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رئيس مجلس األمة
يستقبل السيد
عمار الحكيم

الري يقترح 4
فصول للعام
الدراسي الجامعي

الخرافي يستقبل
المهنئين بمناسبة
شهر رمضان

يستكمل نظر بنود جدول األعمال في جلسة اليوم

المجلس يقر ميزانيات  11جهة حكومية
و 112توصية

الغانم :كل الشكر للقائمين على قناة المجلس الستفزازهم سراق المال العام

قرارات المجلس بشأن الحسابات الختامية والميزانيات
ف� �ي� �م ��ا ي �س �ت �ك �م��ل م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� �ن ��اق� �ش ��ة ب � �ن � ��ود ج � � � ��دول األع � �م � ��ال
واألول ��وي ��ات التشريعية ف��ي جلسة
األرب� � �ع � ��اء ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ال � �ي ��وم واف ��ق
ف��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ع��ادي��ة أم ��س ع�ل��ى 11
تقرير للجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي عن مشاريع قوانني بربط
ميزانيات  11جهة حكومية إضافة
إل� � ��ى اع� �ت� �م ��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
لثماني جهات منها.
وش �م �ل��ت ال �ت �ق ��اري ��ر ك �م��ا ان�ت�ه��ت
إليها اللجنة ربط الحساب الختامي
ل�ك��ل م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة لالستثمار
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وم��ؤس �س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وم � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
لكل من مؤسسة املوانىء ومؤسسة
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وم �ج �ل��س األم ��ة
والهيئة العامة للشباب والرياضة،
كما شملت التقارير ربط ميزانيات
ال �ج �ه��ات ال �ث �م��ان �ي��ة ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر
إضافة إلى  3جهات أخرى هي :هيئة
ال �ط ��رق وال �ن �ق��ل وه �ي �ئ��ة االت �ص ��االت
والهيئة العامة للغذاء.

الغانم مترئسا الجلسة وإلى جانبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح

وت�ض�م�ن��ت ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي واف ��ق
ع�ل�ي�ه��ا امل�ج�ل��س أم ��س  112توصية
ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ت�م�ح��ورت معظمها ح��ول
ضرورة التعاون مع ديوان املحاسبة
ب �ش �ك��ل ف �ع��ال وال �ع �م��ل ب �ج��دي��ة على
تسوية املالحظات واملخالفات.
وخ � �ل� ��ال ال� �ج� �ل� �س ��ة وج � � ��ه رئ �ي ��س

ملف الدستور
حصاد المجلس في  52عاما «الفصل السابع»:
 عودة الحياة النيابية بعد الحل غير الدستوريوالتحرير
  849تشريعا منها  210قوانين و 546قانوناللميزانيات و 93اتفاقية
  1594سؤاال و 381اقتراحا بقانونو 1236رغبة

تفاصيل (ص)15-06

مجلس األم��ة م��رزوق الغانم خالص
الشكر للقائمني على ق�ن��اة املجلس
وذل ��ك ع�ل��ى ج �ه��وده��م ف��ي ال�ن�ه��وض
ب��ال �ق �ن��اة واس �ت �ف ��زازه ��م س � ��راق امل ��ال
العام ووقوفهم ضد رموز الفساد.
ودع��ا الغانم خ�لال الجلسة أمس
جميع ال�ن��واب إل��ى تحمل مسؤولية
الجلوس تحت قبة عبدالله السالم

مطالبا بعدم التعرض ألي مذهب أو
أي فئة من فئات املجتمع الكويتي،
م ��ؤك ��دا ان� ��ه ل ��ن ي �س �م��ح ألي أح� ��د ان
ي� �خ ��رب ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� � ��ة ول ��ن
يضطر إلى رفع الجلسة إال للصالة.
تفاصيل (ص)08-03

القضاة يشيدون بمساعي
رئيس مجلس األمة
أش� � � � � ��اد ال � � �ق � � �ض� � ��اة ب� ��امل � �س� ��اع� ��ي
ال �ح �م �ي ��دة ال� �ت ��ي ق � ��ام ب �ه ��ا رئ �ي��س
مجلس األم��ة وبتوجيهات سامية
م ��ن ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ف ��ي ت �ق��ري��ب وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ح��ول
مشروع قانون السلطة القضائية.
وأص� � ��در رج � ��ال ال �ق �ض ��اء ب�ي��ان��ا
أك � � ��دوا ف �ي��ه أن اس �ت �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء
يرتكز على ث�لاث مسائل أساسية
وه � � ��ي :إص� �ل ��اح ال� �ب� �ن ��اء ال ��داخ� �ل ��ي
ل�ل�س�ل�ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة واالس �ت �ق�ل�ال
املالي واإلداري للسلطة القضائية
وال�ت��أم�ي�ن��ات امل��ال�ي��ة واالجتماعية

الخاصة برجال القضاء.
واعتبروا أن املشروع الحكومي
الس �ت �ق�لال ال �ق �ض��اء ي �ك��رس بشكل
ف��اض��ح هيمنة السلطة التنفيذية
على السلطة القضائية ويتضمن
م� ��واد ت�ن�س��ف االس �ت �ق�ل�ال اإلداري
للقضاء وج�ع�ل��ت م��ن وزي ��ر ال�ع��دل
ه��و امل�س�ي�ط��ر ع�ل��ى م�ق��ال�ي��د األم ��ور
اإلداري � � � ��ة وامل ��ال� �ي ��ة وه �م �ش��ت دور
امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء امل�م�ث��ل
للسلطة القضائية.
تفاصيل (ص)02

التوصيات

الجهة

حساب ختامي

امليزانية

الهيئة العامة لإلستثمار

✘

✓

8

الهيئة العامة للتطبيقي

✘

✓

10

الرعاية السكنية

✓

✓

6

مؤسسة املوانئ

✓

✓

7

التأمينات االجتماعية

✘

✓

7

مؤسسة البترول

✘

✓

45

مجلس األمة

✓

✓

3

هيئة الغذاء والتغذية

-

✓

7

هيئة الطرق والنقل

-

✓

5

هيئة االتصاالت

-

✓

6

الشباب والرياضة

✓

✓

6

الصانع :سرعة الفصل بالقضايا
وج � � ��ه وزي � � � ��ر ال � � �ع � ��دل ي �ع �ق��وب
ال � �ص � ��ان � ��ع ب � �س� ��رع� ��ة ال � �ف � �ص� ��ل ف��ي
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�ح��ال م��ن املحاكم
على إدارة الخبراء اختصارا للمدة
ال �ت��ي ي�س�ت�غ��رق�ه��ا إع � ��داد ال�ت�ق��ري��ر
وللدورة املستندية مللف الدعوى.
ودع � � ��ا ال � �ص ��ان ��ع إل� � ��ى م� ��راع� ��اة
االل�ت��زام بنوعية القضايا التي ال
تتضمن ط�ل��ب ن�س�ب��ة م��ن األرب ��اح
أو العموالت أو املكافأة السنوية

اإلمــســاك:

والقضايا التجارية الجزئية مثل
القضايا العمالية.
وس � � �ب � ��ق ل � �ل � �ص� ��ان� ��ع ال� �ت ��أك� �ي ��د
أن ق� � ��ان� � ��ون م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ج� ��رائ� ��م
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ي� �ض� �م ��ن ح �م ��اي ��ة
ق��ان��ون �ي��ة ل�ل�خ�ص��وص�ي��ة وم ��ا يتم
نشره وتداوله على شبكة االنترنت
السيما البيانات واألرقام املتعلقة
ب��ال��دف��ع اإلل�ك�ت��رون��ي وال�ح�س��اب��ات
املصرفية.

إمساكية رمضان
03:06

اإلفـــطـــار:

06:51
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هنأ دوق لوكسمبورغ بالعيد الوطني لبالده

األمير يستقبل الغانم والمحمد وعمار الحكيم
استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
بقصر السيف أمس رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم وسمو الشيخ
ن ��اص ��ر امل� �ح� �م ��د ورئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
األع�ل��ى اإلس�لام��ي ال�ع��راق��ي سماحة
ال �س �ي��د ع �م��ار ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ح�ك�ي��م
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق وذل� � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
زي� ��ارت� ��ه ل� �ل� �ب�ل�اد .وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة
نائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي جراح الصباح.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح األح � � �م � ��د رئ� �ي ��س

م �ع �ه��د امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ال �ك �ه��رب��ائ �ي�ي�ن
واإللكترونيني  -ف��رع دول��ة الكويت
– م .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�غ�ن�ي��م ورؤس ��اء
م �ع��اه��د امل �ه �ن��دس�ي�ن ال �ك �ه��رب��ائ �ي�ين
واإلل� �ك� �ت ��رون� �ي�ي�ن ف ��ي دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي .وحضر املقابلة
نائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي جراح الصباح.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ� � � � ��رى ب � �ع� ��ث س �م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل ��ى
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و امل � �ل � �ك� ��ي ال � � ��دوق
األك� �ب ��ر ه �ن ��ري  -دوق ل�ك�س�م�ب��ورغ
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن

خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لدوقية لكسمبورغ متمنيا
ل�س�م��وه م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�س�ع��ادة
ول� ��دوق � �ي� ��ة ل �ك �س �م �ب ��ورغ وش �ع �ب �ه��ا
ال �ص��دي��ق دوام ال �ت �ق��دم واالزده� � ��ار.
وب� �ع ��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن��واف األح�م��د وس�م��و الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

ولي العهد :جهود الحكيم بناءة ومنهجه وسطي
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األح�م��د أم��س سماحة السيد
ع �م��ار ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ح �ك �ي��م رئ�ي��س
املجلس األعلى اإلسالمي في العراق
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زي ��ارت ��ه ل �ل �ب�ل�اد .وق ��د رح ��ب س�م��وه
بسماحته ضيفا ع��زي��زا على دول��ة
ال �ك��وي��ت م�ش�ي��دا ب�ج�ه��ود سماحته
ال�ب�ن��اءة ف��ي ت�ق��ري��ب وج �ه��ات النظر
بني األط��راف السياسية في العراق
وتوحيد الصف العراقي ملا يتمتع
ب��ه سماحته م��ن منهجية وسطية

متمنيا سموه للعراق الشقيق دوام
األمن واالستقرار واالزدهار.
من جانبه أش��اد سماحته بعمق
ومتانة العالقات التي تربط البلدين
الشقيقني معربا عن شكره وتقديره
ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى م �س��اع��دت �ه��ا
ووق��وف �ه��ا ب�ج��ان��ب ال �ع��راق متمنيا
أن ينعم املولى عز وج��ل على دولة
ال �ك��وي��ت ق� �ي ��ادة وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا
بموفور العز والرخاء.
وحضر املقابلة محافظ العاصمة
الفريق متقاعد ثابت محمد املهنا

ورئ �ي ��س دي � ��وان س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ال �ف �ي �ص��ل ورئ �ي��س
امل��راس��م والتشريفات ب��دي��وان سمو
ول��ي العهد الشيخ م�ب��ارك الحمود
وسفير جمهورية ال�ع��راق الشقيقة
ل ��دى دول ��ة ال �ك��وي��ت ال�س�ف�ي��ر محمد
حسني بحر العلوم.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف األح�م��د سمو الشيخ
ناصر املحمد والشيخ جابر الخالد.
سمو ولي العهد مستقبال عمار الحكيم

القضاة يشيدون بمساعي رئيس مجلس األمة لتقريب
وجهات النظر في قانون استقالل القضاء
أص ��درت مجموعة م��ن القضاة
بيانا رفضت فيه مشروع قانون
اس �ت �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء ال � ��ذي ت�ق��دم��ت
ب��ه ال�ح�ك��وم��ة وط��ال�ب��وا باستقالل
إداري وم ��ال ��ي ل �ل �ق �ض��اء الس�ي�م��ا
ال�ت��أم�ي�ن��ات امل��ال �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
الخاصة برجال القضاء مشيرين
إل��ى أن ال�ق�ض��اء ال�ك��وي�ت��ي تعرض
في الفترة األخيرة لهجمة شرسة.
وعقد رجال القضاء أمس األول
اجتماعا ف��ي م�س��رح قصر العدل
مل�ن��اق�ش��ة م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل�ق��دم
م��ن وزي ��ر ال �ع��دل ي�ع�ق��وب الصانع
ب �ت �ع��دي��ل م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 23ل�س�ن��ة  1990ف��ي ش ��أن تنظيم
القضاء وأصدروا في ختام اللقاء

ب� �ي ��ان ��ا أك � � � ��دوا ف� �ي ��ه أن اس �ت �ق�ل�ال
ال � �ق � �ض� ��اء ي � �ع� ��د م � ��ن أه � � ��م أرك � � ��ان
ال�ع��دال��ة وي ��ؤدي بالقطع إل��ى نيل
ثقة املجتمع وبالتالي إل��ى زي��ادة
ال�ث�ق��ة ب��ال��دول��ة ودوره � ��ا امل�ن�ش��ود
في إحقاق الحق ومما ال شك فيه
أن ال �ق��اض��ي ي�ع��د ب�م�ث��اب��ة القطب
م� ��ن ال� ��رح� ��ى ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع��دال��ة
لذلك سعت التشريعات الحديثة
إل��ى توفير امل��زي��د م��ن الضمانات
الس�ت�ق�لال ال�ق�ض��اء وت��وف�ي��ر سبل
العيش الكريم لرجاله.
وق ��د ت��م إع� ��داد م �ش��روع ق��ان��ون
ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة م� ��ن ب�ع��ض
رج� ��ال ال �ق �ض��اء وت ��م ع��رض��ه على
املجلس األع�ل��ى للقضاء يتضمن

ت�ن�ظ�ي��م ال �ق �ض��اء ت�ن�ظ�ي�م��ا ح��دي�ث��ا
يواكب التطورات الحالية للدولة
وي �ض��ع ال �ح �ل��ول ل�ل �م �ش��اك��ل ال�ت��ي
ت� ��واج � �ه� ��ه ك� �م ��ا ن� �ظ ��م م �خ��اص �م��ة
ال�ق�ض��اء ووض ��ع أس ��س يستطيع
م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا امل� �ت� �ض ��رر اق �ت �ض��اء
حقه في حاالت يحددها القانون.
كما ن��ص امل �ش��روع على استقالل
إداري وم ��ال ��ي ل �ل �ق �ض��اء حسبما
نص الدستور وأعطى للسلطتني
التنفيذية والتشريعية الحق في
م �ش��ارك��ة ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة في
بعض املواضع من القانون ومنها
ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال إق ��رار ميزانية
ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب��ال �ت��واف��ق
ب�ين ال�س�ل�ط��ات ال �ث�لاث وه ��ي أح��د

م �ظ��اه��ر ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�س�ل�ط��ات
التي نص عليها الدستور.
وأمام مشروع القانون املتكامل
ال��ذي أع��ده رج��ال القضاء وضعت
السلطة التنفيذية مشروع قانون
ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق� �ض ��اء ي� �ك ��رس ب�ش�ك��ل
فاضح هيمنة السلطة التنفيذية
على السلطة القضائية وضمنته
م � ��واد ت �ن �س��ف ال �ق �ل��ة ال �ب��اق �ي��ة م��ن
االس� � �ت� � �ق �ل��ال اإلداري ل �ل �س �ل �ط��ة
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ف � ��ي ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م
القضاء الحالي وجعلت من وزير
ال �ع��دل ه��و امل�س�ي�ط��ر ع�ل��ى مقاليد
األم��ور اإلداري ��ة واملالية وهمشت
دور املجلس األعلى للقضاء املمثل

ل�ل�س�ل�ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة .إن امل �ت��أم��ل
ل� �ن� �ص ��وص ذل � ��ك امل� � �ش � ��روع ي�ص��ل
إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة م �ف��اده��ا أن ال�س�ل�ط��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال ت ��ؤم ��ن ب��اس �ت �ق�لال
السلطة القضائية وتعتبرها أحد
املرافق امللحقة لها.
إن إقرار مشروع القانون املقدم
م ��ن ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال يمثل
طموح رجال القضاء وتطلعاتهم
وس � � � ��وف ي� �ف� �ت ��ح ال� � �ب � ��اب ل �ل �ط �ع��ن
ف �ي��ه أم � ��ام امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة.
وت �ج��اوب��ا م��ع امل�س��اع��ي الحميدة
التي قام بها رئيس مجلس األمة
وبتوجيهات سامية م��ن صاحب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ف ��ي ت�ق��ري��ب
وج � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ح� � ��ول م� �ش ��روع

ق��ان��ون السلطة القضائية ورغبة
م � �ن ��ا ف � ��ي إح� � �ي � ��اء ن � �ق� ��اش ع �ل �م��ي
م��وض��وع��ي وم �ح��اي��د ب �ع �ي��دا ع��ن
وس� ��ائ� ��ل ال �ض �غ ��ط وال� �ت ��أث� �ي ��ر ف��ي
ه ��ذا االت �ج��اه أو ذاك ف��إن�ن��ا نعلن
ع��ن س�ح��ب ال�ش�ك��وى امل�ق��دم��ة ضد
ال��وك�لاء وإي �ق��اف اج� ��راءات تنفيذ
األحكام الصادرة ملصلحة بعض
رجال القضاء.
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رسالة واردة من سمو األمير يشكر فيها رئيس وأعضاء المجلس على التهنئة برمضان

المجلس يوافق على ميزانيات  11جهة
حكومية و 112توصية
وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على 11
تقريرا للجنة الميزانيات عن ربط ميزانيات  11جهة اضافة
إلى اعتماد الحساب الختامي لـ 8جهات منها.وشملت
التقارير كما انتهت اليها اللجنة ربط الحساب الختامي
لكل من هيئة االستثمار وهيئة التطبيقي والتأمينات
ومؤسسة البترول والموافقة على الحساب الختامي
لكل من مؤسسة الموانىء والرعاية السكنية ومجلس
األمة والشباب والرياضة ،كما شملت التقارير ربط
ميزانيات الجهات الثمانية السالفة الذكر اضافة إلى 3
جهات اخرى هي :هيئة النقل وهيئة االتصاالت وهيئة
الغذاء.وتضمنت التقارير  112توصية للجنة الميزانيات.

الزلزلة :نشكر
األمير على
المبادرات
المتكررة لتهنئة
النواب بالمناسبات
المختلفة

الغانم مترئسا الجلسة

اف�ت�ت��ح رئ�ي��س مجلس االم ��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م الجلسة ال�ع��ادي��ة العلنية ام��س
ال �ث�ل�اث��اء ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة
ورب��ع الساعة ،وتال األم�ين العام اسماء
االع � � �ض � ��اء ال � �ح ��اض ��ري ��ن وامل� �ع� �ت ��ذري ��ن
والغائبني من دون اذن او اخطار.
بند الرسائل
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة ب�ن��د
الرسائل
ت �ض �م��ن ك �ش��ف االوراق وال ��رس ��ائ ��ل
رسالتني كالتالي:
 رس��ال��ة م��ن حضرة صاحب السموامير ال�ب�لاد يشكر فيها رئيس مجلس

الغانم يهنئ
نظيره في
لوكسمبورغ
بالعيد الوطني
ب � �ع� ��ث رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
األمة مرزوق الغانم برقية
تهنئة إل��ى رئيس مجلس
ال �ن ��واب ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ
م � � ��ارس دي ب��ارت �ل��وم �ي��و
وذل� � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
الوطني لبلده.

االم��ة وال�س��ادة االع�ض��اء على تهنئتهم
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
 رسالة من رئيس اللجنة االسكانيةي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح ��ال ��ة ال �ت �ق��ري��ر رق ��م 109
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن االق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب�ش��أن تعديل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  50لسنة
 1994ف� ��ي ش� � ��أن ال� �ق� �س ��ائ ��م وال� �ب� �ي ��وت
امل �خ �ص �ص��ة الغ � ��راض ال �س �ك��ن ال �خ��اص
الى لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
لالختصاص طبقا لنص امل��ادة  58من
الالئحة الداخلية.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن �ت �م �ن��ى اخ��ذموافقة املجلس على قوانني امليزانيات

وال �ع �م ��ال ��ة امل �ن��زل �ي��ة وان � �ش� ��اء ش��رك��ات
مساهمة وقانون ديوان حقوق االنسان
وال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي وح�م��اي��ة البيئة
وه�ي�ئ��ة االت �ص��االت وت�ق��ري��ر االي��داع��ات
والحيازات.
(موافقة عامة).
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل��رس��ائ��ل ال � ��واردة فنشكر
صاحب السمو على امل�ب��ادرات املتكررة
ل �ت �ه �ن �ئ��ة م �ج �ل��س االم � � ��ة ب��امل �ن��اس �ب��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ش�ه��ر رم �ض��ان م�ع�ن��اه ال�ح��ب
وال� ��والء ل �ه��ذا ال��وط��ن ،ات�م�ن��ى م��ن وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ان
ينصف املوظفة حنان الشرف في وزارة
الصحة دزوها لندن طلعت كل الحرامية

دزوه� � ��ا امل��ان �ي��ا ط �ل �ع��ت ك ��ل ال �ح��رام �ي��ة،
وك��ذل��ك ام��ري�ك��ا ه�ن��اك س��رق��ات بعشرات
امل �ل��اي �ي��ن ف �ل��ا ت� ��وج� ��د رق � ��اب � ��ة وع �ن ��دم ��ا
اك �ت �ش �ف��ت ال �س��رق��ات واب �ل �غ��ت ال� � ��وزارة،
واختلقوا لها تهمة وقيدت في امريكا
 6اشهر زورا وبهتانا ،ول��م نر اال االذن
التي ال تسمع ،واناشد النائب االول ان
ي�ن�ص��ف ه ��ذه ال �س �ي��دة ال�ك��وي�ت�ي��ة والب��د
ان ننصف تلك امل ��رأة الكويتية وام��رن��ا
بأيدي وافدين في السفارة واالستمرار
في هذه الحالة خطأ.
ات�م�ن��ى م��ن ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة ان ت��داف��ع
عن مواطنيها ،وان ارى تدخال سريعا
الن �ق ��اذ ه ��ذه امل��واط �ن��ة ال �ص��ال �ح��ة ال�ت��ي

اكتشفت السرقات للمال العام ،واتمنى
ان ي�ق��ول لنا ال�ن��ائ��ب االول م��ا اج ��راءات
الوزارة.
 صباح الخالد النائب االول لرئيسم �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء :اش� �ك ��ر االخ ي��وس��ف
الزلزلة على اث��ارة هذا املوضوع ،وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وم �ن �ت �س �ب��وه��ا ف ��ي ال��داخ��ل
والخارج مهامهم االساسية الدفاع عن
الكويت واملواطنني وتتابع هذه القضية
ف ��ي امل �ك �ت��ب ال �ص �ح��ي ف ��ي ال� �خ ��ارج منذ
بدايتها ومع احترامنا لكل االتفاقيات

التتمة ص04

رئيس مجلس األمة يستقبل الحكيم
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم في مكتبه أم��س رئيس املجلس
االع� �ل ��ى االس�ل��ام� ��ي ال� �ع ��راق ��ي س �م��اح��ة
السيد عمار عبد العزيز الحكيم والوفد
املرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وج��رى خ�لال اللقاء استعراض آخر
ال �ت �ط��ورات وامل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى الساحة
االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وأه� � � ��م ال � �ت � �ح ��دي ��ات ال �ت ��ي
ت��واج�ه�ه��ا دول امل�ن�ط�ق��ة وع �ل��ى رأس�ه��ا
اإلرهاب.
وح�ض��ر ال�ل�ق��اء م��راق��ب مجلس األم��ة
ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري وال�ن��ائ�ب��ان فيصل
ال� �ش ��اي ��ع وال� ��دك � �ت� ��ور ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة
وم �ح��اف��ظ ال �ع��اص �م��ة ال �ف��ري��ق م�ت�ق��اع��د
ث��اب��ت محمد املهنا وسفير جمهورية
العراق لدى دولة الكويت محمد حسني
بحر العلوم.

نطالب بإنصاف
المواطنة حنان
الشرف والدفاع
عنها
صباح الخالد:
مهمتنا األساسية
الدفاع عن
المواطنين في
الخارج
العمر :تجب
محاربة المتاجرين
والمضاربين
باألراضي السكنية
طنا :نقل حراج
السيارات بالجهراء
خالل العطلة
البرلمانية أو
استجواب العلي

الغانم مستقبال رئيس املجلس االعلى االسالمي العراقي
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إحالة رسوم القسائم غير المبنية
على المالية بناء على طلب اإلسكانية
تتمة المنشور ص03
واتفاقية فيينا ومسؤوليتنا ان نتابع
مواطنينا في كل مكان.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال � ��دور ال�ك�ب�ي��ر علىوزير الصحة والنائب االول السترجاع
ج��وازه��ا الديبلوماسي .أح��ب ان اهنئ
الشعب الكويتي بحلول شهر رمضان
املبارك ،رسالة اللجنة االسكانية ،مهمة
ج� � ��دا ،م ��ن خ �ل��ال ف � ��رض ال� ��رس� ��وم ع�ل��ى
االراض��ي الفضاء التي تزيد مساحتها
على  5000م�ت��ر ،الن ه�ن��اك مشكلة يئن
منها املواطن وهي املضاربة بالعقارات،
ه�ن��اك م�ن��اط��ق داخ�ل�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�لاس�ك��ان ال ي�س�ت�غ�ل��ون ه ��ذه االراض� ��ي،
وال � �ـ  150دي �ن ��ارا ب ��دل االي �ج ��ار الت�ك�ف��ي
ل�ل�اي� �ج ��ار ،وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ان االراض� � ��ي
م �ت��اح��ة وم� ��وج� ��ودة ،ون �ت �م �ن��ى تطبيق
هذا القانون وهذه التوزيعات لن نفعل
بها على امل��دى الطويل و 12ألف وحدة
سكنية ال تكفي ،والبد من ايجاد بدائل
فورية ،ومحارية املضاربني واملتاجرين
باالراضي السكنية ،وفرض رسوم على
االراضي التي تزيد على  500متر.
ال��دور الكبير على وزي��ر االس�ك��ان ان
يتحرك سريعا وان يوجد حلوال فورية
وزي ��ادة كمية ال�ت��وزي�ع��ات على  12ألف
قسيمة سكنية.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ه �ن��اك أراض ك�ث�ي��رةفارغة وال يتم استغاللها وسمو رئيس
ال ��وزراء ت�ع��اون م��ع ال�ن��واب وأزال ح��راج
السيارات في الجهراء وينقل الى منطقة
اخرى بأسرع وقت والوزير السابق كان
ق��اب ق��وس�ين أو أدن��ى م��ن توقيع ال�ق��رار
لكنه استقال والوزير الجديد ينبغي ان

الصالح :الخارجية
مطالبة بالتحرك
الفوري لعودة
المواطنة المحتجزة
في أميركا إلى البالد

حمود الحمدان

يتعاون معنا ،فمن يبيع وم��ن يشتري
م �خ��ال �ف��ون ف ��ي ال� �ح ��راج ون �ح��ن ب�ص��دد
عطلة برملانية وال توجد أع��ذار ،وعليه
اس�ت�خ��دام االرض ع�ل��ى ن�ظ��ام ال �ـ B.O.T
ويسوون سوقا جميال يناسب الكويت
الجميلة ،وخالل الـ  4اشهر وبعد افتتاح
سمو األمير دور االنعقاد املقبل اذا لم
ي �ت��م ن �ق��ل ال� �ح ��راج وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة على
امل �ن �ص��ة .وب��ال �ت��ال��ي ال ب��د ان ي �ك��ون لنا
اج��راء ف��وري وسريع ونتمنى من وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ان ي �ت �خ��ذ اج� � ��راء اي�ج��اب�ي��ا
واع � � ��ادة ال �ح �ص��ان��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،ال
ي �ج��وز ان ن �ت��رك م��واط �ن��ة ك��وي �ت �ي��ة في
ام �ي��رك��ا ع�ل�ي�ه��ا ق �ي��ود وال ت�س�ت�ط�ي��ع ان
تتحرك.
 حمود الحمدان :هذا ما أعتاد اهلال�ك��وي��ت عليه ه��و التهنئة ب�ين الحكام

الحمدان :المدن
العمالية تحل
 ٪ 50من مشكلة
السكن الخاص

عدنان عبدالصمد

واملحكومني وه��ذا يزيد املحبة وااللفة
ب�ي�ن ال�ش�ع��ب وه ��و م��ن اه ��م ال��رك��ائ��ز في
املجتمع الكويتي.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة فنحن
ن �ت �ط��رق ال � ��ى ق �ض �ي��ة غ �ل��اء االي � �ج� ��ارات
ال �ت��ي أره� �ق ��ت ك��اه��ل امل ��واط ��ن وت��وزي��ع
 12ال� ��ف وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة اع �ط��ى ه� ��دوءًا
ن�س�ب�ي��ا ل �ل �م��واط��ن وال ن��ري��ده��ا وع ��ودا
غ�ي��ر حقيقية ،وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل��رس��وم فلو
ك��ان��ت ه�ن��اك وف��رة لسكن امل��وط��ن وعلى
ال �ح �ك��وم ��ة ان ت �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا
وامل� � ��دن ال �ع �م��ال �ي��ة ه ��و ي �ح��ل  ٪ 50م��ن
مشكلة السكن الخاص وبالتالي يوفر
اإلي � �ج� ��ار ل �ل �م ��واط ��ن .وال ب ��د أن ن�ف�ع��ل
حماية املستهلك فال يوجد لديها ميزان
تكلفة السلع وال تعرف األسعار.
 -ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه �ن��اك رس��ال��ة

م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �خ �ص��وص
تعديل قانون رقم  8لسنة  2008يتعلق
ب�ف��رض رس ��وم ع�ل��ى االراض� ��ي ال�ف�ض��اء،
ال� �ق ��ان ��ون ي �ف ��رض ع �ل��ى م ��ن ال ي�س�ت�غ��ل
هذه االراض��ي سواء بالبيع برسم قدره
 10دن��ان�ي��ر وال�ت�ع��دي��ل يقضي بتعديله
م ��ن  10ال ��ى دي �ن��اري��ن وه� ��ذا م��رف��وض،
ألن ال �ق��ان��ون ي�ق�ض��ي ب�ك�س��ر م �ح��اوالت
االح�ت�ك��ار التي اوص�ل��ت املتر ال��ى 1000
دي � �ن� ��ار وب ��ال� �ت ��ال ��ي ن �ط ��ال ��ب ال �ح �ك��وم��ة
ب �ض��رورة ت�ف�ع�ي��ل ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف�ه��و ال
يطبق بالنسبة لالراضي اليت ال تزيد
على  5000متر ونريد تفعيله ،وفي فترة
من الفترات الحكومة لم تكن تطبق هذا
القانون وكان يفترض تطبيقه على من
يملك اك�ث��ر م��ن  5000وال يستغلها وال
يتصرف فيها.

ال� � �غ � ��اء ال � �غ � ��رام � ��ة ع � �ل ��ي امل � �س ��اح ��ات
ال� �ف� �ض ��اء ه� ��و ي �ج �ع��ل ه� �ن ��اك اح �ت �ك ��ارا
وي��ؤدي ال��ى ارت�ف��اع االس�ع��ار وأت�ف��ق مع
اللجنة التشريعية ف��ي رف��ض القوانني
ول� �ك ��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ي��س م��ن
اخ �ت �ص��اص �ه��ا ب �ح��ث امل� ��وض� ��وع ول �ك��ن
ت �ب �ح��ث ف� ��ي ال �ص �ي ��اغ ��ة وال ��دس� �ت ��وري ��ة
والفكرة.
وأط��ال��ب اللجنة املختصة اآلن وهي
اإلسكانية برفض هذه القوانني الثالثة.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :م��ا تفضلبه سيد عدنان فعال ندرس االقتراحات
ب� � �ق � ��وان �ي��ن م � � ��ن ح � �ي� ��ث ال � �ص � �ي� ��اغ� ��ة او
ال��دس �ت��وري��ة وث ��م ن��رس�ل�ه��ا ال ��ى اللجنة
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عبدالصمد :إلغاء
الغرامة على
المساحات الفضاء
يزيد االحتكار
ويرفع األسعار
الحويلة :نشكر
المجلس على
تخصيصه وقتا
لتأبين والدي الراحل

أقام غبقة رمضانية واستقبل المهنئين في ديوانه

عبداهلل :قوانين نوعية بدور االنعقاد المقبل
أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه أن
ان �ج��ازات امل�ج�ل��س التشريعية كانت
ثمرة عمل دؤوب من اللجان البرملانية
ال �ت��ي ب��ذل��ت ج �ه��دا ك �ب �ي��را ف��ي عملها
خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي م�ش�ي��را
ال � ��ى ان ال � �ق ��وان �ي�ن ال� �ت ��ي اق � � ��رت ع�ل��ى
درج��ة من األهمية وتصب في صالح
امل ��واط ��ن م�ت�م�ن�ي��ا ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان
ت �س �ت �ع �ج��ل ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا وح� � ��ذر م��ن
أن ت�ع�ط�ي��ل ت �ل��ك ال �ق��وان�ي�ن سيتسبب
ف��ي ض ��رر ك�ب�ي��ر .وت��اب��ع ع�ب��د ال �ل��ه في
ت �ص��ري��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه��ام��ش
اس �ت �ق �ب��ال��ه امل �ه �ن �ئ�ين ب �ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك خالل الغبقة الرمضانية التي

اقامها بديوانه ان إق��رار تلك القوانني
اليعني تلبية كل طموح النواب حيث
ي��وج��د امل ��زي ��د م ��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ن��وع�ي��ة
التي يسعى املجلس القرارها في دور
االن�ع�ق��اد امل�ق�ب��ل ح�ي��ث سيتم التركيز
اك�ث��ر ع�ل��ى ان ت�ك��ون ال�ت�ش��ري�ع��ات ذات
جودة ال ان تكون بالكم والعدد الكبير.
وق��ال عبدالله ان املجلس ي��ري��د ان
تكون التشريعات ذات جودة وتالمس
ح�ي��اة امل��واط��ن م �ب��اش��رة وي�ج��ب على
املجلس والحكومة ان يضعوا حزمة
م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات ف��ي م �س��ارات سليمة
وصحيحة حيث نحتاج ان نضع في
االول ��وي ��ات امل�ق�ب�ل��ة ق��وان�ي�ن ت��رف��ع من

م�س�ت��وى م�ع�ي�ش��ة امل ��واط ��ن وم�س�ت��وى
الخدمات املقدمة لهم.
وت �ط �ل ��ع ع �ب ��دال �ل ��ه ان ت� �ك ��ون ل ��دى
ال�ح�ك��وم��ة ال �ق��درة ع�ل��ى تنفيذ الخطة
السنوية الفتا الى ان هناك استعجاال
واض �ح��ا م��ن ق�ب�ل�ه��ا ب�ت�ن�ف�ي��ذ خطتها
ل �ع��ام  ٢٠١٧ /٢٠١٦القادمة معتبرا
ذل ��ك خ�ط��أ اس�ت��رات�ي�ج��ي والب ��د م��ن ان
ي �ت��م ت�ق�ي�ي��م ن �ت��ائ��ج ال �خ �ط��ة ال�س��اب�ق��ة
ومتابعة تقارير الخطط التي سبقتها
حتى يتم التخطيط للمرحلة القادمة
بشكل سليم مما يتطلب عدم اإلسراع
بتقديمها ألن العبرة بالنتائج داعيا
إل � ��ى ت �ص �ح �ي��ح م� �س ��ار ه � ��ذه ال �خ �ط��ط

التي يجب ان تكون مؤثرة على حياة
االن �س��ان وال�ن��ات��ج ال�ق��وم��ي بتقديمها
حلوال واقعية للمشاكل العامة .واشار
ع �ب��دال �ل��ه ال� ��ى ان� ��ه وم� ��ع ق� ��رب ان �ت �ه��اء
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي س �ت �ك��ون ه �ن��اك
م �س��اء ل��ة ش�ع�ب�ي��ة ل �ل �ن��واب وس �ي �ك��ون
عليهم تقديم كشف بما حققوه أم��ام
ناخبيهم السيما ان املواطنني بدأوا
يتذمرون من عدم تفعيل التشريعات
التي تم إقرارها.
اما بشأن البديل االستراتيجي فقد
أك��د عبدالله ان ه�ن��اك ض��واب��ط سيتم
وض �ع �ه��ا ف ��ي اج �ت �م��اع ل �ج �ن��ة امل � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة امل �ق �ب��ل وس �ت �ق��دم ل�ل�ح�ك��وم��ة

مل �ع��رف��ة رأي� �ه ��ا وت��وج �ه �ه��ا ن �ح��و ه��ذه
الضوابط التي تنص على عدم املساس
ب �ح �ق��وق وم ��زاي ��ا امل��وظ �ف�ي�ن وت �س��ري��ع
ساللم ال��روات��ب ملن يستفيد منها من
امل��وظ �ف�ين وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى امل��وظ�ف�ين
الجدد اضافة الى ان هناك جانبا آخر
وه��و وض��ع ج ��داول ل�ل��روات��ب وامل��زاي��ا
ال �ت��ي ت �ع��رض ع �ل��ى امل �ج �ل��س م�ش�ي��را
إلى ان األم��ور ستتضح في االجتماع
املقبل مع وزير املالية وسيكون هناك
ت �ب��ادل ل��وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر م��ع الحكومة
بهذا املشروع الذي من املتوقع ان يتم
االنتهاء منه في دور االنعقاد املقبل.

خليل عبدالله

aldostoor
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العمير يرد على تساؤالت النواب
بشأن الخالفات في القطاع النفطي
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املختصة ،بالنسبة للرسالة الواردة من
صاحب السمو االمير وتهنئة االعضاء
ممثلني للشعب الكويتي بحلول الشهر
ال�ف�ض�ي��ل فنحن ن �ب��ادل س�م��وه التهنئة
على تحمله عناء الحفاظ على التقاليد
امل��وروث��ة على فتح ال��دي��وان واستقبال
ابنائه أب�ن��اء الشعب جريا على العادة
وان ك ��ان ه ��ذا االم� ��ر ال �ي��وم ب �ع��د زي ��ادة
ال� �س� �ك ��ان وت � �ع� ��دد ال� �ف� �ئ ��ات وال� �ش ��رائ ��ح
الحريصة على نيل مواصلة ش��رف ما
جبل عليه اآلب��اء واألج ��داد على تهنئة
سمو األمير وأس��رة الخير .وم��ا رأيناه
م� ��ن ت �ل�اح ��م ف� ��ي دي � � � ��وان األس � � � ��رة وك ��ل
م�ش��ارب أه��ل ال�ك��وي��ت لترسيخ التفاف
ال�ش�ع��ب ح ��ول ق�ي��ادت��ه ورع��اي��ة ال�ق�ي��ادة
لهذا الشعب ،الوقت عصيب وبدا سمو
االم �ي��ر متحمال ه��ذا ال�ع�ن��اء وه��و يقف
كل ه��ذه الساعات ،ندعو لسموه بطول
ال �ع �م��ر وان ي �ع �ي��د ال� �ل ��ه ع �ل��ى ال �ك��وي��ت
الشهر الكريم باألمن واالمان وان نكون
خ�ي��ر ع��ون وس�ن��د ل�س�م��و االم �ي��ر .هناك
تراكمات واخ�ت�لاالت إال أن ه��ذا الشعب
يستحق املزيد من الخير وأشهد الله ان
هذا املجلس ورئيسه يبذلون الجهد من
أجل هذا الشعب.
 ع�ب��دال�ص�م��د :ه �ن��اك اس �ب��اب اخ��رىل��زي��ادة اس �ع��ار ال �ع �ق��ارات وم�ن�ه��ا ن��درة
العقارات وهذا القانون هو لفك الحصار
عن العقارات.
ووافق املجلس على الرسالة الواردة
من رئيس اللجنة التشريعية.
(موافقة عامة)

05

العتيبي :يجب
مساواة خريجي
تكنولوجيا التعليم
بخريجي التخصصات
األخرى

د .محمد الحويلة:

 د .محمد الحويلة :أتقدم الى مقامص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و وس � �م ��و ول� � ��ي ع �ه��ده
االمني ورئيس الوزراء ورئيس واعضاء
امل�ج�ل��س ب��ال�ت�ب��ري�ك��ات س��ائ�ل�ين ال �ل��ه أن
ي�ع�ي��ده ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب��ال�خ�ي��ر وال�ي�م��ن
وال� �ب ��رك ��ات ،ف �ق��دن��ا رج�ل��ا ع �ظ �ي �م��ا ق��دم
للكويت وشعبها الكثير والكثير منذ
ان مثل الشعب ع��ام  75ومل��دة  5فصول
تشريعية ف��أج��د ان��ه ل��زام��ا علي ان اقف
له اج�لاال فتعلمت منه مكارم االخ�لاق،
ف �ج��زاه ال�ل��ه خ�ي��را رئ�ي��س مجلس االم��ة
ع �ن��دم��ا خ �ص��ص وق �ت��ا ل �ت��أب�ي�ن ال�ف�ق�ي��د
وأشكر كل من كان له كلمة لتأبينه.
بند األسئلة
• س� � ��ؤال ال �ن ��ائ ��ب ف� � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي

الري :التعويضات
أكثر من مليار
دينار ولم نجد أي
مشاريع بيئية

أحمد الري

ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ب�ش��أن ع��دد خ��ري�ج��ي ق�س��م تكنولوجيا
التعليم في العشر سنوات
 ف� � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :خ��ري �ج��و ق�س��متكنولوجيا التعليم منذ عشر سنوات
في ازدي��اد واع��داده��م كثيرة ،فال بد من
وجود مطور تربوي متخصص ،ويجب
م �س ��اواة خ��ري�ج��ي ه ��ذا ال�ت�خ�ص��ص مع
خريجي التخصصات األخرى ،ونطالب
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ان ي�ع�ت�م��دوا ع�ل��ى صف
التخرج واعطائهم حقهم بالكامل.
• س ��ؤال ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ل��وزي��ر
النفط الفادته عما اذا كانت لدى الهيئة
العامة للبيئة خطة للمشاريع البيئية
االستصالحية
 -أح � �م ��د الري :ب� �خ� �ص ��وص االث � ��ار

امل�ت�ب�ق�ي��ة م ��ن ال� �غ ��زو ال �ع��راق��ي ال �غ��اش��م
ف��ان اك�ث��ر م��ن س��ؤال وج��اء ت�ن��ي االج��اب��ة
في صفحة واح��دة ،والتعويضات اكثر
م��ن مليار دي�ن��ار ول��م نجد اي مشاريع
بيئية ،او اع��ادة البيئة السليمة الرض
وم�ي��اه الكويت وه��ذا يحتاج ال��ى خطة
واضحة ،ولكن الجواب عام في صفحة
واحدة وسوف اوجه سؤاال آخر للوزير.
 ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر ال �ن �ف ��ط :ه��ذهالقضية مهمة جدا والتعويضات التي
اس�ت�ل�م�ن��اه��ا ي �ج��ب ان ت��وج��ه ال�ت��وج�ي��ه
ال �ص �ح �ي��ح مل �ع��ال �ج��ة االض � � ��رار ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ال �ت��ي ن�ت�ج��ت ع��ن ال �غ��زو ال �غ��اش��م ،واذا
كان النائب أحمد الري يقول ان االجابة
ن��اق�ص��ة ف��ان��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ان اجلس
معه واعطيه كل البيانات واملعلومات.

 أح � �م ��د الري :ن �ش �ك��ر اب� � ��ا ع��اص��موس��وف نتعامل ب��روح القانون وسوف
اح� ��دد م �ع��ه م ��وع ��دا ل�ل�ج�ل��وس م �ع��ه في
ال� �ع� �ط� �ل ��ة ،ون� �ت ��اب ��ع امل � ��وض � ��وع مل� ��ا ف�ي��ه
مصلحة الكويت.
• س��ؤال النائب د .محمد الحويله
ل��وزي��ر االس �ك��ان ب�ش��أن امل�س��اح��ات التي
قامت بلدية الكويت بتسليمها ملؤسسة
الرعاية السكنية
 محمد الحويلة ٪8 :فقط مساحاتمستغلة من الدولة و ٪92من املساحات
غير مستغلة ،والقضية االسكانية في
قمة االول��وي��ات وينبغي ان يكون هناك
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الري يقترح  4فصول للعام الدراسي الجامعي
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري ب��اق�ت��راح
برغبة بأن يصدر وزير التعليم العالي
قرار تقسيم نظام السنة الدراسية الى
أرب�ع��ة ف�ص��ول ،اث�ن��ان منهما ال��زام�ي��ان
اع �ت �ي��ادي��ان (خ��ري��ف ورب� �ي ��ع) ،واث �ن��ان
اختياريان (صيفي وش�ت��وي) ،وتكون
م��دة ال�ف�ص��ل االع �ت �ي��ادي ارب �ع��ة اش�ه��ر،
وال �ف �ص ��ل االخ� �ت� �ي ��اري ش �ه��ري��ن ف �ق��ط،
ويتضمن القرار الئحة واضحة تضع
شروط واولوية التدريس في الفصلني
االخ �ت �ي��اري�ي�ن امل �ق �ت��رح�ي�ن ،وذل � ��ك على
النحو املبني بالجدول املرفق
وق��ال الري في مقترحه ان��ه انطالقا
م � � ��ن م � � �ب � ��دأ ال � � �ح � � ��رص ع � �ل� ��ى ت� �ط ��وي ��ر
ال��دراس��ة في جامعة الكويت واالرتقاء
ب�م�س�ت��واه��ا ن �ت �ق��دم ب ��االق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة
ال � �خ ��اص ب �ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ ��ام ال ��دراس ��ي
ال �ج��ام �ع��ي ك �ب��دي��ل ع��ن ن �ظ��ام امل �ق��ررات
امل �ع �م��ول ب ��ه ح��ال �ي��ا ف ��ي ال �ك �ل �ي��ات ع��دا

مضبطة

كلية الحقوق وكلية الطب بشأن ادراج
ف �ص �ل�ين اخ �ت �ي��اري�ي�ن ض �م��ن ال �ف �ص��ول
ال��دراس�ي��ة الجامعية وال ��ذي م��ن شأنه
ان ي �ح��ل م �ش �ك �ل��ة ال �ت �ك ��دس ال �ط�ل�اب��ي،
وت �س �م ��ح ل �ل �ط �ل �ب��ة ب �ت �خ �ف �ي��ف ع�ب�ئ�ه��م
ال��دراس��ي،وت��وزي �ع��ه على اش�ه��ر السنة
امل �خ �ت �ل �ف��ة وي �ض �م��ن ل �ه��م ال � �ق ��درة ع�ل��ى
دراس � ��ة امل� �ق ��ررات امل �ط �ل��وب��ة ف��ي ف �ت��رات
اقصر وبالتالي التخرج املبكر.
وت��اب��ع ان ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ي��أخ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار ض �م��ان ال �ت ��درج ف��ي ت��دري��س
امل�ن�ه��ج ف��ي ال�ف�ص��ل االخ �ت �ي��اري وع��دم
تكدسه ف��ي ف�ت��رة قصيرة على الطلبة
الن م��ن ش��أن ذل��ك ان ي��ؤث��ر ع�ل��ى تلقي
الطالب للمواد ال��دراس�ي��ة وعلى عطاء
وم�ج�ه��ود االس �ت��اذ ال�ج��ام�ع��ي ،ك�م��ا ان
ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ف��ي ح ��ال تطبيقه يسمح
ل�ل�ط�ل�ب��ة ال �ت �م �ت��ع ب ��اج ��ازة ص �ي �ف �ي��ة او
شتوية ملدة شهرين متى ما اراد ذلك.

واض � � � ��اف :م� ��ن م� ��زاي� ��ا ه � ��ذا ال �ن �ظ��ام
بقاء م��دة الفصل ال��دراس��ي االختياري
ش�ه��ري��ن ،وه ��ذا يضمن تغطية املنهج
وه �ض �م��ه م ��ن ق �ب��ل ال �ط ��ال ��ب ف ��ي ف �ت��رة
معقولة شبيهة بفترة الفصل الصيفي
الحالي ،حيث ان الكثير من املقررات ال
يمكن تكثيف دراستها بأقل من شهرين
ل�ص�ع��وب�ت�ه��ا وك �ث��اف��ة م�ع�ل��وم��ات�ه��ا في
مختلف كليات الجامعة ،وبالتالي فان
ف�ت��رة ال�ش�ه��ري��ن ه��ي اق�ص��ر م��دة يمكن
اعتمادها للفصل الدراسي االختياري.
مؤكدا ان ه��ذا النظام اثبت نجاحه
وق �ب��ول��ه م ��ن ال �ط��ال��ب واالس � �ت� ��اذ ب�ع��د
تطبيقه ف��ي ال�ي��اب��ان ،ك�م��ا ان الفصول
االخ �ت �ي��اري��ة ت�ق��ع ف��ي م��وس��م ال�ع�ط�لات
الحكومية (ال�ع�ط�ل��ة الصيفية  -عطلة
ن�ص��ف ال�س�ن��ة  -عطلة ع�ي��دي التحرير
واالس� � �ت� � �ق �ل��ال) وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي�س�ت�ط�ي��ع
اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ان يقضوها

م��ع ابنائهم داخ��ل وخ��ارج الكويت اذا
ل��م ي��رغ�ب��وا ف��ي ال�ت��دري��س ف��ي الفصول
االخ�ت�ي��اري��ة ،الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذا النظام
ي� �ح� �ق ��ق م �ص �ل �ح ��ة واض� � �ح � ��ة ف � ��ي ظ��ل
ازم ��ة ت �ك��دس ال�ط�ل�ب��ة ال�ح��ال�ي�ين وال�ت��ي
انعكست سلبا على العملية التعليمية
وت �س �ب �ب��ت ف� ��ي ع � ��دم ت� ��واف� ��ر امل � �ق� ��ررات
ال ��دراس� �ي ��ة امل �ط �ل��وب��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة وت��أخ��ر
تخرجهم حتى وص��ل بالبعض منهم
ان يتخرج بعد مرور عدة سنوات على
موعد تخرجه ال��دراس��ي لذلك ف��ان هذا
النظام يضمن سرعة تخرج الطلبة في
فترات اقصر ،ويمنح الطالب خيارات
كثيرة وايضا يقل التكلفة املادية على
ال �ج��ام �ع��ة ب�س�ب��ب اخ �ت �ص��ار ال �س �ن��وات
ال� ��دراس � �ي� ��ة ك� �م ��ا ي �م �ن��ح ع� �ض ��و ه�ي�ئ��ة
ال �ت ��دري ��س ف��رص �ت�ين ل�ل�اج ��ازة ي�خ�ت��ار
اح��ده�م��ا او كليهما كفصل اخ�ت�ي��اري
بناء على رغبته الشخصية.

الفصل
الدراسي

البداية

املرفق

االعتيادي
االول

9 /1

12 /31

االختياري
االول

1/1

2 /28

االعتيادي
الثاني

3 /1

6 /30

االختياري
الثاني

7 /1

8 /31

العمير :يجب
أن يتم توجيه
التعويضات البيئة
في اإلتجاه الصحيح
ما عندنا مانع
للتنازل عن غرب
هدية للرعاية
السكنية
الحويلة :نتمنى
االهتمام بمشروع
غرب هدية
واالنتهاء من
اعتماده منطقة
سكنية
حماد :صدور حكم
ضد أستاذ في
التطبيقي ووزير
التربية يتجاهل
تنفيذه
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مطالبات نيابية بتالفي مالحظات
المحاسبة في الميزانيات الجديدة
تتمة المنشور ص05
اهتمام لهذه القضية التي تعتبر هما
ك �ب �ي��را ،ف��ي م �ش��روع غ ��رب ه��دي��ة وه��ذا
امل �ش ��روع ل��م ي ��رى ال �ن��ور وك��ان��ت ه�ن��اك
خ� �ط ��وات الي� �ج ��اد م �ن �ط �ق��ة س �ك �ن �ي��ة ف��ي
املنطقة ،وهذه الوحدات السكنية سوف
ت �ل �ب��ي اح �ت �ي ��اج ��ات اس � ��ر ك �ث �ي��رة وه ��ذا
امل�ش��روع لم يأخذ من الجهات اي جهد
ك�ب�ي��ر ف��ال �خ��دم��ات االس��اس �ي��ة وال�ب�ن�ي��ة
التحتية متوفرة ف��ي ه��ذه املنطقة ،ولم
يصل اي رد من اي جهة تؤكد ان هناك
عائقا يمنع تنفيذ منطقة سكنية.
 وزير النفط د .علي العمير :مشروعغرب هدية فيه تواصل معنا ،ويربطنا
مخطط هيكلي ،وما عندنا مانع التنازل
عنها لصالح الرعاية السكنية لنساهم
ف��ي ح��ل املشكلة ووج�ه��ت بالتنازل عن
اراضي غرب عبدالله املبارك.
 د .محمد ال�ح��وي�ل��ة :نشكر د .عليالعمير على تجاوبه.
• س � � ��ؤال س � �ع� ��دون ح � �م ��اد ل ��وزي ��ر
التربية بشأن ال�ق��رار ال ��وزاري باعتماد
وقف أستاذ في التطبيقي عن العمل.
 سعدون حماد :السؤال بخصوصوق ��ف اس �ت��اذ ف��ي ه�ي�ئ��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي عن
العمل بالرغم من ص��دور حكم قضائي
وف��ي ح��ال ع��دم تنفيذ ال�ح�ك��م ف��ال��وزي��ر
ُ
سيو َقف عن العمل ،وأؤك��د انه في حال
عدم تنفيذ الحكم القضائي فإن الوزير
نفسه سيتوقف عن العمل لعدم تنفيذ
ال�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي .ك�ي��ف ت�ق�ب��ل ي��ا وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة ان اح ��د امل�ع�ل�م�ين للموسيقى

حمدان العازمي:
نقل مدير الطب
الطبيعي إلى
مستشفى زين
التفافا على
القانون

حمدان العازمي

يحرض على الفسق والفجور ان تعيده
ال ��ى ال �ع �م��ل ،واع �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
ب� ��االج � �م� ��اع ف� �ن� �ش ��وه وه� � ��و ف � ��ي م�ع�ه��د
امل��وس�ي�ق��ى .م��دي��ر ع ��ام التطبيقي لديه
م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة وامل �ي��زان �ي��ات اس�ت��دع�ت��ه
اكثر من مرة فهو صرف لنفسه  73الف
دينار.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م :امل��ذك��ورتحول الى لجنة تأديبية ،وعضو هيئة
ت ��دري ��س ف ��ي امل��وس �ي �ق��ى ه ��و ص��اح��ب
عود ووصلتني الشكوى ولكن لم يكن
ه�ن��اك ش��يء يثبت ذل��ك ب��االض��اف��ة ال��ى
ان��ه خ��ارج ال��دوام الرسمي ،ومدير عام
الهيئة رئيس القسم بالدور مل��دة اربع
سنوات.

د.يوسف الزلزلة

 سعدون حماد :هناك حكم قضائييجب ان ينفذ ،وم�ث��ل م��ا أعطيت الحق
ل ��رؤس ��اء األق � �س ��ام ال �س��اب �ق�ي�ن ال ب ��د ان
تعطي للزعابي حقه.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ال��دك �ت��ور ح�ص��ل علىحكم قضائي ب��اس��م سمو االم�ي��ر ال بد
ان ينفذ ال�ح�ك��م ،ووزي ��ر التربية متأكد
ان الدكتور مظلوم لكن الهيئة ال تريد
انصاف الدكتور.
• س � ��ؤال ح� �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي ل��وزي��ر
ال �ص �ح ��ة ل� �ت ��زوي ��ده ب � �ص� ��ورة م� ��ن ق� ��رار
تكليف مدير مستشفى الطب الطبيعي.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ي �ن �ب �غ��ي ع ��دماالل �ت �ف��اف ح ��ول اح �ك��ام امل�ح�ك�م��ة ،م��دي��ر
م�س�ت�ش�ف��ى ال �ط��ب ال�ط�ب�ي�ع��ي رج ��ل غير

مختص وليس لديه م��ؤه�لات وبعدما
ت��م ت��وج�ي��ه ال �س ��ؤال ل �ل��وزي��ر ح��ول��ه ال��ى
م �س �ت �ش �ف��ى زي � � ��ن؟ وه � � ��ذا ال� �ت� �ف ��اق ع�ل��ى
القانون
ألن امل ��دي ��ر ع �ل �ي��ه أح� �ك ��ام ق �ض��ائ �ي��ة،
يقولون ننتظر حكم التمييز وانا اقول
ان هناك سوابق.
وع� �ل ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ان ي �ح��ل ك��ل
امل �ش��اك��ل امل ��وج ��ودة ب��ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي
واملحسوبية داخ��ل وزارة الصحة وان
يعدل االعوجاج وان ينفض قبل ان تتم
امل�ح��اس�ب��ة ،نحن ن�ح��ذر ون��وج��ه بالحق
اوال ،وع �ل��ى ال��وزي��ر ات �خ��اذ ق ��رار ف��وري
في حق املدير وان يشيله ويضع مكانه
ال��رج��ل ال ��ذي ي�س�ت�ح��ق ،واق � ��ول ل�ل��وزي��ر

انتبه ل�ل��وزارة ع��دل وانصف املظلومني
بها.
 وزير الصحة د .علي العبيدي :اؤكدان م�لاح�ظ��ات ال�ن��ائ��ب ح�م��دان ال�ع��ازم��ي
سوف نأخذها بعني االعتبار ،وسنرجع
الى الخدمة املدنية في تعيني الوظائف
االشرافية ،وبالنسبة لالحكام فالحكم
اول م��ا استلمناه نفذنا الحكم ونلتزم
باالحكام القضائية.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :وزي � ��ر ال�ص�ح��ةي �ق��ول وص �ل �ن��ا ال �ح �ك��م ،ف �ل �م��اذا اش�ي�ل��ه
م��ن ال�ط��ب الطبيعي واض�ع��ه على رأس

التتمة ص07

توصيات لجنة الميزانيات لمؤسسة البترول
والشركات التابعة
اشتمل التقرير الثالث والثالثون
ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات وال � �ح � �س ��اب
الختامي بشأن امليزانية والحساب
ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي مل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وش ��رك ��ات� �ه ��ا ال �ت��اب �ع��ة
على  45توصية منها  15توصية
ع��ام��ة تلخص اب��رزه��ا ف��ي مراجعة
االس� �ت� �ث� �م ��ارات امل��ال �ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة
وش ��رك ��ات� �ه ��ا ف� ��ي االوراق امل��ال �ي��ة
وغ�ي��ره��ا م��ن االدوات االستثمارية
بشكل دوري واإلس� ��راع ف��ي تنفيذ
املشاريع النفطية املدرجة في خطة
التنمية وفي ميزانية املؤسسة.
وق� � ��دم� � ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � � �ي� � ��زاي� � ��ات 4
ت ��وص � �ي ��ات خ� ��اص� ��ة ب� �ش ��رك ��ة ن �ف��ط

ال � �ك ��وي ��ت م � ��ن اه� �م� �ه ��ا رف� � ��ع ن �س �ب��ة
ال �ت �ك��وي��ت ف ��ي ع� �ق ��ود ال� �ش ��رك ��ة م��ع
امل � �ق� ��اول�ي��ن ال �ن �ف �ط �ي�ي�ن ال� � ��ى % 25
وال �ع �م��ل ع�ل��ى وض ��ع آل �ي��ة واض�ح��ة
وف�ع��ال��ة لتأهيل امل�ق��اول�ين وال�ت��أك��د
م��ن م�لأء ت �ه��م امل��ال �ي��ة ف�ي�م��ا اوص��ت
ال �ج �ن��ة ش ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة
بمعالجة كميات الفاقد م��ن النفط
لتناسب املعايير العاملية وان�ج��از
وت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة وف�ق��ا
للجداول الزمنية املقررة.
وأوص � � � � � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �ن� �ف ��ط ال� �خ� �ل� �ي ��ج ب � � �ـ 6
ت��وص�ي��ات ح�ث��ت م��ن خ�ل�ال إح��داه��ا
ال � �ش� ��رك� ��ة ب �م �ع ��ال �ج ��ة االن� �خ� �ف ��اض

ال� �س� �ن ��وي ل �ل �ك �م �ي��ات امل �ن �ت �ج��ة م��ن
النفط بما يناسب معطيات الشركة
الواقعية واالستفادة من حقل الدرة
الغني بالغاز املسال والذي سيوفر
للدولة احتياجاتها من الغاز.
اما توصيات ناقالت النفط والتي
ت �م �ح��ورت ح ��ول  3ن �ق��اط رئ�ي�س�ي��ة
فاشتملت على اهمية العمل على
تقليل الخسائر التشغيلية للوكالة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ب � �ش ��أن ت� �م ��وي ��ن ال �س �ف��ن
وايجاد البدائل التنافسية املمكنة
م��ع امل��وان��ىء امل �ج��اورة .كما اوص��ت
ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ش ��رك ��ة ص�ن��اع��ة
الكيماويات البترولية بتوصيتني
ط��ال�ب��ت م��ن خاللهما بالعمل على

اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه �ي�ك �ل��ة ال �ش��رك��ة
وم� ��راع� ��اة دق� ��ة دراس� � � ��ات ال� �ج ��دوى
االقتصادية.
وق� ��دم� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة  4ت��وص �ي��ات
ل �ش��رك��ة االس �ت �ك �ش��اف��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة م�ن�ه��ا م��راع��اة ال �ظ��روف
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع �ن��د
اع� � � ��داد ت� �ق ��ري ��رات امل� �ش ��اري ��ع ف�ي�م��ا
اوص ��ت ش��رك��ة ال �ب �ت��رول الكويتية
ال �ع ��امل �ي ��ة ب� �ث�ل�اث ت ��وص� �ي ��ات دع ��ت
خاللها التخاذ ق��رار ح��ازم وحاسم
ل �ل �ت �خ �ل��ص م� ��ن خ� �س ��ائ ��ر ال �ن �ش��اط
ال� �ت� �ص� �ن� �ي� �ع ��ي ل� �ل� �ش ��رك ��ة وخ ��اص ��ة
مصفاة يورويورت.
وف � � � � ��ي ت � ��وص � �ي � �ت �ي��ن خ ��اص� �ت�ي�ن

ب� ��ال � �ش� ��رك� ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ل � �ت ��زوي ��د
الطائرات بالوقود دعت اللجنة الى
تالفي مالحظات دي��وان املحاسبة
ومراجعة متوسط سعر بيع وقود
الطائرات بشكل دوري بينما دعت
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ف��ي  3ت��وص�ي��ات
ال �ش��رك��ة خ��دم��ات ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
الى التنسيق مع مؤسسة البترول
ف��ي نقل م��ا تبقى م��ن ال�ع�ق��ود التي
وقعتها الشركة للمؤسسة والتفرغ
لدورها االساسي بمتابعة القضايا
التي رفعت عليها من موظفيها.

العبيدي :سنرجع
إلى الخدمة
المدنية في
تعيين الوظائف
اإلشرافية
الدويسان :نحتاج
إلى آلية جديدة في
مناقشة األسئلة
الزلزلة :كيف
يكون بند
المكافآت أكثر من
بند الرواتب في
التطبيقي
العيسى :أبلغنا
بفتح المجال
للتعيينات لتالفي
قضية اإلضافي
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الغانم :كل الشكر لقناة المجلس
على استفزازها لسراق المال العام
تتمة المنشور ص06
مستشفى آخ��ر؟! الن عليه حكما فالبد
ان نشيله باملرة.
 د .خليل عبدالله :وجهت سؤاال منذسنتني ولم استطع ان اجاوب الوزراء.
 فيصل الدويسان :نحتاج إلى آليةجديدة في مناقشة االسئلة.
 أح�م��د الري :وج�ه��ت س ��ؤاال ل��وزي��رامل��واص�لات والبلدية وال��وزي��ر ل��م يلتزم
بالرد خالل املدة القانونية.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :ت �ح��دث �ن��ا اك �ث ��ر م��نم��رة ف��ي ه��ذا الخلل وات�م�ن��ى م��ن مكتب
املجلس وتتفقون على اعطاء النائب 3
دقائق بدال من  4دقائق.
الميزانيات
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى مناقشة تقارير
ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
وجاءت كالتالي :وعددها  11جهة.
ت�ق��اري��ر لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي:
 مشروع القانون باعتماد الحسابالختامي للهيئة العامة لالستثمار عن
السنة املالية .2014 - 2013
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ةالهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية
.2016 - 2015
 مشروع القانون باعتماد الحسابال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي وال�ت��دري��ب ع��ن السنة املالية
.2014 - 2013
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ةال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب للسنة املالية .2016 - 2015
 مشروع القانون باعتماد الحسابالختامي ملؤسسة املوانئ الكويتية عن
السنة املالية .2014 - 2013
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ةمؤسسة املوانئ الكويتية للسنة املالية
.2016 - 2015
 مشروع القانون باعتماد الحسابال �خ �ت��ام��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية عن السنة املالية .2014 - 2013
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ةامل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
للسنة املالية .2016 - 2015
 مشروع القانون باعتماد الحسابالختامي للمؤسسة العامة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة - 2013
.2014
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
للسنة املالية .2016 - 2015
اعتماد الحساب الختامي وميزانية
ملؤسسة البترول الكويتية للسنة املالية
.2014/2013
اعتماد الحساب الختامي وميزانية
مجلس األمة
اعتماد الحساب الختامي وميزانية

اللغيصم وحوار مع الصانع والجراح ويبدو النائب األول

هيئة الغذاء والتغذية
اعتماد الحساب الختامي وميزانية
هيئة الطرق والنقل البري
اعتماد الحساب الختامي وميزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ات� �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة
املعلومات
اعتماد الحساب الختامي وميزانية
الهيئة العامة للشباب والرياضة
 عدنان عبدالصمد :الجدول يتضمنال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة وامل� �ي ��زان� �ي ��ات
ووزع � �ن� ��ا ك �ش �ف��ا ي �ت �ض �م��ن امل �ي ��زان �ي ��ات
والحسابات الختامية.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :م ��ن اروع م��اي�ك��ون م�ي��زان�ي��ة م�ج�ل��س االم ��ة واللجنة
وافقت على امليزانية باالجماع الحساب
ال �خ �ت��ام ��ي ل �ل �ت �ط �ب �ي �ق��ي ،ن �ح ��ن ن�لاح��ظ
ان ه�ن��اك زي ��ادة مل�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ،فبند
املكافآت اكثر من بند الرواتب الن هناك
ب�ع��ض اع �ض��اء هيئة ال �ت��دري��س تتعمد
ع��دم ت��وف�ي��ر ب�ع��ض التخصصات حتى
يدرس في الصيف ويأخذ بعض الشعب
بها  15او  10طالب لكن هناك تعمد من
ب �ع��ض االق �س ��ام ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�ت��أخ�ي��ر في
هذه االقسام والتأخير في املناهج لكي
يأخذ اضافي في الفصل الدراسي االول
وكذلك في الفصل الدراسي الثاني.
وه � �ن � ��اك ت �ع �م ��د م � ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ب �ع��دم
ال �ت �ع �ي�ين ح �ت��ى ال ي �ك��ون ه �ن��اك اك�ت�ف��اء
وبالتالي ال يكون هناك اضافي ،الهيئة
ت��ري��د زي � ��ادة امل �ي��زان �ي��ة وه� ��ذا م��رف��وض
تماما.
واي واح��د ال يلتزم بخدمته لوطنه
خله يولي ونجيب عشرة غيره ،ال بد ان
يعرفوا كيف يدار هناك الصرح العلمي
االك��ادي�م��ي ،واذا ه��ددوا بعمل اض��راب،
فليعملوا اض��راب واذا الوزير رضخ ما
فينا خير.
 وزي � � � ��ر ال � �ت ��رب � �ي ��ة ب � � ��در ال �ع �ي �س ��ى:امل ��وض ��وع ال�ص�ي�ف��ي وزي� � ��ادة امل�ي��زان�ي��ة
 10م�لاي�ين ف ��االم ��وال م��وج��ودة وه�ن��اك
م��ن ي�ط��ال��ب ب�ف�ت��ح ش�ع��ب ب�ه��ا  7ط�ل�اب،
وابلغنا بفتح املجال للتعيينات لتالفي

قضية االضافي.
د .ع� �ب ��دال � �ح � �م� �ي ��د دش � � �ت� � ��ي :ن �ث �م��ن
م��واف�ق��ة امل�ي��زان�ي��ات على ميزانية هيئة
ال �غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة ن�ظ��را ل�ح��داث��ة الهيئة
واملالحظات بسيطة.
م�ل�اح �ظ ��ات ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م��ؤس �س��ة
التأمينات مالحظات مستحقة ،واملدير
املالي يحاول اصالح الكثير من مواطن
ال� �خ� �ل ��ل ب �ت��رت �ي��ب اب � � � ��واب م �ي��زان �ي �ت �ه��م
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ات �خ��ذ ق � ��رارات ت�م�ث��ل حقه
الدستوري نحن ازعجنا العمير بالفترة
امل��اض �ي��ة ،ل �ك��ن االم � ��ور م �ض��ت وال��وزي��ر
صمد صمود االبطال في مواجهة تيار
ف��اس��د متنفذ ك ��ان ي��ري��د ال�ه�ي�م�ن��ة على
القطاع النفطي بشكل ابدي لكن مجلس
ال � � � � ��وزراء ت ��دخ ��ل االن ن ��ري ��د االص �ل��اح
الحقيقي من وزي��ر النفط في املؤسسة
وشركاتها التابعة.
اما هيئة االستثمار فعلقوا امليزانية
الى ابد االبدين الن هناك لجنة تحقيق
في هيئة االستثمار.
 محمد ال�ج�ب��ري :بعد العيد سوفن��ذه��ب ال ��ى ل �ن��دن وس � ��وف ن�ن�ت�ه��ي من
ال �ت �ق ��ري ��ر وس �ن �ض ��ع ال � �ن � ��واب أم � � ��ام ك��ل
الحقائق.
 جمال العمر :هناك ص��راع حقيقيمدمر لهذا القطاع بني الوزير ومجلس
مؤسسة البترول وينعكس ل��دم��ار هذا
القطاع وك��ان��ت هناك ق��رارات ارتجالية
وم�ص��ال��ح غ��اب��ت ع��ن ال�ص�ي�غ��ة .وم��ن ثم
ب�ق��رار م��ع االس��ف خ��اط��ئ يكمل ب��زي��ادة
ع��دد مجلس االدارة فلماذا فالدراسات
ال �ت ��ي ق �م �ت��م ب �ه��ا ه �ن ��اك ع �ل��ى م�س�ت��وى
مجلس ال ��وزراء ليس لدينا مشكلة مع
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ول �ك��ن ه �ن��اك دم ��ار للبلد،
البلد تنزف ،وتقدمنا بطلب توقيع من
 29ن��ائ�ب��ا ،ل�ك��ن ي�ب��دو ان��ه س�ق��ط س�ه��وا،
هل رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ
ال �ق ��رار؟ م��ن امل �س ��ؤول؟ م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ش�ك��ل لجنة ملتابعة ال�ح�ق��وق املشتركة
مع السعودية  10في املئة من انتاجنا
منخفض في ظل انخفاض اسعار النفط

الى  60انتم اين تتخذون هذه القرارات؟
اين املجلس االعلى للبترول هي ميزانية
ال �ك��وي��ت م �م �ث �ل��ة ب �ه ��ذا ال �ق �ط��اع ون �ح��ن
م �ت �ح �ف �ظ��ون الن ه� ��ذه م�ص�ل�ح��ة ال �ب �ل��د،
لكن ق��رارات مجلس ال��وزراء ق��رارات غير
حقيقية الن�ه��م ال �غ��وا ق��راره��م واع ��ادوه
مرة اخرى ،ال تترك االمور في اجتهادات
الن هناك مشاكل على الحدود وربعنا
ي �ت �ف��رج��ون ف��ي ال �ص��راع��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وكلنا ندفع الثمن.
الحكومة قراراتها متخطية وخطابي
ال��ى ص��اح��ب ال�س�م��و وأق ��ول ل�س�م��وه ان
امل �ص��در ال��وح�ي��د للشعب م�ه��دد ونحن
بحاجة الى الحسم يا صاحب السمو.
 وزي��ر النفط د .علي العمير :ليساول مرة ان يصل اعضاء مجلس االدارة
الى العدد الحالي وزيادته ليست عيبا،
وم� ��ا أش � � ��ارت ل ��ه م �ج �ل��ة م �ي��د ب ��ان ��ي ل��ن
اجتمع مع الرئيس التنفيذي هذا كالم
عار عن الحصة وكنت اليوم في اجتماع
م��ع م�ج�ل��س االدارة ال �ج��دي��د ،مصلحة
البلد العليا هي االهم ،واملجلس االعلى
ل �ل �ب �ت��رول اج �ت �م��ع ن� �ه ��اي  2014اث �ن��اء
انخفاض اسعار البترول.
واالخ ال �ن ��ائ ��ب ل ��ه ع�ل�اق ��ة ب��ال �ق �ط��اع
النفطي ويعلم حجم التحديات وايدينا
بأيديه الصالح الخلل.
 جمال العمر :هناك خ�لاف حقيقيداخ � ��ل امل��ؤس �س��ة وات �م �ن��ى ان ن �ت �ع��اون
معهم وتحتويهم منذ اليوم االول ،لكن
ال�ت�خ��وف النعكسه ب��آرائ�ن��ا الشخصية
ب� ��ل اراء ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع وم � ��رأى
امل �س �ت �ش ��اري ��ن وم � ��ن داخ � � ��ل امل �ـ��ؤس �س��ة
وبشكل يومي هناك اراء.
 د .علي العمير وزير النفط :انا قلتان ما اثير بأني لم اجتمع مع الرئيس
التنفيذي ولم اقل ان النائب يدعي وانت
تعرف ص��راع��ات املؤسسة ونحن اتينا
ل�ن�س�ي��ر االم � ��ور وف ��ق ق ��ان ��ون امل��ؤس�س��ة
ول �ن��زود ع��ن م�ص��ال��ح ال�ش�ع��ب وح��ري�ت��ه
وامواله.
 -س �ع��دون ح �م��اد :م �ي��زان �ي��ة ال�ق�ط��اع

ال �ن �ف �ط��ي م �ي ��زان �ي ��ة م �ه �م��ة ج � ��دا ي�ج��ب
دراستها.
م �ي��زان �ي��ة ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
ه � �ن ��اك ب� �ن ��د االع� � �م � ��ال امل � �م � �ت� ��ازة م��دي��ر
ب ��ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي ص � � � ��رف ل� �ن� �ف� �س ��ه ٪63
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال � �س � �ف� ��رات ،ع �ل ��ى ح �س��اب
ال��دول��ة ميزانية البترول بها اب��ار ميتة
ومعالجتها تكلف الدولة مبالغ طائلة،
دور وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط اي � �ق� ��اف ال� �س ��رق ��ات
وال � �ت � �ع� ��دي ع� �ل ��ى امل � � ��ال ال� � �ع � ��ام ،ف �ل��وس
التأمينات ماذا حدث لها هل رجع شيء.
 وزير النفط د .علي العمير :القطاعالنفطي به من االخوة الحريصني على
م �ص �ل �ح��ة ال ��وط ��ن وم�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
املحاسبة يتم التعامل معها لتخفيفها،
واي اع ��وج ��اج ف ��ي ال �ق �ط��اع ف �ه �ن��اك من
يتصدى معنا ملعالجة هذه االمور.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ب�خ�ص��وصاالب� � � ��ار غ �ي ��ر م �ث �م ��رة ن �ح ��ن س �ج �ل �ن��اه��ا
وتجاوزت قيمة الحفر  ٪400ومن شأنه
زي� � ��ادة م �ص ��روف ��ات ال �ت �ش �غ �ي��ل وزي � ��ادة
ال �ت �ك �ل �ف��ة ،وه �ن ��اك ق�ض�ي��ة م�ه�م��ة اخ ��رى
وه��ي هيئة التطبيقي ف��االن ف��ي تويتر
ووس��ائ��ل االع�لام ي�ص��ورون ب��ان اللجنة
خفضت م�ي��زان�ي��ة ال�ف�ص��ل الصيفي في
التطبيقي ،واود ان الفت النظر ان هذا
ال �ك�ل�ام غ �ي��ر ص�ح�ي��ح ب ��امل ��رة ،ف��ال�ل�ج�ن��ة
ل��م ت�خ�ف��ض امل �ب��ال��غ ال �خ��اص��ة بالفصل
ال�ص�ي�ف��ي ،ن�ع��م ه �ن��اك م�ط��ال�ب��ات مبالغ
فيها من قبل الهيئة رفضناها.
ج�م�ل��ة ال �ع��بء االض ��اف ��ي امل�ن�ص��وص
ل�ل�ت�ط�ب�ي�ق��ي  13م �ل �ي��ون��ا م ��ن  7م�لاي�ين
دينار للفصل الصيفي ،وقطاع التدريب
 550الف دينار.
االن ب�ع��ض اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
ي�ض�غ�ط��ون ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ة ب ��ان ال�ف�ص��ول
ال �ص �ي �ف �ي��ة س �ت �ق �ف��ل ن � �ظ ��را ل�ت�خ�ف�ي��ض
م�ي��زان�ي��ة ال�ف�ص��ل ال�ص�ي�ف��ي ،ول�ك��ن نظام
ال�ج��ام�ع��ة اك�ث��ر ان�ض�ب��اط��ا م��ن ال�ف�ص��ول
ال �ص �ي �ف �ي��ة وه � �ن ��اك م�ل�اح� �ظ ��ات ك �ث �ي��رة
ج��دا على ه��ذا ال�ن�ظ��ام منها مالحظات
ش��اب��ت ال�س��اع��ات ال��زائ��دة وق�ي��ام الهيئة
ب ��اص ��دار ق � ��رارا ووج � ��ود ش�ع��ب وه�م�ي��ة
للتدريس في الصيفي ،الن اعضاء هيئة
التدريس زادت الساعات الصيفية من
 100ال ��ى  6االف دي �ن��ار ون�ت�ي�ج��ة ل�ه��ذه
ال��زي��ادة هناك  83درج��ة ش��اغ��رة وكذلك
ألغوا االنتدابات ،وك��ان هناك استعانة
ب ��امل� �ع ��اه ��د االه� �ل� �ي ��ة ل� �ت ��دري ��ب ال �ط �ل �ب��ة
وألغيت هذه االستعانة بها.
ومن يقول ان الطلبة سوف يتضررون
ف��ي ال�ف�ص��ل الصيفي تنمية لتخفيض
امليزانية فهو كالم تدليس وعلى وزير
ال �ت ��رب �ي ��ة ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
التطبيقي وخاصة في الفصل الصيفي
ألن ب ��ه ت�ل�اع �ب��ا ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك م �ح��اول��ة
واض � �ح � ��ة ب � ��االب � �ت � ��زاز وال � �ض � �غ ��ط ع�ل��ى
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وزير المالية :ال ندعم قناة المجلس
أو الدستور ومهمتنا رصد الميزانيات
تتمة المنشور ص07
الطلبة للضغط على النواب ،واملطلوب
الوقوف بحزم حتى ال يتعرض الطلبة
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ص�ي�ف��ي ل�ل�ض��رر واللجنة
ي �ج��ب ان ت �ك��ون م ��ن خ � ��ارج ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
حتى تكون محايدة ،واال سنضطر الى
تشكيل لجنة تحقيق برملانية في بداية
ال ��دور امل�ق�ب��ل للتحقيق فيما ي ��دور في
التطبيقي ومدير التطبيقي تعهد ،ولن
نقبل باالبتزاز.
 س�ع��دون ح�م��اد :كيف يسمح وزي��رال�ن�ف��ط ب��زي��ادة تكلفة االب ��ار امل�ي�ت��ة ال��ى
.400٪
خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ي��ا اه ��ل ال�ك��وي��ت اذا
م� ��ا ت � � � ��دارون ع �ل ��ى ش �م �ع �ت �ك��م ت �ن �ط �ف��ي،
واملفترض اجراء استباقي لحل املشاكل
والب � ��د ان ن �خ �ص��ص وق �ت ��ا ك� ��اف ل �ه��ذه
املشاكل وهناك مشكلة في التشخيص
وتقول حسافة يالزمن ،وهذه امليزانيات
الثقيلة تحتاج وقت لبحثها ،والخالف
عميق في القطاع النفطي والبد للشعب
الكويتي ان يقف على اإلشكال ويعرف،
واملفترض زيادة االنتاج.
 عبدالله الطريحي :نجد العجائبم��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي اج�ت�م��اع امل�ي��زان�ي��ات
وهناك سوء باختيار املسؤولني وهناك
مطالبات  342مليون دينار كويتي بني
ش��رك��ة وال �ج �م��ارك وه ��ي ق�ض�ي��ة «داو»
اخ � � ��رى ،ون� �ح ��ن ب��ال �ل �ج �ن��ة وات �ف �ق �ن��ا ان
كانت اللجنة تجتمع مع مسؤولني غير
قادرين على تفادي التجاوزات اذا نحن
ف��ي اللجنة ال نعمل ش��يء ،ول��ن ترضخ
لالبتزاز وهناك تالعب بالشعب املغلقة
وه � ��ذا أم� ��ر م ��رف ��وض وج ��دن ��ا ان ه�ن��اك
ع��ددا كبيرا من الشواغر في التطبيقي
لالستفادة من املكافآت ،وانا أثق باالخ
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ون�ع�ل��م أن ه �ن��اك ح��رام�ي��ة
وفاسدون.
 ع� � ��دن� � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :وص �ل �ن ��ا75اج�ت�م��اع��ا ول�ك��ن م��ع االس��ف كثير من
ال �ج �ه��ات ل �ي��س ل��دي �ه��ا ج��دي��ة حقيقية
ل �ت�ل�اف��ي م�ل�اح �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
واك� �ت� �ف� �ي� �ن ��ا ف � ��ي ه � � ��ذه ال� �س� �ن ��ة ب �ت �ع �ه��د
الحكومة بتالفي امل�لاح�ظ��ات ،ال ندعو
الى قضية االستجوابات ولكن أي نائب
يستطيع اس�ت�ج��واب اي وزي��ر بالقرعة
ف �ك��ل م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة هي
مواد صالحة لالستجواب ،وعلى ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ان ي �ف �ع��ل ق ��ان ��ون امل��راق �ب�ي�ن
املاليني واملحاكمات التأديبية.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ت �ف��اع��ل م�ج�ل��سالوزراء مع ملف مالحظات الديوان فقد
وجه سمو رئيس مجلس الوزراء جهاز
متابعة األداء ببحث ودراسة مالحظات
الديوان وتالفيها واص��دار تقارير بهذا
الشأن.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :اج�ت�م�ع�ن��ا معجهات متابعة األداء وهم يشكون من ان
صالحياتهم فقط توصيات الى مجلس

ال � � ��وزراء ول �ي��س ل��دي �ه��م أي ص�لاح�ي��ات
اخرى.
 د علي العمير :نعم ه��ي توصياتل�ك��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء ه��ل ي��أخ��ذ ب�ه��ا ام
ال ،واج�ت�م��ع مجلس ال� ��وزراء م��ع جهاز
متابعة األداء الحكومي وعرض ما لديه
من مالحظات على جميع الجهات ،وانا
شخصيا استفدت من تلك التوصيات.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :م�لاح �ظ��ة علىم� �ج� �ل ��س االم � � � � ��ة ،ع � �ل ��ى اي ب � �ن ��د ق �ن ��اة
امل �ج �ل��س وج ��ري ��دة ال��دس �ت��ور؟ ع �ل��ى أي
بند بامليزانية هل باملشاريع االنشائية
ان ب��امل�س�ت�ل��زم��ات ،ووج �ه��ت ب�ه��ا س��ؤاال
ال ��ى وزي� ��ر االع �ل��ام ،الب ��د ان ن �ع��رف من
اي ��ن ت �م��وي��ل ال �ق �ن��اة واي � ��ن ت �ط�ب��ع واي ��ن
ت��رخ �ي �ص �ه��ا ،ال� �ق� �ن ��اة ت �س �ت �ف��ز ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي ب�ب�ي��ان ،م��ا ن ��دري م��ن يمولها
وال ندري ما الترخيص ،وكم ميزانيتها
الشهرية ايضا للجريدة ،البد ان يعرف
ال �ش �ع��ب م ��ن ت �م �ث��ل ال �ق �ن��اة وم� ��ن ت�م�ث��ل
الجريدة كانت شهرية فلماذا اصبحت
ي��وم�ي��ة ،وم��ا اح��د يحجر على رأي انت
تمشي على الالئحة.
ع �ل��ى رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ان ي��وض��ح كم
ميزانيتها من املجلس وك��م ميزانيتها
من الوزارة.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات ن �ب��ي ت �ع��رف
ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ق �ض �ي��ة وام � � � ��وال ول �ج �ن��ة
تحقيق ولليوم ما ن��دري عنها ،فلماذا
لم يتم التحقيق مع القيادات املوجودة.
فماذا ال نوزع اكثر من  12ألف وحدة
س�ك�ن�ي��ة ط��امل��ا ان ��ه ع�ل��ى امل�خ�ط��ط ون��زع
اكثر من  30بالسنة.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :امل �ي ��زان �ي ��ةض �م��ن ال� �خ ��دم ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة وت �ش �م��ل
القناة والجريدة ،وبند االجهزة يشمل
اجهزة قناة املجلس وارجع الى املذكرة
االيضاحية تعرف االجابة على اسئلتك.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ال�ح�ك��وم��ة تدعمالقناة ب  5ماليني واملجلس بمليونني
هل هذا صحيح.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ل��و ان��ت ق��رأتامل � ��ذك � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة ل� ��م ت � �س ��أل ه ��ذه
االسئلة.
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :خ �ط��وة ان�ش��اءال �ق �ن��اة خ �ط��وة ت�ق��دم�ي��ة مل��راق �ب��ة اع�ض��اء
م�ج�ل��س االم ��ة ل�ي�ط�ل�ع��وا ع��ن ك�ث��ب م��اذا
ف �ع �ل��وا ،وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �ق �ن��اة ول� ��م ت�ع��د
برامج خاصة وانما جسدت ما يحدث
ف��ي مجلس االم ��ة الحقيقة ك�ن��ت مكلفا
ب��االش��راف ع�ل��ى ه��ذه ال�ق�ن��اة والحقيقة
امليزانية غير كافية ،وكم تعرضت هذه
ال�ق�ن��اة ل�ل�ض��رب ب�س�ب��ب ن �ج��اح املجلس
والبرملان الكويتي.
 حمدان العازمي :وزير االعالم أخطأع�ن��دم��ا اص ��در ق�ن��اة م��ن دون ترخيص،
وفيصل ال��دوي�س��ان ان��ت شكو بالقناة،
وما رأيك في بيان اغالق قناة الوطن.
 د .عبدالحميد دشتي :لدينا زميلس �ف �ي��ر االغ �ل �ب �ي��ة امل�ب�ط�ل��ة ف ��ي امل�ج�ل��س

وزير املالية أنس الصالح متحدثا

امل�ب�ط��ل االول ،ف�ب��دال م��ن ان ي�ط�ل��ع على
ت�ف��اص�ي��ل ان� �ج ��ازات م�ج�ل�س��ه وزم�ل�ائ��ه،
وال��زم�ي��ل سيد ع��دن��ان ب�ين ان��ه ل��م يطلع
على االرقام.
 فيصل ال��دوي �س��ان :ان��ا ن��ائ��ب امثلاالمة ولكن مكتب املجلس يكلف اعضاء
امل�ج�ل��س ب�م�ه��ام وان ��ا ش��رف��ت بتكليفي
ببعض املهام.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زي� ��ة :ات �م �ن ��ى م��ناالخ � � � ��وان ال � �ن� ��واب ج �م �ي �ع��ا ان ي� �ق ��رأوا
امليزانيات ومن ثم نناقش قناة املجلس
الكل يشهد لها م��ن افضل القنوات في
ال�ك��وي��ت وت�ش��رح االح�ص��ائ�ي��ات ال��رائ��دة
في عمل املجلس ،وه��ذا يضيف اضافة
جيدة لهذا املجلس.
 مرزوق الغانم :أوجه شكري لالخوةواالخ��وات في قناة املجلس ملا قاموا به
من دور فهو مشرف واشكر لهم وقوفهم
ض��د رم��وز الفساد فهم استفزوا س��راق
املال العام وأدوات الفساد.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ن �ش �ي��د ب�ك��لالعاملني في هذه القناة.
 د .خليل عبدالله :نحترم الدستوروالقاعة ونحترم انفسنا.
 م� ��رزوق ال �غ��ان��م :م��ا ي�ص�ي��ر يقاطعاملتحدث ،ما يصير تكون فزعة.
 د .أحمد مطيع :اوال اعوذ بالله منالشيطان الرجيم ،اخونا حمدان اخطأ
وال ن�ق�ب��ل ب��ال�ظ�ل��م وان� ��ت م �س ��ؤول عنا
كلنا ،نحن ممثلو الشعب نحن نعرف
ان ه �ن��اك ن�ف��وس��ا م�ش�ح��ون��ة ،ف�ي�ج��ب ان
ن�ق��ول ك��ل م��ا يملي عليه ض�م�ي��رن��ا ،الن
التمادي خطأ.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :ام��ا ان تخطئ فيحق زميلك فهذا غير مقبول ،يا دكتور
اح�م��د ام��ا نتكلم او تحملنا مسؤولية
ت �ص��رف��ات ال �ن ��واب ف �ه��ذا ل �ي��س ل�ل��واح��د
فيه 3 ،مرات احذره ،ومن ال يتجاوب هو
م��ن يتحمل املسؤولية وم��ن ق��ام بخطأ
هو من يتحمل املسؤولية ،واسكت من
اخطأ وتوجه له اللوم.

يا بو عبدالله من حقك ان تقول رأيك
البعد مدى لكن ليس من حقك ان تخطئ
ف ��ي ح ��ق اآلخ ��ري ��ن دك� �ت ��ور اح �م��د تكلم
ب��ادب واح �ت��رام ونحن ف��ي شهر فضيل
والناس كلها رأت تصرفات البعض ،وال
اتحكم في قول النائب وال تصرفه ولكن
اتحكم ف��ي ادارة الجلسة ،عندما اق��ول
للنائب استريح وال يستريح مشكلته،
وعليه ان يتقبل وواجب عليه ان يستمع
لآلخرين دون اس��اءة وال داع ل�لاس��اءة
وال االس� �ل ��وب ه ��ذا ي�ن�ف��ع م ��ع ال��رئ��اس��ة
م �ث �ل��ي ،ال �ت �خ��ري��ب ام � ��ر س �ه��ل وال �ب �ن��اء
ام��ر ص�ع��ب ،ان��ا اتكلم ع��ن الجميع ،وان
نائب جاء وحاط في باله اجندة تخرب
الجلسة م��ا راح ينجح ،اشكر م��ن طول
باله وم��ن نفسه طويل وم��ا رد االس��اءة
ب� ��اس� ��اءة ،ال �ش �ج��اع��ة اال ت� ��رد االس � ��اءة
باساءة ،انت بالذات يا بوحمد مشكور
واقولك اللهم اني صائم.
 د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه :ع�ن��دم��ا تعرضميزانية الدولة ،وجهد االخوان يشكرون
ع �ل �ي��ه ه �ن��اك  23م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
تصرف على ميزانية الدولة كيف نقيم
اداء ال �ح �ك��وم��ة ،م��ا ه��ي م�ع��اي�ي��ر تقييم
اداء الوزارات امليزانية هي احد املعايير
ه�ن��اك وزارات ت�ق��دم خ��دم��ات ،فهل هذه
ال �خ��دم��ات ت�ح�ص��ل ع�ل��ى ق �ب��ول ال �ن��اس،
وفي التطبيقي واملؤسسات التعليمية
اي مجتمع او دولة تعرف مدى التطور
والنمو من خالل هذه املؤسسات.
 عبدالله املعيوف :لجنة امليزانياتن�ل��اح � �ظ � �ه� ��ا ل � � ��م ت � � ��واف � � ��ق ع� � �ل � ��ى ك ��اف ��ة
امليزانيات بسبب عدم تالفي املالحظات
واملخالفات.
ات �م �ن��ى ان ت �ع��ال��ج ه� ��ذه امل �خ��ال �ف��ات
م��ن ق�ب��ل ال� ��وزراء ،وال يمكن اع�ت�م��اد كل
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وه� � ��ذه رس ��ال ��ة ب � ��ان م ��ن ال
ي �ح �ت��رم م�ج�ل��س االم� ��ة وم ��ن ال ي �م��ارس
دوره ب��ال�ش�ك��ل ال�ص�ح�ي��ح ب ��ان يتحمل
مسؤولياته.
دورن ��ا رف��ض ه��ذه امل �ي��زان �ي��ات حتى

ي �ح��اس��ب ال ��وزي ��ر م �س��ؤول �ي��ه ف ��ي ه��ذه
االخطاء.
 م��رزوق ال�غ��ان��م :ت��رف��ع الجلسة ملدةربع ساعة الداء الصالة.
اس�ت��ؤن�ف��ت ال�ج�ل�س��ة ب��رئ��اس��ة رئيس
املجلس مرزوق الغانم.
 مرزوق الغانم :اشكر كل من ساهمفي احتواء األزم��ة وع��اد الجميع اخوان
في شهر رمضان الكريم.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ةل�لاس�ت�ث�م��ار ،ب��دائ��ل االس �ت �ث �م��ار الزال ��ت
م �ت��واف��رة ون�ط�م��ح ل�لاف�ض��ل وأت��وق��ع ان
تدخل مؤسسة املوانىء في انتاج جديد
بعد حل االزمة املوجودة عندها.
والزل��ت انبه عن العمل الفني الجيد
ال� �ك ��وي� �ت ��ي داخ� � � ��ل م ��ؤس� �س ��ة ال ��رع ��اي ��ة
السكنية ،بالنسبة للتطبيقي.
ل �ل��اس � ��ف ع � �ن� ��دن� ��ا م� �ش� �ك� �ل ��ة ال � �ط� ��رق
ف��ي ال �ك��وي��ت وات �م �ن��ى ان ن�ن�ه��ي لهيئة
االت � �ص� ��االت ال� �ط ��رق الن� �ج ��از م �ه��ام �ه��ا،
ات �م �ن��ى م ��ن ه�ي�ئ��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ال �ب �ع ��د ع� ��ن ال �ت �س �ي �ي��س ورص� � � ��دت ل�ه��ا
ميزانية بها بعض الرقابة.
 ع�ب��دال�ل��ه التميمي :ن�ت�ق��دم بأسمىال �ت �ب��ري �ك��ات ال ��ي م �ق��ام ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد وسمو ولي عهده والشعب
الكويتي بحلول شهر رمضان املبارك.
عندما نناقش ميزانيات مؤسسات
ال��دول��ة ن�ح��ن ن�ن��اق��ش أم ��را م�ه�م��ا ،فلقد
شهد العقدان املاضيان تجاوزات عديدة
في مؤسسات الدولة حتى اصبح العبء
ثقيال على مجلس االمة ونحن في لجنة
ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة ل��دي�ن��ا اك�ث��ر من
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق وب ��االخ ��ص ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار وقطعت شوطا كبيرا
في مخالفات الهيئة العامة لالستثمار
وخ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ك �ت��ب ل �ن��دن
والعقارات وبيعها في سنوات ماضية
والزال��ت تستنزف م�ق��درات الهيئة دون
مراعاة الخسائر املالية للهيئة.
وك��ذل��ك الشركة ال��زراع�ي��ة التي قامت
الهيئة ببيعها.
ه �ن��اك ت��وج��ه ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة تحقيق لفحص سجالت وتقارير
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي مكتب
لندن فيما يخص العقارات.
 محمد الهدية :ميزانية االسكان بهامثالب كثيرة ولجنة امليزانيات لالسف
وافقت ،ويقولون ان هناك  12الف وحدة
سنوية وه��ذا يناقض م��ا ج��اء بالفقرة
االخرى.
ال �ق �س��ائ��م ال� �ت ��ي ت ��م ت��وزي �ع �ه��ا ع�ل��ى
امل� �خ� �ط ��ط وس� � �ن � ��وزع ب��امل �س �ت �ق �ب��ل ف�ل��و
فرحنا ان اح��د امل�ش��اري��ع تعطلت او لم
يتم انجازها فهل سنكون وزع�ن��ا على
املواطن اوراقا واحالما فقط.
ال �ت��وزي��ع ي �ت��زام��ن م��ع ت��وق�ي��ع ع�ق��ود،
واذا فشلت هذه املشاريع فضررها اكبر
على املواطن.
ان ل��م ي�ق��م ب��اص�لاح ال�خ�ل��ل امل��وج��ود

ف��ي ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بالنسبة
مل��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة سنصعده
م�ن�ص�ب��ة االس �ت �ج��واب وس �ي �ك��ون محله
م �ح��ل س �ي��د ع��دن��ان واش � ��ار ال ��ى منصة
االستجواب.
 أن��س ال�ص��ال��ح وزي��ر امل��ال�ي��ة :نشكرال� �ج� �ه ��د ال � �ج � �ب ��ار ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وس�م�ع�ن��ا ب��اه�ت�م��ام ل�ج�م�ي��ع م�لاح�ظ��ات
النواب وس��وف نأخذها بعني االهتمام
واخ � � ��ص ب ��ال ��ذك ��ر ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال �خ��اص��ة
ب � ��وزارة امل��ال �ي��ة وه ��ي ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
وال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وم��ؤس �س��ة
البترول والتطبيقي.
وامل �ل��ف ال �خ��اص ب��ال�ت��أم�ي�ن��ات م��ودع
ل ��دى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وك �ل��ف امل��ؤس�س��ة
ال �ت��أم �ي �ن��ات ت��زوي��د ال �ج �ه��ات امل�ت�ح��ري��ة
باملعلومات والبيانات ،وسنحاسب اي
متجاوز او اي مقصر في املال العام.
 م��رزوق الغانم :هل يوافق املجلسعلى التقارير.
ج� ��رى ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال �ح �س��اب��ات
الختامية كما انتهى اليه اللجنة وكانت
النتيجة كالتالي:
 وزي � ��ر امل��ال �ي��ة :ك��ذل��ك ه �ن��اك ارب �ع��ةح�س��اب��ات ختامية م��رف��وض��ة ول�ك��ن من
ب��اب ال�ت�ع��اون س�ن��واف��ق على تقاريرهم
برفض الحسابات الختامية وسنراجع
هذه امليزانيات.
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على
 8ح �س��اب��ات خ�ت��ام�ي��ة وك��ان��ت النتيجة
كالتالي:
الحضور 45 :موافقة  40عدم موافقة
 5امتناع 0
م��واف �ق��ة ع�ل��ى ال�ح�س��اب��ات الختامية
وعددها 8
 -1هيئة االستثمار-عدم موافقة
 -2هيئة التطبيقي  -عدم موافقة
 -3مؤسسة املوانئ-موافقة
 -4الرعاية السكنية -موافقة
 -5التأمينات -عدم موافقة
 -6مؤسسة البترول-عدم موافقة
 -7مجلس األمة -موافقة
 -8هيئة الشباب-موافقة
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
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على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 127جلسة أقرت خاللها قوانين حماية األموال العامة وتنظيم القضاء والتعليم العالي

الفصل التشريعي السابع :عودة الحياة النيابية
بعد الحل غير الدستوري والتحرير
إعداد سامح محمد وأيمن
عبد اهلل وعبده إبراهيم:
بعد غياب للحياة
البرلمانية نتيجة حل
مجلس األمة بفصله
التشريعي السادس بتاريخ
 3يوليو عام 1986م،
شهدت الكويت خالل
هذه الفترة الغزو العراقي
الغاشم ألراضيها بتاريخ 2
من أغسطس عام 1990
والذي دام قرابة سبعة
أشهر ،وتحررت الكويت
بتاريخ  26من فبراير عام
1991م ،بتحالف دولي لم
يسبق له مثيل بالتاريخ.
وقد شهدت الكويت
إبان الغزو مؤتمرا شعبيا
مهما سمي بمؤتمر
جدة نسبة إلى مدينة
جدة بالمملكة العربية
السعودية في اكتوبر
عام ،1990والتى عقد
فيها المؤتمر وحضره
العديد من الشخصيات
السياسية الكويتية،
والتي رسموا فيه مالمح
المرحلة السياسة القادمة
للبالد.

 1288رغبة قدمها
النواب
 278مرشحا
تنافسوا على
مقاعد المجلس
 ٪ 84نسبة
االقتراع في
انتخابات الفصل
السابع

صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح مفتتحا الفصل التشريعي السابع

انشطة الفصل التشريعي السابع
األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

تقارير
اللجان

االستجوابات

القوانني
املنجزة

العدد

رفع الحصانة

في مؤتمر جدة تعاهد الحاكم
وامل� � �ح� � �ك � ��وم ع � �ل ��ى ع � � � ��ودة ال �ع �م��ل
ب ��ال� �ن� �ظ ��ام ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي وب ��أن ��ه
ال�خ�ي��ار ال��وح�ي��د للكويت .وق��د تم
ذل ��ك ب��ال�ف�ع��ل ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر حيث
جرت االنتخابات الختيار أعضاء
مجلس األم ��ة بفصله التشريعي
ال� �س ��اب ��ع ب� �ت ��اري ��خ  5م� ��ن أك �ت��وب��ر
ع��ام 1992م ،وتنافس على مقاعد
امل�ج�ل��س  278م��رش�ح��ا وب �ل��غ ع��دد
الناخبني  81440وش��ارك بعملية
االق� �ت ��راع  68396ن��اخ�ب��ا وبنسبة
 .84%وش�ك�ل��ت ال�ح�ك��وم��ة بتاريخ
 17م��ن أكتوبر ع��ام 1992م .وعقد
امل� �ج� �ل ��س ج �ل� �س �ت ��ه االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة
بتاريخ  20من أكتوبر عام 1992م.
وان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س ال�س�ي��د العضو
أح � �م� ��د ع� �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز ال� �س� �ع ��دون
رئ �ي �س��ا ،وال �س �ي��د ال �ع �ض��و ص��ال��ح
ي��وس��ف ال�ف�ض��ال��ة ن��ائ�ب��ا للرئيس.
وأت� ��م امل �ج �ل��س ف�ص�ل��ه ال�ت�ش��ري�ع��ي
ك��ام�لا ،وع�ق��د ج�ل�س��ات��ه الختامية
بتاريخ  5من أكتوبر عام 1996م.
واف �ت �ت��ح س �م��و األم� �ي ��ر ال��راح��ل
الشيخ جابر االحمد دور االنعقاد
االول م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
السابع يوم  20اكتوبر .1992
وق� � � � � ��ال األم� � � �ي � � ��ر ال � � � ��راح � � � ��ل ف��ي
ال �ن �ط��ق ال� �س ��ام ��ي :ل �ق��د اخ �ت��ارك��م
اخ ��وان �ك ��م امل ��واط� �ن ��ون ب��وح��ي من

ارادت� � � �ه � � ��م ال� � �ح � ��رة وت �ط �ل �ع��ات �ه��م
ال��وط�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وه ��ذا ما
ي �ش �ع��رن��ا ب��ال �ث �ق��ة ف ��ي ان �ن��ا نسلك
ط��ري �ق �ن��ا ال �س �ل �ي��م ل �خ��دم��ة وط�ن�ن��ا
ال� �ع ��زي ��ز«..وض� �م ��ت ال �ح �ك��وم��ة من
النواب املنتخبني كال من د .احمد
ال��رب �ع��ي وزي � ��را ل �ل �ت��رب �ي��ة ووزي � ��را
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وج��اس��م ال �ع��ون
وزي � � � � ��را ل � �ل � �ش� ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والعمل وجمعان العازمي وزي��را
ل�ل��اوق� ��اف وال � �ش � ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة
وعبدالله الهاجري وزيرا للتجارة
وال �ص �ن��اع��ة وع �ل��ي ال�ب�غ�ل��ي وزي ��را
للنفط وم�ش��اري العنجري وزي��را
ل �ل �ع��دل وال� �ش ��ؤون االداري� � � ��ة ..وق��د
استقال من ال��وزراء املنتخبني كل
من جمعان العازمي ود .عبدالله
الهاجري وعلي البغلي وعني بدال
م�ن�ه��م م��ن ال� �ن ��واب امل�ن�ت�خ�ب�ين كل
م��ن اح�م��د الكليب وزي��را للشؤون

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وج ��اس ��م
العون وزي��را للمواصالت ووزي��را
ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ود .عبداملحسن
املدعج وزي��را للنفط ..وخ�لال دور
عدد رئيس املجلس
االنعقاد االول ّ
احمد السعدون انجازات املجلس
بقوله :لقد بلغ عدد ما وافق عليه
امل�ج�ل��س م��ن امل��راس �ي��م ب��ال�ق��وان�ين
 475م� ��رس� ��وم� ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون وب� �ل ��غ
مجموع ما ناقشه املجلس واق��ره
من تشريعات في ه��ذا ال��دور على
مدى  35جلسة عقدها  38قانونا
كما بلغ عدد مشروعات القوانني
ال��واردة من الحكومة  76مشروعا
وامل � �ق � �ت� ��رح� ��ة م � ��ن االع � � �ض� � ��اء 127
اقتراحا بما جملته  194مشروعا
واقتراحا.
ك� � �م � ��ا ت � � �ص� � ��دى امل� � �ج� � �ل � ��س ال � ��ى
ال�ق�ض�ي��ة االم �ن �ي��ة واالس �ت �ث �م��ارات
واالس� � � ��رى وامل ��رت� �ه� �ن�ي�ن وت �ق �ص��ي

1594

1226

381

1236

1931

1

849

2

ال� �ح� �ق ��ائ ��ق وح� �م ��اي ��ة امل � � ��ال ال� �ع ��ام
وال � �ب � �ي � �ئ ��ة وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وإسقاط الديون وترسيم الحدود
ال�ص��ادر ف��ي شأنها ق��رار رق��م 833
من مجلس االمن.
وف� � ��ي دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ث ��ان ��ي
ب� �ل ��غ ع � ��دد م � �ش ��روع ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن
ال � � ��واردة م ��ن ال �ح �ك��وم��ة للمجلس
 84م �ش��روع��ا وع� ��دد االق �ت��راح��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن االع� �ض ��اء
 67اق� �ت ��راح ��ا ف� ��ي ح �ي�ن ب �ل��غ ع��دد
العرائض وال�ش�ك��اوى ال ��واردة من
امل��واط �ن�ين  113ع��ري�ض��ة وش�ك��وى
ف � �ي � �م ��ا ك � � � ��ان م � �ج � �م� ��وع ج� �ل� �س ��ات
املجلس بلغ  43جلسة استغرقت
 218ساعة وعقدت لجانه املختلفة
 434جلسة اس�ت�ن�ف��دت م��ن ال��وق��ت
 998ساعة.
ف� �ي� �م ��ا ان � �ف� ��ض دور االن� �ع� �ق ��اد
ال �ث��ال��ث مل �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي فصله
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ي ال� � �س � ��اب � ��ع ي� � � ��وم 22
اغ �س �ط��س  1995ب �ع��د  49ج�ل�س��ة
اس� � �ت� � �غ � ��رق � ��ت  272س� � ��اع� � ��ة وت � ��م
استعراض  182مشروعا واقتراحا
منها  100م�ش��روع ق��ان��ون شاملة
ل �ق��ان��ون امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
وال �ق��وان�ين ال �خ��اص��ة ب��امل�ي��زان�ي��ات
امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة وال �ح �س��اب��ات

التتمة ص10

تصدى لقضايا األمن
واالستثمارات
واألسرى
المرتهنين
المالية أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة بـ 276
فالداخلية بـ 190

10

ملف
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مشاركة القطاع الخاص في تعمير أراضي
الرعاية السكنية من أبرز اهتمامات المجلس
تتمة المنشور ص09
ال�خ�ت��ام�ي��ة و 82اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون.
ون ��اق ��ش امل �ج �ل��س  92ق��ان��ون��ا من
اب��رزه��ا القانون ال�ص��ادر في شأن
إسهام نشاط القطاع الخاص في
تعمير االراض��ي الفضاء اململوكة
للدولة ألغ��راض الرعاية السكنية
وال� � �ق � ��ان � ��ون ال� � �خ � ��اص ب ��ال ��رس ��وم
والتكاليف املالية ل�ش��ؤون مقابل
االن � �ت � �ف� ��اع ب ��امل ��راف ��ق وال� �خ ��دم ��ات
ال� �ع ��ام ��ة وق� ��ان� ��ون ان � �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للبيئة وقانون تخصيص
االعتمادات املالية لشؤون القضاء
والنيابة العامة والجهات املعاونة
لهما وقانون محاكمة الوزراء .اما
االقتراحات برغبة او بقرار املقدمة
م��ن ال �ن��واب فبلغت  178اق�ت��راح��ا
أح �ي��ل م�ن�ه��ا ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة 122
اق� �ت ��راح ��ا م �ش �ف��وع��ة ب �ت��وص �ي��ات��ه.
وتوجيه  243س��ؤاال للوزراء تمت
االج � ��اب � ��ة ع� ��ن  174س � � ��ؤاال م�ن�ه��ا
ب��االض��اف��ة ال ��ى اس �ت �ج��واب واح��د
قدم لوزير التربية ووزير التعليم
ال �ع��ال��ي ان �ت �ه��ى ف �ي��ه امل �ج �ل��س ال��ى
تجديد الثقة بالوزير.

وط� �ل� �ب ��ات امل �ن��اق �ش��ة ب �ل �غ��ت 13
موضوعا ام��ا اجتماعات اللجان
فبلغت  416اج�ت�م��اع��ا استغرقت
م��ن ال��وق��ت  1011س ��اع ��ة ..ك �م��ا ان
امل� �ج� �ل ��س اص� � � ��در  6ب � �ي� ��ان� ��ات ف��ي
مناسبات مختلفة باالضافة الى
ارس��ال  15وف��دا للخارج لحضور
امل� ��ؤت � �م� ��رات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة
وال� �ق ��اري ��ة وال ��دول� �ي ��ة وم��ؤت �م��رات
حقوق االنسان وغيرها واستقبل
 19وف � � ��دا م� ��ن ال � � �خ� � ��ارج ..وخ�ل��ال
دور االن� �ع� �ق ��اد ال� ��راب� ��ع ب �ل��غ ع��دد
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن امل� �ق ��دم ��ة
م��ن ال� �ن ��واب  62اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ومشروعات القوانني ال ��واردة من جانب من حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع
الحكومة  82مشروع قانون منها
 49مشروع قانون شاملة لقانون
واب ��رز ال�ق��وان�ين ال�ت��ي اق ��رت في تنظيم التعليم العالي في جامعة
امليزانية العامة للدولة والقوانني دور االنعقاد ال��راب��ع القانون رقم ال�ك��وي��ت والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل �ل �ح �ق��ة  8ل �س �ن��ة  1996ب �ت �ع��دي ��ل ب�ع��ض التطبيقي والتدريب والتعليم في
واملستقلة والحسابات الختامية اح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ح� �م ��اي ��ة االم � � ��وال املدارس الخاصة والقانون رقم 25
وجملة م��ا ناقشه املجلس واق��ره ال �ع��ام��ة وال �ق ��ان ��ون رق ��م  10لسنة لسنة  1996ف��ي ش��أن الكشف عن
من تشريعات صدرت بالفعل عدا  1996بتعديل بعض احكام قانون ال�ع�م��والت ال�ت��ي ت�ق��دم ف��ي العقود
امل �ي��زان �ي��ات ع �ل��ى م ��دى  63جلسة تنظيم القضاء وال�ق��ان��ون رق��م  18التي تبرمها الدولة والقانون رقم
ع �ق��ده��ا امل �ج �ل��س إب� ��ان ه ��ذا ال ��دور لسنة  1996في شأن زيادة القدرة  26لسنة  1996بتأسيس شركات
اس �ت �غ��رق��ت  285س��اع��ة ب�ل�غ��ت  20االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل �ل �ح��رس ال��وط �ن��ي ل �خ��دم��ات االت� �ص ��االت ال�لاس�ل�ك�ي��ة
قانونا.
والقانون رقم  24لسنة  1996بشأن وال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م  27ل �س �ن��ة 1996

بتعديل بعض احكام القانون رقم
 27ل�س�ن��ة  1995ف��ي ش ��أن إس�ه��ام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
االراضي اململوكة للدولة ألغراض
الرعاية السكنية والقانون رقم 49
لسنة  1996بشأن رعاية املعاقني.
وم�ك��ث ه��ذا الفصل  1380يوما
ع �ق��د خ�ل�ال �ه��ا  215ج �ل �س��ة وق ��دم
االع� � �ض � ��اء  1594س � � ��ؤاال و1236
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة و 382اق �ت��راح��ا
ب� �ق ��ان ��ون وق� ��دم� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة322
م�ش��روع��ا ب�ق��ان��ون وش �ه��د الفصل
ط� �ل� �ب ��ا واح� � � � ��دا ل� ��رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة
وان � � � � �ج� � � � ��ز 845ق� � ��ان� � ��ون� � ��ا ،وش� �ه ��د
اس �ت �ج��واب��ا واح � ��دا ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب
م� �ف ��رج ن� �ه ��ار امل �ط �ي��ري ال� ��ى وزي ��ر
التربية والتعليم العالي د .احمد
ال ��رب� �ع ��ي ان �ت �ه��ى ب �ت �ج��دي��د ال �ث �ق��ة
بالوزير.

سالم الحماد وطالل العيار رحمهما الله أثناء فرز انتخابات اللجان

 849تشريعا أقرها
المجلس منها 210
قوانين و546
ميزانية
المجلس يرفع
الحصانة عن
الشريعان ويرفض
رفعها عن العدوة
استجواب واحد
للربعي والمجلس
يجدد الثقة بالوزير

تقارير اللجان في الفصل السابع
عدد
التقارير

م

اللجنة

1

املرافق العامة

عدد
التقارير
387

2

العرائض والشكاوى

1

3

املالية

412

4

التعليمية

198

5

الصحية

162

6

الداخلية والدفاع

214

16

7

التشريعية

310

17

دراسة الخطة االسكانية

8

الخارجية

62

18

9

الجواب على الخطاب
االميري

5

شؤون الزراعة والثروة
السمكية والحيوانية

23

19

10

شؤون البيئة

26

املشتركة من التشريعية
واملالية

1

11

الرد على برنامج الحكومة

3

20

املشتركة من املالية
والتشريعية والبيئة

1

12

حقوق االنسان

28

م

اللجنة

13

شؤون املرتهنني واملحتجزين
ورعاية أسر الشهداء

17

14

تقصي حقائق الغزو
العراقي الغاشم

3

15

توظيف الكويتيني في
الوزارات واملؤسسات
والهيئات العامة

2

حماية االموال العامة

18
58

اإلجمالي

وزارة الكهرباء
أكثر الوزارات ردا
على األسئلة
بـ ٪ 90

1931

aldostoor
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

11

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
(الفصل السابع)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 52نائبا قدموا األسئلة تصدرهم النيباري بـ  131سؤاال

 1594سؤاال ...ومعدل الرد % 76.9
ب �ل��غ إج �م��ال��ي األس �ئ �ل��ة ف ��ي ال�ف�ص��ل
التشريعي السابع ملجلس األم��ة 1594
سؤاال ،فيما رد الوزراء على  1226سؤاال
منها ب�م�ع��دل  76.9%م��ن إج�م��ال��ي ع��دد
األسئلة ،وق��د ش��ارك في تقديم األسئلة
 52نائبا وق��د تصدر قائمة ال�ن��واب من
حيث توجيه األس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب عبدالله
النيباري بـ  131س��ؤاال ،فالنائب مبارك
الخرينج ب�ـ  116س��ؤاال فالنائب مفرج
ن �ه��ار امل �ط �ي��ري ب �ـ  109أس�ئ�ل��ة ف��ال�ن��ائ��ب
اح �م ��د ب ��اق ��ر ب� �ـ  100س� � ��ؤال ،وك � ��ان أق��ل
النواب توجيها لألسئلة النواب ابراهيم
امليلم وج��اس��م الصقر وع�ل��ي الهاجري
وم � �ب ��ارك ال ��وع �ل�ان ب� �س ��ؤال واح � ��د ل�ك��ل
منهم ،ثم النائب علي املواش بسؤالني،
ث��م ال�ن��ائ�ب��ان ح�م��د ال�ج��وع��ان وع�ب��دال�ل��ه
ال �ه��اج��ري ب �ث�لاث��ة أس �ئ �ل��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا.
وك��ان��ت أك �ث��ر ال � ��وزارات تلقيا لألسئلة
ه��ي امل��ال�ي��ة ب �ـ  276س ��ؤاال ف��ال��داخ�ل�ي��ة بـ
 190س ��ؤاال ف��ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب �ـ 184
س ��ؤاال ف� ��وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال ��وزراء ب�ـ  127س��ؤاال وك��ان األق��ل تلقيا

معدل الرد على األسئلة

لألسئلة رئيس ال ��وزراء بعدد  5أسئلة
فالخارجية بـ  25سؤاال فاألوقاف بـ 29
س ��ؤاال .أم��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة ع��ن األسئلة
ف�ق��د ت�ص��درت�ه��ا وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
ب �ـ  90%ف��األوق��اف ب �ـ  86.2%ف��اإلس�ك��ان
ب�ـ  82.5%فالصحة ب�ـ  ،81.4%وق��دم في
ال��دور االول  775س��ؤاال بمعدل 48٫5٪
و 334س ��ؤاال ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي بمعدل
 21٪و 229س � ��ؤاال ف ��ي ال� � ��دور ال �ث��ال��ث
ب�م�ع��دل  14٫4٪و 256س ��ؤاال ف��ي ال��دور
ال��راب��ع ب �م �ع��دل 16٫1٪ت��وض��ح ال�ج��داول
وال��رس��وم البيانية ع��دد أسئلة ال�ن��واب
ف� ��ي ال �ف �ص ��ل ال� �س ��اب ��ع وع � � ��دد األس �ئ �ل��ة
التي تلقتها ك��ل وزارة ونسبة اإلجابة
وتصنيف اإلجابات.
 امل� � ��دة ال �ف �ع �ل �ي��ة ل �ل �ف �ص��ل ال �س��اب ��ع:1380يوما.
 إجمالي األسئلة 1594 :سؤاال. إجمالي األجوبة 1226 :جوابا. معدل الرد.٪ 76٫9 : متوسط توجيه األسئلة 1٫1 :سؤاليوميا.

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد
الرابع
16.1%

لم يتم الرد
23.1%
األول
48.6%
الجواب

الثاني
21%

76.9%

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

العدد

988

106

1594

العدد

775

334

229

256

1594

املعدل

76.9%

23.1%

٪ 100

املعدل

48.6%

21%

14.4%

16.1%

٪ 100

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي السابع

تصنيف أسئلة الفصل السابع

8

اسماعيل الشطي

13

43

محمد املهمل

27

9

تركي العازمي

7

44

محمد املرشد

21

25

14

26

عباس مناور

14

27

عبدالعزيز
العدساني

84

10

جاسم الصقر

1

 28عبدالله الهاجري

3

11

جمال الكندري

29

 29عبدالله النيباري

131

 12جمعان العازمي

9

30

عبدالله الرومي

20

31

عبداملحسن
املدعج

14

32

عبداملحسن
جمال

13

33

عدنان
عبدالصمد

74

علي البغلي

79

علي املواش

2

13

حمد الجوعان

3

14

حمود الجبري

9

15

خالد العدوة

77

16

خلف دميثير

13

17

راشد الهبيدة

4

18

سالم الحماد

18

34

19

سعد العازمي

5

35

محمد ضيف الله
45
شرار

17

46

مشاري
العصيمي

27

47

مصلح العازمي

15

48

مفرج نهار
املطيري

109

49

ناصر الصانع

46

50

ناصر صرخوه

15

51

هادي الحويلة

27

52

يعقوب حياتي

15

اإلجمالي

1594

اجمالي األسئلة

7

أحمد باقر

100

42

مبارك الوعالن

1

األجوبة

6

أحمد الشريعان

26

41

مبارك الدويلة

55

اعتذر
عن عدم الرد

5

أحمد النصار

38

 24عايض الخميش

14

40

مبارك الخرينج

116

املرفقات لدى
األمانة العامة

4

أحمد الخطيب

19

23

طالل العيار

27

39

فهد امليع

14

عدم
اختصاص

3

أحمد السعدون

6

22

طالل السعيد

47

38

غنام الجمهور

35

الخارجية
الداخلية
الدفاع
املالية
الدولة
اإلعالم
الشؤون
الصحة
األشغال
التخطيط والتنمية
اإلسكان
التجارة والصناعة
األوقاف
العدل
التربية والتعليم
الكهرباء واملاء
املواصالت
النفط
رئيس الوزراء
االجمالي

17
25
122 190
37
93
156 276
91
127
29
56
36
48
64
86
45
60
60
90
31
40
22
30
24
29
31
49
145 184
26
30
48
68
58
108
2
5
1044 1594

1
1
2

2
29
25
44
4
13
6
9
2
1
3
4
1
3
101
163

2
6
4
1
1
2
1
17

املجموع

2

أحمد الكليب

6

21

صالح الفضالة

14

37

علي أبو حديدة

23

الوزراء

ردود الوزراء

طلب تمديد

1

ابراهيم امليلم

1

20

شارع العجمي

96

36

علي الهاجري

1

الردود

لم يتم الرد

19
154
62
206
99
43
37
70
47
70
33
22
25
34
149
27
52
75
2
1226

8
2
7
2
1
2
1
1
1
1
16
42

لم يصل
الرد حتى
حينه

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

عايض علوش
املطيري

الثالث
14.4%

6
28
29
63
26
12
11
14
13
20
6
8
3
14
35
3
15
17
3
326

املعدل

٪ 76
٪ 81.1
٪ 66.7
٪ 74.6
٪ 78
٪ 76.8
٪ 77.1
٪ 81.4
٪ 78.3
٪ 77.8
٪ 82.5
73.3
٪ 86.2
٪ 69.4
٪ 81
٪ 90
٪ 76.5
٪ 69.4
٪ 40
٪ 76.9

ملف
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
(الفصل السابع)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 381اقتراحا بقانون  47منها
للرعاية السكنية
القوانين خالل الفصل السابع

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

فردي
39٫1٪

األول
٪ 35٫2

تصنيف موضوعات االقتراحات بقانون
املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

الرابع

الرعاية السكنية

47

املرئي واملسموع

7

٪ 22٫8

القضاء

38

التنمية

7

العسكريون

32

امليزانيات

6

الرعاية االجتماعية

30

االقتصاد

6

انتخابات مجلس األمة

29

املناقصات

6

التعليم

24

املتقاعدون

6

الجنسية

17

املهن املصرفية

13

البيئة

5

حماية املستهلك

13

املعاقون

5

القروض

12

حماية األموال العامة

4

الخدمة املدنية

11

التعاونيات

4

شركات املساهمة

11

ديوان املحاسبة

3

البلدية

9

الشباب والرياضة

3

العمل األهلي

9

االتصاالت

2

الزراعة والثروة
السمكية

8

الطيران املدني

1

أخرى

5

املعاشات

8

املجموع

381

مشترك
60٫9٪

الثالث
الثاني

٪ 23٫6

٪ 18٫4

دور
االنعقاد

األول

الثاني

ق � � ��دم  47ن ��ائ� �ب ��ا  381اق� �ت ��راح ��ا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال�س��اب��ع منها  149اق�ت��راح��ا منفردا
و 232اقتراحا قدمت بشكل مشترك،
وتصدر النواب من حيث األكثر في
ت �ق��دي��م االق� �ت ��راح ��ات ال �ن��ائ��ب أح�م��د
باقر حيث ق��دم  82اقتراحا بقانون

ث ��م ال �ن��ائ��ب ش � ��ارع ال �ع �ج �م��ي حيث
ق��دم  58اقتراحا بقانون ث��م النائب
م�ف��رج ن�ه��ار ب�ـ  57اق�ت��راح��ا بقانون،
وت �ق��اس��م ال �ن��ائ �ب��ان أح �م��د ال�ن�ص��ار
وم�ح�م��د ش� ��رار امل��رك��ز ال ��راب ��ع وح��ل
خامسا النائب اسماعيل الشطي بـ
 46اقتراحا.

الثالث

املعدل

٪ 39٫1

٪ 60٫9

% 100

الرابع

العدد

149

232

381

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

العدد

134

70

90

87

381

املعدل

٪ 35٫2

٪ 18٫4

٪ 23٫6

٪ 22٫8

٪ 100

وكان النصيب األكبر لالقتراحات
مل � ��وض � ��وع ال � ��رع � ��اي � ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب �ـ
 47اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون وح� ��ل ث��ان�ي��ا
م ��وض ��وع ال �ق �ض ��اء ب� �ـ  38اق �ت��راح��ا
بقانون ثم العسكريني بـ  32قانونا
ثم الرعاية االجتماعيـة بـ  30قانونا
ث��م م��واض �ي��ع االن �ت �خ��اب��ات مجلس

األمة بـ  29اقتراحا بقانون.
وقدم النواب  134اقتراحا بقانون
ف��ي دور االن�ع�ق��اد األول م��ن الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �س��اب��ع و 70اق �ت��راح��ا
ب�ق��ان��ون ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي و 90في
الدور الثالث و 87في الدور الرابع.

االستجوابات

مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل السابع

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخه

املحاور

نتيجة االستجواب

مفرج نهار

وزير التربية
والتعليم العالي د.
أحمد الربعي

1995 / 2 / 8

ب �ش��أن امل �خ��ال �ف��ات ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت ح� � � � � ��ول االس � � � �ك� � � ��ان
واالن �ع �ق��اد ل �ل��دراس��ة ب��ال�خ��ارج
والتعاقدات

ج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ط ��رح ال�ث�ق��ة وت��م
ت�ج��دي��د ال�ث�ق��ة ب��ال��وزي��ر وك��ان��ت نتيجة
ال�ت�ص��وي��ت م��واف�ق��ة ( )21وع ��دم م��واف�ق��ة
( )17وام �ت �ن��اع ( )4م��ن أص ��ل ال�ح�ض��ور
()43

موافقة

رفض

ش � �ه� ��د ال � �ف � �ص� ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي
ال�س��اب��ع طلبني ل��رف��ع الحصانة
ل� �ل� �ن ��ائ� �ب�ي�ن أح � �م� ��د ال� �ش ��ري� �ع ��ان
وخ � ��ال � ��د ال � � �ع� � ��دوة ح� �ي ��ث واف � ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل ��ى رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة
عن النائب أحمد الشريعان قي
ق�ض�ي��ة ج �ن��ح األح �م��دي ورف��ض

امل� �ج� �ل ��س رف� � ��ع ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع��ن
النائب خالد العدوة في قضية
جنح الفحيحيل.

قرار املجلس
لم يبت

طلبات رفع الحصانة

السابع

1992/10/20م

1996/10/5م

215

يتكون الفصل من خمسة أدوار هي :
الدور

عدد
الطلبات

احمد
الشريعان

1

1

-

-

 1جنح االحمدي

خالد العدوة

1

-

1

-

 1جنح الفحيحيل

االجمالي

2

1

1

-

 1جنح االحمدي
 1جنح الفحيحيل

النائب

الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

القضايا

بداية الدور

نهاية الدور

عدد املضابط

الدور األول

1992/10/20م

1993/9/7م

54

الدور الثاني

1993/10/26م

1994/8/9م

44

الدور الثالث

1994/10/24م

1995/8/22م

56

الدور الرابع

1995/10/31م

1996/10/5م

61
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
(الفصل السابع)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 1236اقتراحا برغبة لـ  43نائبا
 214منها للمرافق العامة
الرغبات خالل الفصل السابع

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي السابع

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
85.4%

الرابع
25٫4٪
األول
48٫4٪
الثالث
15٫8٪

فردي
14.6%

الثاني
10٫4٪

املوضوع

العدد

مرافق
وخدمات

214

املرور

158

التعليم

103

الرعاية
السكنية

96

الرعياة
الصحية

83

شؤون األسرة

77

العسكريون

76
67

املوضوع

العدد

اإلعالم

18

التجنيس
والبدون

17

الشباب
والرياضة

14

القضاء

13

أمة وبلدي

13

الزراعة

11

الخارجية

9

إتصاالت

8

املعاقون

6

النفط

5

التأمينات

4

الظواهر
السلبية

3
46
1236

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد

1055

181

1236

العدد

598

129

195

314

1236

القروض

املعدل

% 85.4

% 14.6

% 100

املعدل

٪ 48٫4

٪ 10٫4

٪ 15٫8

٪ 25٫4

٪ 100

العمل األهلي

46

االقتصاد

37

التوظيف

36

املتقاعدون

28

املعاشات

25

أخرى

تسمية شوارع

23

املجموع

 1236اقتراحا برغبة في الفصل
التشريعي السابع قدمها  43نائبا،
تتعلق معظمها ب��ال�ش��أن ال�خ��دم��ي
واملرافق واملرور والتعليم والرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة وأي � �ض� ��ا م��ا
يخص العسكريني وش��ؤون األسرة
وقروض املواطنني وغيرها.

وك � � � ��ان أك � �ث � ��ر ال � � �ن� � ��واب ت �ق��دي �م��ا
ل�لاق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ال �ن��ائ��ب ه��ادي
ال�ح��وي�ل��ة ب � �ـ 170رغ �ب��ة ي�ل�ي��ه ال�ن��ائ��ب
ش � � ��ارع ال �ع �ج �م��ي ب � �ـ  110رغ� �ب ��ات،
وال�ن��ائ��ب مفرج نهاربـ  105رغبات.
وال �ن �ص �ي��ب األك� �ب ��ر م ��ن اق �ت ��راح ��ات
ال �ن��واب للمرافق وال�خ��دم��ات ب�ـ 214

اق �ت��راح��ا واالمل � ��رور ب �ـ  158اق�ت��راح��ا
والتعليم  103اق�ت��راح��ات والرعاية
السكنية بـ  96اقتراحا.
وأق� ��ل االق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ك��ان��ت
م ��ن ن �ص �ي��ب ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة ب�ـ
 3رغ �ب��ات وال�ت��أم�ي�ن��ات ب �ـ  4رغ�ب��ات
والنفط ب�ـ  5رغ�ب��ات ،ث��م امل�ع��اق��ون بـ

 6رغبات وامل��واص�لات واالت�ص��االت
بـ  8رغبات.
وك ��ان ع ��دد االق �ت��راح��ات ف��ي دور
االن�ع�ق��اد االول للفصل التشريعي
ال � �س� ��اب� ��ع ق � ��د ب� �ل ��غ  598اق � �ت� ��راح� ��ا،
والثاني  129والثالث  195والرابع
 314اقتراحا برغبة.

أعضاء مجلس االمة للفصل التشريعي السابع عام ()1996/1992
م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

1

احمد السعدون

الرئيس

14

جمعان العازمي

26

2

صالح الفضالة

نائب الرئيس

15

حمد الجوعان

27

عبدالعزيز العدساني

3

احمد الكليب

16

حمود الجبري

28

عبدالله الهاجري

4

احمد الربعي

17

خالد العدوة

29

عبدالله النيباري

5

احمد الخطيب

18

خلف العنزي

30

عبدالله الرومي

6

احمد النصار

19

راشد الهبيدة

31

عبداملحسن املدعج

7

احمد الشريعان

20

سالم الحماد

32

عبداملحسن جمال

45

8

احمد باقر

33

عبدالوهاب الهارون

46

34

عدنان عبدالصمد

9

اسماعيل الشطي

47

35

علي البغلي

مفرج املطيري

10

تركي العازمي

36

علي ابوحديدة

48

ناصر الصانع

11

جاسم الصقر

37

غنام املطيري

49

ناصر صرخوه

12

جاسم العون

38

فهد امليع

50

هادي الحويلة

13

جمال الكندري

39

مبارك الخرينج

51

يعقوب حياتي

أمني السر (الدور
األول والدور الثاني)

21

سعد العازمي

22

شارع العجمي

23

طالل السعيد

24

طالل العيار

25

عايض املطيري

مالحظات

املراقب (الدور االول -
الدور الثاني  -الدور
الثالث  -الدور الرابع)

أمني السر (الدور
الثالث  -الدور الرابع)

مالحظات

م

اسم العضو
عباس مناور

40
41

محمد املهمل

42

محمد املرشد

43

محمد شرار

44

مشاري العنجري
مشاري العصيمي

وزير التجارة

م

اسم العضو
مبارك الدويلة

مصلح العازمي

مالحظات

وزير العدل

14

ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

االربعاء  07رمضان  24 . 1436يونيو 2015

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
(الفصل السابع)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 849تشريعا منها  210قوانين و 546قانونا
للميزانيات و 93اتفاقية
التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي السابع
صدر في الفصل التشريعي السابع
الذي استهل أعماله في  1992واستمر 4
سنوات  849تشريعا منها  210قوانني
و 546ق��ان��ون��ا ف��ي ش ��أن امل �ي��زان �ي��ة و93
اتفاقية وهذا العدد الضخم من القوانني
ك��ان بسبب ح��ل مجلس األم��ة وتعليق
الحياة البرملانية في  1986حيث صدرت
ف��ي ف �ت��رة غ�ي�ب��ة ال �ب��رمل��ان ه��ذه ال�ق��وان�ين
بمراسيم.
وت�ت�ن��وع ال �ق��وان�ين ال�ت��ي ص ��درت عن
املجلس وعددها  210قوانني ما بني 35
قانونا جديدا و 118تعديال على قوانني
قائمة و 109مراسيم بقانون منها 52
مرسوما بتعديل ق��ان��ون قائم والباقي
وع��دده  57مرسوما استحدث تشريعا
جديدا.
وص��در عن الفصل السابع  9قوانني
ب �ش��أن ال��رع��اي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة و 8ق��وان�ين
ب �ش ��أن ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة و 6ق��وان�ي�ن
تعليمية و 4ق��وان�ين ب �ش��أن التجنيس
و 21قانونا بشأن الرعاية االجتماعية
و 3ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال�ب�ي�ئ��ة و 32ق��ان��ون��ا
ب� �ش ��أن ال �ق �ض ��اء وامل� �ح ��اك ��م وق ��ان ��ون ��ان
بشأن املرور و 61قانونا اقتصاديا و14
قانونا بشأن األمة والبلدية و 7قوانني
بشأن الخدمة املدنية و 4قوانني بشأن
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام و 16ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
الجيش والشرطة و 4قوانني رياضية.
وج� ��اءت ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ص ��درت في
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�س��اب��ع باستثناء
ق��وان�ي�ن امل �ي��زان �ي��ات واالت �ف��اق �ي��ات وم��ن
أبرزهامايلي:
 تعديل املادة ( )79من قانون الجزاءالصادر بالقانون رقم  16لسنة 1960
 أم��ر أميري بالقانون رق��م  73لسنة 1986ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
امل�ط�ب��وع��ات ال �ص��ادر ب��ه ال�ق��ان��ون رق��م 3
لسنة .1961
 تعديل املرسوم بالقانون رقم 102لسنة  1980ف��ي ش��أن الخدمة اإللزامية
واالحتياطية
تعديل امل��ادة األول��ى من القانون رقم
 18لسنة  1969ف��ي ش��أن تحديد أم�لاك
الدولة خارج التنظيم العام.
 ب�ش��أن الخطة االنمائية الخمسية.1986
 تعديل امل��ادة  174م��ن القانون رقم 16لسنة  1960باصدار قانون الجزاء.
 ب �ش��أن ح�ج�ي��ة امل� �ص ��ورات ال�ج��وي��هلسنة .1986
 تعديل امل ��ادة الثانية م��ن امل��رس��ومب��ال�ق��ان��ون رق��م  74لسنة  1979بتنظيم
تملك غير الكويتيني للعقارات.
 اض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د ال��ى امل ��ادة 216من قانون املرافعات املدنية والتجارية

ال� �ص ��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 38
لسنة .1980
 تعديل بعض احكام القانون رقم 15لسنة  1972في شأن بلدية الكويت.
 تعديل املادة  6من املرسوم األميريرق��م  15لسنة  1959ب�ق��ان��ون الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وامل � � ��ادة  1م ��ن ال� �ق ��ان ��ون 35
لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء
مجلس األمة.
 ن � ��زع م �ل �ك �ي��ة ال � �ع � �ق� ��ارات ال� �ص ��ادرب �ش��أن �ه��ا ص �ي��غ اس �ت �م�ل�اك وال� �ع� �ق ��ارات
ال �ص ��ادر ب�ش��أن�ه��ا ق � ��رارات م��ن امل�ج�ل��س
البلدي باالستمالك واملبادلة.
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض أح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ونال�ش��رك��ات ال�ت�ج��اري��ة ال �ص��ادر بالقانون
رقم  15لسنة .1960
 تعديل بعض أحكام القانون رقم 30لسنة  1965بشأن إنشاء بنك التسليف
واالدخار.
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل�س�ن��ة 1987بشأن إعادة جدولة رصيد قرض
الحكومة لبنك الكويت الصناعي.
 مرسوم بالقانون رقم  4لسنة 1987في شأن التعليم العام.
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  7ل�س�ن��ة 1987ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق��م  60لسنة  1986في ش��أن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.
 مرسوم بالقانون رقم  9لسنة 1987ف��ي ش ��أن ح�ظ��ر ب�ع��ض األف �ع��ال امل�ض��رة
بالنظافة العامة واملزروعات.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  10لسنة 1987ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ق��ان��ون
ال �ت �ج��ارة ال �ص��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون
رقم  68لسنة .1980
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  30لسنة 1987ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام امل��رس��وم
األم �ي ��ري رق ��م  36ل�س�ن��ة  1960ب�ق��ان��ون
السفن الصغيرة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة 1987بشأن تنظيم سوق النقل الجوي
بالكويت.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  32لسنة 1987بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
واملهن املعاونة لها بالكويت.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  33لسنة 1987بتعديل املادة الثانية من املرسوم
ب��ال�ق��ان��ون رق ��م  27ل�س�ن��ة  1981ب��زي��ادة
امل�ب��ال��غ امل�خ�ص�ص��ة ل�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع عن
البالد.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة 1987ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  15ل�س�ن��ة  1959ب �ش��أن ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية.
 -م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  41لسنة

االتفاقيات
٪ 21

القوانني
٪ 15٫8

امليزانيات
٪ 63٫2

التشريعات
الصادرة

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

العدد

15

60

20

95

املعدل

٪ 15٫8

٪ 63٫2

٪ 21

٪ 100

 1987بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 17لسنة  1959في شأن إقامة األجانب.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة 1987ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ق��ان��ون
امل��راف �ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة ال�ص��ادر
باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة .1980
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  43لسنة 1987بتعديل امل��ادة  3من القانون رقم
 22لسنة  1960بتنظيم محكمة املرور.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  44لسنة 1987باضافة م��ادة ج��دي��دة ال��ى قانون
الجزاء الصادر بالقانون رق��م  16لسنة
.1960
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  45لسنة 1987ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  148م ��ن ق��ان��ون
اإلج � � � � � ��راءات وامل � �ح ��اك � �م ��ات ال �ج ��زائ �ي ��ة
الصادر بالقانون رقم  17لسنة .1960
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  46لسنة 1987ب��إن�ش��اء دائ ��رة عمالية باملحكمة
الكلية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  48لسنة 1987ب�ش��أن مكافحة امل��ؤث��رات العقلية
وتنظيم استعمالها واالتجار فيها..
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  49لسنة 1987ف��ي ش ��أن ال �ت �ص��رف��ات ال �ت��ي تمت
ف ��ي ح �ق ��وق امل �س��اه �م�ي�ن ف ��ي ال �ش��رك��ات
املساهمة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  50لسنة 1987باالذن للحكومة بعقد قرض عام.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  53لسنة 1987بتعديل امل��ادة االول��ى من القانون
رق� ��م  24ل �س �ن��ة  1963ب��ان �ش��اء م�ج�ل��س
الدفاع األعلى.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  54لسنة 1987باضافة م��ادة ج��دي��دة ال��ى قانون
االجراءات واملخالفات الجزائية الصادر

بالقانون رقم  17لسنة .1960
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  55لسنة 1987في شأن زراعة االعضاء.
 مرسوم بالقانون رقم  1لسنة 1988ب�ش��أن تنظيم اج ��راءات دع ��اوى النسب
وتصحيح االسماء.
 مرسوم بالقانون رقم  2لسنة 1988بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون
رق� ��م  35ل �س �ن��ة  1978ف ��ي ش� ��أن اي �ج��ار
العقارات.
 مرسوم بالقانون رقم  3لسنة 1988بتعديل بعض احكام قانون املرافعات
املدنية والتجارية باملرسوم بالقانون
رقم  38لسنة 1980
مرسوم بالقانون رقم  4لسنة 1988بتعديل امل��ادة الرابعة من القانون رقم
 30لسنة  1965ب��ان�ش��اء بنك التسليف
واالدخار.
 مرسوم بالقانون رقم  5لسنة 1988بتعديل بعض احكام قانون التأمينات
االجتماعية.
 مرسوم بالقانون رقم  6لسنة 1988في شأن الوثائق السرية للدولة.
 مرسوم بالقانون رقم  8لسنة 1988بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون
رق ��م  105ل �س �ن��ة  1980ف ��ي ش ��أن ن�ظ��ام
امالك الدولة.
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  9ل�س�ن��ة 1988ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  94ل�س�ن��ة  1983ب��ان�ش��اء
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  11لسنة 1988ب � ��االش � � �ت � ��راك ف � ��ي ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة اخ �ت �ي��اري��ا ل�ل�ع��ام�ل�ين في
الخارج ومن في حكمهم.

 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� � ��م 33ل�س�ن��ة 1988ب� �ش ��أن ال� �س �م ��اح مل ��واط �ن ��ي دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ب �ت �م �ل��ك االس� �ه ��م ف��ي
شركات املساهمة الكويتية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  34لسنة 1988باالذن للحكومة في تقديم قرض
لسوق الكويت لالوراق املالية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة 1988بزيادة املبالغ املخصصة لتعزيز
الدفاع عن البالد.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  41لسنة 1988في شأن تنظيم رعي املاشية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة 1988بشأن تصفية االوض��اع الناشئة
عن معامالت االسهم باالجل.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  46لسنة 1988ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم
األم �ي ��ري رق ��م  36ل�س�ن��ة  1960ب�ق��ان��ون
السفن الصغيرة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  47لسنة 1988بتعديل بعض احكام القانون رقم
 25لسنة  1974باعادة تنظيم الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  48لسنة 1988ب � � � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي ان� �ش ��اء
م �ح �ف �ظ ��ة م ��ال� �ي ��ة ل � � ��دى ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت
ال� �ص� �ن ��اع ��ي الغ � � � ��راض دع� � ��م س �ي��اس �ي��ة
االئتمان في مجال االنتاج الزراعي.
 مرسوم بالقانون رقم  74لسنة 1988ف��ي ش��أن ايلولة اسهم القطاع الخاص
في شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى
ال��دول��ة ،وتعديل القانون رق��م  29لسنة
 1961ف��ي ش ��أن ان �ش��اء ش��رك��ة م�ط��اح��ن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  75لسنة 1988ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق ��م  24ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش ��أن االن��دي��ة
وجمعيات النفع العام.
 مرسوم بالقانون رقم  1لسنة 1989ف��ي ش��أن ف��رض رس��م م�غ��ادرة م��ن مطار
الكويت الدولي.
 مرسوم بالقانون رقم  2لسنة 1989بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
 مرسوم بالقانون رقم  5لسنة 1989ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ش��رك��ات
ووك�ل�اء التأمني ال�ص��ادر بالقانون رقم
 24لسنة .1961
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  12لسنة 1989ف ��ي ش� ��أن ص� ��رف م �ن �ح��ة ام �ي��ري��ة
ل �ل �م ��وظ �ف�ي�ن امل� ��دن � �ي�ي��ن وال �ع �س �ك ��ري�ي�ن
والص � � �ح � � ��اب امل� � �ع � ��اش � ��ات ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة
وملستحقي املساعدات العامة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  13لسنة 1989برفع الحد االقصى ملبلغ القرض

ال � �ع � ��ام ال � � �ص � ��ادر ف � ��ي ش� ��أن� ��ه امل� ��رس� ��وم
بالقانون رقم  50لسنة .1987
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  44لسنة 1989ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ق��ان��ون امل��رف��اع��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة
ال� �ص ��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 38
لسنة .1980
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  45لسنة 1989ب�ت�ع��دي��ل اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة
ال� �ص ��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 68
لسنة .1980
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  46لسنة 1989في شأن الدعاوى قليلة القيمة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  47لسنة 1989بتعديل بعض احكام القانون رقم
 20لسنة  1976في شأن قمع الغش في
املعامالت التجارية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  48لسنة 1989ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم
بالقانون رق��م  67لسنة  1976ف��ي شأن
املرور.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  50لسنة 1989ب��أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال االحتياطي
العام للدولة يخصص لزيادة رأسمال
املؤسسة العامة للموانئ.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  56لسنة 1989بشأن زي��ادة املعاشات التقاعدية
م� ��ن االوالد امل� ��ول� ��ودي� ��ن ب �ع ��د ان �ت �ه��اء
الخدمة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  57لسنة 1989ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
املرافعات املدنية والتجارية.
 مرسوم بالقانون رقم  1لسنة 1990ب�م�ن��ح زي� ��ادة ف��ي ال �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة
وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة وامل� �س ��اع ��دات
العامة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  23لسنة 1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  29لسنة 1990ف � ��ي ش� � ��أن ان� �ت� �خ ��اب ��ات اع� �ض ��اء
املجلس الوطني.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  30لسنة 1990ب �ت �ح��دي��د ال� ��دوائ� ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة
لعضوية املجلس الوطني.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة 1990ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م ت� ��داول االوراق
املالية وانشاء صناديق االستثمار.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  34لسنة 1990ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رق��م  9لسنة  1971ف��ي ش��أن ع��دم اثبات
السابقة الجزائية االولى.
 -م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
(الفصل السابع)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

أبرز القوانين الخطة اإلنمائية والتعليم
والشباب والرياضة ورعاية المعاقين واالسكان
تتمة المنشور ص14
الوطني.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  38لسنة 1990ب ��اض ��اف ��ة م � � ��ادة ج� ��دي� ��دة ل�ل�أم��ر
االم�ي��ري بالقانون رق��م  61لسنة 1976
باصدار قانون التأمينات االجتماعية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  66لسنة 1990ف � ��ي ش� � ��أن ال �ل�ائ � �ح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة
للمجلس الوطني.
 ف��ي ش ��أن ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل ف��ي نفطدولة الكويت.
 ب �ش��أن ع ��دم االل �ت ��زام ب��إع��ادة قيمةاالوراق النقدية املسروقة من خزائن بنك
الكويت املركزي.
 مرسوم بالقانون رقم  3لسنة 1991ف ��ي ش ��أن ال �ت��رت �ي �ب��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ق��وات
الدول املتعاونة مع دولة الكويت.
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )91/4صاحب السمو أمير البالد الراحل يزيح الستار عن اللوحة التذكارية ملبنى مجلس األمةبإنشاء اللجنة األمنية العليا.
 م��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  91/5في  1992ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  46لسنةاض��اف��ة ف�ق��رة ج��دي��دة ال��ى البند ( )1من الشركات التجارية.
 1992بزيادة املبالغ املخصصة لتعزيز
امل ��ادة ( )10م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  32لسنة
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  20لسنة الدفاع عن البالد. 1968ف ��ي ش� ��أن ال �ن �ق��د وب �ن ��ك ال �ك��وي��ت  1992ب �ش��أن االع� �ف ��اء م ��ن ق� ��روض بنك
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  62لسنةاملركزي وتنظيم املهنة املصرفية املعدل ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ � ��ار واق �س��اط ال�ب�ي��وت  1992ف � ��ي ش� � ��أن ال� ��وق� ��اي� ��ة م � ��ن م ��رض
باملرسوم بالقانون رقم  130لسنة  .1977الحكومية.
م � �ت �ل�ازم� ��ة ال� � �ع � ��وز امل � �ن� ��اع� ��ي امل �ك �ت �س��ب
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  6ل�س�ن��ة م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  33لسنة (االيدز). 1991ب��إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��ر  1992ف � � ��ي ش � � � ��أن س � � � � ��داد ال� �ح� �ك ��وم ��ة
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  92لسنةال �ت �ع ��وي �ض ��ات ع� ��ن خ �س ��ائ ��ر ال � �ع� ��دوان مل�ب��ال��غ ال �ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة امل�ق��دم��ة  1992ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
العراقي.
للكويتيني من الجهاز املصرفي واملالي قانون التأمينات االجتماعية.
 مرسوم بالقانون رقم  7لسنة  1991وال �ت��ي اس �ق �ط��ت ع��ن امل��دي �ن�ين ب�م��وج��ب م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  94لسنةبرفع الحد االقصى ملبلغ القرض العام .مكرمة أميرية.
 1992ف� ��ي ش � ��أن اج � � � � ��راءات ال �ت �ف �ت �ي��ش
 مرسوم بالقانون رقم  8لسنة 1991 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة ال �خ��اص��ة ب�ض�ب��ط االس �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ربشأن اخالء العقارات املؤجرة.
 1992ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم واملفرقعات املحظورة.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  10لسنة ب��ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة  1991بإنشاء م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  116لسنة 1991ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون املؤسسة العامة للطباعة والنشر.
 1992في شأن التنظيم اإلداري وتحديد
رقم  26لسنة  1969بإنشاء محكمة ألمن
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  36لسنة االختصاصات والتفويض فيها.الدولة.
 1992ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  124لسنة م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  11لسنة رق � ��م  32ل �س �ن��ة  1968ف ��ي ش � ��أن ال�ن �ق��د  1992ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ( )9م��ن امل��رس��وم 1991في شأن االعفاء من خصم الجزء وب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وتنظيم املهنة بالقانون رق��م  14لسنة  1977ف��ي شأن
املستبدل من املعاش التقاعدي.
املصرفية.
درج� � ��ات وم ��رت �ب ��ات ال �ق �ض��اة واع �ض ��اء
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  12لسنة م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. 1991بإنشاء املؤسسة العامة للطباعة  1992ف��ي ش��أن تنظيم م�ك��ات��ب تشغيل
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  125لسنةوالنشر.
الخدم الخصوصيني ومن في حكمهم 1992 .ف � ��ي ش � � ��أن ح� �ظ ��ر اس� � �ك � ��ان غ �ي��ر
 م ��رس ��وم ب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل�س�ن��ة م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  43لسنة العائالت في بعض املناطق السكنية. 1992بإضاقة مادة جديدة الى القانون  1992ب��إن�ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للشباب
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  126لسنةرق��م  17لسنة  1962ف��ي ش��أن االوس�م��ة والرياضة.
 1992بتعديل مكافآت اع�ض��اء مجلس
واالنواط العسكرية.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  44لسنة األمة. م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  13لسنة  1992باملوافقة على االكتتاب في زيادة م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  117لسنة 1991في شأن االسلحة والذخائر.
رأسمال البنك الدول لإلنشاء والتعمير 1992 .ب��إض��اف��ة ب ��اب ج��دي��د إل ��ى ق��ان��ون
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  14لسنة م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  45لسنة الشركات التجارية. 1992ب � �م � �ن ��ح زي � � � � � ��ادة ف � � ��ي ال � � �ع �ل��اوة  1992ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  118لسنةاالج �ت �م��اع �ي��ة وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة بالقانون رقم  123لسنة  1986بتعديل  1992بتعديل بعض أحكام القانون رقم
واملساعدات العامة.
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة  21لسنة  1965في ش��أن نظام مؤسسة
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  16لسنة  1972في شأن بلدية الكويت.الخطوط الجوية الكويتية.

 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  119لسنة 1992ب � �ش ��أن ال � �غ � ��اء ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام ��ة
ل� �ل� �ج� �ن ��وب وال� �خ� �ل� �ي ��ج ال � �ع� ��رب� ��ي ون �ق��ل
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ل �ل �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة وان�ش��اء
مكتب لتصفية الهيئة العامة للجنوب
والخليج العربي.
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  127لسنة 1992ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية.
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  128لسنة 1992بنظام التأمني التكميلي.
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  129لسنة 1992ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم
بالقانون رقم  11لسنة  1988باالشتراك
ف��ي ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة اخ�ت�ي��اري��ا
للعاملني في الخارج ومن في حكمهم.
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  131لسنة 1992بتأسيس ش��رك��ة مساهمة باسم
(شركة االتصاالت الكويتية).
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  136لسنة 1992ب � ��اص � ��دار ق � ��ان � ��ون امل� �ح ��اك� �م ��ات
والعقوبات العسكرية.
 م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  137لسنة 1992ف ��ي ش ��أن االع� �ف ��اء م ��ن ال�ض��ري�ب��ة
الجمركية.
 ق ��ان ��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة  1993ب�ش��أنحماية األموال العامة.
 قانون رقم  2لسنة  93بإعادة العملببعض احكام قانون بلدية الكويت.
 ق��ان��ون رق��م  5لسنة  1993باضافةف� �ق ��رة ج ��دي ��دج ال � ��ى امل � � ��ادة االول � � ��ى م��ن
امل��رس��وم بالقانون رق��م  20لسنة 1992
بشأن االعفاء من قروض بنك التسليف
واالدخار واقساط البيوت الحكومية.

 قانون رقم  12لسنة  1993بتعديلبعض مواد القانون رقم  24لسنة 1962
في شأن االندية وجمعيات النفع العام.
 قانون رقم  21لسنة  1993بتعديلاملادة  29من القانون رقم  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 قانون رقم  22لسنة  1993بتعديلامل��ادة الثالثة من القانون رقم  15لسنة
 1972في شأن بلدية الكويت.
 قانون رقم  23لسنة  1993بتعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم 14
ل�س�ن��ة  1992ب�م�ن��ح زي� ��ادة ف��ي ال �ع�لاوة
االج �ت �م��اع �ي��ة وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
واملساعدات العامة.
 قانون رقم  41لسنة  1993في شأنشراء الدولة بعض املديونيات وكيفية
تحصيلها.
 قانون رقم  40لسنة  1993بتعديلامل��ادة رق��م  1م��ن امل��رس��وم بالقانون رقم
 133لسنة  1977بإنشاء املؤسسة العامة
للموانئ.
 قانون رقم  43لسنة  1993في شأناع �ف��اء امل��واط�ن�ين م��ن اق �س��اط ال�س�ي��ارات
الخاصة.
 قانون رقم  44لسنة  1993في شأنال �ش��رك��ات ال �ت��ي ي �ش �ت��رك ف ��ي ملكيتها
كويتيون وغير كويتيني.
 قانون رقم  47لسنة  1993في شأنالرعاية السكنية.
 قانون رقم  50لسنة  1993بتعديلبعض اح�ك��ام امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م 17
لسنة  1959بقانون اقامة االجانب.
 قانون رقم  39لسنة  1993بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  15لسنة
 1972في شأن بلدية الكويت.
 قانون رقم  52لسنة  1992بتعديلاحكام املرسوم بالقانون رق��م  42لسنة
 1988بشأن تصفية االوض��اع الناشئة
عن معامالت االسهم باالجل.
 ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1994باضافةمادة جديدة الى قانون التوثيق.
 ق��ان��ون رق��م  2لسنة  1994باضافةفقرة ثانية الى املادة  8من القانون رقم
 1ل �س �ن��ة  1993ب �ش��أن ح �م��اي��ة االم � ��وال
العامة.
 ق��ان��ون رق��م  3لسنة  1994بتعديلبعض احكام قانون الجزاء.
 ق��ان��ون رق��م  4لسنة  1993بتعديلبعض احكام قانون الشركات التجارية.
 ق ��ان ��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة  1994ب�ش��أنال �ج��رائ��م امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �س�لام��ة ال �ط��ائ��رات
واملالحة الجوية.
 ق ��ان ��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  1994ب�ش��أنتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون
رق � ��م  46ل �س �ن��ة  1992ب� ��زي� ��ادة امل �ب��ال��غ

املخصصة لتعزيز الدفاع عن البالد.
 ق��ان��ون رق��م  8لسنة  1994بتعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم 35
لسنة  1978في شأن ايجار العقارات.
 ق��ان��ون رق��م  9لسنة  1994بتعديلبعض احكام قانون االثار.
 قانون رقم  12لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  32لسنة
 1969ب�ش��أن تنظيم تراخيص املحالت
التجارية.
 قانون رقم  14لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  24لسنة
 1962م ف ��ي ش ��أن االن ��دي ��ة وج�م�ع�ي��ات
النفع العام.
 قانون رقم  16لسنة  1994بتعديلامل ��ادة ( )33م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1992في شأن الرعاية السكنية.
 قانون رقم  17لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  23لسنة
 1968بشأن قوة الشرطة.
 قانون رقم  44لسنة  1994باضافةفقرة جديدة الى امل��ادة ( )7من املرسوم
األم �ي��ري رق��م  15لسنة 1959م بقانون
الجنسية الكويتية
 قانون رقم  46لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
 1972ب �ش��أن ح ��االت ال�ط�ع��ن بالتمييز
واجراءاته.
 قانون رقم  47لسنة  1994بتعديلبعض اح�ك��ام ق��ان��ون امل��راف�ع��ات املدنية
والتجارية.
 قانون رقم  49لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  11لسنة
 1965في شأن التعليم االلزامي.
 قانون رقم  50لسنة  1994بتنظيماستغالل االراضي الفضاء.
 قانون رقم  51لسنة  1994في شأنت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
التجارية رقم  51لسنة .1960
 قانون رقم  102لسنة  1994بتعديلبعض احكام القانون رقم  41لسنة 1993
في شأن شراء الدولة بعض املديونيات
وكيفية تحصيلها.
 قانون رقم  103لسنة  1994بتعديلامل��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة 1993
بشأن حماية األموال العامة.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  104ل� �س� �ن ��ة 1994بتعديل بعض احكام قانون التأمينات
االجتماعية.
 قانون رقم  43لسنة  1994بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  12لسنة
 1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
األم � ��ة وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  30ل �س �ن��ة 1964
بإنشاء ديوان املحاسبة.
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الخرافي يستقبل المهنئين برمضان

محافظ حولي يستقبل المهنئين برمضان

الخرافي مستقبال املهنئني برمضان

محافظ حولي أحمد نواف األحمد مستقبال نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج

اق��ام أم�ين سر مجلس األم��ة النائب ع��ادل الخرافي غبقة في ديوانه استقبل خاللها املهنئني بحلول شهر
رمضان املبارك ،بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعداد من ناخبي الدائرة.

استقبل محافظ حولي الشيخ أحمد نواف األحمد امس األول املهنئني بحلول شهر رمضان املبارك بحضور عدد
من الشخصيات العامة والدبلوماسيني وأبناء األسرة الحاكمة واملسؤولني والقيادات األمنية باملحافظة.

الجامعة المفتوحة تقبل طلبات
التسجيل حتى  18يوليو

لطيفة الفهد تشيد بإقرار
يوم المرأة الكويتية

أكدت الجامعة العربية املفتوحة
ف� ��رع ال �ك��وي��ت أن �ه ��ا م �س �ت �م��رة ف��ي
استقبال طلبات االلتحاق بالفصل
ال ��دراس ��ي األول ح �ت��ى  18ي��ول�ي��و
امل �ق �ب��ل ع �ب��ر م��وق�ع�ه��ا اإلل �ك �ت��رون��ي
ب�ت�خ�ص�ص��ات ب �ك��ال��وري��وس إدارة
األعمال واللغة اإلنكليزية وآدابها
وتقنيات املعلومات والحوسبة.
وق � ��ال � ��ت رئ� �ي� �س ��ة ق� �س ��م ش � ��ؤون
الطلبة في فرع الجامعة بالكويت
مها األصقة في تصريح صحافي
أم ��س إن ال �ج��ام �ع��ة ح��ري �ص��ة على
ت��وف �ي��ر ب �ي �ئ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة مبنى الجامعة العربية املفتوحة
م �ت �ج��ان �س��ة األط� � � ��راف وف� ��ق م �ن��اخ
دراس � � � � ��ي ي � ��دع � ��م وي � � �ع� � ��زز ت �ن �م �ي��ة عن بعد وف��ق املناهج البريطانية
امل � � �ه� � ��ارات ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة وامل� � �ه � ��ارات ال � �ت� ��ي ت �س �ت �م��ده��ا م� ��ن ش��راك �ت �ه��ا
املكتسبة والتحصيل االكاديمي.
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة م � ��ع ال� �ج ��ام� �ع ��ة
وأض��اف��ت األص �ق��ة أن الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة حيث
تتبنى التعليم املدمج الذي يجمع ي�ح�ص��ل ال �خ��ري��ج ع �ل��ى ش�ه��ادت�ين
ب�ين التعليم ال�ت�ق�ل�ي��دي والتعليم األول � � � � � ��ى م � �ع � �ت � �م� ��دة م� � ��ن م �ج �ل��س

اك� � ��دت رئ �ي �س��ة ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون امل � ��رأة
التبعة ملجلس ال ��وزراء الشيخة لطيفة
ال� �ف� �ه ��د ال � �س ��ال ��م ال� �ص � �ب ��اح ان م��واف �ق��ة
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع �ل��ى اق� �ت ��راح ال�ل�ج�ن��ة
ب��إع�لان ي��وم  16م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام يوما
للمرأة الكويتية يعكس ح��رص القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة امل� ��رأة
وتفعيل دورها في املجتمع.

رياح البوارح تكسر
درجات الحرارة
ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ف��ي التعليم
العالي الكويتي والثانية معتمدة
من هيئة االعتماد البريطاني.
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ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر ب��ال�ت�ن�ب��ؤات واألرص� ��اد
ال�ج��وي��ة عيسى رم �ض��ان إن ال�ت��أث�ي��رات
اإلي �ج��اب �ي��ة ل��ري��اح ال� �ب ��وارح ت�ت�م�ث��ل في
كسرها لحدة اإلش�ع��اع الشمسي ال��ذي
ي �خ �ف��ف ب � � ��دوره م ��ن درج � � ��ات ال � �ح ��رارة
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى دوره � � � ��ا ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
التوازن البيئي .وأوضح رمضان الذي
ع�م��ل م��راق �ب��ا ب � ��إدارة األرص � ��اد ال�ج��وي��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وق � � ��ال � � ��ت ال � �ش � �ي � �خ� ��ة ل� �ط � �ي � �ف ��ة ال � �ت ��ي
ت �ت��رأس ع ��دد م��ن ال�ج�م�ع�ي��ات النسائية
وال �ت �ط��وع �ي��ة أن ال� �ق ��رار ي �ج �س��د ج�ه��ود
ال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ب��ر ال �ت ��اري ��خ في
مساندتها للمرأة الكويتية والعمل على
إع�ل�اء مكانتها ف��ي املجتمع معربة عن
شكرها وتقديرها للحكومة على دعمها
املرأة وتعزيز دورها في خطط التنمية.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ب��اإلدارة العامة للطيران املدني سابقا
أن ال�ب��وارح هي ري��اح تأتي من الشمال
الغربي وتؤثر على الناحية الشمالية
ال � �غ ��رب � �ي ��ة مل �ن �ط �ق ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال� �ع ��رب ��ي
وال �ج �ن ��وب �ي ��ة ال �ش ��رق �ي ��ة م� ��ن ال �ج ��زي ��رة
العربية وي�ك��ون لها تأثير خ�لال فصل
الصيف.
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