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الخرينج يشيد
بالتحرك الدبلوماسي
مع مقتل مواطن
في المغرب

الري يسأل
عن مصادقة وزير
البلدية على قرارات
المجلس البلدي

الحمود مثل رئيس
الوزراء في افتتاح
جناح الكويت
في اكسبو ميالنو

جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمن  35تقريرا

المجلس يناقش كاميرات المراقبة
وإجازات العسكريين
وزع جدول أعمال جلسة الثالثاء
املقبل متضمنا  10بنود و 50فقرة،
ت �ش �م��ل ال �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
وال ��رس ��ائ ��ل ال� � � ��واردة وك �ش �ف��ا ب� �ـ 65
س��ؤاال متوقعا واإلح ��االت وتقارير
اللجان عن املشروعات واالقتراحات
ب �ق ��وان�ي�ن و 6ط �ل �ب��ات م �ن��اق �ش��ة و7
طلبات تحقيق و 4كتب للحكومة.
وت� �ض� �م ��ن ال� � �ج � ��دول  35ت �ق��ري��را
ل �ل �ج ��ان م �ن �ه��ا  15ت� �ق ��ري ��را ج ��دي ��دا
و 9ت � �ق� ��اري� ��ر ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة س �ت��وزع
الح �ق��ا ت�ت�ض�م��ن رب ��ط م �ي��زان �ي��ات 8
ج�ه��ات منها امل�ش��روع��ات الصغيرة
وال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي وب� �ن ��ك االئ �ت �م��ان
وه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد وه �ي �ئ��ة
النقل وطباعة التراث وهيئة اإلعاقة
وال � �ش� ��راك� ��ة ب�ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام

والخاص يبدأ بها املجلس ملناقشة
رب ��ط م�ي��زان�ي��ة ال� � ��وزارات واإلدارات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال � �ج � �ه� ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة
وامللحقة للسنة املالية .2016/2015
وت�ض�م��ن ب�ن��د اإلح� ��االت م�ش��روع
قانون أحالته الحكومة بشأن ربط
م�ي��زان�ي��ة م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول للسنة
امل ��ال �ي ��ة  2016/2015ح �ي��ث ق ��درت
اإلي � � � � ��رادات ب �م �ب �ل��غ  15.752م �ل �ي��ار
دينار واملصروفات بـ  15.266مليارا
واألرب��اح الصافية  485.883مليون
دينار.
وم� ��ن ال �ت �ق��اري��ر ال �ج ��دي ��دة امل �ق��رر
أن ت� �م� �ن ��ح أول� � ��وي� � ��ة ل� �ل� �ن� �ق ��اش ف��ي
ال�ج�ل�س��ة امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة لتعديل
ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات ب �ش��أن تعويض
املتقاعدين جبرا وتقرير عن لجنة
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ال � �س� ��ادس ع��ن

م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م وت��رك �ي��ب
كاميرات املراقبة األمنية في املنشآت
العامة وال�س��اب��ع ع��ن تعديل قانون
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة ب�م�ب��ال��غ نقدية
أو االح� �ت� �ف ��اظ ب �ه��ا وت �ق ��ري ��ر ل�ج�ن��ة
املرافق السابع والستون التكميلي
ل �ت �ق��ري��ره��ا ال� �خ ��ام ��س ع �ش��ر ب �ش��أن
م ��رس ��وم ت �ش �ك �ي��ل امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ح �ي��ث ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى وض��ع
ضوابط لإلبقاء على األثر القانوني
ل� �ق ��رارات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وت�ق��ري��ر
امل��راف��ق ال �ث��ام��ن وال �س �ت��ون ع��ن ع��دم
جواز قطع املياه والتيار الكهربائي
إال ب�ع��د ص ��دور ح�ك��م ق�ض��ائ��ي وق��د
رفضت اللجنة االقتراح.

الحكومة تحيل على المجلس  5اتفاقيات والبديل
المرافق :تمرير مرسوم البلدي مشروط بموافقة المجلس البلدي

جدول األعمال (ص)12-04

عبداهلل :جلسات نقاشية
حول البديل اإلستراتيجي
ك � �ش� ��ف رئ � � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة ت �ن �م �ي��ة
امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال �ن��ائ��ب د .خليل
ع �ب��د ال �ل��ه ع��ن ت��وج��ه ال�ل�ج�ن��ة لعقد
جلسات نقاشية حول قانون البديل
اإلس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ح� �ي ��ث إن � ��ه س�ي�ت��م
ت��وج�ي��ه دع ��وة رس�م�ي��ة إل��ى نقابات
عمالية وجمعيات نفع عام لحاجة
ال �ل �ج �ن��ة الس �ت �ق �ص��اء آرائ � �ه ��م ح��ول
امل� �ش ��روع ،ووج ��ه ع�ب��د ال �ل��ه ال��دع��وة
خالل لقائه في برنامج «بالكويتي»
على قناة املجلس إلى جميع أعضاء
مجلس األمة لحضور تلك الجلسات
القتا إلى أن اللجنة ستتبنى اآلراء
واملالحظات التي ستقدم خاللها.
وأش��ار عبد الله ف��ي ه��ذا الصدد

إلى جلسة ودية تم عقدها مع بعض
أع �ض��اء ال�ن�ق��اب��ات وك ��ان ه �ن��اك جو
م��ن ال�ت�ف��اه��م وامل �س��ؤول�ي��ة الوطنية
م��ؤك��دا ح��رص ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى إي�ج��اد
قانون متكامل خال من العيوب ولن
ترفع اللجنة تقريرها إل��ى املجلس
ب�خ�ص��وص ال �ب��دي��ل اإلس�ت��رات�ي�ج��ي
إال ب�ع��د االط�م�ئ�ن��ان إل ��ى ال�ض��واب��ط
ال�ت��ي تضمن ع��دم امل�س��اس ب��روات��ب
وام � �ت � �ي� ��ازات امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ح��ال �ي�ي�ن،
م��رج�ح��ا االن�ت�ه��اء م��ن ال�ق��ان��ون دور
االنعقاد املقبل إن لم تتمكن اللجنة
م ��ن االن� �ت� �ه ��اء م �ن��ه ق �ب��ل ف ��ض دور
االنعقاد الحالي.

وفد الصداقة األولى برئاسة الحريجي مع نائب رئيس البرملان اآلذري

وفد الصداقة األولى يعود اليوم من أذربيجان

تفاصيل (ص)03

تقارير برلمانيةعن برنامج
عمل الحكومة
ت� � � ��واص� � � ��ل ل � �ج � �ن� ��ة ت � �ح ��دي ��د
األول � � � � � � ��وي � � � � � � ��ات ال � � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة
اجتماعاتها مع وزارات الدولة
املختلفة لتقييم أداء كل وزارة
ف��ي ض��وء التزاماتها ببرنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى أن ت��رف��ع
تقاريرها إلى مجلس األمة عن
ك��ل وزارة وه ��و م��ا ي�ع��د نهجا
رقابيا جديدا يمارسه املجلس
من خالل لجانه البرملانية على
أداء ال�ح�ك��وم��ة ومل�ع��ال�ج��ة خلل
ال �س �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ف ��ي ت��دن��ي
نسبة إنجازات املشروعات لكل
وزارة.
وقد ناقشت لجنة األولويات

ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة م� �ش ��روع ��ات
وزارات ال� �ش ��ؤون وال�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ص� �ح ��ة وال �ن �ف��ط
واإلس � �ك� ��ان واألش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
والكهرباء وامل��اء ومن املقرر أن
تناقش لجنة األول��وي��ات اليوم
م��ا ي�خ��ص وزارة ال��داخ�ل�ي��ة في
برنامج عمل الحكومة بحضور
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
الخالد ومن يراه من املختصني
إضافة إلى ممثلني عن املجلس
األعلى للتخطيط.

التوزيعات اإلسكانية الجديدة
والمناقصات واألحداث اليوم
ت� �ن ��اق ��ش ال �ل �ج �ن ��ة اإلس �ك ��ان �ي ��ة
اليوم التوزيعات اإلسكانية للعام
ال� �ح ��ال ��ي  2016/2015وال �خ �ط��ة
املستقبلية للتوزيعات في األعوام
امل �ق �ب �ل��ة ب �ح �ض��ور وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل�ش��ؤون اإلس�ك��ان ياسر أب��ل فيما
تنظر لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ف��ي ش��أن األح� ��داث و 7اق�ت��راح��ات
ب � �ق ��وان �ي�ن ف � ��ي ش� � ��أن ان� �ت� �خ ��اب ��ات
أع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب �ي �ن �م��ا
ت�س�ت�ك�م��ل ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة م�ن��اق�ش��ة م �ش��روع
ال � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن امل �ن��اق �ص��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة واق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف��ي

ش��أن ح�م��اي��ة امل�ن�ت�ج��ات الوطنية
ب� � �ح� � �ض � ��ور ال � � ��وزي � � ��ري � � ��ن م �ح �م��د
العبدالله وأنس الصالح وممثلني
عن لجنة املناقصات املركزية.
وت� �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
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
وت � � ��درس ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
اق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ب �ش��أن هيئة
تنظم االت �ص��االت وت�ب�ح��ث لجنة
امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ت �ع��دي�لات على
مكافأة تقاعد العسكريني.
تفاصيل (ص)02
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الغانم يهنئ نظراءه
في هولندا وجزر المارشال
ب �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
إل��ى رئيسة مجلس ال�ن��واب في
م �م �ل �ك��ة ه ��ول� �ن ��دا أن ��وش� �ك ��ا ف��ان

م �ي �ت �ن �ب��ورغ ورئ� �ي� �س ��ة م�ج�ل��س
ال �ش �ي��وخ آن �ك��ي ب ��روك ��رز  -ن��ول
وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى
رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ف��ي ج�م�ه��وري��ة
جزر املارشال دونالد ف كابيل

وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبلده.

مرزوق الغانم

أشاد بالدبلوماسية الكويتية في تعاملها مع حادثة مقتل مواطن في المغرب

الخرينج مهنئا الرياض :عالقات السعودية
والكويت تمتد بجذورها إلى اآلباء
قام رئيس مجلس األمة باإلنابة
مبارك بنيه الخرينج بزيارة سفارة
اململكة العربية السعودية الشقيقة
م� �ق ��دم ��ا ال� �ت� �ه ��ان ��ي وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات
لسفير اململكة د.عبدالعزيز الفايز
ب�م�ن��اس�ب��ة ص� ��دور األوام � ��ر امللكية
ب �ت �ع �ي�ين ك ��ل م ��ن ص ��اح ��ب ال �س �م��و
امللكي األم�ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف بن
عبدالعزيز آل س�ع��ود ول�ي��ا للعهد
نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا
للداخلية ورئيسا ملجلس الشؤون
ال �س �ي��اس �ي��ة واألم � �ن � �ي� ��ة وص ��اح ��ب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم� �ي ��ر م �ح �م��د ب��ن
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود
ول �ي��ا ل��ول��ي ال�ع�ه��د ال �ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � � �ش� � ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
والتنمية.
وأع� � � ��رب ال� �خ ��ري� �ن ��ج ف� ��ي ك�ل�م�ت��ه
ف � ��ي س� �ج ��ل ال � �س � �ف� ��ارة ع � ��ن ع �م �ي��ق
ت� �م� �ن� �ي ��ات ��ه ل � �ل � �ق � �ي ��ادة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة ب ��ال� �ت ��وف� �ي ��ق وال� � �س � ��داد
ف��ي ظ��ل ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل �خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل س�ع��ود م��ؤك��دا عمق
ال� �ع�ل�اق ��ات األخ� ��وي� ��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
والسعودية التي تمتد بجذورها
إل� ��ى اآلب� � ��اء امل��ؤس �س�ي�ن وال �ت��اري��خ
امل � �ش � �ت� ��رك ل� �ل� �ب� �ل ��دي ��ن وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن
الشقيقني وتمنى للمملكة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة األم� � � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار
والنماء و االزدهار.
م ��ن ج��ان �ب��ه أش� � ��اد م� �ق ��رر ل�ج�ن��ة
الشؤون الخارجية النائب ماضي
العايد الهاجري بالنظرة الثاقبة
في هذا االختيار نظرا للخبرة التي
يمتلكها األم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن ن��اي��ف
واألمير محمد بن سلمان تمكنهما

مبارك الخرينج

م��ن ال �ق �ي��ام ب �ه��ذه املسؤولية على
أك �م��ل وج ��ه وك��ذل��ك م��واق�ف�ه�م��ا في
ال��دف��اع عن الوطن واملحافظة على
أم � �ن� ��ه وج � �ه ��وده � �م ��ا ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق
ال� � �ص � ��ال � ��ح ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال � �س � �ع � ��ودي
وال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال �ص �ع��اب ف��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة ال�ح�س��اس��ة ال �ت��ي ت�م��ر بها
األمة العربية واإلسالمية.
ف� � � ��ي ال � � �س � � �ي� � ��اق ن � �ف � �س � ��ه ب� � � ��ارك
ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي للقيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ص� � ��دور
األوام��ر امللكية مشيرا إل��ى أن ولي
العهد وول��ي ول��ي العهد يتمتعان
ب �ق��درات ك�ب�ي��رة وخ �ب��رات وخ�ص��ال
ع��دي��دة تمكنهما م��ن ال�ق�ي��ام بهذه
املسؤولية على أكمل وجه إضافة
إل��ى ما قاما به من دور في الدفاع
ع ��ن امل �م �ل �ك��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وامل �ح��اف �ظ��ة
على أمنها وجهودهما في تحقيق
مصالح الشعب السعودي الشقيق.
واس � �ت� ��ذك� ��ر ال� �ح ��ري� �ج ��ي ال � � ��دور
ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ق� ��ام ب ��ه ول� ��ي ال�ع�ه��د

ال �س �ع��ودي ال �س��اب��ق األم� �ي ��ر م�ق��رن
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز وال � ��ذي ق �ض��ى 51
ع��ام��ا م��ن ع �م��ره ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن
ب��دأه��ا م��ن ال �ق��وات ال�ج��وي��ة امللكية
ال�س�ع��ودي��ة واس �ت��ذك��ر ك��ذل��ك ال��دور
الكبير الذي قام به وزير الخارجية
ال �س �ع��ودي ال�س��اب��ق األم �ي��ر سعود
الفيصل مشيرا إل��ى أن��ه ك��ان أق��دم
وزير خارجية في العالم فقد خدم
ب�لاده ف��ي ه��ذا امل��وق��ع ألكثر م��ن 40
ع ��ام ��ا وس ��اه ��م ف ��ي ت �ع��زي��ز م�ك��ان��ة
اململكة الشقيقة دول �ي��ا وتعضيد
دورها املحوري وعمل بهمة وعزم
ع �ل��ى إب � ��راز دور ب�ل��اده ال�س�ي��اس��ي
وال �ت ��أك �ي ��د ع �ل��ى م �ب��ادئ �ه��ا ك��دول��ة
داع� �م ��ة ل �ل �س�ل�ام وال �ت �ن �م �ي��ة م�ح�ب��ة
للخير.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ت � �ق� ��دم ن��ائ��ب
رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة م � �ب � ��ارك
الخرينج بالشكر والتقدير لوزارة
الخارجية وللدبلوماسية الكويتية
على جهودها الحثيثة واملتواصلة
ف � ��ي م� �ت ��اب� �ع ��ة أح � � � � ��داث ال� �ج ��ري� �م ��ة
البشعة التي راح ضحيتها مواطن
ك��وي�ت��ي ب ��ريء ف��ي امل �غ��رب الشقيق
مؤكدا حسن متابعة سفارتنا في
املغرب في التعامل مع هذا الحادث
املأساوي.
وأش � � � � ��اد ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج بتعاون
ال �س �ل �ط��ات األم� �ن� �ي ��ة امل �غ��رب �ي��ة ف��ي
س��رع��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ج��ري �م��ة قتل
امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي وال� �ت ��ي تكللت
ب � �س� ��رع� ��ة ال � �ق � �ب� ��ض ع � �ل� ��ى ال� �ج� �ن ��اة
امل �ج ��رم�ي�ن ف �ك��ل ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
ل�لإخ��وة ف��ي امل�غ��رب على جهودهم
األمنية في القبض على املجرمني.

زار سفارة
المملكة وقدم
التهنئة لولي
العهد وولي ولي
العهد
تمنى للقيادة
السعودية
الجديدة التوفيق
والسداد
تاريخ مشترك بين
البلدين والشعبين
الشقيقين

 7لجان تعقد اجتماعاتها

اإلعالن عن التوزيعات
اإلسكانية الجديدة اليوم
ت �ن ��اق ��ش ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ميزانية
ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة للسنة
امل��ال �ي��ة  2016/2015بحضور
ممثلني عن كل من وزارة املالية
ودي��وان املحاسبة والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
ال � �ع ��رب � �ي ��ة وت� �س� �ت� �ك� �م ��ل ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
م� �ن ��اق� �ش ��ة م� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
واالقتراحات بقوانني في شأن
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة واق� �ت ��راح
ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش � � � ��أن ح� �م ��اي ��ة
امل �ن �ت �ج��ات ال��وط �ن �ي��ة ب�ح�ض��ور
وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة بالوكالة
وممثلني عن لجنة املناقصات
املركزية.
وت � �ن � �ظ � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة
م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
األحداث و 7مقترحات بقوانني
ف ��ي ش � ��أن ان �ت �خ ��اب ��ات أع �ض��اء
م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ح�ين تبحث
ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات م� ��ا ي�خ��ص
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ب��رن��ام��ج
عمل الحكومة بحضور نائب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ووزي��ر
الداخلية وممثلني عن املجلس
األعلى للتخطيط.
وتبحث لجنة املرافق العامة
اقتراحني بقانون ح��ول إنشاء
ه � �ي � �ئ� ��ة ت� �ن� �ظ� �ي ��م االت � � �ص � � ��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ب�ح�ض��ور
رئيس هيئة االتصاالت وتقنية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب �ي �ن �م��ا ت�س�ت�ك�م��ل
ل�ج�ن��ة تنمية امل� ��وارد البشرية
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة م� �ن ��اق� �ش ��ة ت �ع ��دي ��ل

ياسر ابل

ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
110لسنة  2014بتقرير مكافأة
م ��ال� �ي ��ة ل �ل �خ��اض �ع�ي�ن ل �ق ��ان ��ون
التأمينات االجتماعية وقانون
م �ع��اش��ات وم �ك ��اف ��آت ال�ت�ق��اع��د
ل� �ل� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ع � �ن� ��د ان � �ت � �ه� ��اء
االش � � �ت� � ��راك ف � ��ي ح �ي��ن ت �ن��اق��ش
ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة م��وض��وع
ال �ت��وزي �ع��ات اإلس �ك��ان �ي��ة للعام
ال�ح��ال��ي  2016/2015والخطة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ت��وزي �ع��ات ف��ي
األع ��وام املقبلة بحضور وزي��ر
الدولة لشؤون اإلسكان.
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التقى عددا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين

وفد الصداقة األولى أجرى مباحثات ناجحة
في أذربيجان

رئيس مجموعة الصداقة البرملانية الكويتية االذربيجانية حسينبال ميراالموف متوسطا الوفد الكويتي

ف� ��ي اط � � ��ار س� �ع ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
ل � �ت � �ع ��زي ��ز ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ب��ال �ب��رمل��ان��ات ال�ش�ق�ي�ق��ة وال�ص��دي �ق��ة
أج � � � � ��رى أع � � �ض� � ��اء وف � � � ��د ال � �ص� ��داق� ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة االول� � ��ى ب�م�ج�ل��س األم ��ة
ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب س �ع��ود الحريجي
في باكو عاصمة اذربيجان سلسلة
م� � ��ن امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات م� � ��ع امل � �س� ��ؤول �ي�ن
البرملانيني والحكوميني هناك.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ال�ت�ق��ي ال��وف��د
ون � ��ائ � ��ب وزي� � � ��ر ال � � �ط � � ��وارئ اي� �ت� �ب ��ار
م� � � �ي � � ��زروف ال� � � � ��ذي رح� � � ��ب ب ��ال ��وف ��د
ال �ب��رمل��ان��ي ال� ��ذي ي �ض��م اض ��اف ��ة ال��ى
ال�ح��ري�ج��ي ال �ن��واب محمد ط�ن��ا ود.
اح� �م ��د م �ط �ي��ع وح � �م� ��دان ال �ع ��ازم ��ي
وم�ح�م��د ال �ه��دي��ة وح �م��ود ال�ح�م��دان
مشيدًا بتميز العالقات بني البلدين.
وق� ��دم م� �ي ��زروف ش��رح��ا م��وج �زًا
ح ��ول ط�ب�ي�ع��ة ع�م��ل وزارت � ��ه وامل �ه��ام
املناطة بها وشاهد بعد ذلك أعضاء
الوفد فيلما ُيبني طبيعة عمل هذه
الوزارة والحاالت التي تتدخل بها.

برنامج للتعاون
وأع��رب الوفد البرملاني الكويتي
ال � ��ذي ي � ��زور ازرب� �ي� �ج ��ان ح��ال �ي��ا عن
ع�ظ�ي��م ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل�ع�م��ل ه��ذه
ال� � ��وزارة وامل �ت �ع �ل��ق ب��ان �ق��اذ األرواح
وامل �م �ت �ل �ك��ات ف ��ي ح � ��االت ال� �ط ��وارئ
والكوارث.
وت �م �ن��ى ال ��وف ��د ان ي �ك��ون ه�ن��اك
ب��رن��ام��ج للتعاون ب�ين ه��ذه ال ��وزارة
واالدارات والهيئات املعنية في دوله
ال�ك��وي��ت ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن اذرب�ي�ج��ان
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال اإلن� � � �ق � � ��اذ وال� � � �ط � � ��وارئ
ومساعده املحتاجني واملنكوبني .
وك��ان وف��د مجلس األم��ة برئاسة
ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ق� � ��د اج �ت �م ��ع
وال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
االذري ضيافت عسكروف.
وقال رئيس قسم الشؤون الدولية
ش �ه��اب ال �ع �ن��زي امل ��راف ��ق ل �ل��وف��د في
اتصال بـ (كونا) ان املسؤول االذري
اش � ��اد ب �ت �ط��ور ال �ع�ل�اق ��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ورح ��ب ب��زي��ارة ال��وف��د

تبادل الهدايا التذكارية بني الحريجي ونائب وزير الطوارئ االذري ايتبار ميزروف

البرملاني الكويتي الذربيجان التي
ترتسم ف��ي اط��ار ت��واص��ل العالقات
البرملانية املشتركة وتؤسس لقيام
عالقات متميزة.
دعوة رسمية
واض ��اف ان ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ق��دم
دع � ��وة رس �م �ي��ة م ��ن رئ �ي��س مجلس
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ال � ��ى رئ �ي��س
املجلس الوطني االذري (ال�ب��رمل��ان)

اقتاي اسدوف لزيارة دولة الكويت.
واوض� � � � ��ح ان ال � ��وف � ��د ال �ك ��وي �ت ��ي
ورئيس لجنة السياسة االجتماعية
ف��ي ال �ب��رمل��ان االذري ه ��ادي رجبلي
وم��ع رئيس لجنة الصداقة االذري��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �س�ي�ن�ب�لا م �ي��راالم��وف
أجروا مباحثات.
وذك��ر ان ه��ذه املباحثات تناولت
س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال� �ع�ل�اق ��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة

رضاييف أولم على شرف
وفد مجلس األمة
أقام نائب رئيس مجموعة
ال�ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة االذري ��ه
الكويتية روفشان رضاييف
مأدبة عشاء علي شرف وفد
مجموعة الصداقة البرملانية
األول��ى بمجلس األم��ة الزائر

ال��ي ب��اك��و ح�ي��ث ت��م مناقشة
س � �ب� ��ل ال� � �ت� � �ع � ��اون امل� �ش� �ت ��رك
وتعزيز اواصر الصداقة بني
البرملانيني في كال البلدين.

وم�ن��اق�ش��ة ال�ق�ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام
امل �ش �ت��رك وس �ب ��ل ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون
ال � �ب ��رمل ��ان ��ي اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى امل� �س ��ائ ��ل
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �ت �ش �ج �ي��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
وال� � �ف � ��رص امل� �ت ��اح ��ة ام � � ��ام ال �ق �ط ��اع
ال �خ��اص ال �ك��وي �ت��ي ل�لاس�ت�ث�م��ار في
اذربيجان.
واضاف ان الجانب الكويتي طلب
دع��م اذرب �ي �ج��ان للكويت للحصول
ع �ل��ى م �ق �ع��د غ �ي��ر دائ � ��م ف ��ي مجلس
االمن الدولي لالعوام  2018و.2019
وتقع جمهورية اذربيجان التي
حصلت على استقاللها ع��ام 1990
ف��ي منطقة م��ا وراء ال�ق��وق��از وتبلغ
مساحتها  82ال��ف كيلومتر مربع
وسكانها 4ر 9ماليني نسمة.
وك � ��ان وف� ��د م �ج �م��وع��ة ال �ص��داق��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة االول � � � � ��ى ق� � ��د اس �ت �ه ��ل
جولته الحالية ب��زي��ارة لجمهورية
اوزب� �ك� �س� �ت ��ان ح �ي��ث اج� � ��رى وك �ب��ار
املسؤولني البرملانيني والحكوميني
هناك مباحثات.

الوفد قدم دعوة
رسمية من الغانم
إلى نظيره اآلذري
لزيارة الكويت
االستفادة من
تجربة أذربيجان
في اإلنقاذ
والطوارئ
ومساعدة
المنكوبين
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تضمن  89نائبا لهم تداوالت عقارية

اإليداعات أحالت تقريرها على المجلس
أح � � ��ال � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف��ي
اإلي� ��داع� ��ات وال �ت �ح��وي�ل�ات امل�ل�ي��ون�ي��ة
تقريرها على األم��ان��ة العامة ملجلس
األم� � ��ة إلدراج � � � ��ه ع �ل��ى ج� � ��دول أع �م��ال
الجلسة املقبلة بعد عام ونصف العام
من التحقيق.
وق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبدالله الطريجي ان التقرير تناول
م � �ح � ��اور اإلي � � ��داع � � ��ات وال� �ت� �ح ��وي�ل�ات
وامللكيات العقارية مرفقا ب��ه وثائق
ال �ج �ه ��ات امل� �س ��ؤول ��ة ف ��ي ال� ��دول� ��ة ع��ن
ال�ن��واب بالفترة م��ن  2006إل��ى .2012
وق��ال ان التقرير شمل كشفا بأسماء
 89نائبا كانت لهم ت��داوالت عقارية
اما  37من ن��واب تلك الفترة فلم يكن
ل�ه��م ت �ع��ام�لات ع �ق��اري��ة .وب�ي�ن ب�ق��ول��ه:
ب��اق��ي األع �ض��اء ك��ان��ت ل�ه��م ت�ص��رف��ات
عقارية من خالل الوكالة العقارية او
التملك العقاري وتفاوتت االثمان من
عضو آلخر وتم تدوين تلك التداوالت

جانب من اجتماع سابق للجنة االيداعات

وامل� �ب ��ال ��غ ب��ال �ت �ق��ري��ر ورف� � ��ع ال �ت �ق��ري��ر
ليتخذ املجلس ما يراه مناسبا.
ووج� ��ه ال �ط��ري �ج��ي رس��ال��ة ال ��ى من
وص �ف �ه��م ب��امل�ش�ك�ك�ين ب��ال�ت�س�ت��ر على

اسماء او عدم رفع التقرير قائال:جميع
األسماء ال��واردة أسماؤهم بالوثائق
أدرج� � � � � � ��ت ف � � ��ي ال � �ت � �ق � ��ري � ��ر واش � �ت � �م� ��ل
توصيات أع�ض��اء اللجنة متوقعا ان

الدويسان :لجنة التحقيق
في الحيازات انحرفت عن مسارها
أك� ��د ع �ض��و ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق في
مخالفات توزيع الحيازات الزراعية
ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي �س��ان ان�ح��راف
اللجنة عن مسار عملها وانشغالها
في صحة ما اذ كانت رئيسة الهيئة
العامة للزراعة وال�ث��روة الحيوانية
نبيلة الخليل تريد االنتقام من احد
اع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة وت �ش��وي��ه ص��ورت��ه
بتملكه حيازة زراعية مخالفه ام ال؟.
داع �ي��ا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه وزي ��ر النفط
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة
د.علي العمير الى إحالة املسؤولني فيصل الدويسان
عن الفساد في الهيئة ال��ى النيابة
العامة واال يجعل رئيستها عرضة ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر ب�م�ن��ح امل �ه �ل��ة سنه
للمساومات النيابية.
ب�ع��د اق ��رار ت�ع��دي�لات ق��ان��ون الهيئة
وق� � ��ال ال ��دوي � �س ��ان إن م ��ن ي �ق��ول ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ؟ وه ��ل ي�ع�ن��ي ذل��ك
وي��دع ��ي زورًا وب �ه �ت��ان��ًا ان مجلس اع �ط��اء امل�خ��ال�ف�ين مهلة ع��ام ليفروا
االمة ضغيف وال يملك قراره ..اقول بالغنيمة ؟ وه��ل يعني ان يتنازل
ل��ه ان اك�ب��ر دل�ي��ل ع�ل��ى ق��وة املجلس ه � � ��ؤالء امل �خ ��ال �ف�ي�ن ع� ��ن ح �ي��ازات �ه��م
ان الوزير العمير اكد ان قرار تعيني ال��زراع �ي��ة وال�س�م�ك�ي��ة وال�ح�ي��وان�ي��ة
رئ �ي �س��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة للزراعة قبل ان يطالهم سيف القانون ؟ وهل
م ��ره ��ون ب �ن �ت��ائ��ج ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق سيتم تعطيل م ��واد ال�ق��ان��ون ال��ذي
الخاصة بالحيازات الزراعية.
اقره املجلس ملدة عام ؟
واوض � � � � ��ح ال � ��دوي� � �س � ��ان ان ه ��ذه
وت � ��اب � ��ع ال � ��دوي� � �س � ��ان ان ل �ج �ن��ة
الخطوة تعد
دليال على ان الحكومة التحقيق ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ال�ح�ي��ازات
ً
ت�ق�ي��م وزن ��ًا مل�ج�ل��س االم ��ة وان ق��رار الزراعية لم تتطرق الهيئة فيها الى
ل�ج�ن��ة التحقيق ه��و ال�ف�ي�ص��ل بهذا ال�ح�ي��ازات ال�خ��اص��ة ب��االف��راد وانما
االم� ��ر م�س�ت�غ��رب��ا م ��ن ت �ص��ري��ح ذات فقط ت�ن��اول��ت ال�ش��رك��ات بينما لدي
ال��وزي��ر بمنح مهلة سنه الصحاب م��ن االوراق وامل �س �ت �ن��دات م��ا يثبت
ال � �ح � �ي� ��ازات ال� ��زراع � �ي� ��ة وال �ح �ظ��ائ��ر ان ه �ن��اك اف ��راد وب�ع�ض�ه��م يضطلع
الحيوانية لتصحيح اوضاعهم.
ب �م �س��ؤل �ي��ات س �ي��اس �ي��ة وي�ع �ض �ه��م
وتساءل ال��دوي �س��ان م ��اذا يعني االه � ��ر ذو ص �ب �غ��ة اع�ل�ام �ي��ة ل��دي�ه��م

ح �ي ��ازات زراع �ي ��ة رغ ��م ع�ل�م��ي ب�ع��دم
اهتمامهم باالمن الغذائي .
ونوه ال��دوي �س��ان ان��ه ال يعترض
ع�ل��ى ت�م�ل��ك اي ش�خ��ص الي ح�ي��ازة
زراعية شريطة ان يكون تملكه وفق
القانون ويعمل بهذه الحيازة كما
نص القانون لكنه اليمكن ان يقبل
ب� ��أن ت � ��زور ع� �ق ��ود ال �ه �ي �ئ��ة وت��دع��ي
زراع��ة اص�ح��اب ه��ذه ال�ح�ي��ازات ل�ـ٧٥
 ٪من الحيازة وهي ارض فضاء لم
تزرع.
م ��ن ج��ان��ب اخ� ��ر ق� ��ال ال��دوي �س��ان
ان التيارات والتجمعات املعارضة
ك� � ��اف� � ��ة ف � � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ت � �س � �ع� ��ى ال � ��ى
اس�ت�ق�ط��اب ج�م�ي��ع اط �ي��اف املجتمع
اال م� � ��ا ت� �س� �م ��ى ب � ��امل � �ع � ��ارض � ��ة ف��ي
الكويت فهي الوحيدة التي تهاجم
ط�ي�ف��ا واس �ع��ا وك �ب �ي��را م��ن املجتمع
الكويتي وتصفه بالفرس واملجوس
وال�ص�ف��وي�ين.وأوض��ح ان ذل��ك يؤكد
ان ه��ذه املعارضة ال تمت للوطنية
ب�ص�ل��ة ب��ل وت��أت �م��ر م��ن ال �خ��ارج من
خالل اجندات دولية حزبية وليست
محلية تسعى الى الصالح العام.

ي�ن��اق��ش بالجلسة ال�ق��ادم��ة وسيكون
ال �ق ��رار ال �ن �ه��ائ��ي ل �ك��اف��ة األع �ض ��اء في
املجلس م��ن خ�لال التصويت .وح��ول
م � ��دى ج� � ��دوى ت �ق��دي��م ال �ت �ق��ري��ر دون

العنزي :تخفيض
فائدة قروض
المزارعين إلى
 % 1على  15سنة
تقدم النائب عسكر العنزي
ب � ��اق � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
خفض نسبة الفائدة املحصلة
على القرض املمنوح من البنك
ال �ص �ن��اع��ي ل �ل �م��زارع�ين م��ن 2.5
 %إل��ى  % 1وع�ل��ى ف�ت��رة س��داد
�دال م ��ن  8س �ن ��وات.
 15س �ن��ة ب � � ً
وق ��ال ف��ي امل�ـ��ذك�ـ��رة اإليضاحيـة
ل�لاق �ت��راح ب�ق��ان��ون ان��ه ن �ظ�رًا ملا
ي �ع��ان �ي��ه امل� ��زارع�ي��ن م ��ن ات �ع��اب
وتهديد ملزارعهم وسوء أوضاع
ال��زراع��ة ف��ي ال �ب�لاد وألهميتها
ال � �ق � �ص ��وى ح� �ي ��ث أن ال � ��زراع � ��ة
ت �ع��ود ع�ل�ي�ن��ا وع �ل��ى االق�ت�ص��اد
ال��وط�ن��ي م��ن خ�ي��ر وب�م��ا يغطي
ح ��اج ��ة ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة ح�ي��ث
أن امل � � ��زارع ي �ح �ت��اج إل� ��ى ح��اف��ز
ق� ��وي ل �ي �س��اع��ده ع �ل��ى اإلن �ت ��اج
دون ع ��راق �ي ��ل وم �ش ��اك ��ل ح�ي��ث
ي �ن �ت �ظ��ر س � � ��داد ال � �ق� ��رض ك��ذل��ك
ال �ف��ائ��دة ل ��ذا أع ��د ه ��ذا االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ب��زي��ادة امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة
املحددة لسداد القرض املمنوح
وت�خ�ف�ي��ض ن�س�ب��ة ال �ف��ائ��دة من
ال�ب�ن��ك ال�ص�ن��اع��ي ح�ت��ى يتمكن
امل� � ��زارع �ي ��ن م� ��ن ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
الثروة الزراعية واالتجاه نحو
اإلن � �ت� ��اج وال� �ن� �ه ��وض ب��ال �ث��روة
بشكل أفضل ما هو عليه حيث
أنها مصدر من مصادر الدخل
القومي للبالد.

م�ع��ال�ج��ة ال �ق �ص��ور ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��ذي
أف �ض��ى الغ �ل�اق اإلي ��داع ��ات امل�ل�ي��ون�ي��ة
ق� ��ال ال �ط��ري �ج��ي :م ��ن خ�ل��ال ت �ق��ري��رن��ا
قدمنا مالحظة تعنى بسد القصور
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ل� �ت� �ج ��اوز ث � �غ ��رة إغ�ل��اق
ال �ق �ض �ي��ة اث �ن ��اء ال �ت �ح �ق �ي��ق ،وض�م�ن��اه
كتاب النيابة العامة حينها وما شمل
من مالحظات.
وردا ع � �ل� ��ى اح� � � ��د األس � �ئ � �ل � ��ة ق� ��ال
ال �ط��ري �ج��ي :ن �ح��ن ل�س�ن��ا ل�ج�ن��ة ت��وج��ه
ات�ه��ام��ا ألش�خ��اص م�ح��ددي��ن ب��ل نحن
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ج �م �ع �ن��ا م �ع �ل��وم��ات
وم�س�ت�ن��دات م��ن خ�لال�ه��ا كلفنا بحث
االم � � ��ر وق� �ي ��دن ��ا ول� � ��م ي� �ك ��ن ب��وس �ع �ن��ا
ال �ت ��وس ��ع اك� �ث ��ر ال� �ت ��زام ��ا ب��دس �ت��وري��ة
ال� �ع� �م ��ل ،وه � � ��ذه ال� �ق� �ي ��ود ت� �ط ��رق ل�ه��ا
التقرير ،والتقرير يحمل رؤية اللجنة
ح��ول مستقبل بعض ال�ن�ق��اط الهامة
حول شأن بعض النواب.
وش� � ��دد ال �ط ��ري �ج ��ي ع �ل��ى ال �ت��زام ��ه

ب �س��ري��ة ال �ت �ق��ري��ر راف� �ض ��ا ال � ��رد ع�ل��ى
أس � �ئ � �ل ��ة ص� �ح ��اف� �ي ��ة ب � �خ � �ص ��وص م��ا
تضمنه التقرير من رأي باإلحالة الى
اي م��ن ال�ج�ه��ات امل�س��ؤول��ة ف��ي ال��دول��ة
الفتا إل��ى ان التوصيات ستكون في
ال �ج �ل �س��ة وه� �ن ��اك اس� �م ��اء وال ي�م�ك��ن
اإلدالء بها اال داخل الجلسة
وتقدم ال�ط��ري�ج��ي ب��ال�ش�ك��ر لسمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك ال� ��ذي س �ه��ل م �ه �م��ات ال�ل�ج�ن��ة
وأم � � ��ر ب� �ت� �ع ��اون ال� �ج� �ه ��ات ف��ام �ت �ث �ل��ت
ألوام� � � � ��ره ب� �ع ��د ع ��راق� �ي ��ل س ��اب� �ق ��ة م��ن
بعض ال�ج�ه��ات الحكومية كما شكر
ال �ج �ن��ود امل �ج �ه��ول�ين ب��ال�ل�ج�ن��ة ال��ذي��ن
قاموا بجهد جبارة كما سجل شكره
لوزير العدل يعقوب الصانع والوكيل
امل �س��اع��د ل �ش��ؤون ال�ت��وث�ي��ق ال�ع�ق��اري
د.ب� � � ��در ال� ��زم� ��ان� ��ان ل �ت �س �ل �ي �م��ه ج�م�ي��ع
الوثائق املطلوبة.

النصف يسأل الحمود
عن المنشآت الرياضية
وجه النائب راكان النصف سؤاال
إل� ��ى وزي � ��ر االع �ل ��ام ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
الحمود حول التعديالت التي اقرت
م ��ؤخ ��را ع �ل��ى ال �ق ��وان�ي�ن ال��ري��اض �ي��ة
وال� � �ت � ��ي ك � � ��ان م �ب �ع �ث �ه��ا وغ ��اي �ت �ه ��ا
النهوض بالشباب وتنمية وتطوير
الرياضة .وقال النصف في معرض
سؤاله انه انطالقًا من حرصنا على
ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه ال �غ��اي��ات التشريعية
وال � �ت� ��ي ن � ��رى أن� �ه ��ا ت� �ب ��دأ ب �ت �ط��وي��ر
املنشآت الرياضية الحالية وإقامة
م �ن �ش��آت ح��دي �ث��ة وف� ��ق امل��واص �ف��ات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة وف � � ��ي ظ � ��ل م � ��ا ت �ن ��اول �ت ��ه
وسائل اإلعالم من أخبار عن الحالة
اإلنشائية لبعض األندية الرياضية
و ما يتم نشره بصورة شبه دائمة
عن تعرض العبي األندية إلصابات
خ� �ط� �ي ��رة ت � �ه� ��دد اس � �ت � �م� ��راره� ��م ف��ي
املالعب يرجى تزويدي ببيان حول
باملنشآت الرياضية القائمة حاليًا
ف��ي األن��دي��ة ال�ش��ام�ل��ة واملتخصصة
وت��اري��خ إق��ام��ة ك��ل م�ن�ش��أة وال�ح��ال��ة
اإلنشائية لكل منها ؟
وت� � �س � ��اءل ق� ��ائ�ل��ا :ه� ��ل امل �ن �ش��آت
الرياضية القائمة حاليًا في األندية
تطابق املعايير ال��دول�ي��ة؟ م��ع بيان
س �ب��ب ع ��دم م�ط��اب�ق��ة ه ��ذه امل�ن�ش��آت
ل�ل�م�ع��اي�ي��ر ح ��ال م ��ا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب ��ال� �ن� �ف ��ي؟ وم� � ��ا اإلج� � � � � � ��راءات ال �ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة تجاه ذلك؟
اضاف ما املبالغ التي تم صرفها
ل �ص �ي��ان��ة امل �ن �ش��آت ال��ري��اض �ي��ة ف��ي

راكان النصف

األندية الشاملة واملتخصصة خالل
آخ��ر ث�لاث سنوات؟ وطالب تزويده
ببيان حول املبالغ التي صرفت لكل
ناد ولكل منشأة على حدة ؟
وقال ال �ن �ص��ف :م��ا األن��دي��ة ال�ت��ي
خ�ص�ص��ت ل�ه��ا م�ب��ال��غ ف��ي م�ي��زان�ي��ة
الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
إلق��ام��ة م �ن �ش��آت ري��اض �ي��ة ب �ه��ا ول��م
ي� �ت ��م ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا م � ��ع ب � �ي� ��ان ت ��اري ��خ
ال�ت�خ�ص�ي��ص وس �ب��ب ع ��دم التنفيذ
وم � ��ا ص� �ح ��ة م� ��ا ت� ��داول � �ت� ��ه وس ��ائ ��ل
اإلع �ل��ام خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة عن
ال �ح��ال��ة اإلن �ش��ائ �ي��ة مل �ن �ش��آت ن ��ادي
الفحيحيل ال��ري��اض��ي بصفة عامة
و اس�ت��اد ن��اي��ف ال��دب��وس على وجه
ال � �خ � �ص� ��وص ؟ وط � ��ال � ��ب ت � ��زوي � ��ده
باملستندات الخاصة لكل م��ا سبق
بالتفصيل.
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الكندري والجالل :البديل االستراتيجي
يؤثر سلبا على االنتاج النفطي
ج � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال� �ك� �ن ��دري
رفضه لتطبيق البديل االستراتيجي
ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي ال��ذي يعد مصدر
ال ��دخ ��ل ال ��وح �ي ��د وه � ��و ال �ع �م ��اد ال ��ذي
تستند إليه الدولة.
وق� � ��ال ال � �ك � �ن ��دري :ان ه� �ن ��اك ب�ع��ض
األم��ور والحقائق التي يجب أن تبقى
عالقة ف��ي ب��ال ك��ل م��ن يتوجه أو يفكر
ف��ي تطبيق ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي في
القطاع النفطي ،منها:
 - 1ط �ب �ي �ع��ة ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
النفطي تحتم ان ت�ك��ون م��واق��ع العمل
داخل املناطق النائية والوعرة وتحت
ال �ظ ��روف امل �ن��اخ �ي��ة وال �ب �ي �ئ��ة ال�ص�ع�ب��ة
واملتقلبة.
 - 2امل �ص��اف��ي ال �ن �ف �ط �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ت �ش �ت �م��ل ع �ل ��ى اك� �ث ��ر وت� �ح ��ت وح � ��دات
التشغيل تعقيدا على املستوى العاملي
األم� ��ر ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب اس �ت �م��رار ال�ع�م��ل
فيها توافر افضل الكفاءات والخبرات
املحلية والعاملية للحفاظ على الطاقة
اﻹنتاجية والتكريرية املطلوبة.
أما اذا أردنا أن نتحدث عن األسباب
ال�ع�ل�م�ي��ة ف��إن�ن��ا أم ��ام ح�ق��ائ��ق ي�ج��ب أن
توضح للرأي العام ليعرف كل مواطن
أس �ب��اب رف �ض �ن��ا ل�ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل في
القطاع النفطي وك��ي ال يكون الرفض
م� �ج ��رد م ��وق ��ف ف��إن �ن��ي أض � ��ع أم��ام �ك��م
األس� � �ب � ��اب ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ن �ط �ق �ي��ة ال �ت��ي
تستوجب عدم التوجه لتطبيق البديل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
وهي:
 - 1إذا م ��ا ت ��م ت �خ �ف �ي��ض ال ��روات ��ب
او امل ��زاي ��ا ف �س�ي �ع��ود ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ل �ي �ع��ان��ي م � �ج� ��ددا م� ��ن ض �ع ��ف ق ��درت ��ه
التنافسية في مجال استقطاب القوى
العاملة واالحتفاظ بها والتي نجح في
معالجتها عند اقرار الزيادات اﻷخيرة.
 - 2اذا ما تم تخفيض الرواتب فهذا
سيؤثر على ت��راج��ع ال�ق��درة االنتاجية
ل� �ش ��رك ��ة ن� �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت وامل �س �ت �ه��دف
وصولها الى  3.650الف برميل يوميا

فيصل الكندري

طالل الجالل

بحلول العام 2020
 - 3قد تتعثر عمليات إدارة وتشغيل
امل�ص��اف��ي النفطية ب��ال�ط��اق��ة ال�ت�ك��ري��رة
املقدرة بحوالي  936الف برميل يوميا
لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال��دول��ة م��ن الطاقة
وال ��وف ��اء ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ص��دي��ر للسوق
العاملي في ظل منافسة شديدة.
 - 4نقص الخبرات والكفاءات لدى
ال�ق�ط��اع النفطي وض�ع��ف ال �ق��درة على
استقطابها او االحتفاظ بها سيؤخر
تنفيذ امل�ش��اري��ع الرأسمالية العمالقة
كالوقود البيئي ومصفاة الزور
 - 5ص�ع��وب��ة االح �ت �ف��اظ بالعاملني
ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ح��ري��ة م ��ن ش��اغ�ل��ي
ال��وظ��ائ��ف ال �ن��ادرة كوظيفة ق�ب�ط��ان او
مهندس سفن وغيرهم على الناقالت
التابعة للمؤسسة املنتشرة عبر العالم
ح �ي��ث ان� �ه ��ا ت �ع��د م ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف غ�ي��ر
الجاذبة للعمالة الوطنية ،ف��إذا ما تم
تخفيض ال��روات��ب او امل��زاي��ا ضمن اي
م �ب ��ادرة ف�م��ن امل �ت��وق��ع ان ت�ن�ع��دم كليا
فرصة شغل العناصر لتلك الوظائف.
 - 6اﻹخ�لال باملركز التنافسي الذي
يتمتع ب�ه��ا ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف��ي سلم
الرواتب في سوق العمل على املستوى
اﻹق �ل �ي �م ��ي  ،ح �ي ��ث ح �ق �ق��ت ال� ��زي� ��ادات
اﻷخ� �ي ��رة ف ��ي ال ��روات ��ب م �ك��ان��ة م�م�ي��زة
للقطاع ب�ع��د ان ك��ان س�ل��م ال��روات��ب له
هو اﻷدن��ى بني الشركات النفطية في

منطقة الخليج العربي
 - 7تراجع برامج اﻹح�لال الوظيفي
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي حقق
القطاع النفطي فيها نتائج ملموسة
حيث بلغت نسبة التكويت فيها 85%
من العاملني في هذا القطاع.
 - 8ت � ��راج � ��ع ق � � ��درة ال � �ق � �ط ��اع ع�ل��ى
اس�ت�ق�ط��اب ال �خ �ب��رات ال �ن��ادرة م��ن غير
الكويتيني الذين يستعني بهم القطاع
لشغل الوظائف الفنية واملتخصصة.
 - 9ت��أث��ر ال�ق�ط��اع النفطي باختالل
م � �س � �ت� ��وى ال � � ��روات � � ��ب ب �ي��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط ��ي م��ن
امل �ع �ي �ن�ين م ��ع ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن ال�ع��ام�ل�ين
فيها بموجب عقود املقاول.
 - 10ال �ت��وج��ه ب ��إق ��رار ت�خ�ف�ي�ض��ات
روات � � ��ب ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ع�ل��ى امل�ع�ي�ن�ين ال �ج��دد او ال��ذي��ن سيتم
ترقيتهم مستقبال ب�ع��د اق ��رار البديل
دون غ�ي��ره��م م��ن ق��دام��ى امل��وظ�ف�ين من
ش��أن��ه ان ي �خ �ل��ق ح��ال��ة م ��ن االح �ت �ق��ان
الوظيفي بني العاملني.
 - 11القطاع النفطي ي��واج��ه حاليا
ظاهرة خطيرة تتمثل في تزايد أعداد
طلبات التقاعد وترك الخدمة بصورة
م � �ض � �ط � ��ردة ل� � � ��دى ب � �ع� ��ض ال � �ش� ��رك� ��ات
النفطية ال�ك�ب��رى ال�خ��اص��ة بعد ت��داول
م�ع�ل��وم��ات ح��ول تطبيق ن�ظ��ام البديل
االستراتيجي.

م� ��ن ج ��ان �ب ��ه طالب ال� �ن ��ائ ��ب ط�ل�ال
ال�ج�لال باستثناء القطاع النفطي من
ق ��ان ��ون ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ن �ظ��را
لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي الذي
ي�ع��د م�ص��در ال��دخ��ل ال��وح�ي��د للكويت.
واشاد الجالل بدور لجنة تنمية املوارد
البشرية باعتبارها املعنية بمناقشة
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي وال �ت��ي قطعت
ش��وط��ا ك �ب �ي��را ف ��ي م�ن��اق�ش�ت��ه م�ط��ال�ب��ا
اللجنة في الوقت نفسه بضرورة اخذ
آراء جميع الخبرات والقيادات النفطية
ال �ح��ال �ي��ة وال �س��اب �ق��ة ب �م �س��أل��ة تطبيق
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
النفطي واستثنائه من القانون.
وتابع ال� �ج�ل�ال ان� ��ه م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي
ت �ن �ظ �ي��م روات� � � ��ب ه � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع ح�س��ب
امل�ع��اي�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة وامل�ق��اي�ي��س ال��دول�ي��ة
ب� �م ��ا ي �ض �م��ن ل �ل �ق �ط��اع ت ��وف ��ر ع�ن�ص��ر
امل��رون��ة والفعالية ملواجهة التغييرات
السريعة وزي��ادة قدرته التنافسه على
ج ��ذب ال �خ �ب��رات ال �ب �ش��ري��ة إلدارة ه��ذا
القطاع.
واكد ان العمل في املناطق النفطية
الوعرة والنائية وتحت ظروف مناخيه
صعبة او ف��ي امل�ص��اف��ي النفطية التي
تتضمن اكثر وحدات التشغيل تعقيدًا
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ح �ي��ث ي �ت �ط �ل��ب اس �ت �م��رار
ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�خ�ب��رات
وال �ك �ف��اءات ال�ت��ي ستتسرب ،اذا م��ا تم
ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ب�ه��ذه
الصورة.
واعتبر ال �ج�لال ان تطبيق ال�ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ل��ن ي �ك��ون ل��ه س ��وى االث ��ر ال �س��يء على
اقتصاد الكويت حيث سيترتب عليه
ع � ��زوف ال� �خ� �ب ��رات امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة
ع � ��ن ال� �ع� �م ��ل ف� �ي ��ه ل� �ض� �ع ��ف م ��رت �ب ��ات ��ه
مقارنة بالشركات النفطية الخليجية
والعاملية.

التميمي :للحركة العمالية
دور بارز في نهضة الكويت
اعرب النائب عبدالله التميمي عن
ت �ق��دي��ره ل �ل �ع �م��ال ف ��ي ي��وم �ه��م ال�ع��امل��ي
ال��ذي ي�ص��ادف ف��ي االول م��ن م��اي��و من
كل عام ،الفتا إلى أن الحركة العمالية
في البالد اخذت اطارها الرسمي منذ
العام  1964م وك��ان لها دورًا ب��ارزا في
نهضة الكويت  .وقال ان مؤتمر العمل
العربي ال��ذي عقد قبل أي��ام مضت في

ال �ك��وي��ت ب��ره��ن ع �ل��ى االه �ت �م��ام ب ��دور
ال �ع �م��ال ال �ح �ي��وي وض � ��رورة اع�ط��ائ�ه��م
التقدير الذي يستحقونه  ،مشددًا على
ضرورة قيام النقابات العمالية بلعب
دورًا ف��ي ح�م��اي��ة ال�ع�م��ال وال��دف��اع عن
حقوقهم الوظيفية .
ولفت ال �ت �م �ي �م��ي ال � ��ى أن ال �ح��رك��ة
ال�ن�ق��اب�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت وال �ت��ي ج��اء من

رحمها إنما هي حركة حيوية ويجب
أن تركز في الشؤون الوظيفية والفنية
ل �ل �ع �م��ال وامل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م
وت �س �خ �ي��ر االج � � � ��واء امل �ن ��اس �ب ��ة الداء
دوره ��م امل�ه�ن��ي ال�ه��ام.وخ�ت��م التميمي
أب� ��ارك ل�ع�م��ال ال �ك��وي��ت وع �م��ال ال�ع��ال��م
بهذه املناسبة واتمنى لهم كل التوفيق
في اداء دورهم املهم في املجتمعات .

عبدالله التميمي

برلمان
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الشايع يستفسر عن تأخر
تعديالت «الذمة المالية»
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي ��ر
األوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
ق��ال فيه :سبق ان تقدمت بعدة
أسئلة ل��وزراء العدل املتعاقبني
م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال �ح��ال��ي ،اس �ت �ف �س��رت ف �ي �ه��ا ع��ن
م ��وق ��ف وإج� � � � � ��راء ات ال �ح �ك��وم��ة
ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ا ت� � �ج � ��اه ال � �ف � ��راغ � ��ات
وال �ث �غ��رات ون�ق��ص التشريعات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي أدت ال��ى حفظ
ق � �ض ��اي ��ا االي� � � ��داع� � � ��ات م � ��ن ق �ب��ل
النيابة ال�ع��ام��ة وم��ن ث��م سقوط
التهم عن املتهمني وفقا للقاعدة
القانونية الشهيرة ال عقوبة من
دون نص.
وبناء عليه س��أل الشايع عن
اسباب تأخر الوزارة في صياغة
ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ج��زاء
رق��م  16لسنة  ،1960وامل�ش��روع
رقم  24لسنة  2012بشأن إنشاء
الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واألحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية ومن ثم رفعها الى
مجلس االمة في صيغة مشروع
بقانون.
وت� � � ��اب� � � ��ع م � � �ت � � �س � ��ائ �ل��ا :م� �ت ��ى
ستنتهي ال ��وزارة م��ن رف��ع هذه

فيصل الشايع

ال�ت�ع��دي�لات تمهيدا الستصدار
م��رس��وم ب��إح��ال�ت�ه��ا إل��ى مجلس
األم � � ��ة ل �ك��ي ن �ت��أك��د ت �م��ام��ا م��ن
س��د ال �ث �غ��رات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ت��ي
قد تعيد حفظ قضايا كقضايا
االي ��داع ��ات م��رة اخ ��رى؟ وط��ال��ب
بتحديد ت��اري��خ انتهاء ال��وزارة
م ��ن رف� ��ع ه� ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��ى
مجلس االمة.

الري يسأل عن مصادقة
وزير البلدية على قرارات
المجلس البلدي
وج � ��ه م� ��راق� ��ب م �ج �ل��س األم� ��ة
اح� �م ��د الري س� � ��ؤاال ال � ��ى وزي� ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال �ك �ن��دري ع��ن م �ص��ادق��ة ال��وزي��ر
امل�خ�ت��ص ع�ل��ى ق� ��رارات املجلس
البلدي.
وقال الري في سؤاله:
ه ��ل س �ب��ق ل �ل ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص
امل�ص��ادق��ة على ق ��رارات املجلس
البلدي خ�لال الفترة القانونية
املحددة ومن ثم تراجع عن تلك
املصادقة وسحب تلك القرارات؟
واض� � � � � � ��اف إن ك� � � � ��ان ج � � ��واب
ال �س��ؤال بنعم ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي
بتلك القرارات ومصادقة الوزير
امل �خ �ت��ص ع �ل �ي �ه��ا ،م ��ع ت��زوي��دي
ب � �خ � �ط ��اب ��ه امل� � ��وج� � ��ه ل �ل �م �ج �ل��س
ب �ط �ل��ب ال �ت��راج��ع ع ��ن امل �ص��ادق��ة
وسحبها.
وق � � � � � ��ال الري :م� � � ��ا ال � �س � �ن� ��د
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال� � ��ذي ارت � �ك� ��ز ع�ل�ي��ه
ال� � ��وزي� � ��ر ل� �ط� �ل ��ب ال � �ت� ��راج� ��ع ع��ن
املصادقة وسحب القرارات؟
وهل تصنف ق��رارات املجلس
البلدي ضمن ال�ق��رارات االداري��ة
ال � �ت� ��ي ي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��ا اح� �ك ��ام

احمد الري

القانون  2لسنة  1981والقوانني
املعدلة له؟
وزاد ق ��ائ�ل�ا :ان ك � ��ان ج ��واب
ال � � �س� � ��ؤال  4ن � �ع� ��م ف � �م� ��ا ال �س �ن ��د
القانوني العتبار تلك القرارات
قرارات ادارية؟
وت� � �س � ��اء ل ع� ��ن ال� �ج� �ه ��ة ال �ت��ي
ت �ت �ح �م��ل ت� �ب� �ع ��ات وآث� � � ��ار ال� �غ ��اء
ق � � ��رارات امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ب�ع��د
املصادقة عليها من قبل الوزير
املختص؟
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جدول األعمال

aldostoor

األحد  14رجب  03 . 1436مايو 2015

 10بنود و 35تقريرا للجان
على جدول أعمال الجلسة المقبلة
إعداد :سامح محمد
وعبده ابراهيم
وايمن عبداهلل
تضمن جدول أعمال جلسة الثالثاء
 10ب� �ن ��ود و 50ف� �ق ��رة ش �م �ل��ت ت �ق��اري��ر
ع��ن ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ل� �ـ 8ج �ه��ات،
وم��ن أه��م القوانني امل��درج��ة على ج��دول
األع � � �م � � ��ال ش � ��رك � ��ة امل � � ��واش � � ��ي وق � ��ان � ��ون
التأمينات االجتماعية وجامعة جابر
وكاميرات املراقبة وقوة الشرطة.
البند األول:
التصديق على املضبطتني التاليتني:
(/1330أ) بتاريخ 2015/ 4/21م.
(/1330ب) بتاريخ 2015/ 4/22م.
ال � �ب � �ن� ��د ال � �ث� ��ان� ��ي  :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل ال��واردة :ينظر املجلس في 4
رسائل واردة
البند الثالث :األسئلة
م��درج على ج��دول األعمال  42سؤاال
وت� �ن� �ظ ��ر ح� �س ��ب ت ��رت �ي �ب �ه ��ا ف � ��ي ك �ش��ف
األسئلة املتوقع أن يأتيها الدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع :اإلحاالت (حسب ما هو
وارد في القرص املدمج )
ال�ب�ن��د ال�خ��ام��س :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
املداولة الثانية على مشروع القانون
بإضافة م��ادة جديدة برقم( 17مكررا أ)
إل��ى األم��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م ()61
لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات
اإلج �ت �م��اع �ي��ة وال � ��ذي أق� ��ره امل �ج �ل��س في
مداولته األولى بتاريخ 2015 / 4 /22م.
التقرير السابع عشر للجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
بقانون ف��ي ش��أن الترخيص بتأسيس
شركة مساهمة كويتية بإسم «الشركة
الوطنية لالتجار في املواشي».
التقرير االول للجنة ش��ؤون التعليم
وال �ث �ق ��اف ��ة واإلرش � � � ��اد وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ف � ��ي ش � � ��أن االق � �ت� ��راح�ي��ن
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م()4ل �س �ن��ة 2012م ف��ي ش ��أن ج��ام�ع��ة
جابر االحمد.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية وال��دف��اع عن مشروع القانون
بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة
املراقبة األمنية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الداخلية والدفاع عن:
- 1االقتراحني بقانونني بتعديل نص
امل��ادة ( )83من القانون رق��م ( )23لسنة
1968م بشأن نظام قوة الشرطة.
 - 2م �ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة
( )83من القانون رقم ( )23لسنة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة.
ت�ق��اري��ر لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي:
أوال :م �ش��روع��ات ال �ق��وان�ين باعتماد

الحسابات الختامية للوزارات واالدارات
الحكومية والجهات امللحقة واملستقلة :
 التقرير ال��راب��ع للجنة امليزانياتوال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع��ات
القوانني باعتماد الحسابات الختامية
للوزارات واالدارات الحكومية والجهات
امللحقة واملستقلة عن السنتني املاليتني
 2013/-2012 2012/2011ب��االض��اف��ة
ال��ى 2011/2010وع� ��دده� ��ا جميعا ()26
مشروعا بقانون.
ثانيا :مشروعات القوانني باعتماد
الحسابات الختامية ورب��ط امليزانيات
لبعض الجهات املستقلة:
أ  -التقرير السابع للجنة امليزانيات
والحساب الختامي عن مشروع القانون
ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل��رع��اي��ة وتنمية امل �ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة للسنة املالية 2016/2015م.
ب  -ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي ع �ش��ر للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ب �ن��ك االئ �ت �م ��ان
الكويتي للسنة املالية.2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ب � �ن � ��ك االئ � � �ت � � �م� � ��ان ال � �ك � ��وي � �ت � ��ي ل �ل �س �ن��ة
املالية.2016/2015
 - 1ب��اع �ت �م��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل � �ب � �ن� ��ك ال � � �ك� � ��وي� � ��ت امل � � � ��رك � � � ��زي ل �ل �س �ن ��ة
املالية.2014/2013
 - 2ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ب �ن ��ك ال �ك��وي��ت
املركزي للسنة املالية.2016/2015
ث��ال�ث��ا:م�ش��روع��ات ال�ق��وان�ين باعتماد
الحسابات الختامية ورب��ط امليزانيات
لبعض الجهات امللحقة:
 - 1ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� � �ل� � �ق � ��وى ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ل � �ل � �س � �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2015/2014
 - 2ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� � �ل� � �ق � ��وى ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ل � �ل � �س � �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2016/2015
 - 1ب��رب��ط ميزانية هيئة مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
للسنة املالية .2015/2014
 - 2بربط ميزانية هيئة مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
للسنة املالية .2016/2015
 - 1ب��اع �ت �م��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
للهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد للسنة
املالية 2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد للسنة
املالية.2016/2015
 - 1ب��اع �ت �م��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
للسنة املالية2014/2013
 - 2ب � � ��رب � � ��ط م � � �ي � ��زان � � �ي � ��ة ال � �ه � �ي � �ئ ��ة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوي اإلع ��اق ��ة للسنة
املالية.2016/2015
 - 1ب��اع �ت �م��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ع �ن ��اي ��ة ب �ط �ب��اع��ة
ون�ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية

لقطة من جلسة سابقة

وعلومهما للسنة املالية2014/2013
 - 2ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للعناية بطباعة ون�ش��ر ال �ق��رآن الكريم
وال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة وع �ل��وم �ه �م��ا ل�ل�س�ن��ة
املالية.2016/2015
التقرير السابع للجنة حماية األموال
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )1ل�س�ن��ة 1993م ب�ش��أن
حماية األموال العامة.
التقرير الثالث عشر بعد املئة للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج
بصفة االستعجال عن :
 - 1االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م ( 11م �ك��ررا) إل��ى امل��رس��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )116ل �س �ن��ة 1992م
ف ��ي ش� ��أن ال �ت �ن �ظ �ي��م اإلداري وت �ح��دي��د
االختصاصات والتفويض فيها.
التقرير الخامس واألرب�ع��ون للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرة جديدة
ال��ي امل��ادة ( )180م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة .
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
إنشاء مطار دولي خارج حدود املناطق
السكنية.
التقرير السادس عشر للجنة املرافق
ال� �ع ��ام ��ة ع ��ن م � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
(ن�ظ��ام) ال��رف��ق بالحيوان ل��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع وال �ث �م��ان��ون للجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
بشأن منع التعامل التجاري وقت صالة
الجمعة.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي وال�ع�ش��رون للجنة
املرافق العامة عن االق�ت��راح بقانون في
ش ��أن ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ل��رج��ال
اإلطفاء.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �س� � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع��ن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��م ال ��وك ��االت
التجارية .
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية وامل��درج بصفة

االس �ت �ع �ج ��ال ع ��ن امل� ��رس� ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق� ��م( )12لسنة  2008م بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم( )16لسنة 1960م.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ع �ش ��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل �ل �ت �ق ��ري ��ر ال � �ع� ��اش� ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة وامل ��درج بصفة االستعجال
ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب � �ش� ��أن ح �ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير ال�خ��ام��س ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )119لسنة
2013م في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
ال� � � �ش � � ��ؤون ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة وال� � � ��دف� � � ��اع ع��ن
االق�ت��راح��ات بقوانني (وع��دده��ا خمسة)
ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج��وز
منحه الجنسية الكويتية سنة  2014م .
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �س� � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن ال�ت��زام األش�خ��اص االعتبارية
الوطنية والعربية واألجنبية في دولة
الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق
اإلنسان.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي وال�ث�م��ان��ون للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش ��اء هيئة
عامة مستقلة لرؤية هالل شهر رمضان
وهالل شهر شوال.
التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن االقتراح بقانون
ب��إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة ب��رق��م (13م �ك��ررا)
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )61لسنة  2007في
شأن املرئي واملسموع.
التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن :
 - 1االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إض��اف��ة
بند جديد برقم ( )11الى املادة ( )21من
ال�ق��ان��ون رق��م ( )3لسنة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر.
 - 2االق � �ت� ��راح�ي��ن ب �ق ��ان ��ون�ي�ن ب �ش��أن
تعديل بعض أحكام املواد بإضافة فقرة
جديدة إلى املادة ( )2وإضافة بند جديد
ب��رق��م ( )11إل� ��ى امل � ��ادة ( )21وم��ادت�ي�ن

جديدتني برقم ( )27مكررا و( )28مكررا
إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )3لسنة 2006م في
ش ��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر (وامل��درج�ي�ن
بالتقريرين رق�م��ي ( )127 ، 126للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي ع �ش��ر للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
التقرير السابع عشر للجنة الشؤون
الخارجية عن االقتراح بقانون في شأن
التصديق على املعاهدات واالتفاقيات
األمنية.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع واألرب �ع ��ون للجنة
املرافق العامة عن االق�ت��راح بقانون في
ش��أن إن �ش��اء وإدارة وت�ش�غ�ي��ل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تجريم
ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �س �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
املرافق العامة عن :
 - 1االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
عدم جواز قطع املياه والتيار الكهربائي
ع ��ن امل �ش �ت��رك�ي�ن اال ب �ع��د ص� � ��دور ح�ك��م
قضائي.
ال �ب �ن��دال �س��ادس :ط �ل �ب��ات امل �ن��اق �ش��ة:
م � � ��درج  6ط� �ل� �ب ��ات م �ن ��اق �ش ��ة ف� ��ي ش ��أن
األوض � � � ��اع ال� �ج ��اري ��ة ف� ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
العراقية الستيضاح سياسة الحكومة
في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ط�ل��ب مناقشة ب�ش��أن ح��ال��ة االن�ه�ي��ار
االستثنائية في سوق الكويت لألوراق
املالية.
ط � �ل� ��ب م � �ن ��اق � �ش ��ة ب� � �ش � ��أن م �ن ��اق �ش ��ة
توصيات مجلس حقوق اإلنسان.
ط�ل��ب م�ن��اق�ش��ة ب �ش��أن ظ��اه��رة إل�غ��اء
املناقصات الحيوية مثل مستشفيات
الضمان ومبنى مطار الكويتي الدولي .
طلب مناقشة بشأن اإلج��راءات التي
ات�خ��ذت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ع�ب��ر ادارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع مل �ت��اب �ع��ة ح� �س ��اب ��ات م��دي��ر
اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية

السابق .طلب مناقشة بشأن التعيينات
والترقيات التي اعتمدها السيد نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
االس�ت�ج��واب امل�ق��دم م��ن النائب الدكتور
عبدالله محمد الطريجي.
البند السابع :االق�ت��راح��ات ب�ق��رارات:
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق في
مشروع الوقود البيئي.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ف ��ي ت� �ك ��رار س ��رق ��ة األس �ل �ح��ة م ��ن إدارة
القوات الخاصة.
اقتراح بقرار بأن تتولى لجنة املرافق
العامة التحقيق بشأن مشروع تركيب
أنابيب نقل ال��وق��ود منخفض الكبريت
وأنابيب نفط الغاز الى محطة الدوحه
والشعيبه والصليبيه لتوريد الطاقة.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ل �ل ��وق ��وف ع �ل��ى م� ��دى ص �ح��ة م��اي�ن�س��ب
ل � ��وزارة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق في
التجاوزات الكثيرة في املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.
اق �ت ��راح ب �ق��رار ب�ت��وس�ي��ع ص�لاح�ي��ات
لجنة التحقيق بشأن ت�ج��اوزات شابت
عملية توزيع ح�ي��ازات زراع�ي��ة بمنطقة
الوفرة.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ح��ول ت �ك��رار ح ��االت وف �ي��ات ال�ع�م��ال في
مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
ال�ب�ن��د ال�ث��ام��ن :ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة
ح � �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ع� ��ن زي � � � ��ارة ال �ل �ج �ن��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ال �ظ��واه��ر
ال �س �ل �ب �ي��ة ع� ��ن ظ� ��اه� ��رة ع �ن ��ف ال �ع �م��ال��ة
املنزلية.
ال �ب �ن��د ال �ت��اس��ع :ك �ت��اب وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
مرفق به مذكرة برأي الفريق االقتصادي
ل ��وزارة امل��ال�ي��ة ح��ول م�لاح�ظ��ات أعضاء
م�ج�ل��س األم� ��ة ب �ش��أن م ��وض ��وع ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل.
ك� �ت ��اب وزي � � ��ر ال �ن �ف ��ط وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة م��رف��ق ب��ه تقرير
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ومعهد الكويت
ل�ل��أب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي ��ة ب � �ش� ��أن ان� �ق� �ط ��اع
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ف��ي م�ن��اط��ق متفرقة
ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ي ��وم االرب� �ع ��اء امل��واف��ق
2015/2/11م.
ك�ت��اب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف��ق به
ت�ق��ري��ر ال ��رد ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ال�خ��اص��ة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
الدكتور عبدالله محمد الطريجي.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق
ح��ول ت �ك��رار ح ��االت وف �ي��ات ال�ع�م��ال في
مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
البند العاشر:
ما يستجد من األعمال
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الخارجية تستعجل تقرير التشريعية
عن االتفاقية األمنية الخليجية
اس� �ت� �ع� �ج� �ل ��ت ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
الخارجية في رسالة الى املجلس
تقرير لجنة الشؤون التشريعية
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ح � � ��ول االت� �ف ��اق� �ي ��ة
األم �ن �ي��ة ل� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي.
وق � ��د ت �ض �م��ن ك �ش��ف األوراق
والرسائل الواردة ملجلس األمة 4
رسائل جاءت كالتالي:
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ةحماية األموال العامة يطلب فيها
اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ع ��ن ال � �ق� ��رارات االداري � � ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف االش ��راف� �ي ��ة ب�ب�ع��ض
ال�ج�ه��ات ذات امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
الى لجنة تنمية امل��وارد البشرية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل�ل�اخ� �ت� �ص ��اص ع �م�لا

ب� �ن ��ص امل� � � � ��ادة  58م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية ملجلس األمة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم��وال العامة يطلب فيها احالة
ت� �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ح ��ول
املالحظات املتعلقة بأوجه العمل
باملجلس االعلى لشؤون املعاقني
ال� � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة لالختصاص عمال بنص
امل � ��ادة  58م ��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ملجلس األمة.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��لس� �ع ��ود ال ��دوي � �س ��ان ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى س� �ح ��ب ال �ت �ق��ري��ر
ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واالرش� � ��اد م��ن ال �ج��دول
وذل� � ��ك مل �خ��ال �ف �ت��ه امل � � ��ادة  100م��ن

ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
واع�ت�ب��ار اق�ت��راح��ه ف��ي ش��أن انشاء
الهيئة العامة للمرئي واملسموع
هو االصل وما عداه تعديال له.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةال � � � �ش� � � ��ؤون ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ي �ط �ل��ب
ف �ي �ه��ا اس �ت �ع �ج��ال ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة اع� ��داد
ت �ق��ري��ره��ا ع ��ن م � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة االمنية
ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية.

 5شكاوي في جدول الجلسة

ت� � �ض� � �م � ��ن ك � � �ش� � ��ف ال � � �ع� � ��رائ� � ��ض
وال �ش �ك��اوى ال � ��واردة مل�ج�ل��س األم��ة
بجلسته املعقودة بعد غد الثالثاء
 5شكاوى جاءت كالتالي:
 مقدمة م��ن م��واط��ن ض��د وزارةال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ي �ض �ت��رر
ف�ي�ه��ا م��ن وق��ف ال � ��وزارة إلج ��راءات
استكمال إص��دار ترخيص شركته
دون مبرر رغم املوافقة املسبقة له
وسداده للرسوم املطلوبة.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��راق ��ب ال �ب �ح��وثوامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة (ق �ط��اع

ال� � �س� � �ي � ��اح � ��ة) ب � � � � � � ��وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة يتضرر فيها م��ن ق��رار
نقل تبعية ال�ق�ط��اع بموظفيه الى
وزارة اإلع�ل�ام وف�ق��ا ل �ق��رار مجلس
الوزراء.
 م �ق��دم��ة م ��ن أح � ��د امل �س��اه �م�ينف ��ي ال �ش��رك��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال��دول �ي��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ي�ت�ض��رر م��ن ع��دم عقد
وزارة التجارة والصناعة للجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة وم�م��اط�ل�ت�ه��ا
ب��األم��ر م �م��ا ت�س�ب��ب ب ��اإلض ��رار به
وبغيره من صغار املستثمرين.

 م� �ق ��دم ��ة م � ��ن م ��وظ� �ف ��ة ت �ع �م��لب� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
ت �ت �ض��رر ف�ي�ه��ا م ��ن ق� ��رار امل��ؤس�س��ة
بحرماتها من الترقية دون مبرر.
 م � �ق� ��دم� ��ة م� � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��نال �ع��ام �ل�ي�ن ب� � � ��وزارة اإلع �ل ��ام ق �ط��اع
ال � �ش� ��ؤون ال �ه �ن��دس �ي��ة ي �ت �ض��ررون
م��ن ال �ق��رار اإلداري رق��م  526لسنة
 2015بحرمانهم من التعويض عن
العمل اإلضافي وبدل النوبة.

 ..ورفضت اقتراحا بحظر
التعامل مع الكيان الصهيوني

شبهة دستورية في تجريم
السحر والشعوذة

رفضت اللجنة الخارجية االقتراح
ب �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل م��ع
الكيان الصهيوني املقدم من النواب
ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ال� � �ج� � �ي � ��ران وح � �م� ��ود
ال � �ح � �م ��دان ود .م �ن �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري
وم �ح �م��د ال �ج �ب��ري وص ��ال ��ح ع��اش��ور
وف� �ي� �ص ��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان .وق� � ��د ن �ظ��رت
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت ��راح�ي�ن ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
امل�ن�ع�ق��د ب �ت��اري��خ  20اب ��ري ��ل امل��اض��ي
ح�ي��ث ت�ب�ين ل�ه��ا ان االق �ت ��راح ال�ث��ان��ي
اس �ت �ه��دف ذات االه � � ��داف وال �غ��اي��ات
ال �ت ��ي ادرج� � ��ت ب ��االق� �ت ��راح االول م��ع
االش� � ��ارة ال ��ى ان ي�م�ت��د ح �ظ��ر ال�س�ف��ر
ال ��ى ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ال ��ى جميع
امل��واط �ن�ين واالش� �خ ��اص الطبيعيني
او االعتباريني مع حظر فتح مكاتب
تمثيل لهذا الكيان او اي من الجهات
او االش �خ��اص امل�ت�ع��ام�ل�ين م�ع��ه ،كما
ح��دد االق�ت��راح حظر دخ��ول البضائع
او امل �ن �ت �ج��ات االس��رائ �ي �ل �ي��ة او ذات
امل �ن �ش��أ االس��رائ �ي �ل��ي او ال �ت��روي��ج او
ال ��دع ��اي ��ة ل �ه ��ا ع �ل ��ى اي ص � � ��ورة م��ن
صور الدعاية بانواعها .كما تضمن
االق �ت ��راح ت��وق�ي��ع ج ��زاء ج�ن��ائ��ي على
مخالفة م��ا ورد ب��ه م��ن اح�ك��ام وذل��ك
ب ��ال� �ح� �ب ��س م � � ��دة ال ت� �ق ��ل ع � ��ن ث�ل�اث
سنوات وال تتجاوز عشر سنوات مع
مصادرة املضبوطات.وعلى ضوء ما
ورد باالقتراحني االول والثاني رأت

ل��م ت��واف��ق اللجنة التشريعية على
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ت �ج��ري��م
م �م��ارس��ة اع� �م ��ال ال �س �ح��ر وال �ش �ع��وذة
امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� � �ن � ��واب د .اح� �م ��د م�ط�ي��ع
وم� �ح �م ��د ط �ن ��ا ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
وح� �م ��ود ال� �ح� �م ��دان وق� ��د اس �ت �ع��رض��ت
ال�ل�ج�ن��ة االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون وت �ب�ي�ن لها
انه مكون من  14م��ادة تتضمن االولى
معاني املصطلحات ال��واردة باالقتراح
ب�ي�ن�م��ا ق�ض��ت امل � ��ادة ال�ث��ان�ي��ة بتجريم
اع �م ��ال ال �س �ح��ر وال �ش �ع ��وذة وال�ك�ه��ان��ة
وض � � ��رب ال � ��رم � ��ال وال � �ع� ��راف� ��ة وال ��دج ��ل
والتنجيم ،وج��اء ب��امل��ادة الثالثة اي��واء
او جلب او اقتناء االشخاص واالدوات
التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم
او اي صورة من صور االشتراك فيها،
وفرضت املادة الرابعة على كل من يعلم
ب�ه��ا االب�ل�اغ ع�ن�ه��ا ،ك�م��ا اوج �ب��ت امل��ادة
الخامسة على الحكومة وامل��ؤس�س��ات
وال � �ج � �ه� ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب� �م� �ح ��ارب ��ة ت �ل��ك
ال �ظ ��اه ��رة ب �ب��ث ب ��رام ��ج ت��وع �ي��ة ل�ب�ي��ان
خطرها والتحذير منها ،وبينت املواد
السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة
ال�ع�ق��وب��ة امل �ق��ررة ل�ك��ل ج��ري�م��ة م��ن تلك
ال �ج��رائ��م وم �ص��ادر امل�ض�ب��وط��ات ال�ت��ي
تستخدم ف��ي ارت�ك��اب�ه��ا ،وق ��ررت امل��ادة
ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ان ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��وب��ات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ال ي�م�ن��ع امل �ض��رور
م��ن ارت �ك��اب �ه��ا م��ن اق��ام��ة دع� ��وات وف�ق��ا

حمد الهرشاني

ماضي الهاجري

اللجنة ان وح��دة ال�ه��دف والصياغة
مع اختالفها تتدرج في صورة حظر
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي او
ال�ت�ع��اق��د م�ع��ه ب ��أي ص�ف�ق��ات او فتح
مكاتب لنشاطه او الدعاية ملنتجاته.
وفي هذا الشأن رأت اللجنة اعادة
االش� � � ��ارة ال � ��ى م ��ا ت �ض �م �ن��ه ال �ت �ق��ري��ر
العاشر لها حول هذه املقترحات من
أن دولة الكويت سبق ان وافقت على
القانون ال�خ��اص بمقاطعة اسرائيل
وص��در بشأنه القانون رق��م  21لسنة
 ،1964بالضوابط واالشكال والصور
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ي �ح �ظ��ر ب �م��وج �ب �ه��ا
اي ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
(اس ��رائ� �ي ��ل) وص � ��ور ح �ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل
معه والجزاءات املقررة على مخالفة
اح� �ك ��ام ��ه وه � ��ي ت �غ �ط��ي ك� ��ل م� ��ا ورد

باالقتراحني من اهداف.
كما ان االق�ت��راح�ين امل�ش��ار اليهما
ق ��د ج � ��اءت م ��واده� �م ��ا ض �م��ن اح �ك��ام
القانون رق��م  21لسنة  1964بصورة
اكثر شموال وتفصيال ويتحقق بها
ك��ل م��ا اس�ت�ه��دف اي م��ن االق�ت��راح�ين
تحقيقه.
وب� �ع ��د امل �ن ��اق �ش ��ة وت � �ب � ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � ��اج� � �م � ��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا ال ��ى ع��دم
امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون
املشار اليهما استنادا الى ان احكام
ال�ق��ان��ون رق��م  21لسنة  1964امل�ش��ار
ال �ي��ه ق��د ن�ظ��م ب �ص��ورة ك��اف�ي��ة ق��واع��د
واج ��راءات حظر التعامل م��ع الكيان
الصهيوني (اسرائيل) وعلى النحو
السابق البيان.

د .أحمد مطيع

محمد طنا

ل �ق��ان��ون االج � � ��راءات ال �ج��زائ �ي��ة ،بينما
قضت امل��ادة الثانية عشرة ان تطبيق
العقوبات املنصوص عليها باالقتراح
ب�ق��ان��ون ال يمنع م��ن تطبيق العقوبة
االش� � ��د وف� �ق ��ا ل� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء او اي
قانون آخ��ر .وق��د حضر جانبا من هذا
االج� �ت� �م ��اع امل �س �ت �ش��ار ع �ل��ي ال� �ص ��ادق
ممثال لوزير العدل وق��دم مذكرة برأي
وزارة ال �ع��دل وال � ��ذي ان�ت �ه��ى ال ��ى ع��دم
امل��واف�ق��ة على االق �ت��راح ب�ق��ان��ون املشار
ال�ي��ه ل�ع��دة اس�ب��اب اورده ��ا بالتفصيل
في املذكرة املقدمة رفق التقرير .وبعد
املناقشة وت�ب��ادل اآلراء رأت اللجنة ان
نصوص االقتراح بقانون سالف الذكر
وان كانت قد وضعت تعريفات ملدلول
الكلمات الواردة بهذا االقتراح كالسحر
والشعوذة والكهانة والدجل والتنجيم

وال �ط �ل �س��م وم ��ن ي �م��ارس �ه��ا ك��ال�س��اح��ر
وال�ك��اه��ن وال��رم��ال وال �ع��راف واملشعوذ
وال��دج��ال وامل�ن�ج��م اال ان�ه��ا تفتقر ال��ى
الدقة والوضوح.
ف � �ض �ل�ا ع � �ل� ��ى ع � � ��دم ام � � �ك� � ��ان ض �ب��ط
ال �ت �ع��ام��ل ب��ال�غ�ي�ب��ات ب�ت�ص��ري��ف معني
ومن ثم فان نصوص االقتراح بقانون
ب� �ه ��ذا ال � �ط� ��رح ق� ��د ت � � ��ؤدي ال � ��ى وج� ��ود
شبهة ع��دم ال��دس�ت��وري��ة ك��ون سياسة
التجريم والعقاب بالشرعية الجنائية
تقوم بتحديد ارك��ان الجريمة تحديدا
واض� �ح ��ا ودق �ي ��ق وذل � ��ك ب �ب �ي��ان ال��رك��ن
امل��ادي الفعال السحر والشعوذة ومن
ث��م ال�ق�ص��د ال�ج�ن��ائ��ي ورف �ض��ت اللجنة
االقتراح بقانون.
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األحد  14رجب  03 . 1436مايو 2015

للحد من سرعة اكتشاف الجريمة والقبض على مرتكبيها

الداخلية والدفاع :كاميرات المراقبة

أنجزت لجنة شؤون
الداخلية والدفاع
تقريرها عن مشروع
القانون بشأن تنظيم
وتركيب كاميرات
وأجهزة المراقبة
األمنية.
لقطة من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع

وق��د ت�ب�ين للجنة ان امل �ش��روع
بالقانون املشار اليه يهدف  -كما
جاء في مذكرته االيضاحية  -الى
تركيب كاميرات واجهزة مراقبة
أمنية ،الحد م��ن وق��وع الجريمة
وس��رع��ة ال�ك�ش��ف ع��ن مرتكبيها
وح �ف��اظ��ا ع�ل��ى س�لام��ة امل�ن�ش��آت،
مثل :الفنادق والشقق الفندقية
واملجمعات التجارية واملجمعات
ال�س�ك�ن�ي��ة ،وال �ب �ن��وك وامل �ص��ارف
ومحالت الصراف ،ومحالت بيع
ال ��ذه ��ب وامل� �ج ��وه ��رات واالن ��دي ��ة
ال��ري��اض �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ،وم��راك��ز
ال� �ش� �ب ��اب وال� �ت� �س ��وق وال �ت��رف �ي��ه،
وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وال � � �ع � � �ي� � ��ادات،
واملستودعات واملخازن الخاصة
باملواد الثمينة وامل��واد الخطرة،
وال��زم��ت امل ��واد ( )5 ،4 ، 2مالكي
املنشآت واملسؤولني عن ادارتها

بتركيب تلك الكاميرات واالجهزة
وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ع� �ل ��ى م � � ��دار ال� �ي ��وم
وال �ق �ي��ام بصيانتها وتحديثها
ب� �ص� �ف ��ة دوري� � � � � � ��ة ،م� � ��ع ض� � � ��رورة
االش� � ��ارة ف ��ي امل �ن �ش��آت ال ��ى ان�ه��ا
م�ج�ه��زة ب��ال �ك��ام �ي��رات واالج �ه��زة
األم � � �ن � � �ي� � ��ة ،واوج � � � � � ��ب امل � � �ش � ��روع
االحتفاظ بتسجيالت الكاميرات
واج � �ه� ��زة امل ��راق� �ب ��ة االم �ن �ي ��ة مل��دة
( 120ي� ��وم� ��ا) وع � � ��دم اج� � � ��راء اي
ت � �ع ��دي �ل�ات ع �ل �ي �ه��ا وت �س �ل �ي �م �ه��ا
للجهة املختصة فور طلبها ،كما
حظرت املادتان ( )6و( )9تسليم
او ن�ق��ل او ارس� ��ال او ت�خ��زي��ن او
نشر اي من هذه التسجيالت اال
بموافقة جهة التحقيق ،وحظر
ت��رك �ي��ب ال� �ك ��ام� �ي ��رات واالج � �ه ��زة
ف��ي غ ��رف ال �ن��وم ،وغ ��رف ال�ع�لاج
الطبيعي وغ��رف تغيير املالبس

ودورات امل �ي��اه ،وي �ج��وز ل�ل��وزي��ر
اضافة اماكن اخ��رى ،كما اجازت
امل� � � ��ادة  10ل �ج �ه��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق او
املحكمة اعتبار التسجيالت التي
تتم بواسطة الكاميرات واجهزة
املراقبة االمنية بمثابة دليل في
االثبات ،وبينت املواد (من  11الى
 )14ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ت��وق��ع على
م��ن يخالف اح �ك��ام ه��ذا القانون
او ي �س��يء اس�ت�ع�م��ال ال�ك��ام�ي��رات
واجهزة املراقبة األمنية.
واوض � � � � � � � ��ح م � �م � �ث � �ل� ��و وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة اه�م�ي��ة ه ��ذا امل �ش��روع،
ودوره الحيوي للحد م��ن وق��وع
ال �ج��ري �م��ة وس ��رع ��ة ال �ك �ش��ف ع��ن
مرتكبيها ،والس�ي�م��ا ان العديد
م� ��ن ال� � � ��دول ق ��ام ��ت ب ��وض ��ع م�ث��ل
ه��ذه الكاميرات واجهزة املراقبة
االم� �ن� �ي ��ة ،وق� ��د اث �ب �ت��ت ن�ج��اح�ه��ا

ف��ي ال ��واق ��ع ال�ع�م�ل��ي ف��ي الكشف
ع��ن ال�ج��ري�م��ة وس��رع��ة ال��وص��ول
ملرتكبيها.
ويضمن ه��ذا املشروع احترام
خصوصية األفراد وعدم املساس
ب� �ح ��ري ��ات� �ه ��م ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ،الن
تركيب تلك الكاميرات واالجهزة
األم�ن�ي��ة سيقتصر على االم��اك��ن
العامة.
وق� ��دم م�م�ث�ل��و ال � � ��وزارة بعض
التعديالت على املشروع بقانون
امل � � �ش � ��ار ال � � �ي � ��ه ،ب� � ��ال� � ��زام م��ال �ك��ي
وم � � �س� � ��ؤول� � ��ي امل� � �ن� � �ش � ��آت ب ��رب ��ط
ك��ام �ي��رات �ه��ا واج� �ه ��زة م��راق�ب�ت�ه��ا
ب��أج �ه��زة ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ي�ح��دده��ا
الوزير ،باالضافة الى منح الجهة
امل �خ �ت �ص��ة ت� �ح ��دي ��د م ��واص� �ف ��ات
وع��دد وام��اك��ن وض��ع الكاميرات،
واج � � � �ه � � ��زة امل� � ��راق � � �ب� � ��ة االم � �ن � �ي� ��ة،

وت �ض �م �ن��ت ال �ت �ع��دي�ل�ات وج ��وب
االحتفاظ بتسجيالت الكاميرات
واج � �ه� ��زة امل ��راق� �ب ��ة األم �ن �ي ��ة مل��دة
( 120ي� ��وم� ��ا) ،وع� � ��دم اج � � ��راء اي
ت�ع��دي�لات عليها وم��ن ث��م يتعني
اتالف التسجيالت مباشرة بعد
ان �ت �ه��اء ه ��ذه امل � ��دة ،ك �م��ا تضمن
ال �ت �ع��دي��ل ح �ظ��ر ن �ق��ل او ت�خ��زي��ن
او نشر اي من ه��ذه التسجيالت
اال ب�ع��د م��واف �ق��ة ج�ه��ة التحقيق
او املحكمة املختصة ،باالضافة
لحظر تركيب الكاميرات واجهزة
املراقبة األمنية في االماكن املعدة
ل �ل �س �ك �ن��ى ،ك �م��ا ت �ض �م��ن اض��اف��ة
ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س م��دة ال تتجاوز
ث �ل��اث س � �ن� ��وات وغ� ��رام� ��ة ال ت�ق��ل
ع�ل��ى ال�ف��ي دي �ن��ار وال ت��زي��د على
ع� �ش ��رة آالف دي� �ن ��ار او ب��اح��دى
هاتني العقوبتني ،ملن يقوم عمدا
ب ��االس ��اءة او ال�ت�ش�ه�ي��ر ب��ال�غ�ي��ر
وذلك باستخراج صور او مقاطع
فيديو من التسجيالت او نشرها
ب ��اس� �ت� �ع� �م ��ال ت � �ل ��ك ال� �ك ��ام � �ي ��رات
واالج � � �ه� � ��زة ،وش� � � ��ددت ال �ع �ق��وب��ة
ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون م � ��دة ال� �ح� �ب ��س ال
تجاوز خمس سنوات والغرامة
التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار
وال تزيد على عشرين الف دينار
او ب ��اح ��دى ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين،
اذا اقترنت االف�ع��ال بالتهديد او
االب � �ت ��زاز او ت�ض�م�ن��ت اس�ت�غ�لال

القانون يضمن
احترام خصوصية
األفراد وعدم
المساس
بحرياتهم
الشخصية
تركيب الكاميرات
سيقتصر على
األماكن العامة
اللجنة أضافت
محطات التزود
بالوقود واشترطت
موافقة كتابية
من جهة التحقيق

التتمة ص09

 ..وتوافق على احتفاظ العسكريين بكامل رصيد إجازاتهم الدورية
أن �ج��زت ل�ج�ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
ت �ق��ري��ره��ا ال �س ��اب ��ع ع ��ن االق� �ت ��راح ��ات
ب�ق��وان�ين ب�ت�ع��دي��ل ن��ص امل ��ادة  83من
ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1968ب�ش��أن
نظام قوة الشرطة واملقدم من النائبني
ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي وم�ح�م��د ط�ن��ا وك��ذل��ك
امل �ش��روع ب�ق��ان��ون ب�ه��ذا ال�ش��أن وتبني
ل �ل �ج �ن��ة ان االق � �ت� ��راح �ي�ن و امل� �ش ��روع
ب��ال �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ،ت �ه��دف ال��ى
ت�ع��دي��ل امل ��ادة  83م��ن ال�ق��ان��ون امل�ش��ار
ال �ي��ه ب��اح �ت �ف��اظ ع �ض��و ق ��وة ال�ش��رط��ة
بكامل رص�ي��د اج��ازات��ه ال��دوري��ة التي
لم يحصل عليها ،ولم يتقاض بدلها
ن�ق��دا اث �ن��اء خ��دم�ت��ه ال�ف�ع�ل�ي��ة ،وي�ج��وز
لعضو الشرطة االنتفاع بما ال يزيد
ع �ل��ى  90ي��وم��ا ف ��ي ال �س �ن��ة ال ��واح ��دة،
وي �ص��رف اذا س�م�ح��ت ظ ��روف العمل
ب��ذل��ك ف� ��اذا ان �ت �ه��ت ال �خ��دم��ة ب��ال��وف��اة
ص ��رف ب ��دل رص �ي��د االج� � ��ازات ل��ورث��ة

املتوفى الشرعيني ،وقد حدد املشروع
ب��ال�ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه ال�ح��د االق�ص��ى
لبدل رصيد االج��ازات للضابط الذي
ب�ل��غ ع�م��ره الخمسني  300ي��وم و225
ي ��وم ��ا ل �ل �ض��اب��ط ال � ��ذي ل ��م ي �ب �ل��غ ه��ذا
العمر ،ويكون الحد االقصى لضباط
الصف واالفراد  225يوما ملن بلغ سن
الخمسني ،و 200يوم ملن لم يبلغ هذه
السن.
وب � �ع� ��د ال� �ب� �ح ��ث وال � � ��دراس � � ��ة رأت
ال �ل �ج �ن��ة اه �م �ي��ة االق� �ت ��راح ��ات ل�ح�ف��ظ
حق العاملني في نظام ق��وة الشرطة،
برصيد االج ��ازات ال��دوري��ة كل حسب
رتبته وسنوات الخدمة ،لرفع املعاناة
عنهم ودفعهم لبذل املزيد من الجهد
ل�ح�ف��ظ االم ��ن وال �ن �ظ��ام داخ ��ل ال �ب�لاد،
نظرا لطبيعة العمل الذي يتطلب من
عضو قوة الشرطة ،االستعداد الدائم
الس �ت��دع��ائ��ه ف��ي اي وق ��ت وت �ح��ت اي

ظ��رف ،فيحرمه م��ن التمتع باجازاته
الدورية.
وب � �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت الللجنة باجماع آراء اعضائها
ال�ح��اض��ري��ن االخ ��ذ ب��امل �ش��روع امل�ش��ار
اليه لسهولة وامكان تطبيقه ،دون اي
تعارض مع طبيعة عملهم.
ون �ص��ت م ��واد ال �ق��ان��ون ك�م��ا أق��رت��ه
اللجنة على ما يلي:
ي� �س� �ت� �ب ��دل ب � �ن ��ص امل � � � � ��ادة  83م��ن
القانون رقم  23لسنة  1968املشار اليه
النص التالي:
 م� � ��ادة  :83ي �ح �ت �ف��ظ ع �ض��و ق��وةال � �ش� ��رط� ��ة ب� �ك ��ام ��ل رص � �ي� ��د اج � ��ازات � ��ه
ال��دوري��ة ال�ت��ي ل��م يحصل عليها ول��م
ي �ت �ق��اض ب��دل �ه��ا ن �ق��دا اث� �ن ��اء خ��دم�ت��ه
الفعلية ويجوز له االنتفاع به بما ال
يزيد على  90يوما في السنة الواحدة
اذا سمحت ظروف العمل بذلك.

ويصرف بدل رصيد االجازات عند
انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا
ملا يلي:
 - 1ال � �ض� ��اب� ��ط ال� � � ��ذي ب� �ل ��غ ع �م��ره
الخمسني  300ي��وم��ا ،وال��ذي ل��م يبلغ
عمره الخمسني  225يوما.
 2ضابط الصف والفرد الذي بلغعمره الخمسني  225يوما ،وال��ذي لم
يبلغ مره الخمسني  200يوم.
فاذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف
ب��دل رص�ي��د االج ��ازات ل��ورث��ة املتوفى
الشرعيني.
مادة ثانية :على الوزراء  -كل فيما
يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون ويعمل
ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ص� � ��دوره ،وي �ن �ش��ر في
الجريدة الرسمية.
ون�ص��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة على
م��ا ي�ل��ي :تنص امل ��ادة  83م��ن القانون
رق � ��م  23ل �س �ن��ة  1968ب � �ش ��أن ن �ظ��ام

ق��وة ال�ش��رط��ة ع�ل��ى ان يحتفظ رج��ال
الشرطة برصيد اجازاته الدورية التي
لم يحصل عليها ول��م يتقاض بدلها
نقدا خ�لال خمس سنوات ويجوز له
االن �ت �ف��اع ب��ه ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى ثالثة
اشهر في السنة الواحدة اذا سمحت
ظ� ��روف ال �ع �م��ل ب��ذل��ك ،وي �ص��رف ب��دل
رصيد االج��ازات عند انتهاء الخدمة
وتحسب ال�س�ن��وات الخمس باعتبار
ال �س �ن��ة ال �ج ��اري ��ة وال� �س� �ن ��وات االرب� ��ع
السابقة عليها ،ف��اذا انتهت الخدمة
ب��ال��وف��اة ص��رف ب��دل االج ��ازات لورثة
املتوفى الشرعيني.
ومل��ا ك��ان ه��ذا ال�ن��ص ق��د اث��ار جدال
كبيرا في التطبيق وفتحت صياغته
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و امل� � �ش � ��ار ال � �ي� ��ه امل� �ج ��ال
لتفسيرات متعددة متعلقة بتحديد
الحد االق�ص��ى لبدل رصيد االج��ازات
وك �ي �ف �ي ��ة اح� �ت� �س ��اب ��ه وذل � � ��ك ب �خ�ل�اف

ال�ن�ص��وص املطبقة بالخدمة املدنية
وال �ت��ي ج ��اءت واض �ح��ة وص��ري �ح��ة ال
غ�م��وض فيها وال ل�ب��س س ��واء بشأن
ت �ح��دي��د ال �ح��د االق �ص��ى ل �ب��دل رص�ي��د
االجازات او كيفية احتسابه وبالنظر
ال��ى ان ه��ذه امل��ادة ت��رت��ب للمخاطبني
ب �ه��ا ح �ق��وق��ا م��ال �ي��ة وه ��و االم� ��ر ال��ذي
يستوجب ان تكون صياغتها بعيدة
عن اي تأويل و غموض.
ل��ذل��ك ف�ق��د رؤي ت�ع��دي��ل ه��ذه امل��ادة
لتنص ص��راح��ة ع�ل��ى ان ي�ك��ون الحد
االق� � �ص � ��ى ل � �ب� ��دل رص � �ي� ��د االج � � � � ��ازات
ل�ل�ض��اب��ط ال ��ذي ب�ل��غ ع�م��ره الخمسني
 300ي��وم و 225ي��وم��ا للضابط ال��ذي
لم يبلغ ه��ذا العمر ويكون ه��ذا الحد
االق� �ص ��ى ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ض �ب��اط ال �ص��ف
واالف� � � � � ��راد  225ي ��وم� ��ا مل � ��ن ب� �ل ��غ س��ن
ال �خ �م �س�ين  200ي� ��وم مل ��ن ي �ب �ل��غ ه��ذه
السن.
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لحفظ األمن وضوابط لحماية األعراض
تتمة المنشور ص08
الصور في االخ�لال بالحياء او
املساس باالعراض.
وب�ع��د البحث وال��دراس��ة رأت
ال �ل �ج �ن��ة أه �م �ي��ة ه� ��ذا امل� �ش ��روع،
مل ��ا ي�ت�ض�م��ن م ��ن ت��داب �ي��ر ام�ن�ي��ة
ووق � � ��ائ� � � �ي � � ��ة ت� � �ح � ��د م � � ��ن وق � � ��وع
الجريمة ،وتكشف عن مرتكبيها
بشكل سريع وعلى نحو يضمن
سالمةاالفراد واملنشآت.
وق� � ��ام� � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��اض ��اف ��ة
م �ح �ط��ات ال� �ت ��زود ب��ال��وق��ود ال��ى
امل �ن �ش��آت ال �ت��ي ي �ج��ب ت��زوي��ده��ا
ب� �ك ��ام� �ي ��رات واج� � �ه � ��زة امل ��راق� �ب ��ة
األم �ن �ي��ة ،ألن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ج��رائ��م
السرقات تقع في هذه املحطات،
واض��اف��ت كلمة (مركزية) لغرف
التحكم الواردة في املادة الثانية
من املشروع ،كذلك وضعت قيدا
في امل��ادة  6ح��ال نقل او تخزين
او ن �ش��ر اي م� ��ن ال �ت �س �ج �ي�لات،
وه��و اش�ت��راط امل��واف�ق��ة الكتابية
م��ن ج�ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق او املحكمة
امل �خ �ت �ص ��ة ،واض � ��اف � ��ت امل �ع��اه��د
الصحية النسائية والصالونات
ال �ن �س��ائ �ي��ة ال � ��ى االم � ��اك � ��ن ال �ت��ي
يحظر فيها تركيب الكاميرات
واالج� � �ه � ��زة األم� �ن� �ي ��ة ف� ��ي امل � ��ادة
 ،9واخ � � �ي� � ��را وض � �ع� ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ح ��دا ادن ��ى ل�ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س في
امل� ��ادة  14الن ال �ج��رائ��م ال� ��واردة
فيها تتضمن اس ��اءة وتشهيرا
وت� �ه ��دي ��دا واب � � �ت� � ��زازا وم �س��اس��ا
ب� � ��االع� � ��راض ،وم � ��ن ث� ��م ك � ��ان م��ن
ال � � �ض� � ��روري ح� �م ��اي ��ة االع � � ��راض
وكرامات االفراد من هذه االفعال.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء
ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج� �م ��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا ال��ى
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى امل �ش��روع بقانون
املشار اليه مع التعديل كما هو
مبني في الجدول املقارن.
ونصت مواده على ما يلي:
م� � � ��ادة  :1ي �ق �ص��دب��ال �ك �ل �م��ات
وال �ع �ب��ارات ال�ت��ال�ي��ة ف��ي تطبيق
اح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون  -امل�ع��ان��ي
املبينة قرين كل منها:
الوزارة :وزارة الداخلية.
الوزير :وزير الداخلية.
الجهة املختصة :الجهة التي
يحددها الوزير.
ك ��ام� �ي ��رات واج � �ه� ��زة امل��راق �ب��ة
األمنية :كل جهاز معد اللتقاط
ون� � �ق � ��ل وت � �س � �ج � �ي� ��ل ال � � �ص� � ��ورة،
بهدف مراقبة ومالحظة الحالة
األمنية.
التسجيالت :ما يتم التقاطه
ون � �ق� �ل ��ه وت� �س� �ج� �ي� �ل ��ه ب ��واس� �ط ��ة
ك � ��ام� � �ي � ��رات واج � � �ه� � ��زة امل ��راق � �ب ��ة
األمنية.

الوزير الشيخ محمد الخالد

امل �ن �ش ��آت :ال �ف �ن ��ادق وال �ش �ق��ق
ال� � � �ف� � � �ن � � ��دق� � � �ي � � ��ة وامل� � � �ج� � � �م � � �ع � � ��ات
التجارية واملجمعات السكنية
وال �ب �ن��وك وامل� �ص ��ارف وم �ح�لات
ال �ص��راف��ة وم �ح�لات ب�ي��ع ال��ذه��ب
واملجوهرات واالندية الرياضية
وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وم � ��راك � ��ز ال �ش �ب��اب
وم� � ��راك� � ��ز ال � �ت � �س� ��وق وال� �ت ��رف� �ي ��ه
وامل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي ��ات وال� � �ع� � �ي � ��ادات
وامل� � � �س� � � �ت � � ��ودع � � ��ات وامل � � � �خ� � � ��ازن
الخاصة باملواد الثمينة واملواد
ال � �خ � �ط� ��رة وم � �ح � �ط� ��ات ال � �ت � ��زود
ب��ال��وق��ود ،وغيرها م��ن املنشآت
التي يصدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء بناء على اقتراح
الوزير.
م� � � ��ادة  :2م � ��ع ع� � ��دم االخ �ل ��ال
باملادة  3من هذا القانون ،يجب
على مالكي املنشآت واملسؤولني
ع��ن ادارت � �ه ��ا ،ت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات
واج� � �ه � ��زة م ��راق � �ب ��ة أم� �ن� �ي ��ة ب �ه��ا
وتشغيلها طوال اليوم ،على ان
يكون لها غرفة تحكم مركزية.
ول� �ل� �ج� �ه ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ،وف �ق ��ا
ملقتضيات املصلحة العامة ،ان
ت�ل��زم اي��ا م��ن مالكي ومسؤولي
امل � �ن � �ش� ��آت ب � ��رب � ��ط ك ��ام� �ي ��رات� �ه ��ا
واج� � �ه � ��زة م ��راق �ب �ت �ه ��ا ب��أج �ه��زة
ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي ت �ح ��دده ��ا ال�ج�ه��ة
املختصة.
مادة  :3تحدد بقرار من الوزير
امل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة ل �ك��ام �ي��رات
واجهزة املراقبة االمنية وتحدد
ال�ج�ه��ة املختصة ام��اك��ن ون�ق��اط
وضعها وعددها في املنشآت.
م� ��ادة  :14ي �ج��ب االش � ��ارة في
امل � �ن � �ش ��آت ب� �ل ��وح ��ة او ل ��وح ��ات
واض � � �ح� � ��ة ،ال � � ��ى ان � �ه� ��ا م �ج �ه��زة
ب� �ك ��ام� �ي ��رات واج� � �ه � ��زة امل ��راق� �ب ��ة
األمنية ،وتحدد الجهة املختصة
م��واص �ف��ات �ه��ا وع ��دده ��ا وأم��اك��ن
وضعها.
م � � � ��ادة  :5ي � �ج� ��ب االح � �ت � �ف� ��اظ
بتسجيالت الكاميرات واجهزة

املراقبة ملدة مئة وعشرين يوما،
وعدم اجراء اي تعديالت عليها،
ك �م��ا ي �ج��ب ات�ل��اف ال�ت�س�ج�ي�لات
مباشرة بعد انتهاء تلك املدة.
م� � � ��ادة  :6م � ��ع ع� � ��دم االخ �ل ��ال
باحكام املادة  5يحظر تسليم او
نقل او تخزين او ارسال او نشر
اي من التسجيالت املشار اليها،
اال ب �م��واف �ق��ة ك �ت��اب �ي��ة م ��ن ج�ه��ة
التحقيق املختصة او املحكمة
املختصة.
م��ادة  :7على مالكي املنشآت
واملسؤولني عن ادارتها صيانة
ك � ��ام� � �ي � ��رات واج � � �ه� � ��زة امل ��راق � �ب ��ة
االم � �ن � �ي� ��ة وت� �ح ��دي� �ث� �ه ��ا ،ب �ص �ف��ة
دوري��ة مستمرة ،لضمان حسن
ادائ�ه��ا الغراضها ،واستمرارية
مطابقتها للمواصفات الفنية.
م � � ��ادة  :8ي � �ك� ��ون ل �ل �م��وظ �ف�ين
ال��ذي��ن يعينهم ال��وزي��ر املختص
ل�ض�ب��ط امل �خ��ال �ف��ات امل�ن�ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون صفة
الضبطية القضائية ،ولهم في
س �ب �ي��ل ت ��أدي ��ة اع �م��ال �ه��م دخ ��ول
امل� �ن� �ش ��آت وت �ف �ت �ي �ش �ه��ا وض �ب��ط
امل� �خ ��ال� �ف ��ات وامل� � � � ��واد م ��وض ��وع
امل� �خ ��ال� �ف ��ة وت� �ح ��ري ��ر امل �ح��اض��ر
ال�ل�ازم ��ة واح��ال �ت �ه��ا ال ��ى ال�ج�ه��ة
التحقيق املختصة.
م� � � � � ��ادة  :9ي � �ح � �ظ� ��ر ت ��رك� �ي ��ب
ك � ��ام� � �ي � ��رات واج � � �ه� � ��زة امل ��راق � �ب ��ة
االم � �ن � �ي� ��ة ف � ��ي االم� � ��اك� � ��ن امل� �ع ��دة
ل �ل �س �ك �ن��ى او ل� �ل� �ن ��وم او غ ��رف
العالج الطبيعي او غرف تبديل
املالبس ودورات املياه واملعاهد
الصحية النسائية والصالونات
ال �ن �س��ائ �ي��ة ،وي� �ج ��وز ب� �ق ��رار م��ن
الوزير اضافة أماكن اخرى.
م � � � � � ��ادة  :10ي � � �ج� � ��وز ل �ج �ه ��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق او امل�ح�ك�م��ة اع �ت �ب��ارا
التسجيالت التي تتم بواسطة
ك � ��ام� � �ي � ��رات واج � � �ه� � ��زة امل ��راق � �ب ��ة
األمنية ،بمثابة دليل.
م � ��ادة  :11ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س

مدة ال تتجاوز سنة وبالغرامة
ال�ت��ي ال تقل ع��ن أل��ف دي�ن��ار وال
ت��زي��د ع�ل��ى خمسة آالف دي�ن��ار،
او ب��اح��دى ه��ات�ي�ن ال�ع�ق��وب�ت�ين،
ك ��ل م ��ن ي �خ��ال��ف اي م ��ن اح �ك��ام
املادتني  2و 7من هذا القانون.
م � ��ادة  :12ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س
م � ��دة ال ت � �ج� ��اوز ث �ل��اث س �ن��وات
وبالغرامة التي ال تقل عن الفي
دي � �ن� ��ار وال ت ��زي ��د ع� �ل ��ى ع �ش��رة
االف دي �ن ��ار او ب ��اح ��دى ه��ات�ين
ال�ع�ق��وب�ت�ين ،ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف اي��ا
من احكام املواد  5و 6و 9من هذا
القانون.
م � � � ��ادة  :13ي � �ع� ��اق� ��ب ك � ��ل م��ن
يخالف حكم امل ��ادة ال��راب�ع��ة من
ه��ذا القانون vبالغرامة التي ال
ت �ق��ل ع��ن خ�م�س�م��ائ��ة دي �ن��ار وال
تزيد على الف دينار.
مادة  :14مع عدم االخالل باي
عقوبة اشد ينص عليها قانون
اخ� ��ر ،ي �ع��اق��ب ب��ال�ح �ب��س م ��دة ال
ت�ج��اوز خمس س�ن��وات وال تقل
ع��ن سنتني وبغرامة ال تقل عن
الفي دينار وال تزيد على عشرة
االف دي �ن��ار ،او ب��اح��دى ه��ات�ين
ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن ،ك ��ل م ��ن ق� ��ام ع �م��دا
ب ��االس ��اءة او ال�ت�ش�ه�ي��ر بالغير
وذل� � ��ك ب��ال �ت �ق��اط او اس �ت �خ��راج
ص� � � � � ��ور او م � � �ق� � ��اط� � ��ع ف � �ي� ��دي� ��و
م � ��ن ال� �ت� �س� �ج� �ي�ل�ات او ن �ش��ره��ا
باستعمال ال�ك��ام�ي��رات واج�ه��زة
امل� ��راق � �ب� ��ة االم� �ن� �ي ��ة امل �ن �ص��وص
عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة
ال تجاوز خمس سنوات وال تقل
ع��ن ث�ل�اث س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال
ت�ق��ل ع��ن ث�لاث��ة االف دي �ن��ار ،وال
ت��زي��د ع�ل��ى ع�ش��ري��ن ال ��ف دي�ن��ار
او ب��اح��دى ه��ات�ي�ن ال�ع�ق��وب�ت�ين،
اذا اقترنت االفعال املشار اليها
في الفقرة السابقة بالتهديد او
االب� �ت ��زاز او ت�ض�م�ن��ت اس�ت�غ�لال
ال � �ص� ��ور امل � ��أخ � ��وذة ع �ن �ه��ا ب ��أي
وسيلة ف��ي االخ�ل�ال بالحياء او
املساس باالعراض.
م � � � � ��ادة  :15ع � �ل� ��ى امل � �ن � �ش ��آت
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة وق � � ��ت ال � �ع � �م� ��ل ب� �ه ��ذا
ال�ق��ان��ون ،توفيق اوضاعها بما
يتفق واح�ك��ام��ه ،خ�لال سنة من
تاريخ العمل به.
م � � � ��ادة  :16ي� � �ص � ��در ال � ��وزي � ��ر
ال�ق��رارات ال�لازم��ة لتنفيذ احكام
هذا القانون.
م� ��ادة  :17ع�ل��ى ال� � ��وزراء  -كل
ف� �ي� �م ��ا ي� �خ� �ص ��ه  -ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� ��ذا
ال �ق��ان��ون ،وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة االيضاحية
لكاميرات المراقبة
ن �ص��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
على ما يلي :نظرا ملا للتدابير
األم� �ن� �ي ��ة وال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة م� ��ن اث ��ر
ف� � �ع � ��ال ف� � ��ي ال� � �ح � ��د م� � ��ن وق� � ��وع
ال � �ج� ��ري � �م� ��ة وس� � ��رع� � ��ة ال �ك �ش ��ف
ع��ن م��رت�ك�ب�ي�ه��ا ،وح �ف��اظ��ا على
س�لام��ة امل�ن�ش��آت م�ث��ل :الفنادق
والشقق الفندقية ،واملجمعات
التجارية واملجمعات السكنية،
وال �ب �ن��وك وامل �ص��ارف وم�ح�لات
ال � � � �ص� � � ��راف� � � ��ة ،وم � � � �ح � �ل ��ات ب �ي ��ع
ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات ،واالن��دي��ة
ال��ري��اض�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وم��راك��ز
ال �ش �ب��اب وال �ت �س��وق وال �ت��رف �ي��ه
وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وال � �ع � �ي� ��ادات،
وامل � � �س � � �ت � � ��ودع � � ��ات وامل� � � �خ � � ��ازن
الخاصة باملواد الثمينة واملواد
ال � �خ � �ط ��رة ،وم� �ح� �ط ��ات ال� �ت ��زود
بالوقود ،فقد اعد هذا القانون.
وقد جاء القانون في  17مادة
ح �ي��ث ت �ن��اول ف��ي امل � ��ادة  1منه
ت �ع��ري �ف��ا ل�ل�ك�ل�م��ات وال �ع �ب��ارات
الواردة به.
وال� � ��زم� � ��ت امل� � � � ��ادة  2م��ال �ك��ي
امل� � �ن� � �ش � ��آت وامل � � �س � � ��ؤول �ي ��ن ع��ن
ادارت�ه��ا تركيب تلك الكاميرات
واالجهزة وتشغيلها على مدار
ال�ي��وم ،على ان يكون لها غرفة
تحكم مركزية ،وخولت الجهة
امل �خ �ت �ص��ة ال � ��زام اي م ��ن امل��ال��ك
اوامل � �س� ��ؤول ب��رب��ط ال �ك��ام �ي��رات
واج� � �ه � ��زة امل ��راق � �ب ��ة ب��امل �ن �ش��آت
ب��أج�ه��زة الجهة ال�ت��ي تحددها
الجهة املختصة وذل��ك وفقا ملا
تقتضيه املصلحة العامة.
ون� ��اط� ��ت امل� � � ��ادة  3ب ��ال ��وزي ��ر
ت� �ح ��دي ��د امل � ��واص� � �ف � ��ات ال �ف �ن �ي��ة
ل� �ك ��ام� �ي ��رات واج � �ه� ��زة امل ��راق �ب ��ة
األم� � �ن� � �ي � ��ة ون � � ��اط � � ��ت ب ��ال� �ج� �ه ��ة
املختصة تحديد اماكن ونقاط
وضعها وتركيبها وعددها.
ونصت املادة  4على ضرورة
االش � � ��ارة ف ��ي امل �ن �ش��آت ال� ��ى ان
امل �ك��ان مجهز بتلك ال�ك��ام�ي��رات
واالجهزة ،وذلك بواسطة لوحة
او ل��وح��ات ت�ح��دد مواصفاتها
وع��دده��ا وام��اك��ن وض�ع�ه��ا من
الجهة املختصة.
واوج �ب��ت امل ��ادة  5االحتفاظ
بتسجيالت الكاميرات واجهزة
املراقبة األمنية مل��دة  120يوما
وع � � � ��دم اج � � � � ��راء اي ت� �ع ��دي�ل�ات
ع �ل �ي �ه ��ا ،ك� �م ��ا اوج � �ب� ��ت ات�ل��اف
تلك التسجيالت مباشرة بعد
انتهاء تلك املدة.
وح �ظ��رت امل ��ادة  6تسليم او
نقل او ارسال او تخزين او نشر

اي من هذه التسجيالت املشار
ال�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة  5اال بموافقة
ك� �ت ��اب� �ي ��ة م � ��ن ج� �ه ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
املختصة او املحكمة املختصة.
وال� � ��زم� � ��ت امل� � � � ��ادة  7م��ال �ك��ي
امل� � �ن� � �ش � ��آت وامل � � �س � � ��ؤول �ي ��ن ع��ن
ادارتها بصيانة هذه الكاميرات
واج� � � �ه � � ��زة امل � ��راق� � �ب � ��ة االم� �ن� �ي ��ة
وتحديثها بصفة دورية.
ون� ��اط� ��ت امل� � � ��ادة  8ب ��ال ��وزي ��ر
امل � �خ � �ت� ��ص ت� �ع� �ي�ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن
امل�خ�ت�ص�ين ب�ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ات
الح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون وتحرير
املحاضر الالزمة ،واحالتها الى
جهة التحقيق املختصة.
وح � �ظ� ��رت امل � � � ��ادة  9ت��رك �ي��ب
الكاميرات واالجهزة في االماكن
امل �ع��دة ل�ل�س�ك�ن��ى ،او ل �ل �ن��وم ،او
غرف العالج الطبيعي ،او غرف
تبديل املالبس ،ودورات املياه،
وامل �ع��اه��د ال�ص�ح�ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة
وال � � �ص� � ��ال� � ��ون� � ��ات ال� �ن� �س ��ائ� �ي ��ة،
واج ��ازت للوزير اض��اف��ة اماكن
اخرى اليها.
واج� � � � ��ازت امل � � � ��ادة  10ل�ج�ه��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق او امل�ح�ك�م��ة اع�ت�ب��ار
التسجيالت التي تتم بواسطة
ال� �ك ��ام� �ي ��رات واج � �ه� ��زة امل��راق �ب��ة
األم � �ن � �ي � ��ة ب� �م� �ث ��اب ��ة دل� � �ي � ��ل ف��ي
االثبات.
وب�ي�ن��ت امل� ��واد  11و 12و13
و 14العقوبات التي توقع على
من يخالف احكام هذا القانون
او يسيء استعمال الكاميرات
واجهزة املراقبة األمنية.
وال ��زم ��ت امل � ��ادة  15امل�ن�ش��آت
القائمة في تاريخ العمل بهذا
القانون توفيق اوضاعها بما
ي�ت�ف��ق م��ع اح �ك��ام��ه خ�ل�ال سنة
من تاريخ العمل به.
ون ��اط ��ت امل � ��ادة  16ب��ال��وزي��ر
اصدار القرارات الالزمة لتنفيذ
احكام هذا القانون.
واوج � � �ب� � ��ت امل� � � � ��ادة  17ع �ل��ى
ال� � � � � � ��وزراء ،ك � ��ل ف� �ي� �م ��ا ي �خ �ص��ه،
تنفيذ ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ان يعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
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مدة األقساط  10سنوات تبدأ بعد انقضاء  6أشهر من الحصول على الدرجة العلمية

التشريعية توافق على تيسير سداد قروض
الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
أن � � �ج� � ��زت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
ت�ق��ري��ره��ا ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن بعد
امل �ئ��ة ع��ن االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون بتعديل
البند  5من املادة  4من القانون رقم 1
لسنة  2012في شأن انشاء وتأسيس
محفظة استثمارية لدعم وتشجيع
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال� � ��دارس �ي ��ن ع� �ل ��ى ن �ف �ق �ت �ه��م
ال �خ��اص��ة وامل �ق ��دم م��ن ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل
العوضي.
وق ��د اح � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
ال��ى اللجنة االق �ت��راح بقانون املشار
ال�ي��ه ب�ت��اري��خ  2015/1/28ل��دراس�ت��ه
وتقديم تقرير عنه الى املجلس.
وق��د ق��دم ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
تعديالته على االق�ت��راح بقانون الى
اللجنة مباشرة بتاريخ .2015/2/22
وق��د ع�ق��دت اللجنة ل�ه��ذا ال�غ��رض
اجتماعا بتاريخ  2015/4/12وتبني
ل �ه��ا أن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ي�ت�ض�م��ن
تعديالت على ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة
 2012حيث استبدل االقتراح بقانون
ب �ن��ص ال �ب �ن��د  5م ��ن امل � � ��ادة ال��راب �ع��ة
بالنص التالي:
 - 5ي�س�ت�ح��ق س ��داد ال �ق��رض على

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

أق �س ��اط م �ي �س��رة مل ��دة ع �ش��ر س �ن��وات
ت �ب��دأ ب �ع��د ان �ق �ض��اء س �ت��ة اش �ه��ر من
الحصول على الدرجة العلمية وفي
حالة اعسار ولي االمر املتضامن مع
ال�ط��ال��ب او ال�ض��ام��ن يستحق س��داد
القرض بعد التحاق الطالب بالعمل
س ��واء ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام او ال�خ��اص
ع�ل��ى ان ت�ل�ت��زم ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ال�ت�ح��ق
ب��ال �ع �م��ل ل��دي �ه��ا ب��اس �ت �ق �ط��اع ق�ي�م��ة
القسط املقرر وتحويله للمحفظة.
كما استعرضت اللجنة التعديالت

املقدمة والتي تضمنت تعديل البند
 6م��ن امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ب��إض��اف��ة ف�ق��رة
جديدة نصها اآلت��ي :وتلتزم الجهة
التي يلتحق الطالب للعمل بها بعد
ال�ت�خ��رج س ��واء ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام أو
ال �خ ��اص ب��اس �ت �ق �ط��اع ق�ي�م��ة ال�ق�س��ط
املقرر على القرض املمنوح للطالب
وتحويله الى حساب املحفظة).
وق ��د ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان ال �ه ��دف من
ال �ت �ع��دي��ل ه ��و ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ي�س�ي��ر
س� � ��داد امل� �ق� �ت ��رض ألق � �س� ��اط ال �ق ��رض

وف � ��ي ذات ال ��وق ��ت ت �ع��زي��ز اي � � ��رادات
املحفظة بقيمة ما يسدد من اقساط
تمكينا من استمرار التدفقات املالية
ال �ي �ه��ا وم� ��ن ث ��م اس� �ت� �م ��رار ن�ش��اط�ه��ا
ف��ي اق� ��راض ال �ط�ل�اب ال ��دارس�ي�ن على
ن�ف�ق�ت�ه��م ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة تحصيل
االق�س��اط ف��ي ح��ال اع�س��ار ول��ي االم��ر
امل �ت �ض��ام��ن م��ع ال �ط��ال��ب او ال�ض��ام��ن
ف��ي ال�س��داد ب��أن يتم ال�س��داد بمجرد
ال �ت �ح��اق ال �ط��ال��ب ب��إح��دى ال��وظ��ائ��ف
ب �ع ��د ال� �ت� �خ ��رج ب � ��أي م� ��ن ال �ق �ط��اع�ين
ال� �ع ��ام او ال� �خ ��اص وت �ت��ول��ى ال�ج�ه��ة
التي التحق للعمل بها س��داد قيمة
ال�ق�س��ط امل �ق��رر م �ب��اش��رة ال ��ي ح�س��اب
امل�ح�ف�ظ��ة االس �ت �ث �م��اري��ة خ�ص�م��ا من
راتب املقترض.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � ��إج� � �م � ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها الى املوافقة
على االقتراح بقانون.

اختصاصات جهاز
التخطيط المركزي مطبقة
رفضت اللجنة التشريعية االقتراح
بقانون بشأن إنشاء الجهاز املركزي
للتخطيط التنموي املقدم من النواب
د .خليل عبدالله ود ع��ودة الرويعي
وفيصل ال��دوي�س��ان ومحمد الجبري
وفيصل الشايع.
وق ��د ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال�غ��رض
اج�ت�م��اع��ا ب�ت��اري��خ  2015/4/12حيث
ت �ب�ي�ن ل �ه ��ا ان ال � �ه� ��دف م� ��ن االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون  -وح�س�ب�م��ا ج ��اء ف��ي م��ادت��ه
االول � � ��ى  -ه ��و ان� �ش ��اء ج �ه ��از م��رك��زي
ي�س�م��ى (ال �ج �ه��از امل��رك��زي للتخطيط
ال �ت �ن �م��وي) ي�ل �ح��ق ب�م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وي �ش��رف ع�ل�ي��ه وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وه � ��و ج� �ه ��از دائ� ��م
ومتفرغ للتخطيط ومتابعة الخطط
السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية
ومهنية .وبعد البحث والدراسة تبني
للجنة ان االقتراح بقانون يقوم على
ف�ك��رة ج��دي��رة ب��االه�ت�م��ام وه��ي انشاء
ج �ه��از م ��رك ��زي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ال�ت�ن�م��وي

ي �ل �ح��ق ب �م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ح �ي��ث ان��ه
ج �ه��از م �ت �ف��رغ ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وم�ت��اب�ع��ة
ال�خ�ط��ط ال�س�ن��وي��ة وه ��ذه ال�ف�ك��رة تعد
تطبيقا للمادة  20من الدستور التي
ن �ص��ت ع �ل��ى ان االق� �ت� �ص ��اد ال��وط �ن��ي
اس��اس��ه ال�ع��دال��ة االجتماعية وق��وام��ه
ال �ت �ع��اون ال �ع ��ادل ب�ي�ن ال �ن �ش��اط ال�ع��ام
وال �ن �ش ��اط ال� �خ ��اص وه ��دف ��ه ت�ح�ق�ي��ق
التنمية االقتصادية وزي��ادة االنتاج
ورف� � ��ع م �س �ت ��وى امل �ع �ي �ش��ة وت �ح �ق �ي��ق
ال� ��رخ� ��اء ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وذل� � ��ك ك �ل��ه ف��ي
حدود القانون.
إال انه تبني للجنة ان اختصاصات
امل �ج �ل��س ال � � ��واردة ف ��ي امل � ��ادة ال�ث��ان�ي��ة
م��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون لها تطبيق في
ال��واق��ع وذل ��ك ب�ن�ص��وص امل ��واد  2و 3
م�ك��ررا و  4م��ن امل��رس��وم رق��م  33لسنة
 2004ب �ش��أن إن �ش��اء امل �ج �ل��س االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة وق � ��د رف �ض��ت
اللجنة االقتراح.

 ...وترفض  4اقتراحات تمنح الجنسية الكويتية للبدون
وأبناء الكويتية وزوجات الشهداء
رف� � � �ض � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ال � �ت � �ش ��ري � �ع � �ي ��ة
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادة
 5م��ن امل��رس��وم االم �ي��ري رق ��م  15لسنة
 1959ب� �ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وع ��دده ��ا  4م�ق��دم��ة م��ن ال �ن ��واب س�ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي وص ��ال ��ح ع ��اش ��ور وخ �ل �ي��ل
ال �ص��ال��ح وع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي .وق ��د اح ��ال
رئيس مجلس األم��ة الى لجنة الشؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة االق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ي�ن امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا االول ب �ت��اري��خ
 2013/9/30والثاني بتاريخ 2014/4/6
وال�ث��ال��ث ب�ت��اري��خ  2014/4/27وال��راب��ع
بتاريخ  2015/3/24لدراستها وتقديم
ت�ق��ري��ر ع�ن�ه��ا ال ��ى امل �ج �ل��س .وق ��د ع�ق��دت
اللجنة لهذا ال�غ��رض اجتماعا بتاريخ
 2015/4/12تبني لها ان االقتراحات في
مجملها تهدف الى تعديل بعض احكام
امل��رس��وم االم �ي��ري رق ��م  15ل�س�ن��ة 1959
بقانون الجنسية الكويتية وذل��ك على
ال�ن�ح��و ال�ت��ال��ي :االق �ت��راح ب�ق��ان��ون االول
تضمن اس�ت�ب��دال البند ثالثا م��ن امل��ادة
 5م��ن ق��ان��ون الجنسية ب��أن ي�ك��ون منح
الجنسية وفقا لهذا البند لغير محددي

الجنسية املسجلني لدى الجهاز املركزي
ملعالجة اوض��اع املقيمني ب�ص��ورة غير
ق ��ان ��ون� �ي ��ة وم � ��ن ال �ج �ن �س �ي ��ات االخ � ��رى
م ��ن دون اإلخ �ل��ال ب �ش ��روط اس�ت�ح�ق��اق
الجنسية على أال يزيد عدد من يمنحون
الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند على
اربعة آالف شخص سنويا.
وق� ��د ت �ب�ي�ن ان ال� �ه ��دف م ��ن االق� �ت ��راح
بقانون االول هو االسهام بحل جزء من
مشكلة املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية
م��ن خ�ل�ال اع �ط��اء ال �ش��ري �ح��ة املستحقة
منهم الجنسية الكويتية.
االقتراح بقانون الثاني يضيف فقرة
جديدة الى املادة الخامسة نصها اآلتي:
 ي�ك�ت�س��ب ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة كلم��ن ول��د ف��ي ال�ك��وي��ت او ف��ي ال �خ��ارج ألم
كويتية وأب أجنبي.
 وللولد خالل السنة التالية لبلوغهسن الرشد ان يقرر اختيار جنسية ابيه.
 وي �ل �غ��ي االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ال�ب�ن��د(ثانيا) من املادة الخامسة.
وق� ��د ت �ب�ي�ن ان ال� �ه ��دف م ��ن االق� �ت ��راح
بقانون الثاني رف��ع معاناة الكثير من

الكويتيات املتزوجات من اجنبي وذلك
ألن ال��زواج من اجنبي أم��ر مباح شرعا
وال ي �ج��وز ان ت �ع��اق��ب امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بسببه.
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ال� �ث ��ال ��ث ت�ض�م��ن
استبدال بنص البند (اوال) من امل��ادة 5
النص التالي:
من أدى للبالد خدمات جليلة ويعد
من هذه الفئة ولهم األولوية:
 - 1زوجات وابناء الشهداء من رجال
القوات املسلحة والشرطة.
 - 2اف � � ��راد ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال��ذي��ن
ش ��ارك ��وا ف ��ي ال� �ح ��روب ال �ع��رب �ي��ة ع��ام��ي
 1967و  1973سواء العاملون منهم في
الخدمة أم املتقاعدون.
 - 3رج ��ال ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة ال��ذي��ن
ش� ��ارك� ��وا ف ��ي ص ��د ال� � �ع � ��دوان ال �ع��راق��ي
ال� � �غ � ��اش � ��م ع � �ل� ��ى دول � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ف��ي
 1990/8/2ومن أسر منهم وعاد للبالد.
 - 4رج ��ال ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة ال��ذي��ن
ش��ارك��وا م��ع ق��وات التحالف ف��ي تحرير
البالد من االحتالل العراقي.
 - 5رجال الجيش والشرطة الذين ما

زالوا على رأس عملهم.
 - 6أص �ح ��اب امل ��ؤه�ل�ات وال �ك �ف��اءات
النادرة التي تحتاجها البالد.
 - 7العاملون القدامى بشركات نفط
الكويت.
وق� ��د ت �ب�ي�ن ان ال� �ه ��دف م ��ن االق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ال�ث��ال��ث ه��و ال�ت�ق��دي��ر وال�ع��رف��ان
م��ن دول��ة الكويت للرجال ال��ذي��ن قدموا
خدمات جليلة للبالد.
االق�ت��راح بقانون الرابع فقد تبني ان
مضمونه يتشابه مع امل��ادة االول��ى من
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون االول وامل ��ادة الثانية
من االقتراح بقانون الثالث.
وق� ��د ت �ب�ي�ن ان ال� �ه ��دف م ��ن االق� �ت ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ال � ��راب � ��ع ه� ��و ال� �ن ��ص ص ��راح ��ة
وب� �ص� �ف ��ة دائ� � �م � ��ة ع� �ل ��ى ال � �ح� ��د االدن � � ��ى
للتجنيس بحيث ال يقل عن اربعة آالف
س�ن��وي��ا دون ح��اج��ة ال��ى اص ��دار ق��ان��ون
بديل كل عام.
وبعد ال��دراس��ة والبحث تبني للجنة
ان االقتراحات بقوانني تضمنت بعض
امل� �ث ��ال ��ب وال � �ث � �غ� ��رات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال �ت��ي
نوجزها باآلتي:

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون االول ح��دد ع��ددامل �ت �ج �ن �س�ي�ن س �ن��وي��ا ف ��ي ن �ف��س امل � ��ادة
بالبند ثالثا على عكس الوضع القائم
ف��ي ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ال ��ذي ي�ن��ص على
ان ي�ص��در ق��ان��ون بتحديد ال �ع��دد ال��ذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة كل
سنة بالتطبيق ألحكام ه��ذا البند وقد
رأت اللجنة ان ه��ذا التحديد ف��ي نفس
امل � � ��ادة ي �ق� ّ�ي��د ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ع�ن��د
حصر اعداد مستحقي الجنسية وترى
ان ع��دد ال�ت�ح��دي��د ق��د ي�ع��وق ال�ح��ل وم��ن
االفضل ابقاء النص السابق بترك العدد
يحدد بقانون يصدر كل سنة.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ال� �ث ��ال ��ي ج�ع��لاالص � ��ل ف ��ي م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ان ي �ك��ون
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة م��ن اج�ن�ب��ي
كويتيني ولم يشترط االنفصال او عدم
اس�ت�م��راري��ة ال ��زواج ك�م��ا ه��و مطبق في
القانون الحالي.
عدد الذين
الثالث
بقانون
 االقتراحّ
ي� �ج ��وز م �ن �ح �ه��م ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وفقا لبند االع�م��ال الجليلة بإعطائهم
االولوية في استحقاق الجنسية وهذه

املعايير لتوجيه السلطة املختصة في
تحديد مفهوم الخدمات الجليلة والذي
رأت اللجنة ان��ه م��ن صميم اختصاص
السلطة املختصة.
 االقتراح بقانون الرابع رأت اللجنةانه يجب االكتفاء بالصياغة القانونية
ل�ل�ب�ن��د راب� �ع ��ا ب �م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ألب �ن��اء
ال �ش �ه��داء م ��ن غ �ي��ر م �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة
امل �س �ج �ل�ين ل ��دى م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د وذل ��ك
ب�س�ب��ب ع ��دم ام �ك��ان م�ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة ملن
توفي.
وان � � �ت � � �ه � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � � ��ى رف � ��ض
االقتراحات األربعة.
وان �ب �ن��ى رأي األق �ل �ي��ة امل��واف �ق��ة على
االقتراحات بقوانني املشار اليها اعاله
على ان تطبيق ق��ان��ون الجنسية اظهر
ب�ع��ض امل �ث��ال��ب ال �ت��ي ت�ج��ب معالجتها
بتعديل القانون واالخ��ذ بعني االعتبار
ابناء الكويتية املتزوجة من غير كويتي
فهم اولى بالتجنيس من زوجة الكويتي
االجنبية وغير محددي الجنسية.
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اللجنة أكدت مشروعية القرارات التي أصدرتها اللجنة المشكلة بالمرسوم

المرافق :تمرير مرسوم البلدي مشروطا
بموافقة المجلس البلدي
أن � �ج� ��زت ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
تقريرها السابع والستني التكميلي
للتقرير الخامس عشر عن املرسوم
بالقانون رق��م  119لسنة  2013في
شأن تأجيل تشكيل املجلس البلدي
وج � ��اء ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ان ��ه ف ��ي جلسة
 2015/2/11وافق مجلس االمة على
اعادة التقرير الخامس عشر للجنة
ع ��ن امل� ��رس� ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م 119
لسنة  2013في شأن تأجيل تشكيل
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ع�ل��ى أن ت �ق��دم في
الجلسة القادمة تقريرا بشأنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعني لهذا
ال �غ��رض ب �ت��اري��خ 19و2015/4/26
ون��اق �ش ��ت م � ��واد امل� ��رس� ��وم ب �ق��ان��ون
املشار اليه.
ومل� � � ��ا ك� � � ��ان امل � � ��رس � � ��وم ق� � ��د ش �ك��ل
ل � �ج � �ن ��ة ل � �ل � �ق � �ي� ��ام ب ��اخ � �ت � �ص ��اص ��ات
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ف ��ي ف �ت��رة ان �ت �ه��اء
م ��دت ��ه ف� ��ي  2013/7/13ال � ��ى ح�ين
ت�ش�ك�ي��ل امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ال �ج��دي��د
واص � � � � ��درت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� � ��دة ق� � � ��رارات

جانب من اجتماع سابق للجنة املرافق العامة

ف��ردي��ة وتنظيمية خ��اص��ة ب��االف��راد
والجهات الحكومية.
ح� �ي ��ث اس� �ت� �ع ��رض ��ت ال �ل �ج �ن��ة م��ا
ات�خ��ذت��ه اللجنة املشكلة ب��امل��رس��وم
من ق��رارات للنظر في مدى توافقها
من الناحية الدستورية والقانونية،

وتبني لها ان مدة هذه اللجنة املشار
اليها امتدت من الفترة 2013/7/25
ال��ى  2013/10/7لتشكيل املجلس
البلدي الجديد.
وت��أك �ي��دا م��ن ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى م��دى
مشروعية ال�ق��رارات التي اصدرتها

اللجنة املشكلة باملرسوم خالل فترة
عملها واس�ت�ن��ادا إل��ى امل ��ادة  71من
الدستور خولت للمجلس عند نظر
املراسيم بقوانني ان يعتمد نفاذها
ف��ي ال �ف �ت��رة ال�س��اب�ق��ة او ت�س��وي��ة ما
ترتب من آث��اره��ا بوجه آخ��ر ،فانها

بذلك تجيز للمجلس املوافقة على
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون س ��ال ��ف ال��ذك��ر
مع تسوية االث��ار التي ترتبت عليه
وم �ن �ه��ا ال � �ق � ��رارات ال �ت ��ي اص��درت �ه��ا
اللجنة املوقتة على الوجه التالي:
اع� � �ت� � �م � ��اد ال � � � � �ق � � � ��رارات اع � �ت � �م� ��ادا
م � � �ش� � ��روط� � ��ا ،وذل � � � � ��ك ب � � � ��ان ت� �ع ��رض
ج �م �ي �ع �ه��ا ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل��دي
ال �ح��ال��ي ل�ف�ح��ص م�لاء م�ت�ه��ا وم��دى
صحتها من الناحية القانونية في
ض ��وء ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح امل�ع�م��ول
بها ان ��ذاك ،وال�غ��اء م��ا ي��رى املجلس
ع��دم مالءمته منها او ع��دم صحته
من الناحية القانونية ،كل ذل��ك مع
م��راع��اة ح�ق��وق الغير حسني النية
ممن تأثروا بقرارات اللجنة.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل االراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��اج� � �م � ��اع اراء
ال�ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا امل��واف�ق��ة
على املرسوم سالف الذكر.
وقد تضمن التقرير الثالث عشر
دراس� � � ��ة امل � ��رس � ��وم ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة

ال�ب�ل��دي وال ��ذي تضمن  3م ��واد هي
م� � ��ادة اول � � ��ى :اس �ت �ث �ن��اء م ��ن اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق��م  5ل�س�ن��ة  2005امل�ش��ار
اليه يؤجل تشكيل املجلس البلدي
مل � ��دة ال ت � �ج ��اوز ت �س �ع�ي�ن ي ��وم ��ا م��ن
ت��اري��خ العمل باحكام ه��ذا املرسوم
بقانون.
مادة ثانية :يتولى اختصاصات
املجلس البلدي اع�ت�ب��ارا م��ن تاريخ
ان�ت�ه��اء م��دة امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي وال��ى
حني تشكيل املجلس الجديد خالل
امل� ��دة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة
ال�س��اب�ق��ة ،ل�ج�ن��ة ي �ص��در بتشكيلها
مرسوم ،وتحدد مكافآت اعضائها
بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة :على كل ال��وزراء  -كل
فيما يخصه -تنفيذ ه��ذا امل��رس��وم،
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة وي �ع��رض على
مجلس االمة.

 ..وترفض عدم جواز قطع التيار الكهربائي
إال بحكم قضائي
رف� �ض ��ت ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ف��ي
تقريرها ال�ث��ام��ن وال�س�ت�ين االق�ت��راح��ات
ب �ق��وان�ين ب �ش��أن ع ��دم ج ��واز ق�ط��ع امل�ي��اه
وال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن امل�ش�ت��رك�ين إال
ب�ع��د ص ��دور ح�ك��م ق�ض��ائ��ي وامل �ق��دم من
سعدون حماد ومحمد الحويلة وعسكر
العنزي.
وتبني للجنة ان االقتراحات املقدمة
ف� ��ي م �ج �م �ل �ه��ا ت� �ه ��دف وح �س �ب �م��ا ج ��اء
بمذكراتها االيضاحية ال��ى ع��دم ج��واز
ق �ط��ع امل� �ي ��اه وال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع��ن
املشتركني في حالة عدم سدادهم املبالغ
املستحقة عليهم إال ب�ع��د ص��دور حكم
قضائي يلزمهم ذلك.
وقد استعرضت اللجنة االقتراحات
بقانون املشار اليها سلفا وأبدى ممثلو
وزارة الكهرباء واملاء انه في حالة االخذ
بهذه االقتراحات فهناك احتمال ان يثار
استغالل التشريع املقترح من قبل بعض
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال �خ��دم��ة بتشجيعهم

على املماطلة في السداد لفترات طويلة
وال ت�س�ت�ط�ي��ع ال� � ��وزارة ان ت �ق��وم بقطع
االمداد عنهم اال بعد اجراءات التقاضي
الطويلة االم��ر ال��ذي يضيع على الدولة
تحصيل مستحقاتها مما يعد اه��دارا
للمال ال�ع��ام ب��االض��اف��ة ال��ى ان القانون
رقم  48لسنة  2005بشأن تسوية املبالغ
املستحقة على املواطنني واملترتبة على
استهالكهم للكهرباء واملاء قد رسم لها
اجراءات لتسويتها على املواطنني وفق
قواعد وش��روط مبينة في امل��ادة االولى
منه ،وانه في حالة تخلف املستهلك عن
سداد مستحقات الوزارة نصت املادة 3
منه بأن يكون للوزارة الحق في ان تقوم
بقطع الكهرباء واملاء عنه.
ك �م��ا ب �ي�ن م �م �ث��ل ال � � � ��وزارة ان ن�س�ب��ة
املتخلفني ع��ن س ��داد ف��وات�ي��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل � ��اء وص �ل��ت ح��ال �ي��ا ال� ��ى  % 15بعد
ت�ح�ص�ي��ل  % 85م��ن اج �م��ال��ي ال�ف��وات�ي��ر
امل� �ت ��أخ ��رة ،وان � ��ه ي �ت��م ت �ق �س �ي��ط امل �ب��ال��غ

سعدون حماد

عسكر العنزي

امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى س� �ن ��وات ت �ب ��دأ ب��واق��ع
خ�م�س�ين د.ك ف��ي ال �ع��ام االول ث��م ت��رف��ع
ت��دري�ج�ي��ا ال ��ى  100د.ك و 120د.ك ال��ى
ان يتم س��داد اجمالي املبلغ املستحق،
اك��دت ال��وزارة عدم قطعها الكهرباء عن
املواطنني مراعية ظروفهم ،وتعمل على
ح��ل املشاكل املتعلقة بالسداد بطريقة
مبرمجة مشيرة ال��ى ان البيانات التي

لديهم تشير ان م�ع��دل املبلغ املستحق
للوزارة لدى املتخلفني عن السداد يبلغ
 1800د.ك للفرد.
وبعد املناقشة وتبادل االراء انتهت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع اراء ال� �ح ��اض ��ري ��ن
م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال ��ى ع ��دم امل��واف �ق��ة على
االق �ت��راح��ات ب �ق��ان��ون س��ال�ف��ة ال��ذك��ر مع
التوصية باالتي:

ـ ان تكون هناك مرونة من قبل وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ل�ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ح ��االت
املتخلفني عن س��داد مستحقاتها وفقا
لظروف كل حالة.
ـ ات� �ب ��اع ع �م �ل �ي��ة م �ي �س��رة ل�ت�ح�ص�ي��ل
مستحقات الدولة من املواطنني تراعي
ظ� ��روف � �ه� ��م وت �ق �س �ي �ط �ه��ا ع� �ل ��ى ف� �ت ��رات
م �ت �ب��اع��دة اك� �ب ��ر م �م��ا ه ��و م �ع �م��ول ب��ه،
وم� ��راع� ��اة ت �ح �ص �ي��ل ق �ي �م��ة االس �ت �ه�ل�اك
تحصيال دوريا منتظما حتى ال تتراكم
املبالغ املستحقة وتشكل عبئا عليهم.
ونصت امل��ذك��رة اإليضاحية على ما
يلي:
قال تعالى «وجعلنا من املاء كل شيء
حي» إذ تعد املياه والطاقة الكهربائية
من اهم النعم التي انعم بها املولى ـ عز
وج��ل ـ على البشرية فهما ق��وام الحياة
واستمرارها ،تحيا بهما االمم وتتقدم،
وتتفوق االجيال باستخدامهما االمثل
وال � �ح � �ف� ��اظ ع �ل �ي �ه �م��ا ،وح � �ي ��ث ش��رع��ت

وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء تتخذ اج ��راءات
لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع
امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء وسيلة للضغط على
امل�ش�ت��رك�ين لتسديد قيمة استهالكهم،
ومل � ��ا ك � ��ان ق �ط��ع ه � ��ذا امل ��رف ��ق امل� �ه ��م ع��ن
امل �ش �ت��رك�ي�ن ي �س �ب��ب ل �ه��م ض � ��ررا وع �ن��اء
شديدا ويعطل مصالحهم وذل��ك ملجرد
ت��أخ��ره��م ع��ن س ��داد ق�ي�م��ة اس�ت�ه�لاك�ه��م
ل �ه��ذا امل ��رف ��ق ل �ف �ت��رة ق �ص �ي��رة او مل�ب��ال��غ
بسيطة.
فقد بات من الضروري املحافظة على
ه��ذه ال�خ��دم��ة ال�ت��ي تقدمها لهم ال��دول��ة
نظير مبالغ مادية ،وعدم جواز حرمان
املواطنني منها وقطعها عنهم اال بعد
صدور حكم قضائي يلزمهم ذلك.
ل ��ذا ف�ق��د أع ��د ه ��ذا االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ال ��ذي ق�ض��ت امل� ��ادة االول� ��ى م�ن��ه ب��أن��ه ال
يجوز قطع املياه والتيار الكهربائي عن
املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي
يلزمهم ذلك.
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ردا على توصية المجلس للحكومة حول تقارير لجان التحقيق التخاذ االجراءات المناسبة

الصالح :تسوية القرض الروسي
تمت بكامل الفوائد
أكد وزي��ر املالية أنس الصالح
انه تمت تسوية كامل اصل الدين
وج �م �ي��ع ال �ف��وائ��د امل �ت��رت �ب��ة على
ال� �ق ��رض ال ��روس ��ي دون ال �ت �ن��ازل
ع � ��ن اي م � �ب ��ال ��غ دون ال � �ف ��وائ ��د
ال�ت�ع��اق��دي��ة م�ش�ي��را ف��ي رده على
ت��وص �ي��ة م �ج �ل��س االم � ��ة ب��إح��ال��ة
ب�ع��ض ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان التحقيق
ال��ى الحكومة الت�خ��اذ االج��راءات
املناسبة بشأنها الى ان التسوية
الكاملة للقرض ال��روس��ي تطوي
ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع ول� ��م ت �ع��د ه �ن��اك
الحاجة التخاذ اي اجراءات.
وق� ��ال ال �ص��ال��ح ف��ي ك�ت��اب��ه ال��ى
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة م� � ��رزوق
الغانم وامل��درج في بند االح��االت
انه وباالطالع على التقرير املشار
اليه يتبني ان مالحظات اللجنة
املوقرة تنحصر في شقني هما:
األول :ت � ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان ق ��رار
مجلس ال ��وزراء ال�ص��ادر بتاريخ
 2008 /6 / 16والذي استندت اليه
هيئة االستثمار ووزارة ال��دف��اع
ف� ��ي اج � � � � ��راءات ت� �س ��وي ��ة ال� �ق ��رض
ال ي ��وف ��ر امل� �ع ��ال� �ج ��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة
السليمة لتلك التسوية.
الثاني :ت��رى اللجنة ان تنفيذ
البند الثالث من املادة الثانية من
اتفاقية التسوية شابه خطأ في

االجراءات وهو الخاص بتسوية
ف��وائ��د ال�ت��أخ�ي��ر ب��ال �ت �ن��ازل عنها
م��ن خ�لال استغاللها ف��ي تمويل
م �ش ��اري ��ع اج �ت �م��اع �ي��ة وت �ن �م��وي��ة
داخل روسيا االتحادية.
وق � ��ال ال �ص��ال��ح ان� ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�ش��ق االول ف ��إن م��ا ذه �ب��ت ال�ي��ه
اللجنة من ان��ه ك��ان يتعني ادراج
هذه التسوية في امليزانية العامة
ل �ل��دول��ة ل�ه��و ب�لا ج ��دال املعالجة
املحاسبية املثلى اال اننا بصدد
ح ��ال ��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة غ �ي��ر ن�م�ط�ي��ة
وكان الشغل الشاغل للمسؤولني
ف��ي ذل��ك ال�ح�ين ه��و ال�ت��وص��ل الى
ت� �س ��وي ��ة م �ن��اس �ب��ة م� ��ع ال �ج��ان��ب
الروسي والحصول على املوافقة
القانونية عليها وذلك الستعادة
ما يمكن من هذه االم��وال العامة
امل� � �ه � ��ددة ب ��ال � �ه �ل�اك وع� �ل� �ي ��ه ف ��ان
امل�ع��ال�ج��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ال �ت��ي تمت
وان ل��م ت��رق ال��ى املستوى االمثل
حسب رأي اللجنة املوقرة ،اال انه
لم يترتب عليها فعليا اي ضياع
ل�ل�ام��وال ال�ع��ام��ة ف�ف��وائ��د ال�ق��رض
ال �ت �ع��اق��دي��ة ت �ح��ول��ت ال� ��ى اص ��ول
لدى وزارة الدفاع وقيدت رسميا
ف��ي دف��ات��ر ال � ��وزارة ،ك�م��ا تسلمت
هيئة االستثمار املستندات الدالة
على تسلم وزارة ال��دف��اع اسلحة

لم يتم التنازل
عن أي مبالغ

أنس الصالح

ومعدات من الجانب الروسي بما
ي�ع��ادل تماما قيمة تلك الفوائد
وتم تسجيلها في دفاترها.
وب�ي��ن ال �ص ��ال ��ح ان� ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة
للشق ال�ث��ان��ي املتعلق بالتنازل
ع� ��ن ف� ��وائ� ��د ال� �ت ��أخ� �ي ��ر أف � � ��اد ب ��أن
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار
ب �م��وج��ب ق��ان��ون ان �ش��ائ �ه��ا تملك
بالنسبة لهذه االموال والقروض،
ادارت � �ه� ��ا وت �س��وي �ت �ه��ا ب �م��ا يكفل
ض�م��ان اس �ت��رداده��ا وتحصيلها
او اكبر قدر متاح منها وبمراعاة
ان ع �م �ل �ي��ات ال �ت �س��وي��ة ل �ل��دي��ون
ف ��ي االح� � � ��وال ال� �ت ��ي ت� �ك ��ون ف�ي�ه��ا

عقدنا  17اجتماعا
مع الجانب الروسي
على مدار 13
سنة على مختلف
المستويات
ه � ��ذه االم � � � ��وال م � �ه� ��ددة ب��ال �ه�ل�اك
والضياع ،تعد من اعمال االدارة
او التصرف ال��ذي تقتضيه ادارة
هذه االموال.
وزاد الصالح :أن الهيئة قامة
ب �ع��رض ه ��ذا امل �ف �ه��وم ع�ل��ى ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ال �ت��ي اك ��دت
ع�ل�ي��ه واي ��دت ��ه واض ��اف ��ت ال �ي��ه ما
يلي :ان االوراق تكشف عن عجز
وقصور غالبية الدول املدينة عن
س� ��داد دي��ون �ه��ا وال �ق �ي��ام ب��أع�م��ال
خ ��دم ��ة ال � ��دي � ��ن ،وان � � ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة
ل ��دي ��ن روس� �ي ��ا االت� �ح ��ادي ��ة ف��ان��ه
سبق عقد اجتماعات بشأنه مع

ال �ج��ان��ب ال ��روس ��ي الك �ث��ر م ��ن 17
م��رة وع �ل��ى م��دى  13س�ن��ة وعلى
مختلف املستويات دون ان يسفر
ذل ��ك ع��ن ح��ل ملشكلة امل��دي��ون�ي��ة..
وان جميع م��ا تقدم يفرض على
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وم��ع
ال �ت��زام �ه��ا ال �س��ال��ف ب � � ��ادارة ه��ذه
االم � � � � ��وال واس� � � �ت � � ��رداد م � ��ا ي �م �ك��ن
اس� �ت ��رداده م�ن�ه��ا ،ض� ��رورة ات�م��ام
التسويات الواجبة لهذه الديون
على ان يكون ذلك بما ال يقل عن
القيمة السوقية للديون ،وطبقا
مل��ا تضمنته االوراق م��ن وج��ود
قيمة سوقية لديون ال��دول جرى
ال �ع��رف ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل وف �ق��ا لها
وهو ما سلكته الهيئة ذاتها في
نطاق االستثمار الذي تقوم به.
وب �م��راع ��اة ان ال �ت �س��وي��ة ل�ه��ذه
الديون في حدود القيمة السوقية
ل �ه��ا ال ت �ن �ط��وي ع �ل��ى ت� �ن ��ازل عن
ام � ��وال ال ��دول ��ة ل��ذل��ك ن ��رى وب �ن��اء
ع�ل��ى م��ا ت�ق��دم ان��ه ي�ج��وز قانونا
للهيئة العامة لالستثمار تسوية
ال � �ق� ��روض وال� ��دي� ��ون ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل �س �ت �ح �ق��ة ت� �ج ��اه ب �ع��ض ال � ��دول
وامل � ��دارة م��ن ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ب�ين
باألسباب.
واض��اف :وذك��رت االدارة ذاتها

اي� �ض ��ا ف� ��ي ك� �ت ��اب آخ � ��ر ان� �ه ��ا ق��د
توصلت ال��ى تسوية ودي��ة تتيح
ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت اس � �ت� ��رداد اص��ل
ال��دي��ن وف ��وائ ��ده ف��ي م �ق��اب��ل ع��دم
امل �ط��ال �ب��ة ب �ف��وائ��د ت��أخ �ي��ر ال��دي��ن
امل ��ذك ��ور ل��ذل��ك ف��ان��ه ل �ي��س ه�ن��اك
مانع م��ن الناحية القانونية من
اج��ازة التسوية امل��ذك��ورة لقرض
جمهورية روسيا االتحادية في
حدود القيمة السوقية.
وص� �ف ��وة ال �ب �ي��ان ف ��ان ال �ق��رض
ال � � ��ووس � � ��ي ق� � ��د ت � �م� ��ت ت �س ��وي �ت ��ه
بالحصول على كامل اصل الدين
وج �م �ي ��ع ال� �ف ��وائ ��د امل ��رت �ب �ط ��ة ب��ه
دون التنازل عن اي مبالغ ضمن
ال �ف��وائ��د ال�ت�ع��اق��دي��ة ،ف�ي�م��ا أع��رب
الصالح ع��ن رغبته ف��ي ان يكون
ذل � ��ك خ ��ات �م ��ة ال� �ح ��دي ��ث ف� ��ي ه ��ذا
املوضوع.

العيسى :ال غنى عن اختبار القدرات في اللغة العربية
أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي د .بدر العيسى ان طبيعة
ال��دراس��ة ف��ي الكليات االنسانية
تعتمد على اللغة العربية وبغير
وج� ��ود م �س �ت��وى ج �ي��د م��ن ال�ل�غ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال ي �س �ت �ط �ي��ع ال �ط �ل �ب��ة
ال �ت �ف �ك �ي��ر امل �ن �ط �ق��ي واالس �ت �ن �ت��اج
وال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن آرائ �ه��م واف�ك��اره��م
وس��وف ينعكس ذل��ك سلبا على
ادائهم في الكليات االنسانية.
واض��اف العيسى في رده على
ت��وص �ي��ة م�ج�ل��س االم� ��ة ب�ت��أج�ي��ل
اخ � �ت � �ب � ��ار ال � � � �ق� � � ��درات ف� � ��ي ال� �ل� �غ ��ة
العربية للمدارس االجنبية للعام
الدراسي القادم بأنه تمت دراسة
امل ��وض ��وع م ��ن ال� �ع ��ام  2003وت��م

االت �ف��اق م��ع ال�ك�ل�ي��ات االن�س��ان�ي��ة
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التعليمية ب�ت��اري��خ  26ديسمبر
 2012ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى اخ �ت �ب��ار
ال�ق��درات في اللغة العربية ك��أداة
ل �ل �ق �ب��ول االن �ت� �ق ��ائ ��ي ال � ��ى ج��ان��ب
معدل الثانوية العامة لتحسني
م��دخ�لات الكليات االنسانية اما
ال �ك �ل �ي��ات ال �ع �م �ل �ي��ة ف� ��ان اخ �ت �ب��ار
ال �ق��درات ف��ي ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة غير
مطلوب لطلبتها.
ل ��ذل ��ك ف � ��ان اخ� �ت� �ب ��ار ال � �ق� ��درات
االكاديمية في اللغة العربية مهم
ج ��دا ل�ل�ق�ب��ول وت �ح��دي��د م�س�ت��وى
الطلبة في مهارات اللغة العربية،
وال ن � ��رى م� ��ا ي �س �ت��دع��ي ت��أج �ي��ل

د .بدر العيسى
اعتماده للعام املقبل خاصة وقد
اع �ط��ى ال �ط �ل �ب��ة  6ف� ��رص ل�ت�ق��دي��م
االخ �ت �ب��ارات م�ن��ذ  1اب��ري��ل 2013

ح �ت��ى دي �س �م �ب��ر  .2014وق � ��د ت��م
االع�لان عن االختبار بشكل كاف
عن طريق اللقاءات التنويرية في
املدارس واملقاالت واالعالنات في
الصحف الرسمية وعبر شبكات
التواصل االجتماعي واالنترنت،
وذلك لتحفيز الطلبة على تنمية
مهاراتهم اللغوية بهدف تحسني
ادائ� � �ه � ��م وت �ح �ص �ي �ل �ه��م ال �ع �ل �م��ي
وعليه ال يمكن تأجيل املوضوع
وذلك ملصلحة الطالب والكلية.
وك � ��ان م �ج �ل��س االم � ��ة ق ��د ن�ظ��ر
بجلساته الخاصة اي��ام الثالثاء
واالرب �ع��اء وال�خ�م�ي��س ب�ت��اري��خ 1
و 2و 3يوليو  2014تقارير لجنة
امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب الختامي

ع ��ن م �ش��روع��ات ال �ق��وان�ي�ن ب��رب��ط
م �ي��زان �ي��ات ال� � � ��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وم�ي��زان�ي��ات الجهات
املستقلة وامللحقة للسنة املالية
 2015 / 2014مع التوصية التي
اوردتها اللجنة وفيما يلي نص
التوصية:
ك �ع��ادة ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت تعمل
اخ �ت �ب��ار ق� ��درات ل �ل �م��واد العلمية
وف��ي ه��ذا ال�ع��ام اعلنت الجامعة
عن اختبار ق��درات اللغة العربية
واملفروض اختبار اللغة العربية
ف �ق��ط ل� �ل� �م ��دارس االج �ن �ب �ي��ة ول��م
ي� � �خ � ��دم اع � �ل� ��ان اخ � �ت � �ب� ��ار ال �ل �غ ��ة
العربية اعالميا وتوعويا ،وبذلك
اعداد كبيرة لم تعلم وملا حضروا

ل� �ل� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ت� � �ف � ��اج � ��أوا ب� �ش ��رط
اخ �ت �ب��ار ق� � ��درات ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ف �ن��رج��و ان ت �ح��ل ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة
وال�ت��ي ت��أخ��ر الطلبة ع��ام��ا كامال
وذلك بأن يعلن االن ويختبروا أو
ي��ؤج��ل ال�ع��ام ال �ق��ادم م��ع التوعية
املصاحبة.
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الحكومة أحالت ميزانية المؤسسة عن السنة المالية 2016/2015

عوائد البترول  15.75مليار دينار
واألرباح  485ألف دينار
إيرادات مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2015
أحالت الحكومة على مجلس األمة
مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015وج ��اءت
موادها كالتالي:
 م � � � ��ادة اول� � � � ��ى :ت � �ق� ��در االي� � � � � ��راداتبميزانية مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ب�م�ب�ل��غ
 15.752.591.000د.ك فقط خمسة عشر
م�ل�ي��ارا وسبعمائة واث �ن��ان وخمسون
مليونا وخمسمائة وواح��د وتسعون
الف دينار كويتي ال غير وذل��ك حسب
م��ا ه��و وارد ب��ال �ج��دول رق ��م  1امل��راف��ق
لهذا القانون.
 م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق ��در امل �ص��روف��اتبميزانية مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ب�م�ب�ل��غ
 15.266.708.000د.ك فقط خمسة عشر
مليارا ومائتان وستة وستون مليونا
وسبعمائة وثمانية الف دينار كويتي
ال غير ويسمح للمؤسسة بالتجاوز
ف��ي تكلفة ش ��راء ال�ن�ف��ط ال �خ��ام وال�غ��از
واملنتجات التكاليف املتغيرة بشرط
ان يقابلها زيادة في ايرادات املبيعات.
 مادة ثالثة :تقدر االرباح الصافيةل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ب�م�ب�ل��غ
 485.883.000د.ك ف �ق ��ط ارب �ع �م��ائ��ة

تقديرات السنة املالية
اإليرادات

الفرق
زيادة

نقص

النفط الخام

14.474.840

8.902.181

0

5.572.659

21.870.493

املنتجات
البترولية

8.007.591

5.092.037

0

2.915.554

10.173.477

10.551.749

الغاز والغازات
املسالة

1.427.048

1.008.513

0

418.535

2.079.314

2.091.923

1.929.297

املنتجات
البتروكيماوية

133.636

120.612

0

13.024

166.921

173.449

167.591

نقل بحري
اطراف اخرى

5.356

5.624

269

0

39.038

48.474

29.818

ايرادات اخرى

670.906

623.624

0

47.282

512.706

1.124.614

748.372

269

8.967.054

34.841.949

35.575.602

34.983.628

االجمالي

املقدرة
املعتمدة
2016/2015 2015/2014

االيرادات

15.752.591 24.719.376

وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة
وثالثة وثمانون ال��ف دينار كويتي ال
غ�ي��ر وت ��وزع وف�ق��ا ل�ن��ص امل ��ادة  12من

2013/2012 2014/2013

2012/2011

21.885.393

21.905.292
10.203.258

املرسوم بالقانون رقم  6لسنة .1980
 م ��ادة راب �ع��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلسال� ��وزراء وال� ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه -

تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة
ال��رس�م�ي��ة وي�ع�م��ل ب��ه اع �ت �ب��ارا م��ن اول
ابريل .2015

 5مراسيم باتفاقيات أحالتها
الحكومة على المجلس
احالت الحكومة على مجلس
االم � � ��ة  5م ��راس� �ي ��م ب��ات �ف��اق �ي��ات
جاءت كالتالي:
 - 1م��رس��وم رق��م ( )118لسنة
 2015ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى م ��ذك ��رة
تفاهم بني حكومة دولة الكويت
وح � �ك ��وم ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � �ع� ��راق
ب� � �ش � ��أن اإلع � � �ف � � ��اء م � ��ن ت ��أش� �ي ��رة
ال��دخ��ول لحملة ج ��وازات السفر
الدبلوماسية.
 - 2م��رس��وم رق��م ( )119لسنة
 2015باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت ومجلس
وزراء ج�م�ه��وري��ة ال�ب��ان�ي��ا بشأن
االع�ف��اء امل�ت�ب��ادل م��ن التأشيرات
لحاملي الجوازات الدبلوماسية
الخاصة والخدمة.
 - 3م ��رس ��وم رق� ��م  121ل�س�ن��ة
 2015ب��إح��ال��ة م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م ��ذك ��رة ت�ف��اه��م
ب �ش��أن ال �ت��رت �ي �ب��ات ب�ي�ن ح�ك��وم��ة

دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب ��رن ��ام ��ج االم ��م
املتحدة االنمائي.
 - 4م � � ��رس � � ��وم رق � � � ��م ()122
ل �س �ن��ة  2015ب ��إح ��ال ��ة م� �ش ��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات�ف��اق�ي��ة
ال �ن �ق��ل ال� �ب� �ح ��ري ال� �ت� �ج ��اري ب�ين
حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
جمهورية تركيا.
 - 5م��رس��وم رق��م ( )123لسنة
 2015ب��إح��ال��ة م� �ش ��روع ق��ان��ون
باملوافقة على الترتيبات بشأن
ان � �ش� ��اء ق� ��اع ��دة دع � ��م وع �م �ل �ي��ات
ل��وج �س �ت �ي��ة ب �ي�ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة
ال �ك��وي��ت م�م�ث�ل��ة ب � ��وزارة ال��دف��اع
وح �ك��وم��ة ك �ن��دا م�م�ث�ل��ة ب � ��وزارة
الدفاع الوطني والقوة الكندية.

إحالت مرسوم ترتيب الوظائف القيادية

الخدمة المدنية :نظام لمراجعة المرتبات
واألجور بصفة دورية
أح��ال��ت ال�ح�ك��وم��ة امل ��رس ��وم رق ��م 112
ل �س �ن��ة  2015ب ��إح ��ال ��ة م � �ش ��روع ق��ان��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام امل��رس��وم بقانون
رق ��م  15ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة .ون�ص��ت م ��واد امل��رس��وم على ما
يلي:
م��ادة اول��ى :تستبدل بنصوص املواد
 9و  12و 13و  14و  16م ��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  15لسنة  1979املشار إليه
النصوص اآلتية:
 مادة  :9ترتب الوظائف في الجهاتالخاضعة لهذا القانون داخ��ل مجموعة
وظ��ائ��ف ق �ي��ادي��ة وم �ج�م��وع��ات وظيفية
رئ �ي �س �ي ��ة م �ص �ن �ف ��ة ،ي �ض �ع �ه��ا م�ج�ل��س
الخدمة املدنية بناء على اق�ت��راح دي��وان
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة وذل� � ��ك وف� �ق ��ا ل �ق��واع��د
وش ��روط واج � ��راءات التقييم وال�ت��وزي��ع

ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.
 م� ��ادة  :12ال��وظ��ائ��ف إم ��ا دائ �م��ة أومؤقتة .وت�ن��درج الوظائف الدائمة فيما
يلي :أ -مجموعة وظائف قيادية.
ب -م� �ج� �م ��وع ��ة وظ � ��ائ � ��ف رئ �ي �س �ي��ة
مصنفة بحسب طبيعة ال�ع�م��ل وامل�ه��ام
واالخ � � �ت � � �ص � ��اص � ��ات وامل � � � ��ؤه � �ل� ��ات ل �ك��ل
مجموعة .وتحدد املجموعات والوظائف
ب �ق��رار م��ن مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بناء
على اقتراح ديوان الخدمة املدنية.
وت �ت �ك��ون ك ��ل م�ج�م��وع��ة م ��ن وظ��ائ��ف
مترابطة وفق طبيعة العمل.
وتعتبر كل مجموعة وح��دة متميزة
ف ��ي م �ج��ال ال �ت �ع �ي�ين وال �ت��رق �ي��ة وال �ن �ق��ل
والندب.
 م ��ادة  :13ت�ض��ع ك��ل ج�ه��ة حكوميةهيكال تنظيما لها يعتمد م��ن مجلس

الخدمة املدنية ويصدر املجلس قواعد
واح � �ك � ��ام وش� � � ��روط وم �ت �ط �ل �ب��ات ش�غ��ل
الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة وت� �ض ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ب�ط��اق��ات ال��وص��ف الوظيفي وف�ق��ا لذلك
ويعتمدها ديوان الخدمة املدنية.
 م ��ادة  :14ت�ح��دد ب �ق��رار م��ن مجلسال ��وزراء درج ��ات ال��وظ��ائ��ف امل�ش��ار إليها
ف��ي امل ��ادة  12وال��رب��ط امل��ال��ي املخصص
لكل درجة.
ك�م��ا ي�ص��در ب�ن�ظ��ام ب ��دالت ال��وظ��ائ��ف
واملهام والعالوات االجتماعية ق��رار من
مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس
الخدمة املدنية.
وي� �ج ��وز مل �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ان ي�ض��ع
نظاما ل�ص��رف مكافآت سنوية ترتبط
ب � �م� ��رات� ��ب ت �ق �ي �ي ��م االداء ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن

الخاضعني لنظام التقييم.
 م ��ادة  :16ت�ح��دد ب �ق��رار م��ن مجلسالخدمة املدنية بناء على اق�ت��راح دي��وان
الخدمة املدنية قواعد واحكام وش��روط
واج� ��راءات التعيني واع ��ادة التعيني في
ال��درج��ات الوظيفية وم��دد البقاء في كل
درجة وش��روط الترقية وربطها بمراتب
تقييم االداء .وي �ح��دد امل��رس��وم ال�ص��ادر
بتعيني املوظف في مجموعة الوظائف
القيادية درجة تعيينه.
 م � � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ي� �ن� �ق ��ل امل ��وظ � �ف ��ونامل� ��وج� ��ودون ف ��ي ال �خ��دم��ة ال �خ��اض �ع��ون
ألح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال � ��ى ال� ��درج� ��ات
وامل��رت �ب��ات ال �ص��ادرة تنفيذا ل�ل�م��ادة 14
منه .ويحدد مجلس الخدمة املدنية بناء
على اقتراح ديوان الخدمة املدنية قواعد
واحكام هذا النقل ومعالجة آثاره.

وي� �ج ��ب ع �ل��ى ال� �ج� �ه ��ات ال� �ت ��ي ت�ن�ظ��م
ش � ��ؤون ال �خ��دم��ة ف �ي �ه��ا ق ��وان�ي�ن خ��اص��ة
عرض نظم املرتبات املعمول بها لديها
على مجلس الخدمة املدنية للنظر في
تحديثها ف��ي ض��وء أح�ك��ام ه��ذا القانون
خالل ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار
مجلس الوزراء تنفيذا للفقرة االولى من
املادة  14من هذا القانون .ويصدر بنظم
امل��رت �ب��ات وامل��رت �ب��ات االس��اس �ي��ة شاملة
ال �ب ��دالت وامل �ك��اف��آت وال� �ع�ل�اوات ومل��زاي��ا
النقدية والعينية.
 م��ادة ث��ال�ث��ة :يضع مجلس الخدمةاملدنية نظاما ملراجعة املرتبات واالجور
بصفة دورية خالل فترات زمنية محددة
في ضوء العوامل االقتصادية وامليزانية
العامة للدولة وللمجلس تشكيل لجان
لوضع الدراسات الالزمة لذلك.

م��ادة رابعة :تلغى الفقرة الثانية من
امل� ��ادة  18م��ن امل��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة  1979املشار اليه.
م� � � � ��ادة خ � ��ام � �س � ��ة :ت� � �س � ��ري االح� � �ك � ��ام
وال� �ق ��واع ��د ال �خ ��اص ��ة ب��ال �ت��رق �ي��ة وم �ن��ح
العالوات التي تتقرر وفقا لهذا القانون
وت �ل �غ��ى االح � �ك� ��ام وال � �ق ��واع ��د امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالترقية باالقدمية او باالختيار او منح
العالوة الدورية او التشجيعية املعمول
ب �ه��ا ق �ب��ل ص � ��دوره ك �م��ا ي�ل�غ��ى ك ��ل حكم
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م��ادة س��ادس��ة :على ال ��وزراء ك��ل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون  -وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
ال�ع�م��ل ب �ق��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �ص��ادر
تنفيذه للفقرة االول ��ى م��ن امل ��ادة  14من
هذا القانون.
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وزارة التربية 15 :ألف عامل في جامعة
الشدادية من جنسيات مختلفة

أح� � ��ال� � ��ت وزارة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة ع �ل��ى
امل �ج �ل��س رده� ��ا ب �ش��أن ط �ل��ب تشكيل
ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ت � �ك � ��رار ح � ��االت
وف �ي��ات ال �ع �م��ال ف��ي م �ش��روع م��دي�ن��ة
ص�ب��اح ال�س��ال��م الجامعية ال�ش��دادي��ة
وامل � �ق� ��دم م ��ن اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم ��ة
د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران ود.م�ح�م��د
ال�ح��وي�ل��ة وف ��ارس العتيبي وفيصل
الكندري ود .عبدالله الطريجي.
وافادت الوزارة بما يلي:
أ :ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��أس �ب ��اب ت �ك��رار
ال ��وف ��اة اش � ��ارت ب� ��أن ح �ج��م ال�ع�م��ال��ة
املوجودة بموقع املشروع يقارب 15
ال��ف ع��ام��ل م��ن الجنسيات املختلفة
وان اس �ب��اب ح ��االت ال��وف��اة تختلف
م��ن ح��ال��ة ال ��ى اخ ��رى ح�س��ب طبيعة
االعمال لكل مرحلة من مراحل العمل
ب��امل �ش��روع وم ��رف ��ق ج� ��دول ي �ب�ين كل
حالة وفاة واسباب الحادث.
وردت ال� � � � ��وزارة ع �ل��ى اس �ت �ف �س��ار
اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة ب �خ �ص��وص
التحقيق باالجراءات التالية:
االجراءات اليومية واملتابعة:
يتم عمل تحقيق داخ�ل��ي م��ن قبل
املكتب االستشاري واملدير التنفيذي
ل �ل �م �ش ��روع ت �ي ��رن ��ر ب ��روج ��اك ��س م��ع
املقاول ورفعه الى البرنامج االنشائي
ف��ي ح��ال��ة اذا ك��ان ه�ن��اك تقصير في
اشتراطات السالمة من جهة املقاول
امل�ن�س��وب ال�ي��ه ال �ح��ادث وب��ذل��ك يقوم
ال �ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي ب��وق��ف ال�ع�م��ل
ف ��ورا ح�ت��ى ي�ت��م تصحيحه وت��وق�ي��ع
غ� ��رام� ��ات م��ال �ي��ة ع �ل �ي��ه ان ل ��م ي�ل�ت��زم
بتحقيق اشتراطات االمن والسالمة
املهنية طبقا للعقد.
االج��راءات املتبعة في حالة وقوع
االص ��اب ��ات او ح� ��دوث ال ��وف ��اة وه��ي
كالتالي:
حالة الحوادث:
 - 1ي �ت��م االب� �ل��اغ ع ��ن ال� �ح ��ادث او
ال ��وف ��اة م��ن ق�ب��ل امل �ق ��اول ال ��ى ك��ل من
املكتب االستشاري واملدير التنفيذي
ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع ت� � �ي � ��رن � ��ر ب � ��روج � ��اك � ��س
والبرنامج االنشائي على الفور.
 - 2ي � �ق� ��وم امل � � �ق� � ��اول ب ��اس� �ت ��دع ��اء
املسعف التابع له واملوجود باملوقع
ب�ص�ف��ة دائ �م��ة ل�ع�م��ل ال �ل�ازم ف��ي ح��ال
تطلب االم��ر يتم اس�ت��دع��اء ال�ط��وارئ
ونقل الحالة الى املستشفى.
 - 3ف ��ي ح��ال��ة ال �ت��أك��د م ��ن ح��ادث��ة
ال� � ��وف� � ��اة ي � �ت ��م اس� � �ت � ��دع � ��اء ال� �ج� �ه ��ات
االم�ن�ي��ة وال �ت��ي ت�ق��وم ب��دوره��ا بعمل
ك��ل التحقيقات املباشرة والجنائية
مل�ع��رف��ة اس �ب��اب وق ��وع ح ��ادث ال��وف��اة
وه � ��ذه ال �ج �ه ��ات ه ��ي امل� �س ��ؤول ��ة ع��ن
ات � �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ب �خ �ص��وص امل� �ق ��اول
وال � � ��ذي ي �ت �ح �م��ل م �س ��ؤول �ي ��ة ج�م�ي��ع

لقطة من زيارة نواب مجلس األمة الحالي إلى جامعة الشدادية خالل دور االنعقاد الثاني

العاملني له وهي املسؤولة عن كتابة
ت� �ق ��اري ��ر وات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات ب�ح��ق
الجهة املقصرة.
 - 4يعمل البرنامج االنشائي على
التأكد م��ن تأمني املستحقات املالية
وال�ت��أم�ي�ن�ي��ة لعائلة امل�ت��وف��ى نتجية
ال �ح��ادث وب��أن�ه��م ق��د تسلموا جميع
مستحقاته م��ن قبل م�ق��اول املشروع
طبقا للقوانني املعمول بها.
ج -اج� � � � � ��راءات االم � � ��ن وال� �س�ل�ام ��ة
امل �ت �ب �ع ��ة ب� �م� �ش ��روع م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
ال �س��ال��م ال �ج��ام �ع �ي��ة ح �س��ب ال�ج�ه��ات
امل �س��ؤول��ة بمتابعة م�ش��اري��ع مدينة
صباح السالم الجامعية.
ان اج��راءات االم��ن والسالمة تتبع
امل�ع��اي�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة  oshaوامل �ق��اول��ون
ع�ل�ي�ه��م ات �ب��اع �ه��ا وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا حسب
بنود العقد.
اوال :مسؤوليات املقاولني:
 - 1املقاول بصفته الجهة املنفذة
ألع� �م ��ال امل � �ش� ��روع ت �ق��ع ع �ل��ى ك��اه�ل��ه
امل�س��ؤول�ي��ة امل �ب��اش��رة لتنفيذ العمل
الش� � �ت � ��راط � ��ات ال� �ص� �ح ��ة وال� �س�ل�ام ��ة
املهنية.
 - 2ت ��زوي ��د ال �ع��ام �ل�ين ل��دي��ه ك��اف��ة
ب � � ��أدوات ال �س�ل�ام��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة وك��ل
االدوات التي تتطلبها ظروف العمل
بما يضمن سالمة العاملني والبيئة
املحيطة به.
 - 3اع�ط��اء التدريبات ال�لازم��ة في
م� �ج ��ال ال �ص �ح��ة وال� �س�ل�ام ��ة امل�ه�ن�ي��ة
للعاملني ل��دي��ه ك�لا ف��ي م�ج��ال عمله
مما يوفر املعلومات الرئيسية للقيام
بما يناسب مع اشتراطات السالمة.
 - 4توفير العدد الكافي من مشرفي
وم��راق�ب��ي السالمة املهنية لالشراف
املباشر على العمل باملشروع.

 - 5اع� � � � ��داد ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر ال � ��دوري � ��ة
االس � �ب� ��وع � �ي� ��ة وال � �ش � �ه� ��ري� ��ة ألع � �م ��ال
الصحة والسالمة املهنية وتسليمها
ل�ل�م�ك�ت��ب االس �ت �ش��اري امل �ش��رف على
املشروع.
 - 6اع� ��داد خ�ط��ة ال�س�لام��ة املهنية
وتطبيق كل بنودها تطبيقا عمليا
باملشروع.
 - 7ال� � �ت� � �ن� � �س� � �ي � ��ق م � � � ��ع امل � �ك � �ت� ��ب
االس �ت �ش��اري امل�خ�ت��ص ف�ي�م��ا يتعلق
بكافة معايير واش�ت��راط��ات الصحة
وال� �س�ل�ام ��ة امل �ه �ن �ي��ة ال �ت ��ي ي�ت�ط�ل�ب�ه��ا
املشروع.
 - 8تسليم خ�ط��ة تقييم امل�خ��اط��ر
ال�خ��اص��ة ببعض االع �م��ال الخطيرة
وامل � �ه � �م� ��ة ب � ��امل� � �ش � ��روع ال � � ��ى امل �ك �ت��ب
االس� �ت� �ش ��اري ل �ل �م��راج �ع��ة وامل ��واف �ق��ة
عليها قبل البدء باملشروع.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :م � �س � ��ؤول � �ي � ��ات امل� �ك ��ات ��ب
االستشارية:
 - 1م��راج �ع��ة ت�ط�ب�ي��ق اش �ت��راط��ات
الصحة والسالمة البيئية باملشروع
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ال �ع �ق��د وخ� �ط ��ة ال �س�لام��ة
املتسلمة من قبل املقاول.
 - 2اي�ق��اف العمل ف��ي ح��ال الخطر
ال � ��ذي ي �م �ث��ل ت �ه��دي��دا م �ب��اش��را ع�ل��ى
العاملني وبيئة العمل.
 - 3ع � �م ��ل م � �خ ��ال � �ف ��ات ل �ل �م �ق ��اول
ف� ��ي ح ��ال ��ة ع � ��دم ات � �خ� ��اذ االج � � � ��راءات
املناسبة لتصحيح العمل بناء على
اشتراطات الصحة والسالمة املهنية.
 - 4توقيع ال�غ��رام��ات على املقاول
ف� ��ي ح ��ال ��ة ع � ��دم ات � �خ� ��اذ االج � � � ��راءات
املناسبة لتصحيح العمل بناء على
اشتراطات الصحة والسالمة املهنية.
 - 5م��راج�ع��ة ك��ل ت�ق��اري��ر ال�س�لام��ة
املهنية ال ��واردة م��ن امل�ق��اول وضمان

ت� �ط� �ب� �ي� �ق� �ه ��ا ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال �ص �ح �ي ��ح
باملشروع.
 - 6ت��وف �ي��ر ج �ه��از س�ل�ام��ة مهنية
ع � �ل� ��ى اع � � �م � ��ال امل � � �ق � � ��اول ب� � �ن � ��اء ع �ل��ى
اشتراطات الصحة والسالمة املهنية.
 - 7التفتيش الدوري على املشروع
وعمل تقرير بحالة املشروع من حيث
م � ��دى ت �ط �ب �ي��ق اش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح��ة
والسالمة املهنية.
ثالثا :مسؤوليات املدير التنفيذي
للمشروع تيرنر بروجاكس:
 - 1االش� � ��راف ال �ك �ل��ي ع �ل��ى جميع
املقاولني واالستشاريني في االعمال
كافة وعلى وجه الخصوص الصحة
والسالمة املهنية.
 - 2حضور االجتماعات الدورية
مع املقاولني واالستشاريني لضمان
تطبيق اشتراطات الصحة والسالمة
والبيئة.
 - 3اعتماد جهاز الصحة والسالمة
وال�ب�ي�ئ��ة ل�ل�م�ق��اول�ين واالس�ت�ش��اري�ين
بناء على البنود التعاقدية.
 - 4مراجعة وتطبيق الخصومات
وال� � � �غ � � ��رام � � ��ات امل � �ت� ��وق � �ع� ��ة م� � ��ن ق �ب��ل
االس�ت�ش��اري علي امل�ق��اول وخصمها
من املستحقات املالية للمقاول.
 - 5ال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي ب � �ن ��ود ال �ص �ح��ة
والسالمة والبيئة املختلف عليها ما
بني املقاول واالستشاري.
 - 6ال �ت �ق �ي �ي��م ال � � ��دوري وامل �س �ت �م��ر
ألداء امل�ق��اول�ين واالس�ت�ش��اري�ين فيما
يتعلق بتطبيق ال�ص�ح��ة وال�س�لام��ة
والبيئة وعمل استبعاد ملن ال يلتزم
ب� ��اش � �ت� ��راط� ��ات ال� �ص� �ح ��ة وال� �س�ل�ام ��ة
وال �ب �ي �ئ��ة م ��ن ق �ب��ل ج� �ه ��از امل �ق��اول�ي�ن
واالستشاريني.
 - 7تطبيق العقوبات والغرامات

املناسبة لكل ح��ادث يقع باملشروع
بما يوافق بنود التعاقد.
راب� � � �ع � � ��ا :م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ال� �ب ��رن ��ام ��ج
االن � �ش ��ائ ��ي مل ��دي �ن ��ة ص� �ب ��اح ال �س��ال��م
الجامعية:
 - 1ت �ط �ب �ي��ق ال � �ت ��وص � �ي ��ات ال �ت��ي
ت��رف��ع ال�ي��ه م��ن ق�ب��ل امل��دي��ر التنفيذي
ل �ل �م �ش��روع ت �ي��رن��ر ب��روج��اك��س فيما
يتعلق بالغرامات والعقوبات التي
تطبق على املقاولني واالستشاريني.
 - 2م �ط ��ال �ب ��ة امل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع ت� � �ي � ��رن � ��ر ب � ��روج � ��اك � ��س
ب� �م ��راج� �ع ��ة ال � � �ظ� � ��روف غ� �ي ��ر اآلم� �ن ��ة
امل ��وج ��ودة ب��امل �ش��روع وع �م��ل ت�ق��ري��ر
ب�ه��ا ل�ق�ي��ام امل�ق��اول�ين واالس�ت�ش��اري�ين
بتصحيحها وتفادي حدوثها.
 - 3م �ع��اون��ة االج �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة
م �ث��ل وزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ع� �م ��ل وال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
وال �ب �ل��دي��ة واالدارة ال �ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء
ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ال � ��دوري وم��راق �ب��ة اع �م��ال
املقاولني واالستشاريني.
 - 4يقوم البرنامج االنشائي بعمل
دورات ت��دري�ب�ي��ة ع��امل�ي��ة ف��ي مفهوم
السالمة والصحة املهنية م��ن خالل
مكتب ع��امل��ي ل��رف��ع ك �ف��اءة مهندسي
ال�ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
ودورات التوعية للعاملني والعمالة
الدائمة باملشروع.
د :العقوبات واالجراءات املتبعة:
يتم تقسيم الحاالت الى:
 حوادث ال تؤدي الى الوفاة:يتم عمل تحقيق داخ�ل��ي م��ن قبل
املكتب االستشاري واملدير التنفيذي
ل �ل �م �ش ��روع ت �ي ��رن ��ر ب ��روج ��اك ��س م��ع
املقاول ورفعه الى البرنامج االنشائي
وف� ��ي ح ��ال ��ة وج � ��ود اي ت �ق �ص �ي��ر ف��ي
اشتراطات السالمة من جهة املقاول
املنسوب اليه الحادث يقوم البرنامج
االن �ش��ائ��ي ب��وق��ف ال�ع�م��ل ف ��ورا حتى
يتم تصحيحه ووق��ع غ��رام��ات مالية
عليه ان لم يلتزم بتحقيق اشتراطات
االمن والسالمة املهنية طبقا للعقد.
 حاالت تؤدي الى الوفاة:ف ��ي ح��ال��ة ال ��وف ��اة وف �ي �م��ا يتعلق
ب ��ال � �ع � �ق ��وب ��ات ال� � ��واج� � ��ب ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا
ع�ل��ى امل �ق��اول ف�ه��ي م�س��ؤول�ي��ة وزارة
الداخلية وعما يسفر عنه التقحيق
واتخاذ جميع االج��راءات القانونية
بحق املقاول حسب نتائج التحقيق
مع العلم بأنه لم يتم تزويد البرنامج
االن �ش��ائ��ي م��ن ق�ب��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ب��أي تقارير ع��ن التحقيقات لجميع
حاالت الوفاة التي حدثت باملشروع.

تحقيق داخلي
في كل حادث
ووقف العمل
فورا في حال
وجود تقصير
تواجد دائم
لمسعف في
موقع العمل مع
إمكانية استدعاء
الطوارئ
الجهات األمنية
تتولى مسؤولية
اتخاذ القرار
بخصوص المقاول
البرنامج اإلنشائي
يؤمن المستحقات
المالية لعائلة
المتوفى
إجراءات األمن
والسالمة تتبع
المعايير العالمية
()OSHA
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الحمود مثل سمو رئيس الوزراء

افتتاح جناح الكويت في اكسبو ميالنو
افتتح ممثل سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي��ر اإلع�لام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال�ح�م��ود
أم��س رسميا ج�ن��اح دول��ة الكويت
ف ��ي اك �س �ب��و م �ي�ل�ان��و  2015ال ��ذي
ان �ط �ل��ق أم� ��س األول وس� ��ط إق �ب��ال
كبير.
وي � � �ق� � ��ع ج � � �ن� � ��اح ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ف ��ي
م��وق��ع م�ت�م�ي��ز ب�ي�ن أج�ن�ح��ة أمل��ان�ي��ا
وس ��وي� �س ��را وال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
وال � � � � ��دول ال � �ك � �ب� ��رى ع� �ل ��ى م �س��اح��ة
إجمالية تبلغ  2790مترا مربعا إذ
يشغل مبنى الجناح واالن�ش��اءات
املعمارية منها مساحة  1423مترا
مربعا بواجهة خارجية تبلغ 1100
متر مربع.
وي �ت �م �ي��ز ج� �ن ��اح ال �ك��وي��ت ال ��ذي
ق��ام بتصميمه املعماري اإليطالي
العاملي ايتالو روتا ونفذته شركة
ن ��وس� �ل ��ي ال� �س ��وي� �س ��ري ��ة ال �ع��امل �ي��ة

ب �ش �ك �ل��ه ال � �خ� ��اص ال � � ��ذي ت �ت �ص��در
مدخله م��رك�ب��ات ألش��رع��ة ال��دو في
بناء مستوحى من طبيعة ومعالم
ال�ك��وي��ت .وي��رك��ز ال�ج�ن��اح الكويتي
ح��ول موضوع املياه كمصدر هام
وح� �ي ��وي ل �ل �ح �ي��اة وال �ط ��اق ��ة تحت
ع� �ن ��وان :ت �ح��دي ال�ط�ب�ي�ع��ة ل�ع��رض
ان � � �ج � ��ازات ال� �ك ��وي ��ت ال � �ف� ��ري� ��دة ف��ي
م �ج��ال ت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه ومعالجتها
وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إل� � ��ى م � �ي� ��اه ص��ال �ح��ة
للشرب والري الزراعي.
وي � �ت� ��درج م� �س ��ار ال� �ج� �ن ��اح ع�ل��ى
ث�ل�اث ��ة ق� �ط ��اع ��ات ت �ج �س��د ت�ق�ن�ي��ات
العرض التفاعلية طبيعة الكويت
البيئية واملناخية ثم يبرز القطاع
في سياق اندماجي كيفية توظيف
األبحاث والتكنولوجيا املستحدثة
ف ��ي ت �ط��وي��ع ال �ب �ي �ئ��ة ال �ص �ح��راوي��ة
ال� �ق ��اس� �ي ��ة وي �ن �ت �ه��ي ب��االن �غ �م��اس
ف��ي أج ��واء ثقافة ال�ك��وي��ت وتراثها
املضياف.

وش �ه��د ان �ط�لاق اك�س�ب��و ميالنو
 2015األكبر طوال  109سنوات من
بداية احتفاليات االكسبو العاملية
إقباال فائقا في أول أيامه حيث فاق
ع��دد ال ��زوار  200أل��ف زائ��ر م��ا عزز
توقعات هيئة االكسبو اإليطالية
التي تتوقع ما ال يقل عن  20مليون
زائر على مدار األشهر الستة حتى
 31أكتوبر القادم بعد أن تجاوزت
م� �ب� �ي �ع ��ات ب � �ط ��اق ��ات ال � ��دخ � ��ول 10
ماليني بطاقة قبل االفتتاح.
وشارك في افتتاح جناح الكويت
سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ
علي الخالد ورئيس مجلس اإلدارة
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ك��ون��ا ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
ال��دع �ي��ج ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س اإلدارة
املدير العام للهيئة العامة للشباب
والرياضة الشيخ أحمد املنصور.
الحمود خالل افتتاحه جناح دولة الكويت في اكسبو ميالنو 2015

تحولت إلى التحديث كل عامين لمجموعة «مينافاتف»

إجراءات الكويت في مكافحة غسل
األموال تخرجها من المتابعة العادية
أع �ل��ن رئ �ي��س وح� ��دة ال�ت�ح��ري��ات
امل��ال �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورئ �ي��س اللجنة
ال��وط �ن �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة غ �س��ل األم � ��وال
وت �م��وي��ل اإلره� � ��اب ط�ل�ال ال�ص��اي��غ
م��واف�ق��ة االج�ت�م��اع ال�ع��ام ملجموعة
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا م�ي�ن��اف��ات��ف على
ط � �ل� ��ب دول� � � � ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت ال� � �خ � ��روج
م��ن ع�م�ل�ي��ة امل �ت��اب �ع��ة ال �ع��ادي��ة إل��ى
التحديث كل عامني.
وق��ال الصايغ لكونا إن موافقة
مينافاتف ج��اءت خ�لال االجتماع

العام ال�ـ 21الذي عقد في العاصمة
العمانية مسقط في الفترة بني 26
و 30أبريل املاضي مضيفا أن هذا
القرار يواكب تقرير املتابعة الثالث
ال��ذي رفعته اللجنة الوطنية إلى
االجتماع العام.
وأوض � � � ��ح أن ت� �ق ��ري ��ر امل �ت��اب �ع��ة
ال � �ث ��ال ��ث امل � ��رف � ��وع أب� � � ��رز ال �ج �ه ��ود
امل�ب��ذول��ة م��ن الجهات املعنية كافة
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي س�ب�ي��ل
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ االل � � �ت� � ��زام� � ��ات امل � �ف ��روض ��ة
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب � �م ��وج ��ب ال� � �ق � ��ان � ��ون رق ��م

 2013/106ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة غسل
األم��وال وتمويل اإلره��اب والئحته
التنفيذية إضافة إلى ما تم تالفيه
م��ن أوج ��ه ق�ص��ور تضمنها تقرير
ال �ت �ق �ي �ي��م امل� �ت� �ب ��ادل ل �ل �ك��وي��ت ال ��ذي
أج ��راه ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي في
وقت سابق.
وذك � � � ��ر أن م� ��واف � �ق� ��ة م �ج �م��وع��ة
مينافاتف تعد إنجازا مهما يأتي
استكماال للجهود املبذولة من قبل
وح��دة التحريات املالية الكويتية
وب ��اق ��ي أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال��وط�ن�ي��ة

اتحاد طلبة كندا يحتفي بتكريم
سمو األمير قائدا لإلنسانية
أع � �ل� ��ن ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س االت � �ح� ��اد
ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ك�ن��دا
خ��ال��د ال �ب �ص �ي��ري ت�س�م�ي��ة امل��ؤت�م��ر
ال�ط�لاب��ي ال�س�ن��وي ال �ث��ان��ي :س�ف��راء
اإلن �س��ان �ي��ة اح �ت �ف��اء ب�ت�ك��ري��م سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ق��ائ��دا لالنسانية .وق��ال البصيري

ل �ك��ون��ا إن ت �س �م �ي��ة امل ��ؤت �م ��ر ال ��ذي
ي �ن �ط �ل ��ق ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة م ��ون� �ت ��ري ��ال
ال� �ك� �ن ��دي ��ة وي �س �ت �م ��ر ي� ��وم �ي�ن ج ��اء
احتفاء بتكريم سمو األمير ودولة
الكويت م��ن قبل األم��م املتحدة في
س �ب �ت �م �ب��ر ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي م ��ؤك ��دا
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ف� ��ي ت �م �ث �ي��ل ال �ك��وي��ت

ونقل رسالتها اإلنسانية بمختلف
أرجاء العالم.
وأض � � � � ��اف أن امل� ��ؤت � �م� ��ر ي� �ه ��دف
وب� �ش� �ك ��ل رئ� �ي� �س ��ي ج� �م ��ع ال �ط �ل �ب��ة
ال ��دارس �ي�ن ف ��ي ك �ن��دا وخ �ل��ق م�ن��اخ
ل�ل�ت�ع��ارف وال �ت��واص��ل ب�ي�ن الطلبة
الذين يصل عددهم إل��ى نحو 350

التي ساهمت في رفع اسم الكويت
من قائمة املراجعة في شهر فبراير
امل��اض��ي م��ن ق�ب��ل م�ج�م��وع��ة العمل
املالي فاتف.
وب �ي��ن ال� �ص ��اي ��غ أن � ��ه اس �ت �ك �م��اال
لجهود الكويت في دع��م مجموعة
مينافاتف وتعزيز معايير مكافحة
غ �س��ل األم � � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � ��اب
ع� �ل ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ت �م��ت
ت�س�م�ي��ة ال �ك��وي��ت رئ �ي �س��ا م�ش��ارك��ا
لفريق التقييم املتبادل املنبثق عن
مجموعة مينافاتف.

ط��ال �ب��ا وط ��ال� �ب ��ة أك� �ث ��ر م� ��ن ث�ل�ث�ه��م
دارس� � � � � ��ون ل� �ل� �ط ��ب وت �خ �ص �ص��ات��ه
العديدة مشيرا إلى أن عدد الطلبة
ارت �ف��ع ب�ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة خ�ل�ال ال�ع��ام
املاضي.

السفير رزوقي يبحث
في لوكسمبورغ تشكيل
لجنة مشتركة بين البلدين
ي �ب �ح��ث س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت
لدى بلجيكا واالتحاد االوروبي
ودوق� � �ي � ��ة ل ��وك� �س� �م� �ب ��ورغ ض� ��رار
ع�ب��دال��رزاق رزوق��ي واملسؤولون
ال�ح�ك��وم�ي��ون وال �ب��رمل��ان �ي��ون في
ل��وك �س �م �ب��ورغ األس � �ب ��وع امل�ق�ب��ل
ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
البلدين.
وق� � � ��ال ال� �س� �ف� �ي ��ر رزوق� � � � ��ي ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا إن� ��ه س�ي�ن��اق��ش
خ�ل�ال سلسلة م��ن االج�ت�م��اع��ات
التي سيعقدها االثنني والثالثاء
امل� �ق� �ب� �ل�ي�ن ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
وال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وأه �م �ي��ة
ل ��وك� �س� �م� �ب ��ورغ داخ � � ��ل االت � �ح ��اد
األوروب � � � � � � � � ��ي الس� � �ي� � �م � ��ا ك ��ون� �ه ��ا
ت��دع��م رف��ع ت��أش�ي��رة شينغن عن
امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين مضيفا
أنه واملسؤولني في لوكسمبورغ
س � � �ي � � �س � � �ت � � �ع� � ��رض� � ��ون ال � � ��وض � � ��ع
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال� � �ش � ��رق األوس � � ��ط
وال �ت �ط��ورات ف��ي اليمن وال �ع��راق
وإيران سوريا وعملية السالم.
ول� �ف ��ت إل� ��ى أن� ��ه وامل� �س ��ؤول�ي�ن
س � �ي � �ب � �ح � �ث� ��ون ت � �ش � �ك � �ي� ��ل ل �ج �ن��ة
م �ش �ت��رك��ة م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ل �ت �ع��زي��ز
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
وب � �ح� ��ث ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة

السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي

والتعليمية املشتركة معربا عن
أمله في أن تكون اللجنة جاهزة
ل� �ي ��وق ��ع ع �ل �ي �ه��ا ال � �ن ��ائ ��ب األول
لرئيس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ع�ن��دم��ا
يزور بلجيكا في وقت الحق.
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فريق الغوص يرفع شباك
صيد مهملة عند مدخل
ميناء الشويخ

صورة وتعليق

ت �م �ك��ن ف��ري��ق ال� �غ ��وص م ��ن رف��ع
ش�ب��اك صيد مهملة ت�ح��وي مئات
األس� �م ��اك ال �ن��اف �ق��ة وال �ح �ي��ة بلغت
زن� �ت� �ه ��ا ط� �ن�ي�ن ع� �ل ��ى ع� �م ��ق ت�س�ع��ة
أم �ت��ار م�ق��اب��ل س��اح��ل ال �س�لام عند
مدخل ميناء الشويخ .وقال رئيس
الفريق وليد الفاضل لكونا إن هذه
الشباك كانت تقع في املمر املالحي
املؤدي إلى ميناء الشويخ وتسبب
خ� � �ط � ��ورة م�ل�اح� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �س �ف��ن
وال � �ق ��وارب خ �ص��وص��ا أن �ه��ا ك��ان��ت
بكثافة عالية.
وأض��اف الفاضل أن عملية رفع
ال�ش�ب��اك تمت ب��ال�ت�ع��اون م��ع إدارة
ال�ت�ل��وث ال�ب�ح��ري بميناء الشويخ
موضحا أن الشباك كانت تحوي
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الشؤون تعيد النظر
في قرار المعونة
االجتماعية
أع� � �ل� � �ن � ��ت وزارة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل أن ل��دي�ه��ا
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة خ � � �ط� � ��ط ل � �ت � �ط ��وي ��ر
ال� �ق� �ط ��اع ال� �ت� �ع ��اون ��ي ف� ��ي ال �ب�ل�اد
م �ن �ه��ا اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال� �ق ��رار
 2014/35ال�خ��اص ببند املعونة
االجتماعية.
وق � ��ال وك �ي ��ل ال � � � ��وزارة ل�ق�ط��اع
ال� � �ت� � �ع � ��اون ح � �س ��ن ك� ��اظ� ��م خ �ل�ال
رعايته ملاراثون جمعية الروضة
وح��ول��ي ال�ت�ع��اون�ي��ة ال � �ـ :15لدينا
مجموعة م��ن الخطط وال�ب��رام��ج
ال �ت �ط��وي��ري��ة ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع امل�ه��م
س�ي�ت��م رف�ع�ه��ا ق��ري�ب��ا إل ��ى وزي ��رة
الشؤون هند الصبيح الفتا إلى
أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف ف� ��ي األس � � ��اس إل ��ى
خدمة الجمعيات.
وأوض � � � � � � � ��ح ك � � ��اظ � � ��م أن ت� �ل ��ك
ال � �خ � �ط� ��وات ج� � � ��اءت ب� �ع ��د ج �م��ع
امل � �ع � �ل � ��وم � ��ات وامل� � �ش � ��اك � ��ل ال� �ت ��ي
ي �ع ��ان �ي �ه ��ا ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ت� �ع ��اون ��ي
وأبرزها قرار املعونة االجتماعية
مشيرا إلى أنه سيتم االنتهاء من
ذل ��ك ف��ي غ �ض��ون ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع
وم � � � ��ن امل � �م � �ك � ��ن إدخ � � � � � ��ال ب �ع��ض
التعديالت على هذا القرار.

الداخلية :ضبط مليون حبة كبتاجون
مخبأة في أحواض زراعية
ت �م �ك �ن��ت اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
امل� � � �خ � � ��درات م � ��ن ض� �ب ��ط م� �ل� �ي ��ون ح �ب��ة
كبتاجون مخبأة في أح��واص خشبية
مخصصة للزراعة مصدرها لبنان.
وك�ش�ف��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ب�ي��ان
ل�ه��ا أم ��س ان ��ه ت��م ض�ب��ط ش�خ�ص�ين من
الجنسية السورية اخفيا تلك الحبوب
ف��ي صناديق خشبية م��ؤك��دة مواصلة
ال �ع �م ��ل ل �ك �ش��ف اي م� �ح ��اول ��ة ت �ه��ري��ب
مماثلة.
وأوض � � ��ح ال� �ب� �ي ��ان ان وك� �ي ��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��ري��ق سليمان ف�ه��د الفهد
اك ��د ال �ك��وي��ت ف �خ��وره ب��أب�ن��ائ�ه��ا رج��ال
مكافحة املخدرات لتصديهم ووقوفهم
ب��امل��رص��اد س ��دا م�ن�ي�ع��ا ت �ج��اه ال�ح�م�ل��ة
ال� �ش ��رس ��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ع �ص��اب��ات
املهربني ومروجي ومتعاطي املخدرات.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون االم��ن الجنائي اللواء
عبدالحميد العوضي تكثيف الجهود
ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ج�ف�ي��ف م �ص��ادر تهريب
املخدرات بأنواعها موضحا انه ال يتم
كشف عمليات الضبط اال بعد استكمال
كافة عمليات البحث والتحري.

وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد يعاين بعض املضبوطات

وق ��ال ان ه ��ذه ال�ض��رب��ة االس�ت�ب��اق�ي��ة
تأتي ضمن سلسلة الضربات املوجعة
ال �ت��ي ي��وج �ه �ه��ا رج� ��ال اإلدارة ال�ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات ل�ض�ب��ط ع�ص��اب��ات
ت �ه��ري��ب وت ��روي ��ج امل � �خ� ��درات واح �ب��اط
م �ح��اول �ت �ه��م إلغ � ��راق امل �ن �ط �ق��ة ب�ك�م�ي��ات
ض�خ�م��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف أن� ��واع امل �خ��درات
واملؤثرات العقلية.
واوض ��ح ال �ل��واء ال�ع��وض��ي ان رج��ال
م�ك��اف�ح��ة امل �خ ��درات ت�م�ك�ن��وا م��ن ضبط
أحواض زراعة خشبية واردة من لبنان
عبر الشحن ال�ج��وي وع�ث��روا بداخلها
ع � �ل� ��ى ك � �م � �ي� ��ات ض� �خ� �م ��ة م� � ��ن ح� �ب ��وب
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الكبتاجون تقدر بنحو مليون حبة.
واف��اد ب��ان رج��ال مكافحة امل�خ��درات
رص� � � � � ��دوا االح� � � � � � ��واض م � �ن� ��ذ ش �ح �ن �ه��ا
وخ��روج �ه��ا م��ن ل�ب�ن��ان ح�ت��ى وص��ول�ه��ا
ع��ن ط��ري��ق ال�ش�ح��ن ال�ج��وي وخ��روج�ه��ا
الى مكان التخزين.
وذك��ر ان��ه ت��م االي�ق��اع باملتهمني (23
و 24عاما) عن طريق مصدر سري وتم
ضبطهما بمنطقة جليب الشيوخ حيث
ع�ث��ر ع�ل��ى االح� ��واض الخشبية م��ؤك��دا
اع �ت��راف املتهمني بأنهما ق��ام��ا بجلب
ال�ح�ب��وب امل �خ��درة م��ن ل�ب�ن��ان وشحنها
وإدخالها عبر الشحن الجوي.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ك ��ائ� �ن ��ات ب� �ح ��ري ��ة وأس � �م� ��اك� ��ا ب�ين
ن��اف�ق��ة وح �ي��ة ب �ك��ل م��ا ي�ع�ن�ي��ه ذل��ك
من تلوث البيئة البحرية مؤكدا أن
الفريق يبذل قصارى جهده للحد
م ��ن ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة وامل ��ؤث ��رة
على سالمة بيئتنا البحرية آمال
تشديد العقوبات على الصيادين
ال� � ��ذي� � ��ن ي � � �ت � � �ج� � ��اوزون ال � �ق� ��وان�ي��ن
البحرية الخاصة بالصيد وصوال
إل� � ��ى وق� � ��ف ال� �ت � �ع ��دي ��ات ف � ��ي ب �ح��ر
الكويت م��ع السعي إل��ى املحافظة
على الحياة البحرية كونها جزءا
من املنظومة الطبيعية.
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