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األمير يهنئ الشيخ تميم بن حمد بمناسبة
الذكرى الثانية لتوليه الحكم

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
ببرقية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دول��ة قطر الشقيقة عبر فيها سموه رع��اه الله عن خالص تهانيه
بمناسبة ال��ذك��رى الثانية لتولي س�م��وه مقاليد الحكم ف��ي دول��ة قطر
الشقيقة .كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

المجلس يقر قانونا عصريا للعمالة المنزلية وشركات الستقدامها ويوافق على ديوان حقوق اإلنسان

الغانم :لن نسمح ألحد بدق إسفين
الفرقة والفتنة في المجتمع
أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم أن ما حدث في جلسة الثالثاء
ل��ن يمر م��رور ال �ك��رام ول��ن يستطيع
كائن من ك��ان أن ي��دق إسفني الفرقة
والفتنة في املجتمع الكويتي.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ع��ن م�ط��ال�ب��ة ن��واب
ب �ت �ط �ب �ي��ق ال �ل�ائ � �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة إن
املجتمع الكويتي ال��وح�ي��د ال��ذي لم
يخترق واألغلبية الساحقة من كافة
املشارب كان موقفها حكيما.
وك �ل ��ف امل �ج �ل��س م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �م��ا ح � ��دث ف ��ي ج�ل�س��ة
الثالثاء.
إل��ى ذل��ك أق��ر املجلس في جلسته
ال��رم �ض��ان �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة أم ��س ق��ان��ون��ا
عصريا للعمالة املنزلية يساهم في
ت�ع��زي��ز س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل
ال��دول�ي��ة بما يحتويه م��ن ضمانات
ك�م��ا أق��ر ق��ان��ون��ا آخ ��ر ب�ش��أن إن�ش��اء
شركات مساهمة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية.
وشمل القانون ضمانات للعامل
ف ��ي ع � ��دد م ��ن م � � ��واده م �ن �ه��ا ال� �ت ��زام
ص��اح��ب ال�ع�م��ل ب��دف��ع األج ��ر املتفق
عليه للعامل املنزلي نهاية كل شهر
وال ي �ج ��وز ب� ��أي ح� ��ال م ��ن األح � ��وال
خصم أي ج��زء من راتبه كما يلتزم
ص ��اح ��ب ال� �ع� �م ��ل ب ��إط� �ع ��ام ال �ع��ام��ل
امل �ن��زل��ي وك �س��وت��ه ون �ف �ق��ات ع�لاج��ه

وتمريضه وسكنه.
وح �ظ��ر ال �ق��ان��ون ت�ك�ل�ي��ف ال�ع��ام��ل
أي أع � �م� ��ال خ� �ط ��رة م� ��ن ش ��أن �ه ��ا ان
ت��ؤث��ر على صحته أو تهني كرامته
اإلنسانية.
وأق ��ر امل�ج�ل��س ب��اإلج �م��اع قانونا
ب��إن �ش��اء ال ��دي ��وان ال��وط �ن��ي ل�ح�ق��وق
اإلن � �س� ��ان وي� �ت ��ول ��ى أع � �م� ��ال وم �ه ��ام
الديوان وإدارة كافة شؤونه مجلس
إدارة ي �ش �ك ��ل م � ��ن  11ع � �ض� ��وا م��ن
الشخصيات الوطنية املشهود لها
بالكفاءة واالهتمام بمسائل حقوق
اإلن� � �س � ��ان ك� �م ��ا ي� �ض ��م م �م �ث �ل�ي�ن ع��ن
وزارات العدل والداخلية والشؤون
وال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة وإدارة ال � �ف � �ت� ��وى
التشريعية.
وي�م�ن��ح ال�ق��ان��ون أع �ض��اء مجلس
ال� � ��دي� � ��وان ال� �ح� �ص ��ان ��ة امل� � �ق � ��ررة ل�ه��م
ملمارساتهم ألعمالهم وف�ق��ا مل��ا هو
م �ن �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف� ��ي االت �ف ��اق �ي ��ات
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان
وي� �ص ��در ب�ت�ع�ي�ين أع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
مرسوم أميري ملدة  4سنوات قابلة
ل �ل �ت �ج��دي��د مل � ��رة واح � � ��دة ب� �ن ��اء ع�ل��ى
ت��رش �ي��ح م ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،كما
واف��ق املجلس على تعديالت قانون
السلكني الدبلوماسي والقنصلي.

ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
ال � �ع� ��ام� ��ة ظ� �ه ��ر ال� � �ي � ��وم الس �ت �ك �م ��ال
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ظ � ��روف وم�ل�اب �س��ات
ص �ف �ق��ة ال ��داوك� �ي� �م� �ي� �ك ��ال ،ب �ح �ض��ور
ع �ض ��و ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ب �ج��ام �ع��ة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
د.حسن الصادى ود.ري��اض الفرس
من االمانة العامة للمجلس االعلى
للتخطيط اضافة الى كبير محللي
ت �م��وي��ل ال �ش��رك��ات وادارة امل�خ��اط��ر
الشيخة مي الجراح.

سمو األمير خالل زيارته ناديي الصم واملعاقني وجمعية املكفوفني

األمير يقوم بزيارة رمضانية لناديي
الصم والمعاقين وجمعية المكفوفين

تفاصيل (ص)02

المضبطة (ص)05-03

الدويسان يستقيل من المجلس

ملف الدستور
حصاد المجلس في  52عاما:
 -الفصل الثامن :أول حل دستوري للمجلس

واستقالة القالف و 140قانونا و 2319سؤاال

و 331اقتراحا و 1067رغبة

 الفصل التاسع :الخرافي رئيسا للمرة األولى ورفضمشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا و 360قانونا
و 3010أسئلة و 437اقتراحا و 1668رغبة
و 8استجوابات

«المال العام»
تستكمل التحقيق
في «الداو» اليوم

تفاصيل (ص)15-06

ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
استقالته ال��ى رئ�ي��س مجلس االم��ة
على خلفية أح��داث شهدتها جلسة
الثالثاء أمس األول.
وق � ��ال ال ��دوي� �س ��ان ف ��ي اس�ت�ق��ال�ت��ه
إن م� ��ا ص � ��در م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان
ال �ع ��ازم ��ي ي�ع�ت�ب��ر ان �ت �ه��اك��ا ل �ق��ان��ون
ح�م��اي��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ك�م��ا أن��ه
خالف املادة  88من الالئحة الداخلية
ملجلس األمة.
واع ��رب ال��دوي�س��ان ع��ن رف�ض��ه أي
اهانة تمس املذهب الشيعي وتسعى
إلح � � � ��داث ف ��رق ��ة ب�ي��ن أب � �ن� ��اء ال ��وط ��ن

ال ��واح ��د م�ط��ال�ب��ا ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
ع �ل��ى ك��ل م��ن ي�س�ع��ى إلش �ع��ال فتيل
الفتنة الطائفية وتأجيج نارها.
وق��دم الدويسان اعتذارا ملن اواله
ثقته في الوصول الى البرملان داعيا
الله بالتوفيق للمجلس ملا فيه خير
الكويت وصالح أهلها.
وت�ن��ص امل ��ادة ال �ـ  17م��ن الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى أن م �ج �ل��س األم� ��ة
ه��و امل�خ�ت��ص ب�ق�ب��ول االس�ت�ق��ال��ة من
ع�ض��وي�ت��ه ،وت �ق��دم االس�ت�ق��ال��ة كتابة
الى رئيس املجلس ويجب أن تعرض
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ف ��ي أول ج �ل �س��ة تلي

اليوم العاشر من تقديمها ،وللعضو
ان ي�ع��دل ع��ن استقالته ق�ب��ل ص��دور
ق� ��رار امل �ج �ل��س ب�ق�ب��ول�ه��ا وامل� � ��ادة 18
ت�ن��ص ع�ل��ى أن��ه  :إذا خ�لا م�ح��ل اح��د
اعضاء مجلس األمة قبل نهاية مدته
ألي سبب من االسباب أعلن املجلس
ذل��ك ،وعلى رئيس املجلس أن يبلغ
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف� ��ورا ب�ه��ذا
ال �خ �ل��و الن �ت �خ��اب ع �ض��و آخ� ��ر وف�ق��ا
للمادة  84من الدستور.
تفاصيل (ص)05

الكندري يحذر
العمير من استمرار
«بالوي» النفط
حذر النائب فيصل الكندري وزير
النفط د .علي العمير قائال :لن نقبل
ب ��أن ت �ك��ون ف��ي ال �ص��ف األم��ام��ي م��ال��م
ت�ش�ك��ل ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ت �ج��اوزات
الشركات النفطية مسترشدا بتقرير
دي��وان املحاسبة عن استثمار نفطي
منذ  2006بمبلغ  100مليون دوالر لم
يستثمر منه واقعيا غير  25مليون
دوالر فضال عن التقارير األخرى التي
دون��ت «داو» أخ��رى و«ب�ل�اوي» كثيرة
تهدر املليارات من أموال املواطنني.
م� ��ؤك� ��دا ل� �ل ��وزي ��ر :إم � ��ا االج � � � ��راءات
الصحيحة وإما لن تجلس في الصف
األمامي.
تفاصيل (ص)04

إمساكية رمضان
اإلمــســاك:
اإلفـــطـــار:

03:06
06:51
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رافق سموه فيها ولي العهد

األمير يزور ناديي الصم والمعاقين
وجمعية المكفوفين

صاحب السمو خالل زيارته إلى جمعية املكفوفني

اس�ت�ق�ب��ل س�م��و األم �ي��ر الشيخ
ص �ب��اح االح� �م ��د ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف
ص �ب��اح ام ��س س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف االحمد كما استقبل
سموه سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء واستقبل
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
وإل � ��ى ذل� ��ك ق� ��ام س �م��وه م�س��اء
أم� ��س األول ي��راف �ق��ه س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
ب ��زي ��ارة رم �ض��ان �ي��ة ال ��ى ال �ن��ادي
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ال � ��ري � ��اض � ��ي ل �ل �ص��م
ح �ي��ث ك ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي ��ر

وسموه خالل زيارة النادي الكويتي الرياضي للصم

االع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
ورئ�ي��س مجلس االدارة وامل��دي��ر
ال �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة الشيخ أحمد منصور
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة ال �ن��ادي
اسماعيل عيسى.
وت �ف �ض��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ب � ��إزاح � ��ة ال � �س � �ت� ��ار ع � ��ن ال �ل ��وح ��ة
ال� �ت ��ذك ��اري ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة اف �ت �ت��اح
اح � � � ��واض ال� �س� �ب ��اح ��ة ب ��ال� �ن ��ادي
الكويتي الرياضي للصم.
ثم قام مجموعة من منتسبي
النادي بتقديم فقرة استعراض
م� � �ه � ��ارات ال� �س� �ب ��اح ��ة ث � ��م ق��ام��ت

رئ �ي �س��ة م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة
م��ال �ك��ا ال �خ �ي��ري��ة ل�ل�ص��م وع�ض��و
االت �ح��اد ال �ع��امل��ي ل�ل�ص��م ن��ات��ال��ي
م��ال�ك��ا ب�ت�ق��دي��م ش �ه��ادة ت��ذك��اري��ة
لسموه حفظه الله تقدير لسموه
ك�ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي وع�ل��ى
دعمه لتحسني حياة الكويتيني
ال � �ص� ��م ك � �م ��ا ت � ��م ت � �ق ��دي ��م ه ��دي ��ة
ت ��ذك ��اري ��ة ل� �س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه
الله بهذه املناسبة.
كما قام سموه رعاه الله بزيارة
ال��ى ال �ن��ادي ال�ك��وي�ت��ي ال��ري��اض��ي
للمعاقني حيث كان في استقبال
سموه وزير االعالم وزير الدولة

ل�ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود ورئيس مجلس االدارة
وامل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ه �ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
للشباب والرياضة الشيخ احمد
م�ن�ص��ور ورئ�ي��س مجلس ادارة
النادي شافي محمد الهاجري.
وق ��د ت��م ع ��رض ف�ي�ل��م وث��ائ�ق��ي
ح ��ول ان� �ج ��ازات ال� �ن ��ادي ب�ع��ده��ا
تم تقديم هدية تذكارية لسموه
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ولسمو ولي
العهد حفظه الله بهذه املناسبة.
وقام سموه حفظه الله بزيارة
ال��ى جمعية املكفوفني الكويتية
ح �ي��ث ك ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي ��ر
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل

ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ورئيس
م �ج �ل��س ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة ف��اي��ز
العازمي.
وأل� �ق ��ى رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ادارة
ال � �ن� ��ادي ك �ل �م��ة أع� � ��رب ف �ي �ه��ا ع��ن
ف �خ��ر واع � �ت� ��زاز اب� �ن ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
بهذه الزيارة الرمضانية االبوية
م��ن س�م��وه رع��اه ال�ل��ه وال�ت��ي لها
ب��ال��غ االث ��ر ف��ي ن�ف��وس منتسبي
الجمعية.
ث��م ت��م ت �ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
ل �ص��اح��ب ال �س �م��و ول �س �م��و ول��ي
العهد بهذه املناسبة.
وق� ��د راف � ��ق س �م��وه رع � ��اه ال�ل��ه

ولي العهد يستقبل
رئيس الوزراء والخالد والجراح
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د بقصر
ال � �س � �ي� ��ف ص� � �ب � ��اح ام � � ��س س �م��و
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س

مجلس الوزراء .
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
ال� �ش� �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ك �م��ا

اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��دف ��اع الشيخ
خالد الجراح.
سمو ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

ف� � ��ي ال � � � ��زي � � � ��ارات وزي� � � � ��ر ش� � ��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري الشيخ ناصر
ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب وزي� ��ر ش��ؤون
ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ علي
ال� � �ج � ��راح واح � �م ��د ال �ف �ه��د م��دي��ر
م �ك �ت��ب س �م ��و األم � �ي� ��ر ورئ �ي ��س
امل��راس��م وال�ت�ش��ري�ف��ات االم�ي��ري��ة
الشيخ خ��ال��د العبدالله ووكيل
دي ��وان سمو ول��ي العهد الشيخ
مبارك الفيصل ورئيس الشؤون
االع�لام �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ب��ال��دي��وان
االم �ي��ري ي��وس��ف ال��روم��ي وع��دد
من الشيوخ.
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مضبطة
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رفض اقتراح باقتصار تعامل شركات استقدام العمالة مع الحكومات

المجلس يقر قانوني العمالة المنزلية
أكد رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم
أن ما حدث في
جلسة الثالثاء لن
يمر مرور الكرام ولن
يستطيع كائن من
كان أن يدق إسفين
الفرقة والفتنة في
المجتمع الكويتي.
وقال الغانم عن
مطالبة نواب بتطبيق
الالئحة الداخلية إن
المجتمع الكويتي
الوحيد الذي لم يخترق
واألغلبية الساحقة من
كافة المشارب كان
موقفها حكيما.
وكلف المجلس مكتب
المجلس التحقيق
فيما حدث في جلسة
الثالثاء.
إلى ذلك أقر المجلس
في جلسته الرمضانية
الثانية أمس قانونا
عصريا للعمالة المنزلية
يساهم في تعزيز
سمعة الكويت في
المحافل الدولية بما
يحتويه من ضمانات،
كما أقر قانونا آخر
بشأن إنشاء شركات
مساهمة الستقدام
وتشغيل العمالة
المنزلية.

وزير التجارة :نقترح
السماح للشركات
الفردية بالحصول
على ترخيص في
العمالة

الغانم مترئسا الجلسة ويتحدث إلى الصانع وبجواره الزلزلة وعيسى الكندري والحمدان

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم ��س
االربعاء املوافق  24يونيو  2015عند
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا،
وت �ل�ا االم �ي��ن ال �ع ��ام اس �م ��اء االع �ض��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني من
دون اذن او اخطار.
العمالة المنزلية
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س مل �ن��اق �ش��ة امل ��داول ��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة واالق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بشأن انشاء شركة مساهمة لتنظيم
واستقدام العمالة املنزلية.
 فيصل الشايع (امل �ق��رر) :القانونالذي اقر في املداولة االولى يتكون من
 61م ��ادة وه �ن��اك م ��واد ال�غ�ي��ت وم��واد
ع ��دل ��ت ف ��ي ال �ص �ي��اغ��ة وم� � ��واد اخ ��رى
عدلت تعديال جذريا.
وق � ��ام امل� �ق ��رر ب� �ت�ل�اوة امل � � ��واد ال �ت��ي
ادخ�ل��ت عليها تعديالت عليها م��ادة
مادة.
 وزي� ��ر ال �ت �ج ��ارة :ي��وس��ف ال�ع�ل��ي:ال�ن��ص سبق أن ناقشناه ف��ي اللجنة
وواف� �ق� �ن ��ا ع �ل �ي��ه وي� �ج ��ب ان ت�ح�ص��ل
ال �ش��رك��ات ع�ل��ى ال �ت��رخ �ي��ص ،وق��ان��ون
ال�ش��رك��ات يسمح للشركة بالشخص
ال� � � ��واح� � � ��د ،ول� � ��ذل� � ��ك ن � �ق � �ت� ��رح ت �ع ��دي ��ل
ال �ن��ص ب��ال�س�م��اح ل�ل�ش��رك��ات ال�ف��ردي��ة
بالحصول على تراخيص.
وان ما نريده ان تكون كل الشركات
م ��رخ �ص ��ا ل �ه ��ا ان � �ش� ��اء امل� �ك ��ات ��ب ب ��دال
م� ��ن ق� �ص ��ره ��ا ع� �ل ��ى ال � �ش� ��رك ��ات ال �ت��ي
ت�س��اه��م فيها ال��دول��ة او مؤسساتها
ال� �ع ��ام ��ة ،وال� � �ش � ��روط امل � ��وج � ��ودة ه��ي
ش ��روط شخصية وع�ل��ى ذل��ك تصلح
ل�ل�م��ؤس�س��ات ال �ف��ردي��ة ول��ذل��ك الب��د ان
يضاف ما ذكرته.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ال� ��وزي� ��ر ي �ق��ولش ��رك ��ات ف ��ردي ��ة ،واذا ق� ��ال ذل� ��ك ف��ان
الشرط ينطبق على ما يقوله الوزير.
 ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة:نحن نتكلم عن شخصيات اعتبارية
فالشركة شيء والفرد شيء آخر.
 -د .يوسف الزلزلة :مو الزم تكون

شركة فردية.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :ق��دم�ن��اطلب تعديل أرجو تالوته.
 خليل الصالح :ملصلحة الكويتي �ج��ب اال ت �ك��ون ال �ش��رك��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
رب� �ح� �ي ��ة ح� �ت ��ى ال ن� �ق ��ع ف � ��ي م �ش��اك��ل
وقضايا في الداخل والخارج.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :ان��ا ل�س��ت متفائالب � ��أن االس � �ع � ��ار س � ��وف ت �ن �خ �ف��ض اذا
ص��ارت الشركة ،لذلك اقترح ان نعمل
كلفة  cost plastحتى نتفادى عملية
العمولة على البشر.
 فيصل الشايع :اقتراح االخ جمالال ي�ح��د م��ن ال��زي��ادة ب��ل ي��رف��ع السعر
اكثر.
 د .احمد مطيع :بخصوص الفقرةرقم  3ان يكون حاصال على الثانوية
ال �ع��ام��ة ف�ي�ف�ض��ل اال ت �ك��ون ال �ش �ه��ادة
ح�ك��را ع�ل��ى ال�ث��ان��وي��ة ف�ق��د ي�ك��ون غير
حاصل على الشهادة الثانوية.
 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :ن �ح��ن داخ �ل��ونعلى مستنقع ،فال عمالة بال عمولة،
لذلك اقترح للمصلحة العامة االقتراح
التالي «درءًا ألي شبهة مالية اقترح
ان ت �ت �ع��ام��ل ال �ش��رك��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة مع
شركات حكومية مماثلة».
 ك ��ام ��ل ال � �ع ��وض ��ي :اق � �ت � ��راح االخخليل الصالح يريد ان يضع العصا
ف��ي ال � ��دوالب ،ف�ن�ح��ن س ��وف نستعني
بالسفارات ونستقدم العمالة الزينة
من الشركات الزينة.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ال ب��د أن ي�ك��ونال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
م��ع ن�ظ�ي��رت�ه��ا ف��ي ال� ��دول ال �ت��ي سيتم
استقدام العمالة منها.
 سعدون حماد :يجب أن نستفيدمن التجارب السابقة ،لذلك التعامل
مع الحكومات يزيل الشبهات وإذا لم
تكن حكومات فهناك شركات كبرى.
 حمدان العازمي :أتمنى أن يكونال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ح �ك��وم��ات ألن �ن��ا ن��رى
السفارة البنغالية ماذا فعلت بنا.
ورف � ��ض امل �ج �ل��س اق� �ت ��راح ��ا ي�ن��ص
ع �ل��ى ح �ص��ر ت �ع��ام��ل ش��رك��ة اس �ت �ق��دام
العمالة املنزلية مع الحكومات.

 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت ��ي :ال �ق��ان��وني �خ��اط��ب امل ��رخ ��ص ل �ه��م ال �ك��وي �ت �ي�ين
وال�ش��رك��ات الحكومية املسؤولة أم��ام
ال�ق��ان��ون ال�ح�ك��وم��ي وعليها التحقق
أن ال �ع ��ام ��ل م �ح �م��ي م ��و م�ف�ص�خ�ي�ن��ه
ب��ال�ع�م��والت وال ب��د م��ن ف��رض عقوبة
على من يخل بذلك.
 م �ب��ارك ال �ح��ري��ص :ال��وق��ائ��ع التيت�ق��ع خ ��ارج ال�ك��وي��ت ق��ان��ون ال �ج��زاء ال
يعاقب عليها إال إذا استمرت الجريمة
في الكويت.
 فيصل الشايع :املادتان  24و 25بهما عقوبات.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :م�م�ك��ننقل العقوبة ال��ى امل��ادة  25لكن نحن
أم��ام اشكالية وه��ي تحرير املرخص
ل��ه م��ن أي ع�م��والت ف��ي ال �خ��ارج وه��ذا
لن يخفض األسعار ويجب الصياغة
تكون خارج أو داخل الكويت.
 د .ع� ��ودة ال ��روي �ع ��ي :اذا وص�ل�ن��اللمادة  25فيجب ان نغير البداية لها
اوال.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ع��دي��ل امل ��ادة
الرابعة لتكون« :يحظر على املرخص
ل��ه او ال �ع��ام �ل�ين ل��دي��ه او امل�ت�ع��اون�ين
م�ع��ه داخ ��ل وخ ��ارج ال�ك��وي��ت تقاضي
أي مبالغ من العامل املنزلي ومن في
ح�ك�م��ه م�ق��اب��ل تشغيله ل ��دى صاحب
العمل أو استبقائه لديه سواء بطريق
مباشر أو غير مباشر وفي حال ثبوت
القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل
االستقدام يعاقب املرخص له طبقا ملا
هو منصوص عليه في قانون الجزاء
علي جريمتي االب�ت��زاز والكسب غير
املشروع».
 سعدون حماد :االخ��وان باللجنةنسفوا امل��ادة  18بالكامل وهي تحدد
ف��ائ��دة ال �ض �م��ان ب �ش��رط اال ت��زي��د عن
سنتني االخوان حدودها بستة اشهر،
هذا يؤدي الى كثرة هرب الخدم ،يجب
اعادة النظر في املادة وان تعود املادة
كما هي في مقترح وزارة الداخلية.
 د .عبدالحميد دشتي :الديباجةي�ب�ق��ى ك�م��ا ك��ان��ت ف��ي امل��داول��ة االول��ى
ف �ه��ذه ض ��روري ��ة ج ��دا الن �ه��اء م�ع��ان��اة

أه� � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ،وب ��ال � �ت ��ال ��ي ال �ع ��ام ��ل
وامل��رخ��ص ل��ه م�ل�ت��زم��ان ع�ن��د صاحب
العمل بسنتني.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :راج �ع �ن��ا امل ��ادةنحن ووزارة ال�ش��ؤون وق��ال��ت ان��ه من
امل �م �ك��ن اس �ت �غ�ل�ال ال �س �ن �ت�ين وق�ب�ل�ه��ا
ب� �ي ��وم ي ��رج ��ع ال� ��ى امل �ك �ت��ب وي� �ق ��ول ال
اري � � ��ده وي �ط �ل��ب ام� ��وال� ��ه م � ��رة اخ � ��رى،
واغلب البنود كانت اعادة صياغة مع
تعديالت بسيطة.
 م� �ح� �م ��د ط� � �ن � ��ا :وج � � � ��ود س �ن �ت�ينض� ��روري� ��ة ج � ��دا ل �ل �م��واط��ن ال �ك��وي �ت��ي
وال� � � �ه � � ��دف م� �ن� �ه ��ا ح � �م� ��اي� ��ة امل � ��واط � ��ن
الكويتي.
 س �ع��دون ح �م��اد :امل� ��ادة  18يجبأن تبقى بالكامل وف��ق االئ�ح��ة اال اذا
ك��ان��ت ه�ن��اك ت�ع��دي�لات فلم ي�ق��دم أحد
من النواب تعديال.
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :االص� ��ل م��ا ج��اءفي امل��داول��ة االول��ى انما من حقهم ان
يعدلوا ويتم التصويت عليه.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :راع�ي�ن��ا ف��ي ه��ذاال �ج��ان��ب اص� �ح ��اب امل� �ك ��ات ��ب ،وه �ن��اك
فرصة  6اشهر لتجربة العامل واذا لم
يعجبك رده الى املكتب.
 ك��ام��ل ال �ع��وض��ي :اص�ل�ا ال�خ��ادم��ةاذا قعدت في األشهر الستة نعرف اذا
كان زينة او غير زينة ،خمس سنوات
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل�ادارة ال�ع��ام��ة للهجرة
و» 6اش�ه��ر تبني اذا ك��ان ال�ع��ام��ل زين
وال موزين«.
وواف � � ��ق امل �ج �ل ��س ب��ال �ن �ه��اي��ة ع�ل��ى
ت�ع��دي��ل ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة وال� ��ذي ينص
ع �ل��ى ت �ح��دي��د ق �ت��رة ال �س �م��اح ب �ع��ودة
الخادم الى الشركة خالل ستة اشهر
من تاريخ استقدام.
محمد ط�ن��ا :اس�ت�غ��رب وأت��أس��ف من
موقف الحكومة ،واعتبر ان تصويتها
جاء ضد مصلحة املواطن الكويتي.
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ينص
على السماح لصاحب االحتفاظ بجواز
الخادم اذا وافق الخادم على ذلك.

التتمة ص04

دشتي :نحن أمام
إشكالية تحرير
المرخص له من أي
عموالت في الخارج
الصالح :يجب أال
تكون الشركة
الحكومية ربحية
حتى ال نقع في
مشاكل وقضايا
داخلية وخارجية
العمر :أقترح فرض
سعر محدد حتى
نتفادى عمليات
العمولة على البشر
مطيع :نفضل أال
يشترط الحصول
على الشهادة
الثانوية
العوضي :نطالب
التعامل مع
الحكومات فقط
حتى نستقدم
العمالة الجيدة
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رفض تعديل فترة الضمان للعامل
من  6أشهر إلى سنتين
تتمة المنشور ص03
وزي � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة :ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل ��ي:
وزارة الشؤون افادتنا بأن التعديالت
االخ�ي��رة في االتفاقيات الدولية بشأن
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة اج� ��ازت ال�ع�م��ل حتى
 10س ��اع ��ات ،وال �ن ��ص ع �ل��ى  12س��اع��ة
تتخللها راحة يعد مقبوال قانونيا.
 س � �ع ��دون ح � �م ��اد :مل� � ��اذا ت ��م ال �غ��اءالغرامة.
 ف �ي �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع :م � ��ا ي � �ج� ��وز انالحكومة تقول غرامة  1000وانما البد
من حكم محكمة.
 وزي��ر التجارة والصناعة يوسفال� �ع� �ل ��ي :ال� �ن ��ص ال� � ��ذي ك � ��ان م ��وج ��ودا
ب �ف��رض غ��رام��ة  1000دي �ن��ار ب �ق��رار من
مدير ادارة العمالة املنزلية ك��ان نصا
غ�ي��ر ق��ان��ون��ي ول��ذل��ك ت��م ت�ع��دي��ل النص
ملعاقبة املكتب مع النص على التدابير
االدارية.
وت� ��داب � �ي� ��ر ال � �ت� ��أدي� ��ب ه � ��ي ق� � � ��رارات
اج ��رائ� �ي ��ة ،وف� ��ي ب �ع��ض امل �س��ائ��ل ال�ت��ي
ل�ه��ا ع �ق��وب��ات ف��ي ق��وان�ي�ن اخ ��رى ع��ادة
ت �ك��ون ال�ص�لاح�ي��ة ف�ي�ه��ا ل�ل�م�ح��اك��م وال
ي�م�ك��ن ن ��ص غ ��رام ��ة دون ت �ح��دي��د آل�ي��ة
تحصيلها او ال�ج�ه��ة ال �ت��ي تحصلها
م�ن��ه ،وامل�خ��ال�ف��ات االداري� ��ة ستحددها
الالئحة الداخلية بالعقوبات التأديبية
التي قد تصل الى الوقف.
وال ي �س �ت �ط �ي��ع وزي � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ان
ي �ص��در ل��وائ��ح ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ه��ا ع�ق��وب��ات
وان�م��ا ممكن تضاف عقوبة اخ��رى مع
النصوص االخرى.
وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة ي� ��وس� ��ف ال� �ع� �ل ��ي:
ال�ت��رخ�ي��ص ع�ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ش��رك��ة لم
يكن ترخيصا شخصيا.
وجرى التصويت نداء باالسم على
املداولة الثانية لقانون العمالة املنزلية
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور  47موافقة  47باالجماع

حماد :اللجنة
نسفت المادة 18
من القانون
الشايع :اغلب
البنود كانت
اعادة صياغة مع
تعديالت بسيطة
الشايع متحدثا من على منصة املقرر

ويحال على الحكومة بعد التحقق من
الصياغة.
وت�ل��ا االم �ي��ن ط �ل �ب��ا ب �ع �ق��د اج �ت �م��اع
ف��ي م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س مل�ن��اق�ش��ة م��ا ح��دث
أمس وما جاء من عبارات ال تتفق مع
اخالقنا وثوابتنا ومن شأنها التأثير
على لحمتنا الوطنية وتكليف مكتب
املجلس التحقيق في ذلك.
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :م��ا ح��دث أم��سوان ك ��ان ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان  ،ن��ري��د ان
ن�ض��ع ح ��دا ب �ع��دم ال �خ ��روج ع��ن ح��دود
االدب واللياقة ونبتعد عن االمور التي
تمزق وحدتنا الوطنية.
 د .عودة الرويعي :ما حدث باألمسك��درن��ا جميعا ،وكلنا بطوائفنا نمثل
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وك �ل �ن��ا م ��ن اخ�ت�ي��ار
ال �ش �ع ��ب وت � �ك � ��درت م �م ��ا ح � ��دث أم� ��س،
وج �م �ي �ع �ن��ا م� �س ��ؤول ��ون ام � ��ام ال�ش�ع��ب
وامام صاحب السمو وأعلم ان صاحب
السمو يحمل على عاتقه لم هذا االمر
ون �ت �م �ن��ى ب� ��أال ي �ت �ك��رر ه� ��ذا امل ��وض ��وع
اتخاذ اجراءات وفق الالئحة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :اث �ن ��ي ع�ل��ىه ��ذا ال �ك�ل�ام ،وك ��ل م��ن ه��و م��وج��ود في

كامل العوضي

ه��ذا املجلس يطالب بتطبيق الالئحة
ول��ن ي�ت�ك��رر ب ��اذن ال�ل��ه وم��ا ي�ح��دث في
امل�ج�ل��س ينعكس باملجتمع سلبا فال
نعطي فرصة لآلخرين ،ونسأل الله ان
يديم املحبة واللحمة الوطنية ،ونحن
فوضنا مكتب املجلس بالتحقيق في
هذا االمر.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :واذا تقدمال� ��دوي � �س� ��ان ب��اس �ت �ق��ال �ت��ه ف� �ن ��رج ��و ان
ي�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذا امل��ر وال ي�م�ك��ن ان نقبل
باستقالته ابدا.
م��رزوق الغانم :ما ج��اء في النصف
االول من االقتراح هو أمر موجود فعال
م ��ن االج �ت �م ��اع ،ول ��ن ي �م��ر االم� ��ر م ��رور
الكرام ،واملجتمع الكويتي الوحيد في
ال�ع��ال��م ال��ذي احتلت أم��ره ول��م يخترق
واالغلبية الساحقة من كل املشارب كان
موقفها حكيما وال يستطيع كائن من
كان ان يدق اسفني الفرقة والفتنة.
شركات العمالة
انتقل املجلس الى مناقشة االقتراح
بقانون بشأن انشاء شركة مساهمة
مقفلة الستقدام العمالة املنزلية:

 م �ح �م��د ال �ج �ب��ري (امل � �ق� ��رر) :وق ��اماملقرر بتالوة املواد مادة مادة.
 كامل العوضي :الخطوط الجويةال�ك��وي�ت�ي��ة ش��رك��ة خ ��اس ��رة ،وال�ع�م��ال��ة
املنزلية ال تحتاج دراسة جدوى هذه
حسبة ب��دو ،ال نحن ن��ري��د حسبة 10
في املئة فقط.
 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :ال �ج �ه��ة امل��ال �ي��ةوهي هيئة االستثمار هي من وضعت
ال�ش��روط وان��ت ادخلتهم ي��ا ب��و طالل
بالشركة دون كتابة خطية.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :امل� ��داول� ��ةال �ث��ان �ي��ة ف �ق��ط مل �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات
وليس مناقشة القانون مرة اخرى.
وجرى التصويت نداء باالسم على
املداولة الثانية لقانون انشاء الشركة
ل �ل �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وك ��ان ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة
كالتالي:
ال � �ح � �ض� ��ور 45 :م ��واف� �ق ��ة  44ع ��دم
موافقة 1
 س �ع��دون ح �م��اد :ق��ان��ون ش��رك��اتالعمالة به خطأ بالصياغة ،وتضاف
كلمة ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ نشره في
الجريدة الرسمية.

 ك��ام��ل ال �ع��وض��ي :ال �ق��ان��ون اح�ل��ىه��دي��ة رم �ض��ان �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
وشكرا للجميع.
 عبدالله املعيوف :اشكر االخ��وانف��ي اللجنة الصحية واللجنة املالية
ونشكر االعضاء على انجاز القوانني،
وال �ق �ض �ي��ة ل �ي �س��ت ب� ��اق� ��رار ال �ق��وان�ي�ن
وانما بالتنفيذ.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :أت �ق��دم بالشكرال � �ج� ��زي� ��ل ل �ل �ج �ن ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة وك ��ل
أعضائها والشكر م��وص��ول للجنة
املالية على الجهود املشتركة التي
ب ��ذل ال �ق��ان��ون��ان ب�ه��ا ح ��دا ادن ��ى من
التوافق وفي النهاية كان االجتهاد
ل �ل �ج �م �ي��ع ل� �خ ��دم ��ة ال� �ب� �ل ��د ،ون �ش �ك��ر
اللجان وطلب شخصي من النائبني
خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح وس � �ع� ��دون ح �م��اد
ان ي�ت��راج�ع��ا ع��ن استقالتيهما من
اللجنة الصحية.
ورفعت الجلسة لصالة العصر ملدة
ربع ساعة.

طنا :تحديد سنتين
كفترة ضمان
للعامل ضروري
وهدفه حماية
المواطن
العوضي :من شهر
واحد نعرف إذا
كانت الخادمة زينة
أم غير زينة

الكندري :القطاع النفطي يتدمر يوما بعد آخر
أك ��د ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري أن
رفض الحسابات الختامية ملؤسسة
ال� �ب� �ت ��رول الول م� ��رة ف ��ي ت��اري �خ �ه��ا
بسبب االدارة ال�ت��ي اس�ت��ول��ت على
القطاع النفطي منذ سنتني وكبدت
الدولة والقطاع الخسائر الفادحة.
وك� �ش ��ف ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ب ��أن ��ه س� �ب ��ق أن ح ��ذرن ��ا
م ��ن ق �ض �ي��ة داو اخ � ��رى واالن ن��رى
ال �خ �س��ائ��ر امل �ل �ي��اري��ة ال �ت��ي ت�ك�ب��ده��ا
ال �ق �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي واح � ��د اس �ب��اب �ه��ا

االدارة ذه� ��اب اع �ض��اء م��ن ال�ق�ط��اع
ال � ��ى ال � �ق � �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وادل � � ��وا
ب �م �ع �ل��وم��ات م�غ �ل��وط��ة ف ��ي م �ش��روع
«مصفاة الصني» منذ .2005
واس �ت �غ��رب ال �ك �ن��دري م��ن ال�ج��رأة
ف��ي ادالء م�ع�ل��وم��ات غ�ي��ر صحيحة
ل �ل �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ول �ل �ح �ك��وم��ة
وع �م��ل ع ��رض ل�ل�م�ش��روع ه��و ش��يء
غريب باالضافة الى هذا كله يهدد
 22قياديا باالستقاالت ،مشيرا الى
ان ه��ذا عمل غير وطني وال ننسى

ان ال�ك��وي��ت والدة ب��ال �ك �ف��اءات وم��ن
ي �س �ت �ق��ل ي � ��أت م ��ن ه ��و أف� �ض ��ل م�ن��ه
واح � � ��رص ع �ل��ى م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت
وقال الكندري ان من بالوي االدارة
ارت�ف��اع تكلفة برميل النفط بعد ان
كان يكلف الكويت ربع دينار اليوم
يكلف الكويت  600فلس.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان م� ��ن االس �ت �ه �ت��ار
وال�ت�لاع��ب ف��ي امل��ال ال�ع��ام اصبحت
ه��ذه ال�ش��رك��ات النفطية والشركات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ت� �م ��ارس االس �ت �ه �ت��ار

ت� � �ح � ��ت ش � � �ع� � ��ار ن � �ع � �م� ��ل وال أح � ��د
يحاسبنا كاشفا قيامها بحفر 15
بئرا غير مثمر وليس فيه انتاج.
وق � � � � ��ال ان ف� � ��ي ت � �ق� ��ري� ��ر دي� � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة  100م � �ل � �ي� ��ون دوالر
وض �ع��وه��ا ف��ي اس�ت�ث�م��ار م��ن 2006
ملشروع اخذوا  25مليون دوالر منها
وضعوهم في املشروع و 75مليون
دوالر وض �ع��وه��م ف��ي ال �ب �ن��ك وه��ذا
يتعارض مع طبيعة االستثمار مع
تحقيق خ�س��ائ��ر بقيمة  11مليون

من اصل  25مليون .وحذر الكندري
العمير قائال يا وزي��ر النفط اصلح
ال �ق �ط��اع ول ��ن ن �ق �ب��ل ب ��أن ت �ك��ون في
ال�ص��ف االم��ام��ي م��ا ل��م تشكل لجان
تحقيق وتحولهم ال��ى النيابة لكن
ب �ه��ذه امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ان ��ا اث��رت�ه��ا
منذ شهور واالن دون��ت في تقارير
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب � �ل ��اوي «داو» اخ � ��رى
مليارات ام��وال مواطنني تدار بهذه
ال �ط��ري �ق��ة اذا ل ��م ت �ت �خ��ذ اج ��راءات ��ك
ال�ص�ح�ي�ح��ة ل��ن ت�ج�ل��س ف��ي ال�ص��ف

االم��ام��ي .وختم الكندري تصريحه
قائال ان القطاع النفطي يقدم يوما
ب�ع��د اخ��ر ام��ام ه��ذه ال�خ�س��ائ��ر التي
تمس امل��ال العام وتضر باملصلحة
العامة نضع الوزير امام مسؤوليته
في الحفاظ على امل��ال العام ووقف
ال � �ت � �ج� ��اوزات ،وس� ��أراق� ��ب خ �ط��وات��ه
االص�ل�اح �ي��ة وال �ت ��ي ت�ح�ق��ق ال�غ��اي��ة
السامية ب��را بقسمنا في ال��ذود عن
اموال البلد.
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مضبطة

الغانم :لن نسمح ألحد بدق إسفين
الفرقة والفتنة في المجتمع الكويتي
شركات العمالة المنزلية «مداولة ثانية»
غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

40

فارس العتيبي

✓

9

حمدان العازمي

41

فيصل الدويسان

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الشايع

✓

11

حمود الحمدان

43

فيصل الكندري

✓

12

خالد الجراح

44

كامل العوضي

✓

13

خلف دميثير

45

ماجد موسى

✓

14

خليل الصالح

✓

46

ماضي الهاجري

✓

15

خليل عبدالله

✓

47

مبارك الخرينج

16

راكان النصف

48

مبارك الحريص

17

روضان الروضان

49

محمد الخالد

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد طنا

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد العبدالله

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد الهدية

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الجبري

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

55

محمد الحويلة

✓

24

صالح عاشور

56

منصور الظفيري

25

صباح الخالد

✓

57

نبيل الفضل

26

طالل السهلي

✓

58

هند الصبيح

27

عادل الخرافي

✓

59

ياسر أبل

28

عبدالحميد دشتي

✓

60

يعقوب الصانع

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يوسف الزلزلة

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف العلي

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

مرزوق الغانم

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

44

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓

ممتنع

✓

1
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اعتراضا على أحداث جلسة األول من أمس

الدويسان يقدم استقالته
رسميا إلى مجلس األمة
ق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي �س ��ان
استقالته رس�م�ي��ا ال��ى مجلس االم��ة
ع � �ل ��ى خ �ل �ف �ي ��ة م � ��ا ش � �ه ��دت ��ه ج �ل �س��ة
الثالثاء من مشادة مع النائب حمدان
العازمي تطرق فيها االخير للحديث
ع��ن امل��ذاه��ب ح�ي��ث ارت ��أى ال��دوي�س��ان
ان املجلس ل��م يقم بتطبيق الالئحة
وجاء في نص استقالة الدويسان:
ل� �ق ��د ك� �ت ��ب اب � ��اؤن � ��ا ب �ح �ب��ر امل �ج��د
وال� ��رف � �ع� ��ة م �ل �ح �م��ة ال ت �م �ح ��ى ع �ل��ى
جبني ال�ت��اري��خ ،ف�ك��ان على تراحمهم
واح �ت��رام �ه��م ش ��اه ��دا ،ووق��وف �ه��م في
وجه الشدائد صفا واحدا ،فقلما يرى
لهم شبها ومثيال ،وملا يجد التطرف
ال �ي �ه��م س �ب �ي�ل�ا ،ف �ه��ل ع �س��ى دس �ت��ور
دول� �ت� �ن ��ا اال ت �ج �س �ي ��دا ل �ق �ي��م ال �ف �ه��ا
اهلوها وم��ن قبل عايشوها فاتقدت
لتكون لزماننا نورا منيرا.
ان اش ��د م��ا س��اء ن��ي ه��و م��ا ح��دث
ب�ج�ل�س��ة ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال �س ��ادس من
رم �ض��ان ل �ع��ام  1436امل��واف��ق ال�ث��ال��ث
والعشرين من يونيو لعام  2015من
استهانة واهانة بمذهبي الديني من
قبل النائب الزميل حمدان العازمي
ع�ب��ر م��ا ص ��در م�ن��ه م��ن ع �ب��ارة «روح
ع� ّ�دل م��ذه�ب��ك» وه��ي ال ري��ب ال تمس
ش �خ �ص��ي ف� �ح� �س ��ب ،ف �ب��ال �ي �ق�ي�ن ه��ي
تمثل توهينا ملذهب يدين ب��ه شطر
غ�ي��ر ق�ل�ي��ل م��ن اب �ن��اء ال �ك��وي��ت ارق�ه��م
ه��ذا ال �ق��ول وال �ق��ى ف��ي ق�ل��وب�ه��م الظن
ب��أن م �ي��زان ال �ع��دل ق��د اخ�ت�ل��ت كفتاه،
وان م��ذه�ب�ه��م ق��د ت��م ت��وه�ي�ن��ه داخ��ل
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ت�ص��در عنها شرائح
ال�ح��ق وال�ع��دل وامل �س��اواة ،وتساءلوا
 وح� ��ق ل �ه��م  -م � ��اذا ل ��و ك ��ان ��ت ه��ذهال �ع �ب��ارة امل �م �ج��وج��ة ق ��د ص� ��درت من
ن��ائ��ب شيعي ت�ج��اه م��ذه��ب اخ��وان�ن��ا
اه��ل السنة ،فهل ستختلف امل��وازي��ن!
ما هكذا الظن في بالدنا.
فلقد شكل قوله ه��ذا  -على م��رأى
ومسمع من اعضاء املجلس  -التالي:
 ج��ري �م��ة وف ��ق امل ��رس ��وم ب�ق��ان��ونرق��م  19لسنة  2012ف��ي ش��أن حماية
ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة اذ ت �ن��ص امل � ��ادة
االول��ى منه «يحظر القيام او الدعوة
او ال�ح�ص��ن ب��أي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل
ال �ت �ع �ب �ي��ر ...ع �ل��ى ك��راه �ي��ة او ازدراء

فيصل الدويسان

اي ف�ئ��ة م��ن ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع او اث ��ارة
ال �ف�تن ال�ط��ائ�ف�ي��ة او ال�ق�ب�ل�ي��ة أو نشر
األف �ك��ار ال��داع �ي��ة ال ��ى ت �ف��وق أي ع��رق
أو جماعة أو ل��ون أو أص��ل أو مذهب
ديني «وذهبت املادة الثانية منه الى
ت�ح��دي��د ال �ع �ق��وب��ة» ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال
ت��زي��د ع�ل��ى س�ب��ع س �ن��وات وغ��رام��ة ال
تقل ع��ن ع�ش��رة آالف دي�ن��ار وال تزيد
ع �ل��ى م ��ائ ��ة أل � ��ف دي � �ن ��ار أو ب��إح��دى
هاتني العقوبتني».
 - 2م�خ��ال�ف��ة امل� ��ادة  88م��ن ق��ان��ون
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل��س االم� ��ة
ال �ت��ي ن�ص��ت ان ��ه «ال ي �ج��وز للمتكلم
اس �ت �ع �م ��ال ع� � �ب � ��ارات غ �ي ��ر الئ� �ق ��ة او
فيها م�س��اس ب�ك��رام��ة األش �خ��اص او
الهيئات او اض��رار باملصلحة العليا
للبالد او أن تأتي امرا مخال بالنظام،
فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت
الرئيس نظره ،وعند الخالف يفصل
املجلس في االمر دون مناقشة».
وق��د طالبت املجلس امل��وق��ر  -وما
أزال  -ب�ت�ط�ب�ي��ق ال� �ج ��زاء ال � � ��وارد في
امل ��ادة  89م��ن ال�لائ�ح��ة وال �ت��ي نصت
«ل �ل �م �ج �ل��س ان ي ��وق ��ع ع �ل��ى ال�ع�ض��و
ال� � ��ذي ي �خ��ل ب��ال �ن �ظ��ام او ال ي�م�ت�ث��ل
لقرار املجلس بمنعه من الكالم احد
الجزاءات اآلتية:
أ  -االنذار.
ب  -توجيه اللوم.
ج  -م�ن��ع ال�ع�ض��و م��ن ال�ك�لام بقية
الجلسة.
د  -االخراج من قاعة االجتماع مع

الحرمان من االشتراك في بقية اعمال
الجلسة.
ه �ـ  -ال �ح��رم��ان م ��ن االش � �ت ��راك في
اع�م��ال املجلس ولجانه م��دة ال تزيد
على اسبوعني .ويصدر قرار املجلس
ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ف��ي ال�ج�ل�س��ة ذات �ه��ا،
وللمجلس ان ي��وق��ف ال�ق��رار ال�ص��ادر
في حق العضو اذا تقدم في الجلسة
التالية باعتذار عما صدر منه».
ومل��ا ل��م أمل��س م��ن مجلسكم امل��وق��ر
رغ� �ب ��ة ح ��اس �م ��ة وت ��وج� �ه ��ا واض �ح ��ا
ل�ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
مل �ج �ل��س االم � ��ة ع �ل��ى ال �ن��ائ��ب ال��زم �ي��ل
ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ال ��ذي اه ��ان بقوله
ال�ش�ي�ع��ة م��ن م��واط�ن��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
ال��ذي��ن ي��رت�ب�ط��ون ب��أوث��ق ال �ع��رى مع
م �ك��ون��ات ال �ش �ع��ب االخ � � ��رى ،ك �م��ا ل��م
أجد مراعاة لقانون الوحدة الوطنية
وعقوباته الرادعة بعد ان اشعل فتيل
ال�ف�ت�ن��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة وازك ��ى ن��اره��ا ول��م
يبدر منه اعتذار لشيعة الكويت الى
ساعة تقديم كتابي هذا ،فإني اتقدم
ل�ك��ل م��ا س�ب��ق ب�ط�ل��ب االس�ت�ق��ال��ة ه��ذا
م��ن مجلس االم ��ة ،م�ع�ت��ذرا ال��ى اهلي
اب�ن��اء ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن اول��ون��ي ثقتهم
الغالية ،ومبتهال الى الله ان يوفقكم
االخ الرئيس ومجلسكم املوقر ملا فيه
خير الكويت وص��ال��ح اهلها ف��ي ظل
ال�ت��وج�ي��ه ال�س��ام��ي ل�ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االحمد الجابر الصباح.

06

ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

الخميس  08رمضان  25 . 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 الثامن)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

شهد استجواب الخضاري للكليب حول أخطاء في طباعة المصحف الشريف

الفصل التشريعي الثامن :أول حل دستوري للمجلس
إعداد سامح محمد وأيمن
عبد اهلل وعبده إبراهيم:

 107169ناخبا
اقترعوا
بنسبة ٪ 83
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح مفتتحا الفصل التشريعي الثامن ويبدو سمو ولي العهد رئيس الوزراء األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله

النطق السامي
افتتح سمو األمير الراحل الشيخ
ج��اب��ر األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح دور
االنعقاد األول من الفصل التشريعي
الثامن في  20اكتوبر  1996وقال في
النطق السامي :ان النقد اول طريق
االص �ل�اح ،ش��ري�ط��ة ان ي�ك��ون ن�ق��دا ال
ات�ه��ام��ا ،وان ��ارة ال اث ��ارة ،واض ��اءة ال
ف�ض�ح��ا ،وع�لاج��ا ال ت�ج��ري�ح��ا ،واه��م
اخ�ل�اق �ي ��ات ال �ن �ق��د أال ي �ك ��ون س �ت��ارا
ي �ت �خ �ف��ى وراءه ص ��اح� �ب ��ه ل�ي�ش�غ��ل
اآلخ��ري��ن ع��ن عيب نفسه ،او ليهيج
ال� � �ف �ت��ن ،او ل �ي �ل �ف��ت وج� � � ��وه ال� �ن ��اس
إل� �ي ��ه ،واه � ��م ارك � � ��ان ال �ن �ق��د ان ي �ب��رز
امل�ح��اس��ن ك�م��ا ي �ب��رز امل �س��اوئ س��واء
بسواء ،حتى تعم املحاسن وت��زداد،
وتتالشى املساوئ أو تكاد.
وأض � � ��اف س� �م ��وه :ف �ل �ت �ك��ن ق�ض�ي��ة
بناء االن�س��ان الكويتي ،ال�ق��ادر على
االل�ت�ح��ام بعصرنا ه��ذا ،على اسس
م��ن دي �ن��ه وع��روب �ت��ه وت �ق��ال �ي��ده ،هي
القضية املركزية ،التي تدور حولها،
انطالقا منها وعودا اليها ،قضايانا
االساسية االخرى.

انتخاب الرئيس
وعقب االفتتاح اجريت انتخابات
رئ�ي��س امل�ج�ل��س ،وت��رش��ح ل�ه��ا احمد
السعدون وجاسم الخرافي .وحصل
السعدون على  30صوتا مقابل 29
صوتا حصل عليها الخرافي من بني
 60عضوا حضروا الجلسة .ووجدت
ورق � ��ة ب �ي �ض��اء اخ� �ت ��ار ص��اح �ب �ه��ا أال
يصوت ألح��د .واعلن ف��وز السعدون

نائب الرئيس
وت��رش��ح للمنصب ال �ن��واب ط�لال
العيار ود .عبد املحسن املدعج وعبد
العزيز املطوع وانتخب النائب طالل
ال �ع �ي ��ار ن��ائ �ب��ا ل �ل��رئ �ي��س ب�ح�ص��ول��ه
ع �ل��ى  31ص ��وت ��ا م �ق��اب��ل  22ص��وت��ا
حصل عليها منافسه د .عبداملحسن
املدعج وسبعة اصوات حصل عليها
امل�ن��اف��س اآلخ ��ر ال�ن��ائ��ب ع�ب��د العزيز
املطوع.
أمين السر
وترشح للمنصب النائبان مبارك
ال �خ��ري �ن��ج وأح �م ��د ب��اق��ر وف� ��از ب��اق��ر
ب�م�ن�ص��ب أم�ي�ن ال �س��ر ب �ع��د ح�ص��ول��ه
ع� �ل ��ى  36ص� ��وت� ��ا ف � ��ي ح �ي��ن ح �ص��ل
م�ن��اف�س��ه ال �خ��ري �ن��ج ع �ل��ى  21ص��وت��ا
واستبعدت ثالث اوراق خالية.
مراقب المجلس
ت��رش��ح للمنصب النائبان ه��ادي
ال �ح ��وي �ل ��ة وغ � �ن� ��ام ال �ج �م �ه ��ور وف� ��از

انشطة الفصل التشريعي الثامن
األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

تقارير
اللجان

العدد

2319

االستجوابات

الخطاب األميري
وألقى سمو األمير الوالد الراحل
ول ��ي ال�ع�ه��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ال �ش �ي ��خ س �ع ��د ال �ع �ب ��د ال� �ل ��ه ال �س��ال��م
ال �ص �ب ��اح ال �خ �ط ��اب األم � �ي� ��ري وق ��ال
ف�ي��ه :نعلم جميعا أن الديمقراطية
وال� � � �ش � � ��ورى ل� �ي� �س ��ت م � �ح ��دث ��ة ع �ل��ى
املجتمع الكويتي وق��د تأصلت عبر
تاريخ طويل رسمه األجداد و اآلباء
وإن إي�م��ان�ن��ا ب��ال�ن�ه��ج ال��دي�م�ق��راط��ي
والشورى يعكس قوتنا الذاتية على
ت �ج ��اوز ال �ع �ق �ب��ات وب �ل ��وغ ال �غ��اي��ات،

فقد أضحى ه��ذا النهج أح��د املعالم
املتميزة للمجتمع الكويتي.
وق� ��ال س �م��وه :وس�ت�ب�ق��ى امل�س�ي��رة
الديمقراطية إن �ج��ازا وطنيا وسمة
رائدة نحرص جميعا على ترسيخها
وت ��رش� �ي ��د م� �م ��ارس ��ات� �ه ��ا ،م��ؤك��دي��ن
أن ال �ت �ع ��اون اإلي �ج ��اب ��ي ال �ب �ن��اء بني
املؤسسات الدستورية ،يمثل القاعدة
األس��اس�ي��ة للممارسة الديمقراطية
وض �م��ان ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا ،ب�ح�ي��ث ي��رت�ق��ي
هذا التعاون ،إلى طموحات الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وت �ط �ل �ع��ات��ه ،ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
قضاياه ومشكالته ،وتحقيق املزيد
م��ن اإلن �ج��ازات ف��ي مختلف امليادين
واملجاالت ،وذلك في إطار من االلتزام
بأحكام ال��دس�ت��ور وروح��ه وترسيخ
وتجسيد مبدأ الفصل بني السلطات.

ب��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س ،إال ان ال �خ��راف��ي
اع �ت ��رض ع �ل��ى اس� ��اس ان امل �ف��روض
ح� �ص ��ول ال ��رئ� �ي ��س ع �ل��ى  31ص��وت��ا
ليكون الفوز صحيحا.

القوانني
املنجزة

تنشر جريدة الدستور على
حلقات (بالتعاون مع إدارة
التوثيق والمعلومات في
األمانة العامة لمجلس
األمة) أحداث الفصول
التشريعية لمجلس األمة
الكويتي بدءا من الفصل
األول إلى الفصل الثالث
عشر ،وتتناول فيها أهم
أحداث الفصل من أنشطة
نيابية رقابية وتشريعية
لنواب الفصول،
ونستكمل في هذا العدد
هذه الفصول ونتناول
فيه الفصل التشريعي
الثامن الذي استمر 924
يوما.
أجريت انتخابات الفصل
التشريعي الثامن يوم
 7أكتوبر  .1996وقد
تنافس على مقاعد
المجلس  230مرشحا
وبلغ عدد الناخبين
 ،107169وشارك في
عملية االقتراع 88430
ناخبا بنسبة .83%
وعينت الوزارة بتاريخ 15
من أكتوبر عام 1996م،
وبعد ظهور نتائج
االنتخابات اصدر سمو
األمير مرسوما بدعوة
مجلس االمة في فصله
التشريعي الثامن الى
االنعقاد ،في  20اكتوبر
.1996

 230مرشحا
تنافسوا على
مقاعد المجلس

1304

331

1067

1262

4

140

ب �م �ن �ص��ب امل � ��راق � ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ه� ��ادي
ال�ح��وي�ل��ة ب�ح�ص��ول��ه ع�ل��ى  34صوتا
م �ق��اب��ل  26ص ��وت � َ�ا مل�ن��اف�س��ه ال�ن��ائ��ب
غنام الجمهور.
وض� �م ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ن ال� �ن ��واب
امل �ن �ت �خ �ب�ين ك �ل�ا م ��ن اح� �م ��د ال�ك�ل�ي��ب
وزي��را للشؤون االجتماعية والعمل
وج� ��اس� ��م امل� �ض ��ف وزي� � � ��را ل �ل �ت �ج��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة،واس �ت �ق ��ال ��ت ال �ح �ك��وم��ة
وعينت حكومة جديدة في  16مارس
 1998وضمت من النواب املنتخبني
ك� �ل ��ا م � � ��ن اح � � �م� � ��د ال � �ك � �ل � �ي� ��ب وزي � � � ��را
ل�ل�ع��دل ووزي � ��را ل�ل�اوق��اف وال �ش��ؤون
االس�لام�ي��ة ود .ح�م��ود ال��رق�ب��ة وزي��را
ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ووزي� � ��را ل�لاش�غ��ال
العامة.
وخ �ل�ال دور االن �ع �ق��اد االول ق��دم
 157اق � �ت� ��راح� ��ا ب � �ق� ��ان� ��ون ،ف � ��ي ح�ين
ت �ل �ق��ى امل� �ج� �ل ��س م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة م��ن
م �ش��روع��ات ال �ق��وان�ين ث�لاث��ة وس�ت�ين
مشروعا باالضافة ال��ى تسعة عشر
م �ش��روع ق��ان��ون متبقيا م��ن الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�س��اب��ع ب�م��ا جملته 82
م �ش��روع ق��ان��ون ودراس �ت �ه��ا وانتهى
امل�ج�ل��س ال��ى إق��راره��ا وم�ن�ه��ا سبعة
وارب � �ع� ��ون م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ش��ام�ل��ة
ل� �ق ��ان ��ون امل � ��وازن � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��دول��ة
وال � �ق� ��وان�ي��ن ال� �خ ��اص ��ة ب� ��امل� ��وازن� ��ات
امل �ل �ح �ق��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة وال �ح �س ��اب ��ات
الختامية.وقد بلغ ع��دد االقتراحات
ب��رغ �ب��ة او ب � �ق ��رار  621ب �ت��ت ل �ج��ان
املجلس في  489من مجموعها منها
 19بالرفض ،واح�ي��ل على الحكومة
 458اقتراحا مشفوعة بتوصيات في
ش��أن�ه��ا ووج ��ه االع �ض��اء  937س��ؤاال
وردت اج� ��اب� ��ة ال �ح �ك ��وم ��ة ع� ��ن 749

التتمة ص07

السعدون رئيسا
للمجلس بعد فوزه
بـ  30صوتا
العيار نائبا للرئيس
وباقر أمينا للسر
والحويلة مراقبا
للمجلس
أحمد الكليب
وجاسم المضف
وزيران منتخبان
في الحكومة
 2319سؤاال من
 52نائبا اجيب عن
 ٪ 56منها
طلبان بطرح
الثقة أديا إلى حل
المجلس دستوريا
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على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

استقالة القالف بسبب تحويل استجواب
وزير الداخلية إلى جلسة سرية
تتمة المنشور ص06
سؤاال منها.ووردت الى املجلس 203
عرائض وشكاوى.
ولم تخل حقبة الفصل التشريعي
ال �ث��ام��ن م��ن اح� ��داث ل�ع��ل م��ن اب��رزه��ا
امل �ح��اول��ة ال��دام �ي��ة الغ �ت �ي��ال ال�ن��ائ��ب
عبدالله النيباري ف��ي ه��ذا املجلس.
وش�ه��د ه��ذا ال ��دور االول استجوابا
م��وج �ه��ا ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ان�ت�ه��ى بقفل
ب ��اب امل �ن��اق �ش��ة ف �ي��ه ،واالن �ت �ق ��ال ال��ى
جدول االعمال.
وف��ي دور االن�ع�ق��اد الثاني عقدت
ل �ج �ن��ة ال � �ع� ��رائ� ��ض وال � �ش � �ك� ��اوى 19
اج�ت�م��اع��ا اص�ل�ي��ا وس�ت��ة اجتماعات
ف��رع �ي��ة ل �ب �ح��ث ن �ح��و  224ع��ري �ض��ة
وش �ك��وى ان �ج��زت م�ن�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة 33
تقريرا تضمنت بحث  152عريضة
وشكوى.
كما انجزت اللجنة التعليمية 46
م��وض��وع��ا ح�ي��ث ق��دم��ت ب�ش��أن�ه��ا 40
تقريرا باالضافة الى تقرير تكميلي
واحد.
وفي دور االنعقاد الثالث استمع
مجلس االم��ة ف��ي  4م��اي��و  1999الى

صاحب السمو األمير متقدما صفوف الحكومة في الفصل الثامن

االس �ت �ج��واب ال ��ذي ت �ق��دم ب��ه ال�ن��ائ��ب
ع �ب��اس ال �خ �ض��اري ل��وزي��ر االوق� ��اف
وال � �ش� ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة اح �م��د خ��ال��د
ال �ك �ل �ي��ب ح� ��ول االخ � �ط� ��اء ال �ط �ب��اع �ي��ة
ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي بعض نسخ ال�ق��رآن
الكريم .كما استمع املجلس ال��ى رد
ال ��وزي ��ر وال � ��ى م ��داخ �ل�ات ث�ل�اث ��ة م��ن
املؤيدين للنائب وثالثة من النواب
املعارضني لالستجواب .وقد قدمت

ال� ��ى رئ �ي��س امل �ج �ل��س ث�ل�اث��ة ط�ل�ب��ات
لطرح الثقة بالوزير ،اثنان وقع على
كل منهما عشرة نواب والثالث وقعه
ستة ن��واب مما اضطر الرئيس الى
إلغائه .وتحدد يوم الثالثاء املوافق
 11مايو موعدا للتصويت على الثقة
ب ��ال ��وزي ��ر .غ �ي��ر ان ال �ح �ك��وم��ة رف�ع��ت
ك�ت��اب ع��دم ت�ع��اون وت��م ح��ل املجلس
حال دستوريا ألول مرة.

ومكث الفصل التشريعي الثامن
 924ي��وم��ا ع�ق��د خ�لال�ه��ا  156جلسة
وق��دم االع �ض��اء  2319س��ؤاال و1067
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة و 331اق� �ت ��راح ��ا
ب � �ق ��ان� ��ون وق � ��دم � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة 230
م �ش��روع��ا ب �ق��ان��ون وان� �ج ��ز امل�ج�ل��س
 140ق� ��ان� ��ون� ��ا ،ك� �م ��ا ش� �ه ��د ال �ف �ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ام��ن  4اس �ت �ج��واب��ات
وطلبني برفع الحصانة عن النواب،

ام��ا االستجوب األول فقدمه النواب
س� ��ام� ��ي امل� �ن� �ي ��س واح� � �م � ��د امل �ل �ي �ف��ي
ومشاري العصيمي الى نائب رئيس
مجلس ال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة ناصر
ال ��روض ��ان وت ��م االك �ت �ف��اء ب��امل�ن��اق�ش��ة
واالس �ت �ج��واب ال�ث��ان��ي ق��دم��ه ال�ن��واب
م�ح�م��د ال�ع�ل�ي��م وول �ي��د ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي
وف � �ه� ��د ال� �خ� �ن ��ة ال� � ��ى وزي� � � ��ر االع �ل ��ام
ال�ش�ي��خ س �ع��ود ال �ن��اص��ر واس�ت�ق��ال��ت
على اثره الحكومة ،اما االستجواب
الثالث فقدمه النائب حسني القالف
ال ��ى وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال �خ ��ال ��د ال �ص �ب ��اح وان �س �ح ��ب م �ق��دم
االستجواب احتجاجا على تحويل
الجلسة سرية ،واالستجواب الرابع
قدمه النائب عباس الخضاري الى
وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
االس�لام �ي��ة اح �م��د ال�ك�ل�ي��ب وت ��م على
اثره حل املجلس حال دستوريا.

حسن جوهر تصدر
النواب مقدمي
األسئلة بـ 223
سؤاال
عبدالصمد أكثر
النواب تقديما
لالقتراحات
بقوانين بـ 57
اقتراحا
 1262تقريرا صدرت
عن  18لجنة دائمة
ومؤقتة وتحقيق

 140قانونا منها  17قانونا و 105قوانين للميزانيات و 18اتفاقية
التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي الثامن
ص��در ف��ي الفصل التشريعي الثامن
ال��ذي استهل اعماله في  20اكتوبر عام
 1996وال� � ��ذي اس �ت �م��ر ع ��ام�ي�ن ون �ص��ف
ال �ع ��ام  140ت�ش��ري�ع��ا م�ن�ه��ا  17ق��ان��ون��ا
و 105ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن امل �ي��زان �ي��ات و18
ات �ف��اق �ي��ة ،وت �ن��وع��ت ال �ق��وان�ين ال �ص��ادرة
عن الفصل التشريعي الثامن ما بني 6
قوانني جديدة و 11تعديال على قوانني
قائمة ول��م ت�ص��در اي��ة م��راس�ي��م ف��ي هذا
الفصل.
وان �ق �س �م��ت ال �ق ��وان�ي�ن ال � �ص� ��ادرة عن
الفصل الثامن ال��ى ق��ان��ون واح��د بشأن
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وم �ث �ل��ه ل�ل�ت�ج�ن�ي��س
وآخ��ر للرعاية االجتماعية و 3قوانني
ب �ش��أن ال �ق �ض��اء م�ث�ل�ه��ا اق �ت �ص��ادي��ة و5
ق��وان�ين ب�ش��أن مجلسي االم ��ة وال�ب�ل��دي
وقانون للخدمة املدنية ومثله لحماية
املال العام.
وجاءت القوانني الصادرة عن الفصل
ال �ث��ام��ن ب��اس�ت�ث�ن��اء ق��وان�ي�ن امل �ي��زان �ي��ات

واالتفاقيات على النحو التالي:
 ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1997بتعديلبعض اح�ك��ام ق��ان��ون االث�ب��ات ف��ي امل��واد
امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة ال �ص��ادر ب��امل��رس��وم
بالقانون رقم  39لسنة .1980
 ق��ان��ون رق��م  2لسنة  1997بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  38لسنة
 1964في شأن العمل في القطاع االهلي.
 ق��ان��ون رق��م  4لسنة  1997بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة
 1970ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
الجزاء رقم  16لسنة .1960
 ق��ان��ون رق��م  5لسنة  1997بتعديلاملادة  27من القانون رقم  15لسنة 1972
في شأن بلدية الكويت.
 ق��ان��ون رق��م  10لسنة  1997بزيادةرأسمال بنك التسليف واالدخار.
 ق��ان��ون رق��م  9لسنة  1998باضافةب�ن��د ج��دي��د ال ��ى امل� ��ادة  45م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات

مجلس االمة.
 قانون رقم  10لسنة  1998في شأنإنشاء محفظة مالية ل��دى بنك الكويت
الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي
واملشاريع الصغيرة للكويتيني.
 قانون رقم  11لسنة  1998بإضافةمادة جديدة برقم  7مكررا الى املرسوم
االم �ي ��ري رق ��م  15ل�س�ن��ة  1959ب�ق��ان��ون
الجنسية الكويتية.
 قانون رقم  12لسنة  1998بإضافةفقرة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة  33م��ن املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1990ب�ش��أن
قانون تنظيم القضاء.
 قانون رقم  14لسنة  1998بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
 1962في شأن انتخابات اعضاء مجلس
االمة.
 قانون رقم  19لسنة  1998بتعديلاملادة  25من القانون رقم  12لسنة 1963
في شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة.

 قانون رقم  63لسنة  1998بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  41لسنة
 1993ف ��ي ش � ��أن ش� � ��راء ال� ��دول� ��ة ب�ع��ض
املديونيات وكيفية تحصيلها.
 ق��ان��ون رق��م  66لسنة  1998بإلغاءال�ن�ص��وص امل��ان�ع��ة م��ن خ �ض��وع بعض
ال�ه�ي�ئ��ات ال �ع��ام��ة وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة
ل ��رق ��اب ��ة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة او ق��ان��ون
املناقصات العامة.
 تعديل املادة  69من القانون رقم 12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة بث الجلسات.
 قانون رق��م  1لسنة  1999في شأنالتأمني الصحي على االجانب وفرض
رسوم مقابل الخدمات الصحية.
 قانون رق��م  2لسنة  1999في شأناالع�لان عن املصالح في اسهم شركات
املساهمة

القوانني
40٫4٪

االتفاقيات
11٫1٪

امليزانيات
48٫5٪

التشريعات
الصادرة

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

العدد

69

83

19

171

املعدل

٪ 40٫4

٪ 48٫5

٪ 11٫1

٪ 100

ملف
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الخميس  08رمضان  25 . 1436يونيو 2015

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

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

النواب ركزوا على وزارات الدولة والمالية والتربية والتعليم والصحة

 2319سؤاال قدمها  52نائبا في  924يوما
ب�ل��غ إج�م��ال��ي األس�ئ�ل��ة ف��ي الفصل
التشريعي الثامن ملجلس األمة 2319
س� ��ؤاال ،ف�ي�م��ا رد ال � ��وزراء ع�ل��ى 1304
أسئلة منها معدل  56.2%من إجمالي
األسئلة ،وقد شارك في تقديم األسئلة
 52نائبا وقد تصدر قائمة النواب من
حيث توجيه األس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب حسن
ج��وه��ر ب�ـ  223س��ؤاال فالنائب أحمد
ب ��اق ��ر ،ف��ال �ن��ائ��ب ف �ه��د ال �خ �ن��ة ب� �ـ 159
س��ؤاال ،فالنائب ول�ي��د ال�ج��ري ب�ـ 141
س��ؤاال ،فالنائب مسلم ال�ب��راك ب�ـ 135
س � ��ؤاال ،وك� ��ان أق ��ل ال� �ن ��واب ت��وج�ي�ه��ا
ل�لأس�ئ�ل��ة ال �ن ��واب ع� ��ادل ال �ص��رع��اوي
وراش � � ��د ال �ه �ب �ي��دة وم� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ب �س��ؤال واح ��د ل�ك��ل م�ن�ه��م ث��م ال �ن��واب
خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر وع �ب��دال �ل��ه ال �ه��اج��ري
وم�ح�م��د ال� ��وزان ب�س��ؤال�ين ل�ك��ل واح��د
منهم ثم النائبان إبراهيم امليلم وفهد
امليع بأربعة أسئلة لكل منهما.
وك � ��ان � ��ت أك � �ث� ��ر ال � � � � � � ��وزارات ت �ل �ق �ي��ا
لألسئلة وزارة الدولة لشؤون مجلس
ال ��وزراء ب�ـ  253س��ؤاال فاملالية ب�ـ 237

معدل الرد على األسئلة

س � ��ؤاال ف��ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ب� �ـ 216
س��ؤاال ،فالصحة ب�ـ  196س��ؤاال وك��ان
األق��ل تلقيا لألسئلة رئ�ي��س ال ��وزراء
ب � �ع ��دد  3اس� �ئ� �ل ��ة ث� ��م وزارة ش� ��ؤون
مجلس األم��ة بـ  4أسئلة ف��األوق��اف بـ
 41سؤاال.
أما معدل اإلجابة عن األسئلة فقد
ت�ص��درت�ه��ا وزارة اإلع�ل��ام ب �ـ ،70.7%
ث��م األش �غ��ال ب�ـ  % 70.1ث��م التخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ب� �ـ  ،% 69ث ��م ال � �ش ��ؤون ب�ـ
 ،% 66.1وتوضح الجداول والرسوم
ال �ب �ي��ان �ي��ة ع� ��دد أس �ئ �ل��ة ال �ن �ـ �ـ �ـ �ـ��واب في
الفـــصل ال�ث��ام��ن وع��دد األس�ئ�ل��ة التي
ت�ل�ق�ت�ه��ا ك ��ل وزارة ون �س �ب��ة اإلج��اب��ة
وتصنيف اإلجابات.
 املدة الفعلية للفصل الثامن924 :يوما
 إجمالي األسئلة 2319 :سؤاال إجمالي األجوبة 1304 :أجوبة معدل الرد٪ 56.2 : م �ت��وس��ط ت��وج �ي��ه األس �ئ �ل��ة2.5 :سؤال يوميا

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد
الرابع 0.04%

الجواب

لم يتم الرد

األول

43٫8٪

44.7%

56٫2٪

الثاني
31%

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

العدد

1304

1015

2319

العدد

1036

718

564

1

املعدل

56٫2٪

43٫8٪

٪ 100

املعدل

44.7%

31%

24.3%

0.04%

٪ 100

8

جاسم املضف

11

9

جاسم الخرافي

10

 10جمعان العازمي

13

11

حسن جوهر

 12حسني الدوسري

 25عباس الخضاري

46

40

محمد الوزان

2

41

محمد العليم

35

42

محمد العازمي

23

43

مرزوق الغانم

1

24

26

عبدالسالم
العصيمي

 27عبدالعزيز املطوع
28

عبدالعزيز
العدساني

15
31
65

 44مرزوق الحبيني

23

223

 29عبدالله الهاجري

2

45

مسلم البراك

135

66

 30عبدالله النيباري

70

46

33

31

عبداملحسن
املدعج

مشاري
العصيمي

46

47

مفرج املطيري

79

عبدالوهاب
الهارون

12

48

منيزل العنزي

10

49

ناصر الصانع

27

50

هادي الحويلة

11

وليد الجري

141

13

حسني القالف

88

14

حمود الرقبة

17

15

خالد العدوة

55

16

خلف دميثير

2

32

17

راشد الهبيدة

1

33

77

18

سامي املنيس

53

عدنان
عبدالصمد

19

سعود القفيدي

5

34

علي السعيد

43

51

 20صالح خورشيد

31

35

غنام الجمهور

31

 52وليد الطبطبائي

84

26

36

فهد امليع

4

اإلجمالي

2319

21

طالل السعيد

اجمالي األسئلة

7

جاسر الراجحي

16

عايض املطيري

17

39

مبارك الدويلة

30

األجوبة

6

بدر الجيعان

27

 23عادل الصرعاوي

1

38

مبارك الخرينج

119

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

26
47
35
77
57
167
123 253
87
133
171 337
66
97
42
196
116 216
66
112
27
44
72
109
29
60
26
41
53
91
26
43
2
4
68
100
105 189
1
3
1198 2319

اعتذر
عن عدم الرد

5

أحمد باقر

178

22

طالل العيار

9

37

فهد الخنة

159

الوزراء

ردود الوزراء
املرفقات لدى
األمانة العامة

4

أحمد النصار

29

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

الردود

لم يتم الرد
عدم
اختصاص

3

أحمد املليفي

16

تصنيف أسئلة الفصل الثامن

1
1
2

3
4
32
7
30
2
6
1
1
5
91

1
1
7
2
1
1
13

املجموع

2

أحمد السعدون

اإلجمالي
2319

طلب تمديد

1

ابراهيم امليلم

4
67

األول

الثاني

الثالث

الرابع

لم يصل
الرد حتى
حينه

م

النائب

دور
االنعقاد

إجمالي
األسئلة

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثامن
عدد
األسئلة

الثالث
24.3%

29
40
90
131
94
204
68
49
116
66
27
72
30
26
54
26
2
69
110
1
1304

2
2
2
1
2
9

18
35
75
122
39
131
29
147
100
46
17
37
30
15
36
17
2
31
77
2
1006

املعدل

٪ 61.7
٪ 51.9
٪ 53.9
٪ 51.8
٪ 70.7
٪ 60.6
٪ 70.1
٪ 25
٪ 53.7
٪ 58.9
٪ 61.4
٪ 66.1
٪ 50
٪ 63.4
٪ 59.3
٪ 60.5
٪ 50
٪ 69
٪ 58.2
٪ 33.3
٪ 56.2
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما
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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 الثامن)
						
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.

 331اقتراحا منها  26للتعليم
و 25للرعاية السكنية
القوانين خالل الفصل الثامن

1262تقريرا للجان في الفصل الثامن

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

عدد
التقارير

اللجنة
الثالث
28٫4٪

فردي
43٫8٪

األول
51٫7٪

مشترك
56٫2٪

الثاني
19٫9٪

املرافق العامة

246

العرائض والشكاوى

92

املالية

242

التعليمية

152

الصحية

133

متابعة تنفيذ برنامج
عمل الحكومة

الداخلية والدفاع

136

التحقيق في ظاهرة
تفشي املخدرات

التشريعية

140
28

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

العدد

145

186

331

العدد

171

66

94

331

الخارجية

املعدل

43٫8٪

56٫2٪

100٪

املعدل

51٫7٪

19٫9٪

28٫4٪

100٪

مشروع الجواب على
الخطاب االميري

3

شؤون الزراعة

30

حقوق االنسان

7

شؤون املرتهنني
واملحتجزين ورعاية
أسر الشهداء

8

 331اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ق��دم�ه��ا 47
نائبا في الفصل التشريعي الثامن،
م �ن �ه��ا  145اق �ت��راح��ا ف ��ردي ��ا و 186
اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا ،وت �ص��در قائمة
النواب من حيث تقديم االقتراحات
ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د حيث
قدم  57اقتراحا بقانون تاله النائب

 4استجوابات لوزراء المالية واإلعالم والداخلية والعدل
مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخه

سامي املنيس
أحمد املليفي
مشاري العصيمي

املالية
ناصر الروضان

1997/7/5

محمد العليم
د .وليد الطبطبائي
د .فهد الخنة

اإلعالم
الشيخ سعود
الناصر

1998/2/17

حسني القالف

الداخلية
الشيخ محمد الخالد

عباس الخضاري

العدل واألوقاف
أحمد الكليب
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1
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عضو باحد السفراء

1

1262

االجمالي

مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل الثامن

أحدها تسبب في حل املجلس وآخر في استقالة نائب وثالث نوقش في سرية والرابع اكتفى املجلس بمناقشته
املحاور

حماية االموال العامة

2

الثاني

أحمد باقر بـ  54اقتراحا بقانون ثم
النائب مسلم ال�ب��راك ب�ـ  47اقتراحا
ب�ق��ان��ون ث��م ال�ن��ائ��ب ن��اص��ر الصانع
ب �ـ 38اقتراحا بقانون وح��ل خامسا
النائب خالد ال�ع��دوة حيث ق��دم 35
اقتراحا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب األك� � � �ب � � ��ر م��ن

13

شؤون االسكان

الثالث

االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن مل ��وض ��وع
ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم��ة حيث قدم
النواب بشأنها  32اقتراحا بقانون
ث��م ح��ل ث��ان�ي��ا م��وض��وع ال�ت�ع�ل�ي��م بـ
 26اق �ت��راح��ا ث ��م ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
ح�ل��ت ث��ال�ث��ا ب �ـ  25اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ث��م م��وض��وع القضاء ب�ـ  23اقتراحا

اللجنة

25

االجمالي

بقانون ثم العسكريني بـ 21اقتراحا.
وق� � ��دم ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد األول
 171قانونا وق��دم في ال��دور الثاني
 66اقتراحا بقانون وق��دم في الدور
ال� �ث ��ال ��ث  94اق� �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
الفصل التشريعي الثامن.

عدد
التقارير

نتيجة االستجواب

تم االكتفاء باملناقشة

السماح بعرض كتب ممنوعة
ثم تداولها في معرض الكتاب
العربي الثاني والعشرين املقام
في الكويت

تقدم بعض النواب بطلب طرح الثقة بالوزير إال
أن الحكومة قدمت استقالتها قبل تاريخ مناقشة
طرح الثقة بيوم واحد.

في شأن قضايا تتعلق بوزارة
الداخلية

طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية
وبعدها انسحب النائب مقدم االستجواب ورفع
االستجواب من جدول األعمال.

اخطاء في طباعة املصحف
 1999/4/20الشريف والتقصير الفاحش في
املسؤوليات

تمت املناقشة وقدم طلبان لطرح الثقة في الوزير
وصدر مرسوم بحل مجلس األمة بنفس يوم
الجلسة

الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

الثامن

1996/10/20م

1999/5/4م

165

يتكون الفصل من خمسة أدوار هي :
الدور
الدور األول

بداية الدور

نهاية الدور

1996/10/20م

1997/7/29م

عدد املضابط
54

الدور الثاني

1997/10/28م

1998/8/5م

73

الدور الثالث

1998/10/27م

1999/5/4م

38

ملف

10
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

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

 1067اقتراحا برغبة منها  87مشتركا
تصدرها هادي الحويلة
الرغبات خالل الفصل الثامن

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي الثامن

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
8٫2٪

الثالث
15.7%

املوضوع

الثاني
األول
60.5%

فردي
91٫8٪

23.7%

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد

980

87

1067

العدد

646

253

168

1067

املعدل

91٫8٪

8٫2٪

100٪

املعدل

60.5%

23.7%

15.7%

100٪

 1067رغ �ب ��ة ن �ي��اب �ي��ة ق��دم �ه��ا 47
نائبا في الفصل التشريعي الثامن
ت� �ن ��وع ��ت ب �ي��ن رغ � �ب � ��ات ف � ��ي م ��راف ��ق
الخدمات والتعليم والصحة وكان
أك �ث��ر ال �ن ��واب ت�ق��دي�م��ا ل�لاق�ت��راح��ات
ال �ن��ائ��ب ه ��ادي ال�ح��وي�ل��ة ح�ي��ث ق��دم
 110رغ�ب��ات فالنائب علي عبدالله

السعيد ب�ـ  79رغبة فالنائب مفرج
ن�ه��ار ب �ـ  71رغ�ب��ة ث��م ال�ن��ائ��ب مسلم
البراك بـ  60رغبة.
في املقابل فإن الرغبات الخاصة
ب � ��امل � ��راف � ��ق وال � � �خ � ��دم � ��ات ت � �ص� ��درت
القائمة حيث ق��دم ال �ن��واب بشأنها
 158رغبة ثم ج��اءت بعدها رغبات

ال� �ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ب � �ـ  134رغ �ب��ة
ف��ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ب �ـ  126رغ �ب��ة ثم
قطاع املرور بـ  88رغبة.
وتبني أن هناك  980رغبة قدمها
النواب منفردين و 87رغبة قدموها
مشتركني.
وب�ل��غ إج�م��ال��ي ال��رغ�ب��ات ف��ي دور

االنعقاد األول من الفصل التشريعي
الثامن  646رغبة والثاني  253رغبة
والثالث  168رغبة.

العدد

املوضوع

العدد

158

الجمعيات
التعاونية

16

الشباب
والرياضة

16

التجنيس

14

االقتصاد

14

حماية
املستهلك

14

اتصاالت

12

البدون

12

القضاء

11

التأمينات

8

أمة وبلدي

7

الظواهر
السلبية

7

األمن

4

البيئة

3

أخرى

5

اإلجمالي

1067

مرافق
وخدمات
التعليم
الرعاية
الصحية
املرور
الرعاية
السكنية
تسمية شوارع
ومناطق
العسكريون
القروض
العمل األهلي
املتقاعدون
اإلعالم
شؤون األسرة
التوظيف
املعاشات
الخدمة املدنية
النفط
الزراعة
املعاقون

134
126
88
72
56
44
37
26
25
24
22
21
20
18
18
18
17

أعضاء مجلس االمة للفصل التشريعي الثامن عام ()1999 /1996
مالحظات

م
26

اسم العضو
عبدالعزيز املطوع
عبدالعزيز العدساني

مالحظات

م
1

اسم العضو
احمد السعدون

مالحظات
الرئيس

م
12

اسم العضو
حسن جوهر

2

طالل مبارك العيار

نائب الرئيس

13

حسني الدوسري

27

3

احمد خالد الكليب

وزير الشؤون
االجتماعية والعمل

14

حسني القالف

28

عبدالله الهاجري

4

احمد املليفي

15

حمود الرقبة

29

عبدالله النيباري

5

احمد النصار

16

خالد العدوة

30

عبداملحسن املدعج

6

احمد باقر

أمني السر  -الدور
األول

17

خلف دميثير

31

عبدالوهاب الهارون

44

18

راشد الهبيدة

32

عدنان عبدالصمد

7

بدر الجيعان

أمني السر (الدور
الثاني  -الدور
الثالث)

19

سامي املنيس

33

علي السعيد

45

مفرج املطيري

20

سعود القفيدي

34

غنام املطيري

46

منيزل العتري

8

جاسر الراجحي

21

صالح خورشيد

35

فهد امليع

47

ناصر الصانع

9

جاسم املضف

22

طالل السعيد

36

فهد الخنة

48

هادي الحويلة

10

جاسم الخرافي

23

عايض املطيري

37

مبارك الخرينج

11

جمعان العازمي

24

عباس الخضاري

38

مبارك الدويلة

25

عبدالسالم العصيمي

39

محمد شرار

وزير االشغال العامة

وزير العدل

م
40

اسم العضو
محمد العليم

مالحظات

41

مخلد العازمي

املراقب  -الدور الثالث

42

مرزوق الحبيني

43

مسلم البراك
مشاري العصيمي

49

وليد الجري

50

وليد الطبطبائي

املراقب (الدور االول -
الدور الثاني)
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما
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ملف

11

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

الخرافي رئيسا للمرة األولى بعد حصوله على  37صوتا مقابل  27للسعدون

الفصل التشريعي التاسع :رفض مشاركة المرأة
في الترشيح واالنتخاب
إعداد سامح محمد وأيمن
عبد اهلل وعبده إبراهيم:
تنشر جريدة الدستور
على حلقات ( بالتعاون
مع إدارة التوثيق
والمعلومات في األمانة
العامة لمجلس األمة)
أحداث الفصول التشريعية
لمجلس األمة بدءا من
الفصل األول إلى الفصل
الثالث عشر ،وتتناول
فيةا أهم أحداث الفصل
من أنشطة نيابية
رقابية وتشريعية لنواب
الفصول ،ونستكمل في
هذا العدد هذه الفصول
ونتناول فية الفصل
التشريعي التاسع الذي
استمر  1438يوما.
اجريت انتخابات مجلس
االمة في فصله التشريعي
التاسع في الثالث من
يوليو عام .1999
وتنافس على مقاعد
المجلس  288مرشحا،
وقد بلغ عدد الناخبين
 ،112882شارك منهم
 91126بنسبة تصويت
بلغت .% 81،72

وقد عقد املجلس جلسته االفتتاحية
في  17يوليو  1999وكان رئيس السن هو
النائب سامي املنيس ،وفي هذه الجلسة
ت�ش�ك�ل��ت ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ض �م��ت ن��ائ�ب��ا
منتخبا واح��دا هو عيد ه��ذال الرشيدي
حيث عني وزيرا لألشغال العامة ،وشهد
املجلس استقالة الحكومة بتاريخ 29من
يناير ع��ام 2001م ،وت��م تشكيل حكومة
جديدة بتاريخ  14من فبراير عام 2001م.
وان�ت�خ��ب ال�س�ي��د ال�ع�ض��و ج��اس��م محمد
ال� �خ ��راف ��ي رئ �ي �س ��ا ل �ل �م �ج �ل��س ،ال �ع �ض��و
مشاري جاسم العنجري نائبا للرئيس،
ومكث املجلس  1438يوما عقد خاللها
 198جلسة وق��دم االع�ض��اء  3010أسئلة
و 1668اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة و 437اق�ت��راح��ا
بقانون وقدمت الحكومة  313مشروعا
ب� �ق ��ان ��ون وان � �ج� ��ز  360ق ��ان ��ون ��ا وش �ه��د
ال �ف �ص��ل ت �ق��دي��م  8اس� �ت� �ج ��واب ��ات وع �ق��د
املجلس جلسته الختامية بتاريخ  30من
يونيو عام 2003م.
النطق السامي
اف �ت �ت��ح س �م��و األم �ي��ر ال ��راح ��ل ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ـ طيب
الله ثراه ـ دور االنعقاد األول من الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ت��اس��ع وق� ��ال س �م��وه في
ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي :ل �ق��د ع�ش�ن��ا ف��ي رح��اب
ال� �ك ��وي ��ت ك ��وي �ت �ي�ي�ن ،ال � ��دي � ��رة ظ �ه �ي��ره��ا
ال � �ب� ��ادي� ��ة ،وال� �ب� �ح ��ر ردي � �ف� ��ه ال� �ص� �ح ��راء.
واجتمعت كل األع��راق على صفة واحدة
ه��ي ف�خ��رن��ا :إن�ن��ا ك��وي�ت�ي��ون ،على محبة
الكويت ائتلفت قلوبنا ،وبعزها ارتفعت
راياتنا.
وق � � � � ��ال س � � �م � ��وه  :إن � � �ن � ��ي م � � ��ن خ�ل��ال
مسؤوليتي واألمانة املنوطة في عنقي،
م �ل ��يء ب��ال �ي �ق�ين إن أش � ��رف ال� �ش ��رف ه��و
ص � ��دق االن� �ت� �م ��اء ل� �ه ��ذا ال� ��وط� ��ن ،وإن �ن��ي
كمواطن له آمالة أتطلع إلى أيد متشابكة
وقلوب مؤتلفة صفا مرصوصا في وجه
الخطر جنود تذود وتدفع ،وفي كل حني
سواعد تبني وترفع وثقتي كبيرة فيكم
وفي كل كويتي وكل كويتية أن أحالمي

 288مرشحا
تنافسوا
على مقاعد
المجلس
 % 72نسبة اقتراع
 91126ناخبا
سمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله متوجها للمشاركة في افتتاح الفصل التاسع برفقة رئيس السن سامي املنيس والشيخ ناصر املحمد

وأح�ل�ام� �ك ��م س �ت �ت �ح �ق��ق ب� �ع ��ون ال� �ل ��ه ع��ن
طريق توحيد والئنا لهذا الوطن ،وربنا
الرحمن املستعان.
الخطاب األميري
ق ��ام ب �ت�ل�اوة ال �خ �ط��اب األم �ي��ري سمو
األمير الوالد ولي العهد ورئيس الوزراء
الشيخ سعد العبد الله طيب الله ث��راه،
وق��ال سموه  :وإن��ه ليسعدنا جميعا أن
نلتقي اليوم لنضع معا لبنة أخ��رى في
ص��رح امل�م��ارس��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة النيابية
ال �ت��ي غ ��دت رك �ي��زة أس��اس �ي��ة ملجتمعنا،
وص � � ��ورة ح �ض ��اري ��ة م �ش��رق��ة مل�س�ي��رت�ن��ا
ال��وط�ن�ي��ة ،نصونها ونعتز بها ونعمل
ج��اه��دي��ن لترسيخها ،وت�ط��وي��ره��ا على
م ��ر ال �س �ن�ي�ن ،ون� �ج ��د ل ��زام ��ا ف ��ي ف��ات �ح��ة
ه ��ذا ال�ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ،ال �ت��أك �ي��د على
ث��واب��ت امل�س�ي��رة ال��وط�ن�ي��ة ،وع ��رض أب��رز
التوجهات املحورية ،لعمل الحكومة في
املرحلة القادمة.
انتخاب الرئيس
وعقب مراسم االفتتاح ترشح ملنصب
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم � ��ة ال �ن��ائ �ب��ان ج��اس��م
الخرافي وأحمد السعدون وجرت عملية
االنتخاب وفاز جاسم الخرافي برئاسة

أمين سر المجلس
ت ��رش ��ح مل �ن �ص��ب أم�ي��ن ال �س ��ر ال �ن ��واب
أح�م��د ب��اق��ر وم ��رزوق الحبيني وع��دن��ان
عبد الصمد وأج��ري��ت االنتخابات ونال
مرزوق الحبيني  25صوتا وأحمد باقر
 21صوتا وعدنان عبد الصمد  18صوتا،
وأع �ي��دت االن�ت�خ��اب��ات ل�ع��دم ح�ص��ول أي
من املرشحني على األغلبية املطلقة ،ونال

األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

تقارير
اللجان

االستجوابات

القوانني
املنجزة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

رفع الحصانة

العدد 2042 3010

437

انتخاب نائب الرئيس
ت ��رش ��ح ل �ل �م �ن �ص��ب ال � �ن� ��واب م �ش��اري
العنجري ومبارك الدويلة وطالل العيار
وأج��ري��ت االن �ت �خ��اب��ات وح �ص��ل م�ش��اري
العنجري على  28صوتا وط�لال العيار
ع �ل��ى  22ص ��وت ��ا وم � �ب� ��ارك ال ��دوي� �ل ��ة 15
ص��وت��ا ،ون �ظ��را ألن ��ه ل��م ت�ت�ح�ق��ق أغلبية
ال �ح �ض��ور ت �م��ت اع � ��ادة االن �ت �خ��اب بينه
وب �ي ��ن ال � �ن ��ائ ��ب ط �ل ��ال ال � �ع � �ي ��ار ف�ح�ص��ل
العنجري على  33صوتا وحصل العيار
على  32صوتا ،وفاز العنجري بمنصب
نائب الرئيس.

المراقب
ت � ��رش � ��ح مل� �ن� �ص ��ب م� � ��راق� � ��ب امل �ج �ل ��س
النائبان مخلد العازمي وخلف دميثير
ب�ع��د ان�س�ح��اب ال�ن��ائ��ب م �ب��ارك الخرينج
وجرت االنتخابات وفاز مخلد العازمي
بمنصب امل��راق��ب بعد حصوله على 32
ص��وت��ا م�ق��اب��ل  24ص��وت��ا ل�ل�ن��ائ��ب خلف
دميثير.
وم��ن االح� ��داث ال �ب��ارزة ال�ت��ي شهدها
الفصل التشريعي التاسع رفض مجلس
االم � � ��ة مل� ��رس� ��وم ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  9ل�س�ن��ة
 1999ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة االول ��ى م��ن ق��ان��ون
االن�ت�خ��اب��ات وال ��ذي ي�ه��دف ال��ى مشاركة
املرأة في الترشيح واالنتخاب لعضوية
املجلس.
وايضا اج��راء انتخابات تكميلية في
دائرة االحمدي حيث فاز النائب السابق
خ��ال��د ال �ع ��دوة ب�ع��د ان ح�ك�م��ت املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة ب�ق�ب��ول ط�ع��ن ال �ع��دوة شكال
وف��ي امل��وض��وع ببطالن انتخاب النائب
سعدون حماد.

تقارير اللجان موزعة على أدوار االنعقاد

انشطة الفصل التشريعي التاسع

2001 1668

م�ج�ل��س االم ��ة ألول م��رة ب�ح�ص��ول��ه على
 37صوتا وحصل منافسه النائب احمد
ال�س�ع��دون على  27ص��وت��ا ب�ف��ارق عشرة
اصوات واستبعدت ورقة باطلة واحدة.

م��رزوق الحبيني  31صوتا واحمد باقر
 18صوتا وعدنان عبد الصمد  15صوتا
وفاز الحبيني باملنصب.

العدد

91

694

521

409

286

2001

8

360

15

املعدل

% 4.6

% 334.7

26%

% 20.4

% 14.3

٪ 100

الخامس اإلجمالي

 1438يوما عمر
الفصل التاسع عقد
خاللها  198جلسة
 307أسئلة
ونسبة اجابة
الحكومة % 67
مشاري العنجري
نائبا للرئيس بعد
حصوله
على  33صوتا
مقابل  32للعيار

ملف
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

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

البراك وعبدالصمد والسعدون والخرينج أكثر النواب توجيها لألسئلة

 3010أسئلة و  2042جوابا في  1438يوما
بلغ إج�م��ال��ي األس�ئ�ل��ة ف��ي الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ت��اس��ع مل �ج �ل��س األم ��ة
 3010أس�ئ�ل��ة فيما رد ال � ��وزراء على
 2042س��ؤاال بمعدل  67.8%وش��ارك
ف��ي ت�ق��دي��م األس �ئ �ل��ة  53ن��ائ�ب��ا وه��ذا
ي� ��رج� ��ع الس� �ت� �ق ��ال ��ة ب� �ع ��ض ال � �ن� ��واب
وان �ت �خ��اب ن � ��واب ج� ��دد وق� ��د ت�ص��در
ق ��ائ �م ��ة ال� � �ن � ��واب م� ��ن ح �ي ��ث ت��وج �ي��ة
األسئلة النائب مسلم البراك بـ 236
س��ؤاال ،وال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد
ب� � �ـ  199س � � � � ��ؤاال ،وال� � �ن � ��ائ � ��ب أح� �م ��د
ال �س �ع��دون ب �ـ  168س � ��ؤاال ،وال �ن��ائ��ب
مبارك الخرينج بـ  144س��ؤاال ،وكان
أقل النواب توجيةا لألسئلة النائب
خ �م �ي��س ط �ل��ق ع� �ق ��اب ،وق � ��دم س ��ؤاال
واح��دا .والنائب مشعان العازمي 4
أسئلة ،والنائب محمد البصيري 5
أسئلة.
وأكثر الوزارات تلقيا لألسئلة هي
املالية ب�ـ  398س��ؤاال ،ووزارة الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بـ  345سؤاال،

معدل الرد على األسئلة

ووزارة التربية والتعليم العالي بـ
 324س� ��ؤاال ،واألق� ��ل تلقيا لألسئلة
رئ �ي��س ال� � ��وزراء ب �ع��دد  5أس �ئ �ل��ة ،ثم
وزارة األوقاف بـ  46سؤاال.
ام ��ا م �ع��دل اإلج ��اب ��ة ع ��ن األس �ئ �ل��ة
ف� �ق ��د ت� �ص ��درت� �ه ��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
بنسبة  82.3%من إجمالي األسئلة،
فالتخطيط والتنمية  ،81%فالتجارة
والصناعة  76.1%فالعدل بـ .75.2%
وتوضح الحداول والرسوم البيانية
ع� � ��دد أس� �ئ� �ل ��ة ال� � �ن � ��واب ف � ��ي ال �ف �ص��ل
التاسع وع��دد األسئلة التي تلقتها
كل وزارة ونسبة اإلجابة وتصنيف
اإلجابات.
 امل ��دة ال�ف�ع�ل�ي��ة للفصل ال�ت��اس��ع: 1438يوما
 إجمالي األسئلة 3010 :أسئلة إجمالي األجوبة 2042 :جوابا معدل الرد٪ 67٫8 : متوسط توجية األسئلة :سؤالنيوميا

األول
11٫7٪

الجواب
67٫8٪

الثالث
22٫1٪

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

العدد
املعدل

20٫42
67٫8٪

968
32٫2٪

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

78

19

صالح عاشور

94

37

مبارك الخرينج

144

2

أحمد السعدون

168

20

صالح الفضالة

4

38

مبارك العجمي

49

3

أحمد الربعي

50

 21صالح خورشيد

16

39

مبارك الدويلة

75

4

أحمد الشريعان

98

22

 23عبدالعزيز املطوع

41

محمد الصقر

6

42

محمد الخليفة

52

 43محمد البصيري

95

1

طالل العيار

15
47

5

أحمد باقر

92

6

جمال العمر

25

24

عبدالله العرادة

115

7

حسن جوهر

64

 25عبدالله النيباري

124

8

حسني القالف

93

26

عبدالله الرومي

20

9

حسني مزيد

59

 27عبداملحسن املدعج

26

10

حمود الجبري

10

 28عبد املحسن جمال

17

11

خالد العدوة

37

 29عبدالوهاب الهارون

45

12

خلف دميثير

7

 30عدنان عبدالصمد

44

مخلد العازمي

32

 45مرزوق الحبيني

7

46

مسلم البراك

236

 47مشاري العنجري

18

199

 48مشاري العصيمي

43

 13خميس طلق عقاب

64

31

عيد الرشيدي

7

 49مشعان العازمي

4

 14راشد الحجيالن

14

32

فهد امليع

9

50

ناصر الصانع

138

15

سالم الحماد

12

33

فهد الهاجري

74

51

وليد الجري

98

16

سامي املنيس

22

34

فيصل الشايع

50

 52وليد الطبطبائي

17

سعد طامي

18

35

الفي الالفي

7

وليد العصيمي

18

سعدون حماد

29

36

مبارك الهيفي

10

53

االجمالي

الرابع
25٫8٪

الثاني
31٫4٪

32٫2٪

عدد
األسئلة

م

الخامس
9٪

لم يتم الرد

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي التاسع
النائب

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

إجمالي
األسئلة
3010
٪ 100

 15طلبا برفع
الحصانة
عن  11نائبا
ب� � � �ل � � ��غ إج � � � �م� � � ��ال� � � ��ي ط � �ل � �ب � ��ات
رف � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ف � ��ي ال �ف �ص ��ل
التشريعي ال�ت��اس��ع  15طلــبا لـ
 11نائبا وافق املجلس على رفع
الحصانة ف��ي  4طلبات ورف��ض
رف �ع �ه��ا ف��ي  5ط �ل �ب��ات ول ��م يبت
في  6طلبات وتنوعت القضايا
امل��رف��وع��ة م��ا ب�ين جنح صحافة
وف ��رع� �ي ��ات وت � �ص� ��درت ق �ض��اي��ا
ج�ن��ح ص�ح��اف��ة ب �ـ  10ط�ل�ب��ات ثم
قضايا «فرعيات» وأكثر النواب
ال��ذي��ن ق��دم��ت ف��ي حقهم طلبات
رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن��ائ��ب محمد
ال �ص �ق��ر ب� �ـ  5ط �ل �ب��ات ج�م�ي�ع�ه��ا
قضايا جنح صحافة ثم النائب
م� �ب ��ارك ال��دوي �ل ��ة ال � ��ذي ق� ��دم في
حقه طلبان.

دور
االنعقاد
العدد
املعدل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس اإلجمالي

352
11٫7٪

944
31٫4٪

664
22٫1٪

778
25٫8٪

3010
٪ 100

النائب

272
9٪

قرار املجلس
عدد
الطلبات موافقة رفض لم يبت

القضايا

محمد الصقر

5

4

-

1

 5جنح
صحافة

مبارك الدويلة

2

-

-

2

 2جنح
صحافة

مبارك العجمي
سعد الطامي

2

-

1

1

 2فرعيات

مشاري
العصيمي

1

-

1

-

 1جنح
صحافة

1

خالد العدوة

-

صالح عاشور

1

-

مبارك الهيفي
عيد النصافي

1

-

-

1

1

 1جنح
صحافة

1

 1جنح
صحافة

-

 1فرعيات

مخلد العازمي
سالم الحماد

1

-

1

-

 1فرعيات

وليد الجري
خالد العدوة

1

-

-

1

 1فرعيات

15

االجمالي

4

6

5

188

 10جنح
صحافة و 5
فرعيات

6

قرار املجلس

موافقة

رفض

لم يبت

اإلجمالي

3010

العدد

4

5

6

15
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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
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل التاسع)

 437اقتراحا بقانون منها  30للقضاء
و 28للعمل األهلي
االقتراحات بقوانين

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد
الخامس

تصنيف موضوعات االقتراحات بقانون

0٫5

األول
24٫9٪

فردي
42٫6٪

الرابع
41٫2٪
مشترك
57٫4٪

الثاني
24٫9٪

الثالث
8٫5٪

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس اإلجمالي

العدد

186

251

437

العدد

109

109

37

180

2

437

املعدل

% 42.6

57.4%

100٪

املعدل

24.9%

24.9%

8.5%

41.2%

0.5%

٪ 100

 50ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال �ت��اس��ع ق��دم��وا  437اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
منها  186قانونا منفردا و  251قانونا
مشتركا ،وت�ص��در قائمة ال�ن��واب األكثر
ت�ق��دي�م��ا ل�لاق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ال�ن��ائ��ب
د .حسن ج��وه��ر حيث ق��دم  60اقتراحا
ب� �ق ��ان ��ون وت �ل ��اه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال��وه��اب
ال� �ه ��ارون ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ان��ي ح�ي��ث ق��دم

 58اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون وت�ق��اس��م النائبان
ع��دن��ان عبدالصمد وأح�م��د ب��اق��ر املركز
الثالث حيث قدم كل منهما  56اقتراحا
ب �ق��ان��ون وح ��ل راب �ع ��ا ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال��روم��ي ب �ـ  54اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ،وج��اء
في املركز الخامس ناصر الصانع بـ 53
اقتراحا بقانون.
وكان النصيب األكبر من االقتراحات

مل��واض �ي��ع ان �ت �خ��اب��ات م �ج �ل��س األم � ��ة بـ
 37اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون وتل��اه��ا م��وض��وع
القضاء بـ  30اقتراحا بقانون ثم الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة ب �ـ  29اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ثم
م��واض�ي��ع ال�ع�م��ل األه �ل��ي ب �ـ  28اق�ت��راح��ا
والعسكريني ب�ـ  22اق�ت��راح��ا بقانون ثم
التعليم بـ  20اقتراحا بقانون.
وق� � � � ��دم ف� � ��ي دور االن� � �ع� � �ق � ��اد األول

م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ت��اس��ع 109
اق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين وف��ي ال ��دور الثاني
 109ايضا وفي الدور الثالث  37اقتراحا
بقانون وفي ال��دور الرابع  180اقتراحا
ب �ق��ان��ون واق �ت��راح��ان ف��ي دور االن�ع�ق��اد
الخامس التكميلي.

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

انتخابات مجلس األمة

37

االقتصاد

8

القضاء

30

حماية املستهلك

8

الرعاية االجتماعية

29

املهن املصرفية

8

العمل األهلي

28

القروض

7

العسكريون

28

املعاقون

6

التعليم

25

قطاع النفط

6

الجنسية

25

املناقصات

5

الرعاية السكنية

22

حماية املال العام

4

البيئة

19

الذمة املالية

3

الرعاية الصحية

18

ديوان املحاسبة

2

الخدمة املدنية

17

الخطوط الكويتية

2

امليزانيات

13

الشباب والرياضة

12

أمالك الدولة

2

املتقاعدون

12

الزراعة والثروة
السمكية

2

شركات املساهمة

12

االتصاالت

1

التنمية

12

حقوق اإلنسان

1

املرئي واملسموع

10

التعاونيات

1

املعاشات

9

أخرى

4

البلدية

9

املجموع

437

 8استجوابات و 3طلبات بطرح الثقة واستقالة الحكومة
ت� � �ق � ��دم  11ن� ��ائ � �ب� ��ا م� � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع � ��ي ال� � � �ت � � ��اس � � ��ع ب � �ث � �م� ��ان
استجوابات جاءت اآلتي
 االس � �ت � �ج� ��واب األول م� �ق ��دم م��نال � �ن� ��واب :م� � ��رزوق ال �ح �ب �ي �ن��ي ،م�س�ل��م
ال � � �ب� � ��راك ،ول � �ي ��د ال � �ج� ��ري إل� � ��ى وزي� ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء واألس� �ك ��ان د.ع� ��ادل
الصبيح ب�ت��اري��خ  2000/10/28عن
ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة وم�خ��ال�ف��ة نص
امل � � ��ادة  131م ��ن ال��دس �ت��وروان �ت �ه��ى
بتقديم طلب لطرح الثقة في الوزير
وجدد املجلس ثقته بالوزير فكانت
نتيجة التصويت موافقة  19وع��دم
م� ��واف � �ق� ��ة  26ام � �ت � �ن� ��اع  3م � ��ن أص ��ل
الحضور .48
 االس �ت �ج��واب ال �ث��ان��ي م �ق��دم منالنائب حسني القالف إلى وزير العدل
س�ع��د ال�ه��اش��ل ب�ت��اري��خ 2001/1/27
ع��ن التعسف والظلم بحق القاضي

س�ل�ي�م��ان م � ��رزوق ال �ط �ح �ي��ح ،ضعف
االش � � � ��راف وت� ��دن� ��ي م �س �ت ��وى االداء
وال�ع�ج��ز ع��ن م��واج�ه��ة ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
وانتهى بتقديم الحكومة استقالتها
بتاريخ 2001 / 1 / 29
 االس �ت �ج ��واب ال �ث��ال��ث م �ق��دم منال� �ن ��ائ ��ب ح �س�ي�ن ال� �ق�ل�اف إل � ��ى وزي ��ر
العدل واألوق��اف أحمد باقر بتاريخ
 2001/11/24عن سوء تطبيق مواد
القانون في قضية الطفل املوءود في
الساملية ،تجاوزات مالية وادارية في
السلك القضائي وزارة العدل ،حفظ
ق�ض��اي��ا خ��اص��ة ب��ال�ت�ع��اط��ي وت�ج��ارة
امل �خ��درات داخ��ل ادارات قصر العدل
وان �ت �ه��ى إل ��ى ت �ح��وي��ل االس �ت �ج��واب
ال� � ��ى ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية لدراسته وتقديم تقرير
ب �ش��أن��ه ف ��ي م ��وع ��د غ��اي �ت��ه  7ي�ن��اي��ر
 2002وتمت مناقشة التقرير وجرى

التصويت على تقرير اللجنة وكانت
ال �ن �ت �ي �ج��ة م ��واف� �ق ��ة ( )25م� ��ن أص ��ل
ال�ح�ض��ور ( )43ث��م رف��ع االس�ت�ج��واب
من جدول األعمال.
 االس� �ت� �ج ��واب ال ��راب ��ع م �ق��دم منال �ن��ائ��ب د .ح �س��ن ج��وه��ر إل ��ى وزي��ر
التربية والتعليم د .مساعد الهارون
ب� �ت ��اري ��خ  2002/3/3ع� ��ن االخ �ل��ال
باللوائح الجامعية والتجني على
مبدأ امل�س��اواة وال�ع��دال��ة ،وال�ه��در في
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة وت � �ج� ��اوزات م��ال�ي��ة
جسيمة وع ��دم تطبيق ق��ان��ون منع
االخ �ت�لاط وت�ق��دم  18نائبا باقتراح
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ول � ��م ي�ت��م
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى االق � � �ت� � ��راح وق � ��رر
املجلس االكتفاء بما تعهد به الوزير
ب��أن��ه سيحقق ب ��أي م�خ��ال�ف��ة حدثت
وي �ت �خ ��ذ أي أج � � ��راء ق ��ان ��ون ��ي ب�ح��ق
املخالفني

 االس � �ت � �ج� ��واب ال� �خ ��ام ��س م �ق��دمم� � ��ن ال � �ن� ��ائ � �ب �ي�ن م � � �ب� � ��ارك ال � ��دوي � �ل � ��ة،
م �س �ل ��م ال� � �ب � ��راك إل� � ��ى وزي� � � ��ر امل ��ال �ي ��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط د .ي ��وس ��ف اإلب ��راه �ي ��م
ب�ت��اري��خ  2002/5/26وت�ض�م��ن ع��دة
م �ح��اور ه��ي االم �ت �ن��اع ع��ن ك�ش��ف ما
ت��م ص��رف��ه م��ن ام ��وال ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
والتهاون والتفريط في امالك الدولة
واس � �ت � �م � ��رار م ��ؤس� �س ��ه ال �ت��ام �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي اس �ت �ث �م��ار ام � ��وال
امل�ت�ق��اع��دي��ن ،وال�ت�س�ب��ب ف��ي خ�س��اره
مالية للدولة وق��دم طلب طرح الثقة
بالوزير وجدد املجلس ثقته بالوزير
بنتيجة تصويت موافقة ( )21وعدم
م��واف�ق��ة ( )22وام�ت�ن��اع ( )3م��ن أصل
الحضور (.)46
 االس � �ت � �ج� ��واب ال� � �س � ��ادس م �ق��دممن النائب حسني القالف إل��ى وزير
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء وال� � �ش � ��ؤون ط�ل�ال

العيار بتاريخ  2002/11/26ويتكون
م ��ن م �ح��ور واح � ��د وه� ��و م ��ا اع �ت �ب��ره
ال� �ق�ل�اف ان �ت �ه��اك��ا ل �ح��رم��ة ال��دس �ت��ور
القائمه على مبدأ العدالة واملساواة
وتكافؤ الفرص باعطاء حق التقديم
واالول� � ��وي� � ��ة وال� �ت ��رج� �ي ��ح ل �ل �م �ق��رب�ين
مل� �ع ��ال� �ي ��ة م � ��ن م� �ف ��ات� �ي ��ح ان �ت �خ��اب �ي��ة
وناخبني على املوظفني وتقدم ستة
أعضاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق
ف� ��ي م � �ح� ��اور االس � �ت � �ج� ��واب ورف� ��ض
املجلس االقتراح بنتيجة التصويت
موافقة ( )23من أصل الحضور ()55
وع ��دم ت�ق��دي��م ط�ل��ب ب�ط��رح ال�ث�ق��ة في
الوزير
 االس �ت �ج��واب ال �س��اب��ع م �ق��دم منالنائب عبد الله النيباري إلى وزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
م �ح �م��د ض �ي��ف ال� �ل ��ه ش � ��رار ب �ت��اري��خ
 2003/1/11وي �ت �ع �ل��ق ب �م��وض��وع

موافقه مجلس الوزراء على مشروع
آلل��ئ خ�ي��ران وت��م تقديم طلب بطرح
ال �ث �ق��ة ف ��ي ال� ��وزي� ��ر وك ��ان ��ت ن�ت�ي�ج��ة
التصويت علية  :موافقة ( )15وعدم
موافقة ( )30وجدد املجلس ثقته في
الوزير
 االس�ت�ج��واب الثامن م��ن النائبأح �م��د ال �ش��ري �ع��ان إل ��ى وزي ��ر ال��دف��اع
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل� � � �ب � � ��ارك ب� �ت ��اري ��خ
 2003/4/28عن انتهاك الوزير للنداء
ال��رب��ان��ي ب �م �ب��دأ ال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة
ف��ي االرض ان�ت�ه��اك ح��رك��ة ال��دس�ت��ور
القائمه على مبدأ العدالة واملساواة
وتكافؤ ال�ف��رص م��ن خ�لال تعيينات
ب��ال��دف �ع��ة  33م ��ن ال �ط �ل �ب��ه ال �ض �ب��اط
ب �ك �ل �ي ��ة ع� �ل ��ى ال � �س� ��ال� ��م ال �ع �س �ك��ري��ة
وانتهى االستجواب بإعالن النائب
مقدم االستجواب سحب استجوابه.
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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
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل التاسع)

 1668اقتراحا برغبة
أحدها قدمه الرئيس الخرافي
الرغبات خالل الفصل التاسع

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي التاسع

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
5.8%

الثاني

2.8%

الخامس

3٫9٪

14.6%
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دور
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الرابع

الخامس اإلجمالي
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1572

96

1668

العدد

46
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1668
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املعدل

2٫8٪

14٫6٪

15٫5٪

63٫2٪
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 1668اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة نيابية
ق��دم�ه��ا  50ن��ائ�ب��ا م��ن بينها اق�ت��راح
ل � ��رئ� � �ي � ��س امل� � �ج� � �ل � ��س ف � � ��ي ال� �ف� �ص ��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ت ��اس ��ع ت �ن��وع��ت ب�ين
رغ� � �ب � ��ات ف � ��ي ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� �ص� �ح ��ة
وامل � ��راف � ��ق وال� �خ ��دم ��ات وك� � ��ان أك �ث��ر
النواب تقديما لالقتراحات النائب

حسني م��زي��د ب�ـ  163رغ�ب��ة فالنائب
محمد الخليفة بـ 113رغبة فالنائب
ول �ي��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ب� �ـ  97رغ �ب��ة ثم
النائبان أحمد الشريعان وعبدالله
ال� � �ع � ��رادة ب � �ـ  93رغ� �ب ��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا
ف��ي امل �ق��اب��ل ف ��إن ال��رغ �ب��ات ال�خ��اص��ة
بالقطاع التعليمي تصدرت القائمة

ح �ي ��ث ق � ��دم ال � �ن� ��واب ب �ش��أن �ه��ا 263
رغبة ثم ج��اء بعدةا رغبات القطاع
ال� �ص� �ح ��ي ب � �ـ  251رغ � �ب ��ة ف ��امل ��راف ��ق
والخدمات بـ  185رغبة ثم الرعاية
السكنية  109رغبات.
وتبني أن هناك  1572رغبة قدمها
النواب منفردين و 96رغبة قدموها

م�ش�ت��رك�ين وب �ل��غ إج�م��ال��ي ال��رغ�ب��ات
ف��ي دور االن�ع�ق��اد األول م��ن الفصل
التاسع  46رغبة والثاني  244رغبة
وال �ث��ال��ث  259رغ �ب��ة وال ��راب ��ع 1054
والخامس  65رغبة.

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

التعليم
الرعاية
الصحية
مرافق
وخدمات
الرعاية
السكنية
املرور
تسمية شوارع
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املتقاعدون
شؤون األسرة
العمل األهلي
النفط
التوظيف
الخدمة املدنية
املعاقون
املعاشات
االقتصاد

263

حماية
املستهلك

28

اإلعالم

28

185

الشباب
والرياضة

25

109

القضاء

22

التجنيس

21

البدون

19

التأمينات

17

اتصاالت

17

الجمعيات
التعاونية

17

الزراعة

16

البيئة

15

الظواهر
السلبية

13

السياحة

6

أخرى

12

اإلجمالي

1668

251

93
68
62
56
46
41
39
38
34
34
33
31
29

أعضاء مجلس األمة للفصل التشريعي التاسع عام ()2003 /1999
م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

1

جاسم الخرافي

الرئيس

14

خلف العنزي

2

مشاري العنجري

نائب الرئيس

26

عبدالله العرادة

40

3

احمد الدعيج

املراقب (الدور الرابع
 الدور الخامسالتكميلي)

25

عبدالعزيز املطوع

39

4

احمد السعدون

5

احمد الربعي

6

احمد الشريعان

7

احمد باقر

وزير العدل

8

جمال العمر

انتخاب تكميلي في
 2000 - 12 - 7بعد وفاة
سامي املنيس

15

خميس عقاب

16

راشد الحجيالن

17

سالم الحماد

18

سامي املنيس

19

سعد طامي

20

سعدون العتيبي

9

حسن جوهر

10

حسني القالف

21

صالح عاشور

11

حسني املطيري

22

صالح الفضالة

12

حمود الجبري

23

صالح خورشيد

13

خالد العدوة

24

طالل العيار

اعيد انتخابه بتاريخ
2000 - 1 - 24

أمني السر  -الدور
الخامس التكميلي
توفي في 2000 - 8 - 23
تم بطالن عضويته في
2000 - 1 - 24
وزير التجارة
وزير الكهرباء واملاء
والشؤون

مالحظات

م

اسم العضو
مبارك الدويلة
محمد البصيري

مالحظات

27

عبدالله النيباري

41

محمد الصقر

28

عبدالله الرومي

42

محمد الخليفة

29

عبداملحسن املدعج

43

مخلد العازمي

30

عبدالوهاب الهارون

املراقب (الدور األول -
الدور الثالث)

31

عدنان عبدالصمد

املراقب  -الدور الثاني

44

مرزوق الحبيني

32

عيد الرشيدي

وزير االشغال العامة

أمني السر (الدور األول -
الدور الثاني)

33

فهد امليع

وزير االشغال

45

مسلم البراك

34

فهد الهاجري

46

مشاري العصيمي

35

فيصل الشايع

47

مشعان العازمي

36

مبارك الهيفي

48

ناصر الصانع

37

مبارك الخرينج

49

وليد خالد الجري

50

وليد الطبطبائي

38

مبارك العجمي

51

وليد العصيمي

أمني السر (الدور الثالث
 -الدور الرابع)
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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
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل التاسع)

إنجاز  360قانونا أبرزها الجامعات الخاصة
ومكافحة غسيل األموال ودعم العمالة
التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي التاسع
صدر في الفصل التشريعي التاسع
ال ��ذي اس�ت�ه��ل أع �م��ال��ة  17ي��ول�ي��و 1999
واس � �ت � �م ��ر  4س � �ن � ��وات  360ت �ش��ري �ع��ا
منها  63قانونا و  207ق��وان�ين خاصة
ب��امل �ي��زان �ي��ات و  90ات �ف��اق �ي��ة ،وت�ن��وع��ت
القوانني الصادرة عن الفصل التاسع ما
بني  19قانونا جديدا و  23تعديال على
ق��وان�ي�ن ق��ائ�م��ة و  21م��رس��وم��ا ب�ق��ان��ون
م �ن �ه��ا  11م ��رس ��وم ��ا ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
ق ��وان�ي�ن ق��ائ �م��ة وال �ب ��اق ��ي وع ��دده ��ا 10
مراسيم استحدثت تشريعات جديدة.
وت� ��وزع� ��ت ال� �ق ��وان�ي�ن ال� � �ص � ��ادرة ع��ن
الفصل التشريعي التاسع كالتالي:
قانون واحد بشأن الرعاية الصحية
وق��ان��ون��ان ب �ش��أن ال�ت�ع�ل�ي��م و  4ق��وان�ين
بشأن التجنيس وقانون بشأن الرعاية
االجتماعية و 8ق��وان�ين بشأن القضاء
وامل�ح��اك��م وق��ان��ون��ان ب�ش��أن امل��رور و 29
ق��ان��ون��ا اق �ت �ص��ادي��ا و  3ق��وان�ي�ن ب�ش��أن
األمة والبلدي وقانون للخدمة املدنية و
 3قوانني لحماية املال العام و  6قوانني
للجيش وللشرطة وقانون للرياضة.
وج � � � ��اءت ال � �ق� ��وان�ي��ن ال � � �ص� � ��ادرة ع��ن
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ت��اس��ع باستثناء
االتفاقيات وامليزانيات كالتالي:
 مرسوم بقانون رق��م  3لسنة 1999بتعديل ب�ع��ض 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
 مرسوم بالقانون رقم  4لسنة 1999ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 4
لسنة  1962ف��ي ش��أن ب ��راءات االخ�ت��راع
والرسوم والنماذج الصناعية
 مرسوم بقانون رق��م  5لسنة 1999في شأن حقوق امللكية الفكرية
 مرسوم بقانون رق��م  7لسنة 1999ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 9
لسنة  1971في شأن عدم اثبات السابقة
الجزائية األولى
 مرسوم بقانون رق��م  8لسنة 1999ف ��ي ش � ��أن ادع � � � ��اءات م �ل �ك �ي��ة ال �ع �ق ��ارات
اململوكة للدولة
 مرسوم بقانون رق��م  9لسنة 1999بتعديل املادة  1من القانون رقم 35لسنة
 1962في شأن انتخابات اعضاء مجلس
االمة
 مرسوم بقانون رقم  10لسنة 1999بشأن تنظيم االستثمار املباشر لرأس
املال االجنبي في دولة الكويت
 مرسوم بقانون رقم  11لسنة 1999بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون الشركات
ال �ت �ج��اري��ة ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة 1960
 مرسوم بقانون رقم  12لسنة 1999ب�ش��أن السماح لغير الكويتيني بتملك

االسهم في الشركات املساهمة الكويتية
 مرسوم بقانون رقم  52لسنة 1999بتعديل بعض احكام قانون الشركات
ال �ت �ج��اري��ة ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة 1960
 م ��رس ��وم رق ��م  53ل�س�ن��ة  1999فيش��أن ان�ش��اء ن�ظ��ام لتجميع املعلومات
وال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� ��ال � �ق� ��روض
االس �ت �ه�ل�اك �ي ��ة االئ �ت �م ��ان �ي ��ة امل��رت �ب �ط��ة
بعمليات البيع بالتقسيط
 مرسوم بقانون رقم  55لسنة 1999بتعديل بعض احكام املرسوم بالقانون
رقم  67لسنة  1976في شأن املرور
 مرسوم بقانون رقم  56لسنة 1999بشأن انشاء الجامعات الخاصة
 مرسوم بقانون رقم  1999في شأنت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ة ال �خ �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية الى شركة مساهمة عامة
 م ��رس ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م  58ل�س�ن��ة 1999بتحديد العدد الذي يجوز منحه
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة س �ن��ة  1999وف�ق��ا
للمادة  4من قانون الجنسية الكويتية
 مرسوم بقانون رقم  59لسنة 1999بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم
 16لسنة 1960
 مرسوم بقانون رقم  61لسنة 1999بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 25
لسنة  1974ب��اع��ادة تنظيم ال�ص�ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
 م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م  62ل�س�ن��ة 1999ف��ي ش ��أن دع ��م ال�ع�م��ال��ة الوطنية
وتشجيعها للعمل ف��ي القطاعات غير
الحكومية
 مرسوم بقانون رقم  60لسنة 1999ب� �ش ��أن اج� � � � ��راءات ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �خ��اص��ة
بضبط االسلحة والذخائر واملفرقعات
املحظورة
 قانون رقم  16لسنة  2000بتعديلبعض احكام القانون رقم  12لسنة 1963
في شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة
 قانون رقم  17لسنة  2000بتعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم 42
لسنة  1978في شأن الهيئات الرياضية
 قانون رقم  18لسنة  2000بتعديلب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  30لسنة
 1964بانشاء ديوان املحاسبة واملرسوم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة  1978بقواعد
اع��داد امليزانيات العامة وال��رق��اب��ة على
تنفيذها والحساب الختامي
 ق ��ان ��ون رق� ��م  19ل �س �ن��ة  2000ف��يشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية
 ق��ان��ون رق��م  20ل�س�ن��ة  2000بشأنالسماح لغير الكويتيني بتملك االسهم
في شركات املساهمة الكويتية

القوانني
17.5%

االتفاقيات
25%

امليزانيات
57.5%

التشريعات
الصادرة

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

العدد

63

207

90

360

املعدل

٪ 17٫5

٪ 57٫5

٪ 25

٪ 100

 قانون رقم  21لسنة  2000بتعديلبعض اح�ك��ام امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م 15
لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية
 قانون رقم  22لسنة  2000بتحديدال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج ��وز م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية سنة  2000بالتطبيق الحكام
ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا م ��ن امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م��ن
امل��رس��وم االم �ي��ري رق ��م  15ل�س�ن��ة 1959
بقانون الجنسية الكويتية
 قانون رقم  23لسنة  2000في شأنتعديل البند  2من املادة  99من القانون
رقم  32لسنة  1967في شأن الجيش
 قانون رقم  24لسنة  2000بتعديلب �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  1لسنة  1993في

شأن حماية األموال العامة
 ق ��ان ��ون رق� ��م  33ل �س �ن��ة  2000ف��يشأن ادع��اءات ملكية العقارات اململوكة
للدولة
 قانون رق��م  34لسنة  2000بانشاءالجامعات الخاصة
 تعديل بعض احكام قانون التجارةال� �ص ��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 68
لسنة 1980
 ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ان� � �ش � ��اء ن �ظ ��املتجميع املعلومات والبيانات الخاصة
ب��ال�ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة والتسهيالت
االئ �ت �م��ان �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ي��ع
بالتقسيط
 تعديل بعض احكام القانون رقم 4لسنة  1962ف��ي ش��أن ب ��راءات االخ�ت��راع

مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل التاسع
الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

التاسع

1999/7/17

2003/6/30

198

يتكون الفصل من خمسة أدوار هي :
الدور

بداية الدور

نهاية الدور

عدد املضابط

الدور األول

1999/7/17م

1999/8/3م

8

الدور الثاني

1999/10/26م

2000/7/12م

54

الدور الثالث

2000/10/28م

2001/6/30م

42

الدور الرابع

2001/10/15م

2002/7/10م

47

الدور
الخامس

2002/10/19م

2003/6/30م

46

والرسوم والنماذج الصناعية
 تعديل بعض احكام القانون رقم 9لسنة  1971في شأن عدم اثبات السابقة
الجزائية األولى
 ب �ش��أن ت�س��وي��ة ال �ق��روض ال��زراع �ي��ةاملمنوحة من خالل كل من بنك التسليف
واالدخار وبنك الكويت الصناعي
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ونالشركات التجارية رقم  15لسنة 1960
 قانون ب��االذن للحكومة في توفيرت �س �ه �ي�ل�ات ائ �ت �م��ان �ي��ة م� �ت� �ك ��ررة ل�ب�ن��ك
الكويت الصناعي
 في شأن تنظيم االستثمار املباشرلرأس املال االجنبي في دولة الكويت
 ف��ي ش��أن اس ��اءة اس�ت�ع�م��ال اج�ه��زةاالتصاالت الهاتفية واجهزة التنصت
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ونال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وزي� � � � ��ادة
املعاشات التقاعدية
 ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام امل ��رس ��ومبالقانون رق��م  67لسنة  1976في شأن
املرور
 ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن االدارة ال �ع��ام��ةللتحقيقات بوزارة الداخلية
 قانون بوقف العمل ببعض احكامامل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  102لسنة 1980
في شأن الخدمة االلزامية واالحتياطية
 ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز منحهالجنسية الكويتية سنة 2001
 تنظيم االدع��اءات بملكية العقاراتاململوكة للدولة او التعويض عنها
 ق��ان��ون ف��ي ش��أن مكافحة عملياتغسيل األموال
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ونامل��راف �ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة ال�ص��ادر

االنتخابات
التكميلية
وف � � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال �ت ��اس ��ع أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات
التكميلية التاسعة في  24يناير
عام  2000وفاز بها النائب خالد
ال � �ع � ��دوة ب �س �ب��ب ط �ع ��ن م��رش��ح
ال ��دائ ��رة ال� � �ـ 21ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
خالد العدوة بنتيجة انتخابات
م �ج �ل��س االم � ��ة آن� � ��ذاك وح�ك�م��ت
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب �ق �ب��ول
الطعن شكال وببطالن انتخاب
النائب سعدون العتيبي

باملرسوم بالقانون رقم  38لسنة 1980
 قانون في شأن تعديل بعض احكامال �ق��ان��ون رق ��م  36ل�س�ن��ة  1982ف��ي ش��أن
رجال االطفاء
 ق��ان��ون بتنظيم االع�ل�ان ع��ن امل��واداملتعلقة بالصحة
 ت �ع��دي��ل ب �ع��ض االح � �ك ��ام امل�ت�ع�ل�ق��ةبحماية امللكية العقارية للدولة
 ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ال�ت��أم�ي�ن��اتاالج�ت�م��اع�ي��ة ال �ص ��ادر ب��األم��ر االم �ي��ري
رق��م  61لسنة  1976وق��ان��ون معاشات
ومكافآت التقاعد للعسكريني الصادر
باملرسوم بالقانون رقم  69لسنة 1980
 ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��ومب��ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة  1990ب�ش��أن
قانون تنظيم القضاء
 ف� � � ��ي ش � � � � ��أن اج � � � � � � � � � ��راءات اص � � � � ��دارب �ع��ض امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ةوامل�س�ت�ق�ل��ة
وحساباتها الختامية
 ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ونرق��م 40لسنة  1972بشأن حاالت الطعن
بالتمييز واجراءاته
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم 38لسنة  1964بشأن العمل في القطاع
األهلي
 اض � ��اف � ��ة ق � �س ��م خ � � ��اص ب ��ال �ب �ن ��وكاالسالمية الى الباب الثالث من القانون
رقم  32لسنة  1968في شأن النقد وبنك
الكويت املركزي وتنظيم املهن املصرفية
 ق ��ان ��ون إع� � ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ال �ص �ن��دوقلكويتي للتنمية االقتصادية العربية
 بتعديل امل��ادة الثالثة م��ن القانونرقم  19لسنة  2999في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية
 ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��ومبالقانون رق��م  35لسنة  1978ف��ي شأن
ايجار العقارات
 تعديل بعض احكام قانون تنظيمالقضاء الصادر باملرسوم بالقانون رقم
 23لسنة 1990
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��وناالنتخاب رقم 35لسنة 1962
 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39لسنة  2002ببعض االحكام املتعلقة
بحماية امللكية العقارية للدولة
 ب��اض��اف��ة م� ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م 200م�ك��ررا ال��ى القانون رق��م  17لسنة 1960
باصدار قانون االج��راءات واملحاكمات
الجزائية
 ب� �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ق ��ان ��وناالج � � � � � ��راءات وامل � �ح ��اك � �م ��ات ال �ج ��زائ �ي ��ة
ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م  17لسنة 1960
وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  1ل �س �ن��ة  1993ب�ش��أن
حماية االموال العامة
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األخيرة
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وزير الداخلية استقبل المهنئين
بالشهر الفضيل

طالب التربية
سفراء للبيئة البحرية
اك � ��دت ال �ب��اح �ث��ة ف ��ي م��رك��ز
أب � � �ح� � ��اث ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وال � �ع � �ل� ��وم
ال �ح �ي��ات �ي��ة ب �م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة أم ��ان ��ي
الياقوت اهمية دور برنامج
س �ف ��راء ال�ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة في
الكويت للحفاظ على البيئة
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة وع� � �ل � ��ى ال� �ت� �ن ��وع
ال �ب �ي��ول��وج��ي وذل� ��ك م ��ن اج��ل
مستقبل أفضل للبالد.
وق��ال��ت ال �ي��اق��وت ف��ي بيان
صحافي إن حملة البرنامج
ال� � � ��ذي ان� �ط� �ل ��ق ف � ��ي ن��وف �م �ب��ر
 2014ج ��اءت ب��ال �ت �ع��اون بني
م � �ع � �ه ��د األب� � � �ح � � ��اث ووزارة
التربية والعديد من املدارس
الحكومية والخاصة والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ش �ب��اب
م� � � ��ن ذوي االح � � �ت � � �ي � ��اج � ��ات
الخاصة.

اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال �خ��ال��د امل �ه �ن �ئ�ين ب�ح�ل��ول
شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ف��ي دي��وان��ه
بمنطقة قرطبة .
وكان على رأس مهنئي الخالد
س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��اص � ��ر امل� �ح� �م ��د
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك وع� � ��دد م� ��ن أب �ن ��اء
األس ��رة وب�ع��ض ال� ��وزراء وأع�ض��اء
م �ج �ل��س األم� � ��ة وج � �م� ��وع ال �ش �ع��ب
الكويتي.

وزير الداخلية مستقبال سمو رئيس الوزراء والسيد عمار الحكيم

طرود كويتية رمضانية
إلى  1000أسرة ألبانية
نفذت سفارة دولة الكويت لدى
ج�م�ه��وري��ة ال�ب��ان�ي��ا ب��ال �ت �ع��اون مع
بيت ال��زك��اة م�ش��روع ت��وزي��ع ط��رود
غ ��ذائ� �ي ��ة رم� �ض ��ان� �ي ��ة ف� ��ي أل �ب��ان �ي��ا
استفادت منه  1000أسرة وبمعدل
 5000شخص.
وق��ال سفير دول��ة ال�ك��وي��ت لدى
أل �ب��ان �ي��ا ن �ج �ي��ب ال� �ب ��در ف ��ي ب �ي��ان
صحفي ان السفارة أقامت وللعام
ال��راب��ع على ال�ت��وال��ي ه��ذا امل�ش��روع
ال�خ�ي��ري ب�ت�م��وي��ل م��ن ب�ي��ت ال��زك��اة
الذي قام بتوفير امل��واد التموينية
الضرورية لشهر رمضان.
واوض ��ح ان امل �ش��روع اس�ت�ف��ادت
منه  22جمعية أهلية ودار افتاء في
ألبانيا منها املشيخة االسالمية
وجمعية األيتام الوطنية وجمعية
شهداء الشرطة وجمعية املكفوفني
وذوي االحتياجات الخاصة ودار
املسنني.
واك � � � ��د ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع
ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � ��واص � ��ل األس � � ��ري

السفير البدر خالل توزيع الطرود الغذائية

واالج �ت �م��اع��ي ودع ��م ق�ي��م ال�ت�ك��اف��ل
والتراحم بني أفراد املجتمع.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أش� � ��ادت امل�ش�ي�خ��ة
االس�ل��ام � �ي� ��ة وك � ��اف � ��ة ال �ج �م �ع �ي��ات
وامل��ؤس �س��ات األه �ل �ي��ة ف��ي ال�ب��ان�ي��ا
ب � �م � �ب � ��ادرة ب� �ي ��ت ال� � ��زك� � ��اة م �ع �ب��رة

ع ��ن ام �ت �ن��ان �ه��ا وت �ق��دي��ره��ا لشعب
وح � � �ك � ��وم � ��ة ال � � �ك � ��وي � ��ت ل � �ت� ��واص� ��ل
مشاريعها الخيرية.
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 60يوما لتسجيل
العمالة الوطنية
أع�ل�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للقوى
ال �ع��ام �ل��ة ع ��ن ات� �ف ��اق م ��ع ب��رن��ام��ج
هيكلة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى منح
مهلة  60ي��وم��ا لتسجيل العمالة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للقوى العاملة.
وقال نائب املدير العام للهيئة
ع �ب��دال �ل��ه امل �ط��وط��ح ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي عقب اجتماعه مع االمني
ال � �ع� ��ام ل �ب ��رن ��ام ��ج ه �ي �ك �ل��ة ال �ق ��وى
ال �ع��ام �ل��ة ف� ��وزي امل �ج��دل��ي ان ه��ذه
امل�ه�ل��ة ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ التسجيل
بمؤسسة التأمينات االجتماعية
وك� � ��ذل� � ��ك وض� � � ��ع آل� � �ي � ��ة م �ش �ت��رك��ة
ل�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة في
امل �ن �ظ �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة وال �ع��ام �ل�ي�ن
بالخارج.
واض� ��اف امل �ط��وط��ح ان االت �ف��اق
يشمل ت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات الخاصة
ب ��ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ال � ��وه � �م � ��ي وم� �ل� �ف ��ات
الشركات املوقوفة لدى الجهتني.
وت� �ش� �ت� �م ��ل اآلل � � �ي� � ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة
ل� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ال � �ع � �م� ��ال� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ض ��واب ��ط رئ �ي �س �ي��ة م� �ح ��ددة ل��دى
الهيئة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

واوض � �ح� ��ت ان ال �ب��رن��ام��ج
ت� �ض� �م ��ن ت� ��رش � �ي� ��ح ع � � ��دد م��ن
ال� � �ط �ل��اب ل � �ي � �ك� ��ون� ��وا س � �ف� ��راء
للبيئة البحرية ف��ي الكويت
وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى
زي� � � ��ادة ال� ��وع� ��ي ال �ب �ي �ئ��ي ب�ين
زم�ل�ائ �ه��م وذوي� �ه ��م ل�ل�ح�ف��اظ
ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن أج � ��ل األج� �ي ��ال
القادمة.
وذكرت ان املؤسسات التي
ش��ارك��ت ف��ي تلك الحملة هي
االت� � �ح � ��اد ال � ��دول � ��ي ل �ل �ح �ف��اظ
على الطبيعة وبرنامج االمم
امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �ب �ي �ئ��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
وف� ��ري� ��ق ال � �غ� ��وص ال �ك��وي �ت��ي
التابع ملركز العمل التطوعي
وج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ومؤسسة
ال� � �ت� � �ق � ��دم ال � �ع � �ل � �م ��ي وامل � ��رك � ��ز
العلمي.
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