره
مجلس االمة في مداولته االولى
قد حصر قطع التيار الكهربائي
ل�ل�م�ب��ان��ي امل �خ��ال �ف��ة واع �ط��ى ه��ذا
ال �ح ��ق ل�ل�م�ح�ك�م��ة وب �ع ��د ص ��دور
ح � �ك� ��م ن � �ه� ��ائ� ��ي ب � �ع� ��د ان ت �ث �ب��ت
املخالفة وعلى الجميع من دون

تمييز او محاباة الحد.
وت� ��اب� ��ع :ح� ��اول� ��ت ال �ب �ل��دي��ة ان
ت �خ �ف��ي ت��راخ �ي �ه��ا ف ��ي ال �س �ن��وات
املاضية وتظهر على انها تطبق
القانون على املخالفني مع العلم
ان ه ��ذا ال �ح��ق ك ��ان ل�ل�ب�ل��دي��ة منذ
ص � � ��دور ال � �ق� ��ان� ��ون ل �س �ن��ة ٢٠٠٥
ولكنها تساهلت وتجاهلت هذا
االم��ر حتى وصلنا ال��ى م��ا نحن
عليه اليوم.
وزاد :ال ت��أت��ي ال�ب�ل��دي��ة ال�ي��وم

وت��ري��د ان ت �ق��وم ب ��دور م��ن ينفذ
القوانني ويحارب الفساد وعلى
ح�س��اب امل��واط�ن�ين وك��ان االج��دى
م � ��ن وزي� � � ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة وم ��دي ��ره ��ا
ال� � �ع � ��ام االن � �ت � �ظ� ��ار ل� �ح�ي�ن ات� �م ��ام
القانون الجديد وبعد ذلك تقوم
ب ��اج ��راءات� �ه ��ا االص�ل�اح� �ي ��ة ب �ن��اء
عليه.
محمد الهدية

aldostoor

األحد  29شعبان  05 . 1437يونيو 2016

الدويسان يشيد بجهود األشغال
في صيانة طرق المطار
تقدم النائب فيصل الدويسان
ب ��ال� �ش� �ك ��ر ال � � ��ى وزارة االش� � �غ � ��ال
وخ ��اص ��ة ق �ط ��اع ال �ص �ي��ان��ة وع �ل��ى
رأسهم وكيل القطاع م .محمد بن
نخي على تلبية مطالبه واإلسراع
في اصالح وصيانة الطرق املؤدية
من مطار الكويت الدولي وإليه.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� ��دوي � �س� ��ان ف��ي
ت �ص��ري��ح ل ��ه ان ال � ��دور ال �ن �ي��اب��ي ال
ي �ق �ت �ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ت �ش��ري��ع ب��ل
املراقبة ونقد التقصير واملقصرين
ب ��أس � �م ��ائ � �ه ��م وش� � �ك � ��ر االج � �ت � �ه� ��اد
واملجتهدين بأسمائهم ومحاسبة
املتجاوزين على تجاوزاتهم االمر
ال��ذي يلزمنا كمواطنني كويتيني
التضامن من اجل املصلحة العامة.
ورف� ��ع الدويسان اس �م��ى آي��ات
التهاني ال��ى صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح االحمد بقرب
حلول شهر رمضان املبارك وولي
ع �ه��ده االم �ي�ن س�م��و ال�ش�ي��خ ن��واف
االح� �م ��د وم �ع��ال��ي رئ �ي��س مجلس
االم � � ��ة م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وزم �ل�ائ ��ه
ال� � �ن � ��واب وس � �م ��و رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
وجميع اعضاء حكومته والشعب
الكويتي الغالي متمنيا للجميع
دوام ال �ص �ح��ة ول �ب�ل�ادن ��ا ال�غ��ال�ي��ة
الكويت مزيدا من الرقي واالزدهار.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى وج� ��ه ال �ن��ائ��ب
فيصل الدويسان س��ؤاال الى وزير

فيصل الدويسان

ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م .اح�م��د الجسار
بشأن التعاقد مع احدى الشركات
ل �ت �ن �ف �ي��ذ اع � �م� ��ال م � �ش� ��روع ت ��زوي ��د
وتركيب وتشغيل وصيانة محطة
الدوحة لتحلية مياه البحر مقابل
م �ب �ل��غ ي ��زي ��د ع� �ل ��ى ض� �ع ��ف امل �ب �ل��غ
ال��ذي سبق وان وافقت عليه لجنة
املناقصات.
واستفسر الدويسان عن اسباب
زيادة املبلغ الى هذا الحد كما سأل
عن م�لاك الشركة التي تم التعاقد
معها.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص ال �س��ؤال :نمى
ال � ��ى ع �ل �م �ن��ا ان وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل��اء تعاقدت مع الشركة العاملية
شركة دوس��ان للصناعات الثقيلة
واإلن� �ش ��اءات ع�ل��ى اع �م��ال م�ش��روع

تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة
محطة الدوحة لتحلية مياه البحر
ب��ال �ت �ن��اض��ح ال�ع�ك�س��ي م ��ع م �ع��دات
زيادة قلوية املياه املنتجة (املرحلة
االول� � � ��ى) ب �م �ب �ل��غ اج �م ��ال ��ي ي �ع��ادل
 116.690.300دينار كويتي.
ب �ي �ن �م��ا س �ب��ق ان أع �ل ��ن ال��وك �ي��ل
امل�س��اع��د مل�ش��اري��ع م�ح�ط��ات ال�ق��وى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ق �ط �ي��ر امل� �ي ��اه ف��ي
وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء م .إي� ��اد
الفالح في تصريحات صحافية له
نشرت بتاريخ األح��د  13ديسمبر
 2015ف��ي اح��دى الصحف املحلية
ع��ن ح�ص��ول ال � ��وزارة ع�ل��ى موافقة
لجنة املناقصات املركزية بترسية
مشروع تزويد وتركيب وتشغيل
وص�ي��ان��ة محطة ال��دوح��ة لتحلية
م�ي��اه ال�ب�ح��ر ب��ال�ت�ن��اض��ح العكسي
م��ع م �ع��دات ق �ل��وي��ة امل �ي��اه املنتجة
(امل � ��رح� � �ل � ��ة االول � � � � � ��ى) وذل � � � ��ك ب �ع��د
مالحظات ديوان املحاسبة بتكلفة
اجمالية  54مليون دي�ن��ار كويتي
فقط لذا نرجو افادتنا بالتالي:
ان ص �ح��ت امل �ع �ل��وم��ات وك �ي��ف
زاد املبلغ عن الضعف في اق��ل من
 6اش �ه ��ر؟ وم ��ن ه ��م م�ل�اك ال�ش��رك��ة
املذكورة؟

برلمان
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الكندري إلدراج إعاقة العين
الواحدة ضمن قانون المعاقين
شدد ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة ت� �ط� �ب� �ي ��ق أح � �ك� ��ام
ال�ق�ض��اء ك��اف��ة وتصحيح األخ�ط��اء
ال� � �ت � ��ي ت� � �ص � ��در ب� �ش ��أن� �ه ��ا أح � �ك� ��ام
ق �ض��ائ �ي��ة م �ش �ي��را إل � ��ى أن ال �ح �ك��م
القضائي ب�ش��أن إل�غ��اء ق��رار هيئة
ذوي اإلع��اق��ة ب�ع��دم اع�ت�ب��ار إع��اق��ة
العني ال��واح��دة ضمن فئة املعاقني
أصبح الغيا بحكم املحكمة.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي إن ح� �ك ��م االس� �ت� �ئ� �ن ��اف
ال� �ص ��ادر ف ��ي ق�ض�ي��ة ل �ص��ال��ح أح��د
األف � � ��راد م ��ن ذوي اإلع ��اق ��ة يعتبر
دليال قاطعا بأحقيتهم بالتسجيل
ف ��ي ه�ي�ئ��ة ذوي اإلع ��اق ��ة واع �ت �ب��ار
إع��اق �ت �ه��م م ��ن ال ��درج ��ة امل�ت��وس�ط��ة
ول�ي��س ك�م��ا ات�خ��ذت��ه الهيئة بعدم
إع � �ط� ��ائ � �ه� ��م ش � � � �ه� � � ��ادات ل �ل�إع ��اق� ��ة
وتجديدها.
وب �ي��ن ال� �ك� �ن ��دري ان ال �ت �ن��اق��ض
الذي مرت به الهيئة عبر مرحلتني
األول � � � ��ى إع � �ط� ��اء أص � �ح� ��اب إع ��اق ��ة
ال �ع�ين ال ��واح ��دة ش� �ه ��ادات صحية
ت�ث�ب��ت إع��اق�ت�ه��م ع�ب��ر ل �ج��ان طبية
متخصصة في عام  2008ومن ثم
ق��ام��ت بسحبها وع ��دم ت�ج��دي��ده��ا
بقرار ارتجالي في العام  2011مما
اع�ت�ب��ر ب �ع��ده ان م�ع��ام�ل��ة أص�ح��اب
إع� ��اق� ��ة ال� �ع�ي�ن ال � ��واح � ��دة م �ع��ام �ل��ة
األص� � �ح � ��اء ج �س �م��ان �ي��ا رغ � ��م ك ��ون
حالتهم لها احتياجات خاصة.

حريصون على
حقوق ذوي
االحتياجات الخاصة
بكل فئاتهم

فيصل الكندري

وطالب الكندري وزيرة الشؤون
والتخطيط هند الصبيح بالعمل
ع� �ل ��ى وج� � ��ه ال � �س ��رع ��ة ب �ت �ص �ح �ي��ح
ال � �ق� ��رارات ال �س��اب �ق��ة ب �ش��أن سحب
ش�ه��ادات إعاقة العني ال��واح��دة مع
ض� ��رورة ال �ت �ع��اون م��ع ال��زم�ل�اء في
مجلس األم ��ة ل�لان�ت�ه��اء م��ن إدراج
إعاقة العني الواحدة ضمن قانون
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأش � � � ��ار ال � �ك � �ن� ��دري إل� � ��ى أن ك��ل
األف� � � � ��راد م� ��ن ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة في الدولة وقبل أن تنص
ال�ق��وان�ين وال �ق ��رارات ع�ل��ى ض��رورة
احترام أولويتهم في تقديم الدعم
الكامل لهم في شتى املجاالت فإن
امل �ب��دأ اإلن �س��ان��ي ال ��ذي ج�ب��ل عليه
أهل الكويت كاقة هو الوقوف إلى

جانبهم ومساندتهم ومساعدتهم
الج �ت �ي��از ال �ص �ع��وب��ات وامل �ع��وق��ات
ال�ت��ي ت��واج��ه حياتهم اليومية من
رعاية صحية او تسهيالت وظيفية
او أمور معيشية وحياتية.
وج � � � � � ��دد ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري ت� ��أك � �ي� ��ده
ال � � � ��وق � � � ��وف ب� � �ج � ��ان � ��ب ح� � � ��ق ذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ ��اص ��ة ف � ��ي ك��ل
فئاتهم ومساعدتهم في الحصول
ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م ع �ب��ر ال �ت �ش��ري �ع��ات
وال � �ق� ��وان�ي��ن امل� �ت ��اح ��ة ف� ��ي ال ��دول ��ة
وامل�س��اه�م��ة ف��ي اص ��دار تشريعات
ج ��دي ��دة ت �ن��اس��ب ظ � ��روف ال �ح �ي��اة
املتغيرة.

الحمدان للعمير :هل تم إجراء مسح لقياس
نسبة الملوثات في الظهر؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
س� ��ؤاال الى وزير األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
األم� � � ��ة د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر ج � � ��اء ف��ي
م �ق��دم �ت��ه :وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون رق ��م ()٤٢
ل� �س� �ن ��ة  ٢٠١٤ف� � ��ي ش� � � ��أن إص� � � ��دار
ق��ان��ون ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وال� ��ذي ح��دد
م �ه��ام وصل��اح �ي��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ف ��ي امل� � ��ادة (ال �س ��اب �ع ��ة) م��ن
ذات القانون ونظرا لحجم املعاناة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ع��رض ل�ه��ا أه��ال��ي
منطقة الظهر بسبب تفاقم املشاكل
البيئية املحيطة بهم بسبب وجود
امل �س �ل��خ ج� �ن ��وب امل �ن �ط �ق��ة وم �ح �ط��ة
م�ع��ال�ج��ة ال �ص��رف ال �ص�ح��ي ج�ن��وب
غرب املنطقة وتراكم األنقاض غرب
امل �ن �ط �ق��ة وم� ��ا ن �ت��ج ع �ن��ه م ��ن ت��زاي��د
للروائح الضارة وتكاثر للحشرات
وانتشار للنفايات واألنقاض وبما

أن الهيئة العامة للبيئة هي املعنية
بحماية البيئة وم�ع��ال�ج��ة املشاكل
البيئية لذا يرجى تزويدي وإفادتي
باآلتي:
ه��ل ق��ام��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة
ب � ��إج � ��راء دراس � � � � ��ات ل� �ق� �ي ��اس ح �ج��م
امللوثات التي تتعرض لها منطقة
الظهر؟ اذا كانت االجابة بااليجاب
فيرجى تزويدي بجميع الدراسات
وت��واري �خ �ه��ا وأس� �م ��اء م ��ن أش��رف��وا
ع �ل �ي �ه��ا وم� � ��ن ن � �ف� ��ذوه� ��ا م �ش �ف��وع��ة
بتخصصاتهم العلمية وما طبيعة
االج � � ��راءات امل �ت �خ��ذة ع�ل��ى ض ��وء ما
خ ��رج ��ت ب ��ه ن �ت��ائ��ج ال � ��دراس � ��ات إن
وج � ��دت؟ وف ��ي ح ��ال ك��ان��ت االج��اب��ة
بالنفي ي��رج��ى ت��زوي��دي باألسباب
ال �ت��ي ح��ال��ت دون ذل ��ك وه ��ل ه�ن��اك
خطة إلزالة هذه االسباب؟
ون �ظ��را ل�ق��رب امل�س�ل��خ م��ن منطقة

ال � �ظ � �ه ��ر وت � ��أث � ��ر ق ��اط � �ن ��ي امل �ن �ط �ق��ة
بامللوثات ال �ص��ادرة عنه ه��ل قامت
الهيئة باملوافقة على دراسة املردود
البيئي للمسلخ؟ اذا كانت االجابة
ب��اإلي�ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��دراس��ة
املردود البيئي للمسلخ التي وافقت
ع�ل�ي�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة كما
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب� �ع ��دد وت ��واري ��خ
ال��زي��ارات امليدانية الروتينية التي
ق ��ام ��ت ب �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ك �ش��ف ع�ل��ى
املسلخ مشفوعة بأسماء من قاموا
ب��ال��زي��ارة وتخصصاتهم وطبيعة
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت��م رص ��ده ��ا؟ كما
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب� �ع ��دد ال� ��زي� ��ارات
التي قامت بها إدارة تقييم املردود
ال �ب �ي �ئ��ي ل �ل �ت��أك��د م ��ن ال� �ت ��زام مشغل
امل�س�ل��خ ب��االش �ت��راط��ات التشغيلية
الواردة في دراسة املردود البيئي.
ون �ظ��را مل�لاص�ق��ة محطة معالجة

حمود الحمدان

املجاري ملنازل منطقة الظهر يرجى
ت ��زوي ��دي ب ��دراس ��ة امل � ��ردود ال�ب�ي�ئ��ي
ملحطة املعالجة التي وافقت عليها
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة ك�م��ا ي��رج��ى
ت��زوي��دي ب�ع��دد وت��واري��خ ال��زي��ارات

امليدانية الروتينية التي قامت بها
الهيئة للكشف على محطة املعالجة
مشفوعة بأسماء من قاموا بالزيارة
وتخصصاتهم وطبيعة املخالفات
التي تم رصدها كما يرجى تزويدي
ب� �ع ��دد ال � ��زي � ��ارات ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب�ه��ا
إدارة تقييم امل��ردود البيئي للتأكد
م��ن ال �ت��زام م�ش�غ��ل م�ح�ط��ة املعالجة
ب��االش �ت��راط��ات التشغيلية ال ��واردة
ف��ي دراس� ��ة امل � ��ردود ال�ب�ي�ئ��ي ف ��إن لم
ت �ك��ن ه� �ن ��اك دراس � � ��ة م � � ��ردود ب�ي�ئ��ي
للمحطة فما طبيعة الدراسات التي
ق��ام��ت ب�ه��ا الهيئة لتحديد طبيعة
اآلثار البيئية للمحطة؟ فإن لم تكن
ه �ن��اك دراس� ��ات ف�م��ا االس �ب��اب التي
حالت دون عملها؟ وهل يتم تجميع
الحماة الجافة في املحطة وهي أحد
مسببات تكاثر الحشرات والروائح؟
اذا كانت االج��اب��ة باإليجاب فلماذا

ال ي �ت��م ت �ح��وي �ل �ه��ا ل �ه �ي �ئ��ة ال ��زراع ��ة
لالستفادة منها أو ملواقع الردم؟
ون �ظ ��را ل �ت �ح��ول ال �ج �ه��ة ال�غ��رب�ي��ة
امل�ق��اب�ل��ة مل�ن�ط�ق��ة ال�ظ�ه��ر إل ��ى س��اح��ة
ل��رم��ي األن� �ق ��اض م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي�ل��ة
أدت لتراكم النفايات يرجى إفادتنا
باألسباب التي أدت الى عدم تحرك
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ل �ض �ب��ط
املتسببني بهذه املشكلة وإحالتهم
للنيابة واألسباب التي حالت دون
تحرك الهيئة إللزام الجهات املعنية
بمعالجة املشكلة.
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أكدوا في تصريحات للدستور أن دول الخليج في أمس الحاجة لمثل هذه القرارات

نواب :قرارات القمة الخليجية التشاورية
نقلة حقيقية وإشارة أمل
أشاد نواب مجلس
االمة بقرارات القمة
الخليجية التشاورية التي
عقدت في السعودية
االسبوع الماضي خاصة
تشكيل هيئة الشؤون
االقتصادية والتنموية
واعتبروا القرار إشارة
أمل لتحويل أحالم
الشعوب إلى واقع
عملي ملموس بعد
انتظار دام لنحو ربع
قرن من مسيرة العمل
الخليجي المشترك
كما اكدوا انه خطوة
على الطريق الصحيح
في مسيرة العمل
الخليجي المشترك
باعتبار أن مجلس
التعاون منظومة
اقتصادية راسخة
تتطلع دائما إلى تعزيز
الترابط بين أركانها
في شتى المجاالت
وهو ما يفرض عليها
البحث عن حلول
للمشاكل والعقبات
واضافوا ان القرارات
االخيرة تشير الى أن
دول الخليج تتحرك في
االتجاه الصحيح بتوطيد
أواصر عالقات التقارب
والتعاون في كافة
المجاالت والتحول من
االتحاد إلى الوحدة.

أش��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم��ة
ال�ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ب�م��ا ص��در
ع� ��ن ال �ق �م ��ة ال� �ت� �ش ��اوري ��ة ال �س��ادس ��ة
ع �ش��ر ل �ق��ادة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ب �ح �ض��ور
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د م��ن ق ��رارات
وت��وص�ي��ات ت��دع��م العمل الخليجي
امل �ش �ت��رك وت� �خ ��دم م �ص��ال��ح ش�ع��وب
دول املجلس وفي مقدمتها تشكيل
ه �ي �ئ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة م �ش �ت��رك��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل
ال �ت �ع��اون ف ��ي امل �ل �ف��ات االق �ت �ص��ادي��ة
والتنموية وعقد اجتماعات دورية
لوزراء الدفاع والخارجية والداخلية
لبحث القضايا األمنية والعسكرية
وال �س �ي��اس �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة وال�ت�ن�س�ي��ق
بشأنها.
وقال الخرينج إن هذا ما عاهدناه
م��ن ق ��ادة دول مجلس ال �ت �ع��اون من
ب�ع��د ن�ظ��ر وح�ص��اف��ة وت�ق��دي��ر دقيق
لألمور فقد جاء قرار تشكيل الهيئة
الخليجية امل�ش�ت��رك��ة ليلبي واح��دا
من أه��م متطلبات املرحلة وليحقق
طموحا طاملا تطلع إليه الكثيرون
ول�ي�ك��ون ب�م�ن��زل��ة األرض �ي��ة الصلبة
ال �ت��ي ن �ض��ع ع�ل�ي�ه��ا أق��دام �ن��ا ون�ح��ن
ننطلق إلى بناء املستقبل.
كما أع��رب ع��ن أمله ف��ي أن يحقق
هذا القرار مزيدا من تنسيق املواقف
وتضافر الجهود وحشد اإلمكانات
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ت �ن �م��وي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة الكبرى التي تساهم
ف��ي تحقيق التقدم وال��رخ��اء واالم��ن
واالستقرار ألبناء دول املجلس.
نقلة نوعية
وأش � ��اد ال �ن��ائ��ب د.أح� �م ��د مطيع
ب�ق��رار إن�ش��اء هيئة رفيعة املستوى
بمسمى هيئة الشؤون االقتصادية
والتنموية.
وق � ��ال إن ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ي �ع��د ن�ق�ل��ة
حقيقية ملجلس التعاون الخليجي
لم يشهدها منذ تأسيسه وله أبعاد
إيجابية على املستويني االقتصادي
والتنموي في دول الخليج العربي
مما يحقق أه��داف ومبادئ التكامل
االق� � �ت � �ص � ��ادي ب �ي��ن دول� � �ن � ��ا وي �م �ه��د
ل�ح��ل غ��ال�ب�ي��ة امل �ش��اك��ل االق�ت�ص��ادي��ة
املوجودة كاكتمال تأسيس االتحاد
الخليجي الجمركي وك��ذل��ك السوق
الخليجية املشتركة.
وأض��اف أن ه��ذه ال �ق��رارات ليست
ب��ال �غ��ري �ب��ة ع �ل��ى ق� ��ادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ف�ه��م أه ��ل ال�ح�ك�م��ة وال ��رأي
ال �س��دي��د م��ؤك��دا أن ه ��ذه ال �خ �ط��وات
امل � �م � �ي � ��زة و ال� � � � �ق � � � ��رارات ال � �س� ��دي� ��دة

مبارك الخرينج

د محمد الحويلة

أحمد الري

د.أحمد مطيع

الخرينج :هذا
ما عهدناه من
قادة دول مجلس
التعاون من بعد
نظر وحصافة

الحويلة:
نشيد بحكمة
القادة الخليجيين
في مواجهة
التحديات

الري:
خطوة في االتجاه
الصحيح نأمل أن
يتم تنفيذها في
أسرع وقت

مطيع :نقلة
حقيقية لمجلس
التعاون الخليجي
لم يشهدها منذ
تأسيسه

ستنهض بدولنا الخليجية نهضة
اق� �ت� �ص ��ادي ��ة وت� �ن� �م ��وي ��ة ت� �ص ��ب ف��ي
ص��ال��ح ك��اف��ة ال �ش �ع��وب ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وت�ن�ق�ل�ه��ا ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة وب �خ �ط��وات
ثابتة نحو العالم املتقدم وه��ذا هو
الهدف السامي الذي يسعى له قادة
مجلس التعاون الخليجي.

بعد انتظار دام لنحو رب��ع ق��رن من
مسيرة العمل الخليجي املشترك.
وق� ��ال إن امل��واط �ن�ي�ن الخليجيني
يأملون في قيام السوق الخليجية
املشتركة إلزال��ة األس ��وار الحدودية
وال �ح��واج��ز ال�ج�م��رك�ي��ة واإلج � ��راءات
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة أم � � � ��ام ح� ��رك� ��ة ش �ع ��وب
املجلس في املجال االقتصادي.
ك�م��ا أن ال �ق��رار ال�خ�ل�ي�ج��ي خطوة
على ال�ط��ري��ق الصحيح ف��ي مسيرة
العمل الخليجي املشترك باعتبار أن
مجلس التعاون منظومة اقتصادية
راس� �خ ��ة ت�ت�ط�ل��ع دائ� �م ��ا إل ��ى ت�ع��زي��ز
ال � �ت� ��راب� ��ط ب�ي��ن أرك� ��ان � �ه� ��ا ف� ��ي ش�ت��ى
امل �ج��االت وع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف األص �ع��دة
ال س�ي�م��ا أن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
م �ل �ت��زم��ة ف �ي �م��ا بينها ب �م��واج �ه��ة
ال� � �ت� � �ح � ��دي � ��ات امل � � � ��وج � � � ��ودة ح ��ال� �ي ��ا
وال �ت��ي ق��د ت �ط��رأ ف��ي املستقبل على
امل�س�ت��وي�ين االق �ت �ص��ادي وال�ت�ن�م��وي
وه��و م��ا ي �ف��رض عليها ال�ب�ح��ث عن
حلول للمشاكل والعقبات لتحقيق
األه � ��داف ال �ت��ي ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ال�ن�ظ��ام
األساسي ملجلس التعاون.

وص �م �م �ن��ا ع� �ل ��ى ذل � ��ك م� �ش� �ي ��را إل ��ى
أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل االق �ت �ص��ادي املشترك
ل� ��دع� ��م ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وإي � �ج� ��اد
بدائل ملصدر الطاقة الوحيد لدينا
أال وه��و النفط ش��رط أن تكون هذه
ال� �ب ��دائ ��ل م � ��دروس � ��ة ع �ل ��ى م �س �ت��وى
دول الخليج ككل ب��دال من أن تعمل
ك��ل دول��ة على ح��دة بمفردها وإنما
ي �ت��م ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل ت�ك��ام�ل��ي بحيث
ت�خ�ت��ص ك��ل دول م��ن دول الخليج
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ج��زئ�ي��ة معينة فيدعم
ب �ع �ض �ن��ا اآلخ � ��ر وب��ال �ت��ال��ي ن �ش��ارك
جميعا ككتلة واحدة في بناء البينة
التحتية وبدائل النفط واملشروعات
االقتصادية الكبيرة.
وع� ��ن ن �ت��ائ��ج ال �ق �م��ة ال �ت �ش��اوري��ة
ب�ش�ك��ل ع ��ام ق ��ال الري إن االن �ط �ب��اع
األولي عن ما صدر عنها من قرارات
ي ��دع ��و ل �ل �ت �ف��اؤل خ ��اص ��ة أن �ن ��ا ن��رى
بوادر استقرار في األمور السياسية
املختلفة سواء فيما يتعلق بالحرب
ال��دائ��رة ف��ي اليمن أو ف��ي ال �ع��راق أو
ف��ي س��وري��ا ون��أم��ل أن تتعزز فرص
ال �س�ل�ام ف ��ي دول امل �ن �ط �ق��ة أك �ث��ر من
فرص الحرب حتى يتحقق اإلعمار
واالستقرار املنشود.

واإلم �ك��ان��ات وت�ض��اف��ر ل�ل�ج�ه��ود في
شتى م�ج��االت امل�ش��روع��ات التي من
ش��أن�ه��ا أن ت�ع��زز االس �ت �ق��رار واألم��ن
والرفاه في املنطقة.
ك� �م ��ا ن �ش �ك��ر ق � � ��ادة دول م�ج�ل��س
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ل �ت��وج �ي �ه �ه��م
الجهات املعنية ورس��م السياسيات
وال �ت��وص �ي��ات ل �ل �ت �ك��ام��ل وال �ت �ع��اون
امل � �ش � �ت� ��رك ف � ��ي االق � �ت � �ص� ��اد ووض � ��ع
ال�س�ي��اس��ات وال ��دراس ��ات وامل�ش��اري��ع
التي تهدف إلى تحقيق التكامل في
املجاالت االقتصادية واألمنية.

االندماج االقتصادي
واش � ��اد ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس العتيبي
ب�ت�ش�ك�ي��ل ه�ي�ئ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ش�ت��رك��ة
ل� �ت� �ف� �ع� �ي ��ل ال� � �ت� � �ع � ��اون ف� � ��ي امل� �ل� �ف ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة والتنموية السيما أن
ه ��ذا ال �ق��رار م��ن ش��أن��ه دع ��م وت�ع��زي��ز
ال � �ت � �ع� ��اون االق� � �ت� � �ص � ��ادي ب �ي��ن دول
الخليج كما أن��ه يهدف إل��ى تحقيق
االن� ��دم� ��اج االق� �ت� �ص ��ادي ب�ي�ن ال� ��دول
الست.
وق��ال إن ال�ق��رار من شأنه تحقيق
ط � �م� ��وح� ��ات وت � �ط � �ل � �ع ��ات ال� �ش� �ع ��وب
الخليجية وتسريع اتخاذ وتفعيل
ال�ق��رارات التي تالمس آم��ال املواطن
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي خ� ��اص� ��ة أن م ��واط� �ن ��ي
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دي�ه��م ج�م�ل��ة من
التطلعات منها ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
ال ال �ح �ص ��ر ال� ��وح� ��دة االق �ت �ص ��ادي ��ة
والنقدية املتمثلة في العملة النقدية
امل � ��وح � ��دة وج � � � ��واز ال� �س� �ف ��ر امل ��وح ��د
والربط املائي والكهربائي لذلك فإن
تشكيل ه��ذه الهيئة ه��و إش��ارة أمل
لتحويل ك��ل ه��ذه األح�ل�ام الشعبية
وغ �ي��ره��ا إل ��ى واق ��ع ع�م�ل��ي ملموس

سوق خليجية
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب أح �م��د
الري إن ه� ��ذه خ �ط ��وة ف ��ي االت �ج ��اه
الصحيح نأمل أن يتم تنفيذها على
أرض ال��واق��ع ف��ي أس��رع وق��ت ممكن
وهناك بالطبع إمكانية وجود سوق
خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ش�ت��رك��ة إذا م��ا تكاتفنا

تعزيز االستقرار
أم � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � �ل� ��ي ال �خ �م �ي��س
ف�ق��ال إن�ن��ا ن��دع��م مثل ه��ذه ال �ق��رارات
املشتركة بني دول مجلس التعاون
الخليجي ملا فيها من تبادل للخبرات

كبد الحقيقة
م ��ن ج��ان �ب��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
ال� �ح� �م ��دان أن امل� ��وض� ��وع ال �ت �ن �م��وي
واالق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي ه � � ��و م � �ط � �م� ��ح ك��ل
ال � �ش � �ع� ��وب ألن ت �ن �م �ي ��ة ال � �ج ��وان ��ب
االق �ت �ص ��ادي ��ة وامل ��ال� �ي ��ة م �ط �ل��ب ع��ام
لتحقيق االس�ت�ق��رار واألم��ن واألم��ان
واالن �ش �غ ��ال ب��ال �ع �م��ل وط �ل��ب ال ��رزق
والعيش
ول��ذل��ك ف��إن اه�ت�م��ام ق��ادة مجلس
ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ب��ال �ت �ك ��ام ��ل
االق�ت�ص��ادي وال�ت�ن�م��وي أص��اب كبد
الحقيقة.
وأش� � � � ��ار ال � �ح � �م� ��دان إل � � ��ى أه �م �ي��ة
ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك ف��ي امل�ل��ف األم�ن��ي
ال��ذي يهدف إلى الحفاظ على األمن
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تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون
في الملفات االقتصادية والتنموية

كامل العوضي

حمود الحمدان

الحمدان :اهتمام
العوضي :إننا في
القادة بالتكامل
أمس الحاجة إلى
االقتصادي
هذه القرارات
التكاملية المهمة والتنموي أصاب
كبد الحقيقة
تتمة المنشور ص06
الخارجي والتكاتف في وجه األعداء
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا علينا
األوض � � � ��اع ال �ع��امل �ي��ة ل �ن �ك��ون ك �ي��ان��ا
واح� � ��دا م �ح��اف �ظ��ا ع �ل��ى اس �ت �ق��راره��ا
وه��دوئ��ه وأم��ان��ه ب�ع�ي��دا ع��ن العنف
والفوضى والصراعات.
وب ��ذل ��ك ي� �ك ��ون ق ��د ت �ح �ق��ق األم ��ن
ال� �خ ��ارج ��ي ب ��ال� �ت� �ع ��اون ف� ��ي امل �ج ��ال
األمني واالجتماعات الدورية لوزراء
الدفاع والداخلية والخارجية واألمن
ال ��داخ � �ل ��ي ب �ت��وف �ي��ر ف � ��رص ال �ع��ام��ل
وبناء البنية التحتية والتكامل في
املشاريع االقتصادية والتنموية.
وأض��اف :ال شك أن ه��ذه ال�ق��رارات
هي مطالب شعوب نفذتها القيادات
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح�ك�ي�م��ة ح��رص��ا منها
على العالقة ب�ين الحاكم واملحكوم
ف ��امل �ح �ك ��وم م� ��ا ي �ه �م��ه ه� ��و أن ي�ج��د
ل�ق�م��ة ال�ع�ي��ش واالس �ت �ق��رار واألم ��ان
ل��ه وألب�ن��ائ��ه وت��واف��ر التعليم املنتج
ل � �ك � �ف� ��اءات ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى اس �ت �ك �م��ال
مسيرة النهوض والبناء والتنمية.
قرارات أكثر
وأش� � � ��اد رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ال �ن��ائ��ب
كامل العوضي بالقرار الذي اتخذته
ال �ق �م��ة ال �ت �ش��اوري��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل هيئة
خليجية مشتركة لتفعيل التعاون
ف��ي امللفات االقتصادية والتنموية

وع� �ق ��د اج �ت �م ��اع ��ات دوري � � ��ة ل� � ��وزراء
ال � ��دف � ��اع وال � �خ ��ارج � �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة
لبحث القضايا األمنية والعسكرية
وال �س �ي��اس �ي��ة م��ؤك��دا أن �ن��ا ف��ي أم��س
الحاجة ملثل هذه القرارات التكاملية
املهمة بل إننا في حاجة إلى قرارات
أك�ث��ر تغطي ك��اف��ة م�ج��االت التعاون
وتدعم تشابك دول الخليج العربية
ككيان مترابط وق��وي وكتلة واحدة
ع �ل��ى ق �ل��ب رج ��ل واح� ��د ل�ن�ت�م�ك��ن من
م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تفرضها
ع�ل�ي�ن��ا األوض� � ��اع ال �ع��امل �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
واملنافسة في شتى املجاالت األمنية
وال �ت �ن �م��وي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
خ� ��اص� ��ة أن � �ن� ��ا ن� �ش� �ه ��د ال � �ع� ��ال� ��م م��ن
حولنا يتجه نحو التوحد والتكتل
والترابط على الرغم من أنه ال توجد
بني مكوناته مثل ما لدينا في دول
الخليج العربية من تاريخ ومصير
م�ت�ش��رك ووح� ��دة ف��ي ال�ل�غ��ة وال��دي��ن
والعادات والتقاليد والثقافات.
وأض� � ��اف ال �ع��وض ��ي أن� ��ه ل ��م ي�ع��د
م �ق �ب��وال أن ت �ع �م��ل دول� � ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة
م � �ن � �ف� ��ردة ف � ��ي امل � � �ج � ��ال األم � � �ن � ��ي أو
ال �س �ي��اس��ي أو االق� �ت� �ص ��ادي ف�ك�ل�م��ا
اجتمعنا وتوحدنا كانت حركاتنا
أق ��وى وم��واق �ف �ن��ا أش ��د وذات تأثير
أكبر ومن ثم فإننا نقف بكل قوة مع
مثل هذه القرارات التكاملية داعمني
ومؤيدين ومناصرين.
ك�م��ا أع� ��رب ع��ن س �ع��ادت��ه ب��ات�ف��اق
ق� � ��ادة دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ع�ل��ى

فارس العتيبي

علي الخميس

العتيبي:
الخميس:
إشارة أمل لتحويل ندعم القرارات
األحالم الشعبية المشتركة بين
دول مجلس
إلى واقع عملي
التعاون الخليجي
إح��ال��ة م �ش��روع ال�ت�ك��ام��ل ال�ج�م��رك��ي
وال �س��وق الخليجية امل�ش�ت��رك��ة قبل
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ال�ح��ال��ي مثمنا حكمة
القادة في حرصهم على استمرارية
ال�ن�ه��ج ال �ت �ع��اون��ي وأال ي�ن�ف��رط عقد
امل �ج �ل ��س م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ال �ت �ح��دي��ات
وداع � �ي ��ا امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل أن ي��دي��م
علينا نعمة األمن واألمان والترابط
والتالحم.
واختتم العوضي تصريحه بأن
دول ال �خ �ل �ي��ج ت �ت �ح��رك ف ��ي االت �ج��اه
الصحيح بتوطيد أواص ��ر ع�لاق��ات
التقارب والتعاون في كافة املجاالت
وال�ت�ح��ول م��ن االت �ح��اد إل��ى ال��وح��دة
ح�ت��ى ي�ك��ون��وا ع�ل��ى ق ��در ال�ت�ح��دي��ات
التي تواجههم وأهمها قضايا األمن
واالقتصاد.
تعزيز التكامل
كماأشاد النائب د محمد الحويلة
ب �ق ��رار ق� ��ادة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي خ�ل�ال ال�ق�م��ة ال�ت�ش��اوري��ة
التي عقدت في جدة اململكة العربية
السعودية والقاضي بإقرار تشكيل
ه �ي �ئ��ة ع��ال �ي��ة امل �س �ت ��وى م ��ن ال � ��دول
األع � �ض� ��اء ت �س �م��ى (ه �ي �ئ��ة ال� �ش ��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة) لتفعيل
ال �ت �ع��اون ف ��ي امل �ل �ف��ات االق �ت �ص��ادي��ة
والتنموية ولتكون مهمتها تعزيز
التكامل والتنسيق وت�ع��زي��ز العمل
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت ��رك وك ��ذل ��ك إق� ��رار
ع�ق��د اج �ت �م��اع دوري م�ش�ت��رك يضم

وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
ل � � �ت� � ��دارس امل � ��وض � ��وع � ��ات امل �ت �ص �ل��ة
ب ��ال� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة وال��دف��اع �ي��ة
واألم�ن�ي��ة ف��ي دول مجلس التعاون
الخليجي.
وأك � ��د ال �ح��وي �ل��ة أن ت�ش�ك�ي��ل ه��ذه
ال �ه �ي �ئ��ة ي �م �ث��ل ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ك�ب�ي��رة
ل �ت �ط �ب �ي��ق ال � � �ق � � ��رارات األق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال�ت�ك��ام�ل�ي��ة ب�ين دول امل�ج�ل��س وتعد
هيئة رفيعة املستوى لها صالحيات
إج��رائ �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذي��ة واس �ع��ة وت��رف��ع
توصياتها م�ب��اش��رة ال��ى ق��ادة دول
امل� �ج� �ل ��س إلق� � ��راره� � ��ا ف� � ��إن ال �ت �ك��ام��ل
األقتصادي يشكل عنصرا اساسيا
في تعزيز مسيرة العمل الخليجي
امل �ش �ت��رك ول��ذل��ك ف ��إن إن �ش��اء الهيئة
س � �ي� ��ؤدي إل � ��ى ت� �س ��ري ��ع ال� �خ� �ط ��وات
ال� �ت� �ك ��ام� �ل� �ي ��ة ب �ي��ن ال � � � � ��دول وت ��ذل� �ي ��ل
ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال � �ت� ��ي ت� ��واج� ��ه م �ش��اري��ع
التعاون والتكامل االقتصادي.
م � � �ش � � �ي � ��را ال � � � � ��ى أن امل� � � ��ؤش� � � ��رات
االقتصادية العاملية تؤكد نجاح دول
مجلس التعاون في زيادة استقطاب
االس �ت �ث �م��ارات األج �ن �ب �ي��ة للمنطقة
ودعم مشاريع شباب ودعم املنشآت
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ال�ت��ي تعتبر
ركيزة أساسية لالقتصاد الخليجي
وان ك��اف��ة ه��ذه ال�ج�ه��ود وال�خ�ط��وات
تأتي متزامنة من خطوات االصالح
االقتصادي الذي اقرته دول املجلس
ملواجهة انخفاض أسعار النفط في
األسواق العاملية

وأك� � � � ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة أه � �م � �ي� ��ة ه� ��ذه
ال � �ل � �ق� ��اءات وال � �ت� ��ي دأب ق � � ��ادة دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ع �ل ��ى ع �ق ��د ه ��ذه
ال�ل�ق��اءات ال�ت�ش��اوري��ة نصف سنوي
م �ن��ذ إق� � ��راره ف ��ي ق �م��ة أب��وظ �ب��ي ع��ام
 1998ب �ه��دف تقييم م�س�ي��رة العمل
ال�خ�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك وب �ح��ث جميع
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي ت �ه��م دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون وال� �ت ��ي ت �ت �ط �ل��ب ال� �ت ��داول
واإلق � ��رار وامل�ت��اب�ع��ة ب�م��ا ي�ع��ود على
شعوبنا بالخير والنفع.
مشيدا بحكمة القادة الخليجيني
ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات وج �ع��ل
امل �ن �ظ��وم��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �س �ي��ر ب�ك��ل
ق � ��دوة واق � �ت� ��دار م �ش �ي��را إل� ��ى حجم
التحديات السياسية واألمنية التي
تحيط باملنطقة لذا فان توجيهات
ال �ق��ادة ب��اس�ت�ك�م��ال م�ن�ظ��وم��ة العمل
االق � �ت � �ص� ��ادي ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت��رك
خ �ط��وة ف��اع �ل��ة مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
األم�ن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة م��ؤك��دا أهمية
ت� �ع ��زي ��ز م� �س� �ي ��رة ال� �ع� �م ��ل امل �ش �ت ��رك
ووج��وب تضافر الجهود وتنسيق
امل ��واق ��ف وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز أم��ن
وأستقرار دول املنظومة الخليجية
وتعزيز مسيرة التكامل والذي يدفع
العمل الخليجي املشترك نحو آفاق
أوسع.
ودع � � � ��ا ال � �ح ��وي � �ل ��ة إل � � ��ى ت �ح �ق �ي��ق
ال� ��وح� ��دة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق
السياسي واألم�ن��ي وال��دف��اع��ي التي
تحتاج إلى آليات تنفيذية وخطواط
فعلية ملواجهة التحديات اإلقليمية
والعاملية والعمل على إنشاء سوق
خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ش�ت��رك��ة وإن� �ش ��اء ال�س�ك��ة
ال �ح��دي��د ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س وك��ذل��ك
منطقة ت�ج��ارة ح��رة ك�ب��رى وغيرها
م��ن امل�ش��اري��ع املشتركة ال�ت��ي تحقق
اي �ج��اب �ي��ات ك �ث �ي��ر ل� �ل ��دول األع �ض ��اء
فالتحالفات االقتصادية الخليجية
والتكتالت سوف تزيد من قوة دول
الخليج ك��ذل��ك ستساهم ف��ي تنويع
مصادر الدخل للدول في ظل ظهور
ع��دة تحديات تواجه دول املنظومة
م�ن�ه��ا االن �ف ��اق ال��زائ ��د ف��ي م��وازن��ات
ال� ��دف� ��اع ل� � ��دول امل �ن �ظ��وم��ة مل��واج �ه��ة
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال� �ت ��ي ي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��ا
زي� � � ��ادة ق� � � ��درات وك � �ف � ��اءة ال �ج �ي��وش
الخليجية مثال عاصفة الحزم ورعد
ال�ش�م��ال وغ�ي��ره�م��اا وك��ذل��ك الهبوط
ال �ح��اد ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط واالخ �ت�لاالت
االقتصادية ل��دول مجلس التعاون
ن�ت�ي�ج��ة اع �ت �م��اده��م ال��رئ �ي �س��ي على
العائدات النفطية.

تحقيق أهداف
التكامل
االقتصادي
يمهد لحل
جميع المشاكل
االقتصادية
قرارات القمة تصب
في صالح كافة
الشعوب الخليجية
وتنقلها نحو عالم
متقدم
الشعوب الخليجية
تطمح في قيام
السوق المشتركة
إلزالة الحواجز
الجمركية
دول الخليج كيان
مترابط وقوي
وكتلة واحدة على
قلب رجل واحد
المؤشرات
االقتصادية
العالمية تؤكد
نجاح دول
مجلس التعاون
في استقطاب
االستثمارات
األجنبية
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تضمن  37بندا منها رفع الحصانة عن اللغيصم والعمل األهلي وقوة الشرطة

المناقصات والمداولة الثانية لقانوني البلدية
والصيدلة في جلسة الثالثاء
تضمن جدول أعمال جلسة بعد غد الثالثاء  37بندا منها
طلب برفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم في قضية
جنح صحافة والمداولة الثانية للمشروع القانون بتعديل
بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
األدوية وكذلك المداولة الثانية على مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام قانون رقم  5لسنة  2005بشأن
بلدية الكويت .وينظر المجلس في تقرير للجنة الصحية عن
قانوني العمل في القطاع األهلي والمناقصات العامة
وتعديل قانون الالئحة الداخلية لمجلس األمة نظام قوة
الشرطة وإلى التفاصيل.
ال � �ب � �ن� ��د االول :ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
• (/1353أ) بتاريخ 2016/5/24م
• (/1353ب) بتاريخ 2016/5/25م
ال � �ب � �ن� ��د ال� � �ث � ��ان � ��ي :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
ال �ب �ن��د ال �ث ��ال ��ث :األس �ئ �ل ��ة( :وت �ن �ظ��ر
ح �س��ب ت��رت �ي �ب �ه��ا ف ��ي ك �ش��ف األس �ئ �ل��ة
امل �ت��وق��ع أن ي��أت�ي�ه��ا ال � ��دور امل � ��وزع مع
جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع :طلبات رفع الحصانة:
ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي وال� �س� �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
وامل ��درج بصفة االس�ت�ع�ج��ال ع��ن طلب
النيابة العامة رفع الحصانة النيابية
ع��ن العضو سلطان ج��دع��ان الشمري
ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق � ��م ( 2016/45ج�ن��ح
صحافة).
البند الخامس :اإلح��االت (حسبما
هو وارد في الكشوف املرفقة)
البند ال�س��ادس :تقارير اللجان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
امل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
القانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )28لسنة 1996م في شأن تنظيم
مهنة الصيدلة وت��داول األدوي��ة والذي
س �ب��ق أن أق � ��ره امل �ج �ل��س ف ��ي م��داول �ت��ه
األولى بتاريخ 2016/5/24م.
(التقرير الخامس للجنة ال�ش��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل)
امل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ال� � �ق � ��ان � ��ون ب � �ت � �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض اح � �ك� ��ام
القانون رقم ( )5لسنة 2005م في شأن
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وال � ��ذي س �ب��ق أن أق��ره
امل�ج�ل��س ف��ي م��داول �ت��ه األول ��ى ب�ت��اري��خ
2016/5/25م.
(ال �ت �ق��ري��ر ال �ث�لاث��ون ل�ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة)
التقرير الخامس والعشرون للجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �ص� �ح� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والعمل عن:
 - 1االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ف��ي ش��أن

ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )6لسنة 2010م ف��ي ش��أن ال�ع�م��ل في
القطاع األهلي (وعددها ( )4اقتراحات
بقوانني).
 - 2امل�ش��روع�ين ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )6لسنة 2010م ف��ي ش��أن ال�ع�م��ل في
القطاع األهلي.
التقرير الرابع والعشرون التكميلي
للتقرير السادس عشر للجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ع� ��ن م �ش ��روع
القانون بشأن املناقصات العامة املقدم
م��ن ال�ح�ك��وم��ة واالق �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
ذات الصلة.
التقرير الخامس واألربعون للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إلى امل��ادة ( )180من القانون رقم ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االستعجال عن:
 - 1امل �ش��روع�ين ب�ق��ان��ون�ين بتعديل
بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ()23ل�س�ن��ة
1968م بشأن نظام قوة الشرطة.
 - 2االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن
تعديل بعض أحكام القانون رقم ()23
لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة
وعددها أربعة اقتراحات.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
الداخلية والدفاع عن:
 - 1مشروع القانون بتعديل بعض
أحكام القانون رق��م ( )26لسنة 1962م
بتنظيم السجون.
 - 2االق�ت��راح بقانون بإضافة م��ادة
برقم ( 90مكررا) إلى القانون رقم ()26
لسنة 1962م بتنظيم السجون.
البند السابع :اقتراح بقرار مقدم من
بعض األعضاء بتشكيل لجنة تحقيق
ل� �ل ��وق ��وف ع �ل ��ى أس � �ب� ��اب ال� �ت� �ج ��اوزات
واملخالفات في التعيينات األخيرة في
اإلدارة العامة للجمارك.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا احدى الجلسات

(ف� ��ي ج �ل �س��ة 2016/3/15م ط�ل�ب��ت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
أسبوعني  -فأجيبت إلى طلبها).
اق � � �ت � ��راح ب� � �ق � ��رار م � �ق� ��دم م � ��ن ب �ع��ض
األع �ض��اء بتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق في
املخالفات والتجاوزات في املشروعات
وال � � �ع � � �ق� � ��ود واألوام� � � � � � � � ��ر ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة
واملشاريع التي عليها شبهات مالية
وكذلك الترقيات املخالفة في مؤسسة
ال�ب�ت��رول الوطنية وال�ش��رك��ات التابعة
ل�ه��ا (ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا خ�م�س��ة وم��دت�ه��ا
ستة أشهر).
(ف� ��ي ج �ل �س��ة 2016/3/15م ط�ل�ب��ت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
أسبوعني  -فأجيبت إلى طلبها)
اق � � �ت � ��راح ب� � �ق � ��رار م � �ق� ��دم م � ��ن ب �ع��ض
األع � � �ض � ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
للبحث في تداعيات اإلض��راب األخير
من قبل العاملني في الشركات النفطية
والنقابات العمالية.
(ف� ��ي ج �ل �س��ة 2016/5/10م ط�ل�ب��ت
ال �ح �ك��وم��ة – وزي � ��ر األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم��ة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها).
البند الثامن:
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس للجنة ال �ش��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� ��ن ت �ق��اري��ر
املتابعة للخطة السنوية 2015/2014م
ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ن��ص امل � � ��ادة ال� �ع ��اش ��رة م��ن
القانون رق��م ( )60لسنة 1986م بشأن
ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
واملادة التاسعة من القانون رقم ()119
لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية
2015/2014م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية عن تقرير دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ال � �خ� ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك �ف ��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ن �ظ��م ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة للهيئة

العامة للصناعة ال�ج��زء الثاني (نظم
الرقابة الداخلية).
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر األول ل� �ل� �ج� �ن ��ة ح� �ق ��وق
اإلنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات
اإلصالحية.
ال � �ع� ��ود ل �ل �ب �ن��د ال� � �س � ��ادس :ت �ق��اري��ر
ال� � �ل� � �ج � ��ان ع � � ��ن امل� � ��راس � � �ي� � ��م ب � �ق� ��وان �ي�ن
وامل �ش ��روع ��ات ب �ق��وان�ين واالق �ت��راح��ات
بقوانني:
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد وامل � � ��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ش� � ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رق��م( )4لسنة 2012م في شأن
جامعة جابر األحمد.
(في جلسة  2015/6/17قرر املجلس
إعادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه
ب� ��دوره ف��ي ج ��دول األع �م��ال ح�ت��ى دور
االنعقاد املقبل).
التقرير األول للجنة تنمية امل��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل � � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس �ت �ع �ج��ال ب �ش��أن م �ش��روع ال �ق��ان��ون
ب � �ت � �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض أح � � �ك� � ��ام امل � ��رس � ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )15لسنة 1979م في
ش� ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة واالق� �ت ��راح ��ات
بقوانني ذات الصلة.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنة
امل��راف��ق ال �ع��ام��ة ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي ع�ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االقتراح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن :
 - 1االق�ت��راح�ين بقانونني ف��ي شأن

إن �ش��اء مستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
مبارك الكبير.
 - 2االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أن
إن �ش��اء مستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
األحمدي.
 - 3االقتراح بقانون في شأن إنشاء
م�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب �م��دي �ن��ة ص �ب��اح
األحمد.
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ع� ��ن م �ش ��روع
القانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ
من املال االحتياطي العام.
التقرير السابع واألرب �ع��ون للجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة في
ش��أن امل��رس��وم رق��م ( )91لسنة  2016م
ب��رد م �ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل بعض
أحكام القانون رق��م ( )53لسنة 2001م
ف��ي ش ��أن اإلدارة ال �ع��ام��ة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
ال �ب �ن��د ال� �ت ��اس ��ع :ط �ل �ب��ات امل �ن��اق �ش��ة
وكتب الحكومة.
أ -ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة م �ق��دم م ��ن بعض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ووزي� � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ع��اص��رت
االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د.
عبدالله محمد الطريجي الستيضاح
س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ب -ك � �ت� ��اب ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
مرفق ب��ه تقرير ال��رد على التوصيات
ال�خ��اص��ة بجلسة االس�ت�ج��واب املوجه
من العضو د.عبدالله محمد الطريجي.
ج  -كتاب وزير التجارة والصناعة
ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات أو
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات خ� �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة ال �س ��اب �ق ��ة
م �ب��اش��رة ع�ل��ى اس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د .ع�ب��دامل�ح�س��ن
مدعج املدعج.
د -كتاب وزي��ر النفط ووزي��ر الدولة

لشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات أو التنقالت خ�لال الفترة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
التجارة والصناعة السابق.
ال�ب�ن��د ال�ع��اش��ر :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
طلبات التحقيق :
التقرير الحادي عشر للجنة حماية
األموال العامة(بصفتها لجنة تحقيق)
ع��ن إج� � ��راءات م �ن��ح وت �س��وي��ة ال �ق��رض
الروسي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية
األم � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة (ب �ص �ف �ت �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق) ع��ن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
تصميم وتنفيذ استاد جابر.
التقرير ال��راب��ع عشر للجنة حماية
األم� � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ( ب �ص �ف �ت �ه��ا ل�ج�ن��ة
ت �ح �ق �ي ��ق) ع � ��ن ط� �ل� �ب ��ات ال � �ت � �ن� ��ازل ع��ن
االس � �ت ��راح ��ات وف� ��ق ق � � ��رارات امل�ج�ل��س
البلدي.
البند ال �ح��ادي ع�ش��ر :ت�ق��اري��ر لجنة
حماية األموال العامة:
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األموال العامة عن الدراسة التي أعدها
ديوان املحاسبة عن عقد إيجار قسيمة
إلن �ش��اء م�ج�م��ع ل�ل�ح��رف وال�ص�ن��اع��ات
الصغيرة (منطقة العارضية).
التقرير الرابع للجنة حماية األموال
العامة بشأن املالحظة (خامسا بند )1
م��ن م�لاح�ظ��ات دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة على
ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة وال � �ث� ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
للسنة املالية .2008/2007
ال �ت �ق��ري��ر ال �خ��ام��س ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ح ��ول ال ��دراس ��ة ال�ت��ي
أع��ده��ا دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن أم�لاك
ال��دول��ة ال�ع�ق��اري��ة واألوام� ��ر التغييرية
وال� � �ت� � �س � ��وي � ��ات ال � � ��ودي � � ��ة ب ��ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة عن
مالحظات ديوان املحاسبة املتعلقة
ب�ش��رك��ة ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت�ي��ة عن
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
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ت ��اس ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم��وال العامة عن ملفات قضايا املال
العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة
م��ن وزارة ال�ع��دل ع��ن ال�س�ن��وات 2013م
-2014م -2015م.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ح � ��ول ال �ع �ق��د امل �ب��رم
ب�ين ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وش��رك��ة شل
العاملية.
البند الثاني عشر :م��ا يستجد من
األعمال.
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لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على التأبيد الوظيفي والترهل اإلداري

التشريعية تقر الندب والتعيين في السلك
الدبلوماسي لمدة ال تتجاوز  4سنوات التجدد
أح � ��ال � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب��إض��اف��ة ف �ق ��رة أخ� �ي ��رة ال� ��ى امل� ��ادة
( )15م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  21ل�س�ن��ة
 1962بنظام السلكني الدبلوماسي
وال �ق �ن �ص �ل��ي وق � ��د ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة
ل� �ه ��ذا ال� �غ ��رض اج �ت �م��اع��ا ب �ت��اري��خ
 2016/5/15ح �ي��ث ت �ب�ي�ن ل �ه��ا ان
االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل� � �ش � ��ار ال �ي ��ه
ي�ه��دف  -حسبما ورد ف��ي مذكرته
االي �ض��اح �ي��ة  -ال� ��ى ت �ح �ق �ي��ق م �ب��دأ
ت� �ك ��اف ��ؤ ال� � �ف � ��رص وال � �ق � �ض� ��اء ع �ل��ى
التأبيد الوظيفي والترهل اإلداري
ال� � ��ذي أص� � ��اب امل �ل �ح �ق�ي�ن ال�ص�ح�ي��ة
والثقافية وما يماثلها في الخارج
م �م ��ا ان �ع �ك ��س س �ل �ب��ا ع �ل ��ى ال �ع �م��ل
فيها وع�ل��ى م��ا تقدمه م��ن خدمات
جوهرية للكويتيني في الخارج.

وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال اض� ��اف� ��ة ف �ق��رة
اخيرة ال��ى امل��ادة ( )15من القانون
امل � �ش� ��ار ال� �ي ��ه وال � �ت� ��ي ح � � ��ددت م ��دة
ال �ن��دب او ال�ت�ع�ي�ين او اإلع � ��ادة في
وظ� ��ائ� ��ف امل� �ل� �ح� �ق ��ات ال �ص �ح �ي��ة او
الثقافية او ما يماثلها  -فيما عدا
ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي وال�ع�س�ك��ري-
ف��ي ال �خ��ارج ب�م��دة ال ت�ت�ج��اوز ارب��ع
سنوات غير قابلة للتجديد.
وب� �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة رأت
ال�ل�ج�ن��ة أن ف�ك��رة االق �ت��راح بقانون
جديرة باالهتمام كونها تهدف الى
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إال انها
اجرت بعض التعديالت عليه وذلك
على النحو التالي:
 رأت ال �ل �ج �ن��ة ان� ��ه م ��ن األن �س��بان ت�ض��اف ف�ق��رة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة
( 487م � � �ك� � ��ررا) ك ��ون � �ه ��ا ت� �ن ��اول ��ت

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

شؤون املوظفني الفنيني وامللحقني
املوفدين للعمل بالبعثات بالخارج
ب� ��دال م ��ن ان ت �ك��ون االض ��اف ��ة على
امل��ادة ( )15من القانون املشار اليه

كما جاء باملقترح .كما رأت تعديل
صياغة الفقرة املضافة حتى تتسق
م��ع ن��ص امل ��ادة ( 48م �ك��ررا) امل�ش��ار
ال� �ي� �ه ��ا وت� �ش� �م ��ل ج �م �ي��ع امل �ل �ح �ق�ين

ال� �ف� �ن� �ي ��ة ب� ��ال � �س � �ف� ��ارات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب� ��ال � �خ� ��ارج ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وال �ص �ح �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة وغ�ي��ره��ا .وب��ذل��ك يكون
نص املادة بعد التعديل كالتالي:

وي� �ك ��ون ال� �ن ��دب أو ال �ت �ع �ي�ين أو
اإلع� ��ادة ف��ي ت�ل��ك ال��وظ��ائ��ف  -فيما
ع � ��دا ال� �س� �ل ��ك ال� �ع� �س� �ك ��ري  -مل � ��دة ال
ت �ت �ج��اوز أرب ��ع س �ن��وات غ�ي��ر قابلة
للتجديد.
 رأت ال �ل �ج �ن��ة ان� ��ه م ��ن األن �س��بت�ع��دي��ل ع �ن��وان امل�ق�ت��رح ع�ل��ى ض��وء
ما تم تعديله سلفا ليكون كالتالي:
اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رة
ج��دي��دة ال��ى امل ��ادة ( 48م �ك��ررا) من
القانون رقم ( )21لسنة  1962بنظام
السلكني الدبلوماسي والقنصلي.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى املوافقة بإجماع
آراء ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع� ��ن اع �ض��ائ �ه��ا
ع �ل��ى االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون م ��ع االخ ��ذ
باالعتبار التعديالت املبينة أعاله.

 ..وترفض ربط شبكات الصرف الصحي بشبكات األمطار
من دون ترخيص الجهات المعنية
أحالت لجنة الشؤون التشريعية
ت �ق ��ري ��ره ��ا ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 42ل�س�ن��ة  2014ف ��ي ش ��أن إص ��دار
قانون حماية البىئة.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج �ت �م ��اع ��ا ب� �ت ��اري ��خ 2016/5/15
حيث تبني لها ان االقتراح بقانون
امل �ش��ار ال�ي��ه ي�ه��دف  -حسبما ورد
ف� ��ي م ��ذك ��رت ��ه االي� �ض ��اح� �ي ��ة  -ال ��ى
م� �ع ��ال� �ج ��ة أوج� � � ��ه ال � �ق � �ص� ��ور ال �ت��ي
كشفتها التجربة العملية للقانون
رق � ��م ( )42ل �س �ن��ة  2014ف ��ي ش��أن
إص� � � � ��دار ق � ��ان � ��ون ح� �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
وس��د ال �ث �غ��رات ال�ت��ي لحقته وذل��ك
ب� �ض� �ب ��ط ص � �ي� ��اغ� ��ة ب � �ع� ��ض امل � � ��واد
وإزال � � ��ة ت� �ع ��ارض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
وإضفاء املرونة لبعض النصوص
واإلج��راءات التي قررتها وتوسيع
دائ ��رة االس�ت�ث�ن��اءات ل ��دواع عملية
وض��روري��ة وال �ن��ص ع�ل��ى ج ��زاءات
ع �ن��د م �خ��ال �ف��ة ب �ع��ض األح� �ك ��ام قد
أغفلها القانون الحالي.
ح�ي��ث تضمن االق �ت��راح بقانون
ت �ع��دي��ل ع� ��دد م ��ن امل� � ��واد وإض ��اف ��ة
أح�ك��ام ج��دي��دة مل��واد قائمة وإلغاء
مادة واحدة هي املادة ( )87النتفاء
الحاجة لها بعد إجراء التعديالت.

وب� �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة رأت
ال�ل�ج�ن��ة أن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ج��اء
خ��ال�ي��ا م��ن ش�ب�ه��ة م�خ��ال�ف��ة أح�ك��ام
ال� ��دس � �ت� ��ور ك� �م ��ا ُوض � � ��ع ب �ض �ي��اغ��ة
م� �ن� �ض� �ب� �ط ��ة ب� �ش� �ك ��ل ع� � � ��ام ب� �ه ��دف
الوصول الى تشريع شامل وفعال
لتحسني األداء ف��ي امل �ج��االت التي
نظمها القانون إال أن هناك العديد
م ��ن امل�ل�اح �ظ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة س ��واء
بالتعديل أو اإلضافة وذلك لضبط
ص� �ي ��اغ ��ة ب� �ع ��ض م� � � ��واد االق� � �ت � ��راح
ب� �ق ��ان ��ون أوردت� � �ه � ��ا ال �ل �ج �ن��ة ع�ل��ى
النحو اآلتي:
اوال :امل� � � ��واد ( 36و 100و101
و )171ل��م ي��راع فيها الشكل ال��ذي
جاءت فيه بالقانون الحالي حيث
انها تضمنت في القانون الحالي
ف �ق��رت�ي�ن ف ��ي ح�ي�ن ان� ��ه ت ��م دم�ج�ه��ا
باالقتراح املشار اليه لتكون فقرة
واح��دة مما ق��د يرتب تعارضا في
أح �ك��ام �ه��ا م��ع أح �ك��ام م� ��واد اخ��رى
في القانون ارتبطت بفقرة محددة
في ه��ذه امل��واد قبل الدمج وه��و ما
سنبينه الحقا.
ث��ان �ي��ا :امل� ��ادة ( )38رأت اللجنة
اع��ادة صياغتها لتتضمن فقرتني
وذل� ��ك ل�ض�ب��ط ال�ص�ي��اغ��ة م��ن جهة
وحتى تتسق مع ما جاء بالتعديل

امل �ق �ت��رح ع �ل��ى امل� � ��ادة ( )132ف �ق��رة
اخ �ي��رة وال �ت��ي ق� ��ررت ع �ق��وب��ة على
مخالفة اح �ك��ام ال�ف�ق��رة االول ��ى من
امل � ��ادة ( )38وع �ق��وب��ة اخ � ��رى على
مخالفة اح�ك��ام الفقرة الثانية من
ذات املادة.
لتكون املادة كالتالي:
ي �ح �ظ��ر أي رب � ��ط ع �ل��ى ش �ب �ك��ات
الصرف الصحي وشبكات االمطار
بطريق ارادي او غير ارادي مباشر
او غير مباشر م��ن دون الحصول
على ترخيص مسبق من الجهات
املعنية.
وت � � �ل � � �ت� � ��زم ال � � �ج � � �ه� � ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة
بإنشاء تلك الشبكات وصيانتها
وبالرقابة عليها ومنع اية تعديات
ت � � ��ؤدي ال � ��ى اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ب�ش�ك��ل
ي �خ��ال��ف ال� �غ ��رض امل �خ �ص �ص��ة م��ن
اجله وبما يضمن كفاءة محطات
املعالجة وسالمة البيئة البحرية.
ثالثا :امل��واد ( 37و 90و )93رأت
اللجنة ان ال�ت�ج��ري��م ع�ل��ى مخالفة
اح � �ك ��ام � �ه ��ا وال � � � � ��ذي ن � �ص ��ت ع �ل �ي��ه
املادتان ( )132و ( )147غير سليم
وذلك ألن املسؤوليات الواردة فيها
جميعها مسؤوليات ع��ام��ة تلتزم
ب�ه��ا ج�ه��ات ع��ام��ة ف��ي ال��دول��ة وم��ن
غير املتصور النص على عقوبات

مقيدة للحرية او مالية ألشخاص
عامة فيفترض ان تكون املسؤولية
في هذا الصدد مسؤولية سياسية.
راب�ع��ا :امل��ادة ( )149رأت اللجنة
ث�ل�اث م�لاح�ظ��ات عليها تلخصت
باآلتي:
 - 1تعارض الفقرة االول��ى منها
م��ع امل��ادة ( )100املعدلة باالقتراح
بقانون حيث ان الفقرة االول��ى من
امل��ادة ( )149ق��ررت عقوبة لكل من
ي �خ��ال��ف اح �ك��ام ال �ف �ق��رة االوى من
امل��ادة ( )100التي جعلها االقتراح
بقانون فقرة واحدة وملعالجة هذا
ال �ت �ع��ارض ي�ج�ي��ب ان ت �ك��ون امل ��ادة
( )100مكونة م��ن فقرتني كما هي
اآلن في النص الحالي.
 - 2إعادة صياغة الفقرة الثانية
من املادة ( )149لضبطها من جهة
وذل� ��ك ب��اس �ت �خ��دام ل �ف��ظ (ي �خ��ال��ف)
بدال من (خالف) حيث رأت اللجنة
استبدال هذا اللفظ في جميع مواد
ال �ع �ق��وب��ات ال� � � ��واردة ف ��ي االق� �ت ��راح
بقانون وم��ن جهة اخ��رى ملعالجة
ت�ع��ارض ال�ف�ق��رة الثانية م��ن امل��ادة
( )149مع امل��ادة ( )107حيث قررت
ع �ق ��وب ��ة ل �ك ��ل م� ��ن ي �خ ��ال ��ف اح �ك ��ام
ال �ف �ق��رة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل� � ��ادة ()107
ف��ي ان ه��ذه امل��ادة مكونة م��ن فقرة

واح��دة لذلك رأت اللجنة ان يكون
نص الفقرة الثانية من املادة ()149
كالتالي:
وي�ع��اق��ب ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف اح�ك��ام
امل��واد ( )1047والحظر املنصوص
عليه في املادة ( )107واملادة ()108
م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون بالحبس م��دة ال
تقل ع��ن سنة وال ت��زي��د على ثالث
سنوات.
 - 3الح �ظ��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ال�ف�ق��رة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � � ��ادة ( )149ق ��ررت
ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س م��ن دون ال�غ��رام��ة
االم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب م ��ن ال�ل �ج�ن��ة
امل�خ�ت�ص��ة اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا بعد
االستماع لرأي الجهات املعنية في
هذا الشأن.
خ ��ام� �س ��ا :رأت ال �ل �ج �ن��ة ان � ��ه م��ن
االف� �ض ��ل اض ��اف ��ة ع� �ب ��ارة (ال ت��زي��د
على) في نهاية السطر الثالث من
املادة ( )155لتكون كالتالي:
وي�ع��اق��ب بالحبس مل��دة ال تزيد
على سنة وبغرامة ال تقل عن...
وذل� ��ك ألن ال �ص �ي��اغ��ة ال �ت��ي ج��اء
ب�ه��ا االق �ت��راح ق��رر ع�ق��وب��ة الحبس
سنة من دون منح القاضي سلطة
تقديرية بتوقيع عقوبة اقل.
س ��ادس ��ا :ورد خ �ط��أ م � ��ادي ف��ي
امل��ادة الثانية من االقتراح بقانون

حيث نصت على اضافة بند جديد
برقم ( )4الى املادة ( )13وبالرجوع
للنص الحالي للمدة يتضح انها
تضمنت ارق��ام بندين لذا يفترض
ان يكون البند الجديد رقم (.)3
س��اب �ع��ا :رأت ال�ل�ج�ن��ة ان م��وق��ع
ال �ف �ق��رة ال �ج��دي��دة امل �ض��اف��ة ل�ل�م��ادة
الثالثة من االقتراح في املادة ()101
غ �ي��ر ص �ح �ي��ح وذل � ��ك ألن ال �ق��ان��ون
ت �ض �م��ن ب� ��اب� ��ا ك� ��ام �ل�ا ل �ل �ع �ق��وب��ات
م��ن امل� ��ادة ( 128ال ��ى  )157وامل ��ادة
( )101ل�ي��س ل�ه��ا ارت �ب��اط ب��ال�ف�ق��رة
امل� �ت� �ض� �م� �ن ��ة ل� �ل� �ع� �ق ��وب ��ة امل �ق �ت��رح��ة
ل��ذل��ك م��ن امل�ف�ت��رض ان ي�ك��ون محل
ال�ف�ق��رة امل�ض��اف��ة ف��ي امل ��ادة الثالثة
م��ن االق �ت��راح ه��و امل ��ادة ( )151من
القانون.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى املوافقة بإجماع
آراء ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن أع �ض��ائ �ه��ا
ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ع��د األخ��ذ
باملالحظات.
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أنجزت تقريرها عن العمل في القطاع األهلي وأقرت غرامة ال تقل عن  3آالف دينار وال تتجاوز  10آالف

الصحية :تشديد العقوبة على من يثبت
متاجرته في العمالة
أنجزت لجنة الشؤون الصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ت�ق��ري��ره��ا
الخامس والعشرين عن:
 - 1االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن في
شأن تعديل بعض احكام القانون
رقم  6لسنة  2010في شأن العمل
ف ��ي ال �ق �ط��اع األه� �ل ��ي .وع ��دده ��ا 4
اقتراحات بقوانني.
 - 2امل �ش��روع�ي�ن ب �ق��ان��ون�ين في
شأن تعديل بعض احكام القانون
رقم  6لسنة  2010في شأن العمل
في القطاع األهلي.
وق ��د ح��ددت��ه ل�ج�ن��ة األول��وي��ات
ض �م��ن أول ��وي ��ات ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س
ليومي  24و.2016/5/25
وق� � � ��د اط � �ل � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
االقتراحات بقوانني واملشروعني
ب�ق��ان��ون�ين (س��ال�ف��ة ال��ذك��ر) وتبني
لها اآلتي:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون (األول):ي � �ه ��دف م� ��ن خ� �ل��ال اض� ��اف� ��ة ن��ص
صريح برقم  3مكررا الى سريان
اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ع�م��ل ف��ي القطاع
األه � �ل� ��ي ع� �ل ��ى اص � �ح� ��اب امل � � ��زارع
والعاملني.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون (ال �ث��ان��ي):ي �ه��دف م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ع��دي��ل على
امل � ��ادة  138م��ن ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي
ال��ى الحفاظ على حقوق العمالة
ومصالح املجتمع الكويتي حيث
يعمد بعض اصحاب األعمال الى
استقدام عمالة م��ن خ��ارج البالد
م�ق��اب��ل م�ب�ل��غ ن �ق��دي ي�ت��م االت �ف��اق
عليه مسبقا ب�ين ال�ط��رف�ين نظير
دخ� ��ول ال �ع��ام��ل ال� �ب�ل�اد ث ��م يثبت
فعليا ع��دم حاجة صاحب العمل
له فكان من املالئم تشديد العقوبة
ع� �ل ��ى ال� �ج ��ري� �م ��ة ب� �ج� �ع ��ل ح ��ده ��ا
االق �ص��ى ب �م��ا ال ي �ت �ج��اوز خمس
سنوات مع تشديد الغرامة بحيث
ال تقل عن خمسة آالف دينار وال
ت �ت �ج��اوز ع� �ش ��رة آالف دي� �ن ��ار او
ب ��اح ��دى ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن م��ع
ج � � ��واز اق� � �ت � ��راح ال� �ح� �ك ��م ب �ع �ق��وب��ة
ت�ب�ع�ي��ة ت�ت�م�ث��ل ف��ي ج� ��واز اق �ت��ران
ال� �ح� �ك ��م ال� � �ص � ��ادر ض� ��د امل �خ��ال��ف
ب��ال �غ��اء ال�ت�خ�ص�ي��ص ال �ص��ادر له
بأي من القسائم ملمارسة النشاط
فضال عن ج��واز سحب ترخيص
ال �ش��رك��ة امل�خ��ال�ف��ة مل ��دة ال ت�ج��اوز
ث�ل�اث س �ن��وات م��ن ت��اري��خ ص��دور
الحكم النهائي باالدانة.
ان دواع � ��ي االق � �ت ��راح ب�ت�ش��دي��د
ال� �ج ��زاء ع �ل��ى امل �خ��ال �ف�ين ل �ش��روط
وض� ��واب� ��ط واج � � � ��راءات اس �ت �ق��دام
ال� �ع� �م ��ال ��ة ال� � ��واف� � ��دة وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا
ي � �ك � �م � ��ن ب � � �خ � � �ط� � ��ورة ال � �ج� ��ري � �م� ��ة

تشديد الجزاء
بسبب خطورة
الجريمة
وآثارها السلبية
واالقتصادية
واالجتماعية
والسياسية

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

واث� ��اره� ��ا ال �س �ل �ب �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة
واملتمثلة في اآلتي:
 - 1اختالل التركيبة السكانية.
 - 2زي ��ادة م�ع��دالت ال�ج��رائ��م اذ
ان وج� ��ود ك��م ه��ائ��ل م��ن ال�ع�م��ال��ة
امل��وج��ودة ف��ي املجتمع وال�ق��ادم��ة
ب �ل�ا ع �م��ل م� �ح ��دد ق ��د ي �ل �ج��أ م�ع��ه
ال � �ع� ��ام� ��ل الرت � � �ك� � ��اب ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
االف �ع��ال غير امل�ش��روع��ة ه��رب��ا من
االلتزامات املالية القائمة عليه.
 - 3التأثير على سمعة الدولة
ف� ��ي ال � ��داخ � ��ل وال � � �خ� � ��ارج وت ��أخ ��ر
ت �ص �ن �ي��ف ال � �ك ��وي ��ت ف � ��ي ت��رت �ي��ب
ال��دول��ة ال��راع �ي��ة ل�ح�ق��وق العمالة
ودخولها ضمن القائمة السوداء
للدول املتاجرة بالبشر.
 - 4التأثير سلبا على القطاع
ال � � �خ� � ��اص ف� �ن� �ج ��د ع� � � � ��ددا ك� �ب� �ي ��را

م ��ن امل� �ش ��اري ��ع خ ��اص ��ة م �ش��اري��ع
الشباب قد تتعطل بسبب تشدد
وزارة ال � � �ش � ��ؤون ف � ��ي اس� �ت� �ق ��دام
ع�م��ال��ة متخصصة ت�ت�ن��اس��ب مع
متطلبات امل �ش��روع وذل��ك بسبب
انخفاض الكفاءة املهنية للعمالة
الداخلية بحيث ان�ه��ا ت�ك��ون غير
م��ؤه�ل��ة ب��ال�ق��در ال�ك��اف��ي ك�م��ا انها
غالبا ال تملك الخبرة الكافية.
 - 5التأثير سلبا على العامل
نفسه ال ��ذي ي��دخ��ل ال �ب�لاد ويجد
ن �ف�س��ه ب�ل�ا اي ض �م��ان او ح�ق��وق
لديه على الكفيل.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون (ال �ث��ال��ث):ويهدف االقتراح من خالل اضافة
م � � ��ادة ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م  31م� �ك ��ررا
ال� � ��ى ح� �م ��اي ��ة امل �ص �ل �ح ��ة ال �ع��ام��ة
م ��ن ج��ان��ب وامل �ص �ل �ح��ة ال �خ��اص��ة
للمواطنني من جانب آخر بحيث

يحظر تشغيل ال�ع��ام��ل ف��ي املهن
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة او ال �ص �ح �ي��ة م ��ا لم
يكن لديه مؤهل دراس��ي مختص
ب�ه��ذه امل�ه�ن��ة م��ن م��وط�ن��ه ع�ل��ى اال
ي�ق��ل ع��ن درج ��ة ال��دب �ل��وم مصدقا
عليه ومعتمدا حسب االصول في
دولة الكويت مع وضع الضوابط
وال� �ق ��واع ��د ل�ل�ك�ش��ف ع ��ن ال�ع�م��ال��ة
ذات ال� �خ� �ب ��رة وغ� �ي ��ر امل � ��درب � ��ة اذ
تعتبر اعمال الكهرباء واألعمال
الصحية رك�ي��زة اساسية للبنية
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ان� � �ش � ��اء امل� �ب ��ان ��ي
األه� �ل� �ي ��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة وب��ال��رغ��م
من اهمية هاتني املهنتني اال انه
ي ��وج ��د ت� �س ��رب ال � ��ى ه � ��ذه امل �ه �ن��ة
م��ن ق �ب��ل ال �ع �م��ال��ة غ �ي��ر املختصة
بتنفيذها والتي تفتقر الى ادنى
درج� � � ��ات امل �ه �ن �ي��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا
م�م��ا ي�ه��دد عملية ان �ش��اء املباني

ويعرضها لالخطار ويقلل عامل
االم � � � ��ان امل � �ط � �ل� ��وب ف � ��ي امل �ن �ش ��آت
ف � �ض�ل��ا ع� � ��ن ت� �س� �ب� �ب ��ه ب� �خ� �س ��ائ ��ر
كبيرة للمواطنني في انشاءاتهم
الخاصة والحكومة في انشاءاتها
الحكومية.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون (ال ��راب ��ع):يهدف االق�ت��راح من خ�لال تعديل
امل� � � ��ادة  44ب� �ش ��أن ت� �ع ��دي ��ل م�ه�ل��ة
االخ � � �ط� � ��ار ال� � ��واج� � ��ب م ��راع ��ات� �ه ��ا
ق ��ان ��ون ��ا ق �ب��ل ان � �ه ��اء ال �ع �ق��د غ�ي��ر
املحدد املدة وسد الثغرة والحيلة
القانونية التي ينال بها العامل
م��ن رب ال�ع�م��ل ال �ق��دي��م وال�ج��دي��د
على حد سواء بالجمع بني اجره
ع��ن ف �ت��رة االخ �ت �ب��ار  -خ�ص��وص��ا
ب� �ن� �ظ ��ام ال � � � � ��دوام ال � �ج� ��زئ� ��ي  -م��ع
استحقاقه ملقابل مهلة االخطار
وه� ��و م ��ا ي �ع��ود ع �ل��ى رب ال�ع�م��ل

 6شكاوى
ت� �ض� �م ��ن ك � �ش� ��ف ال � �ع� ��رائ� ��ض
وال� �ش� �ك ��اوى  6ش� �ك ��اوى ج ��اءت
كالتالي:
 م�ق��دم��ة م��ن ول��ي أم��ر طالبف ��ي ج��ام �ع��ة ال �خ �ل �ي��ج ال�خ��اص��ة
وامل �ب �ت �ع ��ث ف �ي �ه��ا م� ��ن امل �ج �ل��س
األع �ل��ى ل�ل�م�ع��اق�ين ي �ت �ض��رر من
ال � � �خ �ل��اف امل � � � � ��ادي ب �ي��ن وزارة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي وامل� �ج� �ل ��س
األعلى للمعاقني مما تسبب في
ع ��دم ت�س�ج�ي��ل ال �ط��ال��ب ف��ي ه��ذا
الفصل.

 مقدمة من مواطنة تتضررم ��ن ق � ��رار إدارة م ��درس ��ة ال �ن��ور
امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة (ب � � �ن� �ي��ن) ال� �ت ��اب� �ع ��ة
للمعاهد الخاصة على ما وقع
م��ن ظ �ل��م وت �ع �س��ف ف��ي درج ��ات
ابنها.
 مقدمة م��ن م��واط��ن يتضررم��ن ق��رار وزارة التعليم العالي
بعدم معادلة الشهادة الحاصل
عليها من مملكة البحرين.
 مقدمة م��ن م��واط��ن يتضررم ��ن ق � ��رار ش��رك��ة ن �ف��ط ال�خ�ل�ي��ج

ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ل � �ق � �ط� ��اع ال �ن� �ف� �ط ��ي
ال� � �خ � ��اص ب� �ت� �س ��ري ��ح ع � � ��دد م��ن
امل� ��واط � �ن�ي��ن ت� �ح ��ت ب� �ن ��د ع �ق��ود
امل�ق��اول�ين م��ن اعمالهم م��ن دون
وجه حق.
 مقدمة من شركة امليمونيل �ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع ت �ت �ض��رر م�م��ا
تقوم به شركة جلوبال كليرنج
ه� � ��اوس س �ت �م��ز امل� �ت� �ع ��اق ��دة م��ع
االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك م��ن
تكسب غير م�ش��روع باملخالفة
لقانون الجمارك.

 م� �ق ��دم ��ة م� ��ن ش� ��رك� ��ة ب�ت�ك��مل ��وج� �ي� �س� �ت ��ك ل� �ن� �ق ��ل ال �ب �ض��ائ��ع
ت �ت �ض��رر م �م��ا ت� �ق ��وم ب ��ه ش��رك��ة
ج � �ل � ��وب � ��ال ك� �ل� �ي ��ري� �ن ��ج ه� � ��اوس
س �ت �م��ز امل� �ت� �ع ��اق ��دة م ��ع االدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك م��ن التكسب
غير املشروع باملخالفة لقانون
الجمارك املوحد.

االص � � �ل� � ��ي وم � �ن � �ش� ��آت� ��ه ب ��ال� �ض ��رر
لتكلف ه��ذا االخير بمقابل مهلة
االخ� �ط ��ار دون ع �م��ل ح�ق�ي�ق��ي من
ال�ع��ام��ل ع�ل�اوة على اض �ط��رار رب
العمل واجباره على قبول العامل
املهمل واملتكاسل الضار باملنشأة
وال � ��ذي ث�ب�ت��ت ع ��دم ك �ف��اء ت��ه بعد
انتهاء فترة اختباره التي يعمد
ف �ي �ه��ا الظ� �ه ��ار ت �ف��ان �ي��ه واج ��ادت ��ه
وح � ��رص � ��ه ع� �ل ��ى امل � �ن � �ش� ��أة خ�ل�ال
التقييم امل�ب��دئ��ي ح�ت��ى اذا م��ا تم
ق �ب��ول��ه وان �ت �ه��اء ف �ت��رة االخ �ت �ب��ار
والتجربة بانت مساوئه وعيوبه
وع� ��دم ص�لاح�ي�ت��ه ل�ل�ع�م��ل وال �ت��ي
ال ي �ن �ه��ض ع�ل�اج ��ا ل �ه��ا ح ��ق رب
العمل في استعمال جزاء الخصم
وال ي� �ك ��ون ل �ه��ا م ��ن ع�ل��اج س��وى
االقصاء.
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون (األول):وي �ه��دف م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل امل ��ادة
 57م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  6ل �س �ن��ة
 2010ال ��ى ال � ��زام ص��اح��ب ال�ع�م��ل
ال��ذي يستخدم عماال لديه بدفع
م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م ف � ��ي امل ��ؤس� �س ��ات
املالية املحلية لضمان حصولهم
عليها م��ع اخ�ط��ار الهيئة العامة
للقوى العاملة بالكشوف الدالة
ع �ل��ى ذل � ��ك ع �ل��ى ان ي� �ص ��در ق ��رار
م ��ن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب� �ن ��اء ع�ل��ى
عرض وزير الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة بتحديد
تلك املؤسسات املالية كما يجيز
اع� � �ف � ��اء ب� �ع ��ض االن � �ش � �ط� ��ة ب� �ق ��رار
ي �ص��در م ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء من
تحويل اجور العمالة الوافدة الى
املؤسسات املالية املحلية.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون (ال �ث��ان��ي):وي� � �ه � ��دف ال � � ��ى ف � � ��رض ع� �ق ��وب ��ات
اش� ��د م ��ن س��اب �ق �ت �ه��ا ب �م��ا يضمن
اعلى درج��ات الحماية القانونية
للعمالة الخاضعة لقانون العمل
وض �ب��ط س ��وق ال�ع�م��ال��ة بالقطاع
األه�ل��ي وال�ق�ض��اء على املنازعات
ال �ع �م��ال �ي��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ن �ش��أ ع�ن��د
ت�ط�ب�ي��ق اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون وال �ح��د
من النفقات املالية التي تتكبدها
االج �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة في
ه � ��ذا ال� �ش ��أن مل �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك�لات
ال�ن��اج�م��ة ع��ن م�خ��ال�ف��ات اص�ح��اب
االع �م ��ال وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال تعديل
امل��واد ارق��ام  138و 140و 142من
القانون الحالي.
كما اطلعت اللجنة على تقريري
اللجنة التشريعية والقانونية 24
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جواز اقتران الحكم الصادر ضد صاحب العمل
بإلغاء التخصيص لمدة  3سنوات
تتمة المنشور ص10
و 98ح��ول االق �ت��راح�ين بقانونني
االول وال� �ث ��ان ��ي وال� � � ��ذي ان �ت �ه��ت
ف�ي�ه�م��ا وب��اج �م��اع آراء االع �ض��اء
الحاضرين الى اآلتي:
 ع ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق �ت��راحاالول وذل ��ك ان ال �غ��رض وال�غ��اي��ة
م�ن��ه متحققة ب�ق��ان��ون ال�ع�م��ل في
القطاع األه�ل��ي الحالي ومنظمة
بقرارات تصدر من وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل.
 املوافقة على االقتراح بقانونال�ث��ان��ي ذل��ك ان االق �ت��راح بقانون
ج �ي��د ال �ف �ك��رة اذ ت �ض �م��ن ت�ع��دي��ل
ال�ج��زاء بما يتناسب مع خطورة
ال�ج��ري�م��ة وآث��اره��ا السلبية على
ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة وال ��وض ��ع
االجتماعي وما ينجم عن ذلك من
آثار سلبية على الدولة وشركات
القطاع الخاص والعامل نفسه.
وق� � ��د اس� �ت� �م� �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال ��ى
رأي ال �ح �ك��وم��ة م �م �ث�لا ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ال��ذي��ن
اب ��دوا موافقتهم ع�ل��ى م��ا انتهت
اليه اللجنة التشريعية في شأن
اضافة امل��ادة  3مكررا اذ ال توجد
ج��دوى من االق�ت��راح بقانون كون
ال � �ه ��دف م �ن��ه م �ت �ح �ق �ق��ا ف �ع�ل�ا ف��ي
ال �ق��ان��ون االص �ل��ي ك�م��ا ع�ل��ى ع��دم
جدوى االقتراح باضافة مادة 31
مكررا ك��ون الغرض منه متحققا
ف �ع�لا ف ��ي امل � ��ادة  28م ��ن ال �ق��ان��ون
وال � �ت� ��ي ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى ع � ��دم ج� ��واز
ت�ك�ل�ي��ف ال �ع��ام��ل ال �ق �ي��ام ب�ع�م��ل ال
يتفق مع طبيعة العمل املبينة في
العقد او ال تتناسب مع مؤهالت
وخبرات العامل التي تم التعاقد
معه على اساسها باالضافة الى
وج ��ود م��رك��ز اع �ت �م��اد مستويات
امل � �ه ��ارة امل �ه �ن �ي��ة ال �ت��اب��ع ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للقوى العاملة واملتوقع
ان ي � �م� ��ارس اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ��ه ف��ي
ت� ��وص � �ي� ��ف ال � ��وظ � ��ائ � ��ف واع� � � � ��داد
االخ �ت �ب ��ارات امل�ه�ن�ي��ة ل�ل�ك�ث�ي��ر من
امل � �ه� ��ن وس� �ي� �ت ��م ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ع �ل��ى
العمالة الوافدة في الفترة املقبلة.
ام��ا ف��ي ش��أن ت�ع��دي��ل امل ��ادة 44
فان الهيئة ترى ان النص االصلي
اكثر اتساقا مع التوازن في عالقة
العامل وصاحب العمل املرسخة
ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون ب �م �ش��ارك��ة اط � ��راف
عالقة العمل كما ان املادتني  4و11
م��ن االتفاقية  158ان�ه��اء الخدمة
لسنة  1982ملنظمة العمل الدولية
ت �ت �ض �م �ن ��ان م� �ع� �ي ��ار امل �ع �ق��ول �ي��ة
كأساس للتعويض وتحديد املدة

اتحاد عمال
الكويت يؤيد
تشديد العقوبة
على أصحاب العمل
المخالفين

تعديالت قانون العمل األهلي على طاولة املجلس الجلسة املقبلة

ف��ي ح��ال��ة ان �ه��اء ال�خ��دم��ة م��ن قبل
صاحب العمل.
واوض � � � ��ح م �م �ث �ل��و ال �ه �ي �ئ ��ة ان
التعديل املقدم على امل��ادة  57في
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون االول ي �ه��دف
م � �ن ��ح ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ق��وى
ال �ع ��ام �ل ��ة ح� ��ق ط �ل ��ب ص� � ��ورة م��ن
ك � �ش � ��وف م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال� �ع� �م ��ال ��ة
امل��رس �ل��ة ال ��ى امل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة
امل�ح�ل�ي��ة ل �غ��رض ف ��رض رق��اب�ت�ه��ا
ع� �ل ��ى ال� � �ت � ��زام اص � �ح� ��اب ص��اح��ب
ال �ع �م��ل ب��دف��ع امل �س �ت �ح �ق��ات وف�ق��ا
مل ��ا ن ��ص ع �ل �ي��ه ،ك �م��ا ي �ه ��دف ال��ى
استثناء بعض االنشطة  -بقرار
ي�ص��در م��ن مجلس ال� ��وزراء  -من
شرط تحويل الراتب حيث توجد
ت � �ع� ��اق� ��دات م � ��ع ج � �ه� ��ات اج �ن �ب �ي��ة
غير ع�ق��ود وزارة ال��دف��اع ووزارة
الثقافة فضال عن املزارع واملراعي
قليلة العمالة.
كما بينوا ان مشروع القانون
ال �ث��ان��ي يتضمن ت�ع��دي�لا ل�ل�م��واد
ال �ع �ق ��اب �ي ��ة ( 138و 140و)142
وي� � �ه � ��دف ال � � ��ى ف � � ��رض ع� �ق ��وب ��ات
اش� ��د م ��ن س��اب �ق �ت �ه��ا ب �م��ا يضمن
اعلى درج��ات الحماية القانونية
للعمالة الخاضعة لقانون العمل
وض �ب��ط س ��وق ال�ع�م��ال��ة بالقطاع
األه�ل��ي وال�ق�ض��اء على املنازعات
ال �ع �م��ال �ي��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ن �ش��أ ع�ن��د
ت�ط�ب�ي��ق اح �ك��ام ال �ق��ان��ون وب�ي�ن��وا
ان املشروع يتضمن تعديل املادة
 138ك�م��ا ف��ي االق �ت��راح ب��ال�ق��ان��ون
امل�ق��دم م��ن العضو ك��ام��ل محمود
ال� �ع ��وض ��ي وي� �ه ��دف ال� ��ى ت�غ�ل�ي��ظ
ال �ع �ق��وب��ة م ��ع اخ� �ت�ل�اف ف ��ي امل ��دد
للسجن ومبالغ ال�غ��رام��ات وعبر
ع ��ن ت �ح �ف��ظ ال �ح �ك��وم��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ف �ق ��رة ال� � � � � ��واردة ف� ��ي االق � �ت� ��راح

بتعديل امل��ادة  138بشأن تجميد
وال � �غ� ��اء ال �ت ��راخ �ي ��ص ح �ي��ث رأى
انها تتعلق بصالحيات الجهات
املختصة ويستحسن مشاورتها
كما اك��دوا ان العقوبات املقترحة
ي �ج��ب ان ي �ن �ظ��ر ال �ي �ه��ا ف ��ي ض��وء
م � �ب � ��دأ ال � � �ت� � ��درج ف � ��ي ال � � �ج� � ��زاءات
ووجود مدد لالنذارات القانونية.
كما استمعت اللجنة ال��ى آراء
ممثلي ال�ج�ه��ات األه�ل�ي��ة سالفي
ال��ذك��ر ح ��ول االق� �ت ��راح ��ات س��ال�ف��ة
الذكر وكانت على النحو التالي:
 غ� � ��رف� � ��ة ت� � � �ج � � ��ارة وص � �ن� ��اع� ��ةال� �ك ��وي ��ت :ع �ب��ر ع ��ن رأي ال �غ��رف��ة
ف��ي امل��واد املقترحة بوجه ع��ام اذ
تتفق الغرفة على اعتبار اصحاب
امل � � ��زارع اص� �ح ��اب ع �م��ل ب��اع�ت�ب��ار
ان�ه��م اط ��راف منتجة مثلهم مثل
ان� ��داده� ��م ف ��ي االن �ش �ط ��ة االخ� ��رى
وع�ل��ى ع��دم ج ��دوى اض��اف��ة امل��ادة
 31مكررا بشأن املهن الكهربائية
اع� �ت� �م ��ادا ع �ل��ى وج� � ��ود م�ن�ظ��وم��ة
امل� � ��ؤه� �ل��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
والغرفة مع املوافقة على االقتراح
بتعديل املادة  44في شأن تعديل
مهلة االخطار الواجب مراعاتها
ق ��ان ��ون ��ا ق �ب��ل ان � �ه ��اء ال �ع �ق��د غ�ي��ر
م�ح��دد امل ��دة واع�ت�ب��رت ال�غ��رف��ة ان
االق� �ت ��راح ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  57في
ش��أن ارس� ��ال ك �ش��وف مستحقات
ال �ع��ام �ل�ي�ن ل �ل �ه �ي �ئ��ة ب �ط �ل��ب م�ن�ه��ا
م �ق �ب��ول وم �ن��اس��ب وي � �ت� ��واءم م��ع
ت �ب �س �ي��ط االج� � � � ��راءات ك �م��ا اب � ��دوا
تحفظهم على تعديل امل��ادة 138
اذ ان ال�ع�ق��وب��ة امل�ق�ت��رح��ة تنطوي
على مبالغة ش��دي��دة ال مبرر لها
وطالبت الغرفة ان ال يكون تغليظ
العقوبات بديال عن الرقابة.

 االتحاد العام لعمال الكويت:ف � �ق� ��د اب� � � � ��دى م� �م� �ث ��ل م�ل�اح� �ظ ��ات
االت �ح��اد ح��ول ب�ع��ض امل�ق�ت��رح��ات
وذل � ��ك ب �ت��أي �ي��د امل �ق �ت��رح ب��اض��اف��ة
امل��ادة  31مكررا مع اضافة عبارة
م��ع ال �ت �ش��اور م��ع االت� �ح ��اد ال �ع��ام
ل �ع �م��ال ال �ك ��وي ��ت وذل � ��ك م ��ن اج��ل
ض � �م� ��ان ال � �ح � �ف� ��اظ ع � �ل ��ى ح� �ق ��وق
العامل مقابل الواجبات املطلوبة
منه وع��دم تشغيله ف��ي اع�م��ال ال
تتفق مع طبيعة العمل املنصوص
عليها في العقد وال تتناسب مع
م��ؤه�ل�ات وخ� �ب ��رات ال �ع��ام��ل وم��ع
ت�ف�ع�ي��ل امل �ن �ظ��وم��ة امل �ه �ن �ي��ة تحت
م �ظ �ل ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى
ال�ع��ام�ل��ة ك�م��ا اب ��دى االت �ح��اد ع��دم
م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى االق� �ت ��راح بتعديل
مهلة االخطار الواجب مراعاتها
ق� �ب ��ل ان� � �ه � ��اء ال� �ع� �ق ��د وف � � ��ي ش ��أن
اع�ف��اء بعض االنشطة م��ن ارس��ال
كشوف دفع مستحقات العاملني
لديها ال��ى الهيئة اب��دى االت�ح��اد
ت �خ��وف��ه م ��ن ال �ت �ع��دي��ل واش� �ت ��رط
اضافة عبارة اال يزيد عدد عمالة
امل �ن �ش��أة ع��ن  5ع �م��ال ل�لاس�ت�ث�ن��اء
وذل� ��ك ل �ع��دم اف �س��اح امل �ج��ال ام��ام
ب � �ع� ��ض امل � �ن � �ش� ��آت ل� �ل� �ت�ل�اع ��ب او
تجاوز القانون وفي شأن تشديد
العقوبات ف��ان االت�ح��اد يتفق مع
تغليظ ال�ع�ق��وب��ات وذل ��ك حفاظا
على حقوق العاملني مع التحفظ
على سحب التراخيص وي��رى ان
ت��راج��ع م��دة الحبس م��ن الخمس
سنوات لتكون ثالث سنوات.
 النقابة العامة للبنوك :ابدىممثلو النقابة بعض املالحظات
ع� �ل ��ى امل � � � ��واد امل� �ق� �ت ��رح ��ة اذ ت ��رى
النقابة ع��دم ج��دوى اضافة مادة
ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م  3م � �ك� ��ررا ذل � ��ك ان

املقترح متحقق فعال في القانون
ال� �ح ��ال ��ي ب��دل �ي��ل اح � �ت� ��واء ج ��دول
نسب العمالة الوطنية على نسبة
 ٪ 3لنشاط ال��زراع��ة وك��ذل��ك عدم
ج� ��دوى اض ��اف ��ة امل � ��ادة  31م �ك��ررا
في شأن تشغيل العامل في املهن
ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة وذل� ��ك
ل��وج��ود م��رك��ز اعتماد مستويات
امل �ه ��ارة امل�ه�ن�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة للهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ك �م��ا
تحفظت النقابة على تعديل املادة
 44م �ت �م �س �ك��ة ب ��ال �ن ��ص االص �ل ��ي
وال��ذي اتفقت عليه كافة االطراف
اب� ��ان م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون ال �ع �م��ل في
ال�ق�ط��اع األه �ل��ي  2010/6معتبرا
ت�ق�ل�ي��ل م ��دة االن� � ��ذار ت��راج �ع��ا عن
السياسة العمالية امل��رس�خ��ة في
ال�ق��ان��ون وال �ت��ي تعبر ع��ن ت��واف��ق
ب�ي�ن اط � ��راف ال �ع�ل�اق��ات ال�ع�م��ال�ي��ة
وخ ��اص ��ة ان ك ��ل ال �ع �ق ��ود ح��ال�ي��ا
وحتى العقود محددة املدة قامت
جهات العمل بتحويلها الى عقود
غ �ي��ر م� �ح ��ددة امل� ��دة وب ��ال ��ذات في
ق�ط��اع ال�ب�ن��وك وش��رك��ات التأمني
وش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار وش��رك��ات
االت�ص��االت وت��رى النقابة اإلبقاء
على ال�ن��ص كما ه��و خ��اص��ة بعد
االزم ��ات السابقة ال�ت��ي م��رت بها
العمالة من خالل الفصل وحاالت
التفنيش الجماعي والتي نتجت
عنها مشاكل م��ادي��ة واجتماعية
ل �ل �ع��ام �ل�ين وت ��ؤك ��د ال �ن �ق��اب��ة ان�ه��ا
م ��ع اع� �ط ��اء امل ��زي ��د م ��ن امل �م �ي��زات
وال� � �ح� � �ق � ��وق ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ول� �ي ��س
ان�ت�ق��اص�ه��ا خ�ص��وص��ا ان ال��دول��ة
متجهة ن�ح��و الخصخصة وه��و
م��ا ي�ع�ن��ي ان غ �ط��اء ه ��ذا ال�ق��ان��ون
س �ي �ط��ال ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
م� �س� �ت� �ق� �ب�ل�ا خ � �ص� ��وص� ��ا ف� � ��ي ظ��ل

ع��دم االم��ان الوظيفي في القطاع
الخاص.
أم��ا ف��ي ش��أن االق �ت��راح بتعديل
املادة ( )57فإن النقابة تبدي عدم
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت �ع��دي��ل وج��وب �ي��ة
إرس� � ��ال ك �ش��ف ت �ح��وي��ل ال ��روات ��ب
ل �ل �ه �ي �ئ ��ة ل � �ي � �ك� ��ون ب� �ط� �ل ��ب م �ن �ه��ا
واس � �ت � �ث � �ن� ��اء ب� �ع ��ض ال � �ف � �ئ� ��ات إذ
ي�ت�ع��ارض تطبيق ه��ذه امل ��ادة مع
م��واد اخ��رى في القانون مرتبطة
م �ب��اش��رة م�ع�ه��ا وه ��ي امل � ��واد (28
و 29و 30و 35و 40و 38و59
و )63ف� �ك� �ي ��ف ي �ت �س �ن��ى ل �ل �ه �ي �ئ��ة
م ��راق� �ب ��ة ع� �ق ��ود ال �ع �م��ل وم��راق �ب��ة
صناديق ال�ج��زاءات وم��دى التزام
صاحب العمل بالئحة الجزاءات
وم � ��راق � �ب � ��ة ض � �م� ��ان� ��ات ت �ح �ص �ي��ل
ال ��دي ��ون ودي � ��ن ال �ن �ف �ق��ة واالج � ��ور
فضال عن التعارض مع صندوق
املخالفات ل��ذا ت��رى ع��دم التعديل
ع�ل��ى امل ��ادة وإل� ��زام ك��اف��ة الجهات
ب� �ت ��زوي ��د ه �ي �ئ��ة ال � �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
ب� �ك� �ش ��وف ال� � ��روات� � ��ب وف� � ��ي ش ��أن
مواد العقوبات فإن النقابة تؤيد
تغليظ العقوبات وتقترح اضافة
ان تشمل التراخيص الصادرة من
البلدية على املادة ( )138املقترحة
ع� �ل ��ى ال� � �ج � ��زاء ال� �ت� �ب� �ع ��ي ب �س �ح��ب
التراخيص.
وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى م� ��ا س� �ب ��ق وب �ع��د
املناقشة وتبادل اآلراء واالستماع
ال� � ��ى وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر امل �خ �ت �ل �ف��ة
ان�ت�ه��ت اللجنة ف��ي ت�ق��ري��ره��ا ال��ى
التالي:
 ع � ��دم امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اض��اف��ةمادة جديدة برقم ( 3مكررا) ذلك
ان ال �غ��اي��ة م��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
املشار اليه متحققة بالقانون رقم
( )6لسنة  2010ف��ي ش��أن العمل
في القطاع االهلي إذ إن القانون
ينظم ع�لاق��ات ال�ع�م��ل بشكل ع��ام
وال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن امل� � ��زارع وص��اح��ب
ال �ع �م��ل ه ��ي ع�ل�اق��ة ع �م��ل تخضع
ألحكام القانون.
 عدم املوافقة على اضافة مادةج��دي��دة ب��رق��م ( 31م� �ك ��ررا) إذ إن
الغرض من التعديل متحقق فعال
في املادة ( )28من القانون وكذلك
وج ��ود م��رك��ز اع �ت �م��اد مستويات
امل� � �ه � ��ارة امل �ه �ن �ي ��ة ت ��اب ��ع ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة للقوى العاملة.
 اإلب �ق��اء ع�ل��ى ال �ن��ص األص�ل��يللمادة ( :)44ذلك ان النص االصلي
اكثر اتساقا مع التوازن في عالقة
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رفض اشتراط المؤهل التخصصي للعمل
في المهن الكهربائية والصحية
تتمة المنشور ص11
العامل وصاحب العمل املرسخة
ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون ب �م �ش��ارك��ة اط � ��راف
عالقة العمل كما ان امل��ادت�ين ()4
و ( )11م��ن االتفاقية ( 158إنهاء
ال � �خ ��دم ��ة) ل �س �ن��ة  1982مل�ن�ظ�م��ة
العمل الدولية تتضمنان معيار
امل �ع �ق��ول �ي��ة ك ��أس ��اس ل�ل�ت�ع��وي��ض
وت �ح��دي��د امل � ��دة ف ��ي ح ��ال ��ة إن �ه��اء
الخدمة من قبل صاحب العمل.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى رب � ��ط إرس � ��الك� �ش ��وف ��ات ت� �ح ��وي ��ل م �س �ت �ح �ق��ات
ال �ع��ام �ل�ين ل ��دى ص��اح��ب ال �ع �م��ل -
ال��ذي يستخدم عمالة ال تقل عن
خ�م�س��ة ع �م��ال  -ل ��دى امل��ؤس�س��ات
امل ��ال� �ي ��ة امل �ح �ل �ي��ة وم� �ن ��ح ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام��ة ح��ق طلب
ص� � � ��ورة م � ��ن ال � �ك � �ش ��وف امل ��رس �ل ��ة
وج� ��واز إع �ف��اء ب�ع��ض االن �ش �ط��ة -
ب �ق��رار م��ن م�ج�ل��س ال� � ��وزراء  -من
تحويل اجور العمالة الوافدة الى
املؤسسات املالية املحلية.
 املوافقة على تعديل العقوباتف� � ��ي امل� � � � � ��واد ال � �ع � �ق ��اب � �ي ��ة ب� �ف ��رض
ع�ق��وب��ات اش ��د م��ن سابقتها بما
ي �ض �م��ن اع �ل��ى درج� � ��ات ال�ح�م��اي��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ل �ع �م��ال��ة ال �خ��اض �ع��ة
ل� �ق ��ان ��ون ال� �ع� �م ��ل وض � �ب� ��ط س ��وق
العمالة بالقطاع االهلي والقضاء
على املنازعات العمالية التي قد
تنشأ عند تطبيق احكام القانون.
قرار اللجنة
وب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب ��إج� �م ��اع آراء
اعضائها الحاضرين إلى اآلتي:
أوال :امل��واف �ق��ة (ب �ع��د ال�ت�ع��دي��ل)
ع �ل��ى االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ال �ث��ان��ي
وامل�ش��روع�ين بقانونني ذل��ك وفق
الوارد في الجدول املقارن.
ث� ��ان � �ي� ��ا :ع � � ��دم امل � ��واف� � �ق � ��ة ع �ل��ى
االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن (االول
والثالث والرابع).
امل � � � � � � ��ادة االول� � � � � � � � ��ى :ي� �س� �ت� �ب ��دل
بنصوص املواد ( 57و 138و140
و )142من القانون رقم ( )6لسنة
 2010امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ال �ن �ص��وص
اآلتية:
امل � � ��ادة ( :)57ي �ل �ت ��زم ص��اح��ب
العمل الذي يستحدم عددا ال يقل
ع ��ن خ�م�س��ة ع �م��ال وف �ق��ا ألح �ك��ام
هذا القانون ان يدفع مستحقات
ال �ع��ام �ل�ين ل��دي��ه ف ��ي ح�س��اب��ات�ه��م
ل ��دى امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة املحلية
وللهيئة ال�ع��ام��ة للقوى العاملة
ان ت� �ط� �ل ��ب ص� � � ��ورة م � ��ن ك �ش��وف

التعديالت الجديدة
تحد من زيادة
معدالت الجرائم
وتعالج اختالل
التركيبة السكانية

جانب من إحدى جلسات املجلس

التحويل املرسلة لتلك املؤسسات
املالية.
وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء ب �ن��اء ع �ل��ى ع ��رض وزي��ر
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ووزير املالية بتحديد املؤسسات
امل� � ��ال � � �ي� � ��ة وق� � � � ��واع� � � � ��د امل � �ع� ��ام � �ل� ��ة
ال �خ��اص��ة ب �ه��ذه ال �ح �س��اب��ات من
ح �ي��ث امل� �ص ��روف ��ات وال �ع �م ��والت
واالج � ��راءات التنظيمية ف��ي هذا
الشأن.
وي� � �ج � ��وز ب� � �ق � ��رار م � ��ن م �ج �ل��س
الوزراء اعفاء بعض االنشطة من
تحويل اجور العمالة الوافدة الى
املؤسسات املالية املحلية.
امل��ادة ( :)138م��ع ع��دم اإلخ�لال
بأي عقوبة اشد ينص عليها أي
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة
 ع��ن ك��ل عامل  -ال تقل ع��ن الفيدي� � �ن � ��ار وال ت� ��زي� ��د ع� �ل ��ى ع �ش ��رة
آالف دي� �ن ��ار أو ب ��إح ��دى ه��ات�ين
ال� �ع� �ق ��وب� �ت�ي�ن ك � ��ل ص� ��اح� ��ب ع �م��ل
يخالف احكام الفقرة الثانية من
املادة العاشرة.
وف� � ��ي ح� � ��ال ال � �ت � �ح ��اق ال �ع ��ام ��ل
ب��ال�ع�م��ل ل ��دى ص��اح��ب ع�م��ل آخ��ر
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�لاح �ك��ام امل � ��ادة ()10
ف �ق ��رة ( )2امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ي�ع��اق��ب
ص � ��اح � ��ب ال � �ع � �م� ��ل اآلخ � � � ��ر ب� � ��ذات
العقوبة ال ��واردة ف��ي ال ��واردة في
ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ق��ة م��ن ه ��ذه امل ��ادة
وذل� � � � ��ك م� � ��ن دون اخ� � �ل� ��ال ب �ح��ق
الجهة االداري��ة في إبعاد العامل
املخالف.
امل��ادة ( :)140م��ع ع��دم اإلخ�لال
ب� ��أي ع �ق��وب��ة أش� ��د ي �ن��ص عليها
أي ق ��ان ��ون آخ ��ر ي �ع��اق��ب ب�غ��رام��ة
ال تقل ع��ن خمسمائة دي�ن��ار وال

ت ��زي ��د ع �ل ��ى ال � ��ف دي � �ن� ��ار ك� ��ل م��ن
ل ��م ي �م �ك��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن امل�خ�ت�ص�ين
ال��ذي��ن ي�ح��دده��م ال��وزي��ر م��ن أداء
واجباتهم املنصوص عليها في
امل��ادت�ين ( )133و ( )134م��ن هذا
القانون.
وت �ض��اع��ف ال �غ��رام��ة ف��ي ح��ال��ة
العود.
امل ��ادة ( :)42ي�ع��اق��ب بالحبس
م��دة ال تقل ع��ن شهر وال تجاوز
س�ت��ة اش�ه��ر وب �غ��رام��ة ال ت�ق��ل عن
خمسمائة دي �ن��ار وال ت��زي��د على
ال� �ف ��ي دي� �ن ��ار او ب ��إح ��دى ه��ات�ين
ال �ع �ق��وب �ت�ين ك ��ل م ��ن ي �خ��ال��ف ام��ر
ال��وق��ف او ال �غ �ل��ق ال� �ص ��ادر عمال
ب ��أح� �ك ��ام امل � � ��ادة ( )135م ��ن ه��ذا
القانون من دون تالفي املخالفات
التي اعلنه بها املفتش املختص.
املادة الثانية :تضاف الى املادة
( )146م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  6لسنة
 2010امل� �ش ��ار ال �ي��ه ف �ق��رة اخ �ي��رة
نصها كالتالي:
وإذا ت �ب�ي�ن ل �ل �م �ح �ك �م��ة ت�ع�ن��ت
ص � � ��اح � � ��ب ال� � �ع� � �م � ��ل ف� � � ��ي ص � ��رف
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال � �ع� ��ام� ��ل ف� �ل� �ه ��ا ان
تقضي له بتعويض يساوي ٪1
من قيمة تلك املستحقات عن كل
شهر تأخير في صرفها اعتبارا
م��ن ت��اري��خ ت�ق��دي��م ال�ط�ل��ب امل�ش��ار
اليه في الفقرة االولى ويسري في
شأن املبلغ املحكوم به نص املادة
( )145من ه��ذا القانون وذل��ك مع
ع� ��دم اإلخ� �ل��ال ب �ح��ق ال �ع��ام��ل في
امل�ط��ال�ب��ة أم ��ام ذات املحكمة ب��أي
تعويضات اخرى.
امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة :يلغى ك��ل حكم
يتعارض مع احكام هذا القانون.
امل � � ��ادة ال� ��راب � �ع� ��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء  -كل

فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.
ون �ص ��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
مل�ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل بعض
اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )6لسنة
 2010في شأن العمل في القطاع
األهلي على اآلتي:
م� � ��رت ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال� �ع� �م ��ل ف��ي
ال�ق�ط��اع االه �ل��ي وال�ن�ف�ط��ي ب��دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راح ��ل
وذل ��ك ح�س��ب طبيعة ك��ل مرحلة
وخ� �ص ��ائ� �ص� �ه ��ا وم �س �ت �ج��دات �ه��ا
على املستويني املحلي والدولي
وج� � � ��اءت ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات مل��واك �ب��ة
التطور االقتصادي للكويت بدءا
م��ن ع ��ام  1959م� ��رورا ب��امل��رس��وم
االم� �ي ��ري رق ��م ( )43ل�س�ن��ة 1960
وان � �ت � �ه � ��اء ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م ()6
ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن ال �ع �م ��ل ف��ي
ال�ق�ط��اع االه�ل��ي وال ��ذي استهدف
ف �ي��ه امل� �ش ��رع ت �ح�ق �ي��ق ح ��زم��ة من
االه � � � � � � ��داف ح � �ي� ��ث ح� � � ��رص ع �ل��ى
إعادة التوازن بني طرفي العالقة
ال �ت �ع��اق��دي��ة :رب ال�ع�م��ل وال�ع��ام��ل
وقد تم تعديل املادة ( )57لتنص
ع�ل��ى ح��ق ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للقوى
العاملة بطلب صورة من كشوف
م �س �ت �ح �ق��ات ال� �ع� �م ��ال ��ة امل ��رس �ل ��ة
ال ��ى امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة
ل � �غ� ��رض ف � � ��رض رق ��اب� �ت� �ه ��ا ع �ل��ى
ال� �ت ��زام اص �ح��اب ص��اح��ب ال�ع�م��ل
ب��دف��ع امل�س�ت�ح�ق��ات وف �ق��ا مل��ا نص
ع �ل �ي��ه وم� ��راع� ��اة ل �ب �ع��ض ال �ع �ق��ود
التي تبرمها بعض الجهات مثل
وزارة ال��دف��اع وال �ث �ق��اف��ة وبعض
االنشطة قليلة العمالة فقد سمح
ال �ق��ان��ون مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء إع �ف��اء
بعض االنشطة من تحويل اجور

ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة ال��ى امل��ؤس�س��ات
املالية املحلية.
ون� �ظ ��را ل� ��زي� ��ادة ظ ��اه ��رة ق �ي��ام
اصحاب العمل باستقدام عمالة
واف� � ��دة او اس� �ت� �خ ��دام ع �م��ال��ة من
داخ��ل البالد او ال يتم تسليمهم
العمل لديه او يثبت عدم حاجته
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل �ه��م م �م��ا ي �ت��رت��ب عليه
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ع� ��وق� ��ات ل�ل�ع�م��ل
ب��ال�ق�ط��اع االه �ل��ي ب�ص�ف��ة خ��اص��ة
ول� �ل ��وزارات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم��ة
ب�ص�ف��ة ع��ام��ة وم��ا ق��د ي�ن�ج��م عنه
م ��ن م �ش �ك�ل�ات ت ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع�ل��ى
ت�ن�ظ�ي��م س� ��وق ال �ع �م��ل وال �ع �م��ال��ة
ال��واف��دة وع�ل��ى م�ن��اخ االستثمار
ب��ال�ب�لاد وم ��ا ي�ت�ب��ع ذل ��ك م��ن آث��ار
سيئة علي النشاط االقتصادي
للدولةم.
وملا كان القانون املشار اليه قد
حدد في فصله الثاني من الباب
ال�س��ادس العقوبات امل�ق��ررة على
مخالفات اص�ح��اب العمل إال ان
ال��واق��ع العملي اث�ب��ت ع��دم كفابة
تلك العقوبات في تحقيق الغاية
التي تبناها املشرع عند وضعها
ملواجهة تلك املخالفات لذلك كان
الزم � ��ا ان ي �ت��م اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
تلك العقوبات بما يتناسب مع
الواقع وذلك لتحقيق الردع العام
والخاص للعقوبة وضبط سوق
ال�ع�م��ال��ة ب��ال�ق�ط��اع االه �ل��ي وذل��ك
بإعادة تنظيم العقوبات وفرض
ع�ق��وب��ات اش��د م��ن سابقتها بما
ي�ض�م��ن اع �ل��ى درج � ��ات ال�ح�م��اي��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ل �ع �م��ال��ة ال�خ��اض�ع��ة
لقانون العمل.
وع �ل �ي��ه ف �ق��د ت ��م ت �ع��دي��ل امل ��واد
ارقام ( 138و 140و )142وتشديد
ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى امل�خ��ال�ف�ين حيث

ن�ص��ت امل ��ادة ( )138ع�ل��ى عقوبة
ال �ح �ب��س ال� �ت ��ي ال ت � �ج� ��اوز ث�ل�اث
سنوات والغرامة التي ال تقل عن
الفي دينار وال تزيد على عشرة
آالف دي � �ن� ��ار ب � ��دال م� ��ن ال� �غ ��رام ��ة
ال �ت��ي ال ت�ق��ل ع��ن ال ��ف دي �ن��ار وال
ت ��زي ��د ع �ل��ى خ �م �س��ة أالف دي �ن��ار
لكل صاحب عمل يخالف احكام
ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة ()10
املعدلة بالقانون رقم ( )108لسنة
 2013من دون إخالل بحق الجهة
االداري � � � � ��ة ف� ��ي اإلب� � �ع � ��اد االداري
للعامل املخالف.
وف��رض��ت امل� ��ادة ( )140عقوبة
ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ل ��م ي �م �ك��ن امل��وظ��ف
امل �خ �ت��ص م ��ن ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات��ه
الوظيفية وصالحياته املقررة له
وف�ق��ا ل�ل�م��ادت�ين ( 133و )134من
ال �ق��ان��ون وه��ي غ��رام��ة ال ت�ق��ل عن
خمسمائة دي �ن��ار وال ت��زي��د على
ألف دينار بدال من الغرامة التي
ال تجاوز ال��ف دينار ون��ص على
مضاعفة الغرامة في حالة العود.
كما تم تعديل العقوبة الواردة
ف � ��ي امل � � � � ��ادة ( )142وال � �خ� ��اص� ��ة
بمعاقبة ك��ل م��ن يخالف االوام��ر
الصادرة بالوقف او الغلق عمال
ب�ح�ك��م امل� ��ادة ( )135م��ن ال�ق��ان��ون
ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت �ق��ل ع��ن شهر
وال ت�ج��اوز ستة اش�ه��ر وبغرامة
ال ت� �ق ��ل ع � ��ن خ �م �س �م��ائ��ة دي� �ن ��ار
وال ت��زي��د ع�ل��ى ال �ف��ي دي �ن��ار ب��دال
م��ن ال�ح�ب��س م��دة ال ت �ج��اوز ستة
اشهر والغرامة التي ال تزيد على
ال��ف دي�ن��ار وذل��ك م��ن دون تالفي
املخالفات التي اعلنه بها املفتش
املختص.
وق��د اضيفت ف�ق��رة اخ�ي��رة الى
امل� � � ��ادة ( )146ت �ق �ض��ي ب��أح �ق �ي��ة
املحكمة بفرض تعويض على كل
ص��اح��ب ع�م��ل يتعنت ف��ي ص��رف
مستحقات ال�ع��ام��ل ي �س��اوي ٪1
من قيمة املستحقات عن كل شهر
ت��أخ�ي��ر ف��ي ص��رف�ه��ا اع �ت �ب��ارا من
ت��اري��خ ت�ق��دي��م ال �ع��ام��ل ط�ل��ب ال��ى
ادارة العمل املختصة وفقا لحكم
الفقرة االولى من املادة ( )146مع
ع� ��دم اإلخ� �ل��ال ب �ح��ق ال �ع��ام��ل في
املطالبة ام��ام ذات املحكمة بأية
ت�ع��وي�ض��ات اخ ��رى وذل ��ك حماية
ل� �ل� �ع ��ام ��ل م� � ��ن ت� �ع� �ن ��ت اص � �ح� ��اب
االعمال في صرف مستحقاتهم.
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جدول األعمال

ديوان المحاسبة يالحظ بطء اإلجراءات
التنفيذية لالنتهاء من المشاريع البيئية
أح � � ��ال دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع �ل��ى
م�ج�ل��س االم� ��ة ت �ق��ري��ره ع��ن تكليف
م �ج �ل��س األم� � ��ة ع ��ن ن �ت��ائ��ج ف�ح��ص
ورقابة الديوان على نقطة االرتباط
ال�ك��وي�ت�ي��ة مل�ش��اري��ع ال�ب�ي�ئ��ة والح��ظ
ال � ��دي � ��وان  3م�ل�اح� �ظ ��ات ج��وه��ري��ة
م�ن�ه��ا ب ��طء االج� � � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
لالنتهاء من مشاريع اع��ادة تأهيل
البيئة واس�ت�ن�ف��اد م��ا ي�ق��ارب ٪ 80
م ��ن امل �ي ��زان� �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ن�ق�ط��ة
االرت �ب��اط ب��ال��رغ��م م��ن ض�ع��ف نسب
وان� � �ج � ��از ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��اري ��ع اع � ��ادة
تأهيل البيئة وفيما يلي تفاصيل
اه ��م امل�لاح �ظ��ات ع��ن ن�ت��ائ��ج اع�م��ال
نقطة االرتباط الكويتية :باالشارة
ال ��ى ك�ت��اب�ك��م رق ��م /5ص22873-1/
امل � � ��ؤرخ  2010/12/15وال� �خ ��اص
بتكليف دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة م��واف��اة
م �ج �ل��س االم� � ��ة ب �ت �ق��ري��ر ت�ف�ص�ي�ل��ي
ك��ل س�ت��ة اش �ه��ر ع��ن ن�ت��ائ��ج فحصه
ورق� ��اب � �ت� ��ه ع� �ل ��ى ن� �ق� �ط ��ة االرت� � �ب � ��اط
الكويتية ملشاريع البيئة.
يطيب لديوان املحاسبة ان يقدم
لكم تقريره بهذا الشأن عن الفترة من
 7/1وحتى  2015/12/31وذل��ك في
ح��دود ما توافر لديه من معلومات
وبيانات تتعلق بموضوع التكليف
وي ��أم ��ل ان ي �ك ��ون ال �ت �ق��ري��ر م�ح�ق�ق��ا
ل �ل��اغ � ��راض ال� �ت ��ي ج� � ��اءت ب�ت�ك�ل�ي��ف
املجلس ومعينا له في الحفاظ على
املال العام واملصلحة العامة.
ع � �ل � �م� ��ا أن � � � ��ه ب � � �ن� � ��اء ع� � �ل � ��ى ط �ل��ب
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ك �ت��اب��ه امل� ��ؤرخ
 2016/2/21اص � ��در ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر
النفط بالوكالة قرارا بتشكيل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ات ال � � ��واردة
بتقرير ديوان املحاسبة.
ون � �ظ ��را ل �ق �ي��ام ن �ق �ط��ة االرت � �ب ��اط

الكويتية باعداد الحساب الختامي
سنويا فقد ارسل الديوان عدة كتب
ك ��ان آخ��ره��ا ال �ك �ت��اب رق ��م - 1/1/3
س  43ب �ت��اري��خ  2016/2/16ال��ى
املجلس بشأن اعادة النظر في طلبه
السابق بخصوص تكليف الديوان
بموافاة لجنة امليزانيات والحساب
الختامي بتقرير تفصيلي سنوي
بدال من كل ستة اشهر اال انه وحتى
تاريخه لم يتم موافاة الديوان برد
املجلس في هذا الخصوص.
 - 1ب ��طء االج � � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
لالنتهاء من مشاريع اع��ادة تأهيل
البيئة.
الح� ��ظ ال� ��دي� ��وان ت ��دن ��ي اج �م��ال��ي
التعاقدات والنفقات االخرى وكذلك
اجمالي املبالغ املنصرفة ملشاريع
تأهيل البيئة مقابل امل�ب��ال��غ املقرة
م � ��ن االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �م �ط��ال �ب��ات
البيئية ح�ي��ث بلغت ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
 ٪ 4.4و ٪ 2.8كما تبني بعد دراسة
ال�خ�ط��ط امل �ع��دة م��ن نقطة االرت �ب��اط
ت ��أخ ��ر االن � �ج ��از ال �ف �ع �ل��ي ل�لان�ش�ط��ة
عما هو مخطط له وينوه الديوان
إل ��ى ان م �س �ت��وى االن� �ج ��از للخطط
التنظيمية يقارس بمقارنة االنجاز
ال �ف �ع �ل��ي مل ��راح ��ل ال �خ �ط��ة ب��ال�خ�ط��ة
االص� �ل� �ي ��ة ال� �ت ��ي م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان
توضح كافة االنشطة في املشاريع
م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ك ��م وال � �ن ��وع وال ��زم ��ن
والتكلفة ولم يتبني للديوان وجود
هذا التفصيل في الخطط املعدة من
قبل نقطة االرت�ب��اط مما ال يوضح
ك �ي �ف �ي��ة ق� �ي ��اس ن �س��ب االن � �ج� ��از ف��ي
مشاريع البيئة حيث تم االجتماع
ومناقشة الفريق الفني في النقطة
وط�ل��ب توضيح الخطط بتاريخي
 4/13و 2016/4/28ول � � ��م ي �ت��م
تزويدنا بها حتى تاريخه.

مبنى ديوان املحاسبة

 - 2اس �ت �ن �ف��اد م ��ا ي� �ق ��ارب ٪ 80
م ��ن امل �ي ��زان� �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ن�ق�ط��ة
االرت �ب��اط ب��ال��رغ��م م��ن ض�ع��ف نسب
انجاز تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل
البيئة.
تبني لدى الفحص استمرار تزايد
امل� �ص ��روف ��ات االداري � � � ��ة امل�خ�ص�ص��ة
لتسيير اع�م��ال نقطة االرت �ب��اط من
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت ��م ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا من
ق�ب��ل األم ��م امل�ت�ح��دة ب��واق��ع  ٪ 3من
قيمة م�ب��ال��غ ال�ت�ع��وي�ض��ات البيئية
املدفوعة لدولة الكويت حيث بلغت
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة واالل �ت��زام��ات
امل�س�ت�ح�ق��ة ح�ت��ى  2015/12/31ما
ق ��دره  19٫816٫668دي �ن��ارا كويتيا
وه��و م��ا ي �ع��ادل  ٪ 80م��ن اجمالي
امل� �ب� �ل ��غ امل� �خ� �ص ��ص ل �ل �م �ص��روف��ات
االداري��ة وق��دره  24٫597٫011دينارا
ك��وي �ت �ي��ا ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ت ��م اس �ت �ب �ع��اد
امل �ب ��ال ��غ ال �ن��اش �ئ��ة ع ��ن االل� �ت ��زام ��ات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ش��رك��ة  E&Eوج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت وتحميلها على املشاريع
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وك� ��ذل� ��ك ت �ك��ال �ي��ف ب�ع��ض
املستشارين الذين تم نقل تكلفتهم
على ميزانية امل�ط��ال�ب��ات علما بأن

نسبة املبالغ املحولة ال��ى الجهات
امل � �ن � �ف ��ذة ل� �ل� �م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ي �ئ �ي��ة ل��م
ت �ت �ج��اوز  ٪ 2.8م��ن اج �م��ال��ي قيمة
امل� �ط ��ال� �ب ��ات وم � � ��دد ان � �ج � ��از ب �ع��ض
املشاريع في الجهات املنفذة تمتد
ال � ��ى س �ن��ة  2037ح �س��ب ال� �ج ��داول
ال��زم �ن �ي��ة امل� �ع ��دة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات
املنفذة.
 - 3مخالفة ق��رار مجلس ال��وزراء
رقم  2015/111بشأن املوافقة على
توفير مبنى بديل.
ق ��ام ��ت ن �ق �ط��ة االرت� � �ب � ��اط ب ��اب ��رام
عدة عقود مع ثالث شركات للقيام
ب ��أع �م ��ال ت��رم �ي��م ل �ل �م �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
ح �ي��ث ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة ال �ع �ق ��ود م�ب�ل��غ
 11.960دينارا كويتيا حتى تاريخه
باملخالفة للمادة  1من القرار املذكور
وال� �ت ��ي ورد ف �ي �ه��ا ان ي� �ك ��ون امل �ق��ر
الجديد من دون رسوم او مقابل وال
يترتب عليه صرف مبالغ للترميم
او ال� �ب� �ن ��اء ل� �ك ��ون م �ي ��زان �ي ��ة ن�ق�ط��ة
االرت�ب��اط تخص مبالغ تعويضات
ح �ي��ث ان ك ��اف ��ة امل� �ص ��روف ��ات ال �ت��ي
ق ��ام ��ت ب �ه��ا ن �ق �ط��ة االرت � �ب � ��اط ل �ه��ذا
الشأن تعد مصروفات صرفت بغير

الوجه الذي خصصت له.
ويطلب الديوان االلتزام بأحكام
قرارات مجلس الوزراء والصرف من
امليزانية بما خصصت له.
 اه ��م امل�لاح �ظ��ات امل�س�ت�م��رة منالتقارير السابقة:
 - 1عدم االلتزام بقرارات مجلس
ال��وزراء بشأن الحفاظ على االموال
ال �ع��ام��ة وت �ح �م �ي��ل ن�ق �ط��ة االرت� �ب ��اط
ب� �م� �ص ��روف ��ات ت� �ع ��اق ��دات ت�ح�م�ل�ه��ا
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة دون وج� ��ود م ��ردود
فعلي مثال على ذلك:
 ع�ق��د م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب�ح��اثالعلمية بتاريخ  2011/8/2بمبلغ
 9٫626٫502دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي مل ��دة
خمس سنوات.
 ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال � �خ ��دم ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ةوادارة وتشغيل املختبر املركزي مع
شركة ايكولوجي اند انفيايرومنت
ب � �ت� ��اري� ��خ  2009/12/17ب �م �ب �ل��غ
 6٫630٫000دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي مل ��دة
خ �م��س س � �ن� ��وات الدارة وت �ش �غ �ي��ل
املختبر املركزي.
 عقد تصميم وتنفيذ وصيانةن �ظ��ام ادارة امل �ع �ل��وم��ات م ��ع ش��رك��ة
ايكولوجي اند انفايرومنت بتاريخ
 2010/8/1بمبلغ  2٫388٫804دنانير
ك��وي�ت�ي��ة مل ��دة خ�م��س س �ن��وات وذل��ك
لتقديم وت�ط��وي��ر وتنفيذ وصيانة
ن �ظ ��ام ادارة امل �ع �ل��وم��ات ل �ب��رن��ام��ج
مشاريع اعادة تأهيل البيئة.
 عقد الخدمات االستشارية معجامعة الكويت بتاريخ 2010/1/17
بمبلغ  2.254.375دي �ن��ارا كويتيا
مل� � ��دة س �ن� �ت�ي�ن ل� �ت� �ق ��دي ��م ال� �خ ��دم ��ات
االستشارية.
وه��ي عقود سابقة ت��م انهاؤها
م ��ن دون االس �ت �ف ��ادة م�ن�ه��ا وت�ك�ب��د
م �ي��زان �ي��ة ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط ب��أع �ب��اء

13

والتزامات مالية.
 - 2مخالفة احكام املادتني رقمي
( 140و )141من الدستور واملادتني
رقمي ( 1و  )7من امل��رس��وم بقانون
رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد
امل �ي��زان �ي��ات ال �ع��ام��ة وال��رق��اب��ة على
تنفيذها والحساب الختامي.
 - 3اس �ت �ث �ن ��اء ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط
م ��ن اح �ك ��ام ق� ��رار وزي� ��ر امل��ال �ي��ة رق��م
( )18ل �س �ن��ة  1996م ��ن دون م �ب��رر
وب��امل�خ��ال�ف��ة مل��ا ورد ب �ق��رار مجلس
ال ��وزراء رق��م ( )470لسنة  2001في
هذا الشأن.
 - 4اس � � �ت � � �م � ��رار ع� � � ��دم اع � �ت � �م ��اد
الهيكل التنظيمي لنقطة االرتباط
الكويتية باملخالفة للمادة ( )1من
ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رق� ��م ()666
لسنة .2001
 -0 5اس�ت�م��رار ع��دم اخ��ذ موافقة
مجلس الخدمة املدنية على النظام
امل ��ال ��ي واالداري (ج � ��دول ال ��روات ��ب
واملزايا املادية والعينية).
 - 6امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��ت
التعاقد مع املستشارين:
أ  -اس �ت �م��رار ت�ع�ي�ين م�س�ت�ش��اري
في نقطة االرتباط من دون العرض
على مجلس الخدمة املدنية.
ب  -استمرار مخالفة قرار مجلس
ال� � � � ��وزراء ب� �ش ��أن وق � ��ف االس �ت �ع��ان��ة
باملتقاعدين.
ج  -اس�ت�م��رار ع��دم وج ��ود أس��س
وض � ��واب � ��ط ل �ت �ع �يي��ن امل �س �ت �ش��اري��ن
وعدم االلتزام بقرار مجلس الخدمة
املدنية رقم ( )5لسنة .2007

 36مليون دينار مصروفات هيئة الصناعة
في 2014/2013
أح� � ��ال م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
مجلس األمة نسخة من املرسوم
رق � ��م  119ل �س �ن��ة  2016ب��إح��ال��ة
مشروع قانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة للصناعة
للسنة املالية .2014/2013
وجاءت مواده كاآلتي:

م � � � ��ادة أول � � � � ��ى :ب � �ل� ��غ اج� �م ��ال ��ي
االي � � ��رادات ب��ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
للهيئة العامة للصناعة للسنة
امل � ��ال� � �ي � ��ة  2014/2013م �ب �ل��غ
 46.648.801د.ك ف� �ق ��ط ت�س�ع��ة
وارب � � �ع� � ��ون م� �ل� �ي ��ون ��ا وس �ت �م��ائ��ة
وثمانية واربعون الفا وثمانمائة

وواحد دينار كويتي ال غير.
م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ب� �ل ��غ اج� �م ��ال ��ي
املصروفات بالحساب الختامي
للهيئة العامة للصناعة للسنة
امل � ��ال� � �ي � ��ة  2014/2013م �ب �ل��غ
 36.334.194د.ك ف � �ق� ��ط س �ت��ة
وث �ل��اث � ��ون م �ل �ي��ون ��ا وث�ل�اث �م��ائ ��ة

وارب � �ع � ��ة وث �ل��اث � ��ون ال� �ف ��ا وم ��ائ ��ة
وارب�ع��ة وتسعون دي�ن��ارا كويتي
ال يغر.
م� � � ��ادة ث� ��ال � �ث� ��ة :ب� �ل� �غ ��ت زي � � ��ادة
االي��رادات عن املصروفات للهيئة
ال�ع��ام��ة للصناعة للسنة املالية
 2014/2013م�ب�ل��غ 13.314.607

د.ك ف �ق ��ط ث�ل�اث ��ة ع �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا
وث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وأرب � �ع� ��ة ع �ش��ر ال �ف��ا
وستمائة وسبعة دنانير كويتيا
ال غ� �ي ��ر وت � �ح� ��ول ب ��ال� �ك ��ام ��ل ال ��ى
اح �ت �ي��اط��ي م� �ش ��روع ��ات ال �ه �ي �ئ��ة
وذلك حسبما هو وارد بالجدول
حرف (ج) املرفق بهذا القانون.

م � � � ��ادة راب� � � �ع � � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية.
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أدرجت على جدول أعمال جلسة بعد غد الثالثاء

 13اقتراحا برغبة قدمها  9نواب

 13اقتراحا برغبة قدمها  9نواب
وادرج ��ت على ج��دول أع�م��ال جلسة
الثالثاء  7يونيو الجاري.
وت� � �ض� � �م� � �ن � ��ت ت � � �ل� � ��ك ال� � ��رغ � � �ب� � ��ات
اق� � �ت � ��راح � ��ات ف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص ال� �ش ��أن
ال �ص �ح��ي وال �ت �ع �ل �ي �م��ي وال��ري��اض��ي
وال � �ب � �ي � �ئ� ��ي وال� � �خ � ��دم � ��ات � ��ي وغ � �ي� ��ره
وتنوعت فيما ب�ين تسمية ش��وارع
وم� �ن ��اط ��ق وإن� � �ش � ��اء ح� ��دائ� ��ق ع��ام��ة
وت �ن �ف �ي��ذ إط � ��ار ت �ش �ج �ي��ري وإن �ش ��اء
ج �س��ور وم �ط �ب��ات ص�ن��اع�ي��ة وع�م��ل
ل��وح��ات إرش��ادي��ة م��روري��ة وتطوير
وت�ح��دي��ث امل��راك��ز ال�ح��دودي��ة البرية
وت��وس �ع��ة ش� � ��وارع وان � �ش ��اء م��راك��ز
ل�ل�ع�لاج ال�ط�ب�ي�ع��ي وت��أج�ي��ر مالعب
امل� ��دارس وص��االت �ه��ا ال��ري��اض�ي��ة في
الفترة املسائية بمبلغ رمزي والزام
امل�ع�ل�م�ين ب� ��دورات تثقيفية سنويا
وتطوير ادارة التربية الخاصة التي
تعنى بفئة االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وم� �ت�ل�ازم ��ة ال� � � ��داون واق� � � ��رار ب�ع��ض
الحقوق امل��درج��ة للمعاقني م��ن فئة
االعاقة الشديدة واملتوسطة وكذلك
امل� �ع ��اق�ي�ن ب� �ص ��ري ��ا وم� �ن ��ح امل �ع �ل �م��ة
وامل��وظ �ف��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة من
غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت ��ي واالرم� � �ل � ��ة وامل �ط �ل �ق��ة
ع �ل��اوة اط� �ف ��ال واق� �ت ��راح ��ات تخص
فئة غير محددي الجنسية وغيرها
وفيما يلي التفاصيل:
 ق��دم النائب أح�م��د القضيبي 4اق �ت��راح��ات ب��رغ �ب��ة ف��ي ش ��أن ان �ش��اء
ج� �س ��ور م� ��روري� ��ة داخ� �ل� �ي ��ة ب �ي�ن ك��ل
م� � ��ن م� �ن� �ط� �ق� �ت�ي�ن م� �ت�ل�اص� �ق� �ت�ي�ن او
ق��ري �ب �ت�ي�ن ت �س �ه �ي�لا ل �ح��رك��ة امل � ��رور
ب�ي�ن ه� ��ذه امل �ن��اط��ق وت �س �ه �ي�لا على
ال� � �ن � ��اس ل� �ت� �س ��اه ��م ه � � ��ذه ال� �ج� �س ��ور
ب�ت�خ�ف�ي��ف االزدح � � ��ام امل� � ��روري على
ال �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة وت��أج �ي��ر م�لاع��ب
امل � � � � ��دارس وص� ��االت � �ه� ��ا ال ��ري ��اض� �ي ��ة
بمبلغ رم��زي لسكان املنطقة وذل��ك
ب ��ال� �ف� �ت ��رة امل� �س ��ائ� �ي ��ة م � ��ن ال� �س ��اع ��ة
ال � ��راب� � �ع � ��ة ع� � �ص � ��را ح � �ت� ��ى ال� �س ��اع ��ة
ال �ع��اش��رة م �س��اء وت�ج�ه�ي��ز امل�لاع��ب
وال� � � �ص � � ��االت ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ب �ج �م �ي��ع

أحمد القضيبي

أحمد الري

جمال العمر

حمدان العازمي

االح�ت�ي��اج��ات اض��اف��ة ال��ى تخصص
امل� �ب ��ال ��غ امل �ت �ح �ص �ل��ة م� ��ن ال �ت��أج �ي��ر
الع�م��ال صيانة ال �ص��االت وامل�لاع��ب
وإل � � � � ��زام ج� �م� �ي ��ع امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ب � � ��دورة
تثقيفية ك��ل س�ن��ة ومل ��دة ش�ه��ر وف��ق
اختبارات تطرحها ال��وزارة للمعلم
خ�لال االج ��ازة نصف السنوية بني
الفصلني الدراسيني او خالل االجازة
التي تكون بني كل عام دراسي واخر
على ان تكون هذه الدورة التثقيفية
تهدف ال��ى تطوير م�ه��ارات التعليم
لدى املعلمني وكيفية االستفادة من
احدث الطرق التعليمية التي تؤدي
ال � ��ى ت��رغ �ي��ب ال � �ط �ل�اب وال �ط��ال �ب��ات
بالتعليم وان تكون هناك اختبارات
ت�ع�ق��ب ال� � ��دورات ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ت�ج��ري
ل�ل�م�ع�ل�م�ين وامل �ع �ل �م��ات ل �ل �ت��أك��د من
م��دى اس�ت�ف��ادت�ه��م منها وان تدخل
نتيجة ه��ذه االخ�ت�ب��ارات ف��ي تقدير
ال� � �ك� � �ف � ��اءة ل �ل �م �ع �ل ��م وامل � �ع � �ل � �م ��ة م��ع
اع�ط��ائ�ه��م ش �ه��ادات خ�ب��رة وم�ك��اف��أة
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال ��درج ��ة ال �ت��ي حققها
ف��ي ت �ل��ك االخ �ت �ب ��ارات امل �ش��ار ال�ي�ه��ا
وتطوير إدارة التربية الخاصة التي
تعنى بفئة االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وم � �ت�ل��ازم� ��ة ال � � � � ��داون ب� �م ��ا ي��ؤس��س
للتعليم امل�ت��وس��ط وال �ث��ان��وي لهذه
الفئة بحيث يكون التنظيم اإلداري
وال� �ت ��رب ��وي ل�ل�م�ع�ل�م�ين واإلداري� �ي ��ن
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ف �ئ��ة االح �ت �ي��اج��ات

الخاصة وبرنامج متالزمة الداون.
 ق � � � ��دم ال � � �ن � ��ائ � ��ب أح � � �م� � ��د الرياق� �ت ��راح�ي�ن اث �ن�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش��أن
االيعاز للجهات الحكومية املعنية
بتذليل العقبات واملوافقة على إقرار
ال �ح �ق��وق امل��درج��ة ل�ص��ال��ح امل�ع��اق�ين
من فئة االعاقة الشديدة واملتوسطة
وذل � � ��ك ع� ��ن ط� ��ري� ��ق اق � � � ��رار ال �ت��أم�ي�ن

ال�ص�ح��ي اع��اق��ة ش��دي��دة ومتوسطة
وم �ن��ح ه��وي��ة ت �ك��ون ف �ع��ال��ة لجميع
دول ال � �ع� ��ال� ��م ول � �ي� ��س ف� �ق ��ط داخ � ��ل
الكويت ومنح املعاق اعاقة شديدة
او م�ت��وس�ط��ة ع�لاج��ا ب��ال �خ��ارج ملن
ل ��دي ��ه م �ل��ف اع ��اق ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
م�ك��ات��ب ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج دون اخ��ذ
رأي لجان وزارة الصحة مع السماح
بمرافقة املعاق الثنني من املرافقني
نظرا للحاجة االستثنائية لنوعية
االع ��اق ��ة وم �ن��ح م�خ�ص�ص��ات م��ال�ي��ة
ملرافقيه وت��ذاك��ر سفر ذهابا وايابا
اضافة الى تعديل قرار الخصم على
سعر تذاكر السفر وزيادتها الكثر
من  50باملئة ومنحهم ميزة السفر
ع �ب��ر اي خ �ط��وط ج��وي��ة وتخليص
م� �ع ��ام�ل�ات امل � �ع ��اق وم ��راف �ق �ي ��ه ع�ب��ر
الحدود الجوية والبرية والبحرية
وانجاز جميع معامالته الحكومية
دون م��واع�ي��د وت��أخ�ي��ر واع�ف��ائ��ه من
اي رس ��وم او ض��رائ��ب ل��دى وزارات
ال��دول��ة وف ��ي ش ��أن االي �ع��از لجهات
االخ�ت�ص��اص بمنح امل��زاي��ا امل��درج��ة
ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة من
املعاقني بإعاقة بصرية كاملكفوفني
وامل �ع��اق�ين ب��إع��اق��ة ب�ص��ري��ة ش��دي��دة
وم �ت��وس �ط��ة ب� ��اق� ��رار امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن م� �ن� �ه ��م ب ��ال� �ح� �ك ��وم ��ة أو
ال � �خ� ��اص ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ق ��رض
م��ن ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة دون ال�ح��اج��ة

ال� ��ى ك �ف �ي��ل وامل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اض��اف��ة
مبلغ  100دي�ن��ار شهريا ال��ى رات��ب
امل � �ع � ��اق ب� �ص ��ري ��ا واض ��اف� �ت� �ه ��ا ال ��ى
م� �ع ��اش ��ه ال� �ت� �ق ��اع ��دي ب� �ع ��د ان �ت �ه��اء
خ��دم �ت��ه وامل��واف �ق��ة ع �ل��ى م��ن ت�خ��رج
م�ن�ه��م م��ن ك�ل�ي��ة ال�ح�ق��وق وال�ق��ان��ون
ف��ي ال�ع�م��ل ب��ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اس��وة
ب�ن�ظ��رائ�ه��م االخ ��ري ��ن وف �ت��ح امل �ج��ال
الصحاب ه��ذه االع��اق��ة من خريجي
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وم ��ن ف��ي حكمها
ل �ل��دراس��ة ف��ي ال �ج��ام �ع��ات وامل�ع��اه��د
الحكومية في بعض التخصصات
ال �ع �ل �م �ي��ة وامل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ان� �ش ��اء
مكتبة ال�ك�ت��رون�ي��ة ب��ال�ل�غ��ة العربية
للمكفوفني.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ج � �م � ��ال ال �ع �م��راقتراحا برغبة ب��اط�لاق اس��م عضو
مجلس االمة السابق املرحوم بإذن
الله تعالى حمد عبدالله الجوعان
على احدى م��دارس الكويت او على
احد الشوارع الرئيسية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ياقتراحا برغبة بنقل محطة االشغال
القديمة ال��واق�ع��ة ف��ي منطقة الظهر
الي خارج حدود املنطقة السكنية.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص��فاق� � �ت � ��راح � ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب �ت �س �م �ي��ة اح ��د
ال� �ش ��وارع ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��اس��م
امل �غ �ف��ور ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى حمد
عبدالله محمد الجوعان.

االقتراحات برغبة المدرجة
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
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 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��وراقتراحا برغبة ب��اط�لاق اس��م سفير
الكتاب املرحوم بإذن الله عبداألمير
الفيلي على إح��دى املكتبات العامة
أو أي م ��رف ��ق م� ��ن م� ��راف� ��ق ال ��دول ��ة
الثقافية.
 ق��دم النائب عدنان عبدالصمداق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب� ��أن ي �ت��م م�ع��ام�ل��ة
فئة غير الكويتيني من العسكريني
سواء ضباط صف أو خفراء والذين
ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة الكويتية
أث�ن��اء وج��وده��م ف��ي الخدمة بجهاز
الشرطة بنفس معاملة إخوانهم من
ال�ع�س�ك��ري�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وأن تطبق
عليهم عند إحالتهم للتقاعد أحكام
املرسوم رقم  69لسنة  1980بإصدار
قانون املعاشات ومكافآت التقاعد
ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن وف � � ��ي ح� ��ال� ��ة وج � ��ود
ع��وائ��ق قانونية فعلى الحكومة أن
ت�ق��وم ب��اق�ت��راح التشريعات ال�لازم��ة
لذلك.
 ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ح � �م� ��د ط �ن��ااق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة بتخصيص مبنى
خ��اص للنساء وال ��والدة ف��ي ك��ل من
مستشفى الجهراء والفروانية على
أن ت�ك��ون جميع ال �ك��وادر وال�ط��واق��م
ف�ي��ه نسائية وي�ف�ض��ل ان ت�ك��ون من
امل�س�ل�م��ات م��ع ت��دري��ب ال�ط��واق��م بما
يتناسب مع اآللية الجديدة وتأهيل
ال� � �ك � ��وادر ال �ح��ال �ي��ة ل ��رف ��ع م �س �ت��وى
الكفاءة.
 ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب م �ح �م ��د ال � �ب� ��راكاق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب� �م� �ن ��ح امل �ع �ل �م��ة
وامل��وظ �ف��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة من
غير كويتي واألرم�ل��ة واملطلقة بدل
اي �ج��ار وع �ل��اوة اط �ف��ال ف��ي وزارات
الدولة اسوة باملعلمات الوافدات في
وزارة التربية.

aldostoor

الحمود يطالب بتطوير الهيكل
التنظيمي لهيئة الشباب
أك� ��د وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
إدارة الهيئة العامة للشباب الشيخ
س �ل �م��ان ال� �ح� �م ��ود أه �م �ي��ة ال� �خ ��روج
ب �ه �ي �ك��ل ت �ن �ظ �ي �م��ي م �ت �ط��ور ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ي ��واك ��ب ت �ط �ل �ع��ات ال� �ش� �ب ��اب وي �ل �ب��ي
اح�ت�ي��اج��ات�ه��م وط�م��وح��ات�ه��م وي�ع��زز
الهوية الوطنية في نفوسهم.
وأض��اف أن تنمية ق��درات الشباب
ال�ك��وي �ت��ي وإت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة أم��ام�ه��م
للتميز واإلب � ��داع ت �ع��دان ف��ي مقدمة
اه �ت �م��ام ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل�ب�لاد
االم ��ر ال ��ذي ان�ع�ك��س دع �م��ا حكوميا
أسفر عن تأسيس مكتب وزير الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ق�ب��ل أن ي�ت��م فصل
هيئة ال�ش�ب��اب ع��ن ال��ري��اض��ة لرعاية
الشباب املبدع في كل املجاالت فيما
ت��رك��ز ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة ع �ل��ى ش ��ؤون
الرياضيني دون غيرهم.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن
امل �ط �ي��ري ان ال�ه�ي�ئ��ة س�ت�س�ع��ى في
استراتيجيتها التي تعمل عليها
ب�ش��راك��ة ش�ب��اب�ي��ة ومجتمعية إل��ى
إح � � � ��داث ت� �ط ��وي � ٍ�ر ش� ��ام� � ٍ�ل ل �ل��واق��ع
ال�ش�ب��اب��ي ف��ي ال �ب�ل�اد ك��ون�ه��م ق��ادة
املستقبل وأم�ل�ه��ا امل�ن�ش��ود م��ؤك��دا

اجتماع هيئة الشباب برئاسة الوزير الحمود

أن هيكلها اإلداري سيأخذ منحى
غ� �ي ��ر ن� �م� �ط ��ي ل � �ي� ��واك� ��ب ت �ط �ل �ع��ات
الشباب ومتطلباتهم.
وق � � � � ��ال امل� � �ط� � �ي � ��ري ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي ان ال �ه �ي �ئ ��ة س� �ت ��رك ��ز ف��ي
عملها على إق��ام��ة ش��راك��ات حقيقية
وفاعلة مع قطاعات الدولة املختلفة
ال �ح ��اض �ن ��ة ل �ل �ش �ب��اب م �ث ��ل وزارات
التربية والتعليم ال�ع��ال��ي والشباب
وال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة واألوق� � ��اف
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة وغ�ي��ره��ا
من الجهات إضافة ال��ى التعاون مع
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ل�ت�ح�ق�ي��ق أه��داف�ه��ا
امل��رس��وم��ة ب�ص�ق��ل امل ��واه ��ب ال�ش��اب��ة

وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود
عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.
وب � ��دوره � ��ا ش� � ��ددت وك� �ي ��ل وزارة
ال �ت ��رب �ي ��ة امل� �س ��اع ��د ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ام
ف��اط �م��ة ال� �ك� �ن ��دري ع �ل��ى أن ال� � ��وزارة
ب��اع �ت �ب��اره��ا ت �ض��م ع � ��ددا ك �ب �ي��را م��ن
ال�ش�ب��اب س ��واء ط�ل�ب��ة أو معلمني أو
إداري �ي�ن ستسعى ال��ى تنسيق أكبر
مع الهيئة لتحقيق التنمية الشبابية
ال�ش��ام�ل��ة وال �ت��ي ستنعكس إي�ج��اب��ا
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة امل��درس �ي��ة وم �خ��رج��ات
مدارس التربية.
وش� �ه ��د االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي ت��رأس��ه
الشيخ سلمان الحمود حضور نائب

رئيس مجلس االدارة ووكيل الوزارة
بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب
ال�ش�ي�خ��ة ال ��زي ��ن ال �ص �ب��اح وع �ض��وي
امل � �ج � �ل� ��س وك� � �ي � ��ل وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل املساعد لشؤون
ال �ت �ع��اون ش�ي�خ��ة ال �ع��دوان��ي ووك�ي��ل
وزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ال� � �ق � ��رآن ال �ك��ري��م
والدراسات االسالمية وليد العمار.
ك �م��ا ح �ض��ر االج �ت �م��اع ال �ع �ض��وان
د .ح � �ص� ��ة ال � �ع � �ج � �ي� ��ان ود .ج ��اس ��م
ال ��رب � �ي � �ع ��ان اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ام �ي ��ن س��ر
املجلس فيصل الدويهيس.

البلدية :تطبيق القانون والتصدي
للمخالفات
أك � � ��د وزي� � � ��ر امل � � ��واص �ل ��ات ووزي � � ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى
الكندري حرصه على تطوير اجهزة
البلدية وتطبيق ال�ق��ان��ون بكل حزم
بغية تغيير ال�ص��ورة املعهودة لدى
املواطنني عن ادائها.
وقالت البلدية في بيان صحافي
ان ال ��وزي ��ر ال �ك �ن��دري ق ��ال إن تلمس
ح��اج��ات امل��واط �ن�ين وم ��راع ��اة ال�ع��دل
والحزم في تطبيق القانون سيسهم
ف ��ي ت��رس �ي��خ م� �ب ��دأ ت �ف �ع �ي��ل وف ��رض
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع خ�ص��وص��ا
بمجال مخالفات البناء وقطع التيار
الكهربائي عن املخالفني.
واج� ��رى ال ��وزي ��ر م��داخ �ل��ة هاتفية
خ�ل�ال اج�ت�م��اع ع�ق��ده م��دي��ره��ا ال�ع��ام
أح �م��د امل�ن�ف��وح��ي ورؤس � ��اء وم��دي��رو
ال � �ق � �ط � ��اع � ��ات ب� ��امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات ح �ي��ث
استعرض آلية التصدي للمخالفات.
م��ن ج��ان �ب��ه أك ��د امل �ن �ف��وح��ي خ�لال
االجتماع حرص البلدية على تفعيل
القانون وتطوير آلية عمل قطاعاتها
ب�ه��دف املحافظة على وج��ه الكويت

اجتماع رؤساء قطاعات البلدية

الحضاري وتحقيق املصلحة العامة.
واض ��اف ان البلدية شكلت فريق
عمل قانونيا بهدف تقديم املشورة
ال �ق��ان��ون �ي��ة مل ��دي ��ري ف ��روع �ه ��ا خ�ل�ال
تصديهم للمخالفات وال �ت �ج��اوزات
ب� �م ��ا ي �س �ه ��م ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة
واملساواة وضمان تناغم االج��راءات
واللوائح والقوانني ذات الصلة.
واش � � � � � ��ار ال � � � ��ى ح � � � ��رص ال� �ب� �ل ��دي ��ة
ع �ل��ى ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع االدارة ال �ع��ام��ة

للتحقيقات ب ��وزارة الداخلية بشأن
م � �ح� ��اض� ��ر امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ف � �ض�ل��ا ع��ن
ت��واص�ل�ه��ا املستمر ون�ي��اب��ة التنفيذ
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � � ��رب � � ��ط اآلل � � � � ��ي وح� �ظ ��ر
معامالت كل من صدرت بحقه احكام
نهائية واجبة النفاذ.
واوض� � � � � ��ح ان ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ت �ع �ت ��زم
الطلب م��ن ادارة ال�ف�ت��وى والتشريع
ح�ض��ور ج�ل�س��ات ال�ق�ض��اي��ا امل��رف��وع��ة
منها السيما املتعلقة بقطع التيار

الكهربائي عن املباني املخالفة الفتا
إل��ى ال�ح��رص ع�ل��ى م�ن��ح مهلة إلزال��ة
املخالفة وم��ن ثم منع إيصال التيار
او ت �ق��وي �ت��ه اال ب �م��وج��ب ك� �ت ��اب م��ن
وزارة الكهرباء.
وافاد املنفوحي بان املرحلة املقبلة
ستشهد آلية جديدة في التعامل مع
عقود النظافة تمنح املواطن تصوير
اوجه القصور وارسالها عبر رسائل
ق �ص �ي��رة ال ��ى ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ب�ه��دف
العمل على معالجتها فورا.
وش� ��دد ع �ل��ى ان ال �ب �ل��دي��ة س�ت�ق��وم
ب ��ال � �ت ��واص ��ل وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق امل �ب ��اش ��ر
م ��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب �ش ��أن ات �خ��اذ
االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة امل �ب��اش��رة مع
س ��ائ� �ق ��ي ال � �ن � �س ��اف ��ات م� �م ��ن ي �ل �ق��ون
االنقاض في غير االماكن املخصصة
لها.
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الصحة تعلن برنامجا توعويا
يوميا في رمضان
اع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ان� �ه ��ا
ستبث برنامجا ت��وع��وي��ا رمضانيا
ب �ع �ن��وان (رم �ض��ان��ك ص �ح��ي) يشمل
ف�ل��اش� ��ات ورس � ��ائ � ��ل م ��رئ� �ي ��ة ب ��واق ��ع
رسالتني يوميا تبث ط��وال رمضان
امل � � �ب� � ��ارك ع � �ب ��ر وس � ��ائ � ��ل ال � �ت ��واص ��ل
االج � �ت � �م � ��اع � ��ي وق � � �ن� � ��اة ال � �ي ��وت � �ي ��وب
الرسمية للمكتب االعالمي للوزارة.
وق � ��ال � ��ت رئ� �ي� �س ��ة امل� �ك� �ت ��ب د .غ��ال �ي��ة
امل �ط �ي��ري ان ال � ��وزارة س �ت��وزع كتيبا
ت� ��وع� ��وي� ��ا ع � ��ن ارش� � � � � � ��ادات ال� �ص� �ي ��ام
الصحي في معارض صحية متنقلة
خالل الشهر الكريم في سياق حملة
متكاملة بمعاونة القطاعات املختلفة
بالوزارة.

واض ��اف ��ت امل �ط �ي��ري ان ال�ب��رن��ام��ج
ي�ه��دف إل��ى نشر التوعية والتثقيف
امل � � �ط � � �ل� � ��وب ح � � � � ��ول س� � �ب � ��ل ت �ح �ق �ي ��ق
ال� �ت� �غ ��ذي ��ة ال �ص �ح �ي ��ة خ �ل ��ال ال �ش �ه��ر
الفضيل م��ؤك��دة ان للوعي الصحي
امل� ��رت � �ب� ��ط ب ��ال � �ص � �ي ��ام دورا م ��ؤث ��را
ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال ��وق ��اي ��ة امل �م �ك �ن��ة م��ن
ال�ت�ع��رض مل�خ��اط��ر األم ��راض امل��زم�ن��ة.
واوصت املطيري املصابني بامراض
مزمنة مثل السكري والكلى وارتفاع
ضغط الدم وامراض القلب بمراجعة
أط �ب��ائ �ه��م ل� �ل ��وق ��وف ع �ل��ى وض �ع �ه��م
الصحي قبل بدء الصوم.

األعلى للتخطيط :الخطة اإلنمائية
تشمل سياسات لحماية البيئة
ق � � ��ال االم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
االعلى للتخطيط والتنمية د .خالد
مهدي ان الخطة االنمائية الثانية
للكويت ( )2020/2015تشتمل على
س�ي��اس��ات واه ��داف واض�ح��ة ترتكز
على حماية البيئة البرية والبحرية
والبيئة عموما.
واضاف د .مهدي في بيان صادر
امس بمناسبة يوم البيئة العاملي ان
املجلس االعلى للتخطيط والتنمية
وض � ��ع ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ان
ه � �ن� ��اك اه� � ��داف� � ��ا واض� � �ح � ��ة ت��رت �ب��ط
بالتنوع االحيائي في البيئة البرية
والبحرية وت�ل��وث ال�ه��واء وتحقيق
ال � �ه� ��دف االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ب�ت�ح�س�ين
جودة الهواء في الكويت مشيرا الى
ان ه��ذه السياسات العامة وضعت
بوضوح في الخطة االنمائية بهدف
تعزيز املؤشرات العاملية من جانب

واملؤشرات املحلية من جانب آخر.
واوض� � � � � ��ح ان ه� � �ن � ��اك م� �ش ��اري ��ع
ت� � �ح � ��رص ع � �ل� ��ى ت� �ح� �س�ي�ن ال� ��وض� ��ع
ال�ب�ي�ئ��ي ف��ي ال �ب�ل�اد وف ��ق امل��ؤش��رات
ال �ع��امل �ي��ة م�ب�ي�ن��ا ان ال �ك��وي��ت تعمل
على تحسني تلك امل��ؤش��رات ضمن
خطة التنمية وان البيئة البرية في
الكويت لها مميزات خاصة وتزخر
باملحميات الطبيعية كما ان هناك
اس� �س ��ا وض� ��واب� ��ط ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م��ن
البيئة الكويتية ضمن اطار حماية
البيئة.
وك� � �ش � ��ف ع� � ��ن ال � �ت� ��وج� ��ه إلدراج
ب � �ع � ��ض امل � � �ش� � ��اري� � ��ع ف � � ��ي ال� �خ� �ط ��ط
ال�س�ن��وي��ة ال �ق��ادم��ة ل�ض�م��ان س�لام��ة
تكاثر ال�ح�ي��وان��ات ال�ب��ري��ة املعرضة
ل�ل�ان �ق��راض اض��اف��ة ال ��ى اق��ام��ة بنك
ال � �ب � ��ذور ال� �ب ��ري ��ة ب �م �ع ��اون ��ة م�ع�ه��د
الكويت لألبحاث العلمية.

 3748مراسلة خاصة بمعامالت
المقيمين بصورة غير قانونية
أع �ل ��ن ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
ان ��ه اص� ��در  3748م��راس �ل��ة ل �ع��دد من
الجهات الحكومية وغير الحكومية
تختص بمعامالت املقيمني بصورة
غير قانونية منذ اول يناير وحتى
نهاية مايو .2016
وق ��ال م��دي��ر إدارة امل�ع�ل��وم��ات في
الجهاز عبدالله إن املراسالت استفاد
م �ن �ه��ا  5408اش� �خ ��اص وج� ��ه ال �ع��دد
األكبر منها الى وزارة الصحة (1999
مراسلة تخص  3013شخصا) خالل
الفترة نفسها.
وأض��اف الفرحان أن الجهاز وجه
أيضا  1069مراسلة الدارة التوثيقات
الشرعية بوزارة العدل استفاد منها
 1426ش� �خ� �ص ��ا اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى 444
م��راس�ل��ة ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة واالدارات
التابعة لها تخص  482شخصا.
واش��ار ال��ى أن الجهاز وج��ه أيضا

 131م��راس�ل��ة للجنة دع ��اوى النسب
وت �ص �ح �ي ��ح االس� � �م � ��اء ت� �خ ��ص 202
شخص فضال عن  7مراسالت لوزارة
ال� ��دف� ��اع ت �خ��ص  171ش �خ �ص��ا و20
مراسلة لجهات أخ��رى استفاد منها
 36ش �خ �ص��ا .وع �ل��ى ص�ع�ي��د متصل
اوضح الفرحان أن عدد الحاالت التي
ت�م��ت دراس �ت �ه��ا م�م��ن ق��ام��وا بتقديم
مؤهالتهم للتسجيل بنظام دي��وان
الخدمة املدنية وت��م اعتمادهم لدى
ق��اع��دة دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة خ�لال
الفترة نفسها بلغ  171حالة.
ودع� ��ا ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أص �ح��اب
ال � �ش � �ه ��ادات وح ��دي �ث ��ي ال �ت �خ ��رج م��ن
ح �م �ل��ة ش � �ه ��ادة ال ��دب� �ل ��وم وم � ��ا ف��وق
وم��ن تنطبق عليهم ش��روط التعيني
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي وف �ق ��ا آلل �ي��ة
ال� �ت ��وظ� �ي ��ف امل� �ع� �ت� �م ��دة ل� � ��دى دي� � ��وان
الخدمة املدنية ال��ى مراجعة الجهاز
املركزي لتحديث بياناتهم.
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األمانة العامة تحتفي بدفعة جديدة
من الموظفين
احتفت األمانة العامة بمجلس
األم��ة باملوظفني الجدد في ختام
ال � �ب ��رن ��ام ��ج ال� �ت ��أه� �ي� �ل ��ي ل �ل��دف �ع��ة
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ال��ذي
نظمته إدارة ال�ت��دري��ب ف��ي قطاع
املوارد البشرية باألمانة.
وحث األمني العام ملجلس األمة
عالم الكندري في كلمته املوظفني
ال �ج ��دد ف��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة على
التفاني في العمل وبذل الجهود
ف��ي خ��دم��ة امل��ؤس�س��ة التشريعية
واملساهمة في تطوير أدائها.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري إن االن� �س ��ان
ُج�ب��ل على خ��دم��ة م��ن أح�س��ن اليه
وإن دول��ة الكويت احسنت الينا
جميعا وأعطتنا الكثير لذلك من

األمني العام عالم الكندري متوسطا الدفعة الجديدة من املوظفني باألمانة العامة

الواجب علينا خدمتها في جميع
وم �خ �ت �ل��ف االم ��اك ��ن ال �ت��ي يعتبر
مجلس االمة من اهمها.

هيئة القصر
تكرم الموظف المثالي

جانب من التكريم

أك��د وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال �ص��ان��ع ح� ��رص ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون القصر على تذليل وتوفير
كل اإلمكانات والسبل التي تسهم
في توفير البيئة املالئمة ألبنائها
القصر املشمولني برعايتها.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف � ��ي ك �ل �م ��ة ل �ل ��وزي ��ر
الصانع في حفل تكريم املتفوقني
وامل � �ت � �ف ��وق ��ات ال� �ق� �ص ��ر م� ��ن أب� �ن ��اء
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب��رع��اي �ت �ه��ا
وت �ك��ري��م امل ��وظ ��ف امل �ث��ال��ي ل��دي�ه��ا

لعام ( 2014و )2015ألقاها نيابة
ع�ن��ه امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
لشؤون القصر براك الشيتان.
وق��ال إن الهيئة دعمت أنشطة
م�ت�ع��ددة ألب�ن��ائ�ه��ا ال�ق�ص��ر ل��زي��ادة
ن� �ش ��اط ال �ت �ح �ص �ي��ل ال �ع �ل �م��ي م��ن
خالل معاونة املعاهد املتخصصة
ل �ت��وف �ي��ر دروس إض ��اف �ي ��ة ت �ق��وي
وتعزز ق��درات الطالب والطالبات
في مراحل التعليم املختلفة.

وأك � � � � � ��د ان االم � � � ��ان � � � ��ة ت �س �ع ��ى
دائ �م��ا ال ��ى ال�ت�ط��وي��ر وان مكاتب
جميع امل�س��ؤول�ين فيها مفتوحة

الستقبال املالحظات واملقترحات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ه� ��ذا ال� � �ش � ��أن داع� �ي ��ا
امل �ع �ي �ن�ي�ن ال � �ج� ��دد إل� � ��ى م �ع��اون��ة

اللواء الوقيت :قطاع حرس المجلس
حريص على تطوير مهارات أفراده
اكد االمني العام املساعد لشؤون
ح ��رس م�ج�ل��س االم� ��ة ال� �ل ��واء خ��ال��د
الوقيت حرص قطاع حرس املجلس
ع � �ل� ��ى االرت � �ق� ��اء ب �م �ن �ظ��وم��ة األداء
األم �ن��ي وت �ط��وي��ر م �ه ��ارات وق ��درات
اف��راده من خ�لال ال��دورات والبرامج
التدريبية.
وأض��اف اللواء الوقيت في كلمة
له خالل حفل تخريج عدد من افراد
ح��رس امل�ج�ل��س م��ن دورة (أس��ال�ي��ب
القبض وال�س�ي�ط��رة) ال��ذي اق�ي��م في
ال � �ن� ��ادي ال �ع ��رب ��ي ب��امل �ن �ص��وري��ة ان
ال �ع �م��ل ال�ع �س �ك��ري واألم �ن ��ي رس��ال��ة
س ��ام� �ي ��ة ل� �ه ��ا ق �ي �م �ت �ه��ا ف� ��ى إرس � ��اء
م�ع��اي�ي��ر ال �ح �ض��ارة وت�ف�ع�ي��ل آل�ي��ات
التقدم ورخاء الشعوب.
وق � ��ال :م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ح��رص
ق�ط��اع ح��رس املجلس عبر برامجه
التدريبية على االرت �ق��اء بمنظومة
األداء األم � �ن� ��ي م� ��ن خ �ل��ال ت �ط��وي��ر
مهارات وقدرات منتسبيه وااللتزام
بأخالقيات وقيم العمل األمني.
وح ��ث ال��وق �ي��ت ال �خ��ري �ج�ين على
ض� � ��رورة ض �ب��ط ال �ن �ف��س ودم � ��ج م��ا
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• ف � � � � � � ��اض � � � � � � ��ل ع � � �ي � � �س� � ��ى
ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن ب ��وع� �ب ��اس،
54ع � � ��ام � � ��ا( ،ش� � �ي � ��ع) رج � � ��ال:
حسينية آل ياسني ،املنصورية،
م�ق��اب��ل ال �ق��ادس �ي��ة ،ق ،2ش،29
م ،13ت �ل �ف��ون- 90005333 :
 ،22518147ن �س��اء :ال��دس �م��ة،
دي ��وان� �ي ��ة ال ��زل ��زل ��ة ،ق ،2ش ��ارع
ب �ل �ق �ي��س ،ج ،25م ،1ت �ل �ف��ون:
99058853
• ع ��واط ��ف م �ح �م��د ج�م�ع��ة
ب��و رح �م��ة ،زوج � ��ة :ي��وس��ف
م � �ب� ��ارك ص ��ال ��ح ال� �ع ��وي ��س،
60ع� � � � � � ��ام� � � � � � ��ا( ،ش� � � �ي� � � �ع � � ��ت)،
رج� ��ال :ال ��زه ��راء ،ق ،1ش،110
م ،14ت �ل �ف ��ون- 55195519 :
 ،99050909نساء :العدان ،ق،2
ش ،3م ،21تلفون25418182 :
• ج��دع��ان سميليل زن�ي��ده
العازمي 74 ،عاما( ،شيع)،
صباح السالم ،ق ،13ش ،1ج،6
م ،16تلفون55403768 :
• ع � �ب ��دال � �ل � �ط � �ي ��ف ج ��اس ��م
محمد ال�ب�ع�ن��ون 66 ،عاما،
(ش � �ي� ��ع) ،ح �س �ي �ن �ي��ة ال �ب �ل��وش،
الجابرية ،تلفون99774030 :
• م �ن �ي��رة ع �ب��دال �ل��ه ن��اص��ر
الصالل 65 ،عاما( ،شيعت)،
رج��ال :عبدالله السالم ،ق ،4ش
 ،42م ،4ت �ل �ف��ون،99844320 :
ن�س��اء :ج�ن��وب ال �س��رة ،ال��زه��راء،
ق ،5ش � ��ارع س �ل �ي �م��ان امل �س �ل��م،
م .47تلفون66661814 :
• ع �ب ��دال �ل ��ه راش� � ��د ص��ال��ح
ال�ش�ه��اب 71 ،ع��ام��ا( ،يشيع
ب �ع��د ص�ل�اة ع �ص��ر ال� �ي ��وم)،
رجال :مشرف ،ق ،6طريق ،42
م ،6تلفون ،97780780 :نساء:
صباح السالم ،ق ،4ش ،10م،27
تلفون98889008 :

اللواء الوقيت متوسطا دفعة من أفراد حرس املجلس

ت ��م ت �ع �ل �م��ه م ��ن أس ��ال� �ي ��ب وم� �ب ��ادئ
اساسية مع الواقع العملي وخاصة
في معاملة الجمهور داعيا الى بذل
امل ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��ود وال �ت �ف��ان��ي في
العمل للمساهمة في تطوير العمل
املشرف ال��ذي يقوم به قطاع حرس
امل �ج �ل��س ف ��ي ح �م��اي��ة أم� ��ن امل�ج�ل��س
وأداء الواجب املنوط به.
وذك� ��ر أن ق �ط��اع ح ��رس امل�ج�ل��س
يفخر بانضمام شباب كويتي يفي
ب �ع �ه��ده وي �ب ��ر ب �ق�س �م��ه ال � ��ذي ردده
بقلبه ق�ب��ل ص��وت��ه ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

زم�ل�ائ �ه ��م ورؤس ��ائ� �ه ��م ل�ل�ارت �ق��اء
باملؤسسة التشريعية.

الوفيات

ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة وال � ��رش � � �ي � ��دة ل �ح �ض ��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد املفدى
وول ��ي ع �ه��ده األم�ي�ن حفظهما ال�ل��ه
ورعاهما .
وف��ي ن�ه��اي��ة كلمته ع�ب��ر الوقيت
ع � ��ن ش � �ك� ��ره وت � �ق� ��دي� ��ره وام� �ت� �ن ��ان ��ه
ل��رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق علي
ال� �غ ��ان ��م ع �ل ��ى رع ��اي� �ت ��ه واه �ت �م��ام��ه
بتطوير أداء حرس املجلس وتوفير
كافه السبل لتحقيق ذلك.
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