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الهرشاني
يقترح تحصيل
 500دينار قبل
تسجيل أي قضية

األموال العامة
تناقش تحقيقات
الداو بحضور قيادات
نفطية سابقة

المالية :نقل
المعلومات المالية
لمصلحة الضرائب
األمريكية سبتمبر
المقبل

يرفع التشريعات المنجزة في دور االنعقاد الثالث إلى  33قانونا

المجلس يقر «اإلعالن اإللكتروني»
ودائرة للمنازعات الرياضية
الصانع :سنصل لحكومة ذكية
رف� � � ��ع م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ف� � ��ي ج �ل �س �ت��ه
التكميلية أم��س ع��دد ال�ق��وان�ين املنجزة
في دور االنعقاد الثالث الحالي إلى 33
قانونا بإقرار تعديالت قوانني الرياضة
وامل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة فيما
يتعلق بإجراءات اإلع�لان وطريقة سير
ال ��دع ��وى أم� ��ام امل�ح�ك�م��ة ف��ي امل��داول �ت�ين
األول� � � � ��ى وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة وأح� ��ال � �ه � �م� ��ا ع �ل��ى
الحكومة.
وف��ي ال �ش��أن ال��ري��اض��ي ق��رر املجلس
إع� � � � ��ادة ال� �ج ��زئ� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��إج� ��راء
ان�ت�خ��اب��ات األن��دي��ة واالت �ح��ادات بنظام
ال� �ص ��وت ال� ��واح� ��د إل � ��ى ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
والرياضة ملزيد من الدراسة وأقر تعديل
أحكام املواد  16و 28و 35و 36من املرسوم
ب �ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة  1972ف��ي ش��أن
الهيئات الرياضية بما يقضي بوضع
ق ��واع ��د وض� �م ��ان ��ات ان �س �ح��اب ال �ن ��ادي
م��ن ع�ض��وي��ة االت �ح��اد وق�ي��د االن�س�ح��اب
وإس �ق��اط ع�ض��وي��ة ال �ن��ادي م��ن االت�ح��اد
بموافقة الجمعية العمومية وتحويل
األن � ��دي � ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة إل � ��ى ات � �ح� ��ادات
وإنشاء دائرة رياضية باملحكمة الكلية
ت �خ �ت��ص ب �ن �ظ��ر امل� �ن ��ازع ��ات ال��ري��اض �ي��ة
ووض��ع قواعد وش��روط وض��واب��ط قيام
الهيئات الرياضية التي يعاد إشهارها
واش� � �ت � ��راط ح� �ض ��ور ط ��ال ��ب ال �ع �ض��وي��ة
شخصيا لتسجيل عضويته بالنادي
ومضي سنة على العضوية للمشاركة
في الجمعية العمومية.

داخل العدد

دشتي:
تجريد الجنسية
من بعض المزايا
ومنحها
لمن يستحق
تفاصيل (ص)13

وأش� � � ��اد ع � ��دد م� ��ن ال � �ن � ��واب ب �ق��ان��ون
اإلع�ل��ان االل �ك �ت��رون��ي امل�ن�ج��ز معتبرين
أنه يواكب التطور العلمي فيما يتعلق
ب��اإلع�ل�ان��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة وط��ري �ق��ة سير
الدعوى أمام املحكمة ،ويعالج القانون
ط ��ول ال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة ف��ي إج � ��راءات
اإلعالن.
وواف��ق املجلس على امل��داول��ة األول��ى
لالقتراح بقانون بإضافة م��ادة جديدة
لقانون التأمينات االجتماعية.
إل ��ى ذل� ��ك ،ق ��ال وزي� ��ر ال �ع��دل ي�ع�ق��وب
ال�ص��ان��ع ف��ي كلمته أم��ام املجلس أمس
إن تعديل بعض أحكام قانون املرافعات
املدنية والتجارية يعد مكمال ملنظومة
ال�ت�ش��ري�ع��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ب��دأه��ا
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ح��ال��ي ب ��إق ��رار ق��ان��ون
املعامالت اإللكترونية.
وأضاف الصانع أن قانون املعامالت
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ت�ب�ع��ه إق� ��رار ق��ان��ون هيئة
االت� � �ص � ��االت وس �ت �ل �ح �ق��ه ع � ��دة ق ��وان�ي�ن
ح �ت ��ى ت �ك �ت �م��ل م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة م � �ث ��ل ق � ��ان � ��ون اإلع� �ل ��ان
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي وق � ��ان � ��ون ج� ��رائ� ��م ت�ق�ن�ي��ة
امل�ع�ل��وم��ات ال ��ذي س�ي��أت��ي الح �ق��ا ،حتى
نصل إلى حكومة إلكترونية ذكية تكمل
منظومة التشريعات اإللكترونية.

أقام رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم مساء أمس مأدبة عشاء على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج بمناسبة
انعقاد مؤتمرهم الثامن في الكويت ،بحضور رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

المضبطة (ص)11-03

الحمود :خطة بحوافز وخصخصة
األندية ودعم للشباب
أك��د وزي ��ر االع �ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود اهتمام القيادة السياسية
وال � ��دول � ��ة ب��ال �ش �ب��اب وت ��وف �ي ��ر ك��ل
االمكانات لتشجيعهم وتطويرهم.

وق � � � � ��ال ف � � ��ي ج � �ل � �س� ��ة أم � � � ��س إن
الحكومة أحالت الى مجلس االمة
م�ش��روع��ي ق��ان��ون ف��ي ش ��أن فصل
قطاع الشباب عن قطاع الرياضة
ب� �م ��ا ي� �ت ��رج ��م ح � � ��رص ال �ح �ك��وم��ة

ع�ل��ى ال�ش�ب��اب ورع��اي�ت�ه�ـ�ـ��م .وأف�ـ�ـ��اد
ال�ش�ي�ـ�ـ��خ س�ل�م��ان ب ��أن م �ح��ور ه��ذه
الخطة ه��و وض��ع ح��واف��ز لالندية
الرياضية لرفع قدراتها كــما أكد
دعم الحكومة لخصخصة األندية

م��ن خ�ل�ال ت�ك�ل�ي��ف ه�ي�ئ��ة ال�ش�ب��اب
والرياضة تقديم مشروع متكامل
لخصخصة االندية.
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سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

األمير يستقبل ولي العهد
والغانم والمحمد

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د بقصر بيان أم��س سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد

ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م وس� �م ��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
املحمد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س

ولي العهد يستقبل
رئيس مجلس األمة والخالد
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ب�ق�ص��ر
بيان أمس رئيس مجلس األمة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م وس �م��و الشيخ
ناصر املحمد ورئ�ي��س مجلس

الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ون��ائ��ب

رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح
وال � �ش � �ي � ��خ أح� � �م � ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ورئ �ي��س ج �ه��از األم� ��ن ال��وط�ن��ي
الشيخ ثامر العلي.
وسموه مستقبال الشيخ صباح الخالد

أقام لهم مأدبة غداء بحضور الخرافي والخالد ووزراء

المحمد للدبلوماسيين :أنتم واجهة الكويت
أقام سمو الشيخ ناصر املحمد في
فندق شيراتون الكويت امس مأدبة
غ� ��داء ع �ل��ى ش ��رف رؤس � ��اء ال�ب�ع�ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��ال�خ��ارج
التي تقام ضمن فعاليات مؤتمرهم
الثامن بحضور رئيس مجلس األمة
األس �ب��ق ج��اس��م ال�خ��راف��ي وع ��دد من
ال �ش �ي��وخ ورئ �ي ��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب��اإلن��اب��ة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد وعدد من الوزراء.
وأل � � �ق� � ��ى س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ن ��اص ��ر
امل� �ح� �م ��د ك �ل �م��ة أع � � ��رب خ�ل�ال� �ه ��ا ع��ن
سعادته بااللتقاء برؤساء البعثات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال ��ذي ��ن
اع�ت�ب��ره��م ج �ن��ود ال �ك��وي��ت األوف �ي��اء
وواجهتها في الخارج قائال :مهما

ط��ال اغترابكم ومهما ط��ال غيابكم
أدري ان كال منكم يحمل الكويت في
قلبه.
وت� ��اب� ��ع  :ع� �ن ��دم ��ا أق � � ��ول ج��ام �ع��ة
ص �ب��اح األح� �م ��د ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة أن��ا
أعني ما أقول ويكفينا فخرا الوسام
ال ��ذي م�ن�ح�ن��ا إي ��اه ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد
ع �ن��دم��ا اح �ت �ف��ت ب ��ه األم � ��م امل �ت �ح��دة
ك �ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي وت�س�م�ي��ة
الكويت مركزا للعمل اإلنساني وكم
كنت فخورا عندما تشرفت بحضور
االحتفالية وك��م كنت ف�خ��ورا أيضا
ع �ن��دم��ا وق � ��ف األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل�لأم��م
امل�ت�ح��دة ب ��ان ك��ي م ��ون وق ��ال كلمته
املشهورة إن قلب دول��ة الكويت كان

أك �ب��ر م��ن األزم� ��ات وال�ف�ق��ر واألوب �ئ��ة
فكيف ال يفتخر اإلنسان بذاك اليوم؟
كنت أطالع سمو أميرنا املفدى وأرى
ف�ي��ه ش �م��وخ ال�ق��ائ��د وب�ن�ف��س ال��وق��ت
أرى فيه تواضع املواطن الكويتي.
وأش � � � � ��اد امل � �ح � �م ��د ب� ��ال� ��دع� ��م غ �ي��ر
املحدود الذي يقدمه للدبلوماسيني
سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ
جابر املبارك ورعايته لهم واعتزازه
بهم ودوره ف��ي تذليل ك��ل الصعاب
ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��م ك �م��ا اش � ��اد ب��وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
وق � ��ال ع �ن��ه إن � ��ه :رج� ��ل م �ت �ف��ان ي�ق��وم
ب��دوره والشكر موصول إل��ى جميع
منتسبي وزارة الخارجية.

املحمد متوسطا الخرافي والخالد أثناء توجههم إلى مأدبة الغداء

م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
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مضبطة
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تسبب الضرر لطرفي التخاصم في الدعاوى المرفوعة

انتقادات نيابية للطريقة التقليدية
لمندوبي اإلعالن في المحاكم
متابعة :سامح محمد وعبده إبراهيم وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
التعديالت المقدمة على قانون المرافعات المدنية
والتجارية وأحاله على الحكومة والذي يقضي بإدخال
وسائل التواصل االجتماعي مثل الفاكس واإليميل
في اإلعالن عن الدعاوى واإلجراءات من قبل
المحاكم كما أقر المداولة األولى لقانون تعديل
التأمينات االجتماعية القاضي بتحمل جهة العمل
راتب المحال إلى التقاعد قسرا وعاد بحكم قضائي
بات كما أقر المداولة الثانية لقانون تنظيم الهيئات
الرياضية وإلى التفاصيل:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره مجموعة من النواب

اف �ت �ت ��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة العلنية
التكميلية أمس االربعاء الساعة
ال�ت��اس�ع��ة وال �ن �ص��ف ب�ع��د ان ك��ان
قد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم
اك� �ت� �م ��ال ال� �ن� �ص ��اب وت� �ل��ا األم�ي��ن
العام أسماء األعضاء الحاضرين
وامل �ع �ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون
اذن أو إخطار.
المرافعات المدنية والتجارية
انتقل املجلس الى بند مناقشة
ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ح��ول
االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ت �ع��دي��ل
ق� � � ��ان� � � ��ون امل� � � ��راف � � � �ع� � � ��ات امل� ��دن � �ي� ��ة
والتجارية.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ي�ع�ت�ب��رال� � �ق � ��ان � ��ون م� � ��ن ال� � �ق � ��وان �ي��ن ال� �ت ��ي
ن �ح �ت��اج �ه��ا م� �ن ��ذ ف � �ت ��رة ط��وي �ل��ة،
ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب��امل �ح��اك��م
ت �ت �ط �ل ��ب وس � ��ائ � ��ل ات� � �ص � ��ال غ �ي��ر
السابق ومع التطور قدم القانون
م� ��ن ق� �ب ��ل وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ال �ح��ال��ي
ح�ي�ن�م��ا ك ��ان ن��ائ �ب��ا وق ��د يضيف
التعديل شيئا جديدا ففي امل��ادة
ال �خ��ام �س��ة ت �ت �ح��دث ع ��ن ال�ط�ع��ون
(ي �ج��وز أن ي �ت��م االع �ل��ان ب��رس��ال��ة
هاتفية أو بأي وسيلة الكترونية)
وه � ��ذا ج �ي��د ج� ��دا وك ��ذل ��ك ال �ف �ق��رة
االخ� �ي ��رة (وي� �ج ��ب ع �ل��ى ال�ج �ه��ات
وال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات م��واف��اة
وزارة العدل ببيانات الفاكس أو
البريد االلكتروني املعتمدة) فمن
االف�ض��ل اض��اف��ة ه��ذه ال�ع�ب��ارة (أو
أي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل االت�ص��ال
االلكتروني املعتمدة) حتى يكون
ال �ق��ان��ون م �ت��واف �ق��ا م��ع املستقبل

اذا م��ا استحدثت وسيلة اخ��رى.
وه��ذا ال�ق��ان��ون رائ��ع ج��دا ونشكر
االخ� ��وان ف��ي اللجنة التشريعية
ون �ت �م �ن��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
املداولتني االولى والثانية.
 عبدالحميد دش�ت��ي (امل �ق��رر):ن�ن��اق��ش ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل ب �ن��اء على
م� � � �ش � � ��روع ح � �ك� ��وم� ��ي م � � �ق � ��دم م��ن
ال�ح�ك��وم��ة و 3اق �ت��رح��ات ب�ق��ان��ون
من االعضاء نبيل الفضل وعسكر
ال�ع�ن��زي وك��ام��ل ال�ع��وض��ي وكلها
ت � ��واف � ��ق م � ��ا ط � � ��رأ ع � �ل ��ى ال� �ح� �ي ��اة
م� ��ن ت � �ط� ��ور ،وق � ��د ظ� �ه ��رت ب�ع��ض
الثغرات ،وق��د تكون خطوة نحو
االع�لان حيث ان االص��ل ان يكون
االعالن من قبل املندوبني ويكون
ب�م�ع��رف��ة ض��اب��ط ال ��دع ��اوى وه��ذا
ال �ت �ع��دي��ل االن ي �ع �ت �ب��ر ق� �ف ��زة ف��ي
القانون تواكب التطور.
 وزي��ر العدل يعقوب الصانع:قانون املعامالت كان بداية العمل
ف��ي اع�ط��اء منظومة للتشريعات
االلكترونية وب�ع��ده ص��در قانون
ه � �ي � �ئ� ��ة االت� � � � �ص � � � ��االت ث � � ��م ه� �ن ��اك
ع ��دة ق ��وان�ي�ن م �ث��ل ج ��رائ ��م تقنية
امل�ع�ل��وم��ات واالع �ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
حتى نصل الى حكومة الكترونية
وامل� � �ع � ��ام �ل��ات االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ه��و
ال� � ��ذي اع� �ط ��ى ح �ج �ي��ة امل �ع��ام�ل�ات
االل�ك�ت��رون�ي��ة ام ��ام ال �ق �ض��اء .فهذا
ال� �ق ��ان ��ون ي �ح �ت��اج م �ج �م��وع��ة م��ن
التشريعات وكلنا نعلم مشاكل
االع � � �ل� � ��ان وم � � �ع � ��ان � ��اة ك � �ث � �ي ��ر م��ن
امل�ت�ق��اض�ين فصحيفة اول درج��ة
ي �ج��ب ان ت�ع�ل��ن واذا ورد ت�ق��ري��ر
الخبير نحتاج الى اعالن واالحالة
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ن� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى اع �ل��ان

فلنتصور ك��م ال ��دورة املستندية
ل� �ل ��اع� �ل ��ان وف � � � ��ي ظ � � ��ل ال � �ح � ��داث � ��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ي�ج��ب أال ن�ت��رك ه��ذا
االم � ��ر ل �ط��ول ال � � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة
امل��وج��ودة ح��ال�ي��ا .وع�ن��دم��ا نسأل
مل��اذا تطول القضايا نقول إن من
ض�م�ن�ه��ا االع �ل��ان ل��ذل��ك ك ��ان ه��ذا
ال�ق��ان��ون ال��ذي سيصدر وسيحد
م � ��ن ط� � ��ول ال � � � � ��دورة امل �س �ت �ن ��دي ��ة.
ه�ن��اك ت�ع��دي�لات حكومية مقدمة
على امل��ادة التاسعة الهدف منها
ان� � ��ه ك� � ��ان ف � ��ي ال � �س ��اب ��ق م� �ن ��دوب
االع �ل��ان ي �ط��رق ال� �ب ��اب ث ��م اذا لم
ي �ج��د اح� ��دا ي�س�ل�م�ه��ا ال ��ى امل�خ�ف��ر
ون� � ��ص ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى «أو أي

جمال العمر

م ��راس� �ل ��ة ب ��ري ��دي ��ة اخ � � ��رى ي�م�ك��ن
اثبات تسليمها» حتى نضمن ان
يصل االخطار او االع�لان .وكذلك
على امل��ادة الثامنة ف��ي البند (ز)
«واملبينة في امل��ادة الخامسة من
هذا القانون» ..وكذلك املادة (154
مكررا) يجب ان تلغى ألن قانون
م �ح �ك �م��ة االس� � ��رة وض� ��ع درج �ت��ي
تقاض وبالتالي التضييق الذي
ك � ��ان ي �ت �ع �ل��ق ب� ��امل� ��ادة  154ل�ي��س
ل��ه م�ح��ل .وامل� ��ادة االخ �ي��رة وال�ت��ي
تتعلق بالصياغة نضيف عليه
«وي �ل �غ��ى ك��ل ن��ص ي �ع��ارض ه��ذه
الصياغة».
 -مبارك الحريص :نقدر اهمية

ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال �ت �ع��دي�لات عليه
وق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات ه ��و االرج� ��ل
ال �ت��ي ت �س �ي��ر ع�ل�ي�ه��ا امل �ح��اك��م في
اع �ل��ان ال �ص �ح��ف وال � ��دع � ��اوى ف��ي
ج �م �ي��ع امل� ��راح� ��ل ح �ت ��ى ال �ت �م �ي �ي��ز
والقانون سيكون تتويجا لعمل
هذا املجلس فيما يخص القضاء
وال� �ق ��ان ��ون ال� �ي ��وم ق �ي �م��ة م�ض��اف��ة
لسلسلة م��ن ال�ق��وان�ين القضائية
ال� �ت ��ي اق� ��ره� ��ا امل� �ج� �ل ��س وس �ي �س��د
ال��ذري �ع��ة ام� ��ام ت �ق��اع��س م�ن��دوب��ي
ال� �ع ��دل ،ص�ح�ي�ف��ة ال ��دع ��وى ك��ان��ت
تعلن ف��ي غير محلها الصحيح،
كان هناك تقاعس من وزارة العدل
والداخلية نرجو اقرار القانون في
م��داول�ت�ي��ه االول ��ى وال�ث��ان�ي��ة وم��ن
ثم يبقى قانونا واح��دا وه��و ابو
ال�ق�ض��اء وه��و اس�ت�ق�لال ال�ق�ض��اء،
بتعاون املجلس والحكومة.
 د .خليل عبدالله :هذا القانونجيد وممتاز لكن قبله هناك شيء
اه� ��م واذا اس �ت �ط��اع��ت ال �ح �ك��وم��ة
ان ت�ع�م��ل ب ��ه ق �ب��ل  6اش �ه��ر ف�ه��ذا
انجاز كيف تعتمد الحكومة على
معامالت الكترونية وليس لدى
ق��اع��دة ال�ك�ت��رون�ي��ة وك ��ان االج ��در
ان ن� �ع ��ال ��ج ق� �ض� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��ام�ل�ات
االلكترونية الذي اقر قبل سنتني
ول �ي��س ه �ن��اك ب �ن �ي��ة ت�ح�ت�ي��ة ول��م
نسع عن هذا املشروع واملفترض
ان يكون لي رقم الكتروني خاص
يميز امل��واط��ن عن غيره ،اش��ك في
ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ق��ان��ون مستحيل
ت �ط �ب �ي �ق��ه ب �ع��د س �ت��ة اش� �ه ��ر دون
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الزلزلة :إقرار
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مطالب نيابية بإقرار قوانين مخاصمة
واستقالل القضاء
تتمة المنشور ص03
البنية التحتية االلكترونية.
 د .عبدالحميد دشتي (املقرر):اق� � � ��در ح� ��رق� ��ة ال� ��زم � �ي� ��ل د .خ �ل �ي��ل
عبدالله في عدم استكمال البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ل �ك��ن ان��ا
اضمن له بوجود يعقوب الصانع
وزي ��را أض�م��ن ان ال�ق��ان��ون بمعزل
ع��ن امل �ع��ام�ل�ات االل �ك �ت��رون �ي��ة فيه
اضافات رائعة وجميلة واذا كان
املعلن اليه هو الدولة فاالمر سهل
وكما لو ان املعلن اليه الشركات
ومكاتب املحامني.
وس ��وف ي�ط�ب��ق خ�ل�ال  6اش�ه��ر
وان � ��ا اع � ��رف اآلل� �ي ��ة امل �ت �خ ��ذة ف��ي
سبيل تطبيقه.
 يعقوب الصانع وزي��ر العدل:املشروع راع��ى عملية التدرج في
اس�ت�خ��دام ال��وس��ائ��ل االلكترونية
في االعالن ولن نغفل عن الجانب
التقليدي في االعالن.
وات�ع�ه��د ام ��ام امل�ج�ل��س ب��ات�م��ام
ه��ذه امل��دة وع�ل�اج ك��ل م��ا ورد في
امل��ادة الخامسة وتنفيذ القانون
في خالل ستة اشهر.
 ص��ال��ح ع ��اش��ور :ب�م��ا ان ه��ذااملشروع مشروع حكومي فهناك
توافق عليه فلنمرره وننتقل الى
مشاريع اخرى تهم املواطن.
وم��ن م�ح��اس��ن ه��ذا امل�ج�ل��س ان
ي �ك ��ون وزي � ��ر ال� �ع ��دل م�ت�خ�ص�ص��ا
وي� �ع ��رف ن ��واق ��ص واح �ت �ي��اج��ات
ال� �ق� �ض ��اء وامل � �ح� ��اك� ��م ،ف �م �ن �ظ��وم��ة
ال �ت �ش��ري �ع��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة منها
امل� � �ع � ��ام �ل��ات وامل� � ��راف � � �ع� � ��ات ك �ل �ه��ا
تصب ف��ي نفس الخانة والنقطة
ال �ج��وه��ري��ة وه ��ي االع �ل��ان س ��واء
قبل او بعد الحكم.
ادخ� � � ��ال االي� �م� �ي ��ل او ال �ف��اك��س
س ��وف ي�س�ه��ل وص� ��ول ال �ح �ك��م او
الدعاوى او االجراءات االخرى من
املحاكم الى اطراف القضية.
وه ��ذه ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة ف��ي ق��ان��ون
امل� ��راف � �ع� ��ات امل ��دن� �ي ��ة وال �ت �ج��اري��ة
ويحد من طول الدورة املستندية.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ال�ك��ليعرف حجم القضايا التي تسجل
ف ��ي ق �ص��ر ال� �ع ��دل وه� ��ي م��رت�ب�ط��ة
ب �م �ص��ال��ح امل ��واط �ن�ي�ن ،وي �ج��ب ان
نعترف بأن هناك فسادا واتمنى
ان ي �ك��ون ل �ل��وزي��ر م��وق��ف ص ��ارم
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ب�ع��ض مندوبي
االع�لان ،ونحن نتكلم عن تطوير
ال �ق ��وان�ي�ن ف �ي �ج��ب ان ن�ن�ت�ه��ي من
قانون استغالل القضاء.
ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ت ��ؤج ��ل
وت� � �ض� � �ي � ��ع ح � � �ق� � ��وق امل � ��واط� � �ن �ي��ن
وال � �ش� ��رك� ��ات ب �س �ب��ب االع�ل��ان� ��ات،
وه � � �ن� � ��اك ت� �ع� �م ��د ب� � �ع � ��دم وص� � ��ول

الحريص :قانون
المرافعات يعد
تتويجا ألعمال
مجلسنا في مجال
القضاء

وزير العدل يعقوب الصانع

االعالنات الى االطراف عن طريق
ال� ��رش� ��اوى ح �ت��ى ت �ض �ي��ع ح �ق��وق
الناس.
االخ الوزير انت دخلت التاريخ،
ف ��أم ��س اح � ��د م� �س ��ؤول ��ي ال � � ��وزارة
اش ��اد ب ��ك ،ف��أن��ت ان�ه�ي��ت خ��دم��ات
واف��د وابعدته من البلد الن��ه اخذ
رشوة وانا اشيد بك وبانجازاتك.
 مقرر التشريعية :بعد كل ماش �ه��ده ن �ظ��ام االع �ل��ان ال�ق�ض��ائ��ي
من تجاوزات كان البد من حدوث
ه ��ذه ال �ق �ف��زة ،وال �ق��ان��ون امل�ن�ظ��ور
ح��اف��ظ ع�ل��ى ال��وس�ي�ل��ة التقليدية
وق��ام بتوفير وس��ائ��ل الكترونية
في املقابل.

عبداهلل :غالبية
القوانين تحتاج
إلى تعديل حتى
نستطيع مواكبة
التطور

د .عبدالحميد دشتي على منصة املقرر

 س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ن �ش �ي��دب �م��ن ق ��دم ه ��ذا ال �ق��ان��ون ول�ل�ج�ن��ة
التشريعية وكذلك ل��وزارة العدل
ن �ظ��را ل��دوره��ا ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون،
ال��ذي يحفظ حقوقا ضائعة عبر
طرق متبعة في االعالن القضائي
يتخللها التالعب.
تطبيق القانون بالشكل الذي
سيقر عليه هو ما يهمنا بالدرجة
االولى ولقد اثلج صدورنا تعهد
ال � ��وزي � ��ر ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ام� ��ام
امل�ج�ل��س بتطبيق ال�ق��ان��ون خ�لال
ف�ت��رة ال�س�ت��ة اش�ه��ر واح�ي�ي��ه على
ذل��ك ،ونتمنى على بقية ال ��وزراء
ان ي �ح��ذوا ح��ذو ال��وزي��ر الصانع

كامل العوضي وعدنان عبدالصمد يتابعان الجلسة

وان يتحلوا بالشجاعة باإلعالن
عن موعد تنفيذ القانون.
 ي � �ع � �ق� ��وب ال� � �ص � ��ان � ��ع :اح� �ل ��تم � �ج � �م ��وع ��ة م� � ��ن امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ال� ��ى
ال�ت�ح�ق�ي��ق وال� ��ى ال �ن �ي��اب��ة فمنهم
من ي��زور البصمة وعملية كشف
ج��ري�م��ة ال��رش��وة ت�ح�ت��اج تضافر
ال� �ج� �ه ��ود وت� �ح� �ت ��اج ال � ��ى ش �ك��وى
ح �ت��ى ن�ح�ي�ل��ه ال� ��ى ال �ن �ي��اب��ة ،نعم
اعلم واسمع عن عملية املندوبني
ف � �ه � �ن ��اك ق � �ل ��ة ت� �س� �ت� �غ ��ل ح ��اج ��ات
ال�ن��اس وت��أخ��ذ رش��اوى ولكن في
ه��ذه الفترة هناك اج�ه��زة رقابية
ص��ارم��ة ف�ن�ح��ن اآلن ن�ق�ت��رح على
امل� �ن ��دوب ان ي �ض��ع ف��ي االن �ت��رن��ت

موقعه حتى يثبت انه وصل الى
العنوان حتى نستوثق انه ذهب
ال ��ى امل �ك��ان امل�ع�ل��ن ال �ي��ه ،وعليهم
ضغوط فهناك  100الف صحيفة
دع� ��وى خ�ل�ال ش �ه��ر ،ون �ق��ول لهم
اننا سنرفع كلمة «مندوب» حتى
يكون مسمى اخ��ر «محضر» ألن
بعضهم لديهم مؤهالت.
وكلفت برئاسة لجنة لدراسة
موضوع القضاء وقوانينه.
وه � ��ذا ال ��واف ��د ت �ق��اض��ى مبلغا
معنيا من الوزارة بحجة انه يعمل
ف ��ي ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي اح��د
امل�ج��ال��س السابقة ب��ال��رغ��م ان��ه لم
يمكن موجودا في الكويت وقتها
واتخذنا اج��راءات�ن��ا تجاهه ،ولم
اكتف فقط بانهاء خدماته وانما
طالبت بإبعاده من الكويت.
 سعدون حماد :هناك اخطاءف � ��ي ال � �ب � �ي� ��ع م� �خ ��ال� �ف ��ة ل�ل�أح� �ك ��ام
القضائية فيجب معالجة بعض
التشريعات التي بها اخطاء.
التشريعات االلكترونية التي
تم اصدارها هل طبقت؟!
ال � ��ى ال � �ي� ��وم ل� ��م ت �ط �ب ��ق ،وم �ن��ع
التدخني لم يطبق ،اتمنى تطبيق
التشريعات.
 ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل« :ل� ��م ي�س�ت��دلع �ل��ى ال � �ع � �ن ��وان» اغ� �ب ��ى ع � ��ذر ف��ي
ال �ع��ال��م ،ف�ن��ري��د ان نستكمل ه��ذه
ال�خ�ط��وة بمعالجة ادارة االع�لان
الفاشلة التي تسببت في االضرار
بالناس.
 خليل ال�ص��ال��ح :ع�ن��دم��ا نقفع �ل��ى االن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ت �م��ت في
ال �ح �ق��ل ال �ق �ض��ائ��ي ن �ق��ول ان ه��ذا
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دشتي :هذا القانون
سيطبق بمعزل عن
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المجلس يقر المداولة الثانية لقانون
اإلعالنات القضائية االلكترونية
تتمة المنشور ص04
املجلس انجز ،ونحن اآلن بصدد
حركة تصحيحية على يد الوزير
ال �ن �ش��ط ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع ،ه��ذه
القفزة الجديدة التي تأخذ اطار
ال ��وض ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ،ف�ل�اب ��د ان
نوظف هذه االمور والتكنولوجيا
لحلحلة هذه املشكلة وهي مشكلة
االع � � �ل � ��ان ،ف� �ه ��ي اع � �ط� ��ت اض ��اف ��ة
م �ح �س��وس��ة وم �ل �م��وس��ة ل �ق��وان�ين
القضاء ،فلنقر هذا القانون.
 سعدون حماد :القانون الذيقدمه كامل العوضي يخدم كامل
العوضي فقط وهو انشاء شركة
للخدم ،وهو بذلك يحتكر الشعب
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ك � �ل� ��ه ،ون � �ح� ��ن ن� �خ ��دم
الشعب الكويتي.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ال�ج�ه��د الكبيرل�لاخ��وان ف��ي اللجنة التشريعية
ب� ��اق� ��رار ال� �ق ��ان ��ون امل� �ه ��م الب � ��د ان
نستثمره ب��اق��راره واص� ��داره في
مداولتيه.
هناك قضايا كثيرة ف��ي وزارة
ال �ع ��دل ت �ح �ت��اج ال ��ى ع�ل��اج ،منها
غياب امللفات وضياعها.
ت ��أخ� �ي ��ر ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن االح� �ك ��ام
ن �ت �ي �ج��ة ق� �ص ��ور اداري ،وح �ت��ى
م�ب�ن��ى ق �ص��ر ال �ع��دل ل��م ي�ت�ن��اس��ب
م ��ن ح �ي��ث امل �س��اح��ة ف �ه��و ض�ي��ق،
ف��أي��ن ال��دع��م اللوجستي للسلطة
القضائية؟!
ن�ت �م�ن��ى ان ت �ك��ون ه �ن��اك نقلة
نوعية في االجراءات االدارية.
 ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع :ه�ن��اك ف��رقبني قانون املعامالت االلكترونية
وب��اق��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة،
ف� �ن� �ح ��ن ان� �ت� �ه� �ي� �ن ��ا م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية وب ��دأت الحكومة منذ
ت ��اري ��خ ص� ��دوره� ��ا ف ��ي اج � � ��راءات
ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��ان��ون وت ��م ال��رب��ط بني
وزارت ��ي ال�ع��دل واالس �ك��ان وكذلك
وزارة ال �ب �ل��دي��ة ،ون �ح��ن نضطلع
باملسؤوليات املنوطة بنا.
ي�ب�ق��ى اآلن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال��ذي
يمر بصورة تدريجية باستخدام
الوسائط االلكترونية.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ه��ذاال�ق��ان��ون ق�ف��زة نوعية الستخدام
الوسائل الحديثة وسنضيف ما
ي�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه اط � ��راف ال �خ�ص��وم��ة،
وم � ��ا ذك � � ��ره ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر ،ه ��ذه
وق��ائ��ع ت �ت��م ف��ي ال �ق �ض��اء ،وع�ل�ي��ه
ان يعالج هذه املسائل وسننتهز
الفرصة القرار مثل هذه القوانني
املهمة.
 د .احمد مطيع :انا شخصياص � ��در ع� �ل � ّ�ي ح� �ك ��م ب �س �ت��ة اش �ه��ر
م��ن امل �ق��رر ب�ح�ج��ة ان ��ه ل��م يستدل
على العنوان وان��ا عضو مجلس
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أمني سر املجلس عادل الخرافي

االم��ة ،ولم ابلغ به ،فيجب ان يتم
التصويت على القانون اليوم.
وجرى التصويت على املداولة
االولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  46الحضور 46
موافقة على املداولة االولى
وجرى التصويت على املداولة
الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 46 :الحضور 46
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��اج � �م ��اع 46
ع � �ض� ��وا ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ويحال الى الحكومة.
 يعقوب الصانع وزي��ر العدل:اوج� ��ه ال �ش �ك��ر وال �ث �ن��اء وال�ت�ق��دي��ر
ل �ل �ج �م �ي��ع م� ��ن م �ج �ل��س واع� �ض ��اء
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وك ��ل عضو
تقدم بمقترح او تعديل للقانون
امل � �ه� ��م ال� � � ��ذي ي� �ص ��ب ف � ��ي م� �ي ��زان
ح�س�ن��ات�ه��م ،ال ي�م�ك��ن ان نتصور
حجم واهمية ه��ذا القانون ال��ذي
س �ي��وف��ر  4س �ن��وات م��ن اج � ��راءات
التقاضي.
وال� � � �ت � � ��اري � � ��خ س� �ي� �ش� �ه ��د ب� �ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون ألن ال� �ق ��ان ��ون س�ي�ص��ب
ف��ي املصلحة ال�ع��ام��ة ون�ح��ن هنا
لخدمة املواطن وأمس كان قانون
ال �ح �ي��ازات وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ق��وان�ين
التي تهم املواطن.
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ال ن�م�ل��كإال أن ن�ق��دم ج��زي��ل ال�ش�ك��ر ل�ن��واب
املجلس ولوزير العدل واالوق��اف
ع�ل��ى إق ��رار ال�ق��ان��ون ال ��ذي يعتبر
قفزة تنظيمية للمجال القضائي
ويتوج بقانون استقالل القضاء
ليتوج عمل املجلس.
 ع � �س � �ك� ��ر ال� � � �ع� � � �ن � � ��زي :ش � �ك� ��رال�ل�م�ج�ل��س وال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ق��ان��ون امل �ه��م ونشكر
وزي ��ر ال �ع��دل واالوق� ��اف ع�ل��ى ه��ذا
القانون الحيوي.
 -د .عبدالحميد دشتي :نشكر

امل �ج �ل��س واالع � �ض� ��اء وال �ح �ك��وم��ة
واخ� � � ��ص وزي� � � ��ر ال� � �ع � ��دل ي �ع �ق��وب
ال � �ص ��ان ��ع ود .ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة
وم �ق��دم��ي االق� �ت ��راح ��ات واع �ض��اء
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف��امل �ج �ل��س
ي � �س � �ت � �ك � �م� ��ل ب � � � �ه� � � ��ذه االض� � � ��اف� � � ��ة
والتعديالت ليضيف بعدا مهما
يعجل ويختصر االج��راءات التي
تطور القضاء ونشارك الحريص
ف ��ي ان ن �ش �ه��د ال � �ي ��وم ال� � ��ذي ن�ق��ر
ف �ي��ه ق ��ان ��ون م �خ��اص �م��ة ال �ق �ض��اء
واستقالل القضاء وشكرا.
 م � �ح � �م� ��د ال � � �ج � � �ب� � ��ري :ن �ش �ك��راالخ��وان على ه��ذا االن�ج��از وان��وه
ال��ى نقطة مهمة فهناك تصريح
ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة ق �ب��ل  3اي� ��ام ب��أن
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي م�خ�ت�ط��ف
م ��ن ق �ب��ل االس�ل�ام �ي�ي�ن وال�ق�ب�ل�ي�ين
وبعدما اوضح ان التصريح غير
ص �ح �ي��ح او ف �ه��م ب �ط��ري �ق��ة خ�ط��أ
وهذه شجاعة من الوزير واحييه
ع �ل��ى ش �ج��اع �ت��ه واش� �ك ��ر ال ��وزي ��ر
وأم � �ل� ��ك ال� �ش� �ج ��اع ��ة ع� �ل ��ى س�ح��ب
التصريح وأعتذر له.
التأمينات االجتماعية
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقرير اللجنة املالية بشأن تعديل
قانون التأمينات االجتماعية.
 ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع (امل � � �ق� � ��رر):التعديل ج��اء بعد مشاكل احالة
ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين ال��ى ال�ت�ق��اع��د ما
ت��رت��ب عليه دف��ع روات ��ب وم��ن ثم
ت �ص��در اح �ك��ام ق�ض��ائ�ي��ة وط�ل�ب��ت
ال�ت��أم�ي�ن��ات س ��داد ك��اف��ة ال��روات��ب
وترفض جهة العمل دف��ع املبالغ
ث � ��م ت� �ل� �ج ��أ ال � � ��ى ال � �ق � �ض� ��اء وه � ��ذا
ال�ت�ع��دي��ل ي�ل��زم ج�ه��ة ال�ع�م��ل بدفع
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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

46

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓
✓

ممتنع

✓

✓

✓

-
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إقرار المداولة األولى لقانون التأمينات
إلنصاف المتقاعد قسرا
الحريجي :تعهد
وزير العدل بتطبيق
القانون خالل 6
أشهر يثلج الصدر
حماد :لنعالج بعض
التشريعات التي بها
أخطاء والمخالفة
ألحكام القضاء
مشاورات نيابية

تتمة المنشور ص05
الرواتب للتأمينات وهناك اعداد
قليلة واآلن هم متورطون.
 فيصل ال�ش��اي��ع :حسب امل��ادةفجهة العمل تتحمل هذه املبالغ
وي� �ت ��م ت �ق �س �ي �ط �ه��ا ع �ل��ى امل��وظ��ف
وهذه ستستمر.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ه��ل فعالال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة س�ت�ت�ح�م��ل أم
املسرح اجبارا فالجهة الحكومية
ت�ت�ح�م��ل م ��ا دف� ��ع ل ��ه ام� ��ا اذا ك��ان
ه �ن��اك اس �ت �ب��دال ف�ي�ج��ب التحقق
اوال .وه �ن��اك ك�ث�ي��ر م��ن ال�ق�ض��اي��ا
وال��دع��اوى التي ترفع م��ن جهات
على الحكومة وتكسبها الجهات
فلماذا تنتظر الحكومة كل البقية

د .أحمد مطيع

ي ��رف� �ع ��ون ق �ض��اي��ا ث ��م ت�ع��وض�ه��م
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وإال س� �ي� �ك ��ون ه �ن��اك
اضطرار القتراح قانون مثل هذا
القانون.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ل��دي�ن��ا مشكلةف ��ي امل �ت �ق��اع��دي��ن ال ��ذي ��ن ي�ب�ي�ع��ون
روات �ب �ه��م ل �ك��ن ت�ح�م�ي��ل امل�ت�ق��اع��د
كلفة الفوائد.
 ع� ��دن� ��ان ع �ب ��دال �ص �م ��د :ال ب��دأن ي��ؤك��د وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ذل ��ك ب��أن
املؤسسة ستسترد ما دفع له من
مبالغ.
 أح�م��د م�ط�ي��ع :ال ب��د ان يكونه � �ن � ��اك ن � ��ص ص � ��ري � ��ح وم� �ب ��اش ��ر
وي �ش �ت��رط أال ت �ك��ون ه �ن��اك ف��ائ��دة
م��ن ق�ب��ل ال�ت��أم�ي�ن��ات ت��وق�ع�ن��ا في
محظور شرعي من حيث الفوائد

الربوية.
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :االخ � ��واناخ �ت �ل��ط ع �ل �ي �ه��م االم � ��ر ف��االح��ال��ة
الجبرية تختلف عن طلب االحالة
باالختيار.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :ه �ن��اك جزئيةت � �ف� ��وت � �ن� ��ا ف � � ��ي ق � �ض � ��اي � ��ا ك� �ث� �ي ��رة
ون �ح��ن ل �ي��س ل��دي �ن��ا ش ��يء ي�ج��رم
امل� � �س � ��ؤول ال � � ��ذي ارت � �ك� ��ب ال �خ �ط��أ
باالحالة للتعاقد املشكلة ليست
ف��ي امل ��واط ��ن امل �خ��ال��ف وان �م��ا في
املوظف الذي يسهل املخالفة.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ه��ذهامل� ��ادة ت�خ��اط��ب م��ن ت�م��ت اح��ال�ت��ه
بالتقاعد قسرا وحكمت املحكمة
ب�ع��ودت��ه ال��ى ال�ع�م��ل وال تخاطب
امل �ت �ق��اع��د ب � ��ارادت � ��ه وك � ��ل االم � ��ور

الثانية واملخاوف االخرى فهناك
قرارات اخرى.
 يوسف الزلزلة :هذا املوضوعم�ن��ذ  4س �ن��وات امل� ��ادة ت�ت�ك�ل��م عن
رواتب تقاعدية واملبالغ هذه ليس
لها رد وامل��ادة وقفت مع املواطن
ب��أن الجهة التي يعمل فيها هي
التي تتحمل هذه الرواتب.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ن �ح��ن ل��دي �ن��امادة اخرى بخصوص االستبدال
والفوائد ولم ن��درك ان هذه املادة
تخاطب م��ن ت��م تقاعدهم قسريا
ولكن هذا مدخل بخصوص كلفة
التأمينات.
 محمد طنا :يجب أن يعوضاملواطنون املحالون ال��ى التقاعد
القسري.

وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول � � � ��ى ل �ق��ان��ون
ت� �ع ��دي ��ل االم� � � ��ر االم � � �ي� � ��ري ب �ش��أن
ال�ت��أم �ي�ن��ات االج �ت�م��اع �ي��ة وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
م��واف�ق��ون  34وغ�ي��ر موافقني 3
وممتنعون  4والحضور .41
م��واف�ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون
في املداولة االولى.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ارج� � ��و م��نال� �ن ��واب ت �ق��دي��م ال �ت �ع��دي�ل�ات قبل
الجلسة املاضية.
 نبيل الفضل :ارجو التصويتفي املداولة الثانية اليوم.

التتمة ص07

نص تعديل قانون التأمينات وفق المداولة األولى
وافق مجلس األمة في جلسته أمس
على االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  17م �ك��ررا ال��ى ال�ق��ان��ون
رق � ��م  61ل �س �ن��ة  1976ب� �ش ��أن ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة
بمعالجة ح ��االت امل�ت�ق��اع��دي��ن ووف�ق��ا
للجنة ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية
ي �ه��دف ال �ق��ان��ون ال��ى م�ع��ال�ج��ة ح��االت
املتقاعدين الذين يعودون الى العمل
بحكم قضائي نهائي بعد إحالتهم
ال ��ى ال�ت�ق��اع��د دون رغ �ب��ة  ..وج ��اء في
نص القانون:
مادة اولى:
ت �ض��اف م� ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م (17

م � �ك ��ررا أ) ال � ��ى ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م ��اع �ي ��ة امل � �ش� ��ار إل� �ي ��ه ن�ص�ه��ا
اآلتي:
«ي� �ت� �ح� �م ��ل ص� ��اح� ��ب ال� �ع� �م ��ل ف��ي
ال � �ق � �ط� ��اع ال � �ح � �ك ��وم ��ي وال � �ش� ��رك� ��ات
امل� �م� �ل ��وك ��ة ب ��ال� �ك ��ام ��ل ب� �م ��ا ص��رف �ت��ه
امل��ؤس�س��ة م��ن م�ب��ال��غ ل�ل�م��ؤم��ن عليه
الذي صدر حكم نهائي بإلغائه قرار
إن�ه��اء خدمته وذل��ك ع��ن ال�ف�ت��رة من
تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور
ال�ح�ك��م .وي��ؤدي �ه��ا للمؤسسة دفعة
واحدة.
وي� �س ��ري ح �ك��م ه� ��ذه امل� � ��ادة ع�ل��ى
الحاالت السابقة على تاريخ العمل
بهذا القانون.

مادة ثانية:
ع �ل��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وال� � � � � ��وزراء  -ك� ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه -
تنفيذ أحكام هذا القانون ُ
ويعمل
ب��ه م��ن ت��اري��خ ن�ش��ره ف��ي الجريدة
الرسمية.
وورد ف��ي مذكرته االيضاحية:
عندما يحال العامل ال��ى التقاعد
م ��ن دون رغ �ب��ة م �ن��ه ،وي �ل �ج��أ ال��ى
القضاء ملحاولة العودة من جديد
إل ��ى ع�م�ل��ه ال �س��اب��ق ف ��إن ال��دع��وى
تأخذ وقتًا حتى يتم الفصل فيها
س��واء ب��ال�ع��ودة ال��ى عمله أو بعد
أحقيته في العودة.

وع � �ن ��د ص � � ��دور ح� �ك ��م ق �ض��ائ��ي
نهائي ب�ع��ودة العامل م��رة أخ��رى
ال��ى ع�م�ل��ه ،م��ا ي�ت��رت��ب عليه إل�غ��اء
ق � � � ��رار اإلح� � ��ال� � ��ة ل� �ل� �ت� �ق ��اع ��د ت� �ق ��وم
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية باملطالبة باسترداد
امل � � �ب� � ��ال� � ��غ امل� � � �ص � � ��روف � � ��ة ل� �ل� �ع ��ام ��ل
ك �م �ع��اش��ات ت �ق��اع��دي��ة خ�ل��ال ت�ل��ك
ال�ف�ت��رة ،على ال��رغ��م م��ن ان العامل
ال ي�ت�ق��اض��ى ول ��ن ي�ت�ق��اض��ى رات�ب��ا
خ�ل��ال ت �ل��ك امل � ��دة م ��ن ج �ه��ة ع�م�ل��ه
نظرا ألن األجر مقابل العمل ،وهو
في حكم املتقاعد بعد إصدار قرار
اح��ال �ت��ه ل�ل�ت�ق��اع��د ،ل��ذل��ك أع ��د ه��ذا
االقتراح بقانون ليتحمل صاحب

ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال �ح �ك��وم��ي
وال� � �ش � ��رك � ��ات امل � �م � �ل ��وك� ��ة ل� �ل ��دول ��ة
ب��ال �ك��ام��ل ب �م��ا ص��رف �ت��ه امل��ؤس �س��ة
م ��ن م �ب��ال��غ ل �ل �م��ؤم��ن ع �ل �ي��ه ال ��ذي
ص� ��در ح �ك��م ن �ه��ائ��ي ب��إل �غ��اء ق ��رار
إنهاء خدمته ،وذلك عن الفترة من
تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور
الحكم .على أن يؤديها للمؤسسة
دف�ع��ة واح� ��دة ،وي �س��ري ح�ك��م ه��ذه
امل��ادة على ال�ح��االت السابقة على
تاريخ العمل بهذا القانون.

الحريص :القانون
يعد إنجازا للمجلس
وقفزة تنظيمية
في المجال الرياضي
عسكر :أشكر
المجلس
و«التشريعية»
ووزير العدل على
هذا القانون
المهم
دشتي :التعديالت
تضيف بعدا مهما
وتختصر اإلجراءات
التي تطور القضاء
الجبري :كل الشكر
ألعضاء اللجنة
التشريعية على
إنجاز هذا القانون
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الشايع :التعديل
على هذا القانون
يلزم جهة العمل
بدفع الرواتب
للتأمينات

فيصل الشايع وفيصل الكندري وأنس الصالح خالل مناقشة قانون التأمينات االجتماعية

تتمة المنشور ص06
 مرزوق الغانم :ترفع الجلسةربع ساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة في الساعة
ال ��واح ��دة ظ �ه��را وان �ت �ق��ل املجلس
ال � � ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ش��أن
الهيئات الرياضية.
وواف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى تثبيت
التقرير في املضبطة دون تالوة.
 يوسف الزلزلة :ه��ذا القانونسيحد من النزاعات في االنشطة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ووض� �ع� �ه ��ا وال ش��ك
ان ع �م �ل �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب ب��ال �ص��وت
الواحد هو الحل االنجع لحل كل
مشاكلنا ال��ري��اض�ي��ة وال��دل�ي��ل ما
ن �ش �ه��ده م ��ن ان �ت �خ��اب��ات ال �ص��وت
ال��واح��د وم �ج��ال��س ادارة االن��دي��ة
على الطريقة السابقة في عملية
االق �ت��راع جلها ت��أت��ي م��ن ت�ي��ارات
سياسية وت�ك��رس الفئوية حتى
وصل االمر بان يكون هناك شراء
لالصوات ولذلك الروح الرياضية
لدينا تحولت ال��ى ع��داء رياضي
وه �ن��اك ن ��واد ل��دي�ه��ا ف�ق��ط  3او 4
لعبات اتمنى ان تكون هناك خطة
مدروسة من الحكومة الستيعاب
ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال��ري��اض��ي
وال� �ب� �ع ��د ع� �م ��ا س �ي �ت �ع��رض��ون ل��ه
ف��ي ال �ش ��ارع ف�ه�ن��اك ق� ��درات فنية
شبابية تحتاج لرعاية.
 عبدالحميد دشتي :الرياضةوما آلت اليه تحتاج منا التصدي
بإقرار تشريعات تصب في صالح
ال��ري��اض��ة بشكل ع��ام وخصوصا
تنظيم العمل في اللجنة االوملبية
واالن � � ��دي � � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وت � �ك ��ون
ه��ذه التشريعات بمثابة مشرط
ال� �ج ��راح واق� �ت�ل�اع م ��ن ج �ث��م على

االن �ظ �م��ة ال��ري��اض �ي��ة ون ��ري ��د م��ن
ي��أت��ي ل �ل��ري��اض��ة م ��ن ه ��و يتمتع
بالروح الرياضية وه��ذا القانون
ي��وج��د دائ � ��رة خ��اص��ة ل �ل �ن��زاع��ات
الرياضية ف��ي القضاء وال�ص��وت
ال ��واح ��د ف�ن�ح��ن م�ج�ل��س ال �ص��وت
ال��واح��د وخير دليل م��ا ح��دث في
الجمعيات التعاونية فالرياضة
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع أن ي �ش��ارك
ف �ي �ه��ا وه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون ال �خ �ط��وة
االول��ى في طريق اص�لاح الوضع
الرياضي ونحن نتطلع الى اقرار
الخصخصة لالندية الرياضية.
 -خليل عبدالله :علينا الفصل

مبارك الحريص

عبد الصمد:
هناك العديد من
القضايا والدعاوى
تكسبها الجهات
وتعوضهم
الحكومة

محمد طنا ود .أحمد مطيع

ب�ي�ن ال��ري��اض��ة وان �ش �ط��ة ال�ش�ب��اب
االخ� � � ��رى غ� �ي ��ر ال ��ري ��اض� �ي ��ة ن��ري��د
خلق نشء صحي واستراتيجية
واض � �ح ��ة ح �ت��ى ي �ت �ع �ل��م اب �ن��اؤن��ا
الربح والخسارة والهدف من كل
ذل ��ك رف ��ع اس ��م ال �ك��وي��ت خ��ارج�ي��ا
وك� � � � ��ل م � � ��ن ي� � ��دع� � ��ي ب� � � � ��أن ه � �ن� ��اك
ت ��دخ�ل�ا ح �ك��وم �ي��ا ف� ��ي ال ��ري ��اض ��ة
ف�ه��و م�خ�ط��ئ وم ��ن ي �ح��دد امل�س��ار
الرياضي في الكويت هو الشعب
ال�ك��وي�ت��ي م��ن خ�ل�ال ممثلي االم��ة
وال� � �ص � ��وت ال � ��واح � ��د ي � � ��ؤدي ال ��ى
التنوع الفكري في مجلس االدارة
وت �ك��ري �س��ا ل ��دوره ��م االص� �ي ��ل في

م� �ج� �ل ��س االدارة وه� � ��و م ��راق� �ب ��ة
ب �ع �ض �ه��م ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ال� � �ق � ��رارات
ال �خ��اص��ة ف ��ي م �ج��ال��س ادارت� �ه ��م
وي� �ج ��ب م ��راق� �ب ��ة ص � ��رف االم� � ��وال
التي تمنح الى الهيئات واالندية
الرياضية فهناك أنشطة شبابية
يجب أال تغفل مثل املسرح والفن
واالنشطة الثقافية.
 ص� � � ��ال� � � ��ح ع � � � � ��اش � � � � ��ور :ه� � ��ذهال �ت �ع��دي�ل�ات ل �ي �س��ت االول� � ��ى ول��ن
ت� �ك ��ون االخ� � �ي � ��رة ع� �ل ��ى ال� �ق ��وان�ي�ن
الرياضية لدينا  4تعديالت مهمة
خ ��اص ��ة ف ��ي ان �ع �ق��اد ال�ج�م�ي�ع��ات
العمومية وانشاء دائرة قضائية
خ��اص��ة ف��ي امل�ن��ازع��ات الرياضية
وانسحاب االندية من االتحادات
وط� ��ري � �ق� ��ة االن � �ت � �خ� ��اب وم �ش �ك �ل��ة
ال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ل � ��دي� � �ن � ��ا ت � �ك � �م� ��ن ف��ي
األن��دي��ة ال�ت��ي تنتخب االت �ح��ادات
ال��ري��اض�ي��ة ال�ت��ي تنتخب اللجان
األوملبية لذلك يجب التعديل في
االن��دي��ة وم ��ا ي ��ؤدي ال ��ى ذل ��ك هو
االنتخاب بالصوت الواحد وعدم
موافقتنا على هذا القانون يعتبر
ان �ت �ك��اس��ة ل �ه��ذا امل �ج �ل��س وي�ع�ن��ي
ان� �ن ��ا خ �ض �ع �ن��ا ال � ��ى ال �ت �ه��دي��دات
الخارجية.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ال ��ري ��اض ��ةتحتاج الى موقف من املجلس ألن
القيادين لدينا غير متخصصني
وي� � �ب� � �ح� � �ث � ��ون ع � � ��ن م� �ص ��ال� �ح� �ه ��م
الشخصية وه��ذه اسباب تدهور
الرياضية ،انا احمل الحكومة إذ
أن ق ��ان ��ون  2007 /4ع ��اج ��زة عن
ت�ط�ب�ي�ق��ه ،وألن ف ��ي اح ��د االن��دي��ة
ك �ب��ل اي � ��ادي م��ن ي��ري��د التسجيل
وك � ��ل ذل � ��ك ب �ض �غ��ط م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة،
ووصلنا ال��ى مرحلة ان مالعبنا
الرياضية ال تسعفنا ومنشآتنا

ال��ري��اض�ي��ة ب��ال�ي��ة واط��ال��ب بوقف
انشطة الرياضة ملدة سنتني حتى
نعيد ما يتطلع اليه ابناء الشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� �ل� �ح ��رك ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة
واملشكلة الرئيسية في االندية.
 خليل الصالح :لدينا مشاكلال نستطيع حلها ع�ل��ى مستوى
الدولة نرجو عدم اقصاء الصوت
امل�ع��ارض وميزة الصوت الواحد
أن � � ��ه ال ي� � �ص � ��ادر ال � � � � ��رأي اآلخ � � ��ر،
والقوانني الدولية تمنع التدخل
الحكومي في الرياضة.
اط �ل��ب ع ��رض ه ��ذه ال�ت�ع��دي�لات
ع �ل��ى ال �ه �ي �ئ��ات ال ��دول� �ي ��ة ب �ه��دف
اخ��ذ امل��واف �ق��ة عليها ح�ت��ى تكون
ل��دي �ن��ا ال� �ح� �ج ��ة ،ن ��ري ��د وق� �ف ��ة م��ع
النفس وتأكيدا ملا نحن قادمون
عليه ب�ع�ي��دا ع��ن االن �ت �ق��اء ال��ذات��ي
النفسنا.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ن��ري��د م��ن وزي��رال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ان ي �ك��ون
رج� ��ل امل��رح �ل��ة وم�ش�ك �ل�ت �ن��ا ليس
في النصوص ولكن في النفوس
ممن ي��دي��ر األن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة لو
أق��ر ه��ذا ال �ق��ان��ون س�ي�ت�ض��رر منه
م� ��ن ه� ��و م �س �ي �ط��ر ع� �ل ��ى االن ��دي ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال� � �ص � ��وت ال� ��واح� ��د
ه� ��و ال� �ح ��ل ل �ك ��ل امل� �ش ��اك ��ل ،ي�ج��ب
مراقبة الرياضية وطريقة االدارة
الرياضية وانتشالها من سيطرة
بعض االشخاص الذين يبحثون
عن مصالحهم الخاصة.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :قضيةالرياضة نحملها جميعا ،والكل
يذكر موقفي ف��ي املجلس املبطل
االول على تشكيل لجنة الشباب

التتمة ص08

مطيع :ضرورة
وجود نص كيال
نقع في محظور
شرعي من حيث
الفوائد
الحريص :هناك
خلط بين من طلب
اإلحالة باالختيار
ومن أحيل إجباريا
الفضل :المشكلة
ليست في المواطن
المخالف بل في
الموظف الذي
يسهل المخالفة
دشتي :التعديل
يخص من تمت
إحالته للتقاعد
قسرا وليس
المتقاعد بإرادته
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دعوات إلبعاد الرياضة الكويتية
عن الصراعات السياسية
الزلزلة :لألسف
األندية الرياضية
أصبحت مكانا
للتيارات والنزاعات
السياسية
دشتي :ليستمر
مجلس األمة في
إصدار تشريعات
إلصالح الوضع
الرياضي
لقطة عامة من جلسة أمس

تتمة المنشور ص07
والرياضة ،وال يخفى عليكم بأن
التسجيل ف��ي االن��دي��ة الرياضية
تأتي رس��وم��ه م��ن جهاز حكومي
ال�ك��ل ي�ع��رف��ه ،االخ ال��رئ�ي��س ان لم
تحل القضية الرياضية في عهد
ت��رأس��ك ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة لم
تحل ،والصوت الواحد هو ارادة
س�م��و االم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه وي�ج��ب
على وزي��ر الشباب والرياضة ان
يقف موقفا ح��ازم��ا ف��ي التصدي
مل � ��ن ي � ��ري � ��د وي � �س � �ع ��ى ال � � ��ى وق ��ف
االنشطة الرياضية.
 ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف :ال�ق�ض�ي��ةال ��ري ��اض� �ي ��ة ه ��ي ق �ض �ي��ة ال �ش �ع��ب
الكويتي ،وه��ي ج��زء من حضارة
اي ش �ع��ب ،وت �ق��اس ال� ��دول بمدى
ت� �ق ��دم� �ه ��ا ف� � ��ي ال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ،م �ث��ل
ال� �ب ��رازي ��ل ف ��ي ك� ��رة ال � �ق� ��دم ،وه��ي
اداة ش �ه��رة ألي دول� ��ة ،ال��ري��اض��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� ��ري � �ض� ��ة وت� �ح� �ت ��اج
عملية ج��راح�ي��ة تضمنه وص��ول
الرياضيني ال��ى ال��ري��اض��ة ،وه��ذه
اآلل�ي��ة اصبحت ب��أي��دي مجموعة
م �ع �ي �ن��ة ت �س �ي �ط��ر ع� �ل ��ى االن� ��دي� ��ة
وب � ��ال� � �ت � ��ال � ��ي ع � �ل� ��ى ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ،وه � � ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات
ت� � �ض� � �م � ��ن وص� � � � � � ��ول ال� � � �ك� � � �ف � � ��اءات
ال��ري��اض �ي��ة ال� ��ى االت� � �ح � ��ادات ،ألن
ال � �ص� ��وت ال � ��واح � ��د ي� �س ��اع ��د ع�ل��ى
وصول الكفادة الى املناصب.
ه� � � ��ل ال � � ��ري � � ��اض � � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة
س � �ت � �ت� ��راج� ��ع اذا اق � ��ري� � �ن � ��ا ه� ��ذه
التعديالت؟
اريد ان أقتنع بذلك.
م� ��ن اط� �ل ��ق ع �ل �ي �ه��م امل� �ع ��ارض ��ة
ات��وا ف��ي س��اح��ة االرادة وع��رض��وا

د .يوسف الزلزلة

م�س�ت�ن��دات وال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ق��ال
ل �ه��م اذا م ��ا ع �ن��دك��م ال� �ق ��درة على
ال�ت�ق��دم للمحكمة اع�ط��وه��ا اي��ان��ا
ون � �ح� ��ن ن� �ق ��دم � �ه ��ا ،ف� �ط� �ل� �ب ��وا ه��م
تحويلها الى محكمة خارجية.
 سعود الحريجي :املجلس لميتوقف على سن القوانني الالزمة
لبلدنا ومنها الرياضة الكويتية
وان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن امل�س�ت�ن�ق��ع ال ��ذي
وقعت فيه ،الحل في القانون الذي
يصحح كل خلل ،ومن الضروري
تحمل امل�س��ؤول�ي��ة ،ألن ال��ري��اض��ة
اصبحت اردة لكل من هو موهوب،
وال تعرف من هو يسيرها ،الكل

ي �ت �ط��ور م ��ا ع ��دا ق �ط��اع ال��ري��اض��ة
ف�لاب��د م��ن س��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي من
خاللها تصويب الخطأ ،والش��ك
ان ال�ص��وت ال��واح��د ق��د ض��رب في
املجلس والجمعيات وك��ان خير
ع �ل�اج ،وك �ن��ا ن �ل��وم ال �ح �ك��وم��ة في
ال� �س ��اب ��ق ،ف � ��اآلن ادع � ��و ان ت �ك��ون
ه �ن��اك ق��وان�ي�ن ج �ي��دة ح�ت��ى ن�ق��دم
شيئا لبلدنا املعطاء.
 س �ع��دون ح �م��اد :ه �ن��اك خطأالئ� �ح ��ي ي �ج��ب ان ي �ص �ح��ح وه��و
وف� �ق ��ا ل� �ل� �م ��ادة  99م� ��ن ال�ل�ائ �ح��ة،
ف��أن��ا ق��دم��ت ت �ع��دي�ل�ات واح�ل�ت�ه��ا
حضرتك ال��ى اللجنة التشريعية

ماضي الهاجري ود .محمد الحويلة وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد يتابعون الجلسة

وه �ن��اك اق �ت��راح اخ��ر م�ق��دم بعدي
واحلتها ال��ى اللجنة الرياضية،
ووف� � �ق � ��ا ل � �ل � �م� ��ادة  100ي� �ج ��ب ان
ي �ك��ون االق� �ت ��راح ال �خ��اص ب��ي هو
اوال ،وان �م��ا ال�ت�ق��ري��ر ال ي��وج��د به
اسمي ،وارجو اعادته الى اللجنة
وتصحيح الوضع.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :الكل ي��دريان��ي ض��د ال�ص��وت ال��واح��د وفشل
في الجمعيات التعاونية وثالثة
ارب��اع الجمعيات تم احالتها الى
النيابة واليوم ما في صوت واحد
اال الكويت واالردن كانت صوت
واحد وغيرته ألنه ما نجح.

وانا ارفض يردون القانون الى
اللجنة يجب ان نصوت عليه االن
س��واء بالرفض او القبول ونحن
يجب ان نتجرد ونضع مصلحة
البلد فوق كل شيء.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :ال��ري��اض��ة لنتنجح ان استمرت بنفس النهج
واالن��دي��ة تنتسب للحكومة فيها
خ �ل��ل وم� ��ن ي �ح �ق��ق ال � �ج� ��دوى م��ن
وج ��وده يبقى ونتمنى ان تكون
االن ��دي ��ة ق��ائ �م��ة ب��ذات �ه��ا ي��رأس �ه��ا
مؤسسة اقتصادية.
 وزي ��ر االع�ل��ام وزي ��ر ال�ش�ب��ابال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود :نشكر
امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى دع � � � ��م ال � �ش � �ب ��اب
والرياضة ،الشباب محل اهتمام
ال�ق�ي��ادة السياسية وك ��ان عندنا
م� � � �ش � � ��روع «ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت ت� �س� �م ��ع»
وت� �م� �خ ��ض ع �ن �ه��ا وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ،وال� �ح� �ك ��وم ��ة
اح� � ��ال� � ��ت ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س م� �ش ��روع�ي�ن
ب �خ �ص ��وص ف �ص ��ل ال� �ش� �ب ��اب ع��ن
ال� ��ري� ��اض� ��ة ب� �م ��ا ي� �ت ��رج ��م ح ��رص
الحكومة على االهتمام بالشباب
ون� �ق ��وم ب �ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة لتنفيذ
االجندة الشبابية ،وهناك حاجة
لتطوير ال��ري��اض��ة واق��ري�ن��ا خطة
ط �م��وح��ة اق��ره��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء
العتماد املالية الالزمة لتشجيع
ال ��ري ��اض ��ة ب��ال �ك��وي��ت وم �ح��وره��ا
وض � ��ع ح� ��واف� ��ز ل�ل�ان ��دي ��ة ول ��رف ��ع
ق��درات �ه��ا ال��ري��اض�ي��ة واه�ت�م��ام��ات
ال��دول��ة ليست فقط ف��ي الرياضة
ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ب� ��ل ن �ه �ت��م ب �م �ف �ه��وم
الرياضة للجميع ،وايضا رياضة

التتمة ص09

عبد اهلل :نحتاج إلى
منظور استراتيجي
ورقابة على ما
يصرف على الرياضة
العازمي  :الصوت
الواحد فشل في
الجمعيات التعاونية
وأرفض رد القانون
إلى اللجنة
الخرافي :البد أن
تستقل المؤسسات
الرياضية بذاتها
بعيدا عن التوجه
الحكومي
وزير الشباب :
الشباب محل
اهتمام القيادة
السياسية ونعمل
على توفير كافة
اإلمكانات لهم
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المجلس يقر الهيئات الرياضية ويعيد
الصوت الواحد إلى لجنة الشباب والرياضة
تتمة المنشور ص08
ذوي االحتياجات الخاصة.
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وض � �ع� ��ت ال �ش �ب ��اب
وال � � � ��ري � � � ��اض � � � ��ة ف � � � ��ي االه � � �ت � � �م� � ��ام
االول ون� �ش� �ك ��ر رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
ب��اه�ت�م��ام��ه ب��ال �ش �ب��اب ،واص��درن��ا
ق ��ان ��ون االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي االن ��دي ��ة
وم� � ��ن ح � ��ق االن � ��دي � ��ة ان ت �ح �ص��ل
ع� �ل ��ى رب� � ��ع امل � �ش� ��اري� ��ع ووض� �ع ��ت
هيئة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة الئحة
ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ص��رف ه� ��ذه االم� � ��وال،
واش� �ي ��ر ال� ��ى االه� �ت� �م ��ام ب��ري��اض��ة
سباق السيارات وااللعاب املائية
وال��ري��اض��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ،ال�ح�ك��وم��ة
تدعم خصخصة االندية وسنقدم
م �ش��روع��ا م �ت �ك��ام�لا لخصخصة
االن��دي��ة ون��أم��ل ف��ي دع��م املجلس
لذلك املشروع.
أم��ن ال��دول��ة تشرفت ب��أن اك��ون
ن��ائ�ب��ا مل��دي��ر ام ��ن ال��دول��ة لخمس
س �ن��وات ف�ب��اس��م امل�ج�ل��س نسجل
لهم كلمة تحية وتقدير على ما
ي�ق��وم��ون ب��ه ك�ح�م��اي��ة ام ��ن ال�ب�ل��د،
ون�س�ت�ط�ي��ع ب �ت �ع��اون ال�ج�م�ي��ع أن
نحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة.
 س � �ل � �م� ��ان ال� � �ح� � �م � ��ود :ه� �ن ��اكتعديل للمادة  36بأال تزيد املهلة
االض��اف �ي��ة ع �ل��ى ش �ه��ري��ن ،وف�ي�م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ط �ل��ب اع� � � ��ادة ال �ت �ق��ري��ر

قرارات
الجلسة
أص� � � � � ��در م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ف� � ��ي ج� �ل� �س� �ت ��ه ال �ت �ك �م �ي �ل��ي
أم ��س ال �ع��دي��د م��ن ال �ق��رارات
والقوانني وجاءت كالتالي:
 اق� ��رار ال �ت �ع��دي�لات علىق��ان��ون امل��راف�ع��ات التجارية
ف� � � ��ي م � � ��داول� � � �ت � � ��ه ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة
واحالته على الحكومة.
 إق� � ��رار امل� ��داول� ��ة األول� ��ىل � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون ال� � �ت � ��أم� � �ي� � �ن � ��ات
االجتماعية.
 إق� ��رار امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ةلقانون الهيئات الرياضية
وت �ن �ظ �ي��م أوج � ��ه ال �ع �م��ل في
االت � � � � �ح� � � � ��ادات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
وي �ع �ي��د امل� � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة م��ن
ال�ق��ان��ون وال�خ��اص��ة ب��إج��راء
االن � �ت� �خ ��اب ��ات ف� ��ي األن ��دي ��ة
الرياضية بالصوت الواحد.

ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة مل��زي��د م ��ن ال ��دراس ��ة
فالحكومة ليس عندها مانع من
التأجيل من بحث املادة . 3
 فيصل ال�ش��اي��ع :الئحيا كالمال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد صحيح
بما ان��ه اول املقترحني ،ونتمنى
ع ��ودت ��ه ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة م� ��رة ث��ان�ي��ة
وه � � �ن� � ��اك ت� � ��واف� � ��ق م� � ��ن ال �ج �م �ي ��ع
ع �ل��ى ال� �ص ��وت ال � ��واح � ��د ،وي��رب��ط
بموضوع الدعم املادي.
 س �ع��دون ح �م��اد :أؤي ��د ال�ص��وتال��واح��د ف�لاب��د ان ي �ك��ون بالتقرير
الن � ��ي ق ��دم ��ت االق � �ت� ��راح� ��ات ق�ب�ل�ه��م
وارجو اعادة التقرير للجنة ويذكر
مقترح سعدون حماد وهو االصل.
 ص � � ��ال � � ��ح ع � � � ��اش � � � ��ور :ت � �ق ��دي ��مط �ل��ب ال �ت��أج �ي��ل ل �ي��س ل ��ه أي م�ب��رر
خصوصا ان التقرير تضمن رأي
االغلبية واالقلية.
 نبيل الفضل :ال�ص��وت الواحدانا من كافحت عليه ،وال احد يزايد
ع �ل ��ي ف �ي ��ه وه � �ن� ��اك أج � �ن� ��دة ل �ل��دف��ع
ب��ال �ق��ان��ون ح �ت��ى ي�ت�ح�م��ل امل�ج�ل��س
مسؤولية وق��ف النشاط الرياضي
املحتمل وأط��ال��ب ب��ارج��اء القانون
ملزيد من الدراسة.
 سيف العازمي :اشكر عبداللهال �ط��ري �ج��ي اه �ت �م��ام��ه ب��ال��ري��اض��ة،
تقدمنا بطلب بالتأجيل ملزيد من
الدراسة.

 عبدالله املعيوف :ل��م نتجاهلف��ي ال�ل�ج�ن��ة اق �ت��راح ال�ن��ائ��ب صالح
ع��اش��ور ،وال �ص��وت ال��واح��د مفتاح
اإلص�ل�اح وك��ل امل ��واد ال�ت��ي صوتنا
عليها ت�خ��دم ه��ذه امل ��ادة املختلف
عليها.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول � � � ��ى وك ��ان ��ت
النتيجة
ال �ح �ض��ور  42م��واف �ق��ة  38ع��دم
موافقة 4
موافقة على املداولة االولى
وجرى التصويت على املداولة
الثانية وكانت النتيجة
ال �ح �ض��ور  41م��واف �ق��ة  38ع��دم
موافقة 3
موافقة ويحال على الحكومة
ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :امل ��ذك ��رة
االي� �ض ��اح� �ي ��ة ت ��وض ��ح م ��ع إل �غ��اء
فقرة الصوت الواحد.
وزي��ر االع�ل�ام وال�ش�ب��اب :نشكر
ال�ل�ج�ن��ة وال�ح�ك��وم��ة ت �ب��ذل اقصى
ج � �ه� ��وده� ��ا ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية عودتها كما كانت.
 مرزوق الغانم :ترفع الجلسةالى يوم  5مايو

نص القانون كما انتهت
إليه اللجنة
ج� � ��اء ف � ��ي ن � ��ص ال � �ق� ��ان� ��ون ك �م��ا
ان � �ت � �ه ��ت إل � �ي� ��ه ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى أن
يستبدل بنص املادة  3من القانون
رقم  5لسنة  2007بما يلي:
مادة :3
ف � �ق� ��رة اول� � � � ��ى :ل� �ك ��ل ع� �ض ��و م��ن
اع� � �ض � ��اء ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة
للنادي الذين يحق لهم املشاركة
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ال �ن��ادي ان يعطي
صوته لعضو واحد من املرشحني
ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س ادارة ال �ن��ادي،
وي�ع�ت�ب��ر ب��اط�لا ال�ت�ص��وي��ت الك�ث��ر
من عضو.
وت� �ح ��دد ب� �ق ��رار م ��ن م ��دي ��ر ع��ام
الهيئة ب�ن��اء على موافقة مجلس
ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ل �ج �ن��ة خ��اص ��ة للقيد
بالنوادي ولجنة اخ��رى لالشراف
م ��ع ك ��ل ان �ت �خ ��اب ��ات ت� �ج ��ري وف �ق��ا
للنظام االساسي للنادي.

ويعتبر فائزا بعضوية مجلس
االدارة من يحصل على اكبر عدد
م ��ن االص� � � ��وات ال �ص �ح �ي �ح��ة ال �ت��ي
اعطيت ،فان تساوى اثنان او اكثر
في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل
زيادة في العدد املطلوب لعضوية
مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة
االنتخابات بينهم لتحديد الفائز.
م� � ��ادة راب � �ع� ��ة :ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح�ك��م
يخالف احكام هذا القانون.
م� � � ��ادة خ� ��ام � �س� ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي ��س
مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون.

مشروع تنظيم أوجه العمل في االتحادات الرياضية مداولة ثانية
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

39

✓

✓
✓

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓
✓
✓

ممتنع

✓

✓

✓

2

-
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قانون المرافعات المدنية :ينظم إجراءات
اإلعالن والدعاوى القضائية
أح � ��ال م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي جلسته
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة أم� ��س م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون
املرافعات املدنية والتجارية الصادر
ب � ��امل � ��رس � ��وم رق � � ��م  38ل� �س� �ن ��ة 1980
إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��د امل ��واف� �ق ��ة ع�ل�ي��ه
بمداولتيه االولى والثانية واملتعلق
ب � ��إج � ��راءات االع� �ل ��ان وط ��ري� �ق ��ة س�ي��ر
الدعوى أمام املحكمة.
وأف � � � � ��اد ت � �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
التشريعية والقانونية البرملانية أن
ال�ه��دف م��ن ال�ق��ان��ون م��واك�ب��ة التطور
ال�ع�ل�م��ي ب ��إج ��راءات ق�ض��ائ�ي��ة تساير
ال�ت�ق��دم العلمي ف��ي م��ا يتعلق بأهم
مسألتني في ممارسة حق التقاضي
وهما اإلع�لان وطريقة سير الدعوى
أمام املحكمة ..وجاء في نص القانون:
المادة االولى:
ُيستبدل بنصوص امل��واد ( 5و10
ب�ن��د «ه� �ـ» و 122و  135و  212فقرة
ثالثة وفقرة أخيرة و 221و  230فقرة
اول ��ى و  231ف�ق��رة اول ��ى و  )292من
ق��ان��ون امل��راف�ع��ات املدنية والتجارية
املشار إليه النصوص اآلتية:
م � ��ادة  :5ك ��ل اع �ل��ان م ��ا ل ��م ي�ن��ص
ال � �ق� ��ان� ��ون ع� �ل ��ى خ �ل ��اف ذل� � ��ك ي �ك��ون
بواسطة مندوبي االعالن أو مأموري
التنفيذ وإال كان باطال.
وي �ك��ون ت �ح��ري��ر اإلع �ل��ان ب�م�ع��رف��ة
الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة
ضابط الدعاوى.
وع�ل��ى ال�خ�ص��وم أو وك�لائ�ه��م بذل
املعاونة املمكنة إلتمام اإلعالن.
وف �ي �م��ا ع ��دا ال �ط �ع��ون واألح� �ك ��ام -
وم ��ع م ��راع ��اة م ��ا ت �ن��ص ع�ل�ي��ه امل ��ادة
( )10م ��ن ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون  -ي �ج��وز ان
يتم اإلع�لان برسالة هاتفية مكتوبة
(ف � ��اك � ��س) أو ب � ��أي وس� �ي� �ل ��ة ات� �ص ��ال
الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه
وذلك في األحوال االتية:
 - 1إذا ك��ان املعلن اليه هو الدولة
أو أح��د ف��روع�ه��ا أو أح��د األش�خ��اص
االعتبارية العامة.
 - 2إذا ك��ان ك��ل م��ن املعلن واملعلن
إل� �ي ��ه م ��ن ال� �ش ��رك ��ات أو غ �ي��ره��ا م��ن
األشخاص االعتبارية الخاصة.
 - 3اإلع�ل��ان مل�ك��ات��ب امل �ح��ام�ين إذا
محال
كان املعلن إليه قد اتخذ أحدها
ً
مختارًا وك��ذل��ك ف��ي األح ��وال األخ��رى
ال� �ت ��ي ي� �ج ��وز ت �س �ل �ي��م اإلع �ل ��ان ف�ي�ه��ا
للموطن املختار وفقًا للقانون.
 - 4ف��ي امل ��واد ال�ت�ج��اري��ة اذا اتفق
ذوو ال � �ش� ��أن ع �ل ��ى أن ي �ت ��م اإلع �ل��ان
ب � ��إح � ��دى ه � � ��ذه ال � ��وس � ��ائ � ��ل أو ب ��أي
وسيلة أخ��رى على ان ت��ودع نسخة
م ��ن ه� ��ذا االت � �ف ��اق ل� ��دى إدارة ك �ت��اب
املحكمة املختصة أو إدارة التنفيذ
ب�ح�س��ب األح� � ��وال .وي �ص��در ق ��رار من
وزي � ��ر ال� �ع ��دل ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزي ��ر

التشريعية:
يهدف إلى مواكبة
التطور العلمي في
اإلجراءات القضائية
للتوقيع
اإللكتروني األثر
ذاته المقرر في
المواد المدنية

لقطة جماعية من الجلسة أمس

امل� ��واص �ل�ات ب ��ال �ش ��روط وال �ض��واب��ط
ال�خ��اص��ة بتنظيم اج � ��راءات االع�ل�ان
وتسلمه والتوقيع االلكتروني عليه
واملواقع االلكترونية املعتمدة وجهة
اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات
االل �ك �ت��رون �ي��ة وش� �ه ��ادات ال�ت�ص��دي��ق
التي تصدرها والترخيص الالزم لها
في هذه األحوال.
ويكون للتوقيع االلكتروني فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب ��اإلع �ل�ان ذات األث � ��ر امل �ق��رر
ل�ل�ت��وق�ي��ع ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وق��ان��ون
اإلثبات في امل��واد املدنية والتجارية
م �ت��ى روع� � ��ي ف ��ي ان� �ش ��ائ ��ه ال� �ش ��روط
وال �ض��واب��ط ال�ف�ن�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ت��ي
ت��وف��ر ال �ث �ق��ة ف��ي ال��وس��ائ��ل املختلفة
وسالمة املعلومات املوثقة وامكانية
حفظ السند االلكتروني املوقع ضمن
ش��روط تضمن سالمته وال�ض��واب��ط
ال�ف�ن�ي��ة االخ� ��رى ال �ت��ي ي �ح��دده��ا ق��رار
وزير العدل املشار اليه.
وي �ج��ب ع�ل��ى ال�ج�ه��ات وال�ش��رك��ات
وامل��ؤس �س��ات امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ف��ي ه��ذه
امل ��ادة م��واف��اة وزارة ال�ع��دل ببيانات
ال � �ف ��اك ��س أو ال � �ب ��ري ��د االل� �ك� �ت ��رون ��ي
امل �ع �ت �م��د أو أي وس �ي �ل��ة م ��ن وس��ائ��ل
االتصاالت االلكترونية املعتمدة لكل
منها والتي يتم االعالن من خاللها.
المادة :5
ت�س�ل��م ص� ��ورة االع �ل��ان ال ��ى نفس
الشخص املراد اعالنه أو في موطنه
أو ف��ي محل عمله وي�ج��وز تسليمها
ف� ��ي امل� ��وط� ��ن امل� �خ� �ت ��ار ف� ��ي األح � � ��وال
التي يبينها القانون وتسلم صورة
االع�ل��ان ل�ش�خ��ص امل�ع�ل��ن ال �ي��ه أينما
وج ��د .واذا ل��م ي�ج��د ال�ق��ائ��م ب��اإلع�لان
الشخص املطلوب اعالنه في موطنه
ك��ان عليه ان يسلم ال�ص��ورة فيه الى
م��ن يقرر ان��ه وكيله أو أن��ه يعمل في
خدمته أو أنه من الساكنني معه من
األزواج أو األق��ارب أو األصهار ،واذا
ل ��م ي �ج��د امل �ط �ل��وب اع�ل�ان ��ه ف ��ي محل
عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه

ملن يقرر ان��ه من القائمني على ادارة
ه��ذا امل�ح��ل أو أن��ه م��ن ال�ع��ام�ل�ين فيه،
وف��ي جميع االح��وال ال تسلم صورة
االع�ل�ان اال ال��ى شخص ي��دل ظاهره
ع �ل��ى ان� ��ه أت� ��م ال �خ��ام �س��ة ع �ش ��رة م��ن
عمره وليس له أو ملن يمثله مصلحة
ظاهرة تتعارض مع مصلحة املعلن
ال �ي��ه .واذا ل��م ي�ج��د ال �ق��ائ��م ب��اإلع�لان
من يصح تسليم الصورة اليه طبقا
للفقرات السابقة ،أو امتنع من وجده
من املذكورين فيها عن التوقيع على
األصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة،
وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته
مل�س��ؤول مخفر الشرطة أو م��ن يقوم
م�ق��ام��ه ال ��ذي ي�ق��ع ف��ي دائ��رت��ه موطن
امل �ع �ل��ن إل� �ي ��ه أو م �ح��ل ع �م �ل��ه ح�س��ب
األح � � ��وال وع �ل �ي��ه اي �ض ��ا خ�ل��ال ارب ��ع
وعشرين ساعة م��ن تسليم الصورة
ملخفر ال�ش��رط��ة ان ي��وج��ه ال��ى املعلن
اليه في موطنه او محل عمله املختار
كتابا مسجال بالبريد أو أي مراسلة
بريدية أخرى يمكن اثبات تسليمها
م��رف �ق��ا ب ��ال� �ص ��ورة ي �خ �ط��ره ف �ي��ه ان
ال�ص��ورة سلمت ملخفر ال�ش��رط��ة« .تم
استبدال هذه الفقرة بموجب القانون
رقم  36لسنة  2002مادة اولى» وعليه
ان ي�ب�ين ف��ي حينه ف��ي اص��ل االع�ل�ان
وص� ��ورت� ��ه ج �م �ي��ع ال� �خ� �ط ��وات ال �ت��ي
ات �خ��ذه��ا إلج� � ��راء االع� �ل ��ان .وي �ت��رت��ب
ال �ب �ط�لان ع �ل��ى م�خ��ال�ف��ة اح �ك ��ام ه��ذه
املادة.
مادة 10
ب �ن ��د ه� � �ـ :م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ش��رك��ات
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وس� ��ائ� ��ر األش � �خ ��اص
االع�ت�ب��اري��ة تسلم ف��ي م��رك��ز ادارت �ه��ا
للنائب عنها قانونا أو أحد القائمني
ع � �ل ��ى ادارت� � � �ه � � ��ا أو أح � � ��د ال � �ش ��رك ��اء
امل �ت �ض��ام �ن�ين أو مل ��ن ي �ق��وم م �ق��ام كل
واحد من هؤالء ،وإذا لم يكن املطلوب
اع�لان��ه م��وج��ودا ت�س�ل��م ال �ص��ورة ملن
يقرر أن��ه من العاملني بمركز االدارة
ف ��إذا ل��م ي�ك��ن ل�ه��ا م��رك��ز ادارة سلمت

ال � � �ص� � ��ورة ل � ��واح � ��د م � ��ن امل� ��ذك� ��وري� ��ن
ل�ش�خ�ص��ه أو ف��ي م �ح��ل ع�م�ل��ه او في
موطنه االصلي او املختار .ويسري
في شأن االعالن في هذه الحالة حكم
املادة  9من هذا القانون.
مادة :122
اذا ق�ص��د م��ن ال��دع��وى او ال��دف��اع
ف� �ي� �ه ��ا م � �ج� ��رد ال� �ك� �ي ��د ج � � ��از ال �ح �ك��م
ب ��ال �ت �ع ��وي ��ض ع� �ل ��ى م� ��ن ق� �ص ��د ذل ��ك
وتختص بنظر ه��ذا الطلب املحكمة
ال � �ت� ��ي ن � �ظ� ��رت ال � ��دع � ��وى او ال� ��دف� ��اع
ال�ك�ي��دي وي��رف��ع اليها بطلب ع��ارض
او ب��دع��وى اص�ل�ي��ة وذل ��ك م��ا ل��م يكن
ال �ط �ل��ب ب �ح �س��ب ق�ي�م�ت��ه او ن��وع��ه ال
يدخل في اختصاصها.
مادة :135
يجوز للطاعن أو للمطعون ضده
ب �ع��د ص � ��دور ال �ح �ك��م ف ��ي ال �ط �ع��ن ان
يطلب م��ن املحكمة املختصة الحكم
ل ��ه ب��ال �ت �ع��وي �ض��ات اذا ك ��ان ص��اح��ب
الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد
به الكيد.
مادة :212
ف � �ق� ��رة ث ��ال � �ث ��ة :وي � �ج� ��ب اخ �ت �ص ��ام
ال�ط��رف امل�ل�ت��زم ف��ي السند التنفيذي
ف ��ي اإلش � �ك� ��ال اذا ك� ��ان م ��رف ��وع ��ا م��ن
غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه امام
مأمور التنفيذ على النحو املبني في
الفقرة االولى أو باالجراءات املعتادة
ل��رف��ع ال��دع ��وى ف ��إذا ل��م ي�خ�ت�ص��م في
اإلشكال وجب على املحكمة ان تكلف
امل�س�ت�ش�ك��ل ب��اخ �ت �ص��ام��ه ف ��ي م�ي�ع��اد
ت �ح��دده ل��ه ف��إن ل��م ينفذ ذل��ك حكمت
املحكمة ب��زوال األثر الواقف للتنفيذ
املترتب على رفعه وجاز لها ان تحكم
باعتبار االشكال كأن لم يكن.
فقرة اخيرة :ويجب على املستشكل
تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة
اإلش� � �ك � ��ال أو ف� ��ي ال �ج �ل �س ��ة األول� � ��ى
املحددة لنظره وإال جاز للمحكمة ان

تحكم باعتبار اإلشكال كأن لم يكن.
مادة :221
ال ي �ج��وز ل�ل�م��دي��ن وال ل�ل�ق�ض��اة أو
أع �ض��اء ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة أو العاملني
باملحاكم أو األجهزة املعاونة للقضاء
وال للمحامني ال��وك�لاء ع�م��ن يباشر
االج ��راءات أو عن املدين أن يتقدموا
ل � �ل � �م� ��زاي� ��دة ب ��أن� �ف� �س� �ه ��م أو ب �ط��ري��ق
تسخير غيرهم وإال كان البيع باطال.
مادة230
ف �ق��رة اول � ��ى :ي�ح�ص��ل ال �ح �ج��ز من
دون حاجة الى اعالن سابق بموجب
ورقة تعلن الى املحجوز لديه بمعرفة
مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو
بوسائل االتصال االلكترونية أو بأي
وسيلة من وسائل االتصال الحديثة
التي ينص القانون عليها وتشتمل
على البيانات اآلتية:
أ -ص� � ��ورة م ��ن ال �ح �ك��م أو ال �س �ن��د
ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي ال� � � � ��ذي ي � ��وق � ��ع ال �ح �ج ��ز
بمقتضاه أو إذن ال�ق��اض��ي بالحجز
أو أمره بتقدير الدين.
ب  -بيان أصل املبلغ املحجوز من
أجله وملحقاته.
ج -تعيني املحجوز عليه تعيينا
نافيا لكل جهالة اذا كان الحجز واردا
على مال معني ونهى املحجوز لديه
عن الوفاء بما في ي��ده ال��ى املحجوز
عليه أو تسليمه إياه.
د -م��وط��ن ال �ح��اج��ز وم �ح��ل عمله
وتعيني موطن مختار له في الكويت
اذا ل��م ي�ك��ن ل��ه م��وط��ن أو م�ح��ل عمله
فيها.
هـ -تكليف املحجوز لديه بالتقرير
بما ف��ي ال��ذم��ة ب ��إدارة ك�ت��اب املحكمة
ال�ك�ل�ي��ة خ�ل�ال ع�ش��رة اي ��ام م��ن اع�لان��ه
بالحجز.
مادة 231
ف �ق��رة اول � ��ى :ي �ج��ب اب �ل��اغ ال�ح�ج��ز
ال��ى املحجوز عليه باعالنه بالطرق

امل � �ع � �ت� ��ادة او ب� �ط ��ري ��ق ال � �ف ��اك ��س او
بوسائل االتصال االلكترونية او بأي
وسيلة من وسائل االتصال الحديثة
التي ينص عليها القانون ويشتمل
االع� �ل��ان ع �ل��ى ذك� ��ر ح �ص��ول ال�ح�ج��ز
وت��اري �خ��ه وب �ي ��ان ال �ح �ك��م او ال�س�ن��د
التنفيذي او امر القاضي الذي حصل
الحجز بموجبه واملبلغ املحجوز من
اج�ل��ه وامل ��ال امل�ح�ج��وز عليه وموطن
الحاجز ومحل عمله وتعيني موطن
م �خ �ت��ار ف ��ي ال �ك��وي��ت اذا ل ��م ي �ك��ن له
موطن او محل عمل فيها ويجوز ان
يتم االب�لاغ بنفس ورق��ة الحجز بعد
اع�لان �ه��ا ال ��ى امل �ح �ج��وز ل��دي��ه وي�ج��ب
ان يتم اب�لاغ الحجز خ�لال الثمانية
اي� ��ام ال �ت��ال �ي��ة إلع�ل�ان��ه ال ��ى امل�ح�ج��وز
لديه وإال اعتبر الحجز ك��أن ل��م يكن
وع �ن��د ت �ع��دد امل �ح �ج��وز ل��دي�ه��م يجب
احتساب امليعاد بالنسبة لكل منهم
على استقالل.
مادة :292
يصدر مدير ادارة التنفيذ او من
ت �ن��دب��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة للمحكمة
ال �ك �ل �ي��ة م ��ن ال ��وك�ل�اء ب��امل�ح�ك�م��ة ام ��را
بناء على عريضة تقدم من املحكوم
له بضبط واحضار املدين ويحبسه
مدة ال تزيد على ستة اشهر اذا امتنع
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ ح�ك��م ن�ه��ائ��ي او ام ��ر اداء
نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء
وال يعتبر امل��دي��ن ق ��ادرا على ال��وف��اء
اذا قامت م�لاء ت��ه كليا على ام��وال ال
ي �ج��وز ال�ح�ج��ز عليها وي �ح��دد االم��ر
م��دة ال�ح�ب��س ك�م��ا ي�ب�ين م��ا اذا كانت
تنفذ دفعة واحدة او على دفعات.
امل��ادة الثانية :يضاف ال��ى قانون
امل��راف�ع��ات املدنية وال�ت�ج��اري��ة املشار
ال�ي��ه ال�ن�ص��وص ال�ت��ال�ي��ة م ��ادة  8بند
ز وم��ادة  12فقرتان جديدتان ومادة
 154مكررا.
مادة 8
ب� �ن ��د ز :رق� � ��م ال � �ف� ��اك� ��س او ب �ي��ان
ع �ن��وان ال �ب��ري��د االل �ك �ت��رون��ي املعتمد
او اي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل االت �ص��ال
االل�ك�ت��رون��ي املعتمد ل�ك��ل م��ن املعلن
وامل� �ع� �ل ��ن ال� �ي ��ه وال � � ��ذي ي �ت��م االع �ل��ان
م��ن خ�لال��ه ف��ي ال �ح��االت ال�ت��ي يجري
االع�ل�ان فيها بهذا الطريق واملبينة
في املادة  5من هذا القانون.
م ��ادة  12ف�ق��رت��ان ج��دي��دت��ان :وف��ي
ال �ح ��االت ال �ت��ي ي �ج��وز ف�ي�ه��ا االع�ل�ان
ب��رس��ال��ة ه��ات�ف�ي��ة م�ك�ت��وي��ة ف��اك��س او
بوسيلة ات�ص��ال الكترونية معتمدة
ف �ي �ع �ت �ب��ر االع � �ل � ��ان م �ن �ت �ج ��ا آلث � � ��اره
م��ن وق ��ت ث �ب��وت ارس ��ال ��ه م��ن ال�ج�ه��ة
امل �خ �ت �ص��ة امل �ك �ل �ف��ة ب ��االع�ل�ان وال� ��ذي
يمكن استخراجه منها الحقا.
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مضبطة

تعديالت قانون الرياضة :دائرة خاصة
للمنازعات والقوانين الرياضية
وافق مجلس األمة في جلسته
التكميلية أم ��س ع�ل��ى ت�ع��دي�لات
ق� � ��ان� � ��ون ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة
ف ��ي م��داول �ت �ي��ه األول � ��ى وال �ث��ان �ي��ة
ب ��إج� �م ��اع ال� � �ن � ��واب وأح � ��ال � ��ه ال ��ى
ال�ح�ك��وم��ة وأوض ��ح وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود أن الشباب محل اهتمام
القيادة السياسية العليا ونعمل
على توفير كافة اإلم�ك��ان��ات لهم
وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وض � �ع� ��ت ال� �ش� �ب ��اب
والرياضة في مقدمة أولوياتها
وش� �ك ��ر ال� �ح� �م ��ود م �ج �ل��س األم� ��ة
ب ��رئ ��اس ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع�ل��ى
جهودهم في إقرار االستثمار في
األندية الرياضية الفتا ال��ى دعم
الحكومة لخصخصة األندية
مادة أولى:
ي �س �ت �ب��دل ب �ن �ص��وص امل��ادت�ي�ن
( )36 ،16م��ن امل��رس��وم بالقانون
رق ��م  42ل�س�ن��ة  1978امل �ش��ار اليه
النصوص التالية:
مادة :16
م��ع ع��دم االخ�ل�ال بحكم الفقرة
االول� ��ى م��ن امل� ��ادة  4م��ن ال�ق��ان��ون
رق ��م  5ل�س�ن��ة  2007امل �ش��ار ال �ي��ه،
ي� �ض ��م ل �ع �ض��وي��ة االت� � �ح � ��اد ب�ع��د
إن�ش��ائ��ه االن��دي��ة ال�ت��ي لها نشاط
ف��ي ال�ل�ع�ب��ة وف �ق��ا الح �ك��ام نظامه
االساسي ،وال يجوز لهذه االندية
االن�س�ح��اب اال ب�ق��رار م��ن مجلس
ادارة ال�ن��ادي وم��واف�ق��ة الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ،أو ن �ت �ي �ج��ة اس �ق��اط
عضوية النادي من االتحاد بقرار
م�س�ب��ب م��ن ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
ل �ل�ات � �ح� ��اد وذل� � � ��ك دون االخ �ل ��ال
ب��أح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ،وت�ع��ام��ل
االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة املتخصصة
املشتركة في عضوية االتحادات
الدولية االوملبية أو غير االوملبية
معاملة االت �ح��ادات ف��ي املشاركة
الدولية.
مادة :36
على الهيئات الرياضية التي
ي� �ع ��اد ش �ه��ر ن �ظ �م �ه��ا االس��اس �ي��ة
تطبيقا الح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ان
ت�ع�ي��د ت�ش�ك�ي��ل م �ج��ال��س ادارت �ه��ا
وف�ق��ا للنظام امل�ع��دل وذل��ك خالل
س� �ت ��ة اش� �ه ��ر م� ��ن ت� ��اري� ��خ اع � ��ادة
الشهر ،ويصدر مدير عام الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة
ق ��رارا ب�ب��دء م��واع�ي��د االنتخابات
ع�ل��ى ان ت �ب��دأ االن �ت �خ��اب��ات خ�لال
امل� ��دة امل �ش ��ار ال �ي �ه��ا ب��االن��دي��ة ثم
االت� �ح ��ادات ث��م ال�ل�ج�ن��ة األومل�ب�ي��ة
على التوالي.
وتستمر املجالس حتى تاريخ

ال انسحاب لألندية
من االتحاد إال
بموافقة الجمعية
العمومية
مطالب نيابية
بخصخصة األندية
الرياضية
وزير اإلعالم والشباب الشيخ سلمان الحمود في حوار مع النائبني د .عبدالله الطريجي وعبدالله املعيوف

انتهاء ال ��دورة االومل�ب�ي��ة القادمة
وعلى ان تعيد الهيئات الرياضية
تشكيل م�ج��ال��س ادارات� �ه ��ا خ�لال
ث�ل�اث��ة اش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ان�ت�ه��اء
ه ��ذه ال � � ��دورة ،وف ��ي ه ��ذه ال�ح��ال��ة
وم��ا يليها م��ن ان�ت�خ��اب��ات تكون
مدة مجلس االدارة اربع سنوات،
ويجوز بقرار من الوزير املختص
ب�ن��اء ع�ل��ى م��واف�ق��ة مجلس ادارة
الهيئة العامة للشباب والرياضة
منح هذه الهيئات مهلة اضافية
إلج��راء االنتخابات ال تزيد على
شهرين ،ف��اذا انقضت ه��ذه امل��دة
دون ت �ش �ك �ي��ل م� �ج� �ل ��س االدارة
يوقف الدعم الحكومي املقدم لها.
م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ت � �ض� ��اف ف �ق��رة
ج � ��دي � ��دة ال� � ��ى ن� �ه ��اي ��ة امل � � � ��ادة 28
وف� �ق ��رت�ي�ن ج ��دي ��دت�ي�ن ب ��رق ��م (ه � �ـ،
و) ال � ��ى امل � � ��ادة  35م ��ن امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1978
املشار اليه نصوصها كالتالي:
مادة 28
ف � �ق� ��رة ج � ��دي � ��دة :ت �ش �ك��ل ب�م�ق��ر
امل �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة دائ � � ��رة خ��اص��ة
تختص دون غيرها بالنظر في
امل�ن��ازع��ات ذات الصلة بالنشاط
ال��ري��اض��ي وال �ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة
وت�س�ت��أن��ف اح�ك��ام�ه��ا ام ��ام دائ��رة
خ� ��اص� ��ة ت� �ش� �ك ��ل ل � �ه� ��ذا ال� �غ ��رض
بمحكمة االستئناف.
مادة :35
ال� �ف� �ق ��رة د :ان ي �ح �ض��ر ط��ال��ب
ال �ع �ض��وي��ة ش �خ �ص �ي��ا ل�ت�س�ج�ي��ل
ع �ض��وي �ت��ه ب �س �ك��رت��اري��ة ال� �ن ��ادي
خالل شهري فبراير وم��ارس من
ك��ل ع ��ام وف ��ي ح��ال��ة ق �ب��ول طلبه
ت��رد اقدميته م��ن ت��اري��خ تقديمه
ال �ط �ل��ب وي � �ص ��در م �ج �ل��س ادارة
الهيئة العامة للشباب والرياضة

الضوابط املنظمة لذلك.
ه �ـ  -ان ي�ح��ق للعضو ال�ع��ام��ل
ال ��ذي م�ض��ت س�ن��ة م�ي�لادي��ة على
ع�ض��وي�ت��ه وامل �س ��دد الش�ت��راك��ات��ه
ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ح� � �ض � ��ور ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية للنادي.
وق � � � ��ام ب� � �س � ��داد االش� � �ت � ��راك � ��ات
السنوية شخصيا او الكترونيا.
وع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة ان
ت �ت �ق��دم ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ل�ل�ت�س�ج�ي��ل وال �ش �ه��ر
وذلك خالل املدة وفقا لالجراءات
وال � �ش� ��روط ال �ت ��ي ي �ص��دره��ا ب�ه��ا
ق � ��رار م ��ن م �ج �ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للشباب والرياضة طبقا
للمادة  ، 4ف��اذا ل��م تتقدم الهيئة
ال��ري��اض �ي��ة ب�ط�ل�ب�ه��ا وت�س�ت��وف��ي
االوض � ��اع وال �ق��واع��د امل� �ق ��ررة في
ال�ق��ان��ون خل��ال امل ��دة امل �ح��ددة في
ق� ��رار ال�ه�ي�ئ��ة امل �ش��ار ال �ي��ه ت��وق��ف
جميع انشطتها ال��ري��اض�ي��ة ملدة
ث�ل�اث��ة اش �ه��ر ف� ��اذا ان �ق �ض��ت ه��ذه
املدة دون توفيق اوضاع اعتبرت
منحلة بقوة القانون.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
امل��ادة  3من القانون رق��م  5لسنة
 2007امل � �ش� ��ار ال � �ي� ��ه ف� ��ي ال �ن��ص
التالي:
المذكرة االيضاحية:
ت�م��ر رع��اي��ة ال�ش�ب��اب وال�ح��رك��ة
الرياضية حاليا بمرحلة اضحت
فيها الحاجة ملحة العادة النظر
ف� ��ي ب �ع��ض ج� ��وان� ��ب م �س �ي��رت �ه��ا،
وتهيئة البيئة واملناخ املناسبني
ل�ل��وص��ول ال��ى االه� ��داف امل�ن�ش��ود
تحقيقها م��ن ه��ذا ال�ق�ط��اع املهم،
االم� � � ��ر ال� � � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب م ��راج� �ع ��ة
ب�ع��ض ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي ترتبط
ب �ت �ن �ظ �ي��م ه � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع ب �م ��ا ف��ي
ذلك النظم االساسية لالتحادات

واالندية الرياضية ،وكذلك العمل
ع� �ل ��ى دراس� � � ��ة ج �م �ي��ع امل� �ع ��وق ��ات
ومواجهتها مع ما يتعلق منها
ب�ت�ش�ك�ي��ل م �ج��ال��س ادارات ه��ذه
الجهات ،وخاصة انه يقع عليها
مسؤولية ما يتطلع اليه الجميع
ان يضطلع ب��ه وي��ؤدي��ه الشباب
والحركة الرياضية من دون دعم
النشاط الرياضي.
ك �م��ا ان امل �ل�اء م ��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت�ت�ط�ل��ب ت�ن�ظ�ي��م اس� ��س تسجيل
االتحادات الرياضية ،وعلى غرار
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ال �خ��اص��ة بنظر
امل�ن��ازع��ات الرياضية املنصوص
على تشكيلها في القانون رقم 42
لسنة  1978امل�ش��ار ال�ي��ه ،ك��ان من
املالئم استحداث دائرة باملحكمة
الكلية تختص دون غيرها بنظر
املنازعات الرياضية ،وتستأنف
احكامها امام محكمة االستئناف
الرياضية وذل��ك لضمان الفصل
ال� �ع ��ادل وال �ص �ح �ي��ح ل�ل�م�ن��ازع��ات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ،ك � ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��ي
س�ت�ن�ظ��ر امل� �ن ��ازع ��ات اك �ث��ر دراي� ��ة
ب��ال �ج��ان��ب ال ��ري ��اض ��ي وش ��ؤون ��ه
وح� �ت ��ى ي �ج��د ك ��ل ص ��اح ��ب ط�ل��ب
ق��اض �ي��ا م �س �ت �ق�لا ي �ف �ص��ل ل ��ه ف��ي
خصومته مع الجهات او االجهزة
الرياضية بالبالد.
وتحقيقا لهذه االهداف قضت
امل� � � � ��ادة األول� � � � ��ى اس � �ت � �ب� ��دال ن��ص
امل � ��ادت �ي��ن  35 ،16م� ��ن امل� ��رس� ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1978
املشار اليه على النحو التالي:
امل � � � � � ��ادة  16ان ي � �ت� ��م اض� ��اف� ��ة
االندية التي تمارس ذات اللعبة
ال ��ى االت� �ح ��اد ،وي �ك��ون ل�ه��ا الحق
ب��االن �س �ح��اب م ��ن االت � �ح ��اد ب �ن��اء
ع� �ل ��ى ق � � ��رار ي� �ص ��در م� ��ن م�ج�ل��س
االدارة ب � � �ن� � ��اء ع� � �ل � ��ى م� ��واف � �ق� ��ة
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �ن ��ادي،

وب� � �ه � ��ذا االن � �س � �ح � ��اب ي� �ل� �غ ��ى ك��ل
ارت� �ب ��اط ف �ن��ي او اداري ل �ل �ن��ادي
ب ��االت� �ح ��اد ،وي �ت ��رت ��ب ذات االث ��ر
على قرار اسقاط عضوية النادي
وال�ت��ي يجب ان ت�ك��ون ب�ن��اء على
ق ��رار مجلس ادارة االت �ح��اد كما
نصت املادة على وجوب معاملة
االن� ��دي� ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة امل �ش �ت��رك��ة
ف��ي عضوية االت �ح��ادات الدولية
واالومل �ب �ي��ة م�ع��ام�ل��ة االت �ح��اد في
املشاركة الدولية.
ون � ��ص ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى امل � ��ادة
 :36ال� �ت ��زام ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
ال�ت��ي ي�ع��اد اش�ه��اره��ا ،ان تستمر
م �ج��ال��س ادارت � �ه� ��ا ال �ق��ائ �م��ة ال��ى
انتهاء ال��دورة االوملبية الحالية،
ع �ل��ى ان ي� �ع ��اد ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا خ�ل�ال
ارب �ع��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء
ال��دورة امل��ذك��ورة وم��ن ث��م تستمر
املجالس ملدة اربع سنوات.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ع�ل��ى
اض ��اف ��ة ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات على
املادتني  35 ،28بذات القانون.
ح� � �ي � ��ث ت� � �م � ��ت اض � � ��اف � � ��ة ف � �ق ��رة
جديدة الى امل��ادة  28من القانون
ت�ت�ض�م��ن ت�ش�ك�ي��ل دائ � ��رة خ��اص��ة
ب�م�ق��ر امل�ح �ك�م��ة ال �ك �ل �ي��ة ،تختص
دون غ �ي ��ره ��ا ب �ن �ظ��ر امل� �ن ��ازع ��ات
ذات الصلة بالقوانني الرياضية
واالنشطة الرياضية ذات الصلة،
وعلى ان تستأنف احكامها امام
دائرة خاصة بالنشاط الرياضي
بمحكمة االستئناف.
واض ��اف ��ت امل� � ��ادة  36ض��واب��ط
ال� � ��ى اج� � � � � ��راءات ق� �ي ��د ال �ع �ض��وي��ة
بالنوادي املختلفة وهي اشتراط
ح �ض ��ور ال �ع �ض��و ش �خ �ص �ي��ا ال��ى
مقر القيد بالنادي وان يكون قد
سدد االشتراك السنوي للنادي،
وتحديد م��ن يحق لهم املشاركة
ف��ي الجمعية العمومية للنادي
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ب �م ��رور س �ن��ة ق��اب �ل��ة ع �ل��ى ت��اري��خ
القيد.
وق � �ض� ��ت امل� � � � ��ادة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م��ن
ال�ق��ان��ون على ان يستبدل بنص
امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 5ل�س�ن��ة  2007امل �ش��ار ال �ي��ه نص
يتحقق ب��ه ،ان ي�ك��ون ل�ك��ل عضو
م� � ��ن اع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س االدارة
م� �م ��ن ي� �ح ��ق ل� �ه ��م امل � �ش� ��ارك� ��ة ف��ي
انتخابات مجالس ادارة االندية
ان يدلي صوته ملرشح واح��د من
املرشحني لعضوية مجلس ادارة
ال� �ن ��ادي ،وي �ت��رت��ب ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ة
ب� �ط�ل�ان ال� �ص ��وت ال � ��ذي ادل � ��ى ب��ه
لكل مرشح بما يترتب على هذا
البطالن من آثار.
وج � � ��اء ال� �ن ��ص ع� �ل ��ى اش� �ت ��راط
التقيد بالصوت الواحد ،تحقيقا
ملزيد م��ن الشفافية ف��ي االختيار
وم �ع��ال �ج��ة اآلث � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ال�ت��ي
نجمت عن بعض املخالفات ،التي
اوصل الى مجالس ادارة االندية
تجمعات وتكتالت ك��أن لها أث��را
س �ل �ب �ي��ا ع� �ل ��ى م� �س� �ي ��رة ال �ن �ش��اط
الرياضي بالبالد.
وتحقيقا مل��زي��د م��ن الشفافية
أل� ��زم� ��ت امل � � � ��ادة ال� �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �ش� �ب ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة ،اص � � ��دار
م �ج �ل��س ادارت � �ه� ��ا ق� � ��رارا لتنظيم
ت �ش �ك �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة م �خ �ت �ص ��ة ب �ك��ل
ن � ��اد واح � � ��دة ل�ل�اش� �ت ��راك ط �ل �ب��ات
ال� � �ع� � �ض � ��وي � ��ة ،وت � ��أك� � �ي � ��د ق� ��واع� ��د
ش ��روط� �ه ��ا وال� �ث ��ان� �ي ��ة ل�ل�اش ��راف
وم �ت��اب �ع��ة االن �ت �خ��اب��ات تحقيقا
لنزاهتها.
مل� ��ا ت� �ق ��دم ك � ��ان ه � ��ذا االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ب ��اج ��راء ت �ع��دي�لات على
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ك ��ل م ��ن امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1978
ف� ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
وال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007في
ش��أن تنظيم بعض اوج��ه العمل
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل� �ب� �ي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات واالن��دي��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ع �م�ل�ا ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق
الغايات املستهدفة لتطوير اداء
االن ��دي ��ة واالت � �ح ��ادات ال��ري��اض�ي��ة
الكويتية.
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رأى أن تعديالت الحيازات الزراعية ظالمة

الهاجري :عاصفة الحزم نجحت
في تحقيق أهدافها
أع� � ��رب م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب م ��اض ��ي
الهاجري عن تقديره لقرار دول
التحالف انتهاء عاصفة الحزم
ال �ت��ي ق��ادت �ه��ا امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ب� � �ق � ��رار ح� �ك� �ي ��م م��ن
خ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امللك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز الن�ق��اذ
ال � �ش � �ع ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ي م � ��ن ال �ف �ت �ن��ة
واإلره � ��اب وع ��ودة ال�ش��رع�ي��ة في
اليمن الشقيق مؤكدا أن الكويت
ورج ��ال� �ه ��ا ال� �ب ��واس ��ل ل� �ب ��وا ن ��داء
ال��واج��ب وش��ارك��وا م��ع أشقائهم
ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين م��ن دول ال�ت�ح��ال��ف
ف��ي ال �ت �ص��دي مل �ح ��اوالت زع��زع��ة
وت �ه��دي��د أم ��ن واس �ت �ق��رار ال�ي�م��ن
ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأض� � � � � � � � ��اف ال � � � �ه� � � ��اج� � � ��ري ف ��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �ع �س�ك��ري��ة ن�ج�ح��ت ب �ك��ل ك �ف��اءة
واق�ت��دار في ردع اإلره��اب وإزال��ة
ال � �ت � �ه ��دي ��دات امل ��وج� �ه ��ة ل��دول �ن��ا
الخليجية وخ��اص��ة ال�س�ع��ودي��ة
وحققت معظم أهدافها وفرضت
سيطرتها الجوية لقطع الطريق
في وصول األسلحة التي تصل
إل� � ��ى ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن وت� �م� �ك� �ن ��ت م��ن
ت��دم�ي��ر أسلحتهم الثقيلة التي
يهددون بها أمن اليمن واملنطقة،
م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ع�م�ل�ي��ات أك��دت
ت�ل�اح ��م دول ال �خ �ل �ي��ج وق��ادت �ه��ا
ووق � ��وف� � �ه � ��م ب � �ج� ��ان� ��ب ب �ع �ض �ه��م
البعض وع ��ززت الهيبة وال�ق��وة
الخليجية في التصدي لكل من
ت�س��ول ل��ه نفسه التفكير ف��ي أي
اعتداء على حدود أو سيادة أي
منها .وبني الهاجري أن الرهان

ماضي الهاجري

اليوم على وعي الشعب اليمني
وال� � ��ذي ه ��و م ��ن ي �ق ��رر أوض ��اع ��ه
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة داع � �ي ��ا ال� �ف ��رق ��اء ف��ي
ال� �ي� �م ��ن إل � ��ى االم � �ت � �ث ��ال ل �ل �ح��وار
الوطني الشامل وفقا للمبادرة
الخليجية واالتفاق على حلول
ي �م �ت �ث��ل ل �ه ��ا ال �ج �م �ي��ع م� ��ن أج ��ل
ع��ودة االستقرار واألم��ن واألم��ان
في اليمن وفي املنطقة ككل.
وأش��اد الهاجري ببدء عملية
إع � ��ادة األم� ��ل وال �ت��ي ت �ه��دف إل��ى
اس �ت �ئ �ن��اف ال �ح �ل��ول ال�س�ي��اس�ي��ة
وح � �م ��اي ��ة امل ��دن � �ي �ي�ن وم �ك��اف �ح��ة
اإلره� � ��اب وإع� � ��ادة إع �م ��ار ال�ي�م��ن
م �ت �م �ن �ي��ا أن ي �ح �ف��ظ ال� �ل ��ه ق� ��ادة
ودول وش � �ع� ��وب دول ال �خ �ل �ي��ج
م��ن ك��ل م�ك��روه وأن ينعم عليهم
بنعمة األمن واألمان واالستقرار
وأن يحفظ كويتنا الحبيبة من
ك ��ل ش ��ر ف ��ي ظ ��ل ق� �ي ��ادة ح�ض��رة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورعاه وسمو ولي عهده األمني.
إل ��ى ذل ��ك ق ��ال ال �ن��ائ��ب م��اض��ي

ال �ه��اج��ري إن ت�ص��وي�ت��ه ب��رف��ض
ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
ه�ي�ئ��ة ش� ��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
السمكية فيما يخص الحيازات
ال� ��زراع � �ي� ��ة ج� � ��اء ان� �س� �ج ��ام ��ا م��ع
ق �ن��اع �ت��ه ب � ��أن ه � ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات
ب� �ه ��ا ظ� �ل ��م واج � � �ح� � ��اف ف � ��ي ح��ق
امل � ��واط� � �ن �ي��ن امل� � � ��زارع � �ي ��ن ال� ��ذي� ��ن
ي� �ق ��وم ��ون ب��امل �س��اه �م��ة ف ��ي دع��م
األم � � � ��ن ال � �غ � ��ذائ � ��ي ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
مبينا أن شرط عدم التنازل عن
ال �ح �ي��ازة إال ب �ع��د  8س �ن��وات به
كثير م��ن التعسف وال�ظ�ل��م على
امل��زارع�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين مل��ن حصل
على ه��ذه ال�ح�ي��ازات بهدف دعم
األم��ن الغذائي مستغربا وضع
غرامة مبلغ  10االف دينار رغم
ان ص��اح��ب ال �ح �ي��ازة سيسحب
ت��رخ�ي�ص��ه وت� �س ��اءل :م��ا ال��داع��ي
الى هذه العقوبة.
وأك ��د ال �ه��اج��ري أن االع�ت�ق��اد
ب � � � � ��أن ال� � �ب� � �ع � ��ض ح � ��ول� � �ه � ��ا إل � ��ى
اس � �ت� ��راح� ��ات وم� �ت� �ن ��زه ��ات غ�ي��ر
صحيح واعتقاد خاطئ ،مشيرا
إل � ��ى أن ه� �ن ��اك رق� ��اب� ��ة م� ��ن ق�ب��ل
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة
وال � � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة وم �ت��اب �ع��ة
ألنشطة كل حيازة ال سيما أنها
سبق أن سحبت ح �ي��ازات لعدم
استغاللها في الغرض املمنوح
م��ن أج�ل�ه��ا ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن ه��ذا
التعديل به ظلم كبير.

الهرشاني يقترح تحصيل
 500دينار قبل تسجيل أي قضية
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ح�م��د ال�ه��رش��ان��ي
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ي �ق �ض��ي ب �ف��رض
رس� � ��وم ق �ب��ل ت �س �ج �ي��ل اي ق�ض�ي��ة
وذل ��ك ن�ظ��را ل�ك�ث��رة ال�ق�ض��اي��ا التي
ت��رف��ع وال �ت��ي ي�ت�ض��ح ف��ي بعضها
الكيدية.
واق � �ت ��رح ال �ه��رش��ان��ي أن ي �ك��ون
ال� �ح ��د األدن � � ��ى ل� ��رس ��وم ال �ق �ض��اي��ا
( )500دينار كويتي تدفع للخزانة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ق �ب��ل ت�س�ج�ي��ل أي
ق� �ض� �ي ��ة وح � �ص� ��ول � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى رق� ��م
ف ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات

أو ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أو امل �ح �ك �م��ة.
ودف � � ��ع ت� �ع ��وي ��ض ع � � ��ادل ل�ت�ك�ت�م��ل
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال �ح��ري��ة ول�ح�ف��ظ
كرامة املواطن واملواطنة  ،على أال
يكون هناك ح��د أعلى للتعويض
مل� ��ن ي ��دع ��ي ك ��ذب ��ا وب �ه �ت ��ان ��ا ع�ل��ى
اآلخ ��ري ��ن ب �م��ا ف��ي ذل ��ك اس �ت �خ��دام
ال��وس��ائ��ل اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وخ��دم��ات
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي وامل��دون��ات
والنشر اإللكتروني.
حمد الهرشاني

الحريص
يستفسر
عن تعيينات
القياديين
في الداخلية

مبارك الحريص

ق � � � � � ��دم ال � � � �ن � � ��ائ � � ��ب م � � �ب� � ��ارك
ال �ح��ري��ص س � ��ؤاال إل� ��ى ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي��ر
ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
الخالد ح��ول معايير اختيار
املرشحني للمناصب القيادية
بالوزارة.
وقال الحريص في معرض
سؤاله ان نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية اصدر
ال � �ق � ��رار ال � � � � ��وزاري رق � ��م 1527
لسنة  2015بشأن تعيني ٥٧
ض��اب�ط��ا ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ملناصب قيادية وإشرافية في
ق �ط��اع ال�ج�ن�س�ي��ة وال� �ج ��وازات
وت � �س ��اءل ع ��ن امل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي
ت ��م ع �ل��ى اس��اس �ه��ا امل �ف��اض �ل��ة
ف ��ي اخ �ت �ي��ار امل��رش �ح�ي�ن لتلك
املناصب؟
اض� � � ��اف :م� ��ن ب �ي�ن م �م ��ن ل��م
ي� �ت ��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م وك � ��ان � ��وا م��ن
امل ��رش� �ح�ي�ن م ��ن ه ��م اق� � ��دم ف��ي
القطاع وأع�ل��ى ف��ي الرتبة من
ب�ع��ض م�م��ن ك��ان��وا مشمولني
ب� ��ال � �ق� ��رار وت� � ��م اس �ت �ب �ع��اده��م
ف� ��ي ال �ل �ح �ظ ��ات االخ � �ي � ��رة م��ن
ق ��رار التعيني ل�ص��ال��ح م��ن هم
اق� � ��ل م �ن �ه��م خ � �ب ��ره وأق ��دم� �ي ��ة
ف �م��ا ه��ي االس� �ب ��اب ال �ت��ي ادت
الس�ت�ب�ع��اده��م م��ن ال �ق��رار على
ال��رغ��م م��ن اح�ق�ي�ت�ه��م ف��ي تلك
املناصب؟
واس�ت�ط��رد ق��ائ�لا :نمى الى
ع �ل �م��ي ان م ��ن ب�ي�ن ال ��ذي ��ن ت��م
اختيارهم لتلك املناصب من
عليه احكام صادرة بحقه من
قبل القضاء كما ان هناك من
تم احالته للتحقيق الداخلي
ب� � ��ال� � ��وزارة ف� �م ��ا م� � ��دى ص�ح��ة
ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ؟ ك�م��ا طالب
ب� �ت ��زوي ��ده ب �ك �ش��ف ت �ب�ي�ن ف�ي��ه
ال�ح��ال��ة الجنائية لجميع من
وردت اس �م ��اؤه ��م ف ��ي ال �ق��رار
الوزاري رقم  1527لسنة .2015

دشتي يسأل الكندري عن عقد
تجميع الحاويات بالشويخ
ت ��وج ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي بسؤال الى وزير املواصالت
وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى
الكندري عن بيانات العقد املبرم بني
اح��دى ش��رك��ات ال�خ��دم��ات وال ��وزارة
ب� �ش ��أن االن� �ت� �ف ��اع ب �ع �ق��ار ل�ت�ج�م�ي��ع
الحاويات بمنطقة الشويخ بالقرب
من مبنى مرور العاصمة.
واس � �ت � �ف � �س ��ر ع � ��ن ب � �ي� ��ان ت ��اري ��خ
التعاقد والقيمة االيجارية السنوية
واج � �م ��ال ��ي م� ��ا ح �ق �ق �ت��ه االي � � � ��رادات
العامة للدولة من ه��ذا العقد حتى
ت��اري�خ��ه مطالبا ب�ت��زوي��ده بنسخة
من العقد.
اض � � � � � � � � � � ��اف ه� � � � � � ��ل ت� � � � � � ��م ت � �س � �ل � �ي � ��م
ال � � � � � � ��وزارة امل � �خ � �ط � �ط� ��ات ل �ل �م �ن �ش��آت
واالس �ت �خ��دام��ات؟ م�ط��ال�ب��ا ب�ت��زوي��ده

د .عبدالحميد دشتي

بنسخة من املخططات سالفة البيان.
وأض� ��اف :ه��ل ه �ن��اك اي ش�ك��اوى
قدمت من اي طرف بشأن موضوع
هذا العقار؟

الظفيري :دعم الكفاءات
الوطنية بمكاتب «كونا»
دعا النائب د .منصور الظفيري وزير
االع�ل��ام وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ال ��ى دع ��م ال �ك �ف��اءات وذوي ال �خ �ب��رة من
الكويتيني الدارة املكاتب الخارجية في
وكالة االنباء الكويتية (كونا).
وق � � � � ��ال ال� � �ظ� � �ف� � �ي � ��ري :ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي ان ك��ون��ا ت��زخ��ر ب��ال�ع��دي��د من
ال � �خ � �ب ��رات ال� �ت ��ي ي �ش �ه��د ل �ه ��ا ال �ج �م �ي��ع
ب �ت �ف ��ان �ي �ه ��ا ب ��ال� �ع� �م ��ل الف � �ت � ��ا ال � � ��ى ان ��ه
ما زال هناك مراسلون اجانب يمثلون
الوكالة في العديد من عواصم العالم.
وت��اب��ع بقوله ان االح�ص��ائ�ي��ات التي
ت�ش�ي��ر ال ��ى ان ع ��دد امل��راس �ل�ين االج��ان��ب
ي � �ف � ��وق ع � � ��دد امل � ��راس� � �ل �ي��ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن
باضعاف كثيرة ،الفتا ال��ى ان الالئحة
الجديدة الخاصة باملكاتب الخارجية
التي صدرت في  2014 /7 /22لم تنص
على عدم جواز االنتداب الكثر من مرة.
واع � � ��رب ع ��ن ام �ل ��ه ب� ��أال ت �ق��ف ب�ع��ض
االطراف امام طموح الكفاءات الكويتية
ك ��ون ان ت�ف�ض�ي�ل�ه��ا ل�ل�ع�ن�ص��ر االج�ن�ب��ي
يعد مثلبا ال يمكن السكوت عليه.
ودع � ��ا ال �ظ �ف �ي��ري وزي � ��ر االع� �ل��ام ال��ى
ضرورة اعادة النظر في موضوع اقرار

د .منصور الظفيري

م�ج�ل��س ادارة وك��ال��ة االن �ب��اء الكويتية
الجديد باعطاء العقود ملديري االدارات
دون غيرهم بفروقات مالية كبيرة في
املرتبات مما يؤثر سلبا على الرواتب
في حالة التقاعد لبقية املوظفني الذين
ت�ف��وق خدمتهم الحكومية ودرج��ات�ه��م
املالية عن بعض املديرين السيما تمتع
ع��دد م��ن رؤس ��اء االق �س��ام بتلك العقود
ومازالوا منذ سنوات طويلة.

األموال العامة
تناقش تحقيقات الداو
تجتمع لجنة حماية األم��وال العامة
ظهر اليوم ملناقشة التحقيق في ظروف
وم�ل�اب �س��ات ص�ف�ق��ة ( ال � ��داو ك�ي�م�ي�ك��ال)
نظرا لتعلق امل��وض��وع بقضايا تخص
املال العام .

وذل ��ك ب�ح�ض��ور د .ع�ل��ي محمد أكبر
م��ن امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ب�ت��رول (س��اب�ق��ا)
وف � � � � � ��اروق ح � �س �ي�ن ال� ��زن � �ك� ��ي ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي  -مؤسسة البترول الكويتية
(سابقا) وممثليني عن ديوان املحاسبة
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أكد خالل حديثه لبرنامج «هاشتاج» على قناة المجلس تشريع العديد من القوانين التي تحفظ كيان األسرة

دشتي :ندعم حق المرأة الكويتية
في تجنيس أبنائها وفقا لضوابط
أك� ��د م �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية النائب د .عبد الحميد
دش � �ت � ��ي دع � �م � ��ه ل � �ح ��ق امل � � � � ��رأة ب� ��أن
ت �ت �س��اوى وال ��رج ��ل ب�ك��اف��ة ال�ح�ق��وق
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وأن� � � ��ه م� ��ؤم� ��ن ب��ذل��ك
وع � �م ��ل م� ��ن أج� � ��ل ت��رس �ي �خ��ه وق� ��ال
معلقا  :لنقدم للكويتي والكويتية
ح ��ق ت �ج �ن �ي��س وال ن ��ذه ��ب ل�ع�ق�ل�ي��ة
أن ال�ك��وي�ت�ي��ة ت��زوج��ت م��ن أج�ن�ب��ي
وأوالدها يتبعون الوالد وهي تعلم
ب��ذل��ك لكننا ن�ق��ول ان م��ن حقها أن
تجنس أوالدها مثلما يحق للرجل
الكويتي أن يجنس أوالده من غير
الكويتية وإذا وجد أي عبث توضع
ض��واب��ط ف��ي ال�ق��ان��ون وي�ف�ت��رض أن
التشريعي يضع ضوابط لذلك.
وذك ��ر خ�ل�ال ح��دي�ث��ه ف��ي برنامج
ه��اش �ت��اج ع �ل��ى ق �ن��اة امل �ج �ل��س ان��ه
إذا ك ��ان ه �ن��اك ت��وج��س م ��ن زي ��ادة
ط��واب �ي��ر ال �ع �م��ل واإلس� �ك ��ان ف��ال�ح��ل
ف��ي تجريد الجنسية الكويتية من
بعض املكتسبات املادية والتركيز
ح ��ول ال��راب �ط��ة واالن� �ت� �م ��اء وال � ��والء
وان تكون الجنسية الكويتية مثل
بقية الجنسيات األخ��رى في املزايا
ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا م �ش �ي��را إل� ��ى وج ��ود
مجتمعات كبيرة ويصل تعدادها
البشري إلى عشرات املاليني وليس
للجنسية مكتسبات فيها وال حتى
س �ك��ن إال ح ��ق ال��وظ �ي �ف��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
وال�ص�ح��ة ك�م��ا ت��وج��د ب�ع��ض ال��دول
العربية التي لم تمنح مواطناتها
تجنيس زوجها أو أبنائها غير أن
املشرع في الكويت ينظرإلى لم شمل
األس��رة بغض النظرعن املكتسبات
وعليه ف�لاب��د م��ن التضحية بشيء
م ��ن امل �ك �ت �س �ب��ات ووض� � ��ع ض��واب��ط
لتجنيس املستحقني.
تناقض وقصور
وفيما يتعلق برفض التشريعية
مقترحات تجنيس أبناء الكويتية
ق ��ال دش �ت��ي  :ل�ق��د ورد إل ��ى اللجنة
التشريعية ث�لاث��ة م�ق�ت��رح��ات كلها
ت� �ت� �م� �ح ��ور ح � � ��ول ت �ج �ن �ي��س أب� �ن ��اء
ال�ك��وي�ت�ي��ات م��ن غ�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي ول��م
ت �ش �م��ل أب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة
من غير محدد الجنسية وبالتالي
ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ك �م��ا أن امل � ��ادة ال�ث��ان�ي��ة
م ��ن ج�م�ي��ع االق� �ت ��راح ��ات اش�ت��رط��ت
أن ت�ك��ون جنسية األب أو ج��د األم
ب ��ال� �ت ��أس� �ي ��س وت� � ��م ت ��وض� �ي ��ح ذل ��ك
ب��امل��ذك��رة اإلي�ض��اح�ي��ة للمقترحات
م �م��ا ي �ت �ض��ح أن� ��ه أض � ��اف ل�ل�م��ذك��رة
اإليضاحية أحكاما جديدة للقانون
واألصل أن تكون اإلضافة في املادة
واملذكرة اإليضاحية كما لم يستند
أي م�ن�ه��ا ع �ل��ى أي م� ��ادة م ��ن م ��واد

مثالب في
مقترحات تجنيس
أبناء الكويتية
دفعت التشريعية
لرفضها
كثير من الدول لم
تمنح مواطناتها
حق تجنيس األبناء
د .عبدالحميد دشتي

املرسوم رق��م  15لسنة  59وبمعنى
آخ� ��ر ال �ل �ج �ن��ة رف �ض��ت االق �ت��راح ��ات
التي لم تنسجم هي وروح القانون
وإذا ل��م ن ��راع ذل��ك سنخلق قانونا
مشوها.
وت � ��اب � ��ع  :ن� �ح ��ن ن �ن �ظ ��ر إل� � ��ى أي
م �ق �ت��رح ي� �ع ��رض ع �ل �ي �ن��ا م ��ن ح�ي��ث
ال � �ف � �ك� ��رة وال� �ص� �ي� �غ ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
ف �ن �ح��ن ن��أخ��ذ ق ��رارن ��ا ب��ال�ت�ص��وي��ت
وجلساتنا سرية وفق املادة الرابعة
وال �خ �م �س�ي�ن ون �ح �ي��ل إل� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
امل �خ �ت �ص��ة ه � ��ذه ال � �ق ��وان �ي�ن م��رف �ق��ة
ب ��رأي �ن��ا ف �ي �ه��ا وال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت�ص��ة
تتخذ ما تراه مناسبا.
قانون الجنسية
واع � � �ت � � �ب� � ��ر دش � � �ت� � ��ي ان ق � ��ان � ��ون
الجنسية رق��م  15لسنة  59يحتاج
إل��ى إع ��ادة ن�ظ��ر ش��ام�ل��ة وأم ��ا أب�ن��اء

د .ابتهال الخطيب

األرام� ��ل وامل�ط�ل�ق��ات ف��امل��ادة الثالثة
وامل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ت�ن�ط�ب��ق عليهم
وتعطيهم الحق ويفترض ان تكون
الكشوفات معدلة ج��اه��زة وحسب
ع�ل�م�ن��ا وم�ت��اب�ع�ت�ن��ا ت��م رف�ع�ه��ا إل��ى
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ج �ن �س �ي��ة ال �ت��ي
ي� �ت ��رأس� �ه ��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
ووزيرالداخلية والكشوف تأخرت
في اللجنة العليا مؤكدا ان أسباب
رفض املقترحات دستورية وتستند
إل � ��ى امل � � ��ادة  27و 29ف��امل �ق �ت��رح��ات
ت��دع��و إل ��ى ال�ت�م�ي�ي��ز ح�ي�ن استثنت
أبناء الكويتية املتزوجة من البدون
وأرى ان ق��ان��ون الجنسية ككل فيه
الكثير من األمور الغامضة ومعيب
فحني يتحدث على سبيل املثال عن
تجنيس املسلم فإذا أصبح املجنس
غ�ي��ر مسلم ف��إن ذل��ك سببا لسحب
الجنسية وب�ص��راح��ة هنا القانون

التجنيس للنقاط األعلى
أش� � ��ار دش� �ت ��ي ف� ��ي رده ع�ل��ى
س��ؤال بشأن من لهم الحق في
ال �ت �ج �ن �ي��س أن ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
للتجنيس حني تنظر في الطلب
املقدم من اب��ن الكويتية لدراسة
إس �ت �ي �ف ��ائ ��ه ل �ل �ح��د األدن � � � ��ى م��ن
ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ي �ج��ب أن يحصل
عليها فإذا كان والد األم وجدها
ألبيها كويتي الجنسية له ست
ن �ق��اط وإذا ك ��ان وال� ��د األم فقط
كويتي الجنسية ل��ه أرب��ع نقاط
وإذا ك ��ان ه �ن��اك م��ن أق��رب��اء األم

أو االب � ��ن م ��ن ي �ح �م��ل ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية كاألخت أو األخ أو العم
أو الخال أو الزوج أو الزوجة له
نقطة وب��ال�ت��ال��ي ي�ت��م ج�م��ع ه��ذه
النقاط ف��إن حصل مقدم الطلب
على عشر نقاط كحد أدنى تقوم
اللجنة ال �ب��دأ ف��ي طلبه ع�ل��ى أن
تكون األولوية في التجنيس ملن
حصل على النقاط األعلى.

م�ع�ي��ب ون �ق��اط اإلس �ق��اط وال�س�ح��ب
م� �ش ��وب ��ة ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ج ��زئ� �ي ��ة ع ��دم
م �س��اواة امل ��رأة الكويتية ال�ت��ي نرى
ان م��ن ح�ق�ه��ا أن ت�ع�ط��ي الجنسية
ألب �ن��ائ �ه��ا وه ��و م �ث �ل��ب م ��ن امل �ث��ال��ب
امل � ��وج � ��ودة ف� ��ي ق� ��ان� ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ف � � ��إن ع � �ل� ��ى م �ن �ظ �م��ات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ال �ت��ي ي�ه�م�ه��ا ه��ذا
األم � ��ر أن ت �ع��د ط �ع �ن��ا وت �ق��دم��ه إل��ى
املحكمة الدستورية.
مسؤولية النائب
وأوض� � ��ح ان م �س��ؤول �ي��ة امل �ش��رع
ت �ح��ت ق �ب��ة ع �ب��د ال �ل��ه ال �س��ال��م ذك ��را
ك��ان أم أن�ث��ى ه��ي خ��دم��ة امل��واط�ن�ين
وت�م�ث�ي��ل األم ��ة ب��أس��ره��ا وان لجنة
األس ��رة وال�ط�ف��ل أن �ج��زت ق��وان�ين لم
ت �ك��ن م �ن �ج��زة وال � �ن� ��واب ي�ت�ح��رك��ون
ك �ث �ي ��را ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ح �ق ��وق امل � ��رأة
واألس� ��رة وم ��ن أب ��رز م��ا ت��م ف��ي ه��ذا
ال�ش��أن إق��رار محكمة أس��رة ومراكز
تسوية معتبرا ان السعي لتحقيق
املزيد من املكاسب للمرأة واألس��رة
م �س��ؤول �ي��ة ي�ح�م�ل�ه��ا ال � �ن ��واب ع�ل��ى
عاتقهم.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ك�ل�ف��ة امل��ادي��ة
ل� �ل� �ق ��ان ��ون وك ��ون � �ه ��ا أح� � ��د أس� �ب ��اب
رف��ض املقترحات ق��ال دش�ت��ي  :لقد
ت��م ال�ع�ب��ث ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة السكانية
ف � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت وف� � � � ��ي ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف �ه �ن ��اك م� ��ن ي �ت �خ��ذ م��ن
تجنيس األجنبيات تجارة وتربح
وال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة أص �ب �ح��ت
مطمعا وفيما يختص باالتفاقات
وال �ت �ش��ري �ع��ات ال��دول �ي��ة امل�ن��اه�ض��ة
للتمييز العنصري فإنها تعطي كل
دولة الحق في أن تحفظ مكوناتها
األصيلة ببعض التشريعات التي

تعطي ال��دول��ة الحق في ان تحافظ
على النوع والجنس.
سلبيات خطيرة
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا أك� ��دت ال�ح�ق��وق�ي��ة
وال� �ك ��ات� �ب ��ة ال �ص �ح �ف �ي��ة د .اب �ت �ه��ال
ال�خ�ط�ي��ب وج ��ود س�ل�ب�ي��ات خطيرة
ت� �ت ��رت ��ب ع� �ل ��ى ح � ��رم � ��ان امل ��واط� �ن ��ة
ال�ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ح�ق�ه��ا ف ��ي تجنيس
أب �ن ��ائ �ه ��ا م �ع �ت �ب��رة ان ال � �ه� ��دف م��ن
تجنيس الزوج أو الزوجة أو األبناء
ه��و جمع شمل العائلة اجتماعيا
وت �ق ��وي �ت �ه ��م وط� �ن� �ي ��ا أي ال �ش �ع��ور
ب��االن�ت�م��اء ل�ل��وط��ن ال��واح��د وتقوية
أواص � ��ر األس � ��رة ورب �ط �ه��ا ب ��األرض
واإلق �ل �ي��م ال ��ذي ي�ن�ت�م��ون إل�ي��ه لذلك
ف ��إن ع ��دم ت�ج�ن�ي�س�ه��م م �ع��ان��اة لها
أبعاد كثيرة اجتماعيا ومواطنيا .
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��دور م��ؤس�س��ات
املجتمع املدني أعربت الخطيب عن
اع�ت�ق��اده��ا ب��وج��ود تقصير م��ن كل
م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وال�ت��ي
تلعب دورا في تأخير قضايا املرأة
واألس � � � ��رة ل �ص��ال��ح ق �ض��اي��ا أخ� ��رى
تمنح األولوية
وأش� ��ارت ال�خ�ط�ي��ب ان م��ن م��زاي��ا
رف ��ض م �ق �ت��رح��ات ال�ت�ج�ن�ي��س ال�ت��ي
ق��دم��ت ل�ل�ت�ش��ري�ع�ي��ة وج� ��ود ق�ص��ور
بها يتعلق بالتمييز في حق املرأة
املتزوجة من البدون معتبرة ان ما
ت�ع�ت�ب��ره م��رض�ي��ا ف��ي ت�ل��ك القضية
يتعلق ب�م��ادة تنص على ان يكون
ك��وي �ت��ي ك ��ل م ��ن ول � ��د ف ��ي ال �ك��وي��ت
أو ف ��ي ال� �خ ��ارج ألب ك��وي �ت��ي أو أم
كويتية معتبرة ان هذه هي الجملة
ه ��ي امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ق��ان��ون ون �ظ��ام النقاط
املقترح فيه.

الجنسية الكويتية
مطمع والبعض
يستغلها للتجارة
والتربح
د .ابتهال الخطيب:
تجنيس األبناء
يقوي انتماءهم
للوطن ويربطهم
باألرض واإلقليم
عدم ضم أبناء
المتزوجات
من البدون إلى
مقترحات القوانين
قصور وتمييز
مؤسسات
المجتمع المدني
لعبت دورا في تأخر
قضايا المرأة
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الخالد يستقبل قائد
القيادة المركزية األمريكية
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أم ��س
قائد القيادة املركزية األمريكية
ال� � �ج� � �ن � ��رال ل� ��وي� ��د ج � ��ي أوس �ت��ن
وال� � � ��وف� � � ��د امل� � � ��راف� � � ��ق ل � � ��ه وذل � � ��ك

بمناسبة زيارته للبالد.
وح � � �ض� � ��ر امل� � �ق � ��اب� � �ل � ��ة س �ف �ي��ر
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال ��والي ��ات
املتحدة األمريكية الشيخ سالم
العبدالله ال�ج��اب��ر وم��دي��ر إدارة
امل�ت��اب�ع��ة وال�ت�ن�س�ي��ق ف��ي وزارة

ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ن� ��اص� ��ر ال �ص �ب �ي��ح
ونائب مدير إدارة األمريكيتني
فاضل حيدر الحسن.

الخالد مستقبال قائد القيادة املركزية األميركية

شدد على أن أي مبادرة لمعالجة األزمة يجب أن تنطلق من قرار مجلس األمن 2216

الجاراهلل« :إعادة األمل» ستفتح أبواب
العمل السياسي واإلنساني باليمن
ق � ��ال وك � �ي ��ل وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
خالد سليمان الجارالله إن انتهاء
عمليات عاصفة الحزم وبدء عملية
إعادة األمل سيفتح األبواب للعمل
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�ي�م��ن ع�ل��ى أس��اس
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2216
وامل� �ب ��اش ��رة ب��ال �ع �م �ل �ي��ات اإلغ��اث �ي��ة
واإلن �س��ان �ي��ة لتلبية االح�ت�ي��اج��ات
امللحة ألبناء الشعب اليمني.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل��وك�ي��ل
الجارالله على هامش حفل العشاء
ال��ذي أقامه رئيس مجلس ال��وزراء
ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د بمناسبة ان�ع�ق��اد
امل��ؤت�م��ر ال�ث��ام��ن ل��رؤس��اء البعثات
الدبلوماسية الكويتية.
وأع ��رب ال�ج��ارال�ل��ه ع��ن االرت �ي��اح
ألداء أب �ن��اء دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وح �ل �ف��ائ �ه��م وف� ��ي ه��ذه
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي الب ��د أن
ت �ص��ل إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة م�ت�م�ن�ي��ا ع ��ودة
ال�س�لام ف��ي اليمن وع��ودة األط��راف
ال � � �ت � ��ي ان � �ق � �ل � �ب� ��ت وآذت ال� �ش� �ع ��ب
ال�ي�م�ن��ي إل ��ى رش��ده��ا وإل ��ى ط��اول��ة
املفاوضات.
وأك� � � ��د اض� � �ط �ل��اع دول م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ب �ش �ك��ل أس� ��اس� ��ي وم �ه��م

الكويت على
ثقة في قدرات
السعودية
على ردع أي
محاولة تهدف
للنيل من أمنها
خالد سليمان الجارالله

بمساعدة اليمن مشيرا إل��ى تبرع
خ� � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
س�ل�م��ان بمبلغ  274م�ل�ي��ون دوالر
وه ��و م��ا اح �ت��اج �ت��ه األم� ��م امل�ت�ح��دة
مل�ع��ال�ج��ة األوض � ��اع االن �س��ان �ي��ة في
اليمن.
وأوض � � � � � � � ��ح أن دول م� �ج� �ل ��س
ال� �ت� �ع ��اون ب � ��دأت ب �م �س��اع��دة ودع ��م
ال�ي�م��ن ق�ب��ل ب��داي��ة ع�م�ل�ي��ة عاصفة
ال �ح ��زم ول ��ن ت �ت ��ردد ف ��ي امل�س��اه�م��ة
بأي جهود أخرى ملساعدة وإعادة
إع �م��ار ال�ي�م��ن م�ش�ي��را إل��ى ال�ب��رام��ج
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ط ��وي� �ل ��ة األم � � ��د ال �ت��ي
أطلقتها دول املجلس لدعم اليمن

في هذا الصدد.
وعن محاوالت تسلل الحوثيني
إل� � ��ى ح� � � ��دود ال � �س � �ع ��ودي ��ة أوض � ��ح
الجارالله أن هذا األمر متوقع ولكن
األشقاء باململكة في منتهى اليقظة
وال�ح��ذر وات �خ��ذوا ك��اف��ة االج ��راءات
لردع أي محاولة من قبل الحوثيني
وغ � �ي� ��ره� ��م ل� �ل� �م� �س ��اس ب � ��األراض � ��ي
السعودية مؤكدا ثقة دولة الكويت
ب �ق��درات اململكة ل ��ردع أي محاولة
تهدف للنيل من أمنها.
وع� � � � � ��ن م� � � � � ��دى ص � � �ح� � ��ة وج � � � ��ود
مبادرات قدمت لوقف إطالق النار
وان� �س� �ح ��اب ال �ح��وث �ي�ي�ن وت �ش �ك �ي��ل

حكومة وطنية قال الجارالله إن أي
مبادرة ملعالجة الوضع في اليمن
ي�ج��ب أن ت�ن�ط�ل��ق م��ن ال �ق��رار 2216
وعلى ضوء ما ورد في هذا القرار
من نصوص.
وردا ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ح � � ��ول رأي
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ب��االت �ف��اق
اإلط � � ��اري ال � ��ذي وق �ع �ت��ه إي� � ��ران م��ع
املجتمع ال��دول��ي ذك��ر الجارالله أن
دول مجلس التعاون رحبت بهذا
االت� �ف ��اق وت �م �ن��ت أن ي �ت��م ال�ت��وص��ل
التفاق نهائي.
وأع �ل �ن��ت دول ال�ت�ح��ال��ف ان�ت�ه��اء
عملية عاصفة الحزم وب��دء عملية
إع��ادة األم��ل وذل��ك استجابة لطلب
ال��رئ�ي��س اليمني ع�ب��درب��ه منصور
هادي.
من جهة أخرى نظمت في وزارة
الخارجية أمس محاضرة بعنوان:
أوض � � ��اع ال� �س ��وق ال �ن �ف �ط �ي��ة ض�م��ن
ف�ع��ال�ي��ات امل��ؤت�م��ر ال�ث��ام��ن ل��رؤس��اء
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الكويتية
افتتحها الجارالله ووزي��ر النفط
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األمة
د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وع ��دد م��ن ق �ي��ادات
مؤسسة البترول الوطنية.

الزراعة :تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
أك� � ��دت رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
وامل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة
لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية
ن �ب �ي �ل��ة ال �خ �ل �ي ��ل ض � � � ��رورة ت �ع��زي��ز
أواص ��ر ال ��دول العربية والتنسيق
والتكامل بينها في جميع املجاالت
وخ� �ص ��وص ��ا ال �ت �ن �م �ي��ة ال ��زراع� �ي ��ة
واالقتصادية.
وق � ��ال � ��ت ال� �خ� �ل� �ي ��ل ف � ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا

ف ��ي اج �ت �م ��اع امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمجلس العربي لدراسات املناطق
الجافة واألراض ��ي القاحلة أكساد
أم��س إن االج�ت�م��اع يستهدف دفع
عجلة التنمية االقتصادية للدول
ال �ع��رب �ي��ة ودع � ��م وت �ع ��زي ��ز م�س�ي��رة
العمل الزراعي العربي املشترك.
وأوض� �ح ��ت أن االج �ت �م��اع ال ��ذي
ي�س�ت�م��ر ي��وم�ي�ن ب �م �ش��ارك��ة ث�م��ان��ي

دول ع��رب �ي��ة ي�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د من
امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات م � �ش � �ي� ��دة ب �ج �ه ��ود
األم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول
العربية ودوره��ا الحيوي في دعم
ومساندة مؤسسات العمل العربي
ومنها املركز العربي أكساد داعية
إل ��ى ت��وط�ي��د ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون مع
امل �ن �ظ �م��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��رب �ي��ة
واإلقليمية وال��دول�ي��ة املتخصصة

ذات االهتمام بالعمل ال��زراع��ي من
خ�لال تنفيذ املشروعات والبرامج
امل � �ش � �ت ��رك ��ة وت � � �ب� � ��ادل امل� �ع� �ل ��وم ��ات
والخبرات واملشاركة في الفعاليات
ذات االهتمام املشترك.

الساير :تنظيم حملة إنسانية
عاجلة إلغاثة اليمن
ش � � ��دد رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر د .ه�لال
الساير على أهمية تبادل األفكار
واآلراء وتأصيل الحوار والنقاش
ب �ي��ن ال � �ش� ��رك� ��اء ح� � ��ول امل ��واض� �ي ��ع
ال �ج��وه��ري��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى باملشهد
االن �س��ان��ي ب �ص��ورة ع��ام��ة خ��اص��ة
ف��ي ظ��ل األوض � ��اع ال �ت��ي يشهدها
الوطن العربي السيما في سوريا
واليمن والعراق.
ودعا الساير لكونا على هامش
اجتماع رؤساء هيئات وجمعيات
ال� � �ه �ل��ال األح� � �م � ��ر ب� � � ��دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي ال��دوح��ة
إل��ى تنظيم حملة إغ��اث�ي��ة عاجلة
ل �ل �ي �م��ن إلغ ��اث ��ة األس � ��ر امل �ت �ض��ررة
موضحا أن األحداث األخيرة أدت
إلى حدوث حركة نزوح كبيرة في
املدن اليمنية نحو األرياف والتي
تعتبر األشد فقرا.
وأش��ار إل��ى أهمية دور االع�لام
وم �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف��ي
ال� �ق� �ي ��ام ب� � ��دور إي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي ن�ق��ل
ال��رس��ال��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�ل�ع��ال��م عما
يحدث للشعب اليمني م��ؤك��دا أن
األوض ��اع االنسانية ال�س��ائ��دة في
املنطقة تظهر أنها تواجه تحديات
ك �ب �ي��رة ت�ت�ط�ل��ب اس �ت �غ�ل�ال ق ��درات
جمعياتها الوطنية بصورة أكبر

د .هالل الساير

واالس �ت �ف��ادة م��ن امل ��زاي ��ا امل�ت��وف��رة
ل ��دي� �ه ��ا ألق� �ص ��ى درج � � ��ة وت �ع��زي��ز
الشراكة مع اآلخرين.
ودع � � ��ا إل � ��ى إع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
مفاهيم الشراكة وتنسيق الجهود
وت �ط��وي��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال�ع�م��ل
اإلغ� � ��اث� � ��ي واإلن� � �س � ��ان � ��ي وال� �ن� �ظ ��ر
إل �ي��ه ب �ص��ورة أك �ث��ر ش�م��ول�ي��ة بعد
امل � �س � �ت � �ج ��دات ال � �ت� ��ي ط� � � ��رأت ع �ل��ى
ال �س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة وإي �ج��اد حلول
ن��اج �ع��ة ووس� ��ائ� ��ل أك� �ث ��ر ف��اع �ل �ي��ة
إلي� �ص ��ال امل� �س ��اع ��دات االن �س��ان �ي��ة
ملستحقيها في املناطق امللتهبة.

«السكنية» ترفع أولوية
التنازل بين الوحدات
حتى  31ديسمبر 2004
أع � �ل � �ن� ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � � �ل � � ��رع � � ��اي � � ��ة ال� � �س� � �ك� � �ن� � �ي � ��ة رف � � ��ع
أول ��وي ��ة ال �ت �ن��ازل ب�ي�ن ال ��وح ��دات
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة امل� �ت� �س� �ل� �م ��ة ف �ع �ل �ي��ا
والطلبات القائمة حتى تاريخ
 .2004/12/31وق��ال��ت املؤسسة
ف ��ي ب �ي ��ان ص �ح��اف��ي أم� ��س إن �ه��ا
ت �س �ت �ق �ب��ل امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��راغ �ب�ي�ن

بعملية التنازل اعتبارا من يوم
األح � ��د امل �ق �ب��ل ف ��ي ص��ال��ة خ��دم��ة
امل� ��واط� ��ن ب �م �ب �ن��ى ال �س �ك �ن �ي��ة ف��ي
جنوب السرة.
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وزارة المالية :ال تأجيل لتطبيق اتفاقية «فاتكا»
ونقل المعلومات يبدأ سبتمبر المقبل
أعلنت وزارة املالية ال�ت��زام ال��دول
امل��وق�ع��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ف��ات�ك��ا ب��ال�ب��دء
في نقل املعلومات املطلوبة ملصلحة
ال�ض��رائ��ب األم��ري�ك�ي��ة ل�ت�ك��ون ج��اه��زة
في شهر سبتمبر املقبل مضيفة في
بيان لكونا أن املؤسسات املالية كافة
تلتزم طبقا لنصوص اتفاقية فاتكا
ب��إع��داد امل�ع�ل��وم��ات امل�ط�ل��وب��ة لتكون
ج ��اه ��زة ل �ل �ن �ق��ل مل �ص �ل �ح��ة ال �ض��رائ��ب
األمريكية في شهر سبتمبر .2015
وأوض �ح��ت أن أي تأجيل محتمل
على عملية نقل املعلومات هو شأن
خ ��اص ب�ين وزارة امل��ال�ي��ة ومصلحة
ال�ض��رائ��ب األمريكية ول��ن يؤثر على

ال �ت��زام��ات امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ت�ج��اه
متطلبات فاتكا وفق املواعيد املحددة
ب��االت �ف��اق �ي��ة م �ش �ي��رة إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة
املشكلة إلب ��رام اتفاقية فاتكا تعمل
ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق الس �ت �ي �ف��اء جميع
م�ت�ط�ل�ب��ات إب � ��رام االت �ف��اق �ي��ة وت�ع�م��ل
ع �ل��ى إت� �م ��ام االس � �ت � �ع ��دادات ال�ل�ازم ��ة
كافة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
وهيئة أس��واق امل��ال ووزارة التجارة
والصناعة واتحاد املصارف.
وذك ��رت أن اللجنة املعنية ب��إب��رام
ات �ف��اق �ي��ة ف��ات �ك��ا ت ��واص ��ل ج �ه��وده��ا
للتوقيع على االتفاقية م��ع الجانب

االم� ��ري � �ك� ��ي ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن ك��ل
اإلج��راءات الرسمية والبروتوكولية
وم � � � ��ن ث� � ��م اس � �ت � �ك � �م� ��ال اإلج � � � � � � ��راءات
ال ��دس� �ت ��وري ��ة واع� �ت� �م ��اده ��ا م� ��ن ق�ب��ل
مجلس األمة.
وب �ي �ن��ت أن ال�ل�ج�ن��ة ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ا
ع �ل��ى ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ك ��ل امل��ؤس �س��ات
امل � ��ال � � �ي � ��ة ل� �ل� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ف � � ��ي امل � ��وق � ��ع
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�م��ؤس�س��ات املتخلفة
ع� � ��ن ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ك � �م� ��ا ت� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
االنتهاء من التعليمات األولية املزمع
ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل��ؤس �س��ات
املالية الخاضعة التفاقية فاتكا حتى
تتمكن من معرفة املعلومات املطلوب

إرس ��ال� �ه ��ا ال � ��ى م �ص �ل �ح��ة ال �ض��رائ��ب
األمريكية (آي.آر.أس) والكيفية التي
يتم بها إرسال هذه املعلومات.
وش � � � ��ددت ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ال � �ت� ��زام
جميع املؤسسات املالية بمتطلبات
اتفاقية فاتكا مشيرة إلى أن الجهات
ال ��رق ��اب � �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق ت �ل��ك
االتفاقية ستوقع عقوبات وج��زاءات
م��ال�ي��ة ع�ل��ى امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة غير
امللتزمة بمتطلبات فاتكا.
وكانت وزارة املالية وقعت اتفاقية
مع حكومة الواليات املتحدة في شأن
ق��ان��ون ف��ات�ك��ا امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�ح�س��اب��ات
الخارجية لالمريكيني لدى املصارف

واملؤسسات املالية واألجنبية الذين
ال يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز
سيطرة مصلحة الضرائب األمريكية
ع�ل��ى ح ��االت ال �ت �ه��رب ال�ض��ري�ب��ي من
املواطنني األمريكيني.
وتعنى االتفاقية بجمع البيانات
واملعلومات وليست بغرض تحصيل
اإلي � � ��راد ال �ض��ري �ب��ي إذ ي �ل ��زم ق��ان��ون
ف ��ات� �ك ��ا ج �م �ي��ع امل� ��ؤس � �س� ��ات امل��ال �ي��ة
س ��واء ك��ان��ت ت �م��ارس أع�م��ال�ه��ا داخ��ل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أو خ��ارج�ه��ا على
تقديم ت�ق��اري��ر سنوية إل��ى مصلحة
الضرائب االمريكية.

تنسيق مع وزارة
الخارجية والبنك
المركزي وهيئة
أسواق المال
ووزارة التجارة
واتحاد المصارف
الستيفاء الشروط

العوضي :انتشار األسلحة النووية
أكبر المخاطر على األمن الدولي

مركز صباح األحمد :إدخال الروبوت
في المناهج من أولوياتنا

املطيري والعوضي يكرمان د .أولي هاينونني

أك��د مركز صباح األح�م��د للموهبة
واإلب� � � � ��داع ال� �ت ��اب ��ع مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي س �ع �ي��ه إل � ��ى إدخ � ��ال
ال��روب��وت ف��ي امل�ن��اه��ج التعليمية من
خ�ل�ال ط ��رق وأس��ال �ي��ب ت�ع�ل�ي��م محفزة
وم� �ش� �ج� �ع ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة ب ��اع� �ت� �ب ��ار ذل ��ك
م ��ن أول� ��وي� ��ات امل ��رك ��ز مل��واك �ب��ة ال �ت �ق��دم
التكنولوجي .وقال مدير املركز د.عمر
البناي في تصريح صحافي أم��س إن
ب��رن��ام��ج ال ��روب ��وت ه ��و أح� ��دث م�ج��ال
لجميع ع�ل��وم ال�ه�ن��دس��ة وتطبيقاتها
والتي تحقق انتشارا سريعا وواسعا
ف ��ي األوس � � ��اط ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي أن �ح��اء
كثيرة من العالم مضيفا أنه أداة تنفيذ
للمهمات يمأل زوايا الحياة.
واوض � � ��ح ال �ب �ن ��اي أن امل ��رك ��ز ط��رح
م � �س� ��اب � �ق� ��ة ال � � � ��روب � � � ��وت ل �ل �م ��رح �ل �ت�ي�ن

ق��ال ض��اب��ط االت �ص��ال الوطني
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
د .نادر العوضي إن خطر انتشار
األسلحة النووية يعد حاليا من
أهم العوامل الحاسمة التي تؤثر
على األمن الدولي.
وأك � ��د ال �ع��وض��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي على هامش محاضرة
نظمها معهد الكويت لألبحاث
ال �ع �ل �م �ي��ة أم � ��س ح � ��ول ت �ح��دي��ات
تنفيذ ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي للحد من
االن� �ت� �ش ��ار ال � �ن� ��ووي -إم �ك��ان �ي��ات
وأس ��ال� �ي ��ب ال �ت �ح �ق��ق وح ��دوده ��ا
أه� �م� �ي ��ة دور ال� ��وك� ��ال� ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ومساهمتها ف��ي ت�ع��زي��ز النظام
ال �ع��امل��ي مل �ن��ع ان �ت �ش��ار األس �ل �ح��ة
ال �ن ��ووي ��ة م ��ع ض� � ��رورة م �س��اع��دة
البلدان في تسخير االستخدامات

السلمية للتكنولوجيا النووية.
وأش� � ��ار إل� ��ى ال� � ��دور ال��رئ�ي�س��ي
ل�ل��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة
وصالحياتها في تطبيق اتفاق
ال � �ض � �م� ��ان� ��ات وال� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش ع �ل��ى
املرافق النووية بموجب معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال � �ع � ��ام ال � �س ��اب ��ق ورئ � �ي � ��س ق �س��م
الضمانات التابع للوكالة الدولية
للطاقة الذرية د .أولي هاينونني
في املحاضرة أن للوكالة أنشطة
ك �ب �ي��رة ت�ت�ع�ل��ق ب ��األم ��ن ال �ن��ووي
ونقل التكنولوجيا والضمانات
ول �ه��ا ع�لاق��ة م �ب��اش��رة ب�م�ع��اه��دة
ع ��دم ان �ت �ش��ار االس �ل �ح��ة ال�ن��ووي��ة
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ال �س �ل �ط��ة ال ��دول� �ي ��ة
املعنية بتنفيذ نظام الضمانات.

وق ��دم ه��اي�ن��ون�ين ال ��ذي يشغل
ح ��ال� �ي ��ا م �ن �ص��ب زم� �ي ��ل أول ف��ي
كلية هارفارد كينيدي ملركز بلفر
للعلوم وال�ش��ؤون الدولية نظرة
شاملة لبعض املعالم التي ميزت
ت��اري��خ ن�ظ��ام الضمانات ال��دول��ي
وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال � �ت� ��ي واج �ه �ت �ه��ا
ال� ��وك� ��ال� ��ة ع� �ل ��ى م � � ��دار ال� �س� �ن ��وات
امل��اض �ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ف�ع��ال�ي��ة
أساليب التحقق وال�ت��ي مكنتها
م� ��ن ت �ح �س�ي�ن ط � ��رق ج � ��رد امل � ��واد
ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي ب�ح��وزة ال ��دول في
منشآتها النووية.

وزير التربية يتابع مسابقة الرياضيات حياة

االبتدائية واملتوسطة لزيادة انتشار
هذه التكنولوجيا وبث روح املنافسة
واإلب � � � ��داع ب�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة الف� �ت ��ا إل � ��ى أن
املركز سيقيم حفال ختاميا للمسابقة

الوطنية الثانية للروبوت في  26و27
ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ت �ح��ت رع ��اي ��ة وزي ��ر
ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي د.ب��در
العيسى.

افتتاح المرحلة الثالثة من البرنامج
التدريبي للشباب
اف �ت �ت��ح م �ش ��روع ال ��دول ��ة ال �ت��دري �ب��ي
لتنمية واستثمار طاقات الشباب الذي
ت��رع��اه وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون الشباب
وت �ن �ف��ذه ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع م �ك �ت��ب األب � �ح� ��اث واالس � �ت � �ش ��ارات
وال� �ت ��دري ��ب ب �ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة م �س �ت��واه
ال �ت��دري �ب��ي ال �ث ��ال ��ث واألخ � �ي� ��ر ب�ح�س��ب
ال �خ �ط��ة ال��زم �ن �ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة امل �ق��ررة
للمشروع.
وقالت جامعة الكويت في بيان إن

األس �ب��وع األخ �ي��ر م��ن امل �ش��روع ي�ه��دف
إلى إكساب املتدربني فنيات وكفايات
ت � ��دري � ��ب ت�ل��ائ� ��م ال �ط �ب �ي �ع ��ة ال� �خ ��اص ��ة
للشباب مضيفة أن ع��دد املتدربني في
هذا املستوى بلغ  273متدربا ومتدربة
م��ن جهات العمل الحكومية املشتركة
في املشروع إضافة إلى جمعيات النفع
العام والهيئات.
وأض � ��اف � ��ت أن� � ��ه ب� �ع ��د ان � �ت � �ه ��اء ه ��ذا
امل�س�ت��وى سيقام حفل تكريم ملتدربي

امل �س �ت ��وى ال �ث ��ال ��ث ب ��داي ��ة ش �ه��ر م��اي��و
ب �ح �ض ��ور ق � �ي � ��ادات رف �ي �ع ��ة امل �س �ت��وى
ف��ي ال��دول��ة ت�ق��دي��را م��ن ال�ق��ائ�م�ين على
امل� �ش ��روع ل �ج �ه��ود امل �ت��درب�ي�ن امل �ب��ذول��ة
ط��وال ف�ت��رة امل�ش��روع ال��ذي ام�ت��د أربعة
أش �ه��ر م �ش �ي��رة إل ��ى أن ال �ق��ائ �م�ين على
املشروع أعربوا عن شكرهم للمتدربني
اللتزامهم بحضور جميع املستويات
ومشاركتهم الفاعلة واملتميزة والتي
أهلتهم لبلوغ املستوى األخير.

األخيرة

16
اتحاد العمال يؤكد حرصه
على متابعة قضايا المرأة العاملة
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سالمة المواطنين
الكويتيين في سيدني
أك��دت سفارة دول��ة الكويت لدى
أس� �ت ��رال� �ي ��ا أم� � ��س س �ل�ام� ��ة ج �م �ي��ع
ال � �ط �ل�اب وامل� ��واط � �ن �ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب �م��دي �ن��ة س �ي��دن��ي ال� �ت ��ي ت�ع��رض��ت
ل �ت �ق �ل �ب��ات ج ��وي ��ة وه� �ط ��ول أم �ط��ار
رع��دي��ة غ��زي��رة ع�ل��ى م��دى اليومني
امل��اض �ي�ين خ�ل�ف��ت خ �س��ائ��ر ب�ش��ري��ة
ومادية.
وق� � � ��ال امل� �س� �ت� �ش ��ار ف � ��ي س� �ف ��ارة
الكويت راشد الصالح إن السفارة
ف � ��ي ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ك� ��ان � �ب � �ي� ��را ت ��ؤك ��د
س�لام��ة جميع ال�ط�لاب واملواطنني
الكويتيني امل�ت��واج��دي��ن حاليا في
مدينة سيدني.

رئيسة لجنة املرأة في اتحاد العمال د .سناء العصفور تتوسط عضوات االتحاد

أك ��دت رئ�ي�س��ة ل�ج�ن��ة امل� ��رأة في
االت � �ح� ��اد ال� �ع ��ام ل �ع �م��ال ال �ك��وي��ت
د.سناء العصفور حرص االتحاد
على متابعة املشكالت والقضايا
ال�ت��ي تتعرض لها امل ��رأة العاملة
ف � ��ي ال � � �ب �ل��اد وإي � � �ج � � ��اد ال� �ح� �ل ��ول
املناسبة لها.
وق��ال��ت ال�ع�ص�ف��ور ل�ك��ون��ا على
ه ��ام ��ش م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي م��ؤت�م��ر
ال�ع�م��ل ال �ع��رب��ي ال � �ـ 42إن االت �ح��اد
يعمل على ن�ص��رة امل ��رأة العاملة

وح�ف��ظ حقوقها كاملة موضحة
أن االت � �ح� ��اد ي �ق �ي��م ع � ��دة أن �ش �ط��ة
وورش فنية وثقافية تخدم املرأة
في مجاالت عديدة منها النفسية
واالجتماعية والبيئة والسالمة
م� �ش� �ي ��رة إل � ��ى دور االت� � �ح � ��اد ف��ي
املشاركة بمؤتمر العمل العربي
ال � �ـ 42م��ن خ�ل�ال م�ن��اق�ش��ة ط��رح��ت
ت � �ح ��ت ع � � �ن� � ��وان :ل� �ج� �ن ��ة ال � �ح� ��وار
االج�ت�م��اع��ي ف��ي ت�ع��زي��ز الحماية
االجتماعية وتطرقت إلى حقوق

املرأة وحمايتها من البطالة.
وش��ددت على أهمية االنصات
إلى آراء النساء العامالت والعمل
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ح��وار االج�ت�م��اع��ي
في ال��دول العربية عبر املساعدة
ف ��ي ت �ح��دي��ث ت �ش��ري �ع��ات ال �ع �م��ل
الوطني وتحسني ق��درات إدارات
ال �ع �م��ل ودع � ��م م �ن �ظ �م��ات ال �ع �م��ال
وأصحاب العمل وتعزيز املساواة
بني الجنسني.

صورة من الماضي

في انتخابات مجلس األمة لعام  1999تنافس على مقاعد البرلمان  288مرش��حا في حين بلغ
عدد الناخبين  112882ناخبا وشارك بعملية االقتراع  91126ناخبا بنسبة .٪ 80.7

المركز العلمي يعد
برنامجا متخصصا
ليوم األرض
أعلن املركز العلمي إعداد برنامج
متخصص لالحتفال بيوم األرض
ال �ع��امل��ي ال � � �ـ 45ال� �ي ��وم ت �ح��ت ش �ع��ار:
دورن��ا لنقود .وق��ال مدير التسويق
وال�ع�لاق��ات العامة ف��ي امل��رك��ز ن��واف
ال ��ردي� �ن ��ي إن ب��رن��ام��ج االح �ت �ف��ال �ي��ة
ي� �ت� �ض� �م ��ن ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن األن� �ش� �ط ��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة إذ ي �ق��وم طلبة
امل ��دارس ب�ت��زي�ين وزخ��رف��ة ح��اوي��ات
ال �ق �م��ام��ة واس �ت �خ��دام �ه��ا ف ��ي امل��رك��ز
لتشجيع ال ��زوار على إع��ادة تدوير
امل� �خ� �ل� �ف ��ات ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل � ��ى إق ��ام ��ة
امل ��رح� �ل ��ة ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة م� ��ن امل �س��اب �ق��ة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ف��ي ف�ب��راي��ر
املاضي.

جانب من الحمالت االنتخابية بالدائرة السادسة عشرة في انتخابات مجلس األمة .1999
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الموضوع

لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد

الحلقة النقاشية الخاصة بشأن:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني الجديد.
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.
خالل الفترة من  29 - 27ابريل 2015

الوقت -المكان
المحاور

أح� � ��رز ف ��ري ��ق ط �ل��اب ال �ج��ام �ع��ة
األم��ري �ك �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ال�ب�ط��ول��ة
األولى لدوري مناظرات مؤسسات
التعليم العالي باللغة االنجليزية.
وأس� � � �ف � � ��رت ال� � �ج � ��ول � ��ة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة
للبطولة ع��ن ف��وز ف��ري��ق الجامعة
األمريكية بعد أن أجاد فن التناظر
ح��ول موضوع بعنوان :يقرر هذا
املجلس إش�ه��ار االت�ح��اد الطالبي
وم� � �ن � ��ع ال � � �ط �ل ��اب م � � ��ن األن � �ش � �ط� ��ة
السياسية.

رئيس التحرير

• ح � �ص� ��ة ف � �ه� ��د ح� � � � ��راب ال ��وس� �م ��ي
امل �ط �ي��ري ،أرم� �ل ��ة :ح �م��ود ع �ل��ي ال�غ�ن�ي��م
املطيري 58 ،عامًا( ،شيعت) ،ضاحية صباح
الناصر ،ق ،1ش ،24م ،1تلفون60001111:
• ف��اط �م��ة ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب��رج��س،
ارم �ل��ة ع�ب��دال��رح�م��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز السعد
املنيفي 84 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :الخالدية
دي� � ��وان ال �ب��رج��س ،ق ،3ش ج��اس��م محمد
البرجس ،تلفون،24811460 - 99010398 :
ن � �س ��اء :ح �ط�ي�ن ق ،3ش ،10م ،70ت �ل �ف��ون:
99029135
• م �ط �ل��ق ب� ��ن ج ��وي �ع ��د ال �س �ف��ران��ي
ال�ع�ج�م��ي 70 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،امل�ن�ق��ف ق،2
ش ،21م ،21بجانب سنترال املنقف ،تلفون:
55889855 - 60477777 - 90919555
• م �ع �ت��وق ام � ��ان ال �ف �ل �ي��ج 91 ،ع��ام��ا،
(ي�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة م��ن ص�ب��اح ال �ي��وم) ،رج��ال:
ضاحية عبدالله ال�س��ال��م ،دي��ون الفليج ،ق،2
ش ص �ن �ع��اء ،م ،10ت �ل �ف��ون- 99412345 :
 ، 22520207نساء :مشرف ق ،5ش ،15م،13
تلفون99005994 - 25385497 :

• ه �ي��ا ف �ه��د ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�خ�ل�ي�ف��ة،
زوج ��ة :ع�ب��دال�ل��ه ع�ل��ي خ�ض�ي��ر 79 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :ديوان الخليفة ،الخالدية ،ق،1
ش ح�ض��رم��وت ،ت�ل�ف��ون ،99039498 :نساء:
الخالدية ق ،1ش ،10م ،4تلفون24811106 :
• غنيم عبدالرحمن محمد الفايز51 ،
عاما( ،شيع) ،رجال :اليرموك ق ،4ش ،4م،52
تلفون ،99385035 :نساء :الرميثية ،ق ،7ش
حسن البنا ،م ،17تلفون99088870 :
• عنود عبدالعزيز محمد بو البنات،
زوج��ة :جعفر حسني ماجكي 58 ،عاما،
(ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :ش ��رق ،م�س�ج��د ال�ش�ع�ب��ان
بجانب التسهيالت ،تلفون ،66008842نساء:
ديوان الزلزلة ،الدسمة.
• بيبي كرم صفر ،ارملة :محمد علي
كريمي 82 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :حسينة
سيد محمد ،سلوى ،ق ،3ش املسجد االقصى،
تلفون ،90080667 :نساء :الساملية ،ق ،12ش
ابو ذر الغفاري ،ج ،5م ،8تلفون25613114 :

 10.00صباحًا حتى  2.00ظهرا
مبنى مجلس األمة الكويتي في قاعة االحتفاالت الكبرى

«األمريكية» تحرز
بطولة مناظرات
التعليم العالي

إعداد إدارة اإلعالم

الوفيات

مناقشة وحوار مفتوح حول:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.

المشاركون
دعوة عامة مفتوحة للمختصين وأصحاب
االهتمام والراغبين في المناقشة
للتواصل :مباشر  22439289من داخل المجلس  22002256فاكس22440266:
Email:Educationcomnitee@KNA.com

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

