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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

سمو األمير يعود إلى البالد
ع��اد ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
الصباح إلى أرض الوطن مساء امس قادما من جمهورية أملانيا االتحادية
واململكة املغربية بعد زي��ارة خ��اص��ة .وك��ان ف��ي استقبال سموه على أرض
املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر املحمد األحمد الصباح ورئيس
مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.

جلسة اليوم تنظر تعديالت الرياضة والمرافعات والتأمينات وشركة المواشي

توافق نيابي حكومي لردع
تجاوزات الزراعة
أق ��ر م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي جلسته
ال� �ع ��ادي ��ة أم� ��س ال �ت �ع��دي�ل�ات ع�ل��ى
ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وف��ق
ما انتهت إليه املداولة األول��ى في
خ� �ط ��وة ت �ص �ح �ي �ح �ي��ة ل� �ت� �ج ��اوزات
متراكمة من سنوات في الهيئة.
وأك� ��د ع ��دد م��ن ال� �ن ��واب أن إق ��رار
القانون يعد بداية حقيقية ملشوار
ال � �ت � �ص� ��دي ل� �ك ��اف ��ة أوج� � � ��ه ال� �ف� �س ��اد
وال �ت �ن �ف �ي��ع وال� �ت� �ع ��دي ع �ل ��ى أم �ل�اك
ال� � ��دول� � ��ة وامل� � �ت � ��اج � ��رة وال� �س� �م� �س ��رة
ف ��ي ال� �ح� �ي ��ازات وت� �ع� �ه ��دوا ب�ت�ق��دي��م
اق �ت��راح��ات أخ ��رى مل�ع��ال�ج��ة ال��وض��ع
في الشاليهات والقسائم والشويخ
الصناعية ،وه��و ما طالب به نواب
آخ � ��رون ت�ح�ف�ظ��وا ع �ل��ى ال�ت�ع��دي�لات
واعتبروها مجحفة ملالك الحيازات،
وأع� ��رب� ��وا ع ��ن م �خ��اوف �ه��م أن ي��ؤث��ر
ال �ق��ان��ون ع �ل��ى م��ن ي�م�ت�ل��ك ح �ي��ازات
منذ أكثر من  10سنوات.

ح � � � �ي� � � ��ث أص � � � � �ب � � � � ��ح ب � � �م� � ��وج� � ��ب
ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى م��ال��ك ال �ح �ي��ازة
ان� � �ت� � �ظ � ��ار  8س � � �ن� � ��وات إذ ي �م �ن��ح
امل �خ �ص��ص ل ��ه ف �ت ��رة ال ت ��زي ��د ع��ن
ث�لاث س�ن��وات ليحقق إنتاجا من
زراع� �ت ��ه أو م��اش�ي�ت��ه أو م�ص��ائ��ده
ال �ب �ح��ري��ة أو م �ن��اح �ل��ه أو غ�ي��ره��ا
من الحيازات ويحظر عليه وملدة
 5س �ن��وات أخ ��رى أن ي�ت�ص��رف في
حيازته.
وك �ل ��ف امل �ج �ل��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
بشأن الحساب الختامي بديوان
الخدمة املدنية ع��ن السنة املالية
 2010/2009وك ��ذل ��ك م�لاح �ظ��ات
الديوان حول عقود األنظمة اآللية
وك� �ل ��ف امل �ج �ل ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م� �ن ��اق� �ش ��ة م ��وض ��وع
ت �ع��دي��ل م �ن �ه �ج��ي ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
والتربية اإلسالمية على أن تقدم

الخالد :أولوية التجنيس
لمن لديه بصمة وراثية
أش � � � ��اد ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ب��ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ملعالجة أوض ��اع املقيمني بصورة
غير قانونية معتبرا أن عملهم هو
من يزكيهم.
وأض� � ��اف ف ��ي م��داخ �ل��ة ل ��ه خ�لال
جلسة أمس أن الحديث عن وجود
 35أل ��ف مستحق للجنسية ليس
معناه أن يأخذ كل منهم الجنسية
ب ��ل م �ع �ن��اه أن ل��دي �ه��م اح� �ص ��اء 65
إال أن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ج�ن�ي��س مرتبطة
بالدرجة األولى بضرورة أن تكون
ال �ب �ص �م��ة ال� ��وراث � �ي� ��ة مل� ��ن ي�س�ت�ح��ق
الجنسية إيجابية.
وق ��ال ال��وزي��ر ال�خ��ال��د إن أول��وي��ة
ت �ج �ن �ي��س األج� �ن� �ب ��ي ف� ��ي ال �ق ��ان ��ون
الكويتي هي لحملة الوثائق.

وأك� � ��د ال� �خ ��ال ��د أن ال� �ك ��وي ��ت ب�ل��د
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وه � ��ي ح ��ري� �ص ��ة ع�ل��ى
تقديم جميع ال�خ��دم��ات للمقيمني
ب� � �ص � ��ورة غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة وم �ن �ه��ا
امل �ع �ي �ش��ة وال �ط �ب ��اب ��ة وغ �ي ��ره ��ا م��ن
خ� �ل��ال ال� �ب� �ط ��اق ��ات ال � �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا
ال �ج �ه��از امل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض ��اع
املقيمني بصورة غير قانونية.
وذك ��ر ال �خ��ال��د أن ه �ن��اك ش��رائ��ح
م��ن ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ج ��اري ال�ع�م��ل على
فحص ملفاتها ف��ي اللجنة العليا
للجنسية واإلدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر واللجنة التنفيذية
باإلضافة إل��ى االقتراحات بقانون
ال � �ت� ��ي ي� �ق ��دم� �ه ��ا ال� � �ن � ��واب ف � ��ي ه ��ذا
الصدد.
تفاصيل (ص)04

ت�ق��ري��ره��ا خ�ل�ال ش�ه��ر واس�ت�ع�ج��ل
لجنة ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع بتقديم
تقريرها ع��ن تعديل ق��ان��ون نظام
قوة الشرطة.
إل� ��ى ذل� ��ك ي �ن��اق��ش امل �ج �ل��س في
ج�ل�س�ت��ه ال �ي ��وم ف ��ي ض ��وء م�ق�ت��رح
رئيس لجنة األولويات البرملانية
د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ت�ع��دي��ل ق��وان�ين
ال� ��ري� ��اض� ��ة وامل � ��راف� � �ع � ��ات امل ��دن �ي ��ة
والتجارية فيما يتعلق بتسهيل
س� � �ي � ��ر ال � � � ��دع � � � ��وى واإلع � �ل� ��ان � � � ��ات
ال � � �ق � � �ض� � ��ائ � � �ي� � ��ة وال � � �ت� � ��أم � � �ي � � �ن� � ��ات
االجتماعية لتعويض املتقاعدين
إج�ب��اري��ا وب��أث��ر رج�ع��ي وتأسيس
ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة ب��اس��م
ال� �ش ��رك ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ل�ل�ات� �ج ��ار ف��ي
املواشي.

المضبطة (ص)11-03
الغانم مترئسا الجلسة ويبدو نائبه الخرينج محاورا عبدالصمد ودشتي والوزير الصانع

حماد للجسار:
استعد
لالستجواب
رف� � � � ��ض امل� � �ج� � �ل � ��س ط �ل �ب��ا
ن � �ي� ��اب � �ي� ��ا ب � � �ش� � ��أن ت �ش �ك �ي ��ل
لجنة تحقيق ف��ي م��ا سماه
م�ق��دم��و ال�ط�ل��ب ال �ت �ج��اوزات
ال �ت��ي ش��اب��ت اج�ت�م��اع لجنة
املناقصات امل��رك��زي��ة إلع��ادة
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
مطار الكويت الدولي والذي
تم في  15ابريل الجاري .وقد
وافق  7نواب فقط على طلب
التحقيق من بني  39إجمالي
ال � � �ح � � �ض� � ��ور ف � � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة
وعقب ق��رار املجلس خاطب
النائب سعدون حماد وزير
األش � � �غ� � ��ال أح � �م� ��د ال� �ج� �س ��ار
قائال :استعد لالستجواب.

الزلزلة لـ«الدستور» :الـ B.O.T.
ركيزة المشاريع التنموية
ط��ال��ب رئ �ي��س ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
د .ي � ��وس � ��ف ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب� � � � ��اإلس� � � � ��راع ف � � ��ي ت � �ن � �ف � �ي ��ذ ق � ��ان � ��ون
ال �ـ  B.O.T.مل��ا ل��ه م��ن األث��ر اإليجابي
ل� �ل ��دف ��ع ب �ع �ج �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة واص� �ف ��ا
ال� �ق ��ان ��ون ب ��أن ��ه م ��ن أروع ال �ق��وان�ي�ن

ال�ت��ي أق��ره��ا مجلس االم��ة وال��رك�ي��زة
األساسية إلقامة املشاريع التنموية
املنشودة.
وأك� � � � � ��د ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
خ ��اص ل �ـ «ال��دس �ت ��ور» أن ال�ش��رك��ات
امل � �ه � �ي � �ئ � ��ة ل � �ل � �ع � �م� ��ل وف � � � � ��ق ق � ��ان � ��ون

ال �ـ  B.O.T.وينقصها أح��د ال�ش��روط
تستطيع أن ت�ت�ق��دم ب�ك�ت��اب ملجلس
ال � � ��وزراء ال � ��ذي ي �ح��ق ل ��ه االس �ت �ث �ن��اء
واجازتها للدخول ضمن الشركات
املخولة مشيرا إلى أن القانون شامل
جاهز ال يحتاج إلى أي تعديالت.

العمالة المنزلية إلى اللجنة المالية
أح ��ال م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
العادية أم��س تقرير لجنة الشؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ف� � ��ي ش� � � ��أن ال� �ع� �م ��ال ��ة
امل�ن��زل�ي��ة وإن �ش��اء ش��رك��ات مساهمة
مقفلة الس�ت�ق��دام وتشغيل العمالة
املنزلية على لجنة ال�ش��ؤون املالية

واالقتصادية البرملانية لدراسته مع
الجهات املعنية وتقديم توصياتها
بشأنه.
وج� � � � ��اء ف� � ��ي ط � �ل� ��ب اإلح � � ��ال � � ��ة أن
االق � � �ت � ��راح م� ��ن امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
ت �خ �ت��ص ب��دراس �ت �ه��ا واب� � ��داء ال ��رأي
فيها اللجنة املالية وفقا للمادة 43

من الالئحة الداخلية للمجلس وقد
وافق املجلس على االقتراح بغالبية
 25عضوا من اصل الحضور الـ .37

تفاصيل (ص)05
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سموه افتتح المؤتمر الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية

نائب األمير :الربيع العربي أدخل منطقتنا
في حسابات معقدة وعدم استقرار
تحت رعاية حضرة صاحب السمو
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م��د
وب �ح �ض��ور س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د أق �ي��م
بقصر بيان أمس حفل افتتاح املؤتمر
الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية
الكويتية.
وأل� �ق ��ى س �م��وه ك �ل �م��ة أك� ��د ف �ي �ه��ا أن
املؤتمر ينعقد بعد أن دخلت منطقتنا
والعالم أجمع في ظل أوضاع سياسية
وأمنية خطيرة.
وأض � � ��اف أن ال �ب �ع��ض وص � ��ف ت�ل��ك
األوض� � � ��اع ال �خ �ط �ي��رة ب� ��أوص� ��اف ع��دة
ف �ك��ان م ��ن وص �ف �ه��ا ب��ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي
إال أن�ه��ا ف��ي حقيقة األم��ر ق��د أدت إلى
إدخ��ال منطقتنا ف��ي حسابات معقدة
وفتحت املجال لعدم االستقرار واليوم
ن ��دخ ��ل م ��رح �ل ��ة ج� ��دي� ��دة ن� �ع ��دل ف�ي�ه��ا
مساراتنا على ض��وء ت�ج��ارب املاضي
ن �ت �ع��اي��ش ف �ي �ه��ا امل ��واج� �ه ��ة م� ��ع ق ��وى
تستهدف أمننا واستقرارنا واملساس
بمصالحنا ونعمل على مجابهة تلك
ال�ق��وى منطلقني م��ن أس��اس صلب في
ب �ع��ده ال�خ�ل�ي�ج��ي وال �ع��رب��ي وال ��دول ��ي
لنؤكد للعالم أجمع أننا ق��ادرون على
ال�ت�م��اس��ك وت��وح�ي��د كلمتنا وال�ت�ح��رك
في إطار جماعي مؤثر وفاعل لتحقيق
أه��داف �ن��ا وت�ل�ب�ي��ة ط�م��وح��ات�ن��ا .وش��دد
على أن الكويت تعرضت لرياح الفتنة
ول � �ك ��ن ت� �م ��اس ��ك ج �ب �ه �ت �ه��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة
ووع��ي أبنائها وما سطروه من صور
ال� �ت�ل�اح ��م ب �ي �ن �ه��م اس� �ت� �ط ��اع ��ت م�ع�ه��ا
ت�ج��اوز ذل��ك لتؤكد صالبتها وأصالة
م �ع��دن شعبها داع �ي��ا ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين
إل��ى أن ينقلوا للعالم ص ��ورة ب�لادك��م
امل �ض�ي �ئ��ة ال �ت��ي ت�ن�ع��م ب��ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
وتعيش أج ��واء ال�ح��ري��ة وت�ح��رص في
تحركها الدبلوماسي في إطار ثوابت
ال �ش��رع �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة وت ��رس �ي ��خ أس��س
ال �س�لام وإش��اع��ة امل�ح�ب��ة ب�ين الشعوب
ورفع رايات العمل االنساني ليكون له
األهمية القصوى في ذلك التحرك.
وأوض� ��ح ن��ائ��ب األم �ي��ر أن األح ��داث
التي يشهدها اليمن اليوم تهدد أمن
واس� �ت� �ق ��رار دول� �ن ��ا وت� �ن ��ذر ب �ت��داع �ي��ات
خطيرة على منطقتنا ولقد بذلت دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جهودا كبيرة ومتواصلة حتى ال تصل
األمور إلى ما وصلت إليه وتوجت هذه
ال�ج �ه��ود ب��إط�لاق امل �ب ��ادرة الخليجية
وآلياتها التنفيذية إال أن تطبيق هذه
امل � �ب ��ادرة ق ��د واج � ��ه ص �ع��وب��ات ك�ب�ي��رة
بسبب تعنت الحوثيني واستيالئهم
على الشرعية وتطبيق سياسة األمر
ال��واق��ع عبر القوة العسكرية لتعصف
بأمن واستقرار اليمن وتهدد أمن دول
مجلس التعاون.

البالد تعرضت لرياح
الفتنة لكنها
استطاعت بتماسك
جبهتها الداخلية
تجاوزها

سمو نائب األمير يلقي كلمته في مؤتمر الدبلوماسيني

وأض��اف أن��ه إزاء ك��ل ذل��ك وتطبيقا
مل �ع��اه��دة ال ��دف ��اع ال�خ�ل�ي�ج��ي امل�ش�ت��رك
وم� �ع ��اه ��دة ال ��دف ��اع ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك
واملادة  51من ميثاق األمم املتحدة فقد
استجابت دولة الكويت لنداء الواجب
وشاركت مع دول املجلس وبقية دول
ال�ت�ح��ال��ف ف��ي ال�ت�ص��دي ل�ه��ذا ال �ع��دوان
وم�ح��اول��ة إع ��ادة ال�ش��رع�ي��ة إل��ى اليمن
م �ش��ددا ع�ل��ى أن م��وق��ف دول ��ة ال�ك��وي��ت
ف��ي ه ��ذه األح � ��داث ق��د أم�ل�اه ال�ت��زام�ه��ا
ب ��امل ��واث � �ي ��ق واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال ��دول� �ي ��ة
وامل� �ب ��ادئ ال �ت��ي ت��ؤم��ن ب �ه��ا وال�ق��ائ�م��ة
على احترام الشرعية الدولية ورفض
ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة للدول
واحترام خيارات الشعوب والحق في
ال��دف��اع ع��ن األم��ن بعيدا ع��ن الطائفية
البغيضة والفئوية الخطيرة.
وأش� ��ار إل ��ى أن ق ��رار م�ج�ل��س األم��ن

 2216ج� � ��اء ل� �ي ��ؤك ��د ص� �ح ��ة ال �ت ��وج ��ه
ال�خ�ل�ي�ج��ي وس�ل�ام��ة ت �ح��رك��ه الح �ت��واء
هذه األزمة كما جاء شاهدا على وقوف
ال�ع��ال��م إل��ى ج��ان��ب ال�ت�ح��رك الخليجي
وال � ��دول امل�ت�ح��ال�ف��ة م �ع��ه ف��ي م��واج�ه��ة
قوى الحوثي.
ودع � ��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين إل� ��ى رع��اي��ة
م � �ص � ��ال � ��ح ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ف � � ��ي ال � � � ��دول
املعتمدين لديها مؤكدا أن هذا الواجب
ال م�ج��ال ف�ي��ه للتقاعس وي�ب�ق��ى هدفا
أصيال نسعى لتحقيقه للحفاظ على
املكانة التي نتطلع أن يحتلها املواطن
الكويتي والدرجة العالية من الرعاية
والحفاظ على مصالح بلدنا الحبيب.
ك �م��ا أل �ق��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح
ال�خ��ال��د كلمة أك��د فيها أن توجيهات
سمو األمير تعد سراجا أضاء وال يزال

انقلوا للعالم
صورة بالدكم
المضيئة التي تنعم
بالديمقراطية
والحرية

الشيخ صباح الخالد خالل مؤتمر الدبلوماسيني

طريق الدبلوماسيني ويلهمهم صواب
ال�ع�م��ل وص�ل�اح امل�ن�ه��ج ل�خ��دم��ة بلدنا
العزيز وشعبه الكريم في جميع بقاع
األرض وأض �ح��ت بنهجها السياسي
املتزن واالقتصادي الرائد واإلنساني
األصيل محط أنظار دول العالم.
وح ��ذر م��ن أن ال �ظ��روف السياسية
واألمنية الدقيقة والخطيرة التي تمر
بها منطقتنا بفعل االضطرابات التي
ش�ه��دت�ه��ا ع�ل��ى م��دى ال �س �ن��وات األرب��ع
امل��اض �ي��ة ج �ل �ب��ت مل�ن�ط�ق�ت�ن��ا ال �ف��وض��ى
وأف ��رزت ت��داع�ي��ات خطيرة نعاني من
تبعاتها ونعمل جاهدين مع املجتمع
ال��دول��ي ملعالجة وم��واج�ه��ة اف��رازات�ه��ا
ف �ظ ��اه ��رة اإلره � � ��اب ال �ت ��ي ه � ��ددت أم��ن
واس� �ت� �ق ��رار ال �ع��ال��م م �ث ��ال ل �ن �ت��اج ت�ل��ك
االضطرابات.
وشدد على أن بعثات دولة الكويت

ف � ��ي ال � � �خ � ��ارج س� �ت� �ك ��ون خ � ��ط ال� ��دف� ��اع
األول ع��ن ت��راب ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي بذل
ال �س��اب �ق��ون ج �ه��ودا م�ض�ن�ي��ة م��ن أج��ل
أم �ن��ه واس �ت �ق ��راره م �ش �ي��را إل ��ى أن ��ه تم
خالل الفترة الالحقة ملؤتمرنا السابع
ف��ي ال �ع��ام  2013اف �ت �ت��اح س��ت ب�ع�ث��ات
دب�ل��وم��اس�ي��ة ج��دي��دة ل�ي�ص��ل مجموع
ع� ��دد ب �ع �ث��ات �ن��ا ف ��ي ال� �خ ��ارج إل� ��ى 104
نواصل من خاللها مد جسور التعاون
م ��ع ال� � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ص��دي �ق��ة ف��ي
سبيل وطن ينعم بمزيد من االستقرار
واالزدهار.
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب� �ل ��ت ال � � �ب� �ل��اد ث �م ��ان ��ي
ب �ع �ث��ات وم �ك ��ات ��ب ت�م�ث�ي�ل�ي��ة إض��اف �ي��ة
منذ العام  2013ليرتفع إجمالي عدد
البعثات واملكاتب واملنظمات الدولية
واإلقليمية املعتمدة لدى دولة الكويت
إلى  132بعثة.

الكويت لبت نداء
الواجب وشاركت
مع دول التحالف
في التصدي
للعدوان الحوثي
الخالد :الظروف
السياسية
واألمنية الدقيقة
بمنطقتنا جلبت
الفوضى
افتتاح ست بعثات
دبلوماسية
خارجية جديدة
ليصل مجموعها
إلى  104مقابل
 132بعثة داخل
البالد

 ..وسموه
يستقبل
المحمد
استقبل سمو ن��ائ��ب األمير
ول � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
األحمد بقصر بيان أمس سمو
الشيخ ناصر املحمد.

سمو نائب األمير مستقبال املحمد
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وزير الداخلية :الكويت بلد اإلنسانية وكلنا نخدم المقيمين على هذه األرض الطيبة

فزعة نيابية لحل قضية البدون
ومطالب بإقرار حقوقهم االجتماعية
متابعة :سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
وافق مجلس األمة في
جلسته العادية أمس
على اقتراح بقانون بشأن
تعديالت إنشاء الهيئة
العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية في
مداولته الثانية وإحالته
على الحكومة.
كما وافق المجلس على
طلب نيابي بإحالة تقرير
لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل
البرلمانية في شأن
العمالة المنزلية وإنشاء
شركات مساهمة
مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة المنزلية
على لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية
البرلمانية لدراسته مع
الجهات المعنية وتقديم
توصياتها بشأنه .ورفض
طلبا بتشكيل لجنة
تحقيق في تجاوزات
شابت اجتماعات لجنة
المناقصات المركزية
بشأن مشروع مطار
الكويت الدولي.

الخالد« :الداخلية»
ردت على سؤال
النائب طنا ولديها
إيصال بذلك
طنا :سبق
أن أبلغت وزير
الداخلية عن الضباط
والجوازات المزورة
التميمي :أقول
حسابنا مع
األقزام والشبيحة
قريب في أروقة
المحاكم
الغانم وبعض النواب والوزير الصانع في حوار على املنصة قبل استئناف الجلسة

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ادي��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة
أم��س ال�ث�لاث��اء  21اب��ري��ل  2015عند
الساعة التاسعة والنصف بعد أن
ك� ��ان ق ��د رف �ع �ه��ا مل� ��دة ن �ص��ف س��اع��ة
ل�ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب وت�لا األم�ين
ال �ع��ام أس �م��اء األع �ض��اء الحاضرين
واملعتذرين والغائبني من دون اذن
أو إخطار.
بند التصديق على المضابط
انتقل املجلس الى بند التصديق
ع �ل��ى امل�ض�ب�ط�ت�ين رق �م��ي  1329أ و
 1329ب بتاريخ  7و  8ابريل .2015
 وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمدالخالد :في الجلسة املاضية بتاريخ
 4/8ف��ي ب �ن��د األس �ئ �ل��ة ق ��ال ال�ن��ائ��ب
م�ح�م��د ط�ن��ا إن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة لم
ترد على السؤال وردا على ذلك فإن
سؤال النائب في  2013/12/11وتم
تأجيله في  2014/1/31وتم الرد في
 2014/5/21ول��م ي��وض��ع س��ؤال في
الجدول إال وتم الرد عليه.
ال� � �ن � ��ائ � ��ب ت� � �ط � ��رق ال� � � ��ى ال �ل �ج �ن ��ة
التنفيذية وق��ال إن بعض الضباط
ي� �ع ��رف ��ون ق �ي �م��ة ال� � �ج � ��وازات وك �ن��ت
أتمنى منه أن يعلمنا م��ن ه��م وهو

منتم لوزارة الداخلية.
 محمد طنا :نشكر الوزير الخالدولكن ال�س��ؤال تأخر ف��ي م��وع��ده عن
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ألك �ث��ر م��ن ع��ام
وف ��ي م ��وض ��وع ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
فأنا مصر على كالمي وأوضحت له
الجوازات امل��زورة للبدون وأدري ان
ال��وزي��ر لديه الشجاعة ف��ي التعامل
م ��ع ه � ��ذا امل� �ل ��ف ال� �خ ��اص ب��ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية والجوازات املزورة.
 وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمدال� �خ ��ال ��د :ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا ك��ان

ضابطا في الداخلية وبرتبة عالية
في ذلك الوقت.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ك ��ان ه�ن��اكخ � �ط ��أ ف � ��ي امل� �ض� �ب� �ط ��ة ب �خ �ص��وص
تأبني سالم الحماد في كلمة الناس
ش�ه��داء ال�ل��ه ف��ي األرض والصحيح
أنتم شهداء الله في األرض.
 ع�ب��دال�ل��ه التميمي :ق�ب��ل يومنيأق��زام املعارضة وشبيحة املعارضة
وامل � �ف � �ل � �س� ��ون س� �ي ��اس� �ي ��ا وش �ع �ب �ي��ا
ت �ه �ك �م��وا وت �ه �ج �م��وا ع �ل� ّ�ي وزم�ي�ل��ي
ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال� �ه ��اج ��ري ب �ك�لام

الغانم يهنئ نظراءه
في المملكة المتحدة
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م��رزوق الغانم برقيتي تهنئة
إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ل��وردات
ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ال�ب��ارون��ة
دي� � � �س � � ��وزا ورئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س

ال �ع �م��وم ج� ��ون ب �ي��رك��او وذل ��ك
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ع � �ي� ��د ال ��وط� �ن ��ي
لبلدهما.

غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح وع � � ��ار ع� ��ن ال �ص �ح��ة
ب��أن�ن��ا ق�م�ن��ا ب��ال�غ��ش ف��ي اخ�ت�ب��ارات
في جمهورية مصر العربية ،وهذا
الكالم تم الرد عليه باملكتب الثقافي
ف ��ي م �ص��ر وه� � ��ذا ال� �ك�ل�ام خ � ��رج م��ن
أن��اس ت �م��ادوا بالتهجم على ن��واب
مجلس األمة وهم مرتزقة والشرفاء
كثر وأشكر املغردين الشرفاء الذين
ال ت��رب �ط �ن��ا ب �ه��م إال م�ح�ب��ة ال�ش�ع��ب
وال��وط��ن وك��ان ال��رد صاعقا عليهم
م��ن ق�ب��ل امل �غ��ردي��ن ف��ي ت��وي�ت��ر وم��ن
آزرن��ا م��ن ال�ن��واب وخصوصا وزي��ر
التربية واملكتب الثقافي ف��ي مصر
وح�س��اب�ن��ا م��ع الشبيحة ف��ي أروق��ة
املحاكم.
وص� � � � � � � � � � � � ��ادق امل� � � � �ج� � � � �ل � � � ��س ع � �ل� ��ى
املضبطتني.
بند األوراق والرسائل الواردة
انتقل املجلس ال��ى مناقشة بند
األوراق والرسائل ال��واردة ونصها
كالتالي:
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ب� �ع ��ض األع � �ض� ��اءباستعجال لجنة الشؤون الداخلية

التتمة ص04

عبد الصمد:
المجلس
والحكومة
مقصران في
معالجة أوضاع
البدون
وزير الداخلية:
ملتزمون بالقانون
وحملة إحصاء 65
بوابة للتجنيس
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الحكومة :ال مانع من عقد جلسة خاصة
لشرح قضية المقيمين بصورة غير قانونية
تتمة المنشور ص03
والدفاع تقديم تقريرها عن مشروع
ال �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة ( )83من
ال �ق��ان��ون رق��م ( )23لسنة  1968في
شأن نظام قوة الشرطة.
 رس � � ��ال � � ��ة م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن��ةال � �ش ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل يطلب فيها احالة االقتراح
بقانون بشأن اض��اف��ة م��ادة جديدة
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )21لسنة 2008
بشأن الفحص الطبي للراغبني في
الزواج قبل اتمام الزواج على لجنة
شؤون امل��رأة واألس��رة لالختصاص
عمال بنص امل��ادة ( )58من الالئحة
الداخلية.
 رس��ال��ة م��ن رئيس لجنة حقوقاإلنسان يطلب فيها تكليف اللجنة
ب� ��دراس� ��ة م ��ا ت ��وص ��ل ال� �ي ��ه ال �ج �ه��از
امل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض� ��اع املقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م ��ن ح�ل��ول
ملعالجة أوضاع هذه الفئة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألم��وال العامة يطلب فيها تكليف
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف� �ي� �م ��ا ورد
ب��ال��رس��ال�ت�ين ال ��واردت�ي�ن م��ن رئ�ي��س
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
وال� �ل� �ت�ي�ن واف � � ��ق ع �ل �ي �ه �م��ا امل �ج �ل��س
إح� ��داه � �م� ��ا ب �ج �ل �س��ة 2011/1/26
والثانية بجلسة .2015/4/7
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ب� �ع ��ض األع � �ض� ��اءب �ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ش � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واالرش� � � � � � ��اد ب �م �ن��اق �ش��ة
م � ��وض � ��وع ت � �ع� ��دي� ��ل م� �ن� �ه ��ج ال �ل �غ ��ة
العربية والتربية االسالمية بوزارة
التربية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أرج ��و أخ��ذم��واف �ق��ة امل�ج�ل��س ع�ل��ى ن�ظ��ر ق��وان�ين
ال� ��زراع� ��ة وامل ��راف� �ع ��ات وال �ت��أم �ي �ن��ات
واملواشي والرياضة وجامعة جابر.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ه � ��ل س �ت �م �ت��دالجلسة أم ال؟
 م� ��رزوق ال �غ��ان��م :اذا استطعناال� � � �ي � � ��وم االن � � �ت � � �ه� � ��اء م � � ��ن ال � � ��زراع � � ��ة
وامل��راف�ع��ات والتأمينات فجيد لكي
نبدأ غدا باملواشي والرياضة.
 عبدالله املعيوف :بالنسبة لبندالرسائل فأود أن أختصر الوقت في
قضية منتهية وهي قانون الشرطة.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ف �ي �م��اي �ت �ع �ل��ق ب� ��رس� ��ال� ��ة ال � � �ب � ��دون دائ� �م ��ا
ي�س�م��ون�ه��م امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غير
ق��ان��ون�ي��ة ي��دخ�ل��ون�ه��م ال�ج�ي��ش وم��ا
زال��وا ُيسمون مقيمني بصورة غير
ق��ان��ون �ي��ة ف� �ه ��ذا ت �ن��اق ��ض ،امل�ج�ل��س
وال �ح �ك��وم��ة م �ق �ص��ران ف��ي ح��ل ه��ذه
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ،ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ك ��ان ��ت
ه �ن��اك ل�ج�ن��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ش�ي�ئ��ا في
ه��ذا ال�خ�ص��وص واآلن ه�ن��اك لجنة

دشتي :ملف
البدون مستمر منذ
فترة ولم يتم طيه
حتى اآلن
الطريجي :يجب
أن تكلف
«حماية األموال»
بالتحقيق
في عقد « بشارة»
محمد طنا

ح�ق��وق اإلن �س��ان وأت�م�ن��ى منهم حل
القضية ف�ه�ن��اك اك�ث��ر م��ن  110آالف
ن �س �م��ة ي� �ع ��ان ��ون وك� � ��ان ه� �ن ��اك رأي
حكومي ق��ال إن هناك  35أل��ف ملف
ق�ي��د ال��دراس��ة ول��م ي�ت��م تجنيس أي
م�ن�ه��م ب�ح�ج��ة «ال �س �ي��ادي��ة» اذا ك��ان
االخ واالب كويتيان ولهما اخ بدون
فكيف ن�ح��ل ه��ذه االش�ك��ال�ي��ة؟ كثير
م ��ن االق� �ت ��راح ��ات واالس �ئ �ل ��ة ت��وج��ه
للحكومة دون أي نتيجة وقضية
الجوازات فالبدون كانوا يحصلون
على الجنسية واآلن يحصلون على
ج� � ��وازات م � ��زورة وي��أم �ل��ون االن ان
يعودوا بدون وهذه القضية كانت

جانب من جلسة أمس

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

تتم بعلم الحكومة والناس معلقون
االن ال ه��م ب� ��دون وال ه��م أص �ح��اب
ج �ن �س �ي��ات أخ � � ��رى ح �ت ��ى ال �ت �ع��ام��ل
معهم ك�ب��دون فالجهات الحكومية
ال ت� �ع ��ام� �ل� �ه ��م ،ال �ق �ض �ي ��ة ان �س��ان �ي��ة
وتعليمية وص �ح �ي��ة ،ال �ح��د االدن ��ى
م��ن ال �خ��دم��ات غ�ي��ر م�ك�ف��ول ف��ي ظل
مجتمع م��رف��ه ،ال�ف�ئ��ة ه��ذه مظلومة
والظلم ظلمات ،نأمل االهتمام بهذه
ال�ق�ض�ي��ة .ج�ه��از ال �ب��دون ل��م يساهم
ف��ي ح��ل مشكالت ال�ب��دون ويقولون
إن ف �ل��ان � ��ا اف � �ص � ��ح ع � ��ن ج �ن �س �ي �ت��ه
والصحيح ان فالنا هذا حصل على
ج�ن�س�ي�ت��ه االص �ل �ي ��ة ،ال �ج �ه��از على

وشك ان تنتهي فترة عمله وما زالت
القضية متراكمة ومعقدة ،القضية
بحاجة الى نظرة انسانية.
 وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة :ه��ذا م��وض��وعم�ه��م وأن ��ا ل�ي��س م��ن ي��زك��ي ال�ج�ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وع �م �ل �ه��م م� ��ن ي��زك �ي �ه��م
ون �ح��ن ع �ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م ع ��ن  35ال��ف
م �س �ت �ح��ق ،م �س �ت �ح��ق ل �ي��س م �ع �ن��اه
ان ي��أخ��ذ ال �ج �ن �س �ي��ة ب ��ل م �ع �ن��اه ان
ل��دي �ه��م اح� �ص ��اء  65م �ع �ن��ى ان ه��ذا
ب� ��واب� ��ة ي �م �ك��ن ان ت � �ك ��ون ال �ب �ص �م��ة
ال��وراث�ي��ة سلبية .ال�ع�ب��رة بالقانون
ال �ك��وي �ت��ي ،االج �ن �ب��ي ه��و م��ن يحمل
وث� �ي� �ق ��ة وأول� � ��وي� � ��ة ال �ت �ج �ن �ي��س مل��ن

ل��دي��ه ب �ص �م��ة وه � ��ذا م ��وض ��وع مهم
وال نفهم م��وض��وع ال �ـ  35ال�ف��ا على
انهم يستحقون التجنيس واشيد
ب��ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي وال نتكلم عن
االم��ور االنسانية فأنتم في املقدمة
في االمور االنسانية فهناك بطاقات
ت ��وزع إلح �ص��اء  65وم ��ا ق�ب��ل ول��ون
اخ� � ��ر مل � ��ن ل� �ي ��س ل� ��دي� ��ه  65وه� �ن ��اك
بطاقات حمراء ملن لديه قيود امنية
وخ��دم��ات معيشية واخ� ��رى ،بلدنا
ب�ل��د ال�خ�ي��ر واول همنا ه��ي االم��ور
االنسانية.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ق �ل��ت 35ال �ف��ا ق�ي��د ال ��دراس ��ة وم ��ع ذل ��ك ن�ق��ول
اع �ط��وا امل�س�ت�ح�ق�ين م��ن ه � ��ؤالء ،هل
 35ال�ف��ا ال��ذي��ن «ت �ن��اور» عليهم هل
ل��دي �ه��م ج� � � ��وازات؟ ال ال م ��ا ع�ن��ده��م
ج ��وازات .ه��ذه قضية انسانية فهم
ال يستطيعون الحصول على صحة
او تعليم او غيرهما.
 ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :بالنسبةلرسالة لجنة حقوق االنسان اطلب
ف�ي�ه��ا ال� �ق ��رار م��ن امل �ج �ل��س اس �ت �ن��ادا
ل �ل �ق��رار ف ��ي  2009وت �ع �م �ي��م ص ��ادر
ق� �ب�ل�ا ،م��وض��وع �ن��ا ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ان
م��ن اول��وي��ات �ن��ا ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ح�ق��وق
االساسية االنسانية لغير محددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ،وال �ج �ه��از ي �ص��رح ب��أن��ه
ق ��د ت ��م ت �ع��دي��ل اوض � ��اع ف �ئ��ة ك�ب�ي��رة
االم ��ر ي��أت��ي ف��ي أخ ��ر ه ��ذه ال�ح�ق��وق
ح��ق املواطنة وه��و التجنيس وهو
اخ ��ر ام ��ر ن�ن�ظ��ر ف �ي��ه وأب�ي��ن ان ��ه في
ع ��ام  2012ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي امل�ب�ط��ل
االول ص��رح رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة صالح
الفضالة وق��ال وفقا للمعايير التي

التتمة ص05

عاشور :يجب
وضع حلول
ملموسة لقضية
البدون وتجنيس
المستحقين
وزير الداخلية:
نحتاج إلى جلسة
كاملة لمزيد
من النقاش حول
قضية البدون
الزلزلة :دراسة
تعديل منهج اللغة
العربية والتربية
اإلسالمية تدخل
في اختصاصات
السلطة التنفيذية
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تكليف لجنة حماية األموال بالتحقيق
في عقود األنظمة اآللية للمعلومات
تتمة المنشور ص04
وضعنا وجهزنا بطاقات وهناك34
الفا يستحقون التجنيس وسألته
ماذا تنتظر؟ فمنذ  91الى اليوم 745
ال �ف��ا ت��م تجنيسهم ،ف�ل�م��اذا ل��م يتم
تجنيسهم ،وق ��ال «ه ��ذه م��و عندي
هذه عندكم وفوق».
فهل يعقل أننا منذ التسعينيات
لم نستطع حل هذه املشكلة العالقة،
وك��ان��ت م��ن ضمن اول��وي��ات اللجنة
ح��رام عجزنا ه��ذا لتستمر املشكلة
عقدا او عقدين.
 د .عبدالله الطريجي :بالنسبةل � �ل� ��رس� ��ال� ��ة االول � � � � ��ى ف � � ��االخ � � ��وة ف��ي
ال �ش��رط��ة ي�س�ت�ح�ق��ون ب ��دل االج� ��ازة
واس �ج��ل ش �ك��ري وت �ق��دي��ري لرئيس
جهاز البدون صالح الفضالة ولكن
ال � �س � ��ؤال ان � ��ه ف� ��ي ش �ه ��ر  11امل �ق �ب��ل
سينتهي م��رس��وم ال �ج �ه��از وه�ن��اك
ت�ق��اري��ر ب��أن��ه ت��م االن�ت�ه��اء م��ن اع��داد
التقارير كاملة وأتمنى ان اسمع انه
هل سيتم التجديد للجنة ام ستنتقل
التقارير الى وزير الداخلية؟ قضية
ال �ب��دون اخ ��ذت م ��دة ط��وي�ل��ة ويجب
ان ت�ح�س��م وه �ن��اك ق��ان��ون م��وج��ود
واش �خ��اص ل��دي�ه��م اث �ب��ات��ات وليس
من املعقول ان اجنس وهناك اثبات
ت�ث�ب��ت ج �ن �س �ي��ات ال �ب �ع��ض .واش �ك��ر
لجنة امليزانيات إلحالة ملف شركة
امليكنة (بشارة) للجنة حماية املال
العام خاصة ان هذا العقد قد شابه
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ث��ال��ب ل��درج��ة ان اح��د
املوظفني يأتي بعد الظهر ويصدر

وزير النفط :أرجو
تأجيل التصويت
على رسالة رئيس
لجنة حقوق
اإلنسان
الجيران :نرفض
رفضًا باتًا التشكيك
في مناهج التربية
اإلسالمية
د .عبدالرحمن الجيران

ت��راخ�ي��ص وت �ص��اري��ح م� ��زورة وه��و
ب �ن �ف ��س ال� ��وق � ��ت ي �ع �م ��ل ف � ��ي ش��رك��ة
(ب� �ش ��ارة) وأت �م �ن��ى ان ت�م�ك��ن لجنة
حماية املال العام التحقيق في ذلك.
ام� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رس��ال��ة ال�خ��ام�س��ة
الخاصة باللجنة التعليمية فنحن
اس�ت�م�ت�ع�ن��ا ام ��س ب �ح �ض��ور جلسة
البرملان الطالبي وعندما رأيت طرح
الطلبة كنت اتمنى ان ي�ك��ون وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ألن �ه��م ه��م م�س�ت�ق�ب��ل ه��ذا
البلد.
 صالح عاشور :بالنسبة للرسالةالثانية أتمنى ان يوافق املجلس على

سعدون حماد

احالة القانون ال��ى اللجنة الصحية
لدراسته دراسة وافية لالستفادة من
التجربة امل��ال�ي��زي��ة للحد م��ن ح��االت
ال �ط�لاق م��ن ال �ك��وي��ت .وال��رج��ل االول
املسؤول عن قضية البدون هو وزير
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ل ��ه ي�ع�ي�ن��ه وم�ش��اغ�ل��ه
ك�ث�ي��رة خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف
االقليمية امللتهبة ولكن هذه القضية
مرتبطة ب��ال�ظ��روف االقليمية ف��دول
ال �ج��وار مشاكلها ي��وم��ا ع��ن ي��وم في
ازدي� ��اد ون�خ�ش��ى م��ن اس�ت�غ�لال ه��ذه
ال�ف�ئ��ة ألس �ب��اب ام�ن�ي��ة ف�ع�ل��ى ال��وزي��ر
ان يخصص وقتا لحل هذه القضية

وال ب��د ان بعض ال�س�ي��اس��ات تتغير
ف��ي ح��ل ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ف�م�ث�لا اع�ط��اء
 15س� �ن ��ة ل �ت �ع��دي��ل االوض� � � � ��اع ب ��دال
م��ن  5س �ن��وات ح�ت��ى ال ت �ك��ون ه�ن��اك
مشاكل وحتى يكون هناك استقرار
وم ��وض ��وع ت��وظ �ي �ف �ه��م ب �ع��د ت�ع��دي��ل
ال��وض��ع فكثيرون منهم متخرجون
م � ��ن ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف �ل��ا ب � ��د م��ن
ت��وظ �ي �ف �ه��م ب� �ع ��د ت� �ع ��دي ��ل وض �ع �ه��م
ف�لا ب��د م��ن اع�ط��ائ�ه��م  15س�ن��ة اق��ام��ة
ووظ �ي �ف��ة ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�س��اب��ق
جنس من عدل وضعه لكن تغير هذا
االن.

 وزي��ر الداخلية :فعال املوضوعمهم فأنا ال املك التجديد للجهاز
التنفيذي للبدون وكل وقتي لخدمة
ك ��ل م ��ن ي �ع �ي��ش ع �ل��ى ه � ��ذه االرض
وه� �ن ��اك ش ��رائ ��ح ن �ع �م��ل ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ال�ج�ه��ات املعنية ول�ك��ن نحتاج فرز
ال � �ش ��رائ ��ح ول� �ك ��ن اري � � ��د اس �ت �ع �ج��ال
ق��ان��ون التجنيس ال�س�ن��وي ووزي��ر
ال� � ��دف� � ��اع اخ � � ��ذ م� �ن� �ه ��م ف � ��ي ال� ��دف� ��اع
وان ��ا اخ ��ذت ف��ي ال �ش��رط��ة م��ن اب�ن��اء

الرويعي :أتمنى
إحالة األمر على
«التعليمية»
وإعطاءها الفرصة
للدراسة

التتمة ص06

المجلس يحيل العمالة المنزلية على اللجنة المالية
واف��ق مجلس األم��ة على طلب مقدم
م ��ن  31ن��ائ �ب��ا ب �ش ��أن اح ��ال ��ة االق� �ت ��راح
بقانون بشأن ان�ش��اء ش��رك��ات مساهمة
الس �ت �ق��دام وت�ش�غ�ي��ل ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة،
ع�ل��ى اللجنة امل��ال�ي��ة وج��اء ن��ص الطلب
ك��ال�ت��ال��ي :تقدمت أن��ا وال �س��ادة ال�ن��واب
ف�ي�ص��ل م�ح�م��د ال �ك �ن��دري وم �ح �م��د طنا
العنزي ومحمد ناصر الجبري باقتراح
بقانون في شأن انشاء شركة مساهمة
الس �ت �ق��دام وت�ش�غ�ي��ل ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة،
وال�ه��دف من ه��ذه الشركة ارس��اء قواعد
واج� ��راءات اس�ت�ق��دام العمالة م��ن ال��دول
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل�ل�ع�م��ل ف ��ي خ ��دم ��ات امل �ن��ازل
ب� ��أن� ��واع � �ه� ��ا ،اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ال� �خ ��دم ��ات
االس��ري��ة ل ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة

وك� �ب ��ار ال� �س ��ن ،ع �ل��ى ان ي �ك��ون تحقيق
هذا الهدف تحت رعاية احدى الجهات
ال �ع��ام��ة امل �س��ؤول��ة ع��ن ه ��ذا ال �ق �ط��اع من
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ،ب �م ��ا ي �ض �م��ن ح� �ق ��وق ه ��ذه
ال �ف �ئ��ة وم�ع��ام�ل�ت�ه��م ب �م��ا ي�ت�ف��ق وال �ت��زام
دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي م�ج��ال رع��اي��ة حقوق
االنسان ،وااللتزام في ادارة هذا النشاط
بتوجهات منظمات حقوق االنسان في
هذا الشأن.
وح �ي��ث ان ه ��ذا االق� �ت ��راح م�ض�م��ون��ه
يتعلق ب��ان�ش��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ويعد
تطبيقا ل�ل�ق��وان�ين ال�س��ائ��دة ال�ت��ي تنظم
الشركات ومشاركة ال��دول��ة فيها ويعد
ن �م ��وذج ��ا ت �ط �ب �ي �ق �ي��ا ل �ن �ظ��ام ال �ش ��راك ��ة،
وح �ي��ث ان م��وض��وع ه ��ذا االق� �ت ��راح من

امل ��وض ��وع ��ات االص �ي �ل ��ة ال �ت ��ي ت�خ�ت��ص
ب��دراس �ت �ه��ا واب � � ��داء ال � ��رأي ف �ي �ه��ا لجنة
ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وف �ق��ا
للمادة  43من الالئحة الداخلية ملجلس
االم � � ��ة ال � �ت ��ي ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى اخ �ت �ص��اص
اللجنة باملؤسسات العامة ذات الطابع
امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي وش��رك��ات ال�ق�ط��اع
العام.
وم� � ��ن ث � ��م ف� � ��إن ق � ��اع � ��دة ال �ت �خ �ص��ص
امل��وض��وع��ي وال�ق��ان��ون��ي للجان مجلس
االم��ة تقضي ان تختص اللجنة املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ب�ب�ح��ث االق� �ت ��راح امل�ش��ار
اليه واصدار توصيتها بشأنه.
ومل��ا ك��ان��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون الصحية
واالجتماعية احيل عليها هذا االقتراح

ون�ظ��رت��ه وان�ت�ه��ت ال��ى اب ��داء ال ��رأي فيه،
ن��رى ان��ه ص��در عن لجنة غير مختصة،
فإننا نتقدم بهذا الطلب الحالة االقتراح
ب �ق��ان��ون م� �ج ��ددا ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالقتصادية لدراسة االقتراح والتوافق
مع الدولة لتحديد نوع الشركة املالئمة
لتحقيق الهدف الرئيسي لقيام الدولة
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ن� �ش ��اط ،س� ��واء
كانت شركة مساهمة او مقفلة يشارك
فيها اصحاب مكاتب استقدام العمالة
امل�ن��زل�ي��ة او ش��رك��ة ذات طبيعة خاصة
ال ت�س�ع��ى ل�ل��رب��ح ،وات �خ��اذ ق ��رار بشأنه
م��ن قبل اللجنة واح��ال�ت��ه على املجلس
املوقر.

كامل العوضي
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المجلس يرفض لجنة تحقيق
في تجاوزات المناقصات المركزية
تتمة المنشور ص05
ال�ك��وي�ت�ي��ة وه ��ذا امل ��وض ��وع يحتاج
ل��ه ج�ل�س��ة اوس ��ع ف��ي ظ ��روف اوس��ع
نشرح فيها القضية.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ن��ري��د ان تكونال�ح�ل��ول ملموسة ل��دى فئة ال�ب��دون
واذا ت �ل �م��س ذل � ��ك ض �م ��ن م �ع��اي �ي��ر
حقيقية بحيث تجنيس املستحق
فهذا شيء جيد فالشعور العام لدى
ال �ف �ئ��ة ش ��يء م �ه��م وم ��ن ال يستحق
فعليه ان يعدل وضعه.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :الجهازالتنفيذي ب��ذل جهودا كبيرة ولكن
أنبه ان املرسوم سينتهي في شهر
.11
 د .يوسف الزلزلة :معالي وزيرالداخلية يقوم ب��دوره املطلوب منه
ف� ��ي ق �ض �ي��ة ال � �ب� ��دون س � ��وف ات �ق ��دم
ب� �ط� �ل ��ب ت �خ �ص �ي ��ص س ��اع� �ت �ي�ن ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ال �ق��ادم��ة ل�لاط�لاع ع�ل��ى ما
تقوم به الوزارة في هذا الخصوص
حتى لو اراده��ا الوزير او الحكومة
س� � � ��ري� � � ��ة ،ب� � �خ� � �ص � ��وص ال � ��رس � ��ال � ��ة
الخامسة بتكليف اللجنة التعليمية
بدراسة تعديل منهج اللغة العربية
واالسالمية فنحن نعرف ان الوزارة
بصدد تغيير املناهج كلها وال ادري
م��ا ال�س�ب��ب ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى اللغة
العربية والتربية االسالمية .امل��ادة
 50م��ن ال��دس�ت��ور ت�ن��ص ع�ل��ى فصل
السلطات وانا اعتبر هذا تدخال في
اختصاصات السلطة التنفيذية.
لكن دراسة اللجنة للتعديل على
منهجي اللغة العربية واالسالمية
فهذا امر مستنكر ،املفروض مناقشة
االمر لكن ال تدرس التعديالت.
ال ي � � � �ج� � � ��وز ان ن � � �ت � � ��دخ � � ��ل ف ��ي

عسكر :أتمنى
على الحكومة
أن تضع حدا لقضية
تجنيس  4آالف
بدون
الشايع :على وزير
الشباب توضيح
من المتسبب
في خلل استاد جابر
د .أحمد مطيع

اختصاصات الحكومة فيما يخص
التعليم.
وزير التربية اتى من رحم التعليم
وي �ع ��رف م ��ا ي �ح �ت��اج��ه ال�ت�ع�ل�ي��م في
الكويت وواكب كل عمليات التطوير
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت والي �ج��وز
التدخل في الشؤون الفنية الخاصة
بالحكومة.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر ال �ن �ف��ط:ح ��ول ع �ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة ملناقشة
قضية ال�ب��دون ونقترح ب��أن تنتهي
اللجنة من مناقشته وتقدم تقريرها
ف �ن �ق �ت��رح ان ت ��ؤج ��ل ال �ج �ل �س��ة مل ��دة
اس�ب��وع�ين وت �ق��دم اللجنة تقريرها
ويناقش خالل الجلسة.
 د .عبدالرحمن الجيران :اختلفتماما مع النائب الزلزلة ،واذا كان

عسكر العنزي

ك�لام��ه صحيحا ف�ك��ل ع�م��ل ال�ل�ج��ان
تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
ف� �ه ��ذا ال �ت �ع ��اط ��ي س �ي ��اس ��ي ج ��اء
ف ��ي ال ��وق ��ت ه � ��ذا ،م �ن��اه��ج ال �ت��رب �ي��ة
االسالمية نرفض التشكيك فيها.
 د .عودة الرويعي :نحن نتمنىم ��ن ال �ل �ج �ن��ة اح ��ال ��ة امل ��وض ��وع وان
ن �ع �ط��ي ال� �ف ��رص ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ول �ي��س
ب � ��ه ض � � ��رر وس � �ن� ��دع� ��و امل �خ �ت �ص�ي�ن
لالستفاضة فيه.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ان ��ا ات�ك�ل��مم ��ن ج ��ان ��ب دس � �ت � ��وري ،ف �م��ن ي �ق��وم
ب � ��ال � ��دراس � ��ات ه � ��و ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ام ��ا
اللجنة فنعم تناقش وال تدرس ألن
هذا اختصاص مطلق للحكومة.
 فيصل الكندري :البد ان تعطىاللجنة فرصة للمناقشة وعرضها

ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ج�م�ي�ع�ه��ا وال
نخص منهجي العربية واالسالمية.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :ال يحقل �ن��ا ال� �خ ��وض ف ��ي اع� �م ��ال ال�س�ل�ط��ة
التنفيذية ،املناهج يحق لنا ان نطلع
عليها لكن النظر فيها ودراستها،
دع��ون��ا نطلق ي��د ال��وزي��ر ،وم��ن حق
اللجنة ان تطلع على امل�ن��اه��ج لكن
ن��رف��ض ال� �خ ��وض ف ��ي آل �ي��ة ت�ع��دي��ل
املناهج ونرفض الرسالة املقدمة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ن�ت�ك�ل��م ع��ن م�ب��دأدس� �ت ��وري ،ف�ي�ن�ط�ب��ق ع�ل��ى مناقشة
ال��رس��ال��ة ال�خ��ام��س الب��د ان ينطبق
على رسالة لجنة حقوق االنسان.
وق��د انتهي املجلس م��ن مناقشة
بند الرسائل إلى األتي:

الحمود :استاد جابر إلى الخدمة
في نهاية العام الجاري
ك� �ش ��ف وزي� � � ��ر اإلع� � �ل� ��ام وزي � ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب سلمان
ال� �ح� �م ��ود ع� ��ن ج ��اه ��زي ��ة اس� �ت ��اد
جابر األح�م��د ال��دول��ي للتشغيل
في نهاية العام الحالي بحسب
الدراسات.
وح ��ول امل�س��ؤول�ي��ة القانونية
ع��ن ال�خ�ل��ل ف��ي امل �ش��روع أوض��ح
أن م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء أح � � ��ال ك��ل
الجهات املسؤولة عن الخلل في

استاد جابر ال��ى النيابة العامة
وال�ت��ي تقوم اآلن بالتحقيق في
املوضوع مشيرا إلى أن الهيئة
العامة للشباب والرياضة تقوم
بكل الترتيبات الالزمة لتشغيل
االس �ت��اد وت��وف�ي��ر ك��ل متطلباته
الفنية واالدارية.
وق � ��ال ال �ح �م��ود ف ��ي رده على
سؤال برملاني خالل الجلسة إن
استاد جابر سيكون على أعلى

واف��ق املجلس موافقة عامة على
رسالة لبعض األعضاء باستعجال
ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
تقديم تقريرها عن مشروع القانون
بتعديل امل ��ادة  83م��ن ال�ق��ان��ون رقم
 23لسنة  1968ف��ي ش��أن ن�ظ��ام قوة
الشرطة.
وافق املجلس موافقة عامة على
إحالة االقتراح بقانون بشأن اضافة
م ��ادة ج��دي��دة ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م 31
لسنة  2008ب�ش��أن الفحص الطبي
ل �ل��راغ �ب�ي�ن ف ��ي ال� � � ��زواج ق �ب��ل ات �م��ام
ال��زواج من لجنة ال�ش��ؤون الصحية

التتمة ص07

الحمود :استاد جابر
سيكون جاهزا في
نهاية ٢٠١٥
حماد :جميع
مشاريع الطرق
مخالفة وسأقدم
استجوابا
لوزير األشغال
وزير األشغال:
نمد يد التعاون
وسنأخذ مالحظات
النواب بعين
االعتبار
وزير المالية:
سأنقل مالحظات
النائب حماد
وسنتأكد من
إجراءات الترسية

امل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة وإج � � ��راءات
األم� ��ن وال �س�لام��ة م��ؤك��دا ح��رص
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزارة ال��دول��ة
لشؤون الشباب والهيئة العامة
للشباب وال��ري��اض��ة على سرعة
تشغيل ه ��ذا ال �ص��رح ال��ري��اض��ي
املهم.
الشيخ سلمان الحمود
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استعجال الداخلية والدفاع في تقديم
تقريرها حول قوة الشرطة
تتمة المنشور ص06
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل إل� ��ى لجنة
شؤون امل��رأة واالس��رة لالختصاص
ع�م�لا ب�ن��ص امل� ��ادة  58م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية.
وافق املجلس موافقة عامة على
تكليف لجنة حقوق اإلنسان دراسة
م ��ا ت ��وص ��ل ال� �ي ��ه ال �ج �ه ��از امل ��رك ��زي
مل�ع��ال�ج��ة اوض� ��اع امل�ق�ي�م�ين ب�ص��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م ��ن ح �ل��ول مل�ع��ال�ج��ة
اوضاع هذه الفئة،
واف��ق املجلس موافقة عامة على
تكليف لجنة حماية االم ��وال العام
بالتحقيق في املوضوعني التاليني :
مالحظات ديوان املحاسبة بشأن
الحساب الختامي ب��دي��وان الخدمة
املدنية عن السنة املالية 2010/2009
م�ل��اح � �ظ� ��ات دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ال ��واردة ف��ي تقريره ح��ول البيانات
ال� �خ ��اص ��ة ب �ع �ق��ود األن� �ظ� �م ��ة اآلل �ي��ة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات وال �ت ��ي ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
بواسطة الشركة املتعهدة.
ك � �ل ��ف امل � �ج � �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع ��ام ��ة
لجنة ال�ش��ؤون التعليمية والثقافة
واإلرش ��اد ب��دراس��ة موضوع تعديل
م �ن �ه��ج ال �ل �غ ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة وال �ت��رب �ي��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ب� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع�ل��ى
أن ت �ق��دم ت �ق��ري��ره��ا خ�ل�ال ش �ه��ر من
ت��اري �خ��ه ول�ل�ج�ن��ة أن ت�س�ت��دع��ي من
تراه مناسبًا لذلك.
ون � � �ظ� � ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س أث� � � �ن � � ��اء ن �ظ��ر
ب �ن��د األوراق وال ��رس ��ائ ��ل واألوراق
ال � ��واردة اق �ت��راح��ا م��ن رئ �ي��س لجنة
ت � �ح ��دي ��د األول� � � ��وي� � � ��ات ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة يتعلق
بترتيب مناقشة تقارير اللجان عن
مشروعات واالقتراحات بقانون في
جلسة الثالثاء العادية والتكميلية
األربعاء وذلك على النحو التالي:
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ال�ت��ال�ي��ة ف��ي جلسة
الثالثاء:
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ث � ��ام � ��ن واالرب � � �ع� �ي��ن
التكميلي للتقرير ال�ع��اش��ر للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
املقدم من النائب نبيل الفضل بشأن
اضافة املواد  5مكررا و  5مكررا أ و5
مكررا ب ال��ى القانون رق��م  94لسنة
 1983بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية.
التقرير الثاني بعد املائة للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � �ص � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة 1980م.
التقرير السابع والعشرين بدال
م ��ن ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس وال �ع �ش��ري��ن

دشتي :الكيدية
متوافرة في طلب
رفع الحصانة
عن الفضل
المعيوف :النائب
الفضل لم يسئ
ألحد بل انتقد
فسادا إداريا واضحا
صالح عاشور

للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ع��ن االق�ت��راح بقانون بإضافة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  17م �ك��ررًا إل ��ى االم��ر
األم� �ي ��ري ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  61لسنة
 1976ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ال�ت��ال�ي��ة ف��ي جلسة
األربعاء التكميلية:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال � � � ��ري � � � ��اض � � � ��ة وامل� � � � � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة
االس �ت �ع �ج��ال ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة 1978م في

تصويت نيابي حكومي

د .عبدالحميد دشتي

ش��أن الهيئات الرياضية والقانون
رقم  5لسنة 2007م في شأن تنظيم
بعض أوجه العمل في كل من اللجنة
األومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � �ح� ��ادات
واألندية الرياضية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة عن
االقتراح بقانون في شأن الترخيص
بتأسيس ش��رك��ة مساهمة كويتية
باسم الشركة الوطنية لالتجار في
املواشي.
بند األسئلة
انتقل املجلس الى بند االسئلة

س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب اح �م ��د الري ال��ى
وزي ��ر ال�ت�ج��ارة ح��ول اذا م��ا ت��م رف��ع
الدعم عن الديزل والكيروسني بناء
على دراسة مسبقة.
 اح � �م� ��د الري :ال� �ح� �ك ��وم ��ة ك�م��ات��وق �ع �ن��ا ال ت��وج��د ل��دي �ه��ا دراس� ��ات
متكاملة ع�ل��ى ق ��رار رف��ع ال��دع��م عن
الديزل والكيروسني وقد خصصنا
جلسة ك��ام�ل��ة ون�ح�ت��اج ال��ى دراس��ة
م �ت �ك��ام �ل��ة ت��وض��ح ال� �ه ��دف م ��ن ه��ذا
االم ��ر ،ال �ه��دف ه��و تخفيف االع �ب��اء
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح�م�ل�ه��ا ال ��دول ��ة 25
 ٪من امليزانية يوجه للدعم والبد
ان ي �ك��ون ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ،آن االوان

لترشيد الدعم املوجود في امليزانية
واك ��رر ال�ط�ل��ب ب �ت��زوي��دي ب��ال��دراس��ة
ال�ش��ام�ل��ة ل�ل�ق��رار ال ��ذي ط�ب��ق م��ن /1
 2015 /1ب��رف��ع ال ��دع ��م ،وي �ج��ب ان
ت �ك��ون ه �ن��اك ن �ظ��رة ش��ام�ل��ة ل�ل��دول��ة،
للبنزين مستقبال ومعرفة تبعاتها
وآث � ��اره � ��ا ،الن ه � ��ذا ج � ��زء م �ه��م م��ن
امل �ي��زان �ي��ة ،واش �ك��ر م�ج�ل��س ال� ��وزراء
باقرار البديل االستراتيجي وباذن
ال �ل ��ه س� ��وف ن� �ح ��اول االن� �ت� �ه ��اء م�ن��ه
االسبوع القادم ،النه به عدالة ،ودعم
الحتياجات سوق العمل والتوظيف
والحد من البطالة الوهمية.
وب��ذل��ك ن�ك��ون ق��د وف��رن��ا مليارات
ع �ل��ى ال ��دول ��ة م ��ن خ�ل�ال رف ��ع ال��دع��م
عن الديزل والكيروسني ومن خالل
البديل االستراتيجي واشكر وزير
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى اح��ال�ت��ه ل�ق��ان��ون دي��وان
الخدمة (البديل االستراتيجي).
 سؤال النائب مبارك الحريص:مكتف باالجابة.
 س��ؤال النائب عبدالله املعيوفلوزير الشؤون:
 عبدالله املعيوف :أرجو تأجيلال � ��رد ع �ل��ى االج ��اب ��ة ل �ح�ي�ن ح �ض��ور
الوزيرة واكتفي باجابة وزير النفط.
 سؤال النائب ماضي الهاجري:وص �ل �ت �ن��ي ال � � � ��ردود ع �ل ��ى األس �ئ �ل��ة
وأكتفي باالجوبة.
 س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �خ��راف��يل ��وزي ��ر االش� �غ ��ال ح� ��ول اف ��ادت ��ه عن
اسباب االختراق املتكرر للمحوالت
الكهربائية.
 عادل الخرافي :بعض املحوالتتضايق االه��ال��ي وب�ع��ض امل�ح��والت
تحترق وات��ان��ي ال��رد من ال��وزي��ر انه

التتمة ص08

عاشور ٦٧٥ :قضية
مرفوعة من
األغلبية المبطلة
بحق النواب
عبد الصمد:
المكاتب تسعى
إلجهاض قانون
إنشاء شركات
العمالة
حماد :متمسكون
بقرار «الصحية»
رفض قانون
شركة المساهمة
العوضي :أستغرب
رفض البعض
إنشاء شركة
إستقدام العمالة
المنزلية
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تكليف اللجنة التعليمية دراسة تعديل
منهج التربية اإلسالمية
تتمة المنشور ص07
ال ي��وج��د ه �ن��اك م �ح��ول ق ��د اح �ت��رق
واع � �ت � �ق� ��د ال � � �ج� � ��واب غ � �ي ��ر ص �ح �ي��ح
واتمنى التأكد وهناك احصائيات
للداخلية واالطفاء وال بد ان تتطابق
هذه االحصائيات مع بعضها.
 أح � �م� ��د ال � �ج � �س� ��ار :ن� �ع ��م ه �ن��اكم � �ح � ��والت ف � ��ي امل � ��اض � ��ي وال � � � � ��وزارة
اس �ت��درك��ت امل�ش�ك�ل��ة وع �م �ل��ت حملة
ك��ام �ل��ة ون� ��زل ال �ع ��دد م ��ن  12ح ��ادث
في  2008الى حادثني في عام 2012
وب �ت �ع��اون �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ن�س�ت�ط�ي��ع ان
نضع املحوالت بعيدا عن املنازل.
 س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��حل ��وزي ��ر ال� �ش ��ؤون ل�ل�إف ��ادة ع ��ن ع��دد
جمعيات النفع العام واسمائها.
 خليل الصالح :الهدف من هذاال � �س� ��ؤال ان ك �ث �ي��را م ��ن م��ؤس �س��ات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دن � ��ي ب� � � ��دأت ت �ت �ش��اب��ه
وت � �ت � �ش� ��اب� ��ك ف� � ��ي االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
وال��وزي��رة جهودها حثيثة إلشهار
بعضها والتي تعتبر اضافة للعمل
امل ��دن ��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت .ول �ك ��ن ب�ع��ض
امل ��ؤس� �س ��ات خ ��رج ��ت ع� ��ن ن �ظ��ام �ه��ا
االس� � ��اس� � ��ي وش � � � � ��روط ت��أس �ي �س �ه��ا
ودخلت في السياسة وخرجت عن
ال�ه��دف م��ن انشائها واذا كنا نقول
ان� �ن ��ا دول � ��ة م ��ؤس �س ��ات ول� �ك ��ن دع��م
املؤسسات غير مجز فإما تقفل او
تتجه للمساعدات وال نريد لها ذلك
فيجب على الوزيرة ان تعيد النظر
في حجم املعونات االجتماعية من
حيث االيجارات وغيرها.
 -س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي

الحريجي :هناك
تعديالت على
قانون هيئة
الزراعة والثروة
السمكية
عبد اهلل :أدعو
لالجتماع مع
المزارعين لمعرفة
ما يعانونه من
مشاكل
نبيل الفضل

لوزير الدولة حول التزام الحكومة
بالعدد الذي يجوز منحه الجنسية
لعام .2014
 ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي :ك��ل ع ��ام لجنةال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� � ��دف� � ��اع ت �ح �ي ��ل ع �ل��ى
املجلس ويتم التصويت على قانون
التجنيس الـ  4000ولم يتم التنفيذ
منذ  2007فأتمنى من الحكومة ان
تضع حدا لهذا املوضوع.
 س � ��ؤال ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع ل��وزي��راالع� �ل��ام ع ��ن اب� �ع ��اد م�ش�ك�ل��ة اس �ت��اد
جابر.
 فيصل ال�ش��اي��ع :ارس �ل��ت س��ؤاالال � ��ى وزي� � ��ر االع � �ل ��ام وال� �ش� �ب ��اب ع��ن

د .خليل الصالح

ق �ض �ي��ة اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر وك � ��ان ه �ن��اك
ل� �غ ��ط ك� �ب� �ي ��ر وخ � �ل� ��ل ف� �ن ��ي ب � ��ه ول ��م
تأتني االج��اب��ة كما طرحت السؤال
وك ��ان س��ؤال��ي م��ن ه��و املتسبب في
ه� ��ذا ال �خ �ل��ل؟ ه ��ل امل� �ق ��اول ال � ��ذي لم
ي�ل�ت��زم ب��امل��واص �ف��ات ام ه �ن��اك خلل
ب��ال�ت�ص�م�ي��م او االش � � ��راف؟ وأت�ت�ن��ي
االج � ��اب � ��ة ب ��أن ��ه ت� ��م ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق وال ��ى اآلن ل��م تنته اللجنة
ولم تأتني االجابة واضحة فأرجو
التوضيح هل الخلل في امل�ق��اول أم
املكتب الهندسي أم ه�ن��اك تقصير
من هيئة الشباب والرياضة؟
 -وزي��ر االع�ل�ام وال�ش�ب��اب الشيخ

س�ل�م��ان ال �ح �م��ود :أج �ب��ت ع��ن س��ؤال
النائب الشايع بأنه حسب الدراسات
فاالستاد سيكون جاهزا للتشغيل
ف��ي نهاية  2015بأعلى املواصفات
واح��ال مجلس ال ��وزراء كل الجهات
املسؤولة عن الخلل في االستاد الى
النيابة العامة وهي تحقق االن في
املوضوع والهيئة ومجلس الوزراء
حريصون على سرعة تشغيل هذا
ال� �ص ��رح ال ��ري ��اض ��ي امل �ه��م وال�ه�ي�ئ��ة
تقوم االن بإعداد الترتيبات الالزمة
إلنجاز االستاد اداريا وفنيا.
 س��ؤال سعدون حماد الى وزيراالش� �غ ��ال ب �ش��أن م��ا ت��م ان� �ج ��ازه في

مشروع جسر جابر االحمد.
 س �ع��دون ح �م��اد :س��ؤال��ي ح��ولمشروع جسر جابر االحمد ،االجابة
ل� ��م ت �ت �ض �م��ن ن �س �ب��ة االن� � �ج � ��از ل�ك��ن
باالمس كان هناك تصريح للوكيل
املساعد للطرق قال انه تم انجاز 31
 ٪فكم باقيا باملشروع؟
فما اعتقد ان النسبة صحيحة،
وم �ش �ك �ل �ت �ن��ا ان ال� ��وك�ل��اء ي��وه �ق��ون
ال� ��وزراء مثلما ت��وه��ق ال��وزي��ر ال��ذي
ق�ب�ل��ه ،وان �ص��ح ال��وزي��ر ال�ح��ال��ي ب��أن

التتمة ص09

الجسار :جسر جابر بموافقة القطاع النفطي
أكد وزير األشغال العامة وزير
الكهرباء واملاء أحمد الجسار أن
االشغال حازت جميع املوافقات
ال��رس�م�ي��ة ق�ب��ل ال �ب��دء ف��ي أع�م��ال
م� �ش ��روع ج �س��ر ج ��اب ��ر ال�ص�ب�ي��ة
ومنها موافقات القطاع النفطي
وذل � � ��ك ف� ��ي م � �ع� ��رض رده خ�ل�ال
الجلسة على س��ؤال أحد النواب
ف� ��ي ش � ��أن م� ��ا أث� �ي ��ر ح � ��ول ب �ن��اء
ذل��ك امل �ش��روع على حقل املدينة
ال� �ن� �ف� �ط ��ي ف � ��ي ج � � ��ون ال � �ك� ��وي� ��ت.
وحول أسباب حوادث االحتراق
املتكررة للمحوالت الكهربائية

ذك� � � ��ر أن إح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات وزارة
ال �ك �ه��رب��اء ت�ش�ي��ر إل ��ى ان�خ�ف��اض
أعداد هذه الحوادث مع مواجهة
ال � � � � ��وزارة ل � �ه ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة ح�ي��ث
ق��ام��ت ب�ح�م�ل��ة ش��ام �ل��ة م �ن��ذ ع��ام
 2008انخفضت خاللها حوادث
الحرق من  12حادثا إلى حادثني
فقط عام .2013
وأض � ��اف أن وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � ��اء ال ت �م �ل��ك ت �ح ��دي ��د م��وق��ع
امل�ح��والت إذ إن املجلس البلدي
ه��و م��ن يضعها م�ش�ي��را إل ��ى أن
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة س�ت�ت�ع��اون

ع �ل��ى وض ��ع م �ح��والت ال�ك�ه��رب��اء
ب� �ع� �ي ��دا ع� ��ن ال� �ب� �ي ��وت ال �س �ك �ن �ي��ة
مبينا أن ع��دد م�ح��والت الشبكة
الكهربائية في البالد يبلغ نحو
 30ألفا ويمثل تعرض محولني
إل� � ��ى ح � � ��ادث ف� ��ي ال� �س� �ن ��ة ن�س�ب��ة
ضئيلة من إجمالي العدد ولكنه
ليس بعذر حيث ستعمل الوزارة
ع �ل��ى إي � �ج� ��اد ال� �ح� �ل ��ول ال�ك�ف�ي�ل��ة
بوضع هذه املحوالت في أماكن
آمنة.
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رفع الحصانة عن الفضل في جنح مرئي
ومسموع ورفضها في تنفيذ جنائي

سعدون حماد وسعود الحريجي ود .علي العمير

تتمة المنشور ص08
الوكالء يعطون معلومات مغلوطة
ون �ح��ن م �ج �ب��ورون ان ن �ت �ع��ام��ل مع
ال� ��وزي� ��ر وت� �ق ��دي ��م اس� �ت� �ج ��واب ع�م��ا
ي� � �ح � ��دث ف� � ��ي م � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �ط� ��رق
املخالفة ألن الوكيل املساعد للطرق
ي�ش�ت�غ��ل ل�ل�ش��رك��ة ال �ت��ي ي�ع�م��ل فيها
وه ��ذا ت �ض��ارب للمصالح الن��ه ك��ان
يعمل ف��ي ش��رك��ة خ��اص��ة ويعطيها
اآلن م� � �ش � ��اري � ��ع ،وه � � �ن� � ��اك رد م��ن
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب��أن��ه الي �ج��وز
ل �ل �ش��رك��ة ال� �ت ��ي ع �ل �ي �ه��ا م� �ش ��روع ان
ت��أخ��ذ مناقصة م �ش��روع آخ��ر ويتم
استبعاده م��ن املناقصات االخ��رى،
فكلما زادت الشركات تقل االسعار
وه��ذا ف��ائ��دة ل�ل��دول��ة وت�ف��اج��أن��ا بأن
ال ��وزي ��ر ط��ال��ب ب ��اع ��ادة ال�ت�ص��وي��ت
ال��ذي ت��م ف��ي لجنة امل�ن��اق�ص��ات ،ألن
ل�ج�ن��ة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع رف�ض��ت
ت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات ع �ل��ى ال �ش��رك��ة
ذاتها.
وط � �ل� ��ب وزي� � � ��ر االش� � �غ � ��ال اع� � ��ادة
ال �ت �ص��وي��ت م �خ��ال��ف ل �ل��وائ��ح وه��ذه
سابقة اول مرة تحدث.
ادارة ال�ف�ت��وى ق��ال��ت ان املناقصة
تضر بالصالح العام وعندما صار
ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ممثل امل��ال�ي��ة وممثل
وزارة التخطيط غيروا تصويتهما
ولكن ممثل الفتوى والتشريع اصر
على رفضه.
 وزي ��ر االش �غ��ال اح�م��د ال�ج�س��ار:م �ل�اح � �ظ ��ات االخ س� � �ع � ��دون س ��وف
نأخذها باالعتبار وس��وف اجتمع
معه واوضح له كافة التفاصيل.
 سعدون حماد :لجنة املناقصاتخ��ال �ف��ت واع� � � ��ادت ال �ت �ص��وي��ت م��رة
اخ��رى ب�ش��أن م�ش��روع امل �ط��ار ،هناك

تصويت نيابي على أحد قرارات املجلس

تجاوز على املال العام.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ام ��ر الضغطع �ل��ى م�م�ث��ل وزارة امل��ال �ي��ة بتغيير
تصويته في لجنة املناقصات ،امر
خطير ويحتاج توضيح الوزير.
 وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح:اتمنى من النائب سعدون حماد ان
يبلغني باسم الشخص وم��ن الذي
ضغط عليه وعلى اي ح��ال سننقل
م�ل�اح �ظ��ات ال �ن��ائ��ب وس �ن �ت��أك��د م��ن
اجراءات الترسية.
 س � � �ع � � ��دون ح � � �م � � ��اد :ال� �ف� �ي� �ص ��لح��ال �ي��ا ه ��و ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ل �ت �ف��ري��غ االش� ��رط� ��ة ف ��ي ال �ت �ص��وي��ت
االول والتصويت الثاني في لجنة
املناقصات.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ال ��ىمتى سنوقف امل�ش��اري��ع التنموية؟
ب��ال �ت��أك �ي��د ه� �ن ��اك م � �ب� ��ررات الع � ��ادة
االجراءات.
س��ؤال النائب عبدالله الطريجي
ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ب�ش��أن ف �ق��دان ع��دد
 3أسلحة من ادارة القوات الخاصة.
 ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :وج �ه��تال� �س ��ؤال ف ��ي امل �ج �ل��س امل �ب �ط��ل وف��ي
ه��ذا املجلس اي�ض��ا وج�ه��ت ال�س��ؤال
وتكررت سرقة االسلحة،
وق� �ل ��ت ل� �ل ��وزي ��ر ان ه� �ن ��اك خ�ل�لا
داخ� � ��ل ال � �ق� ��وات ال� �خ ��اص ��ة ،وط �ل �ب��ت
م �ن��ه ان ي�ج�ل��س م ��ع اح ��د ال�ع��ام�ل�ين
حرصا على سرية املعلومات واخذ
امل�ع�ل��وم��ات ك��ام�ل��ة وات �خ��ذ اج ��راءات
ضد بعض املسؤولني واخذ عليهم
ع �ق��وب��ات وم �ن��ذ ذل ��ك ال �ح�ين ل��م يتم
سرقة اي سالح.
بند رفع الحصانة
 -رفع الحصانة عن النائب نبيل

ال�ف�ض��ل ف��ي ق�ض�ي��ة  2015 /1جنح
مرئي ومسموع.
 رفع الحصانة عن النائب نبيلالفضل في القضية  2013 /1حصر
نيابة التنفيذ الجنائي.
 س�ع��دون ح�م��اد :بما ان النائبع � �ل � �ي� ��ه ط � �ل � �ب� ��ان ف � ��أق� � �ت � ��رح ال� ��دم� ��ج
والتصويت.
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ال ��واق� �ع ��ةت�ت�ط�ل��ب ات �خ ��اذ ال �ل��ازم ب �ح��ق نبيل
ال�ف�ض��ل نتيجة م�ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة في
ق�ن��اة س �ك��وب ،وان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��ى
عدم املوافقة على رفع الحصانة.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ب��رف��ع االي ��دي
على رفع الحصانة فكانت النتيجة:
 23موافقة من 35
ورف � � ��ع امل� �ج� �ل ��س ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع��ن
النائب نبيل الفضل.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :ل ��م ارمجلسا يجلد نفسه مثل مجلسنا،
ف ��األغ� �ل� �ب� �ي ��ة ع �ل �ي �ه��م ان ي� �س� �ط ��روا
اس � �م� ��اء ك� ��م ب � �م� ��اء ال � ��ذه � ��ب ،ف �ك �ل �ك��م
معنيون ملاذا ترفعون الحصانة عن
زميلكم!
ق��ال��وا ع��ن م�ج�ل�س�ك��م اراج� � ��وزات،
ه ��م ي �س �ت �ه��دف��ون امل �ج �ل��س وال �ع �ه��د
وال �ب �ل��د ،األخ ن��ائ��ب ي�س�ت�خ��دم ن�ق��دا
م � �ب� ��اح� ��ا ،وه� � ��و م � ��ن ال� �ف ��اع� �ل�ي�ن ف��ي
اللجان والجلسة ،الكيدية متوافرة
ف � ��ي ال � �ط � �ل� ��ب ،مل� � � ��اذا ت� ��رف � �ع� ��ون ع �ن��ه
الحصانة؟!
اط � �ل� ��ب م � ��ن امل� �ج� �ل ��س امل � ��وق � ��ر ان
يقف موقفا ح��ازم��ا وتمليه عليكم
ضمائركم.
 عبدالله امل�ع�ي��وف :دع��ون��ا نقرأرف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال� �ث ��ان ��ي ،ف��ال��رج��ل
ي �ت �ك �ل��م ع ��ن رج � ��ل اس �ت �غ��ل م �ك��ان �ت��ه
ك�ن��ائ��ب وع�ي�ن زوج �ت��ه ف��ي مؤسسة

الرعاية السكنية ووظف ابنه ،فهذا
فساد اداري واضح ،الفضل لم يسئ
لشخصه او ل�ع��ائ�ل�ت��ه وان �م��ا انتقد
وضعا سيئا واؤك��د ان ه��ذا الطلب
تتوافر فيه الكيدية.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ه� �ن ��اك ن ��وابم ��ع رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر
ع��ن ال�ق�ض�ي��ة وه ��ذا خ�ط��أ ف�ف��ي ه��ذه
ال �ق �ض �ي��ة ي�ت�ك�ل��م ع ��ن ن��ائ��ب تخطى
ك��ل ال�ق��وان�ين وك��ل ال�ل��وائ��ح وق��رارات
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ،وان� �ت ��م وض�ع�ت��م
ثقتكم في اللجنة التشريعية والولد
ت�خ��رج وانبعث م��ن دون دور وه��ذا
مخالف ،املفترض ان نقف م��ع االخ
ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ال ن�خ��ذل��ه ،امل�ع��ارض��ة
راف �ع��ون  675قضية على مواطنني
واعضاء مجلس االمة.
م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا ان ن �ق��ف م ��ع ن ��واب
م �ث ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل ال� � ��ذي ي��رض��ى
بالخطأ.
 م ��رزوق ال �غ��ان��م :ت��رف��ع الجلسةملدة نصف ساعة للصالة.
وأخ � � ��ذ امل� �ج� �ل ��س امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
تمديد الجلسة.
بند الحيازات الزراعية
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة مل� �ش ��روع ق��ان��ون
تعديل قانون الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية.
 سعود الحريجي مقرر اللجنة:ه� �ن ��اك  3ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
اب��رزه��ا ال�ت�ع��دي��ل م��ن سنتني ال��ى 3
سنوات امل��دة املقررة املخصصة ملن
حاز على حيازة التصرف بها.
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ع ��ن ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��اب ��ع وال �خ �م �س�ين
التكميلي للتقرير الثامن واألربعني

التكميلي للتقرير ال�ع��اش��ر للجنة
امل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ب � �ش ��أن االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم م ��ن ال �ع �ض��و ن�ب�ي��ل
الفضل بشان إضافة املواد  5مكررًا
 ,و  5م� �ك � ً
�رر أ  ,و 5م� �ك ��ررًا ب  ,و5
مكررًا ج إل��ى القانون رق��م  94لسنة
 1983بإنشاء الهيئة العامة لشئون
الزارعة والثروة السمكية
وان � �ت � �ه ��ت ال �ل� �ج �ن ��ة م � ��ن إدخ� � ��ال
تعديالت على امل��داول��ة األول��ى التي
أق� ��رت ف��ي ج�ل�س��ة  8أب��ري��ل ال �ج��اري
وهي :
مادة أولى مادة  5مكررًا :
ثانيًا  :يمنح املخصص ل��ه فترة
ال تزيد على عامني تبدأ من تاريخ
تثبيت الحدود واستالمه للموقع,
ل �ي �ق��دم أم � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة م ��ا ي �ث �ب��ت أن��ه
بالفعل حقق انتاجًا من زراع�ت��ه أو
م��اش�ي�ت��ه أو م �ص��ائ��ده ال �ب �ح��ري��ة أو
م�ن��اح�ل��ه أو غ�ي��ره��ا م��ن ال �ح �ي��ازات ,
وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
ث��ال�ث��ًا  :ي�ح�ظ��ر أن ي�خ�ض��ع م��ا تم
ت �خ �ص �ي �ص��ه وت ��وزي� �ع ��ه م ��ن أراض
وح�ي��ازات زراع�ي��ة وحظائر املاشية
وامل� � �ص � ��ائ � ��د ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة وامل � �ن� ��اح� ��ل
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال �ح �ي ��ازات  -ك�ل�ه��ا أو
جزء منها  -للتنازل بالبيع النقدي
أو ب��ال��وك��ال��ة غ�ي��ر ق��اب�ل��ة للنقض أو
االن�ت�ف��اع أو االس�ت�ث�م��ار أو االي�ج��ار
ب�ين األف ��راد أو بينهم وب�ين القطاع
ال� � �خ � ��اص  ,وت� � �ك � ��ون ب� �ط ��ال ��ة ب �ق��وة
القانون تلك التصرفات ،وذلك حتى
ان �ق �ض��اء ف �ت��رة ال�ع��ام�ين امل�ن�ص��وص
عليها ف��ي ال�ب�ن��د ث��ان�ي��ًا م��ن امل ��ادة 5
مكررًا.
وقد تبني للجنة أن التعديل جاء
وثالث من
فقط على البندين ثانيًا
ً
امل� ��ادة ( 5م �ك��ررًا) وي �ه��دف التعديل

ع�ل��ى ال�ب�ن��د ث��ان�ي��ًا إل ��ى ت�ق�ل�ي��ل امل��دة
املمنوحة ملن خصصت له الحيازة
الزراعية ب��ان تكون عامني ب��دال من
ثالثة أع��وام إلث�ب��ات اإلنتاجية كما
ج��اء ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ال�ب�ن��د ث��ال�ث��ًا من
نفس امل��ادة إل��ى تقليل م��دة التنازل
ع ��ن ال �ح �ي��ازة ال ��زراع� �ي ��ة ب ��أن ت�ك��ون
عامني بدال من خمسة أعوام.
وبناء على ما تقدم وافق اللجنة
ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم ب��أغ�ل�ب�ي��ة آراء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن أع� �ض ��ائ� �ه ��ا ع ��دد
أص� � ��وات  4م��واف �ق��ة  -ع� ��دم م��واف �ق��ة
وق��د أوض��ح عضو اللجنة الرافض
ل� �ل� �ت� �ع ��دي�ل�ات وج � �ه� ��ة ن � �ظ� ��ره ب �ع��دم
ق �ن��اع �ت��ه ال �ش �خ �ص��ي ب�ت�ق�ل�ي��ل امل ��دد
امل� ��ذك� ��ورة وأي � ��د اإلب� �ق ��اء ع �ل��ى امل ��دد
السابقة.
وص� ��وت امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال�ت�ع��دي��ل
االول وهو أال تقل عن سنتني
 8من  39رفض التعديل.
والتعديل الحكومي ينص على
ان تحدد الهيئة في البند ثانيا.
 العمير :نحتاج ال��ى آلية اثباتاالنتاج الزراعي ،فتم اضافة اآلليات
التي تحددها الهيئة لعملية قياس
االن � � �ت� � ��اج وص � � � ��وت امل � �ج � �ل ��س ع �ل��ى
التعديل.
 42من  49موافقة االغلبية.
 سعود الحريجي :ايضا هناكت� �ع ��دي�ل�ات خ ��اص ��ة ب �ع �م �ل �ي��ة ال �ب �ي��ع
وااليجار بعد العامني املخصصني.
وصوت املجلس باغلبية النواب
على رفض التعديل وصوت املجلس
ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل االخ �ي��ر ال �خ��اص ب �ـ 3
س �ن��وات ب��دل  5س �ن��وات وت��م رف��ض

التتمة ص10

10

مضبطة

aldostoor

األربعاء  03رجب  22 . 1436أبريل 2015

المجلس يقر المداولة الثانية
لقانون هيئة الزراعة
تتمة المنشور ص09
التعديل بمعدل  10من  39والتعديل
األخ �ي��ر ال �خ��اص ب��ال�ت�ع��دي�لات على
العقوبات تم رفضه.
وانتقل املجلس للتصويت على
القانون مداولة ثانية
ال� �ح� �ض ��ور  43م ��واف� �ق ��ة  31ع��دم
موافقة  12موافقة وي�ح��ال مشروع
القانون للحكومة.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :ن�ش�ك��ر ال�ج�م�ي��عع � �ل ��ى ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون االص �ل��اح � ��ي
وي�ع�ت�ب��ر خ �ط��وة اول ��ى تصحيحية
ل �ل �م �م��ارس��ات ال �خ��اط �ئ��ة س�ت�س�ج��ل
للمجلس.
 ع �ب��دال �ل��ه م �ع �ي��وف :ات �م �ن��ى منوزي��ر النفط توضيح بعض النقاط
ومدى تطبيق هذا القانون على من
حاز على حيازة ومضى عليه اكثر
من  20سنة.
 م �ح �م��د ط � �ن� ��ا :ي� �ج ��ب م � �س� ��اواةال�ج�م�ي��ع وف ��ق ال �ق��ان��ون وال ب��د من
تقديم مقترح خاصة في الشاليهات
وقسائم الشويخ الصناعية.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :ان��ا استغربم � �م� ��ن ي� � �ق � ��ول ي� �س� �ج ��ل ل �ل �م �ج �ل��س،
حظائر اغنام تحولت الى مجمعات
ف�م��ن ي�ت�ع��رض للشويخ الصناعية
ي �ت �ض��رر اذا ق��دم��ت اق �ت��راح��ا ب�ش��أن
ال �ش ��وي ��خ وال �ش��ال �ي �ه��ات م�ج�ل�س�ك��م

الطريجي :لنستمر
على هذا النهج
والتصدي
لقسائم الشويخ
والشاليهات

د .أحمد مطيع وجمال العمر يتابعان الجلسة

يمشي مع حكومته.
 خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح :ه � ��ذه ج�ل�س��ةاص�ل��اح م ��ن ال� �ط ��راز االول ،وامل �ح��ك
الحقيقي ف��ي تطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون
فعلى الوزير وضع قيود في كيفية
استخدام هذه الحيازات.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ه�ن��اك فهمخ��اط��ئ مل��ا اق��ر ال�ي��وم ،ف�ه��ذا القانون
ي �ن �ص��ف م ��ن ل ��دي ��ه ان� �ت ��اج ح�ق�ي�ق��ي،
وي�ع�ت�ب��ر ان �ج��ازا للمجلس ونشكر
الوزير الذي لم يرضخ للضغوطات،

العمر :القانون
خطوة إصالحية
من المجلس وضرب
لسماسرة الحيازات

د .عبدالله الطريجي

ويجب وضع اآلليات املناسبة لذلك،
وي �ج��ب اس �ت �م ��رار ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
البرملانية املتخصصة في الحيازات
الزراعية.
 عبدالحميد دشتي :هذا القانونيضع ح��دا ل�ل�ح�ي��ازات ف��ي موضوع
ال� � �ح� � �ي � ��ازات ون � �ط ��ال ��ب ب ��اس� �ت� �م ��رار
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ،وع � �ل ��ى ال� ��وزي� ��ر
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وع �ل ��ى م ��ن ل��دي��ه
حيازة استثمار م��دة السنة االول��ى
الستقاللها بالشكل السليم.

 ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :ي �ج��باالستمرار في ه��ذا النهج والتوجه
الى القسائم الصناعية في الشويخ
وال �ش��ال �ي �ه��ات ،ف��وق��وف �ن��ا ع �ن��د ه��ذا
ال� �ح ��د ي �ض ��ع ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ع�ل�ام ��ات
االستفهام.
 جمال العمر :هذا القانون يحدم��ن ال �ت �ج��اوزات وي ��ردع السماسرة
ويساعد في عملية االنتاج ،والسب
ف ��ي اي �ج ��اد م �ث��ل ه ��ذه امل �ش��اك��ل هي
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ،وي � �ج� ��ب االس � � � � ��راع ف��ي

ت�ح�ق�ي��ق ال �ل �ج �ن��ة وت �ب �ي��ان ن�ت��ائ�ج��ه
ومحاسبة املقصرين واملتجاوزين.
 احمد مطيع :هذا القانون سيتمتطبيقه ع�ل��ى امل��واط��ن البسيط الن
ه� �ن ��اك  ٪ 95م� ��ن ه � ��ذه ال� �ح� �ي ��ازات
اخ��ذت بالتنازل ول��م يتم منحه من
قبل الهيئة وش��راؤه��ا «بحر ماله»،
فمن غير املقبول ان يتم سحبها منه

الرويعي :هدف
القانون هو
المصلحة العامة
وليس التضييق
على المواطنين
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النص النهائي لتعديالت قانون الحيازات
مادة أولى
ي� �ض ��اف ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 94
ل�س�ن��ة  1983امل �ش��ار ال �ي��ه امل� ��واد 5
مكررا و 5مكررا أ و 5مكررا ب و5
مكررا ج ونصها اآلتي:
مادة ( 5مكررا):
ع�ن��د ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة بتخصيص
وت� � ��وزي� � ��ع ال� � �ح� � �ي � ��ازات ال� ��زراع � �ي� ��ة
وح � �ظ� ��ائ� ��ر امل� ��اش � �ي� ��ة وامل � �ص� ��ائ� ��د
ال �ب �ح��ري��ة وامل �ن��اح��ل وغ �ي��ره��ا من
الحيازات ،يجب االلتزام باالحكام
التالية:
أوال :ي �ح �ظ��ر ع �ل ��ى امل �خ �ص��ص
ل��ه اس�ت�غ�لال م��ا ت��م تخصيصه له
لغير االغراض التي خصصت من
اجلها.
ثانيا :يمنح املخصص له فترة
ال تزيد على ثالث سنوات تبدأ من
ت��اري��خ تثبيت ال�ح��دود واستالمه
ل �ل �م��وق��ع ،ل �ي �ق��دم ام � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ما
يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من

زراع� �ت ��ه او م��اش�ي�ت��ه او م�ص��ائ��ده
البحرية او مناحله او غيرها من
الحيازات ،وذل��ك حسب اح��وال كل
تخصيص.
ثالثا :يحظر ان يخضع م��ا تم
ت�خ�ص�ي�ص��ه وت��وزي �ع��ه م��ن اراض
وحيازات زراعية وحظائر املاشية
وامل � �ص� ��ائ� ��د ال� �ب� �ح ��ري ��ة وامل� �ن ��اح ��ل
وغ�ي��ره��ا م��ن ال �ح �ي��ازات  -كلها أو
جزء منها -للتنازل بالبيع النقدي
او بالوكالة غير قابلة للنقض او
االنتفاع او االستثمار او االيجار
بني االفراد او بينهم وبني القطاع
ال� � �خ � ��اص ،وت � �ك� ��ون ب ��اط� �ل ��ة ب �ق��وة
ال �ق��ان��ون ت �ل��ك ال �ت �ص��رف��ات ،وذل ��ك
حتى انقضاء فترة خمسة أع��وام
من تاريخ تحقيق االنتاج.
وت �س ��ري ب �ن��ود امل � ��ادة  5م �ك��ررا
على املتنازل له.
وف ��ي ج�م�ي��ع االح � ��وال ال ي�ج��وز
ت�خ�ص�ي��ص اك �ث��ر م��ن ح �ي��ازة مما

س �ب��ق ذك� ��ره ل �ل �ف��رد او ال �ش��رك��ة او
املؤسسة.
مادة ( 5مكررا أ):
يجب على الهيئة التفتيش الدائم
ع�ل��ى م��ا ي�ت��م تخصيصه وت��وزي�ع��ه
م � � ��ن اراض وح� � � � �ي � � � ��ازات زراع � � �ي � ��ة
وحظائر املاشية،واملصائد البحرية
وامل �ن��اح��ل ،وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ح �ي��ازات
للغير وبشكل دوري تنفيذا الحكام
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ،ك �م��ا ت �ل �ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة
بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه
م�م��ا س�ب��ق اذا ث�ب��ت ل��دي�ه��ا مخالفة
حكم املادة السابقة.
وع �ل��ى امل �خ �ص��ص ل ��ه ت�س�ل�ي��م ما
ت��م تخصيصه للهيئة خ�ل�ال شهر
م ��ن ق � ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال � �ص� ��ادر ب��ال �غ��اء
الترخيص وسحب الحيازة.
مادة ( 5مكررا ب):
م��ع ع��دم االخ�ل�ال ب�ح��ق الهيئة في

سحب التخصيص واتخاذ اج��راءات
ف �س ��خ ال �ع �ق ��د او ان � �ه� ��اء ال �ت��رخ �ي��ص
االداري املؤقت يعاقب بغرامة ال تزيد
على عشرة االف دينار كويتي:
 -1ك ��ل م ��ن اس �ت �غ��ل ال�ت�خ�ص�ي��ص
امل� �م� �ن ��وح ل� ��ه م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي غ�ي��ر
االغراض التي خصصت من اجلها.
 -2ك��ل م��ن ثبت بعد مضي ثالث
س�ن��وات م��ن ت��اري��خ تثبيت ال�ح��دود
واس� �ت�ل�ام ��ه ل �ل �م��وق��ع ع� ��دم ت�ح�ق�ي�ق��ه
ان �ت��اج��ا م��ن زراع �ت��ه او م��اش�ي�ت��ه او
م�ص��ائ��ده ال�ب�ح��ري��ة اون مناحله او
غيرها م��ن ال�ح�ي��ازات ،وذل��ك حسب
احوال كل تخصيص.
 -3كل من اجرى على ما خصص
ل� ��ه م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ت� �ع ��ام�ل�ات ت�ت�ع�ل��ق
بالتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة
غ�ي��ر ق��اب�ل��ة للنقض او االن �ت �ف��اع او
االس �ت �ث �م��ار او االي �ج ��ار  -ل�ك�ل�ه��ا او
ج ��زء م�ن�ه��ا  -م��ع ال�غ�ي��ر ق�ب��ل مضي
ال�خ�م�س��ة اع� ��وام امل �ن �ص��وص عليها

ف� ��ي ال� �ب� �ن ��د (ث ��ال � �ث ��ا) م� ��ن امل� � � ��ادة (5
م �ك��ررا) دون االخ�ل��ال ب�ح��ق ال��دول��ة
السترجاع ما تم تخصيصه.
 -4كما يعاقب ب��ذات ال�غ��رام��ة اذا
ك��ان الجاني م��ن موظفي الهيئة او
اشترك او سهل التمام الجريمة.
وي� � �ع � ��اق � ��ب ع � �ل� ��ى ال � � � �ش � � ��روع ف��ي
الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة
ال �ت��ام��ة دون اإلخ �ل��ال ب �ح��ق ال��دول��ة
السترجاع ما تم تخصيصه.
وال ي �ج��وز ت�ط�ب�ي��ق امل ��ادت�ي�ن 81
و 82من قانون الجزاء باي حال على
الجرائم املذكورة في هذا القانون.
مادة ( 5مكررا ج):
يلتزم املنتفع الحالي للحيازات
الزراعية وحظائر املاشية واملصائد
ال �ب �ح��ري��ة وامل �ن��اح��ل او غ �ي��ره��ا من
ال �ح �ي��ازات ق�ب��ل ت��اري��خ ال�ع�م��ل بهذا
ال�ق��ان��ون بتوفيق اوض��اع��ه وف�ق��ا ملا
تنص عليه امل ��ادة ( 5م �ك��ررا) وذل��ك

خ�ل�ال س�ن��ة م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل بهذا
ال� �ق ��ان ��ون واال ك� ��ان ل�ل�ه�ي�ئ��ة س�ح��ب
م��ا ت��م تخصيصه وت��وزي�ع��ه ل��ه من
اراض��ي ال�ح�ي��ازات دون ان يكون له
ال �ح��ق ب��ال��رج��وع ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ب��اي
تعويض اي��ا ك��ان سببه ،وف��ي حالة
قيامه بتعديل وضعه خ�لال السنة
تسري عليه احكام املادة  5مكررا.
مادة ثانية
ي�ل�غ��ى ك��ل ح �ك��م ي �ع��ارض أح �ك��ام
هذا القانون.
مادة ثالثة
ع� �ل ��ى رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
امير دولة الكويت
صباح االحمد الصباح

aldostoor
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جلسة اليوم للنظر في تعديالت الرياضة
والمرافعات والتأمينات
التصويت على تعديالت قانون الزراعة

تتمة المنشور ص10
وه��و دف��ع ثمنها كامال للمتنفذين
الذين ح��ازوا عليها من الهيئة وتم
تجزئتها وبيعها للمواطنني وهذا
ال� �ق ��ان ��ون ف �ي ��ه ظ �ل ��م ع �ل ��ى امل ��واط ��ن
البسيط.
 ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :ال �ه��دف ليست �ض �ي �ق ��ا ع� �ل ��ى امل � ��واط� � �ن �ي��ن ،ول �ك ��ن
الدعوة في هذه الحيازات ملن ينتج
وينعكس ذل��ك على االم��ن الغذائي
وال �س �ب��ب ف��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�س��اب�ق��ة
ولالسف اآلن اصبحت التجارة هي
السمة السائدة على الحيازات.
 خليل عبدالله :بحاجة ملنظوراستراتيجي لألمن الغذائي وادع��و
ل�ل�اج �ت �م��اع م ��ع االخ � � ��وة امل ��زارع �ي�ن
ومعرفة ما يعانونه من مشاكل.
 علي العمير وزير النفط :نشكرال �ل �ج �ن��ة وامل �ج �ل��س وال �ج �م �ي��ع على
اقرار قانون الحيازات وخروجه بهذا
ال�ش�ك��ل ال ��ذي ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ث��روت�ن��ا،
وعليه عملية اإليكونوميست تقول
ت� �ص ��درت ال �ك��وي��ت ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
التي توفر االمن الغذائي ملواطنيها،
وت �ح �ت��ل امل��رت �ب��ة  28ع��امل �ي��ا ،وج ��اء
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ل�ي�ع��زز ه ��ذه القضية
وال �ي��وم خ�ط��وة ستتبعها خ�ط��وات

من توصيات تساهم وتعيننا على
اداء مهامنا.
واملذكرة االيضاحية اآلن تحتاج
إلى تعديل لتكون متوافقة على ما
تم التصويت عليه اليوم.
وع �ه��د «ال �ت �ب��رب��س» ان�ت�ه��ى ب��اذن
الله والهيئة باذن الله تقوم بدورها
امل � �ن� ��وط ب �ه ��ا وف � ��ق ال� �ق ��ان ��ون ال� ��ذي
اق��ر ال �ي��وم ،وسنشجع امل�ج��دي��ن من

 صادق املجلس على املضابط ذاتاألرق��ام  1329أ  1329 ،ب بتاريخ 7و8
أبريل .2015
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردةمن بعض األعضاء باستعجال لجنة
ال � �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ت�ق��دي��م
تقريرها عن مشروع القانون بتعديل
امل ��ادة ( )83م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )23في
شأن نظام قوة الشرطة.
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردةم ��ن رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة يطلب
ف�ي�ه��ا إح��ال��ة االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
إض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة إل � ��ى ال �ق��ان��ون
رق��م ( )31لسنة  2008ب�ش��أن الفحص
الطبي للراغبني في ال��زواج قبل إتمام
الزواج إلى لجنة شؤون املرأة واألسرة
لالختصاص عمال بنص امل��ادة ()58
من الالئحة الداخلية.
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة حقوق اإلنسان يطلب
فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل
إليه الجهاز املركزي ملعالجة أوض��اع
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة من
حلول ملعالجة أوضاع هذه الفئة.

 واف��ق املجلس على رس��ال��ة واردةمن رئيس لجنة حماية األموال العامة
يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق
فيما ورد بالرسالتني ال��واردت�ي�ن من
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي وال� �ل� �ت�ي�ن واف � � ��ق ع�ل�ي�ه�م��ا
امل�ل�ج��س إح��داه �م��ا بجلسة  26يناير
 ( 2011واملتعلقة ب��إح��ال��ة مالحظات
دي� � � ��وان امل �ح ��اس� �ب ��ة ب� �ش ��أن ال �ح �س��اب
الختامي ب��دي��وان الخدمة املدنية عن
السنة املالية  ، 2010/2009والثانية
ب �ج �ل �س��ة  7أب ��ري ��ل  (2015وامل �ت�ع �ل �ق��ة
بطلب إحالة مالحظات الديوان حول
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن�ظ�م��ة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس ��ال ��ة م��نب� �ع ��ض األع� � �ض � ��اء ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية بمناقشة موضوع تعديل
م� �ن� �ه ��ج ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� �ت ��رب� �ي ��ة
اإلسالمية بوزارة التربية.
 وافق املجلس على رفع الحصانةع��ن النائب نبيل الفضل ف��ي القضية
رقم  2015/1جنح مرئي ومسموع.

رئيس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

املزارعني ليكونوا قدوة في االنجاز.
 نبيل الفضل :القانون اصالحيوسنتقدم بقوانني اصالحية اخرى
واالج � � ��دى ب� ��دال م ��ن ان ت �ت �ح��دون��ي
ان ت �ع �م �ل��وا ع �ل��ى االن� �ج ��از وال �ع �م��ل
وسنتقدم بمزيد من القوانني.
مرزوق الغانم :ترفع الجلسة الى
الغد 14:21:

قرارات الجلسة:

 رف � ��ض امل �ج �ل��س رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ةع��ن النائب نبيل الفضل ف��ي القضية
رق� ��م  2013/1ح �ص��ر ن �ي��اب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
الجنائي.
 واف��ق املجلس على اح��ال��ة تقريرال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ب � �ش� ��أن ال �ع �م��ال��ة
املنزلية وب�ش��أن ان�ش��اء ش��رك��ة تنظيم
واستقدام العمالة املنزلية إلى اللجنة
املالية لدراسته.
رفض املجلس طلبا بتشكيل لجنةتحقيق برملانية في التجاوزات التي
ش��اب��ت اج�ت�م��اع��ات ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية بشأن مشروع املطار .
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ةال�ث��ان�ي��ة ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ان �ش��اء هيئة
الزراعة والثروة السمكية واحاله على
الحكومة.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

9

حمدان العازمي

40

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

41

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

42

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

43

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

44

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

✓

45

ماجد موسى

✓

15

خليل عبدالله

✓

46

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

47

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

48

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

51

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

52

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

53

محمد الجبري

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

55

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

56

مرزوق الغانم

26

طالل السهلي

57

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

58

نبيل الفضل

28

عبدالحميد دشتي

✓

59

هند الصبيح

29

عبدالرحمن الجيران

60

ياسر أبل

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يعقوب الصانع

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

31

✓

✓
✓

✓

✓
✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓
✓

ممتنع

✓

✓
✓
✓

✓

12

-

12

برلمان
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الجيران :تعديل المراقبين الماليين
ت �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��د ال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
تعديل املادة ( )24من قانون جهاز
امل� ��راق � �ب �ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ل� �ت� �ك ��ون ع�ل��ى
ال�ن�ح��و ال �ت��ال��ي «ي�ن�ق��ل إل ��ى ال�ع�م��ل
بالجهاز جميع العاملني التابعني
إل��ى ق�ط��اع ال��رق��اب��ة ب� ��وزارة امل��ال�ي��ة
من تاريخ ص��دور هذا القانون مع
ح�س��اب س �ن��وات ال�خ��دم��ة السابقة
لهم بالكامل خدمة بالجهاز».
وأوض ��ح الحريجي ف��ي امل��ذك��رة
االي �ض��اح �ي��ة ل �ل �ق��ان��ون أن� ��ه ف ��ي25
مارس  2015تم اقرار قانون جهاز
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين م��ن قبل مجلس
تعديال
االم ��ة وق��د اج ��رى امل�ج�ل��س
ً
ع�ل��ى ال�ن��ص االص �ل��ي ل�ل�م��ادة ()25
لتصبح بعد التعديل تحمل الرقم
 24وك� ��ان ال �ن��ص ق �ب��ل ال�ت�ع��دي�لات
ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت��ال��ي :ي�ن�ق��ل للعمل
بالجهاز جميع العاملني التابعني
لقطاع الرقابة املالية بوزارة املالية
من تاريخ ص��دور هذا القانون مع

ح�س��اب س �ن��وات ال�خ��دم��ة السابقة
لهم بالكامل خدمة بالجهاز».
وب �ع��د ال �ت �ع��دي�ل�ات ن �ص��ت على
ي �ن �ق��ل ل �ل �ع �م��ل ب ��ال� �ج� �ه ��از جميع
امل � � ��راق � � �ب �ي ��ن امل� � ��ال � � �ي� �ي��ن ورؤس� � � � � ��اء
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �ع ��ام �ل�ي�ن ب ��وح ��دات
ال ��رق ��اب ��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ق�ط��اع
ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ب� ��وزارة امل��ال�ي��ة من
ت ��اري ��خ ص� ��دور ه ��ذا القانون مع
ح�س��اب س �ن��وات ال�خ��دم��ة السابقة
لهم بالكامل بالجهاز.
واوض��ح الجيران ان ه��ذا يعني
ان يكون النقل قاصرًا على العاملني
بوحدات الرقابة املالية من مراقبني
م��ال �ي�ي�ن ورؤس � � ��اء ح �س��اب��ات دون
غ �ي��ره��م م ��ن ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي��ة
الفنية في االدارة الحالية بالقطاع
(م ��دي ��ر إدارة رق��اب��ة-م��دي��ر مكتب
رقابة) وبالتالي يتم إقصاء جميع
امل�س�ت��وي��ات اإلش��راف �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة في
االدارة ال�ح��ال�ي��ة ب��ال�ق�ط��اع لصالح
م �ج �م��وع��ة م ��ن امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين

د .عبد الرحمن الجيران

ورؤس � � ��اء ال �ح �س��اب��ات دون م �ب��رر
منطقي او سند قانوني اذ ان من
شأن هذا النص املعيب يجرم دون
وجه حق (  )46عنصرا من شاغلي
الوظائف املالية «مدير إدارة رقابة
مالية-كبير مراقبني ماليني-مدير
مكتب رق��اب��ة مالية-كبير مراقبني
م��ال �ي�ين-م��راق��ب م��ال��ي أول-رؤس � ��اء
األق �س��ام اإلداري � ��ة ب�م�ك�ت��ب ال��وك�ي��ل

امل �س��اع��د ل �ش��ؤون ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة-
الباحثني املاليني -كتبة الحسابات
الوظائف االدارية املساندة».
وزاد ق��ائ�ل�ا :أض ��ف إل ��ى ذل ��ك أن
ال �ن��ص امل �ش��ار ال �ي��ه ي��رس��ي سابقة
خطيرة وغير مألوفة في االجهزة
االداري��ة بالدولة اذ ان��ه يهدف الى
تجزئة نقل الوظائف التي تحمل
نفس املسمى املهني «مراقب مالي
ورئيس حسابات» في جهاز اداري
قائم على ارض الواقع وقد اجريت
عليه تعديالت تتعلق باستقالليته
وتبعيته ولم ينشأ من جديد حتى
تطبق عليه اسس ومعايير جديدة
وم�غ��اي��رة وظ��امل��ة ك�م��ا أن التعديل
ال� ��ذي أج� ��رى ع �ل��ى امل � ��ادة ي �ع��ارض
ال��دس �ت��ور وم��ا ج��اء ف��ي امل� ��ادة ()7
م �ن��ه ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى أن «ال �ع��دل
وال � �ح � ��ري � ��ة وامل � � � �س� � � ��اواة دع� ��ام� ��ات
املجتمع والتعاون والتراحم صلة
وثقى بني املواطنني».

الصالح :إعادة النظر في المعونات المقدمة
الى الجمعيات والنقابات
طالب ال�ن��ائ��ب خليل الصالح
وزي� � � ��ر ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال � � �ع � � �م� � ��ل وزي � � � � � ��ر ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
والتنمية هند الصبيح بضرورة
إعادة النظر في املعونات املقدمة
إل � � ��ى ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وال� �ن� �ق ��اب ��ات
السيما خروج البعض خرج عن
امل �ض �م��ون االس ��اس ��ي وال �غ��رض

الذي أنشئ من أجله.
وق� ��ال ال �ص��ال��ح ف��ي ت �غ��ري��دات
ل � ��ه ام � � ��س :بعض ال �ج �م �ع �ي��ات
والنقابات خرجت عن مضمون
ان�ش��ائ�ه��ا وت �ح��ول��ت إل ��ى أه ��داف
س�ي��اس�ي��ة ودي �ن �ي��ة وق ��د وج�ه��ت
س � � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � � � � ��رة ال � �ش � ��ؤون
االجتماعية بشأنها وعليها أن

خليل الصالح

القضيبي:نرفض التشكيك بالقيادات
الكويتية دون أدلة
أش ��اد ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
بما حققه مجلس اإلدارة السابق
ل�ش��رك��ة ف�ي�ف��ا ل�لات �ص��االت ب�ق�ي��ادة
عادل الرومي وفريقه من االدارات
وامل��وظ �ف�ين م�ش�ي��را ال ��ى أن ن�ج��اح
الشركة يمثل صورة للتعاون بني
القطاعني العام والخاص ويترجم
نجاح األخير وكفاءته في تقديم
خ ��دم ��ات م �م �ت��ازة وت��وف �ي��ر ف��رص
وظيفية للشباب الكويتي.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال �ق �ض �ي �ب��ي ف��ي
تصريح صحافي إن ش��رك��ة ڤيڤا
ورغ��م امل��دة القصيرة م��ن والدتها

اال ان � �ه ��ا اس� �ت� �ط ��اع ��ت ان ت ��زاح ��م
ال� �ش ��رك ��ات األول � � ��ى ف ��ي امل �ن��اف �س��ة
م� ��ؤك� ��دا أن ال� �ه� �م ��ز وال� �ط� �ع ��ن ف��ي
قيادات الشركة دون دليل ملموس
يمثل انحرافا في العمل البرملاني
واس� ��اءة إل ��ى ال �ق �ي��ادات الكويتية
الناجحة.
وب �ي�ن ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ال�ح�ك��وم��ة
عودتنا على التخلي عن قيادييها
ف� � � ��ي م� � �ن � ��اس� � �ب � ��ات ع� � � � ��دة ب �س �ب ��ب
تصريحات او تلميحات سياسية
ون �ي��اب �ي��ة وه� ��و م ��ا ج �ع��ل ال �ق �ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي ح��ال��ة ال اس �ت �ق��رار

اك ��د ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي م��واف�ق��ة
ل �ج �ن��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ع�ل��ى االق� �ت ��راح ال ��ذي ت �ق��دم ب��ه وي�ق�ض��ي
بتعديل امل��ادة  83من القانون رق��م ()23
ل�س�ن��ة  1968ب�ش��أن ق��وة ال�ش��رط��ة داع�ي��ا
مجلس االم��ة الى املوافقة على االقتراح
الق��رار حقوق وام�ت�ي��ازات مالية جديدة
م�س�ت�ح�ق��ة ل��رج��ال ال �ش��رط��ة ب��اع�ت�ب��اره��م
االع �ي��ن ال �س ��اه ��رة ع �ل��ى أم� ��ن واس �ت �ق��رار
ال � �ب �ل�اد .واوض� � ��ح ع �س �ك��ر ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان اق� �ت ��راح ��ه ي �ن��ص ع �ل��ى ان
ي �ح �ت �ف��ظ ع �ض ��و ق � ��وة ال� �ش ��رط ��ة ب �ك��ام��ل
رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل
ع�ل�ي�ه��ا ول ��م ي�ت�ق��اض ب��دل�ه��ا ن �ق��دا أث�ن��اء
خدمته الفعلية ،ويجوز له االنتفاع به
بما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة
الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك
ويستحق عند انتهاء خدمته صرف بدل
رصيد إج��ازات عن خمس سنوات فقط
من رصيد اج��ازت��ه .ف��اذا انتهت الخدمة
ب��ال��وف��اة ص ��رف ب ��دل رص �ي��د االج � ��ازات
لورثة املتوفى الشرعيني.
ول �ف��ت ع�س�ك��ر ف ��ي ت�ص��ري�ح��ه ال ��ى ان
عمل عضو قوة الشرطة يتسم بطبيعة
خاصة
مل� �خ ��اط ��ر ق� ��د ت �ك �ل �ف��ه ح� �ي ��ات ��ه وذل� ��ك
ف ��ي س �ب �ي��ل ق �ي��ام��ه ب��امل �ه��ام امل �ن��وط��ة به
م��ن ح�ف��ظ األم ��ن وال �ن �ظ��ام داخ ��ل ال�ب�لاد
وح �م��اي��ة األرواح واألع � ��راض واألم� ��وال
وم� ��ا ق ��د ي �س �ت��وج �ب��ه ذل� ��ك م ��ن م�ج��اب�ه��ة
ظ��روف أو أش�خ��اص على ق��در كبير من

عسكر العنزي

ال�خ�ط��ورة .وق��د يتطلب العمل الشرطي
اس� �ت ��دع ��اء ع �ض��و ق � ��وة ال �ش ��رط ��ة أث �ن��اء
تمتعه باجازاته ال��دوري��ة وحرمانه من
استكمالها وذل��ك لظروف وطبيعة هذا
العمل التي تتطلب االستعداد الدائم من
ق�ب��ل ع�ض��و ق��وة ال�ش��رط��ة للقيام بمهام
وظيفته ف��ي أي وق��ت وتحت أي ظ��روف
وه ��و م��ا ج�ع��ل امل �ش��رع ي�خ�ص��ه ب�ق��ان��ون
ينظم كافة شؤونه الوظيفية.
وزاد ع �س �ك��ر  :وان �ط�ل�اق��ا م �م��ا ت�ق��دم
فقد تقدمت باالقتراح الذي وافقت عليه
لجنة الداخلية والدفاع باستبدال نص
ج��دي��د ب�ن��ص امل � ��ادة ( )83امل �ش��ار ال�ي�ه��ا
يقضي بأن «يحتفظ عضو قوة الشرطة
ب�ك��ام��ل رص �ي��ده م��ن االج� � ��ازات ال��دوري��ة
أث�ن��اء الخدمة دون التقيد بمدة معينة
وي �ج��وز ل��ه االن �ت �ف��اع ب�م��ا ال ي��زي��د على
ثالثة أشهر في السنة الواحدة.

الحريجي :اللواء الطراح حقق
األمن واالستقرار بالجهراء

تعيد النظر باملعونات املقدمة
لهذه الجمعيات إذ لم يعد مبلغ
الـ  ١٢الف دينار املمنوحة لهذه
الجمعيات تجدي نفعا.

وع��زوف ال�ك�ف��اءات الكويتية عنه.
مضيفا ان ��ه م��ن امل�ع�ي��ب ان يكون
ال �ق �ي��ادي ال�ك��وي�ت��ي م�ح��ل تشكيك
دون دليل ،ويواجه منفردا صراع
سياسي او شخصي ال ع�لاق��ة له
به دون حماية من الحكومة.
كما تمنى القضيبي التوفيق
وال �ن �ج��اح ل�ل�ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة ملا
تحمله من مسؤولية في تحسني
ال �خ��دم��ات وت��وف �ي��ره��ا ب��االض��اف��ة
ال��ى خلق ف��رص وظيفية للشباب
الكويتي واالستثمار به.

العنزي يطالب بسرعة إقرار
قانون قوة الشرطة

أحمد القضيبي

اش � ��اد ال �ن��ائ��ب س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
ب � ��أداء م��دي��ر أم ��ن م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
ال �ل��واء إب��راه�ي��م ال �ط��راح وج �ه��وده في
ح �ف��ظ االم � ��ن واالس � �ت � �ق ��رار وم �ت��اب �ع��ة
ال�ح��ال��ة االم�ن�ي��ة وم�لاح�ق��ة ال�خ��ارج�ين
ع� � ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون وض� � �ب � ��ط امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن
وإحالتهم للجهات املختصة.
وق � � � ��ال ال � �ح ��ري � �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان ال� �ل ��واء ال� �ط ��راح ن �م��وذج
ل�ل�ق�ي��ادي األم �ن��ي امل�ت�ف��ان��ي ف��ي عمله
وي� ��ؤدي واج �ب��ه ب��اخ�لاص وق ��د اثبت
نجاحا ف��ي ك��ل موقع عمل ب��ه مشيرا
الى أن أهالي الجهراء يقدرون الجهود
ال�ت��ي يبذلها رج��ال الداخلية بقيادة
ال�ط��راح وحرصهم على الحفاظ على
األم ��ن الف �ت��ا ال ��ى ان ال�ج�م�ي��ع مل��س ما
يقوم به الطراح من جهود حثيثة في
الحفاظ على األمن وماينفع الناس.
وت � ��اب � ��ع ال� �ح ��ري� �ج ��ي أن ال� � �ط � ��راح
استطاع بما لديه من اخالص وتفان
وخ� � �ب � ��رة واس� � �ع � ��ة ف � ��ي ط� �م ��أن ��ة رج ��ل
الشارع والتأكيد على أن هناك رجاال
ي�ص�ل��ون ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار ح��رص��ًا على
راح��ة امل��واط�ن�ين وأمنهم الفتا ال��ى ان
ه��ذا ال�ع�م��ل امل�خ�ل��ص وامل�ض�ن��ي ل�ل��واء

سعود الحريجي

الطراح يستحق الثناء السيما دورة
في حفظ االمن ويقظته واستعداده
الدائم لإليقاع بكل من تسول له نفسه
ال�ع�ب��ث ب��أم��ن ال �ب�لاد وت�ه��دي��د سالمة
امل � ��واط � ��ن وامل� �ق� �ي ��م وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع�ل��ى
ممتلكاتهم .
ودعا الحريجي الى تشجيع رجال
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ش �ك��ل م�س�ت�م��ر م ��ن خ�لال
تقديم كافة التسهيالت لهم باالضافة
ال � ��ى ال �ت �ش �ج �ي��ع األدب � � � ��ي وامل �ع �ن ��وي
الث� �ب ��ات أن ه� �ن ��اك م ��ن ي� �ق ��در ع�م�ل�ه��م
وج�ه��ده��م ويثمن عاليًا تضحياتهم
وم �خ��اط��رت �ه��م ب� ��أرواح � �ه� ��م م� ��ن أج ��ل
سالمة وراحة اآلخرين .
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من  65مادة مقسمة على  4أبواب لتنظيم مهام وأعمال البلدية والمجلس البلدي

الفضل يقترح قانونا لبلدية الكويت:
ينظم المدن والضواحي ورسوم الخدمات
ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ب��اق�ت��راح
بقانون في شأن بلدية الكويت يحتوي
ع �ل��ى  65م� � ��ادة م ��وزع ��ة ع �ل��ى  4أب � ��واب
فتضمنت امل��ادة األول��ى م��ن ال�ب��اب األول
تعاريف للمسميات ونصت املادة  2على
ان بلدية الكويت هيئة عامة ذات ميزانية
م�س�ت�ق�ل��ة وت �ت �ك��ون م��ن امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
وال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ب �ل��دي��ة وت �ك��ون
ل �ه��ا ال �ش �خ �ص �ي��ة االع �ت �ب��اري��ة وت�خ�ض��ع
إلشراف الوزير املختص بشئون البلدية
ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير
والبلدية.
وق�ض��ت امل ��ادة  3ب��أن ت�ت��ول��ى البلدية
ال�ق�ي��ام ع�ل��ى ك��ل م��ا يحقق إب ��راز الطابع
ال � �ك ��وي � �ت ��ي وامل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ع � �ل ��ى ال � �ت� ��راث
امل� �ع� �م ��اري وإب � � � ��رازه ب � �ص ��وره م �ت �ط��ورة
ت �ت��واف��ق م��ع ال �ط��اب��ع ال �ح �ض��اري للبالد
مع توفير الخدمات البلدية للسكان كما
تتولى البلدية على نحو خاص:
• تنظيم املدن والضواحي واملناطق
والجزر بما يتوافق واملخطط الهيكلي.
• إقرار املخططات الهيكلية للمناطق
بما يتوافق واملخطط الهيكلي.
• املحافظة على النظافة العامة وما
من شأنه تحقيقها وكذلك التخلص من
ال�ن�ف��اي��ات ال�س�ك��ان�ي��ة واإلن �ش��ائ �ي��ة وذل��ك
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 42
لسنة .2014
• ت �ت��ول��ي ال �ب �ل��دي��ة االخ �ت �ص��اص��ات
ذات الصلة بمعاينة العقارات ومسحها
وت�ح��دي��ده��ا وع �م��ل رس��وم��ات�ه��ا وت��أك�ي��د
ح�س��اب مسطحاتها وت�ح��دي��د أب�ع��اده��ا
وف��ق امل �ح��دد ف��ي وث��ائ�ق�ه��ا ال��رس�م�ي��ة مع
ت��أك�ي��د ع��دم إج ��راء أي ت�ع��دي��ل أو تبديل
إال ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب أص �ح��اب ال�ع�لاق��ة أو
بناء على حكم قضائي نهائي وتستثنى
أراض ��ي ال��دول��ة واألراض� ��ي األم�ي��ري��ة من
هذا اإلجراء.
وت � �ن ��اول ��ت امل� � � ��واد م� ��ن  4وح� �ت ��ى 20
تنظيمات خاصة بعمل املجلس البلدي
وتأليفه واجتماعاته
واستعرضت املادة  21اختصاصات
املجلس البلدي كاالتي :
ي �خ �ت��ص امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ف ��ي إط ��ار
املخطط الهيكلي والخطة العامة للدولة
وامليزانية املعتمدة باملسائل اآلتية:
 .1وض ��ع ال �ل��وائ��ح وال �ن �ظ��م امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالبلدية وم��راق�ب��ة تنفيذها وذل��ك وفقا
ألحكام هذا القانون.
 .2ت �ق ��ري ��ر امل � �ش� ��روع� ��ات وم��واق �ع �ه��ا
ع �م��ران �ي��ا وت �ج �م �ي��ل امل � ��دن وال �ض��واح��ي
وامل �ن��اط��ق وال �ج ��زر وال �ط ��رق وال �ش ��وارع
وامليادين وتوسعتها.
 .3ت � �ق ��ري ��ر امل� �ن� �ف� �ع ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة وف �ق ��ا
ل�لأوض��اع التي تقررها األح�ك��ام املقررة
قانونيا.
 .4ت �ق��ري��ر إن �ش ��اء امل � ��دن وال �ض��واح��ي
واملناطق واألسواق واملسالخ وغيرها.

 .5إبداء الرأي في كل التزام أو احتكار
موضوعه استغالل مرفق عام في حدود
اخ�ت�ص��اص ال�ب�ل��دي��ة وي �ص��در ب�ن��اء على
موافقة الوزير املختص.
 .6م�ن��اق�ش��ة م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة السنة
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة وم � �ش� ��روع ال �ح �س��اب
الختامي للسنة امل��ال�ي��ة املنتهية إلب��داء
الرأي والتوصيات بشأنه.
 .7النظر في االقتراحات التي تقدم من
الحكومة أو املواطنني أو أعضاء املجلس
البلدي أو بلدية املحافظة ف��ي ش��أن من
ش ��ؤون ال�ب�ل��دي��ة وإص� ��دار ت��وص�ي��ات��ه في
هذه االقتراحات.
 .8وض ��ع ال �ل��وائ��ح ال �خ��اص��ة بتنظيم
أعمال البلدية.
 .9ت � �ق ��ري ��ر امل � �خ � �ط � �ط ��ات ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة
للمناطق واس�ت�ح��داث وتنظيم املناطق
السكنية التجارية والصناعية وغيرها.
 .10إب � � � � � � ��داء ال � � � � � � ��رأي ف � � ��ي م� � �ش � ��روع
امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ل �ل��دول��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب � ��اخ � �ت � �ص � ��اص � ��ات ال � �ب � �ل � ��دي � ��ة ت� �م� �ه� �ي ��دا
الستكمال إجراءات إصداره.
 .11ت �ق��ري��ر ت �ن �ظ �ي��م وت ��وزي ��ع ال�ق�ط��ع
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وض� ��م واق �ت �ط ��اع ال �ج �ي��وب
وال��زوائ��د املترتبة على التنظيم وإق��رار
م �ش��روع��ات ت�ق�س�ي��م وت �ج��زئ��ة األراض� ��ي
املعدة للبناء وفقا لألوضاع واإلجراءات
ال �ت��ي ي �ح��دده��ا امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وب�م��ا
يتوافق واملخطط الهيكلي للدولة.
 .12ف� ��رض رس � ��وم م �ق��اب��ل ال �خ��دم��ات
البلدية أو االنتفاع باملرافق البلدية أو
تعديلها أو إلغائها.
 .13اق �ت��راح ال�ن�ظ��م ال�خ��اص��ة بالبناء
والفرز تمهيدا إلصدارها بقانون.
 .14ت�ق��ري��ر ال�ن�ظ��م ال �خ��اص��ة ب��رخ��ص
البناء واملكاتب الهندسية.
 .15املوافقة على قبول التبرعات غير
املشروطة ألنشطة البلدية.
وورد في امل��ادة  22بأن للمجلس أن
يطلب من الوزير أو املدير العام تكليف
املختصني أو الخبراء الذين يرى الحاجة
إل� ��ى ح �ض ��وره ��م اج �ت �م��اع��ات��ه ف ��ي ش��أن
م��وض��وع م �ط��روح ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال
بينما نصت امل ��ادة  23على ان يخطر
ال��وزي��ر ب�ق��رارات وتوصيات واقتراحات
املجلس البلدي للتصديق عليها.
م ��ادة  : 24إذا تغيب عضو املجلس
دون ع��ذر مقبول أو انصرف نهائيا من
ال�ج�ل�س��ة دون إذن م��ن رئ �ي��س ال�ج�ل�س��ة
يعتبر غ��ائ�ب��ا ع��ن ح�ض��وره��ا وإذا تكرر
غياب العضو خالل دور االنعقاد الواحد
أك �ث ��ر م ��ن خ �م��س ج �ل �س��ات م �ت �ت��ال �ي��ة أو
ثماني متفرقة دون ع��ذر مقبول عرض
أم ��ره ع�ل��ى امل�ج�ل��س ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي اع�ت�ب��اره
مستقيال بأغلبية األعضاء الذين يتألف
منهم دون ح�س��اب العضو محل ال�ق��رار
وال يستحق العضو أي مستحقات مالية
عن فترة االنقطاع.

بلدية الكويت
هيئة عامة ذات
ميزانية مستقلة
تتولى المحافظة
على التراث
المعماري
يصدر المجلس
البلدي قراره
النهائي في شأن
ما يحال إليه خالل
 90يوما

نبيل الفضل

وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع
أي م��ن ل�ج��ان امل�ج�ل��س دون ع��ذر مقبول
ثالث جلسات متتالية أو خمس متفرقة
خالل دور االنعقاد الواحد يجوز للجنة
اع�ت�ب��اره مستقيال م��ن عضويتها وبما
يترتب على ذلك من إجراءات.
م � ��ادة  : 25ي �ص��در امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من
موضوعات بعد قيام الجهاز التنفيذي
ب��دراس�ت�ه��ا وإب ��داء ال ��رأي فيها خ�لال 90
يوما من تاريخ رفعها إليه فإذ لم يتخذ
املجلس قرارا نهائيا بشأنها خالل املدة
املحددة يجوز للوزير املختص أن يصدر
ق ��راره بشأنها وف�ق��ا مل��ا انتهى إل�ي��ه رأي
ال�ج�ه��از التنفيذي امل��رف��وع إل��ى املجلس

البلدي.
مادة  : 26للمجلس البلدي في سبيل
تحقيق إق��رار املخططات التنظيمية أو
متطلبات االستمالكات املستقبلية – بما
يوافق املخطط الهيكلي  -تقرير وقف أو
منع عمليات ال�ب�ن��اء ف��ي بعض املناطق
أو ف ��رض أي ق �ي��ود ع�ل�ي�ه��ا ل �ل �م��دة ال�ت��ي
يحددها القرار.
وم��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أح�ك��ام امل ��ادة 41
م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�ت��رت��ب ع�ل��ى مخالفة
ال � �ق � ��رار ال � �ص � ��ادر ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ع ��دم
االع �ت��داد بقيمة امل�ب��ان��ي م�ح��ل املخالفة
في حاله تقرير االستمالك لألرض التي
أقيمت عليها هذه املباني.
اللجــــــان  :م � ��ادة :27ي��ؤل��ف املجلس

ل�ج�ن��ة ف��رع�ي��ة ل�ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��ن خمسة
أع � �ض� ��اء وذل � � ��ك مل � ��دة س �ن �ت�ي�ن و ت �ج��رى
ان�ت�خ��اب��ات عضوية ث�لاث��ة أع�ض��اء لهذه
اللجان من بني أعضاء املجلس املنتخبني
ش ��ري� �ط ��ة أال ي � �ك ��ون ال� �ع� �ض ��و امل �ن �ت �خ��ب
عضوا بلجنة املحافظة التي تقع ضمن
ح � ��دود دائ ��رت ��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة وع �ض��وي��ن
م��ن األع�ض��اء املعينني وال يجوز ف��ي كل
األح ��وال للعضو امل�ش��ارك��ة ف��ي أك�ث��ر من
ث�لاث ل�ج��ان وت�ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
لهذا القانون اختصاصاتها وضوابط
عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
م � ��ادة  : 28ي ��ؤل ��ف امل �ج �ل��س ال �ل �ج��ان
ال �ت��ال �ي��ة م ��ن ب�ي�ن أع �ض��ائ��ه مل ��دة سنتني
ويعاد تشكيلها  -وهي :

 ..ويسأل عن مصير مشروع
مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س��ؤاال إل��ى وزي��ر الكهرباء وامل��اء
وزي� ��ر األش �غ ��ال ال �ع��ام��ة ق ��ال فيه
 :ط��ال �ع �ت �ن��ا ال� �ص� �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة
ب �ت ��اري ��خ  2015/2/9ب�ت�ص��ري��ح
ل �ل ��وزي ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل ع �ب��دال �ع��زي��ز
االبراهيم فيما يتعلق بمناقصة
م �ب �ن��ى ال � ��رك � ��اب ال� �ج ��دي ��د مل �ط��ار
ال�ك��وي��ت ال��دول��ي م�ف��اده ان وزارة
األش � �غ� ��ال ق ��ام ��ت ب��ال �ت �ع��ام��ل م��ع
ه� � ��ذه امل� �ن ��اق� �ص ��ة ب� �ك ��ل ش �ف��اف �ي��ة
واس�ت�ق�لال�ي��ة ح�ي��ث ق��ام��ت وزارة
األش�غ��ال ب��رف��ع ك�ت��اب إل��ى رئيس
لجنة املناقصات املركزية ضمنته
املشكلة
ت��وص�ي��ة ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ّ

لدراسة عطاءات املناقصة والتي
نصت التوصية الحقا على إلغاء
املناقصة وخصوصا أن الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ط ��ال ان �ت �ظ��اره لتنفيذ
ه ��ذا امل �ش��روع ال ��ذي ي�ع��د واج�ه��ة
حضارية لدولة الكويت.
وط � �ل� ��ب ال� �ف� �ض ��ل إف � ��ادت � ��ه ع��ن
النتائج التي ترتبت على إلغاء
مناقصة مبنى ال��رك��اب الجديد
مل � � �ط � ��ار ال� � �ك � ��وي � ��ت وم � � � ��ا خ� �ط ��وة
معاليكم ب�ع��د ت��ول�ي�ك��م للحقيبة
ال��وزاري��ة ف��ي ش��أن مبنى ال��رك��اب
الجديد ملطار الكويت الدولي؟.
وت ��اب ��ع ال �ف �ض��ل م�ت�س��ائ�لا عن
تقدم وزارة األشغال بمواصفات

ج ��دي ��دة غ �ي��ر امل ��واص� �ف ��ات ال �ت��ي
أل� �غ� �ي ��ت ب �ت ��وص �ي ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
م ��ع ت� ��زوي� ��ده ب �ت �ل��ك امل ��واص� �ف ��ات
ال � �ج ��دي ��دة وع � ��ن ت� �ق ��دم ال� � � ��وزارة
بجدول زمني للمشروع منذ بدء
طرح املواصفات وحتى االنتهاء
منه.
وق � ��ال  :ان ك� ��ان م ��ا س �ب��ق م��ن
األس �ئ �ل��ة ل ��م ي �ت��م ال �ع �م��ل ب ��ه فما
س �ب ��ب ت ��أخ �ي ��ر وزارت� � �ك � ��م ب �ط��رح
مناقصة مبنى الركاب؟ وما املدة
املتوقعة حسب معلوماتكم للبدء
ف��ي ب �ن��اء م �ط��ار ي�ل�ي��ق ب��ال�ك��وي��ت
وبالشعب الكويتي؟

• اللجنة الفنية وأعضاؤها عشرة.
• ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة
وأعضاؤها عشرة.
• ل � �ج � �ن� ��ة اإلص� � � �ل� � � ��اح وال � �ت � �ط � ��وي � ��ر
وأعضاؤها ستة.
• ل �ج �ن��ة م� ��زاول� ��ة امل� �ه ��ن ال �ه �ن��دس �ي��ة
وأعضاؤها ستة.
• ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة وأع �ض��اؤه��ا
ستة.
وت �ح��دد ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة لتنظيم
أع � �م � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل ��دي اخ �ت �ص ��اص
ك ��ل ل�ج�ن��ة وق ��واع ��د وش � ��روط وض��واب��ط
ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
م��ادة  : 29للمجلس أن ي��ؤل��ف لجانا
أخ � ��رى أو ل �ج ��ان م��ؤق �ت��ة ح �س��ب ح��اج��ة
ال �ع �م��ل وي �ض ��ع ل �ك��ل ل �ج �ن��ة م ��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه
عملها من أحكام خاصة .
وي �ج ��وز ألي م ��ن ال �ل �ج��ان األس��اس �ي��ة
أو امل��ؤق�ت��ة أن ت�ش�ك��ل م��ن ب�ين أعضائها
لجنة فرعية حسب ما تقتضيه أعمالها
وت�ض��ع اللجنة ن�ظ��ام عمل اللجنة التي
تتفرع عنها.
ح�ـ�ـ��ل امل�ج�ـ�ل��س :م ��ادة  : 30ي �ج��وز حل
امل �ج �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ب� �م ��رس ��وم ت �ب�ي�ن ف�ي��ه
أسباب الحل.
وإذا ح��ل امل�ج�ل��س أو غ��اب ألي سبب
وج��ب إج��راء انتخابات املجلس الجديد
خ�ل�ال س �ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ال �ح��ل أو
ال �غ �ي��اب وي ��دع ��ى امل �ج �ل��س ال �ج��دي��د إل��ى
االن �ع �ق��اد خ�ل�ال خ�م�س��ة ع �ش��ر ي��وم��ا من
تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات.
ف ��إذ ل��م ت�ج��ر االن �ت �خ��اب��ات خ�ل�ال ه��ذه
امل��دة يسترد املجلس املنحل صالحياته
ويعتبر مدعوا إلى االجتماع في أول يوم
عمل يلي ه��ذه امل��دة ويستمر في أعماله
إل ��ى أن ت �ت��م إج � � ��راءات ت�ش�ك�ي��ل امل�ج�ل��س
الجديد.
وفي حالة حل املجلس أو غيابه تلحق
األمانة العامة للمجلس والعاملني فيها
بالوزير.
مادة : 31ال يجوز للعضو أثناء مدة
ع�ض��وي�ت��ه أن ي�ش�ت��ري أو ي�س�ت��أج��ر م��اال
من أموال الدولة أو يقايض عليها ما لم
يكن ذلك عن طريق املناقصة أو املزايدة
العامة.
وال ي �ج��وز ل�ل�ع�ض��و اس �ت �خ��دام صفة
ال �ع �ض��وي��ة ف ��ي أي أع � �م ��ال ت �ج ��اري ��ة أو
صناعية أو غيرها.
وتناول البـاب الثـانـي تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وتحديد مهام املدير
ال �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة وامل �ح �ظ ��ورات واإلدارة
القـانـونيـة ومهام لجنة املناقصات
واستعرض البــاب الثــالـث من القانون
امل�خ��ال�ف��ات وال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ت��وق��ع على
من يخالف أحكامه من خ�لال م��واده من
 43وحتى املادة  50بينما تضمن البــاب
الـرابــع أحــكـاما ختامية وأحكاما عامة
من خالل املواد من  51وحتى .65
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ولي العهد السعودي يستقبل
رئيس جهاز األمن الوطني

ولي العهد السعودي مستقبال الشيخ ثامر العلي

اس�ت�ق�ب��ل ول ��ي ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية األمير مقرن بن عبدالعزيز
ال س �ع��ود أم ��س رئ �ي��س ج �ه��از األم ��ن
ال��وط�ن��ي ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ال�ش�ي��خ ثامر
العلي.
ونقل الشيخ ثامر لولي العهد في
اململكة تحيات وتقدير صاحب السمو
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م��د
وس � �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف

األح �م ��د ف�ي�م��ا ح�م�ل��ه س �م��وه ت�ح�ي��ات��ه
وتقديره لهما.
وجرى خالل االستقبال بحث أوجه
التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني
واألمور ذات االهتمام املشترك.
وح� �ض ��ر االس �ت �ق �ب ��ال م ��ن ال �ج��ان��ب
ال �ك��وي �ت��ي س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
امل�م�ل�ك��ة ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ج��اب��ر وم��دي��ر
ال� � ��دراس� � ��ات االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح ب ��در ال�س��ال��م ف�ي�م��ا ح �ض��ره من

الجانب ال�س�ع��ودي املستشار ب��دي��وان
ول��ي ال�ع�ه��د األم �ي��ر م�ن�ص��ور ب��ن مقرن
ورئ� �ي ��س دي � � ��وان ول� ��ي ال �ع �ه��د امل�ك�ل��ف
ال� �س� �ك ��رت� �ي ��ر ال� � �خ � ��اص ل� ��ول� ��ي ال �ع �ه��د
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ح ��واس ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
االستخبارات العامة الفريق أول ركن
يوسف اإلدريسي.

السهالوي :اللجنة الصحية العربية
ساهمت في تطوير القوانين
أك � � ��د وك� � �ي � ��ل وزارة ال �ص �ح��ة
د.خ��ال��د ال�س�ه�لاوي اهمية ال��دور
ال� � ��ذي ت� ��ؤدي� ��ه ال �ل �ج �ن��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل � �ل � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ف��ي
م � �ج� ��االت م �خ �ت �ل �ف��ة م �ش �ي ��را ال ��ى
استفادة الدول العربية منها في
الكثير م��ن األم��ور االسترشادية
إلن �ج��از ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات
الصحية.
وق ��ال ال�س�ه�لاوي ف��ي تصريح
ص � �ح� ��اف� ��ي ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش ح �ف��ل
اف �ت �ت��اح االج �ت �م��اع ال� � �ـ 16للجنة
أم ��س ان م �س �ي��رة اع �م��ال اللجنة
الفنية االستشارية للتشريعات
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ال� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة مل �ج �ل��س
وزراء ال� �ص� �ح ��ة ال� � �ع � ��رب ت��دع��و
للفخر واالع �ت��زاز مل��ا انجزته من
م� �ش ��اري ��ع ق� ��وان�ي��ن وت �ش��ري �ع��ات
صحية اس�ت��رش��ادي��ة ف��ي العديد
م ��ن امل � �ج ��االت امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�ن�ظ��م
الصحية بالدول العربية.
وذك� � � � ��ر ان ت� �ل ��ك اإلن � � �ج� � ��ازات
ت� ��رج � �م� ��ت ع � �ل� ��ى ارض ال � ��واق � ��ع
الرؤية الواعية لوضع ولتطوير
األط ��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة لتنظيم تقديم

إجراءات ترشح وانتداب أعضاء مجلس اإلدارة

هيئة أسواق المال تنظم ورشة
عمل عن آلية الترشح للمناصب
الفليج :الموافقة على الطلبات قبل انعقاد الجمعية العمومية
أك ��د م��دي��ر إدارة ال �ت��راخ �ي��ص
وال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ه �ي �ئ��ة أس � ��واق
امل��ال زي��اد الفليج ح��رص الهيئة
على توعية األشخاص املرخص
ل �ه��م ب��آل �ي��ة ال �ت��رش��ح للمناصب
وال ��وظ ��ائ ��ف واج� �ب ��ة ال�ت�س�ج�ي��ل
واالج � � � � � � ��راءات ال � �خ ��اص ��ة ب��آل �ي��ة
ت �س �ج �ي �ل �ه��ا واج � � � � ��راءات ال �ت �ق��دم
ب �ط �ل��ب ت �ع��دي��ل ال� �ب� �ي ��ان ��ات ل��دى
سجل الشخص املرخص له.
واس �ت �ع��رض ال�ف�ل�ي��ج ف��ي ورش��ة
عمل توعوية عقدت أمس بعنوان:
االجراءات الخاصة بآلية الترشح
ل �ل �م �ن��اص��ب وت �س �ج �ي��ل ال��وظ��ائ��ف
واج� � �ب � ��ة ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل االج� � � � � ��راءات
املتسلسلة آللية الترشح ألعضاء
مجلس اإلدارة ب��دءا ب��اإلع�لان عن
فتح باب الترشح لهذه العضوية
ووص� � � � ��وال ل �ل �ت ��أش �ي ��ر ف � ��ي س �ج��ل
الهيئة.
وق� � � ��ال إن م �ج �ل ��س م �ف��وض��ي

هيئة أسواق املال أصدر ضوابط
خ ��اص ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن م�ن�ه��ا
ض � ��رورة االع �ل��ان ع ��ن ف �ت��ح ب��اب
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
والتقدم للهيئة بطلبات الترشح
في حني تتم دراسة الطلبات من
جانب الهيئة ثم إخطار صاحب
الطلب.
وأضاف الفليج أنه يجب على
الشخص املرخص له االعالن عن
فتح باب الترشح ملدة أسبوعني
ف��ي ج��ري��دت�ين ي��وم�ي�ت�ين إض��اف��ة
إل � � ��ى امل � ��وق � ��ع ال� ��رس � �م� ��ي ل �س ��وق
ال �ك��وي��ت ل �ل��اوراق امل��ال �ي��ة مبينا
ان الهيئة تبت في تلك الطلبات
ب� �ع ��د اس� �ت� �ي� �ف ��اء امل� �س� �ت� �ن ��دات ث��م
إخ� �ط ��ار ال �ش �خ��ص امل ��رخ ��ص ل��ه
بقرار الهيئة.
واش � ��ار إل� ��ى ض � ��رورة م��راع��اة
اخذ موافقة الهيئة على طلبات
ال � �ت� ��رش� ��ح ق� �ب ��ل ت� �ح ��دي ��د م��وع��د

ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
العامة كما ينبغي إخطار الهيئة
بالتأشير بالسجل بكتاب مرفق
به شهادة ملن يهمه االمر.
وذك � ��ر ال �ف �ل �ي��ج أن امل� � ��ادة 130
م ��ن ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ت �ن��ص على
أن تعتبر الوظائف التالية لدى
م� �ق ��دم ط �ل��ب ال �ت��رخ �ي��ص أو أي
ش� �خ ��ص م� ��رخ� ��ص ل � ��ه وظ ��ائ ��ف
واجبة التسجيل ويجب أن تؤدى
م��ن ق�ب��ل اش �خ��اص ي�ق�ي�م��ون في
الكويت مثل الرئيس التنفيذي
أو من في حكمه واملدير املالي أو
من في حكمه و كبار التنفيذيني
او املديرين ومن في حكمهم.
وذكر أن من الوظائف مسؤول
ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال� ��داخ � �ل� ��ي و م� ��ن ف��ي
حكمه و م�س��ؤول إدارة املخاطر
وم� � � � ��ن ف � � ��ي ح � �ك � �م� ��ه وم � � �س� � ��ؤول
ال � �ت ��دق � �ي ��ق ال � �ش� ��رع� ��ي وم � � ��ن ف��ي
حكمه وك��ذل��ك م�س��ؤول املطابقة

واالل �ت��زام وم�س��ؤول التبليغ عن
غسل األم��وال واالره��اب وجميع
موظفي تقديم خ��دم��ات العمالء
ووظائف أخرى ترى الهيئة أنها
واجبة.
ي��ذك��ر أن ه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل ��ال
الكويتية تأسست وفقا للقانون
رق��م  2010/7ال��ذي أق��ره مجلس
األم ��ة ف��ي ف�ب��راي��ر  2010وامل�ع��دل
ب��ال�ق��ان�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ون رق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م 2014/108
وبموجب القانون تقوم الهيئة
بتنظيم ومراقبة أنشطة األوراق
املالية وتحقيق مبدأ الشفافية
وال� � �ع � ��دال � ��ة وال� � �ك� � �ف � ��اءة وال � � � ��زام
الشركات املدرجة بتنفيذ مبادئ
ح� ��وك � �م� ��ة ال� � �ش � ��رك � ��ات وح� �م ��اي ��ة
املستثمرين من املمارسات غير
العادلة واملخالفة لقانون الهيئة.

د.خالد السهالوي

الرعاية الصحية وتعزيز قدرات
النظم الصحية ب��ال��دول العربية
وض � � �م� � ��ان وت � ��أك� � �ي � ��د ال� � �ح � ��ق ف��ي
ال �ص �ح��ة ب��اع �ت �ب��اره اح� ��د ح�ق��وق
االنسان االساسية.
واش� ��اد ب�ج�ه��ود االم��ان��ة الفنية
ملجلس وزراء الصحة العرب ولكل
م ��ن ب ��ذل ��وا ال �ج �ه��د وع �م �ل��وا خ�لال
الفترة املاضية ويعملون ملجابهة
التحديات التي تواجه التشريعات
الصحية بالدول العربية.

م��ن ج�ه�ت��ه اش ��اد وك �ي��ل وزارة
ال� � �ص� � �ح � ��ة امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة د .م� �ح� �م ��ود ال �ع �ب��د
ال � � �ه � ��ادي ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه ب��ال �ل �ج �ن��ة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات الصحية
وب� � � �م � � ��ا ق� � ��دم � � �ت� � ��ه م � � � ��ن ق� � ��وان� �ي��ن
اس �ت��رش��ادي��ة ك�ث�ي��رة ص�ي�غ��ت من
خ�ل�ال �ه��ا م �ن��ذ ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا وم�ن�ه��ا
قوانني مكافحة التدخني وااليدز
والفحص الطبي قبل الزواج.
وأض��اف العبدالهادي :نفتخر
في دول��ة الكويت بقيادة اللجنة
على مدى ثالث سنوات متتالية
م�ش��ددا على ض ��رورة االس�ت�ف��ادة
من التطورات املتالحقة في تقنية
املعلومات الصحية واالتصاالت
في التشخيص والوقاية والعالج
والبحوث الصحية ووضع األطر
املناسبة لصون حقوق املرضى
وس� ��ري� ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ص �ح �ي��ة
وبما يناسب خصوصيات وقيم
املجتمعات العربية.

المطيري يتعهد
بمواصلة مسيرة منظمة
العمل العربية الناجحة
أك � � ��د امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام ال� �ج ��دي ��د
مل �ن �ظ �م��ة ال� �ع� �م ��ل ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��اي��ز
املطيري حرصه على العمل بكل
ج �ه��د وإخ �ل��اص إلك �م��ال امل�س�ي��رة
ال� �ن ��اج� �ح ��ة ل �ل �م �ن �ظ �م��ة وت �ح �ق �ي��ق
التوازن اإليجابي بني جميع اآلراء
والتوجهات وتقديم كل ما يوحد
الكلمة وال ��رأي لتحقيق اإلج�م��اع
في املواقف.
وذك � � � ��ر امل � �ط � �ي� ��ري ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه
ب �ع��د االع �ل��ان ال��رس �م��ي ع ��ن ف ��وزه
ب��ال �ت��زك �ي��ة مل �ن �ص��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
للمنظمة خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ام��ة
الع� �م ��ال م��ؤت �م��ر ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي
ال� � � �ـ 42أم � ��س ان � ��ه ت ��م وض � ��ع ه��دف
مسبق لذلك الفوز بخروج جميع
املشاركني متحدين ومتضامنني
ومتفقني على رأي واحد.
وأشار إلى مرور خمسني عاما
ع�ل��ى ان �ش��اء امل�ن�ظ�م��ة قضتها في
السعي ال ��دؤوب م��ن أج��ل تحقيق
ال �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وه� ��و أح��د
األسس التي تقوم عليها وال تزال
ت �ل �ت��زم ب ��ه وت �ع �م��ل ع �ل��ى تطبيقه
سعيا وراء إيجاد ظروف معيشية

وم �ه �ن �ي��ة أف� �ض ��ل ف� ��ي ك� ��ل ان� �ح ��اء
الوطن العربي.
وأض� � ��اف امل �ط �ي��ري ان ال �ح��وار
االج �ت �م��اع��ي ب�ي�ن ف ��رق ��اء االن �ت ��اج
وب� �ن ��اء ج �س��ور امل� � ��ودة وال �ت �ف��اه��م
وال � � �ت � � �ع� � ��اون وال � �ع � �م � ��ل امل� �ش� �ت ��رك
ه �م��ا االس � ��اس األم�ت��ن وال��وس�ي�ل��ة
ال �ف �ض �ل ��ى ل �ل �ت ��وص ��ل إل� � ��ى وض ��ع
س�ي��اس��ات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للتنمية
املستدامة في الدول العربية داعيا
إل ��ى ف �ت��ح االب� � ��واب أم� ��ام م �ج��االت
ال�ت�ق��دم االق�ت�ص��ادي واالجتماعي
ل � �ل� ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة وم� � ��ن ث� ��م أم� ��ام
الرقي واالزدهار وارتفاع مستوى
امل � �ع � �ي � �ش ��ة ل � �ل � �ش � �ع ��وب ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ول �ل �ف �ئ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة االض �ع��ف
فيها.
ول �ف��ت إل ��ى ان امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
ستكون شاقة نتيجة للمعوقات
التي تعترض طريق عمل املنظمة
اال ان ه� �ن ��اك إرادة وت �ص �م �ي �م��ا
للتغلب ع�ل�ي�ه��ا م��ن اج ��ل تحقيق
االه� � � ��داف ال �س��ام �ي��ة ال� �ت ��ي ي��رغ��ب
الجميع في التوصل اليها.
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الوسمي :مركز التقاضي سيحد من الضغط على قصر العدل

الصانع يشكل لجنة لدراسة استضافة
مقر للمحكمة الدولية للتحكيم
أصدر وزير العدل وزير األوقاف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع قرارا وزاريا بتشكيل لجنة
ل��دراس��ة ووض��ع الصيغة النهائية
إلبرام اتفاقية مقر بني حكومة دولة
ال�ك��وي��ت ك��دول��ة مضيفة واملحكمة
الدولية الدائمة للتحكيم.
وق ��ال ��ت وزارة ال� �ع ��دل ف ��ي ب�ي��ان
صحافي أمس إن القرار نص على
أن ي� �ت ��رأس ال �ل �ج �ن��ة وزي� � ��ر ال �ع��دل
وتضم في عضويتها ممثال عن كل
من وزارة العدل ووزارة الخارجية
وإدارة الفتوى والتشريع.
وذك��ر البيان أن اللجنة املشكلة
ت� �خ� �ت ��ص ب ��ال �ت �ن �س �ي ��ق ف� �ي� �م ��ا ب�ين
املعنيني بوزارات العدل والخارجية
وإدارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع لوضع
الصيغة النهائية لالتفاقية وذلك
ع �ل��ى غ � ��رار ات �ف ��اق �ي ��ات امل� �ق ��ر ال �ت��ي
تبرمها دولة الكويت مع املنظمات
الدولية واإلقليمية األخرى مضيفا
أن ال �ق��رار ال � ��وزاري ف ��وض اللجنة
االستعانة بمن تراه من املختصني
في أداء عملها من داخل الوزارة أو

يعقوب الصانع

وسمي الوسمي

خارجها.
م��ن جهته أش��اد رئ�ي��س جمعية
املحامني وسمي الوسمي بمبادرة
وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع افتتاح
م ��رك ��ز ال �ت �ق��اض��ي ال� �ت ��اب ��ع ل� � ��وزارة
ال � �ع� ��دل ل �خ ��دم ��ة امل� �ح ��ام�ي�ن م ��ؤك ��دا
مساهمته في خدمة وتسهيل عمل
املحامني.
وق� � � � ��ال ال � ��وس � �م � ��ي ف� � ��ي م ��ؤت �م ��ر
صحافي على هامش زي��ارة وكيل

وزارة ال �ع��دل ل �ش��ؤون ق�ص��ر ال�ع��دل
ع �ل��ي ال �س �ل �م��ان أم ��س ل�ت�ف�ق��د سير
ت �ج �ه �ي��زات ع �م��ل م��رك��ز ال�ت�ق��اض��ي
ال � �ت� ��اب� ��ع ل� � � � � ��وزارة ال� � �ع � ��دل ل �خ��دم��ة
امل�ح��ام�ين إن اف�ت�ت��اح مكتب تقديم
ال ��دع ��اوى ب�م�ق��ر ج�م�ع�ي��ة امل�ح��ام�ين
هو خطوة طاملا انتظرها املحامون
وأص � �ح� ��اب ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وال� �ت ��ي س �ت �ح��د م ��ن ال �ض �غ��ط ع�ل��ى
قصر العدل بنسبة .% 80
وأعرب عن خالص شكره للوزير

الصانع على تذليله ك��ل الصعاب
التي تواجه املحامني واملتقاضني
وم� �ن� �ه ��ا ذل � ��ك امل� ��رك� ��ز ال � � ��ذي ي��زم��ع
افتتاحه خالل العام الحالي.
وعن امكانية رفع املواطن دعوى
ع �ب��ر امل ��رك ��ز أوض� � ��ح ال ��وس� �م ��ي أن
األم��ر مقتصر على املحامني الذين
هم وك�لاء ب��األس��اس عن املواطنني
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي � ��ري � ��دون رف ��ع
دعاوى قضائية للقضاء.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م�س�ت�ش��ار وزي��ر
ال�ع��دل ن��واف ال�ش��رق��اوي ف��ي كلمته
ب��امل��ؤت �م��ر إن وزارة ال� �ع ��دل ت�ب��دي
ت�ع��اون�ه��ا ال �ك��ام��ل م��ع ك��ل ال�ج�ه��ات
وم� � ��ؤس � � �س � ��ات امل � �ج � �ت � �م� ��ع امل� ��دن� ��ي
لتغطية ك��ل اح�ت�ي��اج��ات التقاضي
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال ��وزي ��ر
الصانع بتلمس احتياجات جمعية
املحامني وضرورة فتح مكتب دائم
لرفع ال��دع��اوى القضائية م��ن اجل
تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم
خدمة ميسرة للمحامني.

الحساوي :جمعيات الهالل األحمر
الخليجية تبحث إيصال مساعدات لليمن
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس إدارة
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � � �ه� �ل��ال األح � � �م� � ��ر أن� � ��ور
الحساوي حرص جمعيات الهالل
األحمر الخليجية على العمل وفق
أع� �ل ��ى درج � � ��ات ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ه��دف
متابعة العمل اإلغاثي واالنساني
في اليمن وتعزيزه.
وق � ��ال ال� �ح� �س ��اوي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل�ك��ون��ا ع�ل��ى ه��ام��ش اج�ت�م��اع كبار
امل�س��ؤول�ين لالجتماع ال� �ـ 11للجنة
رؤس ��اء ه�ي�ئ��ات وج�م�ع�ي��ات ال�ه�لال
االح � �م� ��ر ل � � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي حول اليمن ان االجتماع
ت� �ط ��رق ال� ��ى آل� �ي ��ات ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
ق� �ن ��وات ال ��دع ��م االن� �س ��ان ��ي ل�ت��أم�ين
وص ��ول ال �خ��دم��ات االن �س��ان �ي��ة ال��ى
املتضررين جراء االحداث االخيرة.
واض��اف ان االجتماع ال��ذي ضم
م�م�ث�ل��ي ج�م�ع �ي��ات ال �ه�ل�ال االح �م��ر
الخليجي ناقش ايضا خطة عملها
وم �ه ��ام �ه ��ا ف� ��ي ت �س �ه �ي��ل ان �س �ي��اب
ال �ع �م �ل �ي��ات االن� �س ��ان� �ي ��ة واالغ� ��اث� ��ة
لليمن مبينا ان التقارير تشير الى
ان اوض � ��اع ال �ن��ازح�ي�ن وال�لاج �ئ�ين

الحساوي مشاركا في اجتماع رؤساء جمعيات الهالل األحمر-

االن� �س ��ان� �ي ��ة ص �ع �ب��ة ح �ي ��ث ي�ف�ت�ق��د
الناس الى الدواء والغذاء واملاء.
واوض � � ��ح ان االج� �ت� �م ��اع ت �ط��رق
ال��ى ان �ش��اء غ��رف��ة عمليات ملتابعة
االوض� � � ��اع االن �س ��ان� �ي ��ة واالغ ��اث� �ي ��ة
وال �ط �ب �ي��ة وأن ي� �ك ��ون م �ق��ره��ا ف��ي
جمعية الهالل االحمر السعودي.
وذك��ر ان�ه��م ات�ف�ق��وا على تشكيل
ف ��ري ��ق ع� �م ��ل دائ � � ��م م� ��ن م �س��ؤول��ي
االغ � ��اث � ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون ال � ��دول � ��ي ف��ي
هيئات وجمعيات ال�ه�لال االحمر
ب� � � ��دول م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل �ج �م��ع

امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت �ن �س �ي �ق �ه��ا وت �ق��دي��م
رؤي� ��ة ح ��ول م��ا ي�م�ك��ن ان ت �ق��وم به
هذه الهيئات والجمعيات من دور
انساني في اليمن يمكن االستعانة
به بأي من الجمعيات العاملة في
دول املجلس.
وب�ي�ن ان ��ه ام��ام�ن��ا ت�ح��د ان�س��ان��ي
ك �ب �ي��ر ي �ت �ط �ل��ب ال� �ت� �ح ��رك ال� �ف ��وري
وال � � �س� � ��ري� � ��ع وال � � �ف� � ��اع� � ��ل م � � ��ن اج� ��ل
االس �ه��ام ف��ي عملية اغ��اث��ة الشعب
اليمني الشقيق خاصة ان االرق��ام
واالح� � �ص � ��اءات ال� � � ��واردة امل��وث��وق��ة

ت �ك �ش��ف ع� ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات ان �س��ان �ي��ة
خطيرة لالزمة.
ون ��اش ��د امل �ن �ظ �م��ات االن �س��ان �ي��ة
االض �ط�لاع ب��دوره��ا االن �س��ان��ي في
دع� ��م ال �ج �ه��ود ال �ق��ائ �م��ة وال �ه��ادف��ة
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن م �ع��ان��ات امل�ج�ت�م��ع
اليمني جراء الظروف الطارئة التي
يمر بها.
وق � � � � ��ال ان آل� � � �ي � � ��ات ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
وال�ج�ه��ود امل�ش�ت��رك��ة ج��اري��ة بشكل
م�ت�س��ارع ب�ين الجمعيات الوطنية
الخليجية وال�ج�ه��ات ذات العالقة
ف� ��ي ال� �ي� �م ��ن الي � �ص� ��ال امل� �س ��اع ��دات
االغاثية واالنسانية للمتضررين
والنازحني.
واك � � � � ��د اه � �م � �ي � ��ة ت � ��وف � �ي � ��ر ك ��اف ��ة
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ال�ل��ازم� ��ة ل�ج�م�ع�ي��ات
ال�ه�لال االح�م��ر الخليجية العاملة
ف��ي امل�ج��االت االغ��اث�ي��ة واالنسانية
مشيرا الى ضرورة تعزيز الجهود
الي � �ص� ��ال امل � �س� ��اع� ��دات االن �س��ان �ي��ة
وت��أم�ين وص��ول�ه��ا ال��ى املتضررين
واملحتاجني.

أخبار
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شيخة العبداهلل :الكويتيون
فخورون بتشريعات بلدهم
بشأن ذوي اإلعاقة
أك� � � � ��دت ال � ��رئ � �ي � ��س ال� �ف� �خ ��ري
ل� �ل� �ن ��ادي ال �ك��وي �ت��ي ال��ري��اض��ي
ل� �ل� �م� �ع ��اق�ي�ن ال� �ش� �ي� �خ ��ة ش �ي �خ��ة
ال�ع�ب��دال�ل��ه أن ال�ك��وي�ت�ي�ين يحق
ل �ه��م أن ي �ف �ت �خ��روا ب��ال �ق��وان�ي�ن
والتشريعات التي تخص ذوي
اإلعاقة في بلدهم مشددة على
أه �م �ي��ة دم �ج �ه��م ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
وتوفير البيئة املناسبة له.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة أل�ق�ت�ه��ا
ال�ش�ي�خ��ة ش�ي�خ��ة خ�ل�ال ال�ح�ف��ل
ال� � � � � � ��ذي أق � � ��ام� � � �ت � � ��ه ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل�ل�إع ��اق ��ة ف ��ي دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
ض � � �م � ��ن ف � � �ع � ��ال � � �ي � ��ات أس � � �ب � ��وع
األش � � � �خ� � � ��اص ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � �ع ��اش� ��ر ل �ت �ك��ري��م
ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي امل�س��اب�ق��ة الفنية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة إب ��داع ��ات
ف� �ن� �ي ��ة ل� � � � ��ذوي اإلع � � ��اق � � ��ة ال� �ت ��ي
اختتمت في قطر أخيرا.
وق ��ال ��ت إن ت �ش��ري �ع��ات دول ��ة
ال�ك��وي��ت ب �ش��أن امل�ع��اق�ين تمنح
ال� �ب�ل�اد ال �س �م �ع��ة ال��راق �ي��ة ال�ت��ي
ن �س �ع��ى إل �ي �ه��ا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب� �خ ��دم ��ة ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال �خ��اص��ة م�ض�ي�ف��ة أن تحقيق
أب �ن��اء ال�ك��وي��ت ل�ل�م��راك��ز األول��ى
ف ��ي ه ��ذه امل �س��اب �ق��ة أك �ب��ر دل�ي��ل
على ق��درات املعاق في الكويت
ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق أف� �ض ��ل امل ��راك ��ز

الشيخة شيخة العبدالله

ف��ي مختلف امل�ش��ارك��ات الفنية
والرياضية وغيرها.
ولفتت إلى ضرورة االهتمام
ب � ��امل � � �ع � ��اق وت � ��وف � � �ي � ��ر ال� �ب� �ي� �ئ ��ة
امل �ن��اس �ب��ة ل ��ه وع � ��دم ع ��زل ��ه ع��ن
املجتمع ومعاملته ب��ال�ص��ورة
املثلى لتحقيق االس�ت�ف��ادة من
قدراته مبينة أن هذا دعم املعاق
وااله �ت �م��ام ب��ه ي�ن�م�ي��ان ق��درات��ه
ع�ل��ى أك �م��ل وج ��ه وي�ح�ق�ق��ان ما
ي �ص �ب��و إل� �ي ��ه امل � �س� ��ؤول� ��ون ع��ن
قطاع ذوي االعاقة في الدولة.

التربية تتعاقد مع 200
معلم ومعلمة من األردن
قالت رئيسة لجنة التعاقدات
الخارجية ب��وزارة التربية إلى
األردن ومديرة منطقة الجهراء
التعليمية فاطمة ال�ك�ن��دري إن
اللجنة تعاقدت م��ع  200معلم
وم� �ع� �ل� �م ��ة م � ��ن األردن ل �ل �ع �م��ل
ب �م �ه �ن��ة ال � �ت� ��دري� ��س ف � ��ي دول � ��ة
الكويت.
وأض� � � ��اف� � � ��ت ال � � �ك � � �ن� � ��دري ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ل� �ك ��ون ��ا أن ال �ل �ج �ن��ة
ت �ه ��دف إل� ��ى ال �ت �ع��اق��د م ��ع 180
م��ن املتقدمني إال أنها تعاقدت
م��ع  200م�ت�ق��دم وه ��و أم ��ر غير
م�س�ب��وق ف��ي ع�م��ل ال �ل �ج��ان إل��ى
األردن خالل السنوات املاضية
م��وض�ح��ة أن ال�ت�ق��ري��ر النهائي
ل�ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ب ��دأت منذ
 3ح �ت��ى  20أب ��ري ��ل ي �ش �ي��ر إل��ى
أن ع��دد امل�ت�ق��دم�ين  683معلما
وم �ع �ل �م��ة ل �ل �ت �خ �ص �ص��ات ك��اف��ة
ن�ج��ح م�ن�ه��م  240م�ت�ق��دم��ا وت��م
التعاقد مع  200منهم.
وأض� ��اف� ��ت ال� �ك� �ن ��دري أن� ��ه ت��م
ال �ت �ع��اق��د م ��ع  48م �ع �ل �م��ا و36

م�ع�ل�م��ة ف��ي م� ��ادة ال��ري��اض �ي��ات
باإلضافة إلى تعاقد  34معلمة
ف � ��ي م� � � ��ادة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال �ب��دن �ي��ة
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �م ��ادة ال�ع�ل��وم
بجميع فروعها تم التعاقد مع
 39م�ع�ل�م��ا ف�ض�لا ع��ن ال�ت�ع��اق��د
م��ع  43م�ع�ل�م��ا ف��ي م ��ادة اللغة
االنجليزية.
وأك � � � ��دت أن� � ��ه ت � ��م رف� � ��ع ك��اف��ة
اسماء الناجحني من املتقدمني
ال ��ى امل�ك�ت��ب ال�ث�ق��اف��ي ال�ك��وي�ت��ي
ت �م �ه �ي��دا إلب�ل�اغ� �ه ��م ف� ��ي ش�ه��ر
يوليو املقبل بإجراء الفحوص
الطبية ووص��ول سمة الدخول
ف �ي ��زا م��رح �ب��ة ب �ه��م ف ��ي ب�ل��ده��م
الثاني الكويت وه��ذا التعاون
ال�ث�ق��اف��ي ب�ين األردن وال�ك��وي��ت
ليس بجديد.
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الخرينج يعزي بوفاة الشاعر
عبدالرحمن االبنودي

العلي يشارك بلوحتين
في معرض دبي الدولي للخط العربي

اج��رى نائب رئيس مجلس االمه
رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة االخ � � � ��وه ال �ك��وي �ت �ي��ه
امل �ص��ري��ه البرملانيه م �ب��ارك بنيه
الخرينج ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ا بسفير
جمهورية مصر العربيه مقدما له
ال �ت �ع��ازي ال�ق�ل�ب�ي��ه ومل �ص��ر ال�ع��روب��ه
ق � �ي ��ادة وح� �ك ��وم ��ة وش �ع �ب��ا ب��اس �م��ه
وباسم اعضاء اللجنه بوفاة املغفور
ل��ه ب��أذن الله تعالى الشاعر الكبير
ع �ب��دال��رح �م��ن االب� �ن ��ودي .م�س�ت��ذك��را
االع�م��ال الكبيره وامل�لاح��م الشعريه
ال � �ت ��ي ق ��دم� �ه ��ا ال� �ش ��اع ��ر االب � �ن� ��ودي
ل��وط �ن��ه والم � �ت� ��ه العربيه وخ��ص
الخرينج املواقف العربيه االصيله
التي وقفها الشاعر االب�ن��ودي ابان
ال� �غ ��زو ال� �ع ��راق ��ي ال �غ��اش��م ل�ل�ك��وي��ت
وم � �ن� ��اص� ��رت� ��ه ب ��ال� �ك� �ل� �م ��ه وال� �ش� �ع ��ر
للحق الكويتي ودع�م��ه للكويتيني
م ��ن خ�ل��ال ت �ق��دي �م��ه ك �ل �م��ات ال�ل�ي�ل��ه
امل�ح�م��دي��ه ع��ن ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تحكي

أش� � � ��اد رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ال� �ك ��وي ��ت
ل �ل �ف �ن��ون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ري ��د ال �ع �ل��ي
ب � �م � �ع� ��رض دب � � ��ي ال � � ��دول � � ��ي ل �ل �خ��ط
ال�ع��رب��ي ف��ي دورت ��ه الثامنة وال��ذي
انطلقت فعالياته في الـ 14من أبريل
وي �س �ت �م��ر ح �ت ��ى  15م ��اي ��و امل �ق �ب��ل
مشيرا إلى أنه يشارك في املعرض
ب �ل��وح �ت�ين ب� �ع� �ن ��وان :م ��ا ش� ��اء ال �ل��ه
م��ن مجموعته التي سيطلقها في
معرض شخصي له العام املقبل.
وأض � � ��اف أن م �ش��ارك �ت��ه ج ��اءت
ب� ��دع� ��وة م� ��ن ه �ي �ئ��ة دب � ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن��ون وت�ت�ض�م��ن إق ��ام ��ة ورش ��ة
ح� � � ��ول ت� �ب� �س� �ي ��ط ال� � �خ � ��ط ال� �ك ��وف ��ي
امل��رب��ع يقدمها لطلبة امل ��دارس في
امل��رح�ل�ت�ين االب �ت��دائ �ي��ة وامل�ت��وس�ط��ة
م� � ��ؤك� � ��دا أن امل � � �ع� � ��رض م� �م� �ي ��ز ف��ي

مبارك الخرينج

قصة الغدر الصدامي للكويت
ودع��ا الخرينج ال�ل��ه ع��ز وج��ل ان
يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته
وان ي�ل�ه��م اه �ل��ه وم�ح�ب�ي�ن��ه ال�ص�ب��ر
والسلوان

الكويت تشارك دول العالم
االحتفال بيوم األرض
ت �ش��ارك ال �ك��وي��ت دول ال �ع��ال��م ال �ي��وم
االح �ت �ف��ال ب �ي��وم األرض ال �ع��امل��ي ال ��ذي
يعنى بنشر الوعي واالهتمام بالبيئة
ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة ل � �ك ��وك ��ب األرض ووق � ��ف
ال� �ت� �ص ��رف ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة غ �ي ��ر امل �س ��ؤول ��ة
والعمل يدا بيد نحو بيئة أفضل.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة ال �ب��رام��ج واألن �ش �ط��ة
ف��ي الجمعية الكويتية لحماية البيئة
جنان بهزاد لكونا إن الجمعية تشارك
إلى جانب جهات ومؤسسات حكومية
وخ� ��اص� ��ة وأه� �ل� �ي ��ة وت �ط ��وع �ي ��ة ال �ع��ال��م
بمرور  45عاما على يوم األرض العاملي
م �ض �ي �ف��ة أن ش �ع ��ار ه� ��ذا ال� �ع ��ام ي�ح�م��ل
ع � �ن� ��وان (ح � ��ان دورن � � ��ا ل� �ن� �ق ��ود) ال ��ذي
ي �ش �ي��ر إل� ��ى ال �ب �ش��ر ب��اع �ت �ب��اره��م روادا
وأص�ح��اب ق��رار ومسؤولني وبإمكانهم
ال�ت�ح�ك��م ف��ي ت�ص��رف��ات�ه��م ض�م��ن رس��ال��ة
ال�ت��وج�ي��ه وال�ت��وع�ي��ة ب �ض��رورة الحفاظ
على كوكب األرض .وأكدت أن الجمعية
ت �س �ع ��ى ج � ��اه � ��دة م� �ن ��ذ إن� �ش ��ائ� �ه ��ا إل ��ى
ت��رج�م��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا ال��داع �ي��ة إل��ى
نشر التوعية لجميع ش��رائ��ح املجتمع

العلي إلى جانب لوحته :ما شاء الله

ت �ص �م �ي �م��ه ف �ع �ن��دم��ا ت �ن �ظ��ر ل ��ه م��ن
األع� �ل ��ى ت � ��راه م�ص�م �م��ا ع �ل��ى ش�ك��ل
ك� �ل� �م ��ة دب � � ��ي ب ��ال �ل �غ �ت�ي�ن ال �ع ��رب �ي ��ة

واالنجليزية وه��ذا التصميم يعد
ال �ش �ع��ار ذات ��ه ل�ه�ي�ئ��ة دب ��ي للثقافة
والفنون.

فريق الغوص ينتشل أنبوب نفط
ت � �م � �ك� ��ن ف � � ��ري � � ��ق ال � � � �غ� � � ��وص م ��ن
ان� �ت� �ش ��ال أن � �ب� ��وب ن �ف ��ط ج ��ان ��ح ف��ي
س ��اح ��ل ال� �خ� �ي ��ران ب �ط ��ول  70م �ت��را
ي �ح��وي ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة م��ن ال�ن�ف��ط.
وق��ال رئيس الفريق وليد الفاضل

ل�ك��ون��ا إن األن �ب ��وب ال�ن�ف�ط��ي سبب
ت �ل��وث��ا ك �ب �ي��را ف ��ي م ��وق ��ع ج�ن��وح��ه
ع�ن��د ال �س��اح��ل ال�ج�ن��وب��ي ل�ل�خ�ي��ران
م��ا تطلب تدخال سريعا النتشاله
وس�ح�ب��ه إل ��ى م �ك��ان آم� ��ن .وأوض ��ح

أن الفريق انتشل ه��ذا األن�ب��وب من
خالل استخدام الحقائب الهوائية
لتعويم األنبوب للتمكن من سحبه
ب � �س �ل�ام إل� � ��ى داخ� � � ��ل خ� � ��ور امل �ف �ت��ح
بمرافقة دوريات بحرية.

الوفيات
• زه � � ��رة ع� �ل ��ي ح�س��ن
ع � � � �ل� � � ��ي ،أرم� � � � � �ل � � � � ��ة :ع� �ل ��ي
ح � �س�ي��ن م �ل ��ا ع� � �ل � ��ي73 ،
ع � ��ام � ��ًا( ،ش � �ي � �ع� ��ت) ،ب �ن �ي��د
ال � � � �ق� � � ��ار ،ح� �س� �ي� �ن� �ي ��ة س �ي��د
ع � �ل ��ي امل � � ��وس � � ��وي ،ت� �ل� �ف ��ون:
69695588 - 99645533
• عبدالرحمن محمد
علي املحيطيب 56 ،عامًا،
(ش � �ي � ��ع) ،رج� � � ��ال :ع �ب��دال �ل��ه
امل � �ب� ��ارك ،ق ،8ش ،831م،7
ت�ل�ف��ون ،98885179 :نساء:
القرين ،ق ،1ش ،24م15
• ع� � � �ب � � ��دال � � ��رح� � � �م � � ��ن
بطيحان عقاب املطيري،
 85ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،صباح
ال�ن��اص��ر ،ق ،3ش ،13م،129
تلفون97232757 :
• م��زن��ة م ��رزوق خلف
امل � � �ط � � �ي� � ��ري 69 ،ع � ��ام � ��ًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :ع�ب��دال�ل��ه
امل �ب��ارك ،ق ،1ش ،130م،19
ل� � �ل � ��رج � ��ال ف� � �ق � ��ط ،ت � �ل � �ف ��ون:
99681684
• ص� � � ��ال� � � ��ح م� �ع� �ج ��ب
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع �ج �م��ي،
 85ع��ام��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،ه��دي��ة،
ق ،5ش ،12م ،10ت �ل �ف��ون:
99884600
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خ ��اص ��ة ب �ف �ئ��ة ال �ش �ب ��اب واح �ت �ض��ان �ه��م
ضمن فرق الجمعية املختلفة.
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