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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 07رجب 1436
 26أبريل 2015
العدد 651

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم :توحيد رسالة الكويت الدبلوماسية
أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م�����رزوق ال��غ��ان��م ف���ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا خ�لال
حفل العشاء ال��ذي أق��ام��ه على ش��رف رؤس���اء البعثات الدبلوماسية
الكويتية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الثامن بحضور رئيس مجلس
الوزراء باإلنابة الشيخ صباح الخالد أن الدبلوماسية البرملانية تعد
رافدا للدبلوماسية الرسمية لدولة الكويت وتساهم بفعالية لخدمة
قضاياها الوطنية.
تفاصيل (ص)03-02

العبداهلل :الحكومة ستقدم القانون للمجلس قبل نهاية مايو

اإلعالم اإللكتروني والمطبوعات
على طاولة التعليمية غدا
ت��ع��ق��د ل��ج��ن��ة ش������ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م
وال���ث���ق���اف���ة واالرش���������اد ال��ب��رمل��ان��ي��ة
غ����دا االث���ن�ي�ن ح��ل��ق��ت��ه��ا ال��ن��ق��اش��ي��ة
ال�������خ�������اص�������ة ب�������ق�������ان�������ون االع������ل�����ام
اإللكتروني الجديد والتعديالت
ع����ل����ى ق����ان����ون����ي اإلع�����ل����ام امل����رئ����ي
وامل��س��م��وع وامل��ط��ب��وع��ات والنشر
وذلك في تمام الساعة  10صباحا
ب�����ق�����اع�����ة االح�������ت�������ف�������االت ال����ك����ب����رى
باملجلس برعاية رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
وم�������ن امل������ق������رر أن ي������ش������ارك ف��ي
ال��ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��اش��ي��ة ال���ت���ي تعقد
خالل الفترة من  27إلى  29أبريل
الجاري عدد من ممثلي الجهات
الحكومية وجمعيات النفع العام

الكندري يطالب
بتقرير عن المواد
المسرطنة
ط������ال������ب ال������ن������ائ������ب ف���ي���ص���ل
ال�����ك�����ن�����دري م�����س�����ؤول�����ي ك��ل��ي��ة
ال��ط��ب وم��رك��ز ال��ع��ل��وم الطبية
ت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر ن��ه��ائ��ي ش��ام��ل
ح������ول خ���ط���ر ت���ف���اق���م ال���ت���ل���وث
واس����ت����خ����دام م������واد م��س��رط��ن��ة
ف��ي م��ش��رح��ة ال��ك��ل��ي��ة ال سيما
م����ادة ال��ف��ورم��ال��ده��اي��د .وق���ال
ال����ك����ن����دري إن ج���م���ي���ع األدل������ة
وال�����ب�����راه��ي��ن ك���ف���ي���ل���ة ب���إي���ق���اف
امل���س���ؤول�ي�ن ع���ن ال��ع��م��ل لحني
البت في املوضوع.
وأش��������ار ال����ك����ن����دري إل������ى أن
ت��ع��ه��د وزي�����ر ال��ـ��ـ��ـ��ت��رب��ي��ة وزي���ر
ال����ت����ع����ل����ي����م ال�����ع�����ال�����ي د .ب�����در
العيسى بالشروع في ترميم
امل��ش��رح��ة ب��ش��ك��ل ف����وري ليس
كافيا وعليه تزويدنا بتقارير
ف������وري������ة ع������ن ك������ل ال����خ����ط����وات
امل������ت������خ������ذة وم������������دى خ�����ط�����ورة
ال���وض���ع ال��ح��ال��ي ع��ل��ى صحة
الطلبة والعاملني باملشرحة.
وتساءل الكندري :هل سيتم
وقف العمل في املشرحة أثناء
القيام بالتصليحات؟

ذات الصلة ب��ه��ذا امل��ج��ال وخ��ب��راء
في موضوع اإلعالم .وقال رئيس
اللجنة التعليمية النائب د .عودة
ال��روي��ع��ي ف���ي ت��ص��ري��ح صحافي
أم�����س إن ال���ح���اج���ة ب����ات����ت م��اس��ة
ل�����وج�����ود ق�����وان��ي��ن ت���ن���ظ���م ال���ن���ش���ر
واالع�لام خاصة االلكتروني منه
ف���ي ظ���ل ال��ت��ط��ور االع�ل�ام���ي ال���ذي
يشهده العالم.
وأض��اف أن الحلقات النقاشية
س����ت����ت����ي����ح ال������ف������رص������ة ألص�����ح�����اب
ال�����خ�����ب�����رات وامل����خ����ت����ص��ي�ن إلب�������داء
آرائ��ه��م ح��ول ال��ق��وان�ين املطروحة
ل���ل���ن���ق���اش وص������وال ال�����ى ال��ت��ص��ور
االف������ض������ل ل�����ه�����ذه ال�����ق�����وان��ي��ن ب��م��ا
يجعلها قابلة للتطبيق ومحققة

ل���ل���ص���ال���ح ال����ع����ام وه�����و م����ا ي��ك��ف��ل
املشاركة املجتمعية في التشريع
وي��ض��ع أم����ام ال��ل��ج��ن��ة التعليمية
رؤية متكاملة للتعديالت األنسب
على هذه التشريعات.
وذك������ر أن ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
ل����ن ت��س��ت��ع��ج��ل األم������ر وس���ت���درس
القوانني وتراجعها بتأن وبشكل
مستفيض لتنقيتها م��ن املثالب
وس��ت��ب��دي امل�لاح��ظ��ات إن وج��دت
ليتم تقويمها وتصحيحها بما
ي���ت���ن���اس���ب م����ع ط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ت��م��ع
الكويتي.
وس�����ت�����وج�����ه ال����ل����ج����ن����ة دع���������وات
ل����ح����ض����ور ال����ح����ل����ق����ات ال���ن���ق���اش���ي���ة
إل�����ى وزي������ر اإلع���ل���ام وزي������ر ال���دول���ة

ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان
ال��ح��م��ود وم��س��ؤول��ي ال�����وزارة .إلى
ذل������ك ،ق�����ال وزي������ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون
م��ج��ل��س ال����������وزراء ال���ش���ي���خ م��ح��م��د
ال���ع���ب���دال���ل���ه ال����ص����ب����اح إن ق���ان���ون
اإلع�ل�ام اإللكتروني سيجهز بعد
أسبوعني من اليوم وسيحال إلى
مجلس األمة قبل نهاية مايو املقبل
وأوضح العبدالله أن هناك الكثير
من وسائل اإلع�لام غير املرخصة
على االنترنت والتي ليس لها أي
تنظيم أو م��ع��ي��ار وال��ح��ك��وم��ة من
خ�ل�ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ملجلس
ال������وزراء س��ت��ع��رض ال��ق��ان��ون ال��ذي
من شأنه تنظيم تلك األم��ور دون
املساس بالحريات.

الخرينج :أمن اليمن بالشرعية
ونزع أسلحة االنقالبيين
أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة
وع���ض���و ال���ب���رمل���ان ال���ع���رب���ي م���ب���ارك
ال��خ��ري��ن��ج أن االل����ت����زام ب��ال��ش��رع��ي��ة
املتمثلة في الرئيس اليمني عبدربه
م��ن��ص��ور ه����ادي وت��ط��ب��ي��ق امل���ب���ادرة
الخليجية وتفعيل الحوار الوطني
ونزع األسلحة من أيدي االنقالبيني
تمثل بداية طريق اليمن الستعادة
أمنه وسالمة أبنائه.

وأض���������اف ال���خ���ري���ن���ج ف�����ي ك��ل��م��ة
خ�لال اجتماعات البرملان العربي
امل����ن����ع����ق����دة ح����ال����ي����ا ف�����ي ج��ي��ب��وت��ي
وامل��������ش��������ارك ف����ي����ه����ا ن�����ائ�����ب رئ���ي���س
ال���ب���رمل���ان ال��ع��رب��ي م��ح��م��د ال��ج��ب��ري
وال��ن��ائ��ب د.م��ح��م��د ال��ح��وي��ل��ة أؤك��د
وأج������دد ب��ص��ف��ت��ي م��م��ث�لا ل��ل��ب��رمل��ان
ال��ع��رب��ي وم��ج��ل��س األم����ة ال��ك��وي��ت��ي
االعتراف الكامل والدعم للشرعية

ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة في
رئيسها الشرعي س��ي��ادة الرئيس
ع���ب���درب���ه م���ن���ص���ور ه������ادي رئ��ي��س��ا
شرعيا للجمهورية اليمنية ملا في
ذل��ك من تحقيق لالستقرار لليمن
وشعبه األبي.
تفاصيل (ص)04

الميزانيات تصوت اليوم
على  26حسابا ختاميا
ت�����ن�����اق�����ش ل����ج����ن����ة امل�����ي�����زان�����ي�����ات
وال�����ح�����س�����اب ال����خ����ت����ام����ي م���ي���زان���ي���ة
الهيئة العامة للشباب والرياضة
ف���ي���م���ا ت����ص����وت ع���ل���ى  26م���ش���روع
اع����ت����م����اد وح����س����اب����ا خ���ت���ام���ي���ا ع��ن
سنوات مالية سابقة.
وت�������ب�������ح�������ث ل������ج������ن������ة ال��������ش��������ؤون
االق����ت����ص����ادي����ة وامل�����ال�����ي�����ة م����ش����روع

ق��ان��ون واالق���ت���راح���ات ب��ق��وان�ين في
ش����أن امل���ن���اق���ص���ات ال���ع���ام���ة وك��ذل��ك
ال��ت��ع��دي�لات ع��ل��ى امل����داول����ة األول����ى
ب���ش���أن ت��ع��دي��ل ق���ان���ون ال��ت��أم��ي��ن��ات
االجتماعية.
وت���ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة امل����راف����ق ال��ع��ام��ة
االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون ف����ي ش�����أن ع���دم
جواز قطع املياه عن املشتركني إال

الشيخ محمد العبدالله

د .عودة الرويعي

وأش������ار إل����ى أن ن���ص ال��ق��ان��ون
ال��ـ��ـ��ذي ورد مـــــن وزارة اإلع��ـ��ـ��ـ��ـ�لام
ي������ن������ط������م م�������واق�������ـ�������ـ�������ع ال�����ص�����ح�����ف
اإلل�������ك�������ت�������رون�������ي�������ة وامل�����������دون�����������ات
وال��ي��وت��ي��وب ل��ك��ن س��ب��ب التأخير

ه�����و ط����ل����ب ال���ل���ج���ن���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة
م���راج���ع���ة ه�����ذه ال���ن���ص���وص ل��ك��ي
ت���ض���ف���ي ال���ت���ن���ظ���ي���م ع����ل����ى ب���اق���ي
وس�������ائ�������ل ال������ت������واص������ل وت����وف����ي����ر
الحماية الكافية مع الحرية.

العوضي :إنشاء الشركة يحل
مشكلة «العمالة المنزلية»
أك����د ال���ن���ائ���ب ك���ام���ل ال���ع���وض���ي أن
إنشاء شركة للعمالة املنزلية سوف
يساهم في حل املشكلة بشكل جذري.
وق�������ال ال����ع����وض����ي خ���ل��ال اس��ت��ق��ب��ال��ه
لوفد من السفارة اإلمريكية إن هذه
الشركة ستعمل على اختيار العمالة
املنزلية املناسبة للعمل في الكويت
من خالل التحري عن سلوك العمالة
ال���واف���دة ع���ن ط��ري��ق ص��ح��ي��ف��ة األدل���ة
الجنائية الخاصة بكل عمالة قبل أن

تصل الكويت وكذلك الحد من الغالء
الفاحش في تكاليف استقدامها.
م�������ن ج����ان����ب����ه����ا أث������ن������ت ج���ي���ن���ي���ف���ر
هيجستنبرج امل��س��ؤول��ة السياسية
في السفارة على فكرة إنشاء الشركة
وأك���دت أن الشركة س��وف يكون لها
دور رئيسي في رفع اسم الكويت من
القائمة السوداء لحقوق اإلنسان.
تفاصيل (ص)05

اللجان الدائمة 44 :اجتماعا
و 52تقريرا في مارس

بعد صدور حكم قضائي.
وتناقش لجنة امل��وارد البشرية
مشروع البديل االستراتيجي الذي
أحالته الحكومة إلى مجلس األمة.

تفاصيل (ص)05

عقدت  11لجنة دائمة  44اجتماعا
في شهر م��ارس استغرقت  98ساعة
و 42دقيقة أصدرت خاللها  52تقريرا.
وفي تقرير صادر عن قسم التنسيق
ال��ت��اب��ع لقطاع ال��ل��ج��ان البرملانية في
م��ج��ل��س األم�����ة ي���وض���ح ع��م��ل ال��ل��ج��ان
ال���ب���رمل���ان���ي���ة ت���ب�ي�ن أن أك����ث����ر ال���ل���ج���ان
اج��ت��م��اع��ا ف���ي ه���ذا ال��ش��ه��ر ه���ي لجنة
امليزانيات بعشرة اجتماعات تلتها
لجنة الشؤون التشريعية التي عقدت

 7اج��ت��م��اع��ات وأص������درت  33ت��ق��ري��را.
وع��ق��دت اللجنة امل��ال��ي��ة  7اجتماعات
وأصدرت  3تقارير فيما عقدت لجنة
حماية األم����وال ال��ع��ام��ة  6اجتماعات
ول��م تصدر أي تقرير في حني عقدت
املرافق العامة  5اجتماعات وأصدرت
 6ت����ق����اري����ر ف���ي���م���ا ل�����م ت���ع���ق���د ال��ل��ج��ن��ة
التعليمية أي اجتماعات في مارس.

ملف «الدستور» (ص)13-09
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تحدث خالل حفل عشاء على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية عن دور وفود الصداقة البرلمانية

الغانم :التنسيق بين مجلس األمة والخارجية
الدبلوماسية البرلمانية تعد رافدا للدبلوماسية الرسمية وتساهم في خدمة القضايا الوطنية

الغانم يلقي كلمة أثناء مأدبة العشاء التي أقامها على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية

أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م أه � �م � �ي� ��ة ت� ��وح � �ي� ��د خ� �ط ��اب
السياسة الخارجية للدولة وأن ذلك
يأتي التزاما بالنصوص الدستورية
التي يجب أن تحترم مشيرا إلى أن
التنسيق الدائم بني املجلس الحالي
ووزارة الخارجية أفضى إلى صوت
ق��وي واح��د للدبلوماسية الكويتية
في الخارج.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
خ�لال حفل العشاء ال��ذي أقامه على
شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية
الكويتية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم
ال� �ث ��ام ��ن ب �ح �ض ��ور رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � ��وزراء ب ��اإلن ��اب ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد إن الدبلوماسية البرملانية

جانب من الحضور

ت�ع��د راف ��دا للدبلوماسية الرسمية
ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت وت �س��اه��م ب�ف�ع��ال�ي��ة
لخدمة قضاياها الوطنية.
وأش � � � ��ار ال � �غ ��ان ��م إل� � ��ى أن� � ��ه وف �ق��ا
ل�ل��دس�ت��ور واس �ت �ن��ادا ع�ل��ى امل��ادت�ين
 50و 123م��ن ال��دس �ت��ور فالسياسة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ه � ��ي س� �ي ��اس ��ة واح� � ��دة
م � ��ؤك � ��دا أن� � ��ه ل � ��ن ن �ق �ب ��ل ب� � ��أن ت �ك��ون
ال��رس��ائ��ل ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ت��ي تحملها
ال � ��وف � ��ود ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ع��ن
الرسائل الحكومية مبينا أن بعض
السفراء شهدوا في السابق زي��ارات
وفود برملانية عديدة واختالف تلك
الرسائل االمر الذي تسبب في حرج
سياسي .
وت ��اب ��ع ال �غ ��ان ��م :أق��ول �ه��ا ب��ال�ع�ل��ن

وع �ل��ى رؤوس األش� �ه ��اد إن� ��ه خ�لال
ف � � �ت� � ��رة رئ � ��اس � � �ت � ��ي مل � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
وب� ��وج� ��ود أع� �ض ��اء م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
ول �ج �ن ��ة ال � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف ��إن
ص��وت �ن��ا ص ��وت واح� ��د ق ��وي ول�ي��س
ص��وت�ين ول ��ن أق �ب��ل أن ت �ك��ون ه�ن��اك
رس��ال��ة أخ��رى ع��دا رس��ال��ة السياسة
الخارجية للدولة.
وأكد أنه من حق النواب أن يعبروا
ع ��ن م�لاح �ظ��ات �ه��م ب �ش��أن ال�س�ي��اس��ة
ال �خ��ارج �ي��ة وي� �ك ��ون ذل� ��ك م ��ن خ�لال
إب��داء املالحظات في لجنة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أو ف ��ي ق ��اع ��ة ع �ب��دال �ل��ه
السالم كما من حقهم أن يوصلوها
إل ��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ول �ك��ن عندما
ن� �ك ��ون ف ��ي ال � �خ� ��ارج ف � ��إن رس��ال �ت �ن��ا

وصوتنا واحد وهذا ليس اجتهادا
أو رأي��ا شخصيا ن��ري��د ف��رض��ه على
اآلخرين وإنما مبدأ دستوري نلتزم
به نصا وروحا.
وأش � � � ��اد ال� �غ ��ان ��م ب� �ت� �ط ��ور ع�ل�اق��ة
مجلس األمة بوزارة الخارجية التي
شهدت تقدما كبيرا وذلك من خالل
ت �ع��اون وف ��ود م�ج�م��وع��ات ال�ص��داق��ة
البرملانية والخارجية عبر تنسيقهم
ال��دائ��م مثمنا ال ��دور الكبير لسفراء
دول ��ة ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن يمثلون سمو
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ف ��ي ال � �خ� ��ارج ف ��ي ه��ذا
الصدد.
وأض��اف أن التعاون ب�ين مجلس
األمة ووزارة الخارجية في الجانب
ال �س �ي��اس��ي ي �ت �ج �ل��ى ب �ع ��دة م�ش��اه��د

الحضور متابعا كلمة الغانم

خ� �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة امل� ��اض � �ي� ��ة أب � ��رزه � ��ا
ال �ل �ق��اءات امل �ت �ك��ررة وال �ع��دي��دة ال�ت��ي
ج �م �ع��ت ع � � ��ددا ك� �ب� �ي ��را م� ��ن ال � �ن ��واب
ورئ �ي ��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة س� � ��واء ف ��ي ق��اع��ة
عبدالله السالم أو في مكتب املجلس
ع �ن��دم��ا ت �ك��ون امل��واض �ي��ع ال �ت��ي يتم
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا حساسة وت �س �ت��دع��ي
ن � ��وع � ��ا م � ��ن ال � �س� ��ري� ��ة الس� �ت� �ي� �ض ��اح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال �ع��دي��د من
ال�ق�ض��اي��ا اإلقليمية وال��دول �ي��ة التي
تشهدها املنطقة أخيرا.
وأش � ��ار إل ��ى أن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ليس
ب��روت��وك��ول�ي��ا ترحيبيا ف�ق��ط وإن�م��ا
ي�م�ث��ل ل�ن��ا ف��ي ال�س�ل�ط��ة التشريعية
ف��رص��ة ف��ي غ��اي��ة األه �م �ي��ة ي �ج��ب أن

ن�س�ت�ث�م��ره��ا ل �ل �ت��واص��ل م�ب�ي�ن��ا إن�ن��ا
ن �ق��در ال�ت�ض�ح�ي��ات ال �ت��ي تقدمونها
أنتم وأعضاء البعثات الدبلوماسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ال � �خ � ��ارج وج �ه��دك��م
ال� �ج� �ب ��ار ال � � ��ذي ت� �ب ��ذل ��ون ��ه م� ��ن أج ��ل
ال� �ك ��وي ��ت وأم� �ي ��ره ��ا وش �ع �ب �ه��ا وأن
ع�م�ل�ك��م ن�ش�ع��ر ب��ه ون�ت�ل�م�س��ه بشكل
دائم.
وذكر أن قدرنا أن نكون في موقع
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة املهمة
والدقيقة والحرجة من تاريخ دولة
الكويت السيما اننا نحن في دولة
صغيرة ونعيش في محيط إقليمي
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أفضى إلى صوت دبلوماسي قوي

الخالد :نثمن جهود الدبلوماسية البرلمانية وصوت الشعب حاضر في القمم الخليجية بكلمة الغانم

الخالد يلقي بدوره كلمة خالل مأدبة العشاء

تتمة المنشور ص02
م�ل�ت�ه��ب وق ��د م��ن ال �ل��ه ع�ل�ي�ن��ا بقائد
ح �ك �ي��م ان �ت �ه��ج س �ي��اس �ي��ة م �ت��وازن��ه
ت��رف��ض ك��ل االستقطابات الطائفية
وال �ق �ب �ل �ي��ة وغ �ي��ره��ا م ��ن س�ي��اس�ي��ات
يفخر ب�ه��ا ك��ل ك��وي�ت��ي ح�ت��ى أس�م��اه
العالم أجمع قائدا للعمل اإلنساني
ول��ذل��ك م��ن ح �س��ن ح�ظ�ن��ا أن ي�ك��ون
م� ��ؤس� ��س ه� � ��ذه ال� �س� �ي ��اس ��ة ح �ض��رة
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله ورعاه.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ث �م ��ن رئ � ��س م�ج�ل��س
ال� � � � ��وزراء ب ��االن ��اب ��ة ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
ال � �خ� ��ال� ��د ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة م� �م ��اث� �ل ��ة دور

صورة جماعية في ختام مأدبة العشاء

جانب من الحضور

ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة الكويتية
ال � � � �ت� � � ��ي ت� � �س� � �ي � ��ر ب � � � ��ال� � � � �ت � � � ��وازي م ��ع
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ل��دول��ة
الكويت وتحركها الشعبي من خالل
ال��وف��ود البرملانية ول�ج��ان الصداقة
ال � � ��ذي ي �س ��ان ��د وي� �ع ��اض ��د ت �ح��رك �ن��ا
الرسمي.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د إن
س� �م ��و ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
األح �م ��د أش� ��ار ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ب��اف�ت�ت��اح
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ام��ن ل ��رؤس ��اء ال�ب�ع�ث��ات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة إل� � ��ى ان ت �م��اس��ك
ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ه� ��و م� ��ن ج�ع��ل
ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� � �ت� � �ج � ��اوز ال � �ص � �ع ��وب ��ات
واالخطار والتهديدات املحيطة بها
من كل جانب.

واف � � � ��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال �خ��ال��د
ب��أن��ه اش� ��ار ب � ��دوره ف��ي ك�ل�م�ت��ه ام��ام
امل��ؤت �م��ر ان ال �ك��وي��ت ق�ب�ل��ت ال�ت�ح��دي
واستضافت مؤتمرات وقمم متعددة
مؤخرا رغم كل الظروف والتحديات
ومدى خطورة االوضاع في املنطقة
ولكن بفضل املولى القدير والشعب
ال �ك��وي �ت��ي اس �ت �ط �ع �ن��ا ج �م��ع ال �ع��ال��م
خالل هذه القمم واملؤتمرات.
ول �ف��ت ال ��ى كلمة رئ �ي��س مجلس
االم � ��ة م � ��رزوق الغانم التي ال �ق��اه��ا
في قمة دول مجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ب��اع �ت �ب��اره رئ�ي��س
مجموعة رؤس��اء مجالس ال�ش��ورى
وال � �ن� ��واب وال ��وط� �ن ��ي واالم� � ��ة ب ��دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج

العربية وهي املرة األولى التي يكون
ص� ��وت ال �ش �ع��ب ح ��اض ��را ف ��ي ال�ق�م��ة
معبرا ع��ن تطلعات ش�ع��وب منطقة
الخليج بشأن مستقبلها.
وأع� � � � � � � � � � � � � � ��رب ع � � � � � � ��ن األم � � � � � � � � � � � ��ل أن
ت� ��واص� ��ل ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي س �ي��اس �ت �ه��ا
ودب�ل��وم��اس�ي�ت�ه��ا «التي ب�ن��اه��ا من
س�ب�ق�ن��ا وت �خ ��رج م ��ن م ��درس ��ة سمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
السياسية والدبلوماسية» مؤكدا أن
الكويت تملك مخزونا بشريا وافرا
وغنيا تستطيع من خالله االستمرار
بخدمة شعبها ومصالحها.

الغانم يرعى الحلقات النقاشية
حول اإلعالم اإللكتروني
والمرئي والمسموع
ب ��رع ��اي ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م تعقد لجنة ش��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش� � � � � ��اد
بمجلس األم��ة غ��دا االثنني حلقتها
النقاشية الخاصة بقانون االع�لام
االل�ك�ت��رون��ي ال�ج��دي��د وال�ت�ع��دي�لات
ع � �ل� ��ى ق � ��ان � ��ون � ��ي االع � � �ل� � ��ام امل� ��رئ� ��ي
وامل �س �م ��وع وامل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر
وذل��ك في تمام الساعة  10صباحا
بقاعة االحتفاالت الكبرى باملجلس.
وم� � � ��ن امل � � �ق� � ��رر أن ي � � �ش� � ��ارك ف��ي
الحلقات النقاشية التي تعقد خالل
ال�ف�ت��رة م��ن  27إل��ى  29أب��ري��ل 2015
عدد من ممثلي الجهات الحكومية
وجمعيات النفع العام ذات الصلة
في هذا املجال وخبراء في موضوع
االعالم .
وق��ال رئ�ي��س اللجنة التعليمية
ال � �ن ��ائ ��ب د .ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي إن ال� �ح ��اج ��ة
ب��ات��ت م��اس��ة ل��وج��ود ق��وان�ين تنظم
النشر واإلع�لام خاصة اإللكتروني
م� �ن ��ه ف � ��ي ظ � ��ل ال � �ت � �ط ��ور اإلع �ل�ام� ��ي
ال� ��ذي ي �ش �ه��ده ال �ع��ال��م ،م�ض�ي�ف��ا أن
الحلقات النقاشية ستتيح الفرصة
ألص� �ح ��اب ال� �خ� �ب ��رات وامل �خ �ت �ص�ين
ف ��ي إب � � ��داء آرائ � �ه� ��م ح� ��ول ال �ق��وان�ي�ن

املطروحة للنقاش حتى يتم إث��راء
ال �ن �ق��اش وال ��وص ��ول إل ��ى ال�ت�ص��ور
األفضل لهذه القوانني بما يجعلها
ق��اب�ل��ة للتطبيق ومحققة للصالح
العام.
وذك ��ر أن ال�ل�ج�ن��ة التعليمية لن
تستعجل األمر وستدرس القوانني
وتراجعها بتأن وبشكل مستفيض
ل�ت�ن�ق�ي�ت�ه��ا م ��ن امل �ث ��ال ��ب وس �ت �ب��دي
املالحظات إن وجدت ليتم تقويمها
وت �ص �ح �ي �ح �ه��ا ب �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب م��ع
طبيعة املجتمع الكويتي .
وأوض ��ح أن��ه بعد عقد الحلقات
وم �ن��اق �ش �ت �ه��ا واالن� �ت� �ه ��اء م ��ن أخ��ذ
اآلراء م��ن أص �ح��اب ال �ش��أن سنقدم
رؤيتنا م��ن اللجنة التعليمية إلى
مجلس األم ��ة الت �خ��اذ ال�ل�ازم بهذه
القوانني وإذا ارتأينا ضرورة إجراء
تعديالت سنجريها.
وفي نهاية حديثه قال الرويعي
إن اللجنة التعليمية حريصة على
ت �ع��زي��ز امل� �ش ��ارك ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ف��ي
ال �ت �ش��ري��ع وإن �ه ��ا ت��رح��ب ب�ح�ض��ور
كل شخص لديه الرغبة باملشاركة
ب �ه��ذه ال �ح �ل �ق��ات ،م��ؤك��دا ان ��ه سيتم
أخ � ��ذ ج �م �ي��ع امل� �ق� �ت ��رح ��ات واآلراء
املطروحة بعني االعتبار.
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يشارك والجبري والحويلة في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي في جيبوتي

الخرينج :أمن اليمن بااللتزام بالشرعية
والمبادرة الخليجية ونزع سالح االنقالبيين
ي�ش��ارك نائب رئيس مجلس األم��ة
عضو البرملان العربي مبارك الخرينج
ونائب رئيس البرملان العربي النائب
م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري وع � �ض ��و ال� �ب ��رمل ��ان
ال �ع��رب��ي ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة
في أعمال الجلسة الخامسة من دور
االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث للفصل التشريعي
األول للبرملان العربي والتي تعقد في
جمهورية جيبوتي وتختتم اعمالها
اليوم األحد.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق أك��د الخرينج
أمس أن االلتزام بالشرعية املتمثلة
في الرئيس اليمني عبدربه منصور
ه��ادي وتطبيق امل�ب��ادرة الخليجية
وت �ف �ع �ي��ل ال � �ح� ��وار ال ��وط� �ن ��ي ون� ��زع
األسلحة من أيدي االنقالبيني تمثل
ب��داي��ة طريق اليمن الستعادة أمنه
وسالمة أبنائه.
وق� ��ال ال �خ��ري �ن��ج ف��ي ك�ل�م��ة خ�لال
اجتماعات البرملان العربي املنعقدة
ح��ال�ي��ا ف��ي جيبوتي «أؤك ��د وأج��دد
ب �ص �ف �ت��ي م �م �ث�لا ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي
وم�ج�ل��س األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي االع �ت��راف
ال �ك��ام��ل وال��دع��م ل�ل�ش��رع�ي��ة اليمنية
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي رئ�ي�س�ه��ا
ال �ش��رع��ي س �ي��ادة ال��رئ �ي��س ع�ب��درب��ه
م� �ن� �ص ��ور ه� � � ��ادي رئ� �ي� �س ��ا ش��رع �ي��ا
للجمهورية اليمنية ملا في ذلك من
تحقيق ل�لاس�ت�ق��رار لليمن وشعبه
االبي».
وأض��اف :رغ��م س��وء األوض��اع في
اليمن الشقيق من هجوم عصابات
م �س �ل �ح��ة ك��ال �ح��وث �ي�ين وت �ه��دي��ده��م
ألرواح البشر من أبناء شعب اليمن
املساملني إذ نؤيد وندعم بشدة قرار
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
في تولي زم��ام امل�ب��ادرة في انطالق
عملية عاصفة الحزم ويضاف لها
الدعم العربي الكامل.
تضامن عربي
وأض � � � ��اف أن ه� � ��ذا ي �ع �ك ��س ل �ن��ا
تضامنا على مستويات مهمة وإنه
لتأكيد وإح �ي��اء م��ن أم�ت�ن��ا العربية
على تحقيق فكرة التضامن العربي
م ��رة أخ� ��رى م �ت �ج �س��دة ف ��ي ع��اص�ف��ة
ال�ح��زم وال�ت��ي تستهدف م��ن يزعزع
ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ي �م��ن ال �ش �ق �ي��ق وأم ��ن
أب �ن ��ائ ��ه ف �ه��ي ع �م �ل �ي��ة ح� ��زم ت�ع�ك��س
م �ك��ان��ة وأه �م �ي ��ة ال �ي �م��ن ف ��ي ق �ل��وب
ال � �ش � �ع ��وب ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع ��رب �ي ��ة
الشقيقة.
وشدد الخرينج على أهمية وقف
ال� �ت ��دخ�ل�ات ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال �ش��أن
ال �ي �م �ن��ي ت �ح��دي��دا ت �ل��ك ال �ت��ي ت��دع��م
العصابات الحوثية فالجرائم التي
ت��رت�ك�ب�ه��ا ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ت�م�ث��ل ت�ه��دي��دا

نؤكد دعمنا
الكامل للقرار
الخليجي المتمثل
في عملية عاصفة
الحزم
مبارك الخرينج

د .محمد الحويلة

محمد الجبري

م�ب��اش��را لليمن وأب�ن��ائ��ه م��ن جانب
وأمن واستقرار ال��دول املجاورة من
جانب آخر فال يمكن ملن أحب بلده
أن يهدد اخوته وجيرانه.
وأض� � � ��اف :ك �م��ا ال ي �م �ك��ن ت �غ��اف��ل
ت ��أك� �ي ��دن ��ا ري� � � � ��ادة ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ع ��ام ��ة وال� �ت ��ي ك� ��ان ل�ه��ا
دور م�ه��م ف��ي إص� ��دار ق ��رار مجلس
األمن األخير رقم  2216بشأن تبنيه
مل� �ش ��روع ال� �ق ��رار ال �ع��رب��ي وإدراج� � ��ه
ت�ح��ت ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع ال ��ذي يحظر
تسليح الحوثيني.
وأك� ��د أن ه ��ذا ي �ع��د ان �ت �ص��ارا من
ن � ��وع آخ � ��ر ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال ��دول ��ي
ويؤكد دوما على التزام دول مجلس
التعاون الخليجية والدول العربية
بأهمية الشرعية الدولية املمثلة في
منظمة األمم املتحدة.
ولفت إلى أنه ألمر محزن ومؤلم
م� � ��ا ن � � � ��راه م� � ��ن ف � ��وض � ��ى اج� �ت ��اح ��ت
العديد م��ن بلداننا العربية وه��زت
أرك��ان االستقرار وإن هذه الفوضى
ليست إال مؤشرا على قتامة الواقع
وغ�م��وض املستقبل وال يسعنا في
هذا الوقت إال أن نستحضر وبشدة
م��ا ن� ��راه ي �ح��دث م��ؤخ��را ف��ي ال�ي�م��ن
ال �ش �ق �ي��ق اذ ي �ض��اف ه �ن��ا ج ��رح في
جسد شعوب األمة العربية.

التشريعي األول ( )2015/2014الذي
ع ��رض ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ف��ي  16يونيو
 2014ومالحظاته حياله.
وت�ن��اول��ت اللجنة كذلك مضبطة
االج �ت �م ��اع ال �ث��ال��ث ل � ��دور االن �ع �ق��اد
ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
األول ال��ذي عقد في  15و 16فبراير
املاضي إضافة إل��ى البنود الدائمة
على جدول األعمال ومنها القضية
الفلسطينية واألمن القومي العربي
ب � �ج� ��ان� ��ب م � � �ش� � ��روع ك� �ت� �ي ��ب خ� ��اص
ب �ت ��وص �ي ��ات ن� � ��دوة األم� � ��ن ال �ق��وم��ي
ال �ع��رب��ي ال �ت��ي ع �ق��دت ب�ي�ن  28و30
اك�ت��وب��ر  2014وامل�لاح�ظ��ات ال ��واردة
بشأنه.
ك�م��ا ت�ط��رق��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ال�ب�ن��ود
ال��دائ �م��ة إل ��ى اح �ت�ل�ال إي� ��ران للجزر
اإلم ��ارات � �ي� ��ة ال� �ث�ل�اث ط �ن��ب ال �ك �ب��رى
وط� � �ن � ��ب ال� � �ص� � �غ � ��رى واب � ��وم � ��وس � ��ى
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال � �ج� ��والن ال �ع��رب��ي
ال�س��وري املحتل وت �ط��ورات الوضع
في اليمن.

ال ��دول العربية ح��ول دور منظمات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ف��ي م�س�ي��رة العمل
العربي املشترك ودراس��ة مقترحات
وم�لاح �ظ��ات أع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ح��ول
مشروع قانون الطفل االسترشادي
ل�ح�م��اي��ة االش� �خ ��اص ذوي االع��اق��ة
ومناقشة التصور ال�خ��اص بإعداد
مشروع قانون عربي موحد لحماية
وصيانة البيئة.
وب��دوره��ا ناقشت لجنة الشؤون
االقتصادية واملالية بمشاركة نائب
رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي وع �ض��و
م�ج�ل��س االم ��ة م�ح�م��د ال�ج�ب��ري ع��دة
بنود أبرزها مذكرة االمانة العامة
حول متابعة تنفيذ ق��رارات اللجنة
وتقرير اللجنة الفرعية عن مشروع
خ�ط��ة ال�ع�م��ل امل�ق�ت��رح��ة خ�ل�ال دوري
االنعقاد الثالث والرابع من الفصل
التشريعي األول.
وت � �ط� ��رق� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك� ��ذل� ��ك إل ��ى
ت �ك �ل �ي �ف��ات األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة وم�ن�ه��ا
م ��ذك ��رة ل �ن �ت��ائ��ج ات �ص��االت �ه��ا ح��ول
ال�ع�م�ل��ة ال �ع��رب �ي��ة امل ��وح ��دة وت��وف�ي��ر
م �ل �خ ��ص ب �م �ن �ت �ج��ات وم� �خ ��رج ��ات
عمل املنظمات العربية املتخصصة
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي
وتوفير نسخة م��ن تقرير صندوق
النقد العربي لعام  2014مع تكليف
األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ب �ع ��رض م�خ�ت�ص��ر
ح��ول��ه وت��وف�ي��ر ال�ت�ق��ري��ر ال�ك�ت��رون�ي��ا
ألعضاء اللجنة.
وت �ن��اول��ت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ب �ن��د آخ��ر
تحديث مذكرة األمانة العامة حول
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة
امل �ع �ن �ي ��ة ب� ��ال � �ش� ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وامل��ال�ي��ة واس�ت�ع��راض أه��م ال�ق��رارات
االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة ال �ص��ادرة عن
القمة العربية التي عقدت في مارس
امل��اض��ي واس �ت �ع��راض م��وق��ف س��داد
ال� � ��دول األع � �ض ��اء مل �س��اه �م��ات �ه��ا ف��ي
موازنة .2015

اجتماعات اللجان
على صعيد متصل عقدت ثالث
لجان بالبرملان العربي اجتماعات
ل �ب �ح��ث ع � ��دد م ��ن امل� �ل� �ف ��ات امل ��درج ��ة
ف��ي إط ��ار دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث من
الفصل التشريعي األول.
ون � � ��اق� � � �ش � � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واألم � ��ن
ال� �ق ��وم ��ي ب �م �ش ��ارك ��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس االمة وعضو البرملان العربي
مبارك الخرينج مقترحا من رئيس
اللجنة اح�م��د ب��ن ال�ع��رب��ي املشرقي
ب �ش��أن ت �ط��وي��ر أع �م��ال �ه��ا ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ال �ب��رن��ام��ج ال �ب��رمل��ان��ي ال�س�ن��وي
ل ��دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث م��ن الفصل

قضايا الطفل
وم� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ت � �ن ��اول ��ت ل �ج �ن��ة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت��رب��وي��ة
وال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة وامل � � � � � � ��رأة وال � �ش � �ب� ��اب
ب �م �ش��ارك��ة ال �ن��ائ��ب ب�م �ج �ل��س األم ��ة
وع�ض��و ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي د .محمد
ال �ح��وي �ل��ة ق �ض��اي��ا ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي
وم�ن�ه��ا م�ق�ت��رح م��ن رئ �ي��س ال�ب��رمل��ان
ب �ش��أن ان �ش��اء دور ل��رع��اي��ة األط �ف��ال
املتضررين م��ن ال�ح��روب ف��ي العالم
العربي واستكمال مناقشة مقترح
رئ�ي��س ال �ب��رمل��ان ب�ش��أن ع�ق��د مؤتمر
مل �ن��اق �ش��ة ق �ض ��اي ��ا ال �ط �ف ��ل ال �ع��رب��ي
واستكمال مناقشة مشاركة البرملان
م��ع األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ج��ام�ع��ة ال��دول
العربية واملجلس القومي للطفولة
واألمومة في مصر في عقد املؤتمر
ال �ث ��ال ��ث ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين ال� �ع ��رب ح��ول
قضايا الطفولة.
وت � �ط� ��رق� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك� ��ذل� ��ك إل ��ى
مناقشة رؤي ��ة املختصني بجامعة

العملية تعكس
مكانة وأهمية
اليمن في قلوب
الشعوب الخليجية
والعربية
نشدد على أهمية
وقف التدخالت
الخارجية في
الشأن اليمني
تبني مجلس األمن
لمشروع القرار
العربي حول اليمن
يعد انتصارا دوليا
البرلمان ناقش
عقد مؤتمر لقضايا
الطفل العربي

 ..تفقد أوضاع
الالجئين
منهم
في جيبوتي
ق � � ��ام ك � ��ل م � ��ن رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ال� �ع ��رب ��ي أح� �م ��د ال� � �ج � ��روان ون ��ائ ��ب
رئيس مجلس األم��ة عضو البرملان
العربي مبارك الخرينج بزيارة الى
محافظة أب��وخ بجمهوية جيبوتي
وذل � � � � ��ك ل � �ل � �ت � �ع� ��رف ع � �ل � ��ى أوض � � � ��اع
الالجئني اليمنيني.
وقال الخرينج في بيان صحافي
ان��ه ق��ام ب��االت�ص��ال ب��رئ�ي��س الهيئة
ال �خ �ي��ري��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة د.
ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ت��وق ال ��ذي أك ��د ل��ه أن��ه
بصدد التعرف على أعداد الالجئني
ال �ي �م �ن �ي�ي�ن ف � ��ي ج� �ي� �ب ��وت ��ي ب �ه��دف
تقديم املساعدات الطبية والغذائية
واالنسانية الالزمة لهم .وأضاف أن
املشاريع التي تقوم بها الهيئة اآلن
ف��ي جيبوتي ه��ي ان �ش��اء  250بيتا
م��ع خ��دم��ات �ه��م وم��درس �ت�ي�ن للبنني
وال �ب �ن��ات ع �ل��ى ح �س��اب س �م��و ول��ي
العهد الشيخ نواف األحمد.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أش ��اد الخرينج
بعمق وم�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات الكويتية
الجيبوتية على كامل األصعدة.

«الصداقة
األولى»
إلى أوزبكستان
وأذربيجان
ي� � � �ق � � ��وم وف � � � � ��د م� �ج� �م ��وع ��ة
الصداقة البرملانية األولى في
مجلس األمة برئاسة النائب
س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي ب��زي��ارت�ين
رس� � �م� � �ي� � �ت �ي��ن ال� � � � � ��ى ك � � � ��ل م ��ن
جمهورية أوزبكستان خالل
ال�ف�ت��رة م��ن  26ال��ى  28اب��ري��ل
ال� � �ج � ��اري وال� � � ��ى ج �م �ه��وري��ة
أذرب �ي �ج��ان خ�ل�ال ال �ف �ت��رة من
 30ابريل الجاري الى  2مايو
 2015وت� �ه ��دف ال� ��زي� ��ارة ال��ى
ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
بني مجلس األمة والبرملانات
الشقيقة والصديقة.
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الحساب الختامي لـ«الشباب»
على طاولة الميزانيات

عبد الصمد مترئسا احد اجتماعات لجنة امليزانيات

جواز قطع املياه والتيار الكهربائي عن
املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي
واالقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة
برقم (3م�ك��ررا ) إل��ى القانون رق��م ()48
ل �س �ن��ة  2005ب� �ش ��أن ت �س ��وي ��ة امل �ب��ال��غ
املستحقة على املواطنني املترتبة على
استهالكهم للكهرباء واملاء.ومناقشة
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ج��ري��م اق �ت �ن��اء أو
ب �ي��ع أو ش � ��راء ال �ح �ي��وان��ات امل�ف�ت��رس��ة
بحضور وزي��ر االشغال العامة ووزير

ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ووزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة ورئيس
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية باإلنابة.
وتجتمع اللجنة اإلسكانية ملناقشة
مجموعة م��ن االق�ت��راح��ات بقوانني في
ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وع ��دده ��ا ()5
مقترحات ومناقشة االقتراحات برغبة
املحالة إلى اللجنة.
فيما تستكمل لجنة تنمية امل��وارد

ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة م �ن��اق �ش��ة ت�ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم ( )110لسنة
 2014بتقرير مكافأة مالية للخاضعني
لقانون التأمينات االجتماعية وقانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
ع� �ن ��د ان � �ت � �ه� ��اء االش � � �ت � � ��راك ف� �ض�ل�ا ع��ن
استكمال مناقشة ما تم التوصل إليه
ب�ش��أن البديل االستراتيجي واختيار
مستشارين للجنة.

األموال العامة :وزراء وقيادات
بالبترول متورطون في «الداو»
كشف رئ�ي��س لجنة حماية االم��وال
ال �ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي ع��ن ان الكثير م��ن تفاصيل
ع � �ق ��د ال� ��داوك � �م � �ي � �ك� ��ال ب � � � ��دأت ت �ت �ض��ح
ب��ال �ن �س �ب��ة ل ��ه وه� �ن ��اك ب �ع��ض ال � � ��وزراء
وب� �ع ��ض ق �ي ��ادي ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية س �ي �ك��ون��ون م �ح��ل ت �س��اؤل
م��ؤك�دًا ب��ال��وق��ت ذات��ه ان تقرير اللجنة
ال��ذي سيرفع ملجلس االم��ة قبل نهاية
دور االن�ع�ق��اد س�ي�ح��دد االط� ��راف التي
تتحمل مسؤولية توريط الكويت بهذه
الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها
الشبهات.
وق � � � � ��ال ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي ي��وم عقد اللجنة اجتماعها
ب�ش��أن قضية عقد ال�ش��راك��ة ب�ين شركة
ال��داو كميكال العاملية وشركة صناعة
ال �ب �ت��روك �م��اوي��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة وم��اع��رف
ب �ع �ق��د ال� �ش ��راك ��ة «ك� ��ي داو» ب�ح�ض��ور
عضو املجلس االعلى السابق للبترول
د.علي أكبر وممثل ديوان املحاسبة .
وت��اب��ع الطريجي «وب�ه��ذه املناسبة
ي� �ج ��ب ان اس � �ج ��ل ش � �ك ��ري وت� �ق ��دي ��ري
واحترامي للدكتور علي اكبر العضو
السابق للمجلس االعلى للبترول الذي
ي�ع��د م �ث��اال خ �ي �رًا ل�ل�م��واط��ن ال�ح��ري��ص

جانب من اجتماع سابق للجنة حماية األموال العامة

على وطنه واملال العام ،مشيرًا الى انه
اب��دى خ�لال االجتماع مالحظات قيمة
قد تغير مسار قضية التحقيق خاصة
انه كان له رأي منذ بداية هذه الصفقة
سواء من الناحية الفنية او املالية» .
واوض� � � � ��ح ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
اس �ت �م �ع��ت ل � ��دي � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ح ��ول
امل�ل�اح �ظ��ات وامل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
عقد ال��داو وه��ي مالحظات ستستفيد
منها اللجنة باملرحلة املقبلة ،مبينا
ان ال�ل�ج�ن��ة وج ��دت ع ��دة ع �ق��ود تكشف
ت� � �ض � ��ارب امل � �ص� ��ال� ��ح ب �ت �ع �ي�ي�ن ب �ع��ض
املستشارين لهذه الصفقة االم��ر الذي
يثير الشبهات والتساؤالت حول هذه

التعيينات في فترة توقيع العقد .
وبسؤاله عما اذ كان تحقيق اللجنة
سينتهي ال��ى تحديد اس�م��اء االط��راف
امل �س��ؤول��ة ع��ن ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة وت�ح��دي��د
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ازاء ال �ت��وق �ي��ع ب��وج��ود
غرامة مالية وكذلك دفع هذه الغرامة
وق��ال الطريجي «وف��ق قناعتي ورأي��ي
الشخصي فإنه بناء على عقد جلسات
ف� ��ي ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة االم � � � � ��وال ال �ع��ام��ة
للتحقيق في هذه القضية بدأت الكثير
م ��ن ت �ف��اص �ي��ل ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ت�ت�ض��ح
ح ��ول وج ��ود ش�ب�ه��ات واج ��د ان ه�ن��اك
اس �م��اء ل�ل�اس��ف اع �ت �ق��د س �ت �ك��ون محل
ت �س ��اؤل س � ��واء م ��ن ب �ع��ض ال � � ��وزراء او
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ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا امل��زم��ع
ع �ق��ده ص �ب��اح ال �غ��د م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
واالق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � �ق� ��وان�ي��ن ف � ��ي ش� ��أن
املناقصات العامة كما تناقش االقتراح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ح �م��اي��ة امل �ن �ت �ج��ات
الوطنية.وكذلك االق�ت��راح�ين بقانونني
بإصدار قانون التأمينات االجتماعية
بحضور وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال� � � � � ��وزراء وم� � ��ن ي � � ��راه م � ��ن امل �خ �ت �ص�ين
وم�م�ث�ل��ي ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
فضال عن بند ما يستجد من أعمال.
وتبحث لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015وتصوت على  26مشروع
اعتماد وحسابا ختاميا ع��ن سنوات
م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة ب�ح�ض��ور ممثلي وزارة
املالية ودي ��وان املحاسبة واملختصني
في الهيئة العامة للشباب والرياضة
وت � � � � �ن � � � � �ظ� � � � ��ر ل � � � �ج � � � �ن � � � ��ة امل � � � � � ��راف � � � � � ��ق
العامة االقتراح بقانون في شأن عدم

برلمان

بعض ال�ق�ي��ادات ف��ي مؤسسة البترول
الكويتية».
واك � ��د ال �ط��ري �ج��ي ان ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االموال العامة ستجهز تقريرها بشأن
ه��ذه القضية قبل نهاية دور االنعقاد
الحالي مشيرا ال��ى ان تكليف اللجنة
سيتناول تحديد املتسببني بالشروع
بهذا العقد الذي تضررت منه الكويت
وم ��ن ت�س�ب��ب ف ��ي ال �غ ��اء ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة
وب��ال �ت��ال��ي ت �ق��ري��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق س�ي�ح��دد
االط ��راف ال�ت��ي تتحمل امل�س��ؤول�ي��ة عن
ت ��وري ��ط ال �ك��وي��ت ب�ع�ق��د ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة
الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات.

استقبل النائب كامل العوضي
صباح الخميس وف��دا من السفارة
االمريكية ضم املسؤولة السياسية
في السفارة جينيفر هيجستنبرج
واالخ � � � �ت � � � �ص � � ��اص � � ��ي ال � �س � �ي � ��اس � ��ي
ب ��ال� �س� �ف ��ارة أح� �م ��د م �ح �م��د ف � ��وزي
ح �ي ��ث دار ال� �ن� �ق ��اش ح � ��ول ان �ش ��اء
ش��رك��ات ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ال�ت��ي تم
طرحها م��ن قبل ال�ن��ائ��ب العوضي
منذ سنوات وتبنتها بعض الدول
الخليجية ومازالت الكويت تدرس
هذه ال �ق �ض �ي��ة ح �ت��ى ص� ��دور ق ��رار
م��ن مجلس ال ��وزراء باملوافقة على
ان�ش��اء ش��رك��ة للعمالة منذ فبراير
.2012
وخالل النقاش اكد العوضي ان
ال�ن�ق�ط��ة ال �ج��وه��ري��ة إلن �ش��اء ش��رك��ة
العمالة يتمثل في رفع اسم الكويت
م� ��ن ال� �ق ��ائ� �م ��ة ال � � �س� � ��وداء امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب�ح�ق��وق االن �س��ان  ،خ��اص��ة بعدما
وص�ل��ت ال�ي��ه ال�ك��وي��ت م��ن إن�ج��ازات
عظيمة على مستوى العالم وكان
اخ��ره��ا ت�ت��وي��ج س�م��و األم �ي��ر ق��ائ��دا
لإلنسانية ق��ائ��دا إنسانيا عامليا ،
وه��ذا ما أك��ده وف��د السفارة وال��ذي
ش��دد على ان الشركة س��وف يكون
ل� �ه ��ا دور رئ� �ي� �س ��ي ف� ��ي رف� � ��ع اس ��م
ال � �ك ��وي ��ت م � ��ن ال� �ق ��ائ� �م ��ة ال� � �س � ��وداء
م ��ؤك ��دا ع �ل��ى ان اس� ��م ال �ك��وي��ت في
هذه الالئحة ي��ؤذي مكانة الكويت
الرفيعة ال�ت��ي تحققت بعد جهود
سامية كبيرة ومتواصلة .
كما ابدى وفد السفارة االمريكية
س �ع ��ادت ��ه ع �ن��د اس �ت �م��اع��ه ل �ل �ط��رح
ال� ��ذي ق��دم��ه ال �ع��وض��ي ع��ن اه ��داف
الشركة وكيفية انشائها واستقدام
وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة  ،وال�ت�ن��اف�س�ي��ة
ال � � �ت� � ��ي س� � �ت� � �ح � ��دث ب � �ي ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة
وامل� �ك ��ات ��ب ف ��ي اس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة
املدربة واملؤهلة خاصة بعدما أكد
لهم العوضي ان الشركة ال تهدف
ال��ى االح�ت�ك��ار او م��ا ش��اب��ه ذل��ك من
أغراض شخصية او مكاسب مادية
 ،او ان يكون الهدف منها هو اغالق
م�ك��ات��ب ال�ع�م��ال��ة امل ��وج ��ودة حاليا
طاملا التزمت بالقانون .
وخ � �ل � ��ال ال � �ل � �ق � ��اء اك� � � ��د ال� �ن ��ائ ��ب
العوضي أن انشاء الشركة سيحقق
العديد من األهداف األساسية نحو
ح ��ل امل �ش �ك �ل��ة ب �ش �ك��ل ج � ��ذري حيث
ستعمل هذه الشركات على اختيار
العمالة املنزلية املناسبة للعمل في
الكويت تحت اشراف دولة الكويت
في البالد املصدرة للعمالة املنزلية
واملحافظة على حياة أبناء الكويت
وارساء االمن االجتماعي من خالل
التحري عن سلوك العمالة الوافدة
عن طريق صحيفة االدلة الجنائية
ال�خ��اص��ة بكل عمالة قبل ان تصل
ال �ك��وي��ت وك ��ذل ��ك ال �ح��د م ��ن ال �غ�لاء
ال� �ف ��اح ��ش ف� ��ي ت �ك��ال �ي��ف اس �ت �ق ��دام
ال �ع �م��ال��ة وم �ن��ع االس �ت �غ�ل�ال امل ��ادي
للعمالة املنزلية وأصحاب البيوت

كامل العوضي

م��ن ال �ك �ف�لاء ووق� ��ف ت�ل�اع��ب بعض
مكاتب الخدم وضبط األسعار وفق
شرائح معينة ومعروفة  ،والحفاظ
على نقود املواطن  ،وكذلك صحيا
ع ��ن ط��ري��ق اج � ��راء ال �ك �ش��ف ال�ط�ب��ي
ع�ل��ى ك��ل ع�م��ال��ة واف� ��دة ف��ي ب�لاده��ا
قبل الوصول الى الكويت ويشتمل
الفحص الطبي الفحص الجسدي
وال � �ع � �ق � �ل� ��ي وال � �ن � �ف � �س� ��ي ل� �ض� �م ��ان
اس � �ت � �ق� ��دام ع� �م ��ال ��ة س� ��امل� ��ة ن �ف �س �ي��ا
وعقليا وجسديا.
ك�م��ا اك ��د ال �ع��وض��ي ان االق �ت��راح
الق� ��ى اس �ت �ح �س��ان��ا ك �ب �ي��را م ��ن قبل
الحكومة وغالبية أعضاء مجلس
االم ��ة مل��ا تحمله م��ن اه� ��داف راق�ي��ة
ت �ص��ب ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ف ��ي م�ص�ل�ح��ة
الكويت دولة ومواطنني .مشيرا الى
ان الشركة ستتيح إمكانية تشغيل
العمالة الداخلية لفترات محدودة
أيضا (أيام أو أسابيع) وهذا االمر
غ �ي��ر م �ت��اح ب�ش�ك��ل ق��ان��ون��ي ح��ال�ي��ا
رغ ��م ال �ح��اج��ة امل��اس��ة ال �ي��ه م��ن قبل
الكثير من العائالت .
من جانبها اثنت هيجستنبرج
على فكرة ان�ش��اء الشركة وايدتها
ب �ق��وة وأك� � ��دت ان ال �س �ف ��ارة ت�ت��اب��ع
ع��ن ك�ث��ب خ �ط��وات ان �ش��اء الشركة
م �ن��ذ ب ��داي ��ة اإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا م� ��رورا
بتسريبات ويكليكس ع��ن الشركة
وح � �ت � ��ى وق � � ��ت رف � �ض � �ه ��ا م � ��ن ق �ب��ل
ال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة وت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
اللجنة املالية ،مناشدة اإلسراع في
اتخاذ الخطوات العملية إلطالقها
لرفع اسم الكويت من الئحة حقوق
اإلن� �س ��ان  ،وه ��ي امل��رك��ز اإلن �س��ان��ي
األول ع � �ل� ��ى امل � �س � �ت � ��وى ال� �ع ��امل ��ي
ب� ��اع � �ت� ��راف ال� �ع ��ال ��م ب� ��أس� ��ره آم �ل��ة
ال� �ع ��ودة ق��ري �ب��ا ل�لاح �ت �ف��ال ب��إن�ش��اء
الشركة واطالقها .
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ثالث حاالت لتعيين غير الكويتيين

الصالح :إلزام الجهات غير الحكومية
بتوظيف العمالة الوطنية
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
باقتراح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ع�م��ال��ة
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ي� �ق� �ض ��ي ب �ت��وظ �ي �ف �ه��ا
بالوظائف الشاغرة لدى الجهات
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �ظ��ر ت��وظ�ي��ف
غير الكويتيني إال في ثالث حاالت.
وأوج ��ب امل�ق�ت��رح على الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ان ت �ض �م��ن ع �ق��وده��ا
ال� �ت ��ي ت �ب��رم �ه��ا م ��ع ال �ج �ه ��ات غ�ي��ر
الحكومية أع ��داد العمالة ال�لازم��ة
ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال � �ع � �ق� ��د وم� �س� �م� �ي ��ات� �ه ��م
الوظيفية وخبراتهم العملية وأن
ت �ك��ون األول��وي��ة ف��ي ال�ت�ع�ي�ين على
تلك العقود للعمالة الوطنية وال
ي �ج��وز ت�ع�ي�ين غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين اال
ف��ي ال �ح��االت املبينة ف��ي ال�ق��ان��ون.
واختصت املادة األولى من املقترح
بالتعريفات
مادة 2
مع عدم االخالل بنسب العمالة
ال��وط�ن�ي��ة امل �ق��ررة ب�م��وج��ب ق ��رارات
مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ل� ��دى ال �ج �ه��ات
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة .ت �ل �ت��زم ال�ج �ه��ات
غير الحكومية بتوظيف العمالة
ال��وط �ن�ي��ة ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة
لديها وال ي�ج��وز لها توظيف من
يحمل جنسية غير كويتية إال في
الحاالت التالية:
أ – ع� ��دم ت ��واف ��ر ع �م��ال��ة وط�ن�ي��ة
ل��دي�ه��ا امل ��ؤه�ل�ات امل�ط�ل��وب��ة لشغل
الوظيفة الشاغرة.
ب – عزوف العمالة الوطنية عن
الوظيفة الشاغرة .

ج – عدم اتفاق نظام العمل في
الجهة غير الحكومية م��ع ش��روط
ط��ال��ب ال��وظ�ي�ف��ة .ع�ل��ى أن تتضمن
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون
ش� � � ��روط وض� � ��واب� � ��ط ت� �ع� �ي�ي�ن غ �ي��ر
الكويتيني.
مادة 3
ي � � �ج� � ��وز مل � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � � ��وزراء أن
ي�ص��در ق ��رارا ب��إل��زام ال�ج�ه��ات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ق�ص��ر ال �ت��وظ �ي��ف في
ب �ع��ض ال��وظ��ائ��ف أو األن �ش �ط��ة أو
امل � �ه� ��ن وف� � ��ى ب� �ع ��ض ال � �ج � �ه� ��ات أو
املناطق الجغرافية على املواطنني
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن.ط� �ب� �ق ��ا مل � ��ا ت��وض �ح��ه
الالئحة التنفيذية.
مادة 4
ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ج�ه��ات الحكومية
ان تضمن ع�ق��وده��ا ال�ت��ي تبرمها
من الجهات غير الحكومية البنود
التالية:
 - 1أعداد العمالة الالزمة لتنفيذ
ال �ع �ق ��د وم �س �م �ي��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وخبراتهم العملية.
 - 2أن تكون األولوية في التعيني
على تلك العقود للعمالة الوطنية
وال يجوز تعيني غير الكويتيني اال
في الحاالت املبينة في املادة ( ) 2
من هذا القانون.
 - 3ج � � ��زاءات م��ال �ي��ة رادع� � ��ه في
ح� ��ال� ��ة ع � � ��دم ال� �ت� �ق� �ي ��د ب ��ال � �ش ��روط
الخاصة بالعمالة الوطنية.
 - 4أن تكون األولوية في تعيني
العمالة الوطنية لديها في العقود

خليل الصالح

ال �ج��دي��دة  ،ل�ل�ع�م��ال��ة ال �ت��ي عملت
ل ��دي� �ه ��ا ب� �م ��وج ��ب ع � �ق� ��ود س��اب �ق��ة
وانتهت مدة تنفيذها.
مادة 5
تلتزم الجهات غير الحكومية
ب� ��ال � �ق� ��واع� ��د ال � �خ� ��اص� ��ة بتدريب
وتأهيل وج��ذب العمالة الوطنية
ووفقا للشروط املحددة بالالئحة
التنفيذية لهذا القانون وبمراعاة
أح�ك��ام القانون رق��م  6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع األهلي.
مادة6
في حالة نقل ملكية أو إدارة إحدى
الجهات الحكومية إل��ى جهة غير
حكومية ف��ان��ه ينقل امل��وظ�ف�ين من
ال�ع�م��ال��ة الوطنية م�م��ن يعملون
بالجهة ال�ت��ي ت��م نقل ملكيتها أو
إدارات� �ه ��ا وامل� ��وج� ��ودون ب��ال�خ��دم��ة
في تاريخ العمل بهذا القانون إلى

الجهة غير الحكومية وال�ت��ي آلت
إليها حقوق امللكية أو اإلدارة بذات
أوض��اع �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة وأج ��وره ��م
وب��دالت �ه��م وإج��ازات �ه��م وم��زاي��اه��م
النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤالء املوظفني
م� ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب�ج�م�ي��ع
األن� �ظ� �م ��ة وال � �ق� ��واع� ��د ال� �ت ��ي ت�ن�ظ��م
ش��ؤون�ه��م الوظيفية وذل��ك إل��ى أن
ت �ص��در الل��ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ه��ذا
القانون وك��ذا نماذج العقود التي
يتعني على الجهة غير الحكومية
االلتزام بها طبقا ألحكام القانون
املرافق.
ويحتفظ العامل املنقول بصفة
ش�خ�ص�ي��ة ب �م��ا ي �ح �ص��ل ع�ل �ي��ه من
أج� ��ور وب � ��دالت وإج � � ��ازات وم��زاي��ا
ن�ق��دي��ة وعينية وت�ع��وي�ض��ات ول��و
كانت تزيد على ما يستحقه.
طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر
ذلك على ما يستحقه مستقبال من
أي عالوات أو مزايا .

مادة 8
يستحق ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي يعمل
ف��ي ج�ه��ة غ�ي��ر ح�ك��وم�ي��ة تعويضًا
ماليا ال يقل عن أجر سنتني وفقًا
آلخ ��ر م��رت��ب يستحقه م��ن الجهة
غ� �ي ��ر ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ال �ح��ال �ت�ي�ن
اآلتيتني:
(أ) ف�ص�ل��ه ت�ع�س�ف�ي��ًا م��ن ال�ج�ه��ة
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة  ،وي�ث�ب��ت الفصل
التعسفي بحكم قضائي نهائي .
(ب) ان� �ه ��اء ع �ق ��ده غ �ي��ر م �ح��دد
امل � � ��دة م� ��ن دون ق� �ب ��ول أو ب�س�ب��ب
نشاطه النقابي أو بسبب املطالبة
أو التمتع بحقوقه املشروعه وفقًا
ألحكام القانون أو بسبب الجنس
أو األصل أو الدين .

مادة 7
ع �ل��ى ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
التي تقرر تغيير نشاطها أو نظم
وال� �ي ��ات ال �ع �م��ل ب �ه��ا أو إج � ��راء أي
تغييرات أخرى من شأنها التأثير
على أع��داد العمالة الوطنية فيها
أن تلتزم بما يلي-:
 - 1إخطار العمال بالتغييرات
امل �ح �ت �م �ل��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات اس �ت �م��رار
العمل لديها  .قبل إجراء التغييرات
بثالثة اشهر على األقل.
 - 2وض� � � ��ع ب � ��رن � ��ام � ��ج إلع� � � ��ادة

مادة 9
ي� �ك ��ون ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن امل �خ �ت �ص�ين
ب �ب ��رن ��ام ��ج إع � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال �ق ��وى
ال� �ع ��ام � �ل ��ة وال� � �ج� � �ه � ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ل��دول��ة  ،ال � ��ذي ي �ح��دده��م ال��وزي��ر
ب� �ق ��رار ي� �ص ��دره ص �ف��ة ال�ض�ب�ط�ي��ة
ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة مل ��راق� �ب ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
ال �ق��ان��ون وال �ق��ان��ون رق ��م  19لسنة
 2000ف � ��ي ش � � ��أن دع � � ��م ال� �ع� �م ��ال ��ة
ال��وط�ن�ي��ة وتشجيعها للعمل في
الجهات غير الحكومية ولوائحها
التنفيذية  ،وي��ؤدي كل منهم أمام

ت��أه�ي��ل ال �ع �م��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن
س �ي �ت��أث��رون م��ن ه ��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات,
وذل��ك باالتفاق م��ع برنامج إع��ادة
ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة وال �ج �ه��از
التنفيذي للدولة.

الوزير القسم التالي «أقسم بالله
ال�ع�ظ�ي��م أم اؤدي ع�م�ل��ي ب��األم��ان��ة
والحيدة والنزاهة والصدق  ،وأن
احافظ على سرية املعلومات التي
أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد
انتهاء خدمتي».
ويكون للموظفني املشار إليهم
ف ��ي ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ق��ة ح ��ق دخ ��ول
أماكن العمل خالل ساعات العمل
الرسمية للجهة غير الحكومية ،
واالط�ل�اع على مصادر املعلومات
ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب� �م� �ج ��االت ع�م�ل�ه��م
وت� � �ك � ��ون ل� �ه ��م ص�ل�اح� �ي ��ة ت �ح��ري��ر
اخ� � �ط � ��ارات امل� �خ ��ال� �ف ��ات  ،ول � ��ه ف��ي
سبيل ذل��ك االستعانة بالسلطات
العامة .
مادة 10
م ��ع ع� ��دم االخ �ل ��ال ب� ��أي ع�ق��وب��ة
أشد ينص عليها اي قانون آخر ،
تطبق على الجهات غير الحكومية
التي ال تلتزم باألحكام الواردة في
ه��ذا ال�ق��ان��ون والئ�ح�ت��ه التنفيذية
االجراءات اآلتية :
(أ) ع��دم االستفادة من أي دعم
تقدمه الدولة .
(ب) ع � ��دم ت �خ �ص �ي��ص ق �س��ائ��م
مملوكة للدولة لها  ،وتزيد القيمة
االيجارية للقسائم املخصصة لها
ق �ب��ل ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ألج��ره
املثل .

الطريجي يقترح الصوت الواحد في انتخابات غرفة التجارة
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام امل� ��ادة  18م��ن ق��ان��ون
غرفة ت�ج��ارة الكويت ال�ص��ادر سنة
 1959ن��ص على ان يستبدل بنص
امل � ��ادة  18م��ن ق��ان��ون غ��رف��ة ت �ج��ارة
الكويت بالنص التالي« :لكل عضو
م ��ن أع� �ض ��اء غ��رف��ة ت� �ج ��ارة ال�ك��وي��ت
املسددين لرسوم العضوية املشاركة
ف��ي ان�ت�خ��اب أع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة
ال �غ ��رف ��ة أن ي �ع �ط��ى ص ��وت ��ه ل�ع�ض��و
واح � � � ��د م � ��ن امل� ��رش � �ح�ي��ن ل �ع �ض��وي��ة

م �ج �ل ��س اإلدارة وي� �ع� �ت� �ب ��ر ب��اط�ل�ا
التصويت ألكثر من عضو ويعتبر
ف��ائ�زًا بعضوية مجلس اإلدارة من
يحصل على أكبر عدد من األصوات
ال�ص�ح�ي�ح��ة ف � ��إذا ت� �س ��اوت أص ��وات
اثنني (أو أكثر) من املرشحني تجري
قرعة اختيار أحدهما فائزًا .
وأوض � ��ح ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي امل��ذك��رة
االيضاحية انه منذ صدور القانون
امل�ن�ظ��م ل�غ��رف��ة ت �ج��ارة ال �ك��وي��ت ع��ام
 1595وت� �ح ��دي ��د أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
إدارة الغرفة وال�ش��روط والضوابط

الواجب توافرها في املرشح شهدت
الساحة ت�ط��ورات غير مسبوقة في
األن �ش �ط ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
واخ�ت�ل�ف��ت ص ��ور م�م��ارس��ة ال�ن�ش��اط
التجاري وأدرج ضمن فئة التجار
الكثير من العناصر الجديدة التي
واكبت هذا التطور .
اضاف :وملا كان القانون قد أشار
في املادة  21منه إلى تحديد شروط
وق � ��واع � ��د االن � �ت � �خ ��اب ف� ��ي ال�ل�ائ �ح��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل��س إدارة ال �غ��رف��ة
وع�ل�اج��ًا ل�ل�م�ث��ال��ب ال�س�ل�ب�ي��ات ال�ت��ي

ظ �ه��رت ج�ل�ي��ًا ف��ي ان �ت �خ��اب أع �ض��اء
مجلس إدارة الغرفة وتدخلت فيها
ال �ف �ئ��وي��ات وال �ق �ب �ل �ي��ات وه ��ي ص��ور
غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة ت �ح ��ول دون وص ��ول
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن واألك � � �ف � � ��اء ل �ع �ض��وي��ة
مجلس اإلدارة ال��ذي يشرف ويدعم
وي � �ح� ��اف� ��ظ ع � �ل� ��ى ح� � �ق � ��وق ال� �ت� �ج ��ار
والنشاط التجاري .
لذلك وتحقيقا للشفافية وتأكيد
وص� � � ��ول األص � �ل � ��ح ل� �خ ��دم ��ة ال �ع �م��ل
التجاري لعضوية مجلس اإلدارة
ف��إن ه��ذا االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل

ب�ع��ض أح �ك��ام امل ��ادة  18ب�م��ا يعتبر
ال�ش��روط والضوابط التي تحددها
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س اإلدارة
ب� ��أن ي� �ك ��ون م ��ن ش � ��روط االن �ت �خ��اب
اختيار الناخب لعضوية واحد من
ب�ي�ن امل ��رش �ح�ي�ن ل �ع �ض��وي��ة م�ج�ل��س
اإلدارة تحقيقًا ملزيد م��ن الشفافية
واإليجابية في االختيار .

عبدالله الطريجي
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العنزي :إجازة البعثات
والمنح والدراسة براتب كامل
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
ب��اق�ت��راح ب�ق��ان��ون يقضي ب�ج��واز
م�ن��ح امل��وظ �ف�ين إج � ��ازات دراس �ي��ة
أو إي �ف��اده��م ف��ي ب�ع�ث��ات أو منح
ل�ل��دارس��ة أو ف��ي دورات تدريبية
ب ��ال ��داخ ��ل أو ب ��ال� �خ ��ارج ب �م��رت��ب
كامل .وطالب العنزي في مقترح
ب� ��اس � �ت � �ب� ��دال ن � ��ص امل � � � � ��ادة ()22
م ��ن امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م ()15
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �خ��دم��ة
امل ��دن �ي ��ة ال� �ن ��ص ال �ت ��ال ��ي  :ي �ج��وز
م�ن��ح امل��وظ �ف�ين إج � ��ازات دراس �ي��ة
أو إي �ف��اده��م ف��ي ب�ع�ث��ات أو منح
ل�ل��دارس��ة أو ف��ي دورات تدريبية
ب ��ال ��داخ ��ل أو ب ��ال� �خ ��ارج ب �م��رت��ب
كامل ،على أن يكون املرتب شامال
ك��اف��ة ال �ب��دالت وال �عل��اوات امل�ق��ررة
ل� �ل� �م ��وظ ��ف امل� � �ج � ��از خ� �ل ��ال ف �ت ��رة
إيفاده أو إجازته.
وي� � � �ج � � ��وز ب � �م � �ع� ��رف� ��ة دي � � � ��وان
الخدمة املدنية تقرير بدل نقدي
واحد عن هذه اإلج��ازة أو اإليفاد
ي� �ض ��اف إل � ��ى امل� ��رت� ��ب األس ��اس ��ي
مضافا إليه العالوة االجتماعية
امل �ق��ررة بحيث ي�ع��ادل ه��ذا البدل

عسكر العنزي

م��ا ي�ت�ق��اض��اه امل��وظ��ف امل �ج��از أو
امل��وف��د إذا ل��م ي�ج��ز أو ي��وف��د .كما
ي�ج��وز ف��ي ح��ال��ة ال �ض��رورة شغل
وظ �ي �ف��ة أي م ��ن ه� ��ؤالء امل��وظ�ف�ين
بصفة م��ؤق�ت��ة إذا ك��ان��ت اإلج ��ازة
أو ال�ب�ع�ث��ة أو امل �ن �ح��ة أو ال� ��دورة
التدريبية ملدة ال تقل عن سنة.
وذك� � � ��ر ال � �ع � �ن� ��زي ف � ��ي امل� ��ذك� ��رة
االيضاحية للقانون انه :تشجيعا
للبحث العلمي ولضرورة مواكبة
ال� �ت� �ط ��ور ال �ت �ق �ن��ي وال �ع �ل �م ��ي ف��ي
ك��اف��ة امل �ج��االت اإلداري� ��ة ،وه��و ما

يستلزم صقل م�ه��ارات املوظفني
اإلداري � � � � ��ة ب� ��ال� ��دراس� ��ة وم �ت��اب �ع��ة
أح��دث م��ا توصلت إل�ي��ه أساليب
ال �ت �ن �ظ �ي��م واإلدارة ف ��ي ال �ع��ال��م،
وحتى يكون لدى املوظف الرغبة
األكيدة في أن يسعى إلى تطوير
نفسه وص�ق��ل م��واه�ب��ه وم�ه��ارات��ه
اإلداري� � ��ة ع �ل��ى أن ي �ت��م اس �ت �ب��دال
ن ��ص امل � � ��ادة ( )22من امل ��رس ��وم
ب �ق��ان��ون رق� ��م ( )15ل �س �ن��ة 1979
ف��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،وذل��ك
ب��ال�ح��رص ع�ل��ى ت�ش��ري��ع م��ا يفيد
ث� �ب ��ات رات � ��ب امل ��وظ ��ف امل� �ج ��از أو
امل��وف��د ف��ي بعثة أو منحة علمية
أو دورة ت��دري�ب �ي��ة ب ��أال ينتقص
م��ن دخ �ل��ه م��ن ج�ه��ة ع�م�ل��ه ب��دالت
أو عالوات كان يتقاضاها لو كان
ال ي��زال على رأس عمله ،وه��و ما
ي �ك��ون س�ب�ب��ا ف��ي تشجيع ه��ؤالء
املوظفني إلى السعي نحو التطور
اإلداري القائم على أسس علمية
وت��دري �ب �ي��ة ت �ت �ف��ق م ��ع م�ع�ط�ي��ات
العصر ،وتنعكس إيجابيا على
م� �س� �ت ��واه ��م ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ،ول � ��و أن
امل��وظ��ف أح��س بأنه ح��ال إجازته

طالب النائب حمود الحمدان
وزارات ال � � ��دول � � ��ة ال� �خ ��دم ��ات� �ي ��ة
باالستعجال في تنفيذ املشاريع
املتبقية في مدينة صباح األحمد
ح �ي��ث ب� ��دأ أه �ل �ه��ا ب��ال �س �ك��ن رغ��م
ال �ن �ق ��ص امل � ��وج � ��ود ب ��ال �خ ��دم ��ات،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى ان ث �م��ة ت �ح��رك��ًا ب��دأ
ي� �ل� �م� �س ��ه أه� � ��ال� � ��ي امل � ��دي � �ن � ��ة ب �ع��د
االجتماعات املتكررة مع الوزاراء
املعنيني وق �ي��ادات ال ��وزارات مثل
اإلس � �ك� ��ان وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �ص �ح��ة
وال �ت��رب �ي��ة واألش� �غ ��ال وال�ك�ه��رب��اء
واألوق� � � � � � ��اف ،وإرس � � � � ��ال األس �ئ �ل ��ة
البرملانية لهم.
وأض ��اف ان وزارت� ��ي الداخلية

حمود الحمدان

وال�ص�ح��ة تسلمتا مبنيي املركز
ال� �ص� �ح ��ي وم� �خ� �ف ��ر ال � �ش ��رط ��ة مل��ا
ل � �ه � �م ��ا م� � ��ن أه � �م � �ي� ��ة ك� � �ب � ��رى ف��ي

أو إي � �ف� ��اده ف ��ي ب �ع �ث��ة ع �ل �م �ي��ة أو
دورة تدريبية أنه سيتم تخفيض
رات �ب ��ه ألح �ج��م ع ��ن ال �س �ع��ي نحو
ال �ع �ل��م وال �ت �ع �ل �ي��م ،وه ��و م��ا ي��ؤث��ر
سلبيا على كفاءته اإلدارية ،ومن
ث��م ع �ل��ى ك �ف��اءة ال �ج �ه��از اإلداري
قاطبة.
ولعل ه��ذا التعديل املقترح قد
يكون نواة إلى نوع من اإلصالح
اإلداري امل� �ن� �ش ��ود ،إذ ي�ت�ض�م��ن
ال�ت�ع��دي��ل امل�ق�ت��رح أال ي�ت��أث��ر دخ��ل
املوظف املجاز أو املوفد من جهة
عمله بسبب إج��ازت��ه أو إي �ف��اده،
ولإلدارة الخيار بني أن تؤدي إليه
كامل مرتبه وبدالته وعالواته ،أو
تقرر له بدال يضاف إلى راتبه
أن ِ
األساسي مع العالوة االجتماعية
امل � �ق� ��ررة ف� �ق ��ط ،وب� �م ��ا ي � �ع� ��ادل م��ا
ك��ان يتقاضاه امل��وظ��ف م��ن رات��ب
وب ��دالت وع �ل�اوات م��ا ل��م ي�ج��ز أو
يوفد.

األم � � ��ور األخ � � ��رى وه � ��و أغ� �ل ��ى م��ا
تملكه الدولة.
وأشاد بجهود رئيس وأعضاء
اللجنة التطوعية ملدينة صباح
األحمد وتنسيقهم املستمر معنا
ومع الجهات املعنية في متابعة
ت �ن �ف �ي��ذ ك ��اف ��ة ال� �خ ��دم ��ات أله��ال��ي
امل��دي �ن��ة ل�ت�ص��ب ف��ي ال �ن �ه��اي��ة في
مصلحة املواطنني واستقرارهم
بالسكن في هذه املدينة الجديدة.

 ..ويستفسر عن منع كتب ابن تيمية وابن باز
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
سؤاال إلى وزير اإلعالم وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال� �ح� �م ��ود ع� ��ن ت� �ص ��ري ��ح م �ن �س��وب
مل��دي��ر م �ع��رض ال �ك �ت��اب اإلس�ل�ام��ي
األربعني كشف فيه عن منع وزارة
اإلع�ل�ام لكتب شيخ اإلس�ل�ام أحمد

ب ��ن ت �ي �م �ي��ة وك ��ذل ��ك ك �ت��ب ال �ع��امل�ين
ال�ج�ل�ي�ل�ين امل �ف �ت��ي ال� �ع ��ام للمملكة
العربية السعودية السابق سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز ،وعضو
ه �ي �ئ��ة ك� �ب ��ار ال �ع �ل �م��اء ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
الشيخ محمد بن عثيمني.
وق� ��ال ال �ح �م��دان ف ��ي س ��ؤال ��ه :ما

ص �ح��ة م ��ا ن �ق��ل م ��ن م �ن��ع ال � � ��وزارة
ل �ك �ت��ب ش �ي��خ اإلس �ل ��ام اب� ��ن ت�ي�م�ي��ة
واإلم � ��ام �ي��ن اب � ��ن ب � ��از وال �ع �ث �ي �م�ين
رحمهم الله؟ ومن هم أعضاء لجنة
الرقابة املشكلة في وزارة اإلع�لام؟
أرج ��و ت��زوي��دي ب�س�ي��رة ذات �ي��ة لكل
منهم على حدة .اضاف :ما أسباب
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الظفيري :فتح باب التسجيل
لمتضرري من باع بيته
األسابيع المقبلة

الحمدان لالستعجال في مشروعات
مدينة صباح األحمد
امل��دي �ن��ة ال �ح��دي �ث��ة ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن
وزارة التربية وع��دت�ن��ا بتشغيل
م� � ��دارس م��دي �ن��ة ص �ب ��اح األح �م��د
م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام ال��دراس��ي املقبل،
وقيام وزارة اإلسكان باستعجال
وص� �ي ��ان ��ة ال� �ب� �ي ��وت ال �ح �ك��وم �ي��ة
القائمة.
وع� �م ��ا ي �س �م��ى ب �ط��ري��ق امل ��وت
(طريق  )٣٠٦أوض��ح الحمدان ان
وزارة األشغال بدأت في مناقصة
مشروع طريق الوفرة ،واملتابعة
م �س �ت �م��رة ل �ل �ح��رص ع �ل��ى س��رع��ة
إن �ج��ازه ب��أع�ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال �ج��ودة
وال�س�لام��ة ،مشيرًا إل��ى ان سالمة
أرواح املواطنني مقدم على جميع
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امل�ن��ع – إن ص��ح – مطالبا ت��زوي��ده
بصورة ضوئية ملا نشر في الكتب
املمنوعة للثالثة املذكورين؟

أك��د ال�ن��ائ��ب م�ن�ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري ان
املجلس قطع شوطا كبيرا نحو حل
القضية االسكانية والتصدي لها من
خ�ل�ال ع�م��ل دؤوب لتقليص طوابير
االنتظار الفتا الى ان توزيع 12030
وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة خ �ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014رق��م قياسي ل��م يتحقق
ط�ي�ل��ة ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة وي��دل��ل على
حجم التعاون النيابي الحكومي من
اجل حلحلة القضية.
وك � �ش ��ف ال� �ظ� �ف� �ي ��ري خ� �ل��ال ل �ق��ائ��ه
االس �ب��وع��ي وع� ��دد م��ن امل��واط �ن�ي�ن ان
وزي��ر االسكان ياسر اب��ل وع��ده بفتح
باب التسجيل للمواطنني املتضررين
ممن باعوا بيوتهم -خالل األسابيعامل � �ق � �ب � �ل� ��ة .الف� � �ت � ��ا ال � � � ��ى ال � �ن � �ج ��اح ��ات
واالنجازات التي تحققت على صعيد
القضية بدء عملية التخصيص لـ 30
الف وحدة سكنية في منطقة املطالع
موزعة على  12قطعة.
مشيرا الى ان هناك تحركا نيابيا
من اجل تذليل أى عقبات لالسراع في
ان�ج��از البنية التحتية للمنطقة بما
يمكن املواطنني تسلم رخصة البناء
مبكرا.
وأردف ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ق� ��ائ�ل��ا :ق� ��د ال
ي� �ب ��دو األم � ��ر ب ��ال ��درج ��ة ال �ك��اف �ي��ة م��ن
ال �س �ه��ول��ة ل �ك��ن ب �ص �ف �ت��ي ع �ض ��وا ف��ي
اللجنة اإلسكانية اؤك��د اننا لن نقف
موقف املتفرج ول��ن نقبل ب��أن ينتظر

منصور الظفيرى

امل � ��واط� � �ن � ��ون س� � �ن � ��وات ل � �ب� ��دء ت �ن �ف �ي��ذ
امل� � �ش � ��روع ال �س �ك �ن ��ي ب� �ع ��د ت �س �ل �م �ه��م
امل � �خ � �ط� ��ط م� �ش� �ي ��دا ب � �ت � �ع� ��اون وزي � ��ر
االس �ك��ان ي��اس��ر اب��ل ووع ��ده ب��دراس��ة
امل � � ��وض � � ��وع وال � �ع � �م� ��ل م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ل�س��رع��ة إن�ج��از
مشاريع البنية التحتية للمنطقة.
وأض��اف الظفيري ان وص��ول عدد
الطلبات االسكانية إلى  8آالف طلب
سنويا و توزيع  12ألف وحدة سكنية
دل�ي��ل على م��دى م��ا تحقق م��ن نجاح
نيابي حكومي على صعيد حلحلة
القضية ،مشددا على ان جميع نواب
مجلس األم��ة مستعدين لتشريع أي
قانون من شأنه املساهمة في تحقيق
مزيد من تسريع عجلة حل القضية.

الكندري يرفض إلحاق القطاع
النفطي بالبديل االستراتيجي
ج��دد النائب فيصل الكندري
رفضه اخ�ض��اع القطاع النفطي
مل �ش��روع ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ف��ي ت �ص��ري��ح له
أم��س إن��ه ف��ي ظ��ل ط��رح م�ش��روع
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي م �ج��ددا
على طاولة النقاش فإننا نجدد
رف �ض �ن��ا ت�ط�ب�ي��ق امل� �ش ��روع على
القطاع النفطي لخفض روات��ب
وامتيازات موظفي النفط.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ان امل��وظ�ف�ين
ب� ��ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ي � �ج� ��ب أن
يعاملوا معاملة املنتسبني إلى
وزارت ��ي ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة على
سبيل املثال أو العاملني باملرفق
ال�ق�ض��ائ��ي الس�ي�م��ا ك��ون القطاع
ال� �ن� �ف� �ط ��ي ال ي� �خ� �ض ��ع ل � ��دي � ��وان
الخدمة املدنية وانطالقا من هنا
فإن تطبيق البديل االستراتيجي
في القطاع النفطي أمر مرفوض.
وج � � � ��دد ال � �ك � �ن � ��دري م � ��ا ق ��ال ��ه
س� ��اب � �ق� ��ا ان ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ب ��دي ��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ع� �ل ��ى م��وظ �ف��ي
البترول يعني تسليم هذا املرفق
ال � �ح � �ي� ��وي وال � �ح � �س� ��اس وال� � ��ذي

فيصل الكندري

يعتبر عصب امل��ال للكويت الى
ال�ع�م��ال��ة غ�ي��ر ال��وط�ن�ي��ة .وأعرب
الكندري عن وقوفه مع العاملني
في القطاع النفطي في املحافظة
ع �ل��ى ام �ت �ي��ازات �ه��م امل��ال �ي��ة وع��دم
امل �س ��اس ب �ه��ا ،م �ش ��ددا ع �ل��ى أن��ه
لن يقبل بإيقاع الضرر عليهم...
من باب علمه بالجهد الوظيفي
امللقى على عاتقهم واملهام التي
يقومون بها.
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دشتي يسأل وزير الصحة عن التفرقة
بين الوافدين في الفحوصات الطبية
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي ب�س��ؤال م�ط��ول إل��ى وزي��ر
ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ح��ول
عدم املساواة بني العمالة الوافدة
ف��ي اج� ��راء ال �ف �ح��وص��ات ال�ط�ب�ي��ة
السيما فيروسي (.)B +C
وق� ��ال دش �ت��ي ف ��ي س ��ؤال ��ه لقد
أص� ��درت وزارة ال �ص �ح��ة ال�ع��ام��ة
ع��ن ط��ري��ق مجلس ال� ��وزراء ق��رار
ف ��ي ع� ��ام  1997ب��اع �ت �ب��ار ح��ام��ل
االج � � �س� � ��ام امل � � �ض� � ��ادة ل� �ف� �ي ��روس
( ) B,Cم��ان�ع��ا ل�لإق��ام��ة وال�ع�م��ل
ف ��ي دولة الكويت وف� ��ي ال �ع��ام
 ٢٠١٠ط�ل�ب��ت وزارة ال�ص�ح��ة من
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�م��وج��ب ك�ت��اب
وزارة الصحة املؤرخ 2010/5/6
واملرقم  65املتضمن اب��داء الرأي
ب �ش��أن ال �ن �ظ��ر ف ��ي امل��واف �ق��ة على
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ال�ي�ه��ا
اللجنة املشكلة من كل من وزارة
ال � �ص � �ح ��ة وكلية ال � �ط� ��ب ح ��ول
م��وض��وع ال�ف�ح��وص��ات املخبرية
ل�لال�ت�ه��اب ال �ك �ب��دي ال��وب��ائ��ي ( c
) للعمالة ال��واف��دة وال��ذي عرض
ع � �ل� ��ى اللجنة ال� � �ت � ��ي ش �ك �ل �ه��ا
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء واملثبت ف��ي
م �ح��اض��ره��ا وت � ��م ع �ل��ى اس��اس��ه
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة طبية م��ن اط�ب��اء
م ��ن وزارة ال �ص �ح��ة ورئ��اس �ت �ه��ا
واساتذة من كلية الطب العتماد
ت �ح �ل �ي��ل  PCRب � ��دال م ��ن ت�ح�ل�ي��ل
االج � � �س� � ��ام امل � � �ض� � ��ادة للعمالة
الوافدة للكشف عن فيروس ()C
الذى لم يعد معتمدا في الكشف
ع� ��ن االص � ��اب � ��ة م� ��ن ع ��دم ��ه ح�ي��ث
إن االج� � �س � ��ام امل� � �ض � ��ادة ل �ي �س��ت
دل � �ي �ل�ا ع� �ل ��ى اص � ��اب � ��ة ال �ش �خ��ص
بالفيروس.
وأوض � � ��ح دش� �ت ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
املشكلة انتهت ال��ى ان االجسام
امل � �ض� ��ادة ل �ف �ي ��روس ( )Cل�ي�س��ت
م � ��رض � ��ا وال ي� �ن� �ب� �غ ��ي اع � �ت � �م ��اد
ت �ح �ل �ي �ل �ه��ا ل� �ل ��واف ��دي ��ن واوص � ��ت
باعتماد تحليل  PCRعلى كافة
الوافدين املقيمني والجدد دون
اس �ت �ث �ن��اء ل�ل�ك�ش��ف ع��ن االص��اب��ة
مقابل رس��وم يدفعها ال��واف��د او
ال �ك �ف �ي��ل اال ان م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
اص � ��در ق� � ��رارة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل ��رأي
ال �ل �ج �ن��ة ال �ط �ب �ي��ة املشكلة م��ن
ق� �ب� �ل ��ه وك� � � � ��ان ذل� � � ��ك ب� � �ن � ��اء ع �ل��ى
ت� ��وج � �ي� ��ه م� � ��ن وزارة ال� �ص� �ح ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س باعتماد
ف� �ح ��ص  PCRل �ب �ع��ض ال �ف �ئ��ات
الوافدة في البالد بموجب القرار
رق ��م  440ف��ي اج �ت �م��اع��ه رق ��م 16
ل �س �ن��ة  2011امل �ن �ع �ق��د ب �ت��اري��خ

 2011/3/13م��ع خ �ض��وع ب��اق��ي
ال��واف��دي��ن ال ��ى ت�ح�ل�ي��ل االج �س��ام
املضادة.
واس� �ت� �ط ��رد دش �ت ��ي ق ��ائ�ل�ا :ث��م
طلبت وزارة الصحة من مجلس
ال� ��وزراء ب�ع��د ذل��ك ت�ف�س�ي��را ح��ول
تطبيق ف�ح��ص  PCRلفيروس
( )Cع� �ل ��ى م ��وظ� �ف ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة
فقط وأس��ره��م واصــــدر املجلس
ق��رارة التفسيري رقم  1368في
اج�ت�م��اع��ه رق ��م  246ل�س�ن��ة 2011
امل� �ن� �ع� �ق ��د  2011/9/25وح �ي��ث
إن ذل � ��ك االم � ��ر ي �خ��ال��ف ال � ��وارد
ف� ��ي ال ��دس � �ت ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� ��ذي
نصت مادته ( )7على ان :العدل
وال� �ح ��ري ��ة وامل � � �س � ��اواة دع ��ام ��ات
امل �ج �ت �م��ع .وكذلك نص امل� ��ادة
( )29التي نصت على ان الناس
سواسية ف��ي الكرامة االنسانية
وه� ��م م� �ت� �س ��اوون ل� ��دى ال �ق��ان��ون
ف��ي الحقوق وال��واج�ب��ات العامة
وال تمييز بينهم في ذلك بسبب
ال �ج �ن��س او االص� ��ل او ال �ل �غ��ة او
ال ��دي ��ن .ف �ض�لا ع��ن ن��ص امل � ��ادة (
 )26بشأن العهد الدولي الخاص
ب��ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
ال��ذى واف�ق��ت عليه دول��ة الكويت
على أن ( :الناس جميعا سواء
امام القانون ويتمتعون دون اى
تمييز بحق متساو ف��ي التمتع
بحمايته وفى هذا الصدد يجب
أن يحظر القانون اى تمييز وان
ي �ك �ف��ل ل�ج�م�ي��ع االش� �خ ��اص على
السواء حماية فعالة من التمييز
ألى سبب).
وت �س��اء ل دش�ت��ي ع��ن االس�ب��اب
ال � �ط � �ب � �ي� ��ة وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة ل� �ع ��دم
اع �ت �م��اد ق� ��رارات ال�ل�ج�ن��ة الطبية
امل�ش�ك�ل��ة بناء ع�ل��ى ط�ل��ب وزارة
الصحة من قبل مجلس الوزراء
ب��اع �ت �م��اد ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص PCR
ل�ح��ام�ل��ي ف �ي��روس س��ي بدال من
اعتماد نتائج تحليل االجسام
امل � �ض� ��ادة ل� �ف� �ي ��روس (  ) Cع�ل��ى
ك��ل ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة في ال�ب�لاد
دون استثناء حيث ان االجسام
امل�ض��ادة ال تعد اصابة او ناقلة
للمرض.
وط� � � ��ال� � � ��ب دش� � � �ت � � ��ي ت � � ��زوي � � ��ده
ب � �ص� ��ورة م� ��ن م �ح ��اض ��ر ال �ل �ج �ن��ة
ال �ط �ب �ي��ة املشتركة ب �ي�ن وزارة
ال �ص �ح��ة وك �ل �ي��ة ال �ط��ب ال �ت��ي ت��م
ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا في ع ��ام  2010ل�ه��ذا
الغرض وكذلك صورة من قراري
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ص��ادري��ن في
ال� �ع ��ام  2010امل��رت �ب �ط��ة ب�ف�ح��ص
ال �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة ط �ب �ي��ا وك��اف��ة

د .عبدالحميد دشتي

ال � � � �ق� � � ��رارات االخ � � � � ��رى امل ��رت� �ب� �ط ��ة
باملوضوع.
وط� � � ��ال� � � ��ب دش� � � �ت � � ��ي ت � � ��زوي � � ��ده
ب � � � �ص� � � ��ورة م� � � ��ن ك� � � �ت � � ��اب وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة امل � � � � ��ؤرخ 2010/5/6
واملرقم  65املتضمن اب��داء الرأي
ب �ش��أن ال �ن �ظ��ر ف��ي امل��واف �ق��ة على
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ال�ي�ه��ا
اللجنة املشكلة من كل من وزارة
ال � �ص � �ح ��ة وكلية ال � �ط� ��ب ح ��ول
م��وض��وع ال�ف�ح��وص��ات املخبرية
ل�لال�ت�ه��اب ال �ك �ب��دي ال��وب��ائ��ي ()c
ل�ل�ع�م��ال��ة ال��واف��دة ب �ش��أن اع�ت�م��اد
ف �ح��ص  PCRل �ح��ام �ل��ي ف �ي��روس
(  )Cب� ��دال م ��ن اع �ت �م ��اد نتائج
ت � �ح � �ل � �ي� ��ل االج � � � �س� � � ��ام امل � � �ض� � ��ادة
ل �ف �ي��روس ( )Cع�ل��ى ك��ل ال�ع�م��ال��ة
الوافدة في البالد دون استثناء
حيث ان االجسام املضادة ال تعد
اصابة او ناقلة للمرض والذى
ع � � � ��رض ع � �ل� ��ى ال � �ل � �ج � �ن� ��ة التي
شكلها مجلس الوزراء.
وت � �س ��اء ل ق ��ائ�ل�ا :مل � ��اذا ط�ل�ب��ت
وزارة ال � �ص � �ح� ��ة م � � ��ن م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ت �ط �ب �ي��ق ف� �ح ��ص PCR
ع � �ل� ��ى ال � �ع � �م� ��ال� ��ة ال � � � ��واف � � � ��دة ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي فقط دون
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وب � �م ��ا ي �ت �ن ��اق ��ض م� ��ع ت��وج �ه �ه��ا
ال��ذى شكل على اس��اس��ة اللجنة
م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وب�م��ا
ي� �خ ��ال ��ف م � �ب� ��دأ امل � � �س� � ��اواة ال �ت��ي
اق��ره��ا ال��دس �ت��ور حيث ان ذات
ال� �ف� �ئ ��ات امل �س �ت �ث �ن ��اة ت �ع �م��ل ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف ��ي ال �ش��رك��ات
الحكومية والجامعات والبنوك
وال� �ش ��رك ��ات ال �خ ��اص ��ة وم �ك��ات��ب
امل� � � �ح � � ��ام � � ��اة وغ� � � �ي � � ��ر ذل � � � � ��ك ف� �م ��ا

االس� �ب ��اب الطبية وال �ق��ان��ون �ي��ة
وال ��دس� �ت ��وري ��ة التي دع� ��ت ال��ى
ط �ل��ب ه ��ذا ال �ت �ف �س �ي��ر والتمييز
ب�ين املقيمني وم��ا ال�ه��دف الطبي
من تلك التفرقة التي تخل بمبدأ
امل �س ��اواة م��ع ب �ي��ان ع�م��ا اذا ك��ان
ت� ��م ع � ��رض ت� �ل ��ك االس � �ب � ��اب ع�ل��ى
مجلس الوزراء قبل اصدار قرارة
من عدمه وتزويدي باملستندات
الخاصة بذلك.
وق��ال دشتي :ان قرار مجلس
ال � � � ��وزراء ق� ��د ح � ��دد ل�ل�اس �ت �ف��ادة
م � � ��ن ت� �ح� �ل� �ي ��ل  PCRان ي� �ك ��ون
ال� ��واف� ��د م �ق �ي �م��ا ف� ��ي ال � �ب �ل�اد 15
ع ��ام ��ا وان ه � ��ذا االم� � ��ر ي �ت �ن��اف��ى
وال� �ه ��دف ال��وق��ائ��ي ال� �ص ��ادر م��ن
آجلة القرار .وت�س��اء ل ق��ائ�لا :ما
ال �ه��دف ال �ط �ب��ي م��ن ت �ح��دي��د تلك
امل��دة ومل��اذا لم يتم اعتماده على
ك ��اف ��ة امل �ق �ي �م�ي�ن ف� ��ي ال � �ب �ل�اد مع
ت �ح �م �ي �ل �ه��م ب � ��ال � ��رس � ��وم ح �س��ب
ت��وص �ي��ة ال �ل �ج �ن��ة ال� �ت ��ي ش�ك�ل�ه��ا
مجلس ال ��وزراء ب�ن��اء ع�ل��ى طلب
وزارة الصحة.
اض� � � � � � ��اف :ان ق� � � � � ��رار م �ج �ل��س
ال� � � � � � ��وزراء وت � �ف � �س � �ي� ��رة ي �خ ��ال ��ف
ال � ��وارد ف��ي االحكام ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ال � �ص� ��ادرة ض ��د وزارة الصحة
وال� � �ت � ��ي واف� � �ق � ��ت ع� �ل� �ي� �ه ��ا ادارة
الفتوى والتشريع والتي انتهت
ب � �ع� ��د ع � � ��رض اص � �ح� ��اب � �ه� ��ا ع �ل��ى
ال�ج�ه��ات الطبية ف��ي ال��دول��ة ال��ى
ان ح ��ام �ل ��ي االج � �س� ��ام امل� �ض ��ادة
ل �ف �ي��روس ( )Cاص� �ح ��اء (ال �ح �ك��م
رقم  4139لسنة  2008مدنى كلى
حكومة  3واالستئناف رقم 1922
لسنة  2009مدنى  7وكتاب ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع م��رج��ع رق��م

ف ت 5/س 2009/ 181/ب�ع��دم
ت�م�ي�ي��ز ال �ح �ك��م ل �س�لام��ة أس�ب��اب��ه
وال �ح �ك��م رق ��م  3891ل�س�ن��ة 2011
مدنى  9فهل تم تنفيذها؟وملاذا
ل� � ��م ي � �ت� ��م ت � �ع� ��دي� ��ل ال� � � �ق � � ��رار ب �م��ا
يتناسب وت�ل��ك االح �ك��ام وال��رأي
الطبي ال��وارد فيها مع تزويدي
بصورة منها.
واستفسر قائال :ما توصيات
منظمة الصحة العاملية ومركز
ال � � �س � � �ي � � �ط� � ��رة ع � � �ل� � ��ي االم� � � � � � ��راض
بأمريكا في م��وض��وع االج �س��ام
امل� �ض ��ادة ل�ح��ام�ل��ي ف �ي��روس ()C
ال �ت��ى اس �ت �ن��دت ع�ل�ي�ه��ا االح �ك��ام
القضائية واللجنة املشكلة من
قبل مجلس ال ��وزراء؟ كما طالب
ت� ��زوي� ��دي ب� �ص ��ورة م ��ن الكتاب
ال � �ص� ��ادر ل � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع ت�ح��ت
رق� ��م  2005/7/14تحت رق� ��م أ
ص ع  446 /وال � ��ذى ورد فيه
أن املصابني بفيروس االلتهاب
ال� � �ك� � �ب � ��دي ال� � ��وب� � ��ائ� � ��ى (ب) وق
املكتشفة في املقيمني واملعينني
بوزارة الدولة الئقني صحيا.
اض� � � � � ��اف :م� � ��ا اآلل � � �ي� � ��ة امل� ��زم� ��ع
ات� � �خ � ��اذه � ��ا م � ��ن ال� � � � � � ��وزارة ل ��رف ��ع
ه � � � ��ذا ال� � �غ �ب��ن ال � � � � ��ذى ي � �ق� ��ع ع �ل��ى
ال� ��واف� ��دي� ��ن م� ��ن ج � � ��راء ال �ت �ف��رق��ة
ال �ت �ح �ك �م �ي��ة ال� � � ��واردة ف ��ي ال �ق ��رار
وم �ع��ال �ج �ت��ه ع �ل��ى ض� ��وء ال� ��رأي
ال ��وارد ف��ي ق��رار اللجنة املشكلة
م � � ��ن وزارة ال� � �ص� � �ح � ��ة وك� �ل� �ي ��ة
ال � �ط� ��ب واالح � � �ك � � ��ام ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وامل ��راج ��ع واالرش � � ��ادات ال�ع��امل�ي��ة
ال � �ص� ��ادرة ع ��ن م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية ومركز املراقبة والتحكم
باألمراض في الواليات املتحدة
املشار اليها في محاضر اللجنة
واالح �ك��ام القضائية وااله�ت�م��ام
ب� ��امل� ��رض� ��ى ال �ح �ق �ي �ق�ي�ن ح��ام �ل��ي
الفيروس وبما ال ينافي العدالة
االن� �س ��ان� �ي ��ة وف � ��ى ظ ��ل اك �ت �ش��اف
ادوية للمرض.

ما توصيات الصحة
العالمية في
موضوع األجسام
المضادة لحاملي
فيروس ( )C؟
مجلس الوزراء
حدد لالستفادة
من تحليل PCR
أن يكون الوافد
مقيما في البالد
 15عاما بما يتنافى
والهدف الوقائي
ما اآللية المزمع
اتخاذها من
الوزارة لرفع هذا
الظلم الذى يقع
على الوافدين
من جراء التفرقة
التحكمية؟
اللجنة الوزارية
أوصت باعتماد
تحليل PCR
على كافة
الوافدين
المقيمين والجدد
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كش��ف تقري��ر قط��اع اللج��ان البرلماني��ة باألمان��ة العام��ة ع��ن ش��هر م��ارس أن اللج��ان الدائم��ة عق��دت  44اجتماع��ا
وأصدرت  52تقريرا وأنجزت  110مواضيع.

في التقرير الدوري الصادر عن قسم التنسيق التابع لقطاع اللجان البرلمانية في المجلس

 11لجنة دائمة عقدت  44اجتماعا
في مارس
إعداد سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل:
أصدر قسم التنسيق
في إدارة التنسيق
والمتابعة في قطاع
اللجان البرلمانية التابع
لألمانة العامة لمجلس
األمة تقريره حول عمل
لجان المجلس الدائمة
والمؤقتة خالل الفصل
التشريعي الرابع عشر
عن دور االنعقاد العادي
الثالث عن شهر مارس من
العام الجاري.
وفي هذا الجزء من
الملف نتناول عمل
اللجان الدائمة وعددها
 11لجنة وقد عقدت
هذه اللجان  44اجتماعا
خالل شهر مارس
استغرقت  98ساعة
و  42دقيقة أصدرت
خاللها  52تقريرًا وأنجزت
 110مواضيع وتبقى على
جدول أعمالها 1497
موضوعا متنوعا ما
بين مشروعات بقوانين
واقتراحات بقوانين
وبرغبة ومواضيع أخرى
وفيما يلي تفاصيل أعمال
واجتماعات اللجان الدائمة
في شهر مارس:

العرائض والشكاوى
ل�ج�ن��ة ال �ع ��رائ ��ض :ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة
اجتماعني استغرقا  6ساعات أنجزت
خاللها  3تقارير وتبقى على جدول
أعمالها  332شكوى وعريضة.
الداخلية والدفاع
ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع:
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع�ين ف��ي شهر
م ��ارس اس�ت�غ��رق��ا  5س��اع��ات ونصف
ال� �س ��اع ��ة وأن� � �ج � ��زت ت� �ق ��ري ��را واح � ��دا
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا 112
موضوعا جاءت كالتالي:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون م � � �ق� � ��دم م��نال �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح �ك ��ام
املرسوم األميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  11لسنة 1962
في شأن جوازات السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةج ��دي ��دة ال ��ى امل � ��ادة  12م ��ن ال �ق��ان��ون
رقم  11لسنة  1962في شأن جوازات
السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  35لسنة 1962في
شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في ش��أن الجيش (التقرير الثمانون
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
س�ح��ب بجلسة امل�ج�ل��س 2013/6/1
الفصل التشريعي ال��راب��ع عشر دور
االنعقاد العادي األول).
 مشروع قانون بشأن املختارين. مشروع قانون بتعديل الجدولامل��راف��ق للقانون رق��م  42لسنة 2006
ب��إع��ادة ت�ح��دي��د ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس األمة.
 مشروع قانون بتعديل املادة 83من القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة.
 -م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��إب ��دال ع �ب��ارة

جانب من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع

(عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما
ورد ال�ن��ص عليها ف��ي ال�ق��وان�ين ذات
الصلة.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��موض� ��ع وت��رك �ي��ب ك ��ام �ي ��رات وأج �ه��زة
املراقبة األمنية.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةالثانية من املادة الثامنة من املرسوم
األميري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بندج ��دي ��د ب ��رق ��م  4ال � ��ى امل� � � ��ادة  14م��ن
املرسوم األميري رق��م  15لسنة1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن توحيدشهادات الجنسية الكويتية.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل البند(د) م��ن امل ��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت��وح�ي��دم � ��واد ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة (م �ح��ال
م� ��ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب ��رس ��ال ��ة ب �ت��اري��خ
.)2013/12/8
 االقتراح بقانون في شأن انشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءالهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات.
 االقتراح بقانون في شأن وضعح��ل ش��ام��ل ون�ه��ائ��ي لجميع طلبات
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة الكويتية
وت �ن �ف �ي��ذ أح� �ك ��ام ال �ب �ن��د  1م ��ن امل� ��ادة

ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل ��رس ��وم األم� �ي ��ري رق��م
 15ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق �ب��ل ت �ع��دي �ل��ه ب��امل��رس��وم
بالقانون رقم  100لسنة .1980
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنال � �ح � �ق� ��وق امل� ��دن � �ي� ��ة ل� �غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية (تمت احالة لجنة املقيمني
ب�ص��ورة غير قانونية ال �ب��دون لعدم
تشكيلها بتاريخ .)2014/11/18
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن قانوناالج �ت �م��اع��ات ال �ع��ام��ة وال �ت �ج �م �ع��ات
واملواكب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن نقلامل�ن�ش��آت وامل�ب��ان��ي العسكرية خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االقتراح بقانون بإنشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض أحكام املرسوم بالقانون رقم
 70ل�س�ن��ة  1980ب �ش��أن ال�ع�س�ك��ري�ين
ال��ذي��ن اس�ت�ف��ادوا م��ن أح�ك��ام القانون
رق��م  31لسنة  1967في ش��أن سريان
أح� �ك ��ام ق ��ان ��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني على غيرهم من
ال�ع��ام�ل�ين بتكليف م��ن ال�ح�ك��وم��ة في
مناطق العمليات الحربية.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرامل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي أع � �م � ��ال ق� �ت ��ال� �ي ��ة ف��ي
الخارج.

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حقإعفاء اللحى للعسكريني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 اقتراح بقانون في ش��أن تحديدال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةج � ��دي � ��دة ل � �ل � �م ��ادة  21م � ��ن امل� ��رس� ��وم
االميري رق��م  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةج��دي��دة ب��رق��م  5م �ك��ررا ال ��ى امل��رس��وم
االميري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام املرسوم االميري رقم  15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 اقتراح بقانون في ش��أن تحديدال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2015
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملطبات املستخدمة في الطرق.
 اقتراح بقانون بإنشاء صندوقاالسكان العسكري.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ح��دي��دال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية لسنة .2015
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام املرسوم بقانون رقم  67لسنة
 1976في شأن املرور.
اللجنة المالية
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية

عقدت في شهر م��ارس  7اجتماعات
اس �ت �غ��رق��ت  29س ��اع ��ة و  15دق�ي�ق��ة
واص��درت  3تقارير ان�ج��زت فيها 15
موضوعا وتبقى على جدول اعمالها
 303موضوعات ومنها مايلي:
 م ��رس ��وم ب �ق ��ان ��ون رق� ��م  2ل�س�ن��ة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالية
في الدولة.
 م ��رس ��وم ب �ق ��ان ��ون رق� ��م  3ل�س�ن��ة 2009ب�ت�م��دي��د ال �ق��روض امل �ق��ررة في
املرسوم بالقانون رقم  50لسنة 1978
باإلذن للحكومة بعقد قرض عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 مشروع قانون بإنشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال � �ت � �ج� ��ارة ال � �ص ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن مزاولةمهنة مراجعة الحسابات.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب � �ش ��أن غ��رف��ةتجارة وصناعة الكويت.
 م � � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أناملناقصات العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 48
ل �س �ن��ة  1988ب� � ��اإلذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف��ي
ان� � �ش � ��اء م �ح �ف �ظ��ة م ��ال� �ي ��ة ل� � ��دى ب �ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت ال �ص �ن��اع��ي ألغ � � ��راض دع��م
سياسة االئ�ت�م��ان ف��ي م�ج��ال االن�ت��اج
الزراعي.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن زي � ��ادةال�ن�س�ب��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ط��ع م��ن االي � ��رادات
العامة للسنة املالية .2012/2011
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 34
ل�س�ن��ة  1980ف��ي ش ��أن أي �ل��ول��ة أس�ه��م
القطاع الخاص في شركة املواصالت
الكويتية الى الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل أح�ك��امالقانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة م�ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  74لسنة  1988في
ش��أن أي�ل��ول��ة اس�ه��م ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
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اللجان الدائمة
في مارس
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األحد  07رجب  26 . 1436أبريل 2015

كش��ف تقري��ر قط��اع اللج��ان البرلماني��ة باألمان��ة العام��ة ع��ن ش��هر م��ارس أن اللج��ان الدائم��ة عق��دت  44اجتماع��ا
وأصدرت  52تقريرا وأنجزت  110مواضيع.

الميزانيات أكثر اللجان انعقادًا بـ 10اجتماعات

اللجان الدائمة تصدر  52تقريرا
تتمة المنشور ص09
في شركة مطاحن الدقيق الكويتية
ال��ى ال��دول��ة وتعديل القانون رق��م 29
ل�س�ن��ة  1961ف��ي ش ��أن ان �ش��اء ش��رك��ة
م�ط��اح��ن ال��دق�ي��ق الكويتية ومنحها
امتيازا.
 م�ش��روع ق��ان��ون بمساهمة دول��ةالكويت في رأس�م��ال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 2012
ف��ي ش ��أن إن �ش��اء وت��أس �ي��س محفظة
اس�ت�ث�م��اري��ة ل��دع��م وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن منحم � �ع� ��اش� ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ألص� �ح ��اب
امل �ع ��اش ��ات م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ورج� ��ال
االطفاء.
 االقتراح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم� �ك ��اف ��آت اس �ت �ح �ق��اق
للعسكريني امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ضباط
الصف واألفراد.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن منحدب��دالت ومكافآت للموظفني املدنيني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
العسكري.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن منحم � �ع� ��اش� ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ألص� �ح ��اب
املعاشات التقاعدية من العسكريني
ورجال االطفاء.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن منحم � �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة وم� �ك ��اف ��آت
اس� �ت� �ح� �ق ��اق ل �ل �ض �ب��اط ال �ع �س �ك��ري�ين
املتقاعدين من رتبة م�لازم ال��ى رتبة
ن �ق �ي��ب م� �م ��ن ان� �ت� �ه ��ت خ��دم �ت �ه��م ف��ي
الجهات العسكرية (الدفاع والداخلية
وال �ح��رس ال��وط�ن��ي) واالدارة العامة
لإلطفاء.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب � �ش� ��أن م �ن��حب��دالت ومكافآت للموظفني املدنيني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
العسكري.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج��دي��دة ل�ل�م��ادة  2م��ن ال�ق��ان��و رق��م 25
لسنة  1974بإعادة تنظيم الصندوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنت��أس �ي��س ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي�ت�ي��ة
باسم بنك الكويت للتنمية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باألمر االميري بالقانون رقم
 61لسنة .1976

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج ��دي ��دة ب ��رق ��م  9م� �ك ��رر ال � ��ى ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية رقم  61لسنة
.1976
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل نصالبند  5من املادة  17من األمر االميري
بالقانون رقم  61لسنة  1976بإصدار
قانون التأمينات االجتماعية.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلالبند  5من املادة  17من األمر األميري
بالقانون رقم  61لسنة  1976بإصدار
قانون التأمينات االجتماعية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن غ��رف��ةتجارة وصناعة الكويت.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة ذبح اسالمي.
 االق �ت��راح بقانون بإضافة فقرةج ��دي ��دة ال ��ى امل � ��ادة  16م ��ن امل��رس��وم
بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 49من القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية  -بدل ايجار.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن منحعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلال� �ف� �ق ��رة االول � � ��ى م� ��ن امل � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
القانون رقم  19لسنة  2000في شأن
دع��م ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�م�ن��ح ع�ل�اوةاج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ن االوالد وامل �ع��اش��ات
التقاعدية واملساعدات العامة.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلامل��ادة الثانية من امل��رس��وم بالقانون
رق��م  14لسنة  1992بمنح املواطنني
زي � � � ��ادة ف � ��ي ال� � �ع �ل��اوة االج �ت �م ��اع �ي��ة
وامل �ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة وامل �س��اع��دات
العامة.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تنظيماالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءامل �ج �ل��س االع� �ل ��ى ل �ق �ي��اس وم �ت��اب �ع��ة
األداء الحكومي.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام القانون رق��م  101لسنة 2013
في شأن التأمني ضد البطالة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيماستعمال اسلوب املقابلة الشخصية

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

عند التعيني في الوظائف العامة.
 االقتراح بقانون بإنشاء محفظةمالية لدى بيت الزكاة.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةال� � ��روات� � ��ب وامل � �ع� ��اش� ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وم�ك��اف��أة نهاية ال�خ��دم��ة للمواطنني
املقترضني ومنع الحجز او الخصم
بأكثر م��ن نصف ال��رات��ب الشهري او
امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي او م�ك��اف��أة نهاية
الخدمة.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناالس � �ت � �ق� ��رار ال ��وظ �ي� �ف ��ي ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن االه� �ل ��ي
والنفطي
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة 2008
ف��ي ش��أن تحويل مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  25لسنة 1974
ب��إع��ادة تنظيم ال �ص �ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1982
بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع��دي��لامل ��ادة ال�ت��اس�ع��ة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 25
ل� �س� �ن ��ة 2001ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق� ��ان� ��ون ال �ت ��أم �ي �ن ��ات االج �ت �م �ن��اع �ي��ة
وزيادة املعاشات التقاعدية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةجديدة الى املادة االولى من القانون
رق� ��م  46ل �س �ن��ة  2006ب �ش ��أن ال ��زك��اة
ومساهمة الشركات املساهمة العامة
واملقفلة في ميزانية الدولة.
 االقتراح بقانون في شأن فريضةال��زك��اة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات
العامة في دولة الكويت.

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةج��دي��دة ال��ى امل ��ادة  115م��ن امل��رس��وم
بقانون رقم  368لسنة  1980بإصدار
قانون التجارة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تشكيللجنة بحث ملفات القروض املمنوحة
للمواطنني.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن هيئةاإلش � � � ��راف وال� ��رق� ��اب� ��ة ع �ل ��ى ش ��رك ��ات
التأمني.
 االقتراح بقانون بشأن منح منحال ��دول ��ة ال � �ق ��روض وال� �ه� �ب ��ات وامل �ن��ح
واملساعدات الخارجية.
 االقتراح بقانون في شأن تحويلال�ق�ط�ع�ت�ين  3و  4ب�م�ن�ط�ق��ة خ�ي�ط��ان
ال� �ج� �ن ��وب ��ي م� ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة ال ��ى
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
وتثمني القطعة  10بمنطقة خيطان.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ن��زعملكية وتثمني جميع القطع السكنية
في منطقة الواحة السكنية بمحافظة
الجهراء ومنطقة الفردوس السكنية
بمحافظة الفروانية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب �ت��أس �ي��سشركات للخدمات الصحية.
 االقتراح بقانون بإضافة فقرتنيجديدتني ال��ى امل ��ادة  96م��ن القانون
رق ��م  32ل �س �ن��ة 1968ف��ي ش ��أن ال�ن�ق��د
وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
املصرفية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ال� � �ث � ��روة ال �ن �ف �ط �ي��ة
وحسن استغاللها.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءصندوق سيادي للمتقاعدين.
اللجنة التشريعية
ل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة

وال� � �ق � ��ان � ��ون ع � �ق� ��دت  7اج� �ت� �م ��اع ��ات
اس �ت �غ��رق��ت  6س ��اع ��ات و  15دق�ي�ق��ة
اص��درت خاللها  33تقريرا تضمنت
 47م��وض��وع��ا م �ن �ج��زا وت �ب �ق��ى على
ج��دول اعمالها  213موضوعا منها
ما يلي:
 م�ش��روع ق��ان��ون امل��راف��ق ب��إص��دارق� � ��ان� � ��ون ال� � � � �ج � � � ��زاءات واإلج � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 67
لسنة 1980بإصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في شأن الرسومالقضائية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام قانون االجراءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م17
لسنة  1960اج ��راء االع �ل�ان لتكليف
الحضور.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  16ل �س �ن��ة 1960بشأن
اس �ت �ع �م��ال ال �ع �ن��ف او ال �ت �ه��دي��د ضد
االشخاص.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون رق� ��م  15ل�س�ن��ة 2004بإحالة مشروع قانون في شأن
التسجيل العقاري.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص � ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  16ل �س �ن��ة - 1960
تحديد سن الحدث.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة 1960
ب ��إص ��دار ق��ان��ون ال� �ج ��زاء  -اس�ت�غ�لال
هوى الشخص الضعيف.
 -م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض

أحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17
لسنة  - 1960الدعوى املرفوعة على
غير املتهمني الى الجهات املختصة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة - 1960تشديد
ال �ع �ق��وب��ة ع �ل��ى امل � � ��رأة ال� �ت ��ي ت�س�ق��ط
وليدها.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة  1960-اهانة
املوظف العام.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��إص��دار ق��ان��وناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج � ��اري � ��ة ال � � �ص� � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  387ل �س �ن��ة 1980
القانون رقم  51لسنة  1984في شأن
األحوال الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة - 1960جرائم
الحرب والسلم.
 م � � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنح �ظ��ر اس �ت �ح��داث وان� �ت ��اج وت�خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية.
 م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةج� ��دي� ��دة ل� �ق ��ان ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص ��ادر
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة  1960حظر
التسول  -التقرير السابع والعشرون
للجنة املنجز في الفصل التشريعي
ال�ح��ادي عشر دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
الثاني.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
لسنة  - 1960اثارة النعرات الطائفية
او القبلية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رق��م  16ل�س�ن��ة - 1960م��ادة
ع � ��ن ج ��ري� �م ��ة ال � ��زن � ��ا وم� � � � ��ادة اخ � ��رى
استعمال العنف ضد املوظف.
 م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��لب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال � �ص� ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  17ل �س �ن��ة - 1960
تفتيش املتهم اثناء ارتكاب الجريمة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 33م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
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كش��ف تقري��ر قط��اع اللج��ان البرلماني��ة باألمان��ة العام��ة ع��ن ش��هر م��ارس أن اللج��ان الدائم��ة عق��دت  44اجتماع��ا
وأصدرت  52تقريرا وأنجزت  110مواضيع.

األموال العامة لم تصدر أي تقارير

 98ساعة عمل وإنجاز  110مواضيع
تتمة المنشور ص10

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رق ��م  16ل�س�ن��ة  - 1960اه��ان��ة العلم
الوطني.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م  16لسنة
 - 1960التشكيك ف��ي ن��زاه��ة القضاء
 مسترد  2003/10/1احالة اصلية. م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  67لسنة  1983في
القصر.
شأن الهيئة العامة لشؤون ّ
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 35
ل� �س� �ن ��ة  1978ف � ��ي ش � � ��أن اي� � �ج � ��ارات
العقارات  -تم استرداده من الجلسة
.2014/4/2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك� � ��ام ق� � ��ان� � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �خ� �ب ��رة
ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
.1980
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��إص��دار ق��ان��وناالحداث.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  51لسنة 1984
في شأن األحوال الشخصية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ضماالدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال ��ى
النيابة العامة.
 اق�ت��راح بقانون باضافة مادتنيجديدتني برقم  111مرر و 111مكررا
ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  16ل �س �ن��ة 1960
بإصدار قانون الجزاء.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تعديلامل � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
 42ل �س �ن ��ة  2006ب � ��إع � ��ادة ت �ح��دي��د
االنتخابات لعضوية مجلس األمة.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 135من القانون رق��م  12لسنة 1963
بشأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة رقم 19من القانون رقم  41لسنة  1993في
شأن شراء الدولة بعض املديونيات
وكيفية تحصيلها  4 -مواد.
 اقتراح بقانون في شأن استقاللالقضاء والنيابة العامة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اض��اف��ةف�ق��رة ج��دي��دة ال��ى ن��ص امل ��ادة  26من
ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1968بشأن

نظام قوة الشرطة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  12لسنة  1963في
شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ح��قاالطالع.
 اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئةالرقابة االدارية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تجنيساب � �ن� ��اء ال � �ش � �ه ��داء م� ��ن غ �ي ��ر م �ح ��ددي
الجنسية املقيدين بمكتب الشهيد.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةجديدة الى املادة  31من القانون رقم
 35لسنة  1962ف��ي ش��أن انتخابات
اعضاء مجلس االمة.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن ق��ان��وناألحوال الشخصية الجعفرية.
 اقتراح بقانون في شأن تجنيساب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م��ن
جنسيات غير كويتية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء هيئةاالدل��ة الجنائية والطب الشرعي13 -
مادة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن معالجةاوض��اع ابناء الكويتيات املتزوجات
من غير كويتيني.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ح��قاالطالع.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنال�ج�م�ع�ي��ات ال��وط�ن�ي��ة مل��زاول��ة العمل
السياسي.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ه�ي�ئ��ةالعامة للديمقراطية.
 اق�ت��راح بقانون بمنح الجنسيةال�ك��وي�ت�ي��ة ألوالد ال �ش �ه��داء م��ن غير
محددي الجنية وغير الكويتيني 8 -
مواد.
 ط�ل��ب ال��رئ�ي��س ب��إح��ال��ة الفقرتنيال ��واردت �ي�ن ف��ي ج� ��دول اع �م��ال رق�م��ي
 18 17واملتعلقتني بالتقرير الحاديع �ش ��ر ال �ت �ك �م �ي �ل��ي ل �ل �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن
والعشرين للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على
اتفاقية ال��ري��اض للتعاون القضائي
وال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل� �ل� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �ت � ��اس � ��ع ع � �ش� ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
ال� �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م �ع��اه��دة
منظمة امل��ؤت �م��ر االس�ل�ام��ي ملكافحة
االره ��اب ال��دول��ي ال��ى لجنة ال�ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة الح �ت �م��ال
ان ت �ك��ون ب �ع��ض امل � ��واد ف�ي�ه��ا شبهة
دستورية واالستعانة بهيئة الخبراء
الدستوريني إلبداء الرأي فيهم.
 -تكليف لجنة الشؤون التشريعية

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

والقانونية للتحقيق في كل ما كشفه
االع� �ض ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل��ون ف ��ي جمعية
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ورف � ��ع ت�ق��ري��ر
ال��ى املجلس ف��ي ب��داي��ة دور االنعقاد
املقبل.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية بدراسة التقرير العشرين
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى االت �ف��اق �ي��ة
االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية لدراستها من
الناحية الدستورية.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية بدراسة التقرير الخامس
ل �ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ع��ن
مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية
ب�ين حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
جمهورية قبرص بشأن التعاون في
م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة االره� ��اب وال�ج��ري�م��ة
امل �ن �ظ �م��ة واالت� � �ج � ��ار غ� �ي ��ر امل� �ش ��روع
ب��امل�خ��درات وم ��واد امل��ؤث��رات العقلية
وس�لائ�ف�ه��ا وال �ه �ج��رة غ�ي��ر الشرعية
والجرائم الجنائية االخرى.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية ب��دراس��ة التقرير الثامن
ل �ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ع��ن
مشروع قانون باملوافقة على اتفاق
ت� � �ع � ��اون ام � �ن� ��ي ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � ��ة
ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة االردن �ي��ة
الهاشمية.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية ب��دراس��ة التقرير الثامن
والعشرين للجنة الشؤون الخارجية
عن مشروع قانون على اتفاقية مقر
ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وم��رك��ز
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
إلدارة حاالت الطوارئ.

اللجنة التعليمية
ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث �ق��اف��ة
واالرش � � ��اد ل��م ت�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات في
م � ��ارس ول �ك �ن �ه��ا اص� � ��درت  3ت �ق��اري��ر
م��رح �ل��ة م ��ن ش �ه��ر ف �ب ��راي ��ر ول� ��م ي�ت��م
رف �ع �ه��م ال ��ى امل �ج �ل��س إال ف ��ي م ��ارس
وت �ض �م �ن��ت  6م ��وض ��وع ��ات م �ن �ج��زة
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا 163
موضوعا منها ما يلي:
 االقتراح بقانون في شأن حمايةالنشء في االعالم املرئي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءال � �ه� ��ىئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل��اع �ل��ام امل ��رئ ��ي
واملسموع.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيموظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االق�ت��راح بقانون بشأن الدعايةاالن � �ت � �خ ��اب � �ي ��ة ف � ��ي االع� � �ل � ��ام امل ��رئ ��ي
واملسموع واملطبوعات والنشر.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءج��ام�ع��ة ح�ك��وم�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة م�ب��ارك
الكبير او االحمدي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقامل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة امل � �ج � ��اورة وادارة
الحقوق الجماعية.
 اقتراح بقانون مقدم من العضوعسكر عويد العنزي في شأن تنظيم
التعليم العالي.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناالس�ت�ع��ان��ة بالكويتيني املتقاعدين
ل� �ل� �ع� �م ��ل ك � � �ح � ��راس ام � � ��ن ب � ��امل � ��دارس
الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمالتعليم العالي.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال �ج ��ام �ع ��ات وال �ك �ل �ي ��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
واملعاهد الحكومية.

 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال �ج ��ام �ع ��ات وال �ك �ل �ي ��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
واملعاهد الحكومية  -محال برسالة
من التشريعية لالرتباط.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةم� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  28م� �ك ��رر ال��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  3ل �س �ن��ة  2006ب�ش��أن
املطبوعات والنشر.
 االق�ت��راح بقانون بإنشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض � �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 االق�ت��راح بقانون بإنشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض � �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء جامعةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االقتراح بقانون بتعديل اوضاعامل��درس�ين امل�س��اع��دي��ن الكويتيني من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيماوض� � ��اع ال �ك��وي �ت �ي�ين ح �م �ل��ة ش �ه��ادة
ال��دك �ت��وراه وال�ح��اص�ل�ين عليها على
نفقتهم الخاصة.
 االقتراح بقانون بإنشاء صندوقطالب العلم.
 االقتراح بقانون في شأن مكافأةامل��ؤه��ل العلمي مل��زاول��ي مهنة الطب
البشري وطب االسنان الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن األحكامالخاصة بالبعثات الدراسية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتطبيقي والتدريب الى العمل.
 االقتراح بقانون في شأن دراسةالطلبة من فئة املقيمني بصورة غير
قانونية في املدارس الحكومية.
 -االقتراح بقانون في شأن حماية

املعلم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءالهيئة العامة لالستطالع والبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اع � ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ال��ى
العمل.
 االقتراح بقانون في شأن انشاءمركز تنمية املعلم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة بندجديد برقم  11الى امل��ادة رقم  21من
ال �ق��ان��ون رق ��م 3ل �س �ن��ة 2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر.
 االقتراح بقانون في شأن التعليمالخاص.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة دراس��ة مشكلة
تأخر وزارة التعليم العالي باعتماد
ال � � �ش � � �ه� � ��ادات ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة ل� �ل� �ط�ل�اب
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة اج� � � � ��راءات
ال��وزارة لتطوير املنظومة التعليمية
وت�ش�ج�ي��ع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت�ط��وي��ر
ال� �ف� �ك ��ر ل � � ��دى ال � � ��دارس� �ي ��ن ب ��امل ��راح ��ل
التعليمية املختلفة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة االجراءات التي
تمت حتى االن في تنفيذ مشروعي
ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت بمنطقة ال �ش��دادي��ة
وج��ام�ع��ة ج��اب��ر ع�ل��ى ض ��وء األح �ك��ام
القوانني الصادرة بشأنها.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة اج� � � � ��راءات
وزارة االع�ل�ام ف��ي ت��وج�ي��ه السياسة
االعالمية والفكرية والثقافية ومدى
اس�ه��ام�ه��ا ف��ي رق ��ي ال�ف�ك��ر وال�ش�ع��ور
باملواطنة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة موضوع مشكلة
ال�ش�ع��ب ال��دراس �ي��ة امل�غ�ل�ق��ة بجامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على الطلب املقدم من
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كش��ف تقري��ر قط��اع اللج��ان البرلماني��ة باألمان��ة العام��ة ع��ن ش��هر م��ارس أن اللج��ان الدائم��ة عق��دت  44اجتماع��ا
وأصدرت  52تقريرا وأنجزت  110مواضيع.

 3تقارير لكل لجنة من العرائض والمالية والتعليمية

التشريعية أنجزت  33تقريرا والمرافق 6
تتمة المنشور ص11

بعض االعضاء بتكليف لجنة شؤون
التعليم وال�ث�ق��اف��ة ب��دراس��ة موضوع
ال� � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال� �خ ��اص ب��امل��رح �ل��ة
ال �ث ��ان ��وي ��ة  -ع �ل��ى ان ت� �ق ��دم ال�ل�ج�ن��ة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا خ� �ل��ال ش� �ه ��ر م� ��ن ت ��اري ��خ
.2014/12/3
اللجنة الصحية
ل � � �ج � � �ن � ��ة ال � � � � � �ش � � � � ��ؤون ال � �ص � �ح � �ي� ��ة
واالجتماعية والعمل عقدت اجتماعا
واح � � ��دا ف� ��ي ش �ه��ر م� � ��ارس اس �ت �غ��رق
س��اع �ت�ي�ن ون� �ص ��ف ال �س ��اع ��ة ان �ج��زت
خ�ل�ال��ه ت �ق��ري��را واح � ��دا وت �ب �ق��ى على
ج��دول اعمالها  170موضوعا منها
ما يلي:
امل��وض��وع��ات املتبقية على ج��دول
أع � �م � ��ال ل �ج �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة
واالجتماعية والعمل
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 م � � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنالحضانة العائلية (التقرير  5الفصل
 13دور .)2
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ين
الصحي.
 االق�ت��راح بقانون بإنشاء مدينةطبية.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب ��ان� �ش ��اءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اءم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ح � �ك� ��وم� ��ي ب �م �ح ��اف �ظ ��ة
االحمدي.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ان�ش��اءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء مدينةطبية متكاملة
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء مدينةطبية.
 اقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمدينة صباح االحمد.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقاملريض.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بعديل الفقرةال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة  11م ��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  24لسنة  1979في شأن
الجمعيات التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام القانون رق��م  118لسنة 2013
وامل �ع ��دل ل�ل�م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنالحضانة العائلية.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حقوقاملريض.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��ي ش � ��أناملسؤولية الطبية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملسؤولية الطبية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
اللجنة الخارجية
 لجنة الشؤون الخارجية :عقدتال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع��ا واح� ��دا ف��ي م��ارس
اس �ت �غ��رق  15دق �ي �ق��ة ان �ج ��زت خ�لال��ه
ت �ق��ري��را واح � ��دا وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول
اعمالها  9مواضيع كالتالي:
 م�ش��روع ال�ق��ان��ون باملوافقة علىاتفاقية دول��ة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىاالت�ف��اق�ي��ة العربية ملكافحة االره��اب
وعلى التعديل الصادر بشأنها.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىاتفاقية للتعاون التقني بني حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىات�ف��اق�ي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وح � �ك� ��وم� ��ة ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال � �س � ��وري � ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
املتبادلة لالستثمارات (مسترد من
جلسة .)2013 /1 /9
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  21لسنة 1962
ب � �ن � �ظ� ��ام ال� �س� �ل� �ك�ي�ن ال ��دب � �ل ��وم ��اس ��ي
والقنصلي.

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىب��روت��وك��ول تعديل اتفاقية الجرائم
وبعض االفعال االخرى التي ترتكب
على منت الطائرات.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حظرال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي
(اسرائيل).
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  21لسنة 1964
ف ��ي ش ��أن ال �ق��ان��ون امل ��وح ��د مل�ق��اط�ع��ة
اس��رائ �ي��ل( ،م ��ادت ��ان) (ض ��م للتقرير
االول ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة) اح��ال��ة اص�ل�ي��ة /1 /27
.2015
 اقتراح بقانون مقدم من العضود .عبدالحميد ع�ب��اس دش�ت��ي بشأن
انشاء قالدة قائد االنسانية.
المرافق العامة
 ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة :ع �ق��دتاللجنة  5اجتماعات في شهر مارس
استغرقت  7ساعات اصدرت خاللها
 6تقارير وانجزت  7مواضيع وتبقى
ع�ل��ى ج� ��دول اع�م��ال�ه��ا  43م��وض��وع��ا
منها التالي:
 م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  119لسنة 2013ف � ��ي ش � � ��أن ت ��أج � �ي ��ل ت �ش �ك �ي��ل
املجلس البلدي ،مسترد بجلسة /12
.2015 /2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ن��صامل��ادة الخامسة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 39
لسنة  2010في شأن تأسيس شركات
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
املياه في الكويت.
 -االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل نص

البند أ من امل��ادة الثالثة من القانون
رق� � ��م  5ل �س �ن��ة  2005ب � �ش ��أن ب �ل��دي��ة
الكويت.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ال��رف��قبالحيوان وحقوقه.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةامل� ��واد  5م �ك��ررا 5 ،م �ك��ررا أ 5 ،م�ك��ررا
ب ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  94لسنة 1983
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية.
 االقتراح بقانون في شأن انشاءوادارة وت�ش�غ�ي��ل امل �ن �ش��آت ال�ن��ووي��ة
لالغراض السلمية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ان�ش��اءوادارة وت�ش�غ�ي��ل امل �ن �ش��آت ال�ن��ووي��ة
لالغراض السلمية.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تعديلبعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة
 2014باصدار قانون حماية البيئة.
 االقتراح بقانون في شأن الهيئةالعامة الدارة االزمات والكوارث.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن الهيئةالعامة الدارة االزمات والكوارث.
 االقتراح بقانون في شأن الهيئةالعامة ادارة االزمات والكوارث.
 االق�ت��راح بقانون باضافة امل��ادة 35م �ك��ررا ال��ى ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2005بشأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءالهيئة العامة ملدينة الحرير وجزيرة
بوبيان.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ادراج ب�ع��ضاسماء الناخبني الى كشوف ناخبي
املجلس البلدي.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 23م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  115ب��ان �ش��اء

الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  39لسنة 2010
ف��ي ش ��أن ت��أس�ي��س ش��رك��ات كويتية
م� �س ��اه� �م ��ة ت � �ت ��ول ��ى ب � �ن � ��اء وت �ن �ف �ي��ذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
املياه في الكويت.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةمادتني جديدتني باالرقام  26مكررا،
 26مكررا أ ال��ى القانون رق��م  5لسنة
 2005في شأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ن�ق��ل وال �غ��اءب �ع��ض االخ �ت �ص ��اص ��ات امل �ن �ص��وص
عليها في القانون رقم  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت.
الميزانيات والحساب الختامي
 ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س ��ابال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي :ع � � �ق� � ��دت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة 10
اج� �ت� �م ��اع ��ات اس �ت �غ ��رق ��ت  31س��اع��ة
اص ��درت ت�ق��ري��را واح ��دا وت�ب�ق��ى على
ج��دول اعمالها  92موضوعها منها
ما يلي:
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
2012 /2011
 ت� �ق ��اري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال�ج�ه��ات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2012 /2011
 ت� �ق ��اري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال�ج�ه��ات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2013 /2012
 -ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ن

ال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2013 /2012
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال�ج�ه��ات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2014 /2013
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2014 /2013
 ك � �ت � ��اب رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س لجنة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب ��اح ��ال ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تولي ديوان املحاسبة تكليف
م ��ؤس� �س ��ة دول� � �ي � ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
امل �ج��ال االس�ت�ث�م��اري ل�ل�ق�ي��ام بتقييم
ش ��ام ��ل الدارة ام� � � ��وال االح �ت �ي��اط��ي
بالهيئة العامة لالستثمار وتقديم
تقرير بشأنه.
 ك � �ت � ��اب رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ةباملوافقة على اق�ت��راح مقدم م��ن قبل
جميع اعضاء املجلس باحالة ردود
الحكومة على مالحظات ومخالفات
ت� � �ق � ��اري � ��ر دي� � � � � � ��وان امل � �ح � ��اس � �ب � ��ة ع��ن
ال�ح�س��اب��ات الختامية للسنة املالية
.2014 /2013
حماية المال العام
 لجنة حماية امل��ال ال�ع��ام :عقدتال�ل�ج�ن��ة  6اج �ت �م��اع��ات اس �ت �غ��رق��ت 7
س��اع��ات ول ��م ت �ص��در ت �ق��اري��ر وتبقى
ع�ل��ى ج� ��دول اع�م��ال�ه��ا  92م��وض��وع��ا
منها ما يلي:
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 1993
بشأن حماية االموال العامة.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم��رف��ق ب��ه ت�ق��ري��ر ال ��دي ��وان ع��ن العقد
امل � �ب� ��رم ب �ي�ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة وش ��رك ��ة
ادارة س��وق الجمعة التجارية بشأن
تطوير سوق الجمعة  -منطقة الري.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب� �ش ��أن ال� �ت� �ع ��اق ��دات ال� �ت ��ي س� �ب ��ق ان
ابرمتها الحكومة النجاز مشروعات
بطريق البناء والتشغيل والتحويل
.b.o.t
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب �ش ��أن ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � ��ة ح��ول
ب �ع��ض ج��وان��ب ال �ت �ص��رف ف��ي ام�ل�اك

التتمة ص13
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اللجان الدائمة
في مارس
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كش��ف تقري��ر قط��اع اللج��ان البرلماني��ة باألمان��ة العام��ة ع��ن ش��هر م��ارس أن اللج��ان الدائم��ة عق��دت  44اجتماع��ا
وأصدرت  52تقريرا وأنجزت  110مواضيع.

 3لألولويات واجتماع واحد للخارجية والصحية

 7اجتماعات للمالية و 6للمال العام
تتمة المنشور ص12
الدولة العقارية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن امالك الدولة العقارية واالوامر
ال �ت �غ �ي �ي ��ري ��ة وال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال� ��ودي� ��ة
بالجهات الحكومية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم��رف��ق ب ��ه دراس � ��ة ح ��ول ع �ق��د اي �ج��ار
ق �س �ي �م ��ة الن� � �ش � ��اء م� �ج� �م ��ع ل �ل �ح��رف
وال� �ص� �ن ��اع ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ب�م�ن�ط�ق��ة
العارضية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ال� ��دي� ��وان ع ��ن ع�ق��د
اس �ت �ث �م��ار م� �ش ��روع ت �ط��وي��ر امل�ن�ط�ق��ة
الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم��رف��ق ب��ه تقرير ال��دي��وان ع��ن العقدم
املبرم بني وزارة املالية وشركة ادارة
امل��راف��ق العمومية والعقد امل�ب��رم بني
شركة ادارة املرافق العمومية وشركة

مجموعة ع��دن��ان ال�ص��ال��ح التجارية
بشأن منتزه حولي الترفيهي.
  - 1كتاب رئيس املجلس بتكليفال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي ��وان
امل �ح��اس�ب��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ش��رك��ة ن��اق�لات
ال �ن �ف��ط ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2005 /2004والتي تكرر تسجيلها
في السنة املالية .2006 /2005
 - 2كتاب رئيس املجلس بمناقشة
مالحظات ديوان املحاسبة عن شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�ت��ي
سجلها ال ��دي��وان ب�ت�ق��ري��ره ال�س�ن��وي
عن السنة املالية .2005 / 2004
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � � � � ��ة ب � �ط � �ل� ��ب م � � ��ن رئ � � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي بطلب
احالة مالحظة ديوان املحاسبة فيما
يتعلق بالحساب الختامي للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ع � � ��ن ع � � � ��دم ق � � �ي � ��ام ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� �ف ��رض
وتحصيل ال�غ��رام��ات املستحقة على
بعض معاهد التدريب األهلية.

باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ش��أنف� �ح ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة ع �ل�اق ��ة ال �ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار بشركة ادفانتج
لالستشارات االداري ��ة واالقتصادية
(بصفتها لجنة تحقيق).
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ناالم��وال املستثمرة عن الفترة من /1
 2014 /7الى .2014 /12 /31

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي اك �ت��وب��ر 2014ع��ن ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام متضمنا رد
ال� � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس �س ��ات
الحكومية الذي اعدته اللجنة املشكلة
ب��رئ��اس��ة وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر االوق ��اف

والشؤون االسالمية ملتابعة قضايا
االموال العامة واعداد التقارير عنها.
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � ��ة (ل�ل�ج�ن��ةح �م��اي��ة االم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا
لجنة تحقيق) ببحث ك��ل م��ا يتصل

بعمليات تهريب وقود الديزل.
 تقرير ديوان املحاسبة عن تأخيرال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
م��ن تحصيل اي� ��رادات غ�ي��ر حكومية
مستحقة ل�ه��ا الك�ث��ر م��ن  10س�ن��وات

لجنة األولويات
 ل � �ج � �ن� ��ة األول� � � � � ��وي� � � � � ��ات :ع � �ق ��دتال� �ل� �ج� �ن ��ة  3اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ف � ��ي ش �ه��ر
م� ��ارس واس �ت �غ��رق��ت  3س��اع��ات و50
دق�ي�ق��ة وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول اعمالها
موضوعان هما:
 ت� �ح ��دي ��د وت ��رت� �ي ��ب األول � ��وي � ��اتلجلسات املجلس.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة باحالة برنامج عمل الحكومة
ل �ل �ف �ص��ل ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع�ش��ر
(.)2017 / 2016 - 2014 /2013

تقرير حول عمل لجان المجلس الدائمة
بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق
ًّ

عدد االجتماعات

أخرى

عدد ساعات
االجتماعات

املجموع

عدد التقارير

اجمالي
املتبقي
ًّ
من
الشهر
السابق

املحال
خالل
الشهر
الحالي

مرسوم بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

االجتماعات
والتقارير

العرائض والشكاوى

351

6

357

-

-

-

-

-

-

-

-

25

332

-

-

25

332

2

6

3

الداخلية والدفاع

100

14

114

-

-

1

14

1

47

-

45

-

-

-

6

2

112

2

5.30

1

املالية واالقتصادية

286

32

318

-

2

2

13

11

141

-

136

-

-

2

11

15

303

7

29.15

3

التشريعية والقانونية

245

15

260

-

-

1

31

42

169

-

5

-

-

4

8

47

213

7

6.15

33

التعليم والثقافة واإلرشاد

156

13

169

-

-

-

-

6

32

-

124

-

-

-

7

6

163

-

-

3

الصحية واالجتماعية
والعمل

158

13

171

-

-

-

2

1

49

-

119

-

-

-

-

1

170

1

2.30

1

الخارجية

8

2

10

-

-

-

6

1

3

-

-

-

-

-

-

1

9

1

0.15

1

املرافق العامة

25

25

50

-

1

-

2

-

19

7

17

-

-

-

4

7

43

5

7

6

امليزانيات والحساب
الختامي

94

4

98

-

-

-

81

6

1

-

2

-

-

-

8

6

92

10

31

1

حماية األموال العامة

56

2

58

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

57

-

58

6

7.07

-

األولويات

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

3

3.50

-

املجموع

1481

126

1607

-

3

4

149

68

462

7

448

25

332

6

103

110

1497

44

98٫42

52

اسم اللجنة

اجمالي
املدرج

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز
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ينطلق أول مايو ويستمر ستة أشهر

الحمود :مشاركة الكويت في «إكسبو
ميالنو» تبرز دورها الحضاري واإلنساني
بمشاركة  145دولة ومن المتوقع أن يزوره  20مليون زائر

ق��ال 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
ال�ح�م��ود إن م�ش��ارك��ة ال�ك��وي��ت في
م� �ع ��رض إك� �س� �ب ��و م� �ي�ل�ان ��و 2015
ج��اءت بموافقة سامية م��ن سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ع �ل��ى دع � ��وة رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
اإليطالية إلبراز دور دولة الكويت
ال �ح �ض��اري ال ��ري ��ادي واالن �س��ان��ي
العاملي.
وأض � � � ��اف ال� �ح� �م ��ود ل� �ك ��ون ��ا أن
امل �ش��ارك��ة ف ��ي م�ح�ف��ل ك�ب�ي��ر يضم
 145دول� ��ة إض��اف��ة إل ��ى م�ن�ظ�م��ات
وم ��ؤس� �س ��ات دول � �ي� ��ة م �ه �م��ة ج ��دا
السيما أن��ه م��ن املتوقع أن ي��زوره
 20مليون زائ��ر م��ن جميع أنحاء
العالم م��ا يسهل إي�ص��ال الرسالة
على أكمل وجه مشيرا إلى الرعاية
ال �ك��ري �م��ة م��ن س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء

مل� �ش ��ارك ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي امل� �ع ��رض
والدعم الكبير من مجلس الوزراء
لعمل اللجنة العليا التأسيسية
ال �ت��ي ش�ك�ل�ت�ه��ا وزارة االع�ل��ام في
ديسمبر  2012والذي كان له األثر
ال��واض��ح ف��ي اإلع� ��داد والتحضير
املبكر ال��ذي استمر أكثر من ثالث
سنوات بهدف أن تكون املشاركة
على الوجه األمثل.
وأوض ��ح أن ال�ج�ه��ود املشهودة
للمفوض العام لدولة الكويت في
املعرض والوكيل املساعد لقطاع
االع�ل�ام ال�خ��ارج��ي ب ��وزارة االع�لام
فيصل املتلقم ولألجهزة املشاركة
م ��ن م��ؤس �س��ات وه �ي �ئ��ات ال ��دول ��ة
ج � ��اءت ل �ت��وص��ل رس ��ال ��ة ب �ص��ورة
م � �ش� ��رف� ��ة ت� �ظ� �ه ��ر وج� � � ��ه ال� �ك ��وي ��ت
ال�ح�ق�ي�ق��ي وامل �ش ��رق ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
والجوانب االنسانية والتي شهد

ال �ع��ال��م ل �ه��ا ب��أن �ه��ا م ��رك ��ز ل�ل�ع�م��ل
االنساني ولسمو أمير البالد بأنه
قائد للعمل االنساني.
وأك � � � ��د أن م � �ش� ��ارك� ��ة امل �ج �ل ��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ت�ح�م��ل ال �ج��ان��ب ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي
وت� �ع ��رض إرث ال �ك��وي��ت ال�ث�ق��اف��ي
وت �ق��وم ع�ل��ى ت�س��وي�ق��ه ف��ي منطقة
السوق بالجناح الكويتي ،مشيرا
إلى أن للشباب النصيب األكبر في
هذه املشاركة إذ ستعرض أعمالهم
لتعريف الزائرين من شتى أنحاء
العالم بما وصل إليه الفن والثقافة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ودع ��ا ش��رك��ات ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
إلى املشاركة بفاعلية في الجناح
الخاص بدولة الكويت باملعرض
وت� �ق ��دي ��م ك� ��ل م� ��ا ل ��دي �ه ��م ك �ش��ري��ك
أس ��اس ��ي ل �ل �ج��ان��ب ال �ح �ك��وم��ي في
إك �م��ال ال �ص ��ورة امل �ش��رق��ة ل�ب�لادن��ا

الربيع :اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد المخالفين

البلدية تضبط  4أطنان مواد غذائية
منتهية الصالحية في حولي

أع� �ل� �ن ��ت ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع��ن
ض �ب �ط �ه��ا ارب � �ع� ��ة اط � �ن� ��ان و365
كيلو غ��رام��ا م��ن امل ��واد الغذائية
املنتهية الصالحية خالل حملة
م� �ف ��اج� �ئ ��ة ع � �ل ��ى أح � � ��د امل � �خ� ��ازن
ال�غ��ذائ�ي��ة ف��ي ب�ن��اي��ة استثمارية
بمنطقة حولي.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ط � ��وارئ
ف � � ��رع ب� �ل ��دي ��ة م� �ح ��اف� �ظ ��ة ح��ول��ي
ري � � � ��اض ال� ��رب � �ي� ��ع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ب �ع��د ع�م�ل�ي��ة امل��داه �م��ة
ام ��س ال �س �ب��ت ان ال �ف��ري��ق تمكن
ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارت� ��ي ال�ت�ج��ارة
والصناعة والداخلية من تنفيذ
هذه الحملة املفاجئة على احدى
ال� �ب� �ن ��اي ��ات ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ح��ول��ي
وضبط هذه الكمية الكبيرة من
امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة غ�ي��ر ال�ص��ال�ح��ة
لالستهالك اآلدم��ي والتي كانت
معدة للبيع في االسواق.
واض� � � � ��اف ال� ��رب � �ي� ��ع ان ف ��ري ��ق
الطوارئ يعمل على مدار الساعة
لتنفيذ حمالت تفتيشية بصفة
دوري� � � � ��ة ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع امل� �ح�ل�ات
واألسواق واملخازن في املحافظة

والتأكد من صالحية التراخيص
وامل� � � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة وات � �خ� ��اذ ك��ل
االج � � � � � � � ��راءات ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ض��د
املخالفني مبينا أنه ال تهاون مع
املخالفني وف��رض هيبة القانون
على الجميع.
واوض��ح ان األج�ه��زة الرقابية
ف��ي ال�ب�ل��دي��ة تعمل ع�ل��ى تطبيق
االج � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت �ج��اه
أي م� �خ ��ال� �ف ��ة ت � �ح� ��دث ل �ل �ح �ف��اظ
ع�ل��ى س�لام��ة وص �ح��ة امل��واط�ن�ين
واملقيمني وضمان سالمة املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ت��ي يتم ت��داول�ه��ا في
االس � � ��واق امل �ح �ل �ي��ة وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
ل� �ش ��روط وم ��واص� �ف ��ات ال �ص �ح��ة
والسالمة.
وذك � � ��ر ال ��رب� �ي ��ع أن امل �ف �ت �ش�ين
ي � �ق� ��وم� ��ون ب ��ال� �ت� �ف �ت� �ي ��ش ب �ص �ف��ة
م� �س� �ت� �م ��رة وي� ��وم � �ي� ��ة م � ��ن خ�ل�ال
م�ت��اب�ع��ة امل �ح�ل�ات ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة
وم � �خ� ��ال � �ف� ��ة ك � ��ل م � ��ن ت � �س � ��ول ل��ه
ن�ف�س��ه ال �ض��رر ب�ص�ح��ة وس�لام��ة
املواطنني م�ش��ددا على أصحاب
امل � � � �ح� �ل� ��ات ب � � � � �ض� � � � ��رورة ات� �ل� ��اف
ال �ب �ض��ائ��ع امل�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص�لاح�ي��ة

وع� ��دم ت�خ��زي�ن�ه��ا ل��دي�ه��م تجنبا
للمساءلة القانونية.
واش��اد بجهود املفتشني التي
يبذلونها ف��ي أداء عملهم على
أك �م��ل وج ��ه ت�ح�ق�ي�ق��ا للمصلحة
العامة وتطبيق ل��وائ��ح وأنظمة
ال �ب �ل��دي��ة ال �ت��ي س�ن�ت�ه��ا ف ��ي ه��ذا
الخصوص والحفاظ على صحة
وسالمة االف��راد داعيا املواطنني
واملقيمني ال��ى االت �ص��ال بالخط
ال� �س ��اخ ��ن  139ع �ن��د وج� � ��ود أي
شكوى تتعلق بالبلدية.

العزيزة متمنيا أن تحقق املشاركة
النجاح املنشود من أجل رفع اسم
الكويت في املحافل العاملية.
ووج� � � � � � ��ه ال� � � �ح� � � �م � � ��ود ال � � ��دع � � ��وة
ل � �ل � �س� ��ائ � �ح�ي��ن ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن ف ��ي
أوروب � � ��ا إل� ��ى زي� � ��ارة ج� �ن ��اح دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى أج �ن �ح��ة
ال ��دول الخليجية وال�ع��رب�ي��ة فيما
ي � �ع� ��د م � �ع � ��رض إك � �س � �ب� ��و م �ي�ل�ان��و
ال ��ذي ي�ن�ط�ل��ق ف��ي األول م��ن شهر
م ��اي ��و امل �ق �ب��ل وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى 31
أك�ت��وب��ر املقبل ح��دث��ا عامليا يمتد
ع �ل��ى م� ��دى  6أش �ه��ر ي�ج�ت�م��ع فيه
الخبراء والفنانون واملستثمرون
والباحثون من كل أصقاع األرض
ليتفاعلوا م��ع األف ��راد املوجودين
ف� ��ي ال � �ح� ��دث ت �ح ��ت ش � �ع� ��ار :غ� ��ذاء
الكوكب  -طاقة للحياة.
مجسم لجناح دولة الكويت في اكسبو ميالنو 2015

«األوقاف»
تشارك في
موسم عمان
الثقافي الثامن
ش� ��ارك� ��ت وزارة األوق � � ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ف��ي
موسم عمان الثقافي الثامن
الذي حمل عنوان «يا أمة اقرأ»
ب��إص��دارات م�م�ي��زة تسهم في
نشر الفكر وال�ث�ق��اف��ة النابعة
من القيم اإلسالمية األصيلة.
وق � ��ال � ��ت م� ��راق � �ب� ��ة ح �ل �ق��ات
تحفيظ القرآن الكريم للبنات
ف � ��ي إدارة ال � � �ق � � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
ف � ��ي وزارة األوق � � � � ��اف خ �ل��ود
ال ��ده� �ي� �ش ��ي ل� �ك ��ون ��ا إن ه ��ذه
ال�س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
التي تشارك فيها األوقاف في
امل��وس��م ب�ج�ن��اح ي�ض��م جميع
إص � � � � ��دارات إدارات ال � � � ��وزارة
مثل اإلع�لام الديني واملسجد
ال �ك �ب �ي��ر وال �ت �ن �م �ي��ة األس ��ري ��ة
وال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م م�ض�ي�ف��ة أن
إقبال الجمهور األردن��ي على
إص ��دارات ال ��وزارة كبير حيث
إنها تهتم بالرسائل القيمية
التربوية وتختص بالطفولة
وال �ن��شء وال �ش �ب��اب ومعلمي
ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م إض� ��اف� ��ة إل��ى
علوم القرآن الكريم وتجويده.

انطالق عملية تحكيم
المشاريع المتنافسة
على «مبادرة ابتكار الكويت»
انطلقت عملية تحكيم املشاريع
املتنافسة على مسابقة الشيخة
ف� ��ادي� ��ة ال� �س� �ع ��د :م � �ب� ��ادرة اب �ت �ك��ار
ال �ك��وي��ت وال� �ب ��ال ��غ ع ��دده ��ا ع�ش��رة
م � �ش� ��اري� ��ع ق ��دم� �ت� �ه ��ا خ� �م ��س دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة ب ��واق ��ع م �ش��روع�ي�ن لكل
دولة.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
أس �ت��اذ ال�ت��رب�ي��ة العلمية ف��ي قسم
امل �ن��اه��ج ب�ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة بجامعة
الكويت د .علي الكندري في كلمة
إن اللجنة قامت بتحكيم مشاريع
تعنى بمجاالت العلوم والفيزياء
التطبيقية والتكنولوجيا وعلوم
ال �ه �ن��دس��ة واالن� �س ��ان واالج �ت �م��اع
شاركت بها دول مجلس الخليج
م ��ن ال �ك��وي��ت وال �ب �ح��ري��ن وع �م��ان
واالم� ��ارات وال�س�ع��ودي��ة م��ؤك��دا أن
عملية التحكيم اتسمت بالحيادية
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وت � � ��م ت� �ط� �ب� �ي ��ق ج �م �ي��ع
م �ع��اي �ي��ر ال �ت �ح �ك �ي��م ع �ل��ى ع ��روض
الطالبات والتناقش معهن حول
م�ش��اري�ع�ه��ن وأوض � ��ح أن ال �ح��وار
أثمر نتائج إيجابية حيث خرجت
ال� �ط ��ال� �ب ��ات ب� �م� �ع� �ل ��وم ��ات ع �ل �م �ي��ة
مميزة ستفيدهن في مشاركاتهن
األخرى.
وأض � � � ��اف أن ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م

ضمت عددا من الخبراء واساتذة
الجامعة املتخصصني من الكويت
والسعودية والبحرين واالم��ارات
وق � � ��ام � � ��ت ب � �ت � �ح � �ك � �ي ��م امل� � �ش � ��اري � ��ع
امل� �ت� �ن ��اف� �س ��ة وامل � �ف� ��اض � �ل� ��ة ب �ي �ن �ه��ا
وترشيحها للفوز باملراكز الثالثة
األول��ى باملسابقة وذل��ك م��ن خالل
ج �ل �س��ة أس �ئ �ل��ة ل �ق �ي��اس ال�ت�ف�ك�ي��ر
اإلبداعي لدى الطالبات.
وذك ��ر أن امل�س��اب�ق��ة ت�س�ع��ى إل��ى
تنمية البحث العلمي والتطوير
ال �ف �ن��ي ل � ��دى ال �ط ��ال �ب ��ات ودراس� � ��ة
م� � � ��وارد ال� � �ث � ��روة وال� �ك� �ش ��ف ع�ن�ه��ا
وسبل استغاللها وإل�ق��اء الضوء
ع � �ل� ��ى امل� � �ش� � �ك �ل��ات ال� � �ت � ��ي ت� ��واج� ��ه
م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا وب ��ث روح ال�ت�ع��اون
املثمر والبناء بني املشاركات.

مشاركة عزاء

يتقدم رئيس مجلس األمة
ونائب رئيس مجلس األمة
وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة لمجلس األمة
بخالص العزاء إلى

عضو مجلس األمة

عبداهلل التميمي
بوفاة والدته

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها
فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان
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الوفيات

صورة وتعليق

• ف��اط�م��ة ع�ل��ي غ�ل��وم ع�ل��ي ،زوج ��ة ح�س�ين م �ي��رزا ع�ل��ي محمد،
 63عاما( ،شيعت) ،رج��ال :الحسينية االشكنانية ،ميدان حولي ،نساء:
حسينية االمام حسني ،سلوى ق  ،1ش  ،7م  ،27تلفون97964964 :
• امينة غانم الشطي ،ارملة ابراهيم عبدالله التميمي 83 ،عاما،
(شيعت) رج��ال :مسجد ال ��وزان ،غ��رب م�ش��رف ،بجانب ارض امل�ع��ارض،
تلفون ،66004222 :نساء :حسينية ام صادق ،الرميثية ،ق  ،4ج  ،44م ،5
تلفون97686232 :
• فاطمة عبداللطيف ال�ع�ب��دال��رزاق ،ارم�ل��ة محمود اح�م��د بن
ناصر 97 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الدسمة ،ق  ،5شارع امرؤ القيس ،مقابل
جمعية املعلمني الكويتية ،ديوان العبدالرزاق ،نساء :مشرف ،ق  ،3ش  ،8م
 ،6تلفون25388934 :
• حسني جواد مسلم القديحي 46 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الحسينية
العباسية ،املنصورية ،نساء :الساملية ،الحسينية الزينبية ،ق  ،12ش االول،
ج  ،19م  ،26تلفون90997738 :
• ع�ب��دال��رح�م��ن م�ح�م��د اب��راه �ي��م ال �ع��وض��ي 76 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
دي� � ��وان ال� �ع ��وض ��ي ،ال ��دع� �ي ��ة ،ق  ،3ش  ،32م  ،20ت �ل �ف��ون22553111 :
• غنيمة ذياب بدر التميمي ،ارملة ناشي قناص الفجي 80 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :ال��روض��ة ،ق  ،3ش  ،38م  ،8تلفون ،99880185 :نساء:
الساملية ،ق  ،4ش  ،2م  ،11تلفون25715345 :
• احمد هاشم حسن عطا الله 38 ،عاما( ،شيع) ،رجال :املنقف ،ق
 ،1ش  ،113م  ،12تلفون ،99646374 :نساء :الرقة ،ق  ،4ش الجمعية ،م ،13
مقابل حديقة الرقة ،تلفون99661848 :
• نورة حسن محمد املناعي ،ارملة عيسى ابراهيم املناعي85 ،
عاما( ،شيعت) ،الدعية ،ق  ،3ديوان املناعي ،تلفون22521010 :
• غ��ازي فيصل ده��ش العطير 60 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الرقة ،ق
 ،7ش  ،7م  ،245تلفون ،99058060 ،66110311 :نساء :االحمدي ،شمال
االحمدي ،ق  ،16ج  ،15م  ،15تلفون51041414 ،99331460 ،97833882 :
• عبداملحسن ح�م��د ال� ��داود امل� ��رزوق 84 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
الشامية ،ق  ،7ش  ،71م  ،14دي��وان امل ��رزوق ،تلفون ،24816890 :نساء
الشامية ،ق  ،7ش  ،77م  ،9تلفون24848881 :
• ع ��ائ ��دة ب ��در ع �ب��د ع �ل��ي ف ��رح ��ان 47 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال:
املنصورية ،حسينية الياسني ،تلفون ،99855338 :نساء :الرميثية ،ق  ،7ش
 ،70م  ،4تلفون69669689 :
• احمد علي فهد الرجيب 42 ،عاما( ،يشيع التاسعة صباح اليوم)،
رجال :السرة ،ق  ،6ش علي بن ابي طالب ،ج  ،8م  ،9مقابل مسجد الربيعان،
تلفون ،،99222228 :نساء :القادسية .،ق  ،7ش  ،77م 12أ ،مقابل مسجد
القمالس ،تلفون22540978 ،99046444 :
• بـيـان مـشـــعـــل ســلمي ال��دي�ح��ان��ي 26 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،صباح
ال �ن��اص��ر ،ق  ،7ال �ش��ارع ال �ع��ام ،م�ق��اب��ل ال �ع��ارض �ي��ة ،ت �ل �ف��ون،55655583 :
99700642
• ب��دران طالب حسن ع�ب��اس ،ارم�ل��ة سيد موسى سيد حسن
املوسوي 74 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :مسجد الشيرازي ،بنيد القار ،تلفون:
 ،99620323نساء :بيان ،ق  ،5الشارع الثاني ،م  ،18تلفون99705870 :
• عائشة عبدالله سعود الجاسم 19 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :ديوان
الجاسم ،القادسية ،ق  ،2ش حمد الخالد ،م  ،23تلفون ،99626064 :نساء:
السالم ،ق  ،7ش  ،720م  ،34تلفون99796171 ،66939319 :

حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح في مكتب سموه بمجلس األمة قبل افتتاح دور االنعقاد العادي األول للفصل التشريعي
التاسع  ، 1999وعن يمينه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح ورئيس السن العضو سامي أحمد املنيس.
إعداد إدارة اإلعالم

الجمارك تحبط
تهريب مليوني
حبة مخدرة
قادمة من لبنان
أع� �ل ��ن امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��إدارة
العامة للجمارك خالد عبدالله
ال �س �ي��ف إح � �ب ��اط ت �ه��ري��ب ن�ح��و
مليوني حبة م�خ��درة كبتاغون
م��ن ل �ب �ن��ان ك��ان��ت م �خ �ب��أة داخ��ل
أل ��واح زج��اج�ي��ة ألغ ��راض البناء
ق � ��ادم � ��ة إل � � ��ى م � �ي � �ن ��اء ال� �ش ��وي ��خ
م�ض�ي�ف��ا أن ض �ب��ط ه ��ذه الكمية
ت��م بالتعاون م��ع اإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات.
وق��ال السيف لكونا إن يقظة
رج� � � ��ال ال � �ج � �م� ��ارك ح� ��ال� ��ت دون
إدخ� � � ��ال ه � ��ذه ال �ك �م �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة
م��ن امل� ��واد امل �خ��درة ح�ي��ث تمكن
رج � ��ال امل ��وان ��ئ ال �ش �م��ال �ي��ة قسم
ال �ح��اوي��ات م��ن إح �ب��اط محاولة
إدخالها ومصادرة املضبوطات
وت�ح��وي��ل املضبوطني إل��ى جهة
االختصاص لعمل الالزم.
وأش� � � � � � � � ��اد ب � � �ج � � �ه� � ��ود رج � � � ��ال
ال �ج �م��ارك ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب��رون خط
ال � ��دف � ��اع ع� ��ن ال � �ب�ل��اد م� ��ن خ�ل�ال
م� �ن� �ع� �ه ��م وإح� � �ب � ��اط� � �ه � ��م ل� �ك ��اف ��ة
امل�ح��اوالت العابثة بأمن الوطن
وسالمة املواطنني.

على هامش مشاركتهم في مهرجان الدوحة

فنانون كويتيون يدعون إلى تعزيز
التعاون المسرحي بين الدول الخليجية
أكد عدد من الفنانني الكويتيني
أهمية ال��دور ال��ذي يلعبه املسرح
ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�ش�ئ��ة وال�ت�ث�ق�ي��ف
والتوجيه والترفيه في املجتمع
م �ش��ددي��ن ع �ل��ى ض� � ��رورة ت�ع��زي��ز
ال � �ت � �ع � ��اون امل � �س� ��رح� ��ي ب �ي��ن دول
الخليج العربي وتبادل التجارب
والخبرات الناجحة.
وق� � ��ال ال� �ف� �ن ��ان ��ون ف� ��ي ل� �ق ��اءات
م �ت �ف��رق��ة م ��ع ك ��ون ��ا ع �ل��ى ه��ام��ش
مشاركتهم في مهرجان الدوحة
املسرحي إن اللقاءات التي تجمع
ب�ي�ن امل�ع�ن�ي�ين ب��امل �س��رح ف ��ي دول
الخليج العربي تساهم في تعزيز
الصالت بينهم وتمتني العالقات
وتبادل التجارب واالستفادة من
الدراسات واألبحاث املتخصصة.
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد أوض��ح املمثل
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي إب � ��راه� � �ي � ��م ال� �ح ��رب ��ي
أن امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي امل� �ه ��رج ��ان ��ات
امل�س��رح�ي��ة الخليجية وم�ش��اه��دة
ال � �ع� ��روض امل �س��رح �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة

إبراهيم الحربي

منى شداد

ت� �ت� �ي ��ح االط � � �ل � ��اع ع � �ل� ��ى األف� � �ك � ��ار
امل� � �ت� � �ط � ��ورة وامل � �ت � �غ � �ي� ��رة إض ��اف ��ة
إل� ��ى ت� �ب ��ادل ال� �خ� �ب ��رات م ��ن خ�ل�ال
االح �ت �ك��اك م��ع امل�م�ث�ل�ين ف��ي دول
املجلس.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت ال� �ف� �ن ��ان ��ة
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة م � � �ن� � ��ى ش� � � � � � ��داد إن
مشاركتها ف��ي مهرجان الدوحة

امل�س��رح��ي  2015ت��أت��ي م��ن ضمن
وف ��د دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ش �ي��رة ال��ى
اه �م �ي��ة ت �ل��ك امل� �ش ��ارك ��ة ب�ي�ن دول
امل �ج �ل��س ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى االع �م��ال
املسرحية املتميزة والناجحة.
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