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المهنئين بمناسبة
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األمير :المواطنون استبشروا خيرا
بقانون جمع السالح
ق���ام س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
ص����ب����اح األح����م����د ب����زي����ارت��ي�ن إل���ى
ن����ادي ض��ب��اط ال��ج��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي
ومبنى الشيخ ن��واف األحمد في
وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ه��ن��أ خ�لال��ه��م��ا
ال��ض��ب��اط ب��م��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول شهر
رم��ض��ان م��ح��ذرا م��ن أن ال��ظ��روف
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا املنطقة
وال������ت������ط������ورات ع����ل����ى ال���س���اح���ت�ي�ن
اإلقليمية والدولية تتطلب املزيد
م�����ن ال���ي���ق���ظ���ة وال�����ح�����ذر ل��ل��ح��ف��اظ
ع���ل���ى وط���ن���ن���ا وال���������ذود ع����ن أم��ن��ه
واستقراره.
وأك�����د أن ال��ح��ك��وم��ة ل���ن ت��دخ��ر

ج������ه������دا ف�������ي ت�����ط�����وي�����ر م���خ���ت���ل���ف
ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة وق��وات��ن��ا
امل���س���ل���ح���ة وت�����زوي�����ده�����ا ب����أح����دث
ال����ع����ت����اد وامل�������ع�������دات مل����واك����ب����ة م��ا
ي����ش����ه����ده ع����امل����ن����ا امل�����ع�����اص�����ر م��ن
أس�����ال�����ي�����ب وط�����������رق ح�����دي�����ث�����ة ف���ي
املجاالت العسكرية في ظل سباق
عسكري غير معهود.
وف��ي كلمته لضباط الداخلية
أك����د س��م��و األم���ي���ر أن امل��واط��ن�ين
اس������ت������ب������ش������روا خ�������ي�������را ب�����ص�����دور
ق��ان��ون جمع األسلحة والذخائر
واملفرقعات غير املرخصة مشيدا
بالحملة الوطنية لجمع السالح

الغانم يدين الهجوم
اإلرهابي على موكب سفير
اإلمارات في الصومال
دان رئ���ي���س االت����ح����اد ال��ب��رمل��ان��ي
ال�����ع�����رب�����ي رئ������ي������س م����ج����ل����س األم�������ة
م�����رزوق ال��غ��ان��م ال��ه��ج��وم اإلره���اب���ي
ال��ذي تعرض له موكب سفير دولة
اإلم���������ارات ال���ع���رب���ي���ة ال��ش��ق��ي��ق��ة ل���دى
الصومال محمد أحمد العثمان في
ال��ع��اص��م��ة م��ق��دي��ش��و أول م���ن أم��س
األربعاء.
وهنأ الغانم في برقية بعث بها
إلى نظيره اإلماراتي بنجاة السفير
العثمان ومرافقيه م��ش��ددا على أن

ال���ه���ج���وم اإلره����اب����ي ال�����ذي وق����ع في
العاصمة الصومالية يؤكد أهمية
تضافر الجهود اإلقليمية والدولية
ف�������ي س����ب����ي����ل م����ك����اف����ح����ة اإلره������������اب
بأشكاله وص���وره ك��اف��ة معربا عن
ص��ادق امل��واس��اة وخالص التعازي
ل��������ذوي ال���ض���ح���اي���ا م�����ن امل���واط���ن�ي�ن
ال���ص���وم���ال���ي�ي�ن ال����ذي����ن س���ق���ط���وا ف��ي
الهجوم اإلرهابي الغادر.
تفاصيل (ص)03

ملف الدستور

تفاصيل (ص)02

 الفصل العاشر :انتقال مسند اإلمارة 50نائبا قدموا  2995سؤاال في  1032يوما
 179تشريعا أبرزها جامعة الشدادية والمنحة
األميرية والمطبوعات

تفاصيل (ص)15-10

إمساكية رمضان

اإلفـــطـــار06.51 :

سمو األمير خالل زيارته نادي ضباط الحرس الوطني بحضور رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

يقر البيئة والحضانة العائلية

المجلس يحيل جميع النواب الحاليين
والسابقين من  2006إلى مكافحة الفساد
أح���ال مجلس األم���ة ت��ق��ري��ر لجنة
التحقيق في االيداعات والتحويالت
املليونية وجميع ال��ن��واب م��ن 2006
وح����ت����ى اآلن ع���ل���ى ه���ي���ئ���ة م��ك��اف��ح��ة
ال��ف��س��اد للتحقق م��ن شبهة التربح
وال��ح��ص��ول ع��ل��ى أم����وال خ�ل�ال فترة
وج�����وده�����م ف����ي م���ج���ل���س األم��������ة ،ب��م��ا
ي��ش��م��ل ذل�����ك م����ن االي�����داع�����ات امل��ال��ي��ة
ال���ن���ق���دي���ة ف����ي ح���س���اب���ات���ه���م ال��ب��ن��ك��ي��ة
داخ��ل وخ��ارج الكويت أو ملكياتهم

طنا :حرائق رحية
سياسية

حصاد المجلس في  52عاما:

اإلمــســاك03:06 :

ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا وزارة الداخلية
ب��م��ع��اون��ة امل��ؤس��س��ات الحكومية
وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه م����ن ن���ج���اح م��ت��م��ي��ز
أس����ه����م ف�����ي ت����ع����ري����ف امل����واط����ن��ي�ن
ب���م���ض���ام�ي�ن ه������ذا ال����ق����ان����ون وم���ا
يترتب على مخالفيه من عقوبات
مثمنا ت��ج��اوب امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن
س���ارع���وا ب��ت��س��ل��ي��م م���ا ل��دي��ه��م من
س�ل�اح وذخ���ي���رة م��ج��س��دي��ن بذلك
ال�������روح ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ال���ي���ة ال��ت��ي
تحلوا بها.

ق��ال ال��ن��ائ��ب محمد طنا إن
م��ن يقف وراء ح��رق اإلط���ارات
ف���ي رح���ي���ة م���ع���روف للجميع
وه��دف��ه ال���وص���ول ال���ى كرسي
ال��ب��رمل��ان الف��ت��ا إل��ى أن الفساد
املستشري في بلدية الكويت
س�����اه�����م ف������ي ت����دم����ي����ر ال���ب���ي���ئ���ة
ال���ك���وي���ت���ي���ة وم���س���ت���غ���رب���ا ع���دم
ت��ن��ف��ي��ذ ق�������رار ن���ق���ل ال���س���ك���راب
حتى اآلن .

العقارية بالبيع أو الشراء أو الرهن.
وش���ه���دت م��ن��اق��ش��ة ت��ق��ري��ر اللجنة
ت��ب��اي��ن��ا ن��ي��اب��ي��ا ح���ول اح���ال���ة ال��ت��ق��ري��ر
ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة ح��س��ب م���ا ان��ت��ه��ت ال��ي��ه
اللجنة ،واكد أكثر من نائب ان احالة
ك��ش��ف ب���ـ  50ن��ائ��ب��ا ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة به
خلط لالوراق خاصة في هذه القضية
ال����ح����س����اس����ة ال����ت����ي ل����ه����ا ان���ع���ك���اس���ات
خطيرة على الشارع الكويتي ،وطالب
ن�������واب ب����إح����ال����ة ال���ت���ق���ري���ر ال������ى ه��ي��ئ��ة

مكافحة الفساد خ��اص��ة وان النيابة
حفظت القضية سابقا بحجة وجود
نقص في التشريعات ذات الصلة.
وك����ش����ف رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ائ���ب
عبدالله الطريجي ان النيابة العامة
لم تحفظ القضية لوجود نقص في
التشريعات وانما لعدم وجود شبهة.
واس����ت����ع����رض ال���ط���ري���ج���ي م���ح���اور
عمل لجنة التحقيق املتضمن ملفات
االي���داع���ات وال��ت��ح��وي�لات والتضخم

ف��ي ال��ت��داوالت العقارية منذ مجلس
 2006وحتى .2012
إل��ى ذل��ك أق��ر مجلس األم���ة قانون
ال����ح����ض����ان����ة ال����ع����ائ����ل����ي����ة ك����م����ا واف������ق
ب���اإلج���م���اع ف����ي ج��ل��س��ت��ه ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة
أمس على تعديل بعض أحكام قانون
ح��م��اي��ة البيئة ف��ي م��داول��ت��ي��ه األول���ى
والثانية.
المضبطة (ص)08-03

توجيه إنذار لحمدان العازمي
على خلفية جلسة الثالثاء
ق�������رر م���ج���ل���س األم��������ة أم�������س ع��ق��ب
اجتماع مكتب املجلس توجيه إنذار
للنائب حمدان العازمي على خلفية
اح���������داث ج���ل���س���ة ال����ث��ل�اث����اء امل����اض����ي،
وذلك تطبيقا للمادة  89من الالئحة
الداخلية.
وق�������������ال رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س األم��������ة
م���رزوق ال��غ��ان��م :عقد مكتب املجلس
اج��ت��م��اع��ا اط���ل���ع ف��ي��ه ع��ل��ى م��ض��اب��ط
جلسة الثالثاء املاضي وتسجيالت

الفيديو ،وم��ن ث��م استدعى األط��راف
كافة املعنية باألحداث املؤسفة التي
وقعت خالل الجلسة حيث حضر كل
من تم استدعاؤه لسماع افادته ،عدا
النائب حمدان العازمي ال��ذي امتنع
عن حضور االجتماع.
واض����������������اف وب�������ع�������د اس������ت������ع������راض
املوضوع من جوانبه كافة ،واالحاطة
بكافة مالبساته وحيث إن ما وقع من
احداث مؤسفة ومن تطاول ومساس

وطرح طائفي بغيض يعتبر تجاوزا
لكل اع��راف الحوار البرملاني الراقي،
وت���أس���ي���س���ا غ���ي���ر م���ق���ب���ول ،ل���س���واب���ق
خ���ط���ي���رة م����ن ال���خ���ط���اب ال��ت��ق��س��ي��م��ي
ه��ي م��ح��ل رف���ض ج��م��ي��ع الكويتيني،
وش���������رخ���������ا ل������وح������دت������ن������ا ال�����وط�����ن�����ي�����ة
ون��س��ي��ج��ن��ا االج��ت��م��اع��ي وك��س��را لكل
تقاليد االختصام السياسي.
تفاصيل (ص)07
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زار نادي الضباط ومبنى الشيخ نواف األحمد وهنأ منتسبي الداخلية بحلول رمضان

األمير للضباط :أوضاع المنطقة الدقيقة
تتطلب اليقظة والحذر

الخالد مستقبال سمو األمير وسمو ولي العهد

ق � ��ام س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ي��راف �ق��ه س �م��و ول��ي
العهد الشيخ ن��واف األحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال� � ��وزراء ب ��زي ��ارة إل ��ى ن� ��ادي ض�ب��اط
الجيش الكويتي.
وأل � � � �ق � � ��ى س� � �م � ��و األم � � � �ي � � ��ر ك �ل �م ��ة
ب ��امل� �ن ��اس� �ب ��ة ه� �ن ��أ ف �ي �ه ��ا ال �ض �ب ��اط
بشهر رم �ض��ان امل �ب��ارك م�ش�ي��را إل��ى
أن ال �ظ��روف الدقيقة ال�ت��ي تمر بها
املنطقة والتطورات على الساحتني
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وم� ��ا ي�ش�ه��ده
وطننا العربي من أوضاع مأساوية
تتطلب امل��زي��د م��ن ال�ي�ق�ظ��ة وال�ح��ذر
ل�ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى وط �ن �ن��ا وال� � ��ذود عن
ح� �م ��اه وال � �ت � �ص ��دي ل� �ك ��ل م� ��ن ي��ري��د
اإلض��رار به أو السعي لزعزعة أمنه
واستقراره.
وأكد أن الحكومة لن تدخر جهدا
ول � ��ن ت �ت ��وان ��ى م �ط �ل �ق��ا ف ��ي س�ع�ي�ه��ا
الدؤوب لتطوير مختلف القطاعات
ال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة وق � ��وات� � �ن � ��ا امل �س �ل �ح ��ة
وتزويدها بأحدث العتاد واملعدات
العسكرية املتطورة وعقد مختلف
ال� � � � ��دورات ال �ع �س �ك��ري��ة مل�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا
ل �ل ��ارت � � �ق� � ��اء ب � �م � �س � �ت� ��واه� ��م ال� �ف� �ن ��ي
وال �ع �س �ك��ري ل�ل�اس �ت �ف��ادة وم��واك �ب��ة
م� ��ا ي� �ش� �ه ��ده ع ��امل� �ن ��ا امل� �ع ��اص ��ر م��ن
أساليب وطرق حديثة في املجاالت
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ظ��ل س�ب��اق عسكري
غير معهود.
وأل � �ق ��ى رئ� �ي ��س األرك� � � ��ان ال �ع��ام��ة
للجيش كلمة ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة عبر
فيها ع��ن ب��ال��غ ال�س�ع��ادة واالم�ت�ن��ان
ل ��وج ��ود س �م��و األم� �ي ��ر ب�ي�ن أب �ن��ائ��ه
ال�ع�س�ك��ري�ين م�ع��رب��ا ع��ن ف�خ��ر دول��ة
ال �ك��وي��ت واع� �ت ��زازه ��ا م �ن��ذ ح�ص��ول
سمو األم�ي��ر على لقب قائد للعمل
االنساني.
وأض � � � ��اف أن ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة

سمو األمير خالل زيارته لنادي الضباط

تتابع باهتمام ويقظة تامة ما تمر
ب��ه املنطقة م��ن ت��داع�ي��ات وتحديات
ب��ات��ت م �س��رح��ا ل �ل �ص��راع اإلق�ل�ي�م��ي
وال ��دول ��ي ال �ت��ي أث� ��رت ب�ش�ك��ل كبير
على أم��ن واس�ت�ق��رار املنطقة مؤكدا
جاهزية الجيش الكويتي لردع كافة
التهديدات واملخاطر التي تمس أمن
وسالمة الكويت.
ك �م ��ا ق � ��ام س �م ��و األم � �ي� ��ر ب ��زي ��ارة
إل� ��ى م �ب �ن��ى ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
ب� � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ح �ي��ث ك � ��ان ف��ي
اس � �ت � �ق � �ب� ��ال س � �م � ��وه ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د .وق ��د أل�ق��ى
س �م��وه ك�ل�م��ة ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة سلط
ف�ي�ه��ا ال �ض��وء ع �ل��ى امل �ه��ام ال�ج�س��ام
وامل�س��ؤول�ي��ات الكبيرة امل�ل�ق��اة على
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وع �ل��ى أج�ه��زت�ه��ا
املختلفة وف��ي طليعتها املحافظة
على أم��ن ال��وط��ن واستتبابه وعلى
س�لام��ة امل��واط�ن�ين ال �ك��رام واملقيمني
ومصالحهم والوقوف في وجه كل
م��ن ي �ح��اول ال�ع�ب��ث ب��أم��ن ال��وط��ن أو
اإلخ �ل��ال ب��ه أو امل �س��اس ب�م�ك��ون��ات��ه
االج�ت�م��اع�ي��ة .وأوض ��ح أن ال �ظ��روف
ال ��دق �ي� �ق ��ة ال� �ت ��ي ت �م ��ر ب �ه ��ا امل �ن �ط �ق��ة
السيما ما يتعلق منها بالجوانب
األمنية تتطلب منكم زيادة الحيطة
وال� � � �ح � � ��ذر ل � �ت �ل�اف� ��ي أي ت� ��داع � �ي� ��ات
ومخاطر وأن حماية أمن الوطن هي
مسؤولية مشتركة يجب أن يشارك
فيها جميع امل��واط�ن�ين فكل مواطن
خ �ف �ي��ر م � �ح� ��ذرا م� ��ن أن � ��ه ب� � ��رزت ف��ي
ال�س�ن��وات األخ �ي��رة وب�ش�ك��ل متزايد
وملفت ظ��اه��رة ح�ي��ازة ال�س�لاح غير
امل��رخ��ص ال�ت��ي أخ��ذت تشكل خطرا
ع� �ل ��ى ح� �ي ��اة امل� ��واط � �ن �ي�ن وش �ج �ع��ت
ع�ل��ى ارت �ك��اب ال �ج��رائ��م .وأض ��اف أن
املواطنني استبشروا خيرا بصدور
ق ��ان ��ون ج �م��ع األس �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ر

وامل �ف��رق �ع��ات غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة مشيدا
ب��ال�ح�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ج�م��ع ال �س�لاح
ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
بالتعاون مع املؤسسات الحكومية
وما حققته من نجاح متميز أسهم
في تعريف املواطنني بمضامني هذا
القانون وم��ا يترتب على مخالفيه
م��ن عقوبات مثمنا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ت �ج��اوب امل��واط �ن�ين ال��ذي��ن س��ارع��وا
ب� �ت� �س� �ل� �ي ��م م� � ��ا ل� ��دي � �ه� ��م م� � ��ن س�ل��اح
وذخ � �ي� ��رة م �ج �س��دي��ن ب ��ذل ��ك ال � ��روح
الوطنية العالية التي تحلوا بها.
وش��دد على أن الظواهر السلبية
ك �ت �ع ��اط ��ي امل � � �خ� � ��درات وامل� �س� �ك ��رات
وج� � � ��رائ� � � ��م ال� � �ن� � �ص � ��ب واالح� � �ت� � �ي � ��ال
والعنف والسرقة واملمارسات غير
األخ�ل�اق �ي��ة وال �ج��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
تتطلب تضافر الجهود من الجهات
املعنية للتصدي ل�ه��ا بشكل ح��ازم
ل�ت�ج�ن��ب آث ��اره ��ا وت��داع �ي��ات �ه��ا على
مجتمعنا وذل��ك بالتطبيق الصارم
ل �ل �ق��ان��ون ب �ح��ق م��رت �ك �ب �ي �ه��ا ودون
ه��وادة أو تسامح داعيا إل��ى إيجاد
حلول سريعة ومناسبة ل�لازدح��ام
واالختناقات املرورية.
وألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة
باملناسبة رحب فيها بسمو األمير
وس �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د وس �م��و رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء والشيوخ وال��وزراء
ث� ��م اس� �ت� �ع ��رض م� ��ا ح �ق �ق �ت��ه وزارة
الداخلية على صعيد تعزيز األم��ن
ال ��داخ� �ل ��ي ورف � ��ع ك� �ف ��اءة وم� �ع ��دالت
األداء األم� �ن ��ي خ �ل�ال ال� �ع ��ام -2014
.2015

الحكومة لن
تتوانى مطلقا
في تطوير
مختلف القطاعات
العسكرية
وقواتنا المسلحة
المواطنون
استبشروا خيرا
بصدور قانون
جمع األسلحة
والذخائر
والمفرقعات
غير المرخصة
التصدي للظواهر
السلبية بالتطبيق
الصارم للقانون
وإيجاد حلول
سريعة ومناسبة
لالختناقات
المرورية

سموه يدين استهداف موكب
سفير اإلمارات في الصومال
بعث سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية إلى أخيه
ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ه � �ن ��أه ف �ي �ه��ا ب �ن �ج��اة
س� �ع ��ادة س �ف �ي��ر دول � ��ة االم� � ��ارات
ل � ��دى ال� �ص ��وم ��ال م �ح �م��د أح �م��د
العثمان ومرافقيه م��ن الهجوم
اإلره� � � ��اب� � � ��ي ال� � � � ��ذي ت� � �ع � ��رض ل��ه
م��وك�ب��ه ف��ي ال�ع��اص�م��ة مقديشو.
ك �م��ا أع � ��رب س �م��وه ع ��ن خ��ال��ص
ت � �ع� ��ازي� ��ه وص � � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه
ب� �ض� �ح ��اي ��ا ه � � ��ذا ال � �ه � �ج� ��وم م��ن
امل��واط �ن�ين ال�ص��وم��ال�ي�ين م��ؤك��دا

إدان� ��ة واس�ت�ن�ك��ار دول ��ة ال�ك��وي��ت
الشديدين لهذا العمل اإلرهابي
ال�ش�ن�ي��ع ال ��ذي اس �ت �ه��دف أرواح
األب��ري��اء اآلم�ن�ين وال��ذي يتنافى
م� ��ع ك ��اف ��ة ال� �ش ��رائ ��ع واألع� � � ��راف
والقيم اإلنسانية.
وأشار سموه إلى موقف دولة
الكويت الثابت والرافض لكافة
أش �ك��ال اإلره � ��اب وص� ��وره وإل��ى
م��واص�ل��ة ج�ه��وده��ا م��ع املجتمع
ال � ��دول � ��ي مل �ك��اف �ح �ت��ه وت �ج �ف �ي��ف
م�ن��اب�ع��ه ف�ي�م��ا ب �ع��ث س �م��و ول��ي
ال �ع �ه��د وس� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ببرقيتني مماثلتني.

..ويهنئ رؤساء سلوفينيا
وموزمبيق وكرواتيا باألعياد
بعث سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ب � ��وروت ب��اه��و
رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة س�ل��وف�ي�ن�ي��ا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س �م��وه
ع ��ن خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني ل�ب�لاده وببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ف� �خ ��ام ��ة ال ��رئ �ي ��س
فيليب جاسنتو نيوسي رئيس
ج�م�ه��وري��ة م��وزم�ب�ي��ق الصديقة
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده.

كما هنأ سمو األم�ي��ر رئيس
ج �م �ه��وري��ة ك ��روات �ي ��ا ال�ص��دي�ق��ة
كوليندا غ��راب��ارا كيتاروفيتش
ب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ال � �ع � �ي � ��د ال� ��وط � �ن� ��ي
ل� �ب�ل�اده ��ا م �ت �م �ن �ي��ا ل �ف �خ��ام �ت �ه��ا
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب � �ع � ��ث س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د وس �م��و
ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س
م � �ج� �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ب� �ب ��رق� �ي ��ات
مماثلة.
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المجلس يقر حماية البيئة والحضانة
العائلية ويحيلهما إلى الحكومة
وافق مجلس االمة باالجماع في جلسته التكميلية
امس على االقتراح بقانون في شأن تعديل بعض
احكام قانون حماية البيئة في مداولتيه األولى
والثانية واحالته إلى الحكومة  ،وذلك باجماع اعضائه
الحضور .وشمل القانون عقوبات رادعة لكل من
يخالف القانون حيث فرض غرامة االتزيد عن  10االف
دينار لكل من يلقي قمامة على الشواطئ أو الجزر
اضافة الى تحديد مادة يحظر فيها التدخين في االماكن
العامة مع حظر الدعاية واالعالن عن السجائر وانواع
التبغ داخل الكويت.
وأقر المجلس قانون الحضانة العائلية وأحاله إلى
الحكومة كما وقع عقوبة اإلنذار المقررة في المادة
 89من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على النائب
حمدان العازمي ،وإلى تفاصيل المضبطة:
افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ام ��س
ال�خ�م�ي��س ،وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام اس�م��اء
االع � �ض� ��اء ال �ح ��اض ��ري ��ن وامل �ع �ت��ذري��ن
والغائبني من دون اذن أو إخطار.
حماية البيئة
ان�ت�ق��ل امل�ج��س ال��ى مناقشة تقرير
لجنة امل��راف��ق بتعديل ق��ان��ون حماية
البيئة رقم  42لسنة .2014
 د .يوسف الزلزلة :القانون الحاليت�ص��وي��ب ل�ل�ق��ان��ون ال �ق��دي��م ال ��ذي ك��ان
يعاني من بعض املثالب ،دول العالم
املتحضر ،لديها وزار ة البيئة ملتباعة
ك � ��ل م � ��ا ه � ��و م� �ض ��ر ل �ل �ب �ي �ئ��ة ووض � ��ع
ال �ق��واع��د ال�ت��ي ت�ح��دد وظ�ي�ف��ة ك��ل ف��رد
للحفاظ على البيئة ،يجب ان نكون
ج��ادي��ن خ��اص��ة ان ت�ق��ري��ر ال �ح �ي��ازات

ال� � ��ذي ك �ش��ف ع ��ن ف� �س ��اد ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،ال ب ��د ان نعيش
ف��ي ب�ي�ئ��ة ص��ال �ح��ة ن�س�ت�ن�ش��ق ال �ه��واء
النقي ،البساط الصناعي ال يغني عن
ال��زراع��ة ،كل وزي��ر يتحمل مسؤوليته
وي �ك��ون ل��ه دور للحفاظ ع�ل��ى البيئة
والهيئة تضع ل��وائ��ح وق��واع��د لكنها
ال تطبق ،ونناشد د .علي العمير ان
يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ن �ح��ن ب �ل��د نفطيوم �ص��در دخ �ل��ه ال��وح �ي��د ه��و أس��اس��ا
م �ل��وث ل�ل�ب�ي�ئ��ة وه� ��و ان� �ت ��اج وت �ك��ري��ر
واستخراج النفط ،وكل مراحله ملوثة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة م ��ا ل ��م ت �ك��ن ه �ن ��اك اج� � ��راءات
ص��ارم��ة لحماية البيئة ،حتى ام��وال
التعويضات الى االن لم تأخذ دورها
في املحافظة على البيئة ،انظروا الى
االمراض التي تصيب الناس.

الزلزلة :ميزانية
الزراعة بالماليين
ولم نر شيئا يخص
تخضير البيئة
العمر :مصدر دخلنا
ملوث للبيئة...
ويجب اتخاذ
إجراءات صارمة
لحمايتها
الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الوزيرين الصانع والعبدالله

امل � �ح ��اف � �ظ ��ة ع � �ل ��ى ال� �ب� �ي� �ئ ��ة اج � � ��راء
ي�ح�ص��ن ال �ن��ائ��ب م��ن االم � ��راض س��واء
البيئة البحرية او ال�ب��ري��ة ،وم��ا زال��ت
مياه املجاري غير املعالجة تصب في
شواطئنا ،والغريب ان��ه يضع الئحة
ب ��أن امل �ي��اه م �ل��وث��ة ،وامل� �ي ��اه اص�ب�ح��ت
م�ك�ب��ات ل�ل�ن�ف��اي��ات ،وم��ا زال ��ت الهيئة
م �ت �ق��اع �س��ة ع ��ن ال �ق �ي ��ام ب� ��دوره� ��ا ف��ي
تطبيق قانون البىئة.
كل التشريعات والدعم موجود فما
املبرر أال تكون الكويت بيئة نظيفة؟
اتمنى من االخوان الوزراء االسراع في
مشاريع تهيئة البيئة ،تجب معاقبة
امللوثني الحقيقيني للبيئة ويجب أال
ي�ك��ون االه�ت�م��ام م�ق�ص��ورا ع�ل��ى هيئة
ال �ب �ي �ئ��ة وان� �م ��ا اي �ض ��ا ع �ل��ى م�س�ت��وى
مجلس الوزراء.
 -عبدالله التميمي :البيئة امر مهم

ال يمكن تجاهله وال يمكن ال�ت�ه��اون
فيه ،البيئة ف��ي الكويت ول�ي��دة عقود
مضت اصبحت معرضة للتلوث دون
م��راع��اة للصحة العامة ،رغ��م ان الكل
يعيش ويالصق هذه البيئة.
ب �ح��ر ال �ك ��وي ��ت ل ��م ي �ع��د ي� �ط ��اق ب��ل
أص �ب��ح م �ل��وث��ا وب ��ه ن �ف��وق ل�لأس �م��اك
ب �ك �م �ي��ات ك� �ب� �ي ��رة وال� �س� �ب ��ب ت �ع��رض
ال� �ب� �ي� �ئ ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ل� �ل� �ت� �ل ��وث وع � ��دم
االهتمام وهناك من يصب املخلفات
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ب �ح��ر ون �ت �ع��رض
كلنا للخطر .البيئة البرية ال مراعاة
لهذه البيئة ،البر في الكويت اصبح
يتعرض الى عملية تصحر جائرة من
ح�ي��ث ال��رع��ي او م��ن ح�ي��ث املخيمات،
ص �ح��راء ال �ك��وي��ت ك��ان��ت م��ن اروع ما
ي�ك��ون وك��ان��ت بها طبيعة خ�لاب��ة في
الربيع.

هيئة البيئة مدعومة م��ن املجلس
ولها ميزانيات قوية وال نلمس شيئا
ع�ل��ي ارض ال��واق��ع ،ون�س�م��ع ان سفن
وناقالت النفط تدخل املياه االقليمية،
وت��رم��ي ال�ن�ف��اي��ات الكيميائية داخ��ل
مياهنا االقليمية ال ب��د ان يتضامن
مجلس الوزراء في حماية البيئة.
ي�ج��ب ان ن��واك��ب اح ��دث التقنيات
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ح�ت��ى ت�ع��ود الكويت
نقية كما كانت في السابق.
 د .خليل عبدالله :نشكر األخ نبيلال�ف�ض��ل ص��اح��ب االق �ت��راح ،ون �س��أل د.
ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر ه��ل اخ�ف��اق��ات�ن��ا البيئية
بسبب قصور تشريعي؟! عمل هيئة
البيئة منذ س�ن��وات سابقة وعجزها

التميمي :هناك
من يصب النفايات
والمخلفات
الكيماوية في
البحر
عبداهلل :اإلخفاق
البيئي سببه خلل
في المنظور
االستراتيجي

التتمة ص04

أكد أهمية تضافر الجهود اإلقليمية والدولية لمكافحة اإلرهاب

الغانم يدين الهجوم على موكب سفير اإلمارات في الصومال

دان رئ�ي��س االت �ح��اد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم الهجوم اإلرهابي
ال � ��ذي ت� �ع ��رض ل ��ه م ��وك ��ب س�ف�ي��ر
دول��ة اإلم ��ارات العربية الشقيقة
ل� � ��دى ال � �ص� ��وم� ��ال م �ح �م��د أح �م��د
العثمان ف��ي العاصمة مقديشو

أول من أمس األربعاء.
وه �ن��أ ال�غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي��ة بعث
بها إلى نظيره اإلماراتي بنجاة
السفير العثمان ومرافقيه مشددا
على أن ال�ه�ج��وم اإلره��اب��ي ال��ذي
وق ��ع ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ص��وم��ال�ي��ة
ي ��ؤك ��د أه �م �ي��ة ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود

اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ف��ي سبيل
م� �ك ��اف� �ح ��ة االره � � � � � ��اب ب ��أش� �ك ��ال ��ه
وص��وره ك��اف��ة معربا ع��ن ص��ادق
امل � � ��واس � � ��اة وخ � ��ال � ��ص ال� �ت� �ع ��ازي
ل� ��ذوي ال �ض �ح��اي��ا م ��ن امل��واط �ن�ين
ال�ص��وم��ال�ي�ين ال��ذي��ن س�ق�ط��وا في
الهجوم اإلرهابي الغادر.

م ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
برقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس
األم ��ة ف��ي ج�م�ه��وري��ة سلوفينيا
ميالن بريغليز ورئيس املجلس
القومي ميتيا بير فار بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث الغانم ببرقية تهنئة
إل��ى رئ�ي��س مجلس الجمهورية
في موزمبيق فيرونيكا ناتانيال
م��اك��ام��و دل��وف��و بمناسبة العيد
الوطني لبلدها.
وب �ع��ث ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
م�م��اث�ل��ة إل ��ى رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان في

ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��روات� �ي ��ا ج��وس �ي��ب
ل�ي�ك��و ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط�ن��ي
لبلده.
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الحكومة :جادون في حماية البيئة
وال ننتظر استجوابات للقيام بذلك
تتمة المنشور ص03
ع��ن ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا ه��ل ك ��ان بسبب
قصور تشريعي؟! ال طبعا بل بسبب
خ� �ل ��ل ف � ��ي امل � �ن � �ظ ��ور االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي
للبيئة.
وه��ل للهيئة العامة للبيئة عالقة
ب��امل�خ�ط��ط الهيكلي ل�ل��دول��ة بمنظور
بيئي؟
واض � ��ح ج� ��دا ان �ن ��ا ع �ن��دن��ا م�ش�ك�ل��ة
فكر ،وال نتحدث عن صغائر االم��ور،
ف�ل�ت�خ��رج ل�ج�ن��ة وزاري� � ��ة م ��ن ال�ك��وي��ت
وت� ��ذه� ��ب ال� � ��ى س� �ن� �غ ��اف ��ورة وت �ق��اب��ل
الفريق او الشركة او الهيئة املسؤولة
ع ��ن امل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ل �ل��دول��ة ،فهم
يعدون كل شجرة في كل مدينة ونحن
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ن ��ري ��د ف� �ك ��را وم �ن �ظ��ورا
استراتيجيا للبيئة.
البيئة تشمل البر والبحر والجو،
ف�ل��و ك�ن��ا ح��ري�ص�ين ع�ل��ى البيئة لكنا
منعنا ان يكون املمشى في كل منطقة
م� �ح ��اذي ��ا ل� �ل� �ش ��ارع ال ��رئ �ي �س ��ي ح�ي��ث
االدخنة.
 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :ق �ض �ي��ة ال�ب�ي�ئ��ةخطر مباشر يأتي مع الوقت والعالم
ال� �غ ��رب ��ي وض � ��ع ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ي��ود
للحفاظ على البيئة ،الكويت رصدت
م�ي��زان�ي��ة ك�ب�ي��رة ل�ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة حتى
ت �ق��وم ب ��دوره ��ا ب��االه �ت �م��ام ب��ال�ع�ن��اي��ة
بالبيئة.
اي��ن املجسمات ال�ت��ي تبني التلوث
البيئي ،البد من تعزيز اج��راءات عدم
تلوث البيئة ،السرطان زاد في الفترة
االخيرة بسبب تلوث البيئة.
الب ��د م ��ن وج� ��ود ن ��وع م ��ن ال��رق��اب��ة
الواعية ،هيئة البيئة بها دماء جديدة
ون �ت ��وق ��ع م �ن �ه��ا ش �ي �ئ��ا ف ��ي امل� �ش ��روع
الوطني لحماية البيئة.
 د .عبدالله الطريجي :هيئة البيئةت�ع�ت�ب��ر م ��ن اه ��م ال �ه �ي �ئ��ات امل ��وج ��ودة
وال � �ت� ��ي ت �ح �ت ��اج ال � ��ى دع � ��م ون �ف �ت �خ��ر
ب� �ق� �ي ��ادات� �ه ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ح�م��ل
مؤهالت علمية.
ف� ��ي ال � �س � �ن� ��وات امل ��اض� �ي ��ة وج ��دن ��ا
تدمير البيئة البحرية والبرية يزداد
ي��وم��ا ب�ع��د ي��وم��ا تتمثل ف��ي مالحقة
وقتل الطيور وبعض الحيوانات.
عندما نذهب الى كثير من املناطق
ن�ج��د ت�ق�ص�ي��را وع ��دم م�ت��اب�ع��ة بعض
الشركات التي تأخذ عقود التنظيف،
وع �ن��دم��ا ن��ذه��ب ال ��ى ال �ح��دائ��ق نجد
م ��ن االوس� � � ��اخ ال� � ��ذي ي �ت��رك �ه��ا ب�ع��ض
املرتادين ،ملاذا عندما يخرج املواطن
ال ��ى اي دول ��ة م �ج��اورة ه��ل ي �ج��رؤ ان
يرمي هذه االوس��اخ واالنقاض نقول
ال ،الن ه � �ن ��اك ق� ��وان�ي��ن واش� �خ ��اص ��ا
يطبقون هذه القوانني.
ه �ن��اك ن �ف��وق ل�ل�اس �م��اك ول� ��م نجد
تصريحا او بيانا للحكومة توضح
ل�ل�م��واط��ن س�ب��ب ه��ذا ال�ن�ف��وق وه�ن��اك

الصالح :العالم
الغربي وضع
الكثير من القيود
والقوانين لحماية
البيئة

د.محمد الحويلة

من يستغل ذلك في اط�لاق االشاعات
اله � �ت� ��زاز س� ��وق ال �ن �ف��ط ع �ل��ى ال ��وزي ��ر
مراقبة ومتابعة الهيئات.
 محمد طنا :البيئة الكويتية دماربكل ما تحمله الكلمة من معنى٪65 ،
م ��ن م �س��اح��ة ال �ك��وي��ت ه ��ي م�ح��اف�ظ��ة
الجهراء ،ونستطيع ان تقول ان ٪50
م ��ن ال �ب �ي �ئ��ة م ��وج ��ودة ف ��ي ال �ج �ه��راء،
ح��رائ��ق رح�ي��ة ك��ان��ت كلها ت�ه��دف الى
الوصول الى هذا الكرسي ،واملصانع
في الجهراء ومزارع االبغال ورائحتها
الكريهة وشكلها الفوضوي ،االهتمام
ب��ال �ب �ي �ئ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة آخ � ��ر اول� ��وي� ��ات
الحكومة.
املحافظة على البيئة اصبح علما
ي� ��درس ،ان �ظ ��روا امل�ن��اه�ي��ل ف��ي ط��ري��ق
ال � �ج � �ه� ��راء ،ال �ح �ك ��وم ��ة م �س��اه �م��ة ف��ي
تدمير البيئة ،اي��ن ال�ب�ل��دي��ة؟! البلدية
في الكويت هي من دمرت البلد ،وقمة
الفساد والرشاوى هي البلدية.

لقطة من الجلسة

الطريجي :ال توجد
متابعة للعقود
المليونية لشركات
التنظيف

سعد الخنفور

سبق أن حذرنا من انشاء املصانع
داخ� ��ل ال �ج �ه��راء ،ك��ل ب �ي��ت ي�ش�ك��و من
م ��رض ال �س��رط��ان ،وه �ن��اك ي��وران �ي��وم
دف��ن ف��ي اراض ��ي ال�ج�ه��راء خ��اص��ة في
خور حوبان والروضتني.
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :ل ��دي �ن ��ا ب�ع��ضامل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى ق��ان��ون ال �ب �ي �ئ��ة ،الن
ان� �ت� �ش ��ار االم � � � ��راض ي � ��دل ف �ع�ل�ا ع�ل��ى
وجود تلوث بيئي واشعاعي لو قارنا
ب �ح��االت ال �س��رط��ان ق�ب��ل ال �غ��زو وبعد
الغزو نجدها في ازدياد كبير.
امل ��ادة  ،137 ،136 ،134و ،141بها
ع �ق ��وب ��ة غ� ��رام� ��ة ول� �ي ��س ب �ه ��ا ع �ق��وب��ة
ح �ب��س ،وامل � � ��واد االخ� � ��رى ب �ه��ا حبس
ول �ي��س ب�ه��ا غ ��رام ��ة ،ف�ي�ج��ب ان ي�ك��ون
القانون متجانسا.
عملية ال تقل تجبر القاضي على
الحكم ببراءة املخالف.
امل��ادة  134بها غرامات وليس بها
عقوبة حبس فالبد من توحيد املواد

من حيث فرص الغرامة والحبس.
 د .محمد الحويلة :هذا القانون بهي�ق��اس م��دى ح�ض��ارة ال�ش�ع��وب ،البلد
تحتاج الى قانون يحمي البيئة ،الن
ه�ن��اك ت�ح��دي��ات ك�ث�ي��رة ت��واج��ه صحة
ال � �ن ��اس  -ض � � ��رورة االس �ت �ع �ج ��ال ف��ي
ان� �ش ��اء م��دي �ن��ة ص �ن��اع �ي��ة ب �ع �ي��دة عن
املناطق السكنية تكون تحت الرقابة
امل �ش��ددة والب ��د م��ن ان ت �ط��ور الهيئة
ال�ع��ام��ة للبيئة م��ن نفسها وض ��رورة
تفعيل ال�ش��رط��ة البيئية ودع��م رج��ال
األم � ��ن واع �ط��ائ �ه ��م ك ��ل ال �ص�لاح �ي��ات
املطلوبة.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :ال �ح �ك��وم��ةم �ش��ارك��ة ف ��ي اس� �ب ��اب ال �ت �ل��وث وه��ي
م ��ن ت �ت �ح �م��ل ال �ت �ل ��وث ال� �ح ��اص ��ل ،م��ن
ت � ��راخ� � �ي � ��ص ل� �ل� �م� �ص ��ان ��ع واالب � � � � � ��راج
وم �ح��والت ال�ك�ه��رب��اء ،وم��ا ي�ح��دث من
نفوق االسماك واسبابه واملجاري.
اذك � ��رك � ��م ب ��اس� �ت� �ج ��واب�ي�ن س��اب �ق�ين

ال��ى رئيس الحكومة بسبب تلوث ام
ال �ه �ي �م��ان ،ك ��م ت��رخ�ي�ص��ا ت ��م سحبها
م��ن امل�ص��ان��ع وك��م اع ��ادة ال�ت��راخ�ي��ص
لها م�ج��ددا ،اث�ن��اء االس�ت�ج��واب تعهد
رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة ب � ��ازال � ��ة امل �ص��ان��ع
امل �خ��ال �ف��ة ،ل �ك��ن ل�ل�اس��ف امل �ص��ان��ع ما
زال� � ��ت ت �ع �م ��ل ،ول � ��م ي �ت �ك �ل��م اح � ��د ول ��م
يسحبوا ترخيصها.
م �ح ��اف �ظ ��ة االح� � �م � ��دي وم �ح��اف �ظ��ة
م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ه��ل اه��ال�ي�ه�م��ا ليسوا
مواطنني.
ب �ع��ض امل �ن��اط��ق ال ت�ص�ل��ح للسكن
وم��ع ذل��ك ي��وزع��ون�ه��ا وال �ن��اس تقبل،
الن�ه��ا تضطر لالنتظار مل��دة  20سنة
وال يحصل ب�ي�ت��ا ،وم��ع ان��ه ي ��دري ان
املنطقة ملوثة.
 د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط:االستجوابات املقدمة لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء ب�ق�ض��اي��ا ال�ب�ي�ئ��ة ل��م ت�ن��اق��ش
االول ان �س �ح ��ب م� �ق ��دم االس� �ت� �ج ��واب
ب� �س� �ب ��ب ت � �ح ��وي ��ل ال� �ج� �ل� �س ��ة س ��ري ��ة،
والثاني تضمن التعويضات البيئية
وهذا لم يناقش ،والتوصيات صدرت
من لجنة البيئة واحيلت الى مجلس
الوزراء.
 ح � � �م� � ��دان ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي :ص �ح �ي �ف��ةاالس�ت�ج��واب م��وج��ودة ،وب�ه��ا اسباب
التلوث فلم يأخذوا بما في الصحيفة،
املهم املواطن وليس املهم املستجوب.
 د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط:اهتمامنا بالبيئة واالخ ��ذ بما ينفع
امل � ��واط � ��ن ل� ��م ي � ��أت ج � � ��راء اس �ت �ج ��واب
ق � ��دم ،ب ��ل م �ص �ل �ح��ة امل� ��واط� ��ن ت ��م ق�ب��ل
دخ ��ول امل�س�ت�ج��وب ال ��ى امل �ج �ل��س ،في
 2006ش �ك �ل �ن��ا ل �ج �ن��ة وس � �ط� ��رت 13
ت��وص �ي��ة ك �ل �ه��ا ف ��ي ق �ض��اي��ا امل �ص��ان��ع
وال �ت��راخ �ي��ص ،ف �م��ا ن ��رج ��وه م ��ن االخ
ح �م��دان اال ي�ن�س��ى االخ� ��وان االف��اض��ل
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مطالبات نيابية باتخاذ إجراءات صارمة
لحماية البيئة
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محمد الحويلة وسعدون حماد.
وامل � �ج � �ل� ��س األع� � �ل � ��ى ال� �ب� �ي� �ئ ��ة أول
اج �ت �م��اع ل��ه ن��اق��ش ه ��ذه ال�ت��وص�ي��ات
واخ � � � � � ��ذوا ب� �ت ��وص� �ي ��ة اج � � � � ��راء امل �س ��ح
ال� �ص� �ح ��ي ،ف �ق �ض��اي��ا ال �ب �ي �ئ��ة ال أح ��د
يهملها ،وال ننتظر استجوابا يقدم،
االستجواب لم يناقش ،وشددنا على
قضايا البيئة قبل االستجوابات.
 وزي��ر النفط د .علي العمير :فيلجنة شؤون البيئة كنا مهتمني جدا
واول م�ل��ف ف�ت�ح�ن��اه ه��و م�ل��ف قضية
علي صباح السالم ،وتصدينا لتوزيع
قسائم صناعية ،واشيد بسمو رئيس
ال��وزراء السابق الشيخ ناصر املحمد
ع�ن��دم��ا ش�ك��ل ل�ج�ن��ة ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب
األول الشيخ جابر املبارك والتي اكدت
وجود عبء بيئي وأوصت بعدم منح
قسائم مخالفة.
 ج� �م ��ال ال �ع� �م ��ر :ال� ��وزي� ��ر ال�ع�م�ي��رال � �ق� ��ان� ��ون ب � ��اي � ��دك ،وان� � � ��ت امل � �س� ��ؤول
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي االول ل �ل �ب �ي �ئ��ة وع� �ن ��دك
ال �ت �ع��وي �ض��ات وال �ت �ش��ري �ع��ات ف �م��اذا
فعلتم؟ نتمنى ان نستثمر التشريعات
واملليارات في صحة االنسان.
 خ� �ل� �ي ��ل ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه :م� ��واط � �ن� ��ونق��دم��وا ط�ل�ب��ا ب��اع��ادة ت��دوي��ر ال�ت��واي��ر
(االط� ��ارات) ول�ك��ن رف��ض وذه�ب��وا الى
ال �ب �ن ��ك ال� �ص� �ن ��اع ��ي ،ف� �ل� �م ��اذا رف �ض��ت
ه��ذه امل�ش��اري��ع البيئية ،االول��وي��ة في
امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ي�ج��ب ان تعطى
لشركات املحافظة على البيئة.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ب��ال �ن �س �ب��ة ل��رح �ي��ةال ي�م�ك��ن ان ي�ع�ط��وا امل �ش��روع مل��واط��ن
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اتخاذ اجراءات ضد
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األجنبية التي تضر
البيئة؟

كامل العوضي مترئسا الجلسة

ك��وي�ت��ي واط� ��ارات رح�ي��ة وح��ري��ق ك��ان
ه ��دف دخ� ��ول م�ج�ل��س م�ج�ل��س األم ��ة،
وكانت هناك توصية من لجنة البيئة
بمشاريع الواجهة البحرية فلماذا ال
يوجد اهتمام بالجهراء؟
 وزي ��ر ال�ن�ف��ط د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :لماكن اتمنى ان االخ يوحي بان الجهراء
ليست من ضمن اهتمامات الحكومة،
ب��ال�ع�ك��س ك ��ل امل �ن��اط��ق ت �ن��ال اه�ت�م��ام
ال�ح�ك��وم��ة ،منطقة ال �ج �ه��راء وغ�ي��ره��ا
محل اهتمام الحكومة ،فيما يتعلق
بترخيص املنطقة فيوجد ترخيص
مل��واط��ن كويتي وي��ؤس��س حاليا هذه
الشركة على أرض صناعية وب��دأ في
انشاء مصنعه سنجد معالجة لهذه
االط��ارات ،واذا لم تكن هناك معالجة

د.عبدالرحمن الجيران

ف ��ال� �ح� �ك ��وم ��ة س� � ��وف ت �ت �خ ��ذ م ��وق �ف ��ا،
ومنطقة الجهراء من املناطق العريقة
وال نسمح بالضرر لها.
 محمد طنا :أشكر ابو عاصم ،لكنمتى يبدأون في الواجهة البحرية من
الصليبخات الى الجهراء؟!
 وزير النفط د .علي العمير :اخذناق� ��رارا ب��ازال��ة ك��ل امل�ن��اط��ق ف��ي شاطئ
عشيرج لالهتمام ب�ه��ذا ال�ش��اط��ئ ،ملا
لها م��ن اث��ر سلبي وات�خ��ذ ق��رار بذلك
وجار نقل هذه املصانع تطويرا لهذا
الساحل.
د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران :بالنسبة
ل�ل�ش��رك��ات االج�ن�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل في
ال �ن �ف��ط وال �ت��ي ت�ن�ت�ه��ك ال�ب�ي�ئ��ة ه��ل تم
اتخاذ اج��راءات حيالها؟ واي املواقع

ال �ص��ال �ح��ة ل�لاس �ت �خ��دام واي امل��واق��ع
غير صالح لالستخدام ما هي خطط
االبتعاث لعلوم البيئة؟ الخطة خلت
من ذكرها هذه التخصصات النادرة،
ما خطط االبتعاث لعلوم البيئة؟
مؤتمر ستوكهولم ب�ين  3عناصر
للبيئة البيئة الطبيعية والبيولوجية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ن �ع ��ان ��ي م� ��ن ت��دم �ي��ر
البيئة االنسانية واالجتماعية فانظر
كيف امتهنا حقوق االنسان االمومة
وك ��م ط �ف�لا ع��رب �ي��ا خ� ��ارج م��ؤس�س��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ،ال �غ��رب ه��و م��ن ط��رح شعار
البيئة وهو اول من انتهك كل البيئات
الطبيعية والبيولوجية ،وانظر منذ
الثورة الصناعية كيف دمروا البيئة،
دم ��روا البيئة نحن ن�ل��وم انفسنا في

ال��وق��ت ال ��ذي ه��م ب ��دأوا ب��ذل��ك ،ال�غ��رب
ال ي�ح�ت��رم ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة اال ف��ي ب�لاد
ال�غ��رب ان�ظ��ر ردم ال�ن�ف��اي��ات ف��ي مصر
وافريقيا ،انظر التالعب في الجينات،
في الفاكهة انظر الى عمليات تغيير
ال� �ج� �ن ��س وم� � �ع � ��دالت االج� � �ه � ��اض ف��ي
بريطانيا  %81م��ن النساء اجهضن،
هذه حريات هذه حقوق انسان ام هذه
ب�ه�ي�م�ي��ة! امل �ع �ن��ي ب��ال�ب�ي�ئ��ة ن �ح��ن لكن
ال�غ��رب بعدما ل��وث البيئة باملصانع
ان �ظ��ر ال ��ى م�ع��ان��اة ال�ه�ن��ود ال�ح�م��ر ،ال
نريد ان نكون مخدوعني ف��ي وق��ت ال
يحترمون قانون البيئة.
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مطيع؛ سأستجوب
وزير التجارة إذا
سمح بإنشاء
مصانع جديدة
تحت شعار صديقة
للبيئة
الخرافي :الكويت
تعاني بسبب بعض
المشاكل البيئية
الحريجي :الحكومة
مقصرة في حماية
البيئة

أهم مواد قانون حماية البيئة
واف � ��ق م �ج �ل��س االم � ��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي م��داول �ت �ي��ه االول ��ى
وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ،وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي اه� � ��م م � ��واد
القانون:
مادة 4
ي �ش �ك ��ل امل� �ج� �ل ��س االع � �ل � ��ى ل�ل�ب �ي�ئ��ة
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء او
النائب االول لرئيس مجلس ال��وزراء
وعضوية ع��دد م��ن ال ��وزراء يختارهم
رئيس املجلس االع�ل��ى ،ويكون املدير
ال � �ع� ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ع� �ض ��وا ف� ��ي امل �ج �ل��س
ومقررا له ،ويضم املجلس االعلى الى
ع �ض��وي �ت��ه ث�ل�اث��ة اش �خ ��اص م ��ن ذوي
ال �خ �ب��رة وال �ك �ف��اءة ف��ي م �ج��ال ح�م��اي��ة
ال �ب �ي �ئ��ة وي �ص ��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م م��رس��وم
ملدة ارب��ع سنوات قابلة للتجديد ملدة

اخرى مماثلة ويحدد املرسوم الصادر
بتعيينهم مكافآتهم.

ال� �ع ��ام ��ة امل �غ �ل �ق��ة وش� �ب ��ه امل �غ �ل �ق ��ة ،اال
ف ��ي االم� ��اك� ��ن امل �خ �ص��ص ل ��ذل ��ك وف �ق��ا
ل �ل��اش� � �ت � ��راط � ��ات وال � � �ض� � ��واب� � ��ط ال� �ت ��ي
ت �ح ��دده ��ا ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا
القانون.
كما يحظر مطلقا الدعاية واالعالن
عن السجائر وانواع التبغ ومشتقاته
ول � ��وازم � ��ه ف ��ي اق �ل �ي��م دول� � ��ة ال �ك��وي��ت،
وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة
االج��راءات الكفيلة بمنع التدخني في
ه� ��ذه االم ��اك ��ن ع �ل��ى ن �ح��و ي �ك �ف��ل م�ن��ع
االضرار باالخرين.

مادة 56
يحظر التدخني مطلقا في وسائل
النقل العام.
ك �م��ا ي�ح�ظ��ر ال �ت��دخ�ين ف��ي االم��اك��ن

مادة 62
ي �ح �ظ��ر اس � �ت � �ي ��راد او ت� �ص ��دي ��ر او
ت �ص �ن �ي��ع امل � � ��واد ال �خ��اض �ع��ة ل �ل��رق��اب��ة
ال� � � ��واردة ب��امل��راف �ق��ات (ب ،ج ،ه � �ـ) من

مادة 13
ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى
صندوق حماية البيئة يتبع للمجلس
االع � �ل � ��ى وت � � � ��ؤول ال � �ي � ��ه :امل � �ب ��ال ��غ ال �ت��ي
تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم
ال �ص �ن��دوق ،وال �غ��رام��ات وال�ت�ع��وي�ض��ات
ال �ت��ي ي �ح �ك��م ب �ه��ا او ي �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا عن
االضرار التي تصيب البيئة ،واي موارد
اخرى يوافق عليها املجلس األعلى.

ب ��رت ��وك ��ول م ��ون� �ت ��ري ��ال او اس �ت �ي ��راد
او ت �ص��دي��ر االج� �ه ��زة وامل� �ع ��دات ال�ت��ي
ت� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى ه� � ��ذه امل � � � ��واد اال ب�ع��د
الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 87
ي� �ف ��وض امل �ج �ل��س االع � �ل ��ى ال ��وزي ��ر
املعني بندب املوظفني الالزمني للقيام
ب �م��راق �ب��ة ت�ن�ف�ي��ذ اح �ك ��ام ه ��ذا ال�ف�ص��ل
واللوائح والقرارات املنفذة له واثبات
ما يقع من مخالفات الحكامه.
وي � �ك� ��ون ل � �ه� ��ؤالء امل ��وظ� �ف�ي�ن ص�ف��ة
الضبطية القضائية ولهم ف��ي سبيل
ذل ��ك ح��ق دخ ��ول امل �ن �ش��آت وال��وس��ائ��ل
وامل � �ع ��دات وال �س �ف��ن امل ��وج ��ودة ضمن
املناطق البحرية املحظو.
امل��ادة  143مكررا :يعاقب بغرامة ال

ت��زي��د على ع�ش��رة آالف دي�ن��ار كويتي
كل من قام بإلقاء القمامة او املخلفات
ايا كان نوعها على الشواطىء العامة
والجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة
آالف دينار كويتي املالك لقارب صغير
ق ��ام م�س�ت�خ��دم��وه ب��إل �ق��اء ال �ق �م��ام��ة او
امل�خ�ل�ف��ات أي ��ا ك��ان ن��وع�ه��ا ف��ي البيئة
ال�ب�ح��ري��ةع،ع وف��ي ح��ال��ة ت �ك��رار الفعل
يحكم بذات العقوبة واملصادرة.
ك�م��ا ي�ع��اق��ب ب �غ��رام��ة ال ت��زي��د على
ث �ل�اث �ي�ن أل� � ��ف دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي امل ��ال ��ك
ل�ق��ارب متوسط الحجم او ت�ج��اري او
شخصي اذا ق��ام مستخدموه بإلقاء
ال�ق�م��ام��ة او امل�خ�ل�ف��ات اي��ا ك��ان نوعها
في البيئة البحرية ،وف��ي حالة تكرار
الفعل يحكم بذات العقوبة واملصادرة.

وي � �ع ��اق ��ب ب � �غ ��رام ��ة ال ت� ��زي� ��د ع�ل��ى
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي امل��ال��ك ل�ب��اخ��رة
من البواخر الناقلة للنفط او البواخر
التجارية اذا قام طاقم الباخرة بالقاء
القمامة او املخلفات ايا كان نوعها في
البيئة البحرية وتضاعف العقوبة في
حالة تكرار الفعل.
ويجوز في جميع االحوال ان تقوم
الهيئة بحجز القارب او الباخرة حتى
س ��داد ال�غ��رام��ة امل�ح�ك��وم ب�ه��ا ،ع�ل��ى ان
تؤول حصيلة الغرامات املذكورة الى
صندوق حماية البيئة.
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المجلس يوقع عقوبة اإلنذار على النائب
حمدان العازمي تطبيقا لالئحة
قانون حماية البيئة «مداولة ثانية»

حوار نيابي وزاري

تتمة المنشور ص05
 وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة مل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ال � �ش� ��رك� ��ات
النفطية هناك اتفاقيات من خاللها
ي �ت��م ت��وف �ي��ر امل �ع �ل��وم��ات وتخفيض
االن� �ب� �ع ��اث ��ات وم � ��ن ي� �خ ��ال ��ف م�ن�ه��ا
ت �ت��م م �خ��ال �ف �ت �ه��ا وت ��وق� �ي ��ع ال� �ج ��زاء
املنصوص عليه في قانون البيئة.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ال �ح��دي��ث عنالبيئة حديث ذو شجون وكثير من
االم � ��راض ن�ت�ج��ت ب�س�ب��ب ال �ح��روب،
وال� �ح ��دي ��ث ال� �ي ��وم ي�ع�ط�ي�ن��ا م��رت�ب��ة
متقدمة بني دول العالم ،الن التعامل
مع البيئة صعب.
ه �ن��اك م ��ؤش ��رات ك �ث �ي��رة تنبهنا
وال � �ك� ��وي� ��ت ت� �ع ��ان ��ي ب �س �ب��ب ب�ع��ض
املشاكل البيئية وهناك قوانني تحد
م��ن ال�ت�ل��وث واإلط � ��ارات ع ��ادم كبير
ونسبتها كبيرة وتأثر الناس بهذه
البيئة.
 اح� �م ��د م �ط �ي��ع :ق ��دم ��ت ق��ان��ون��اخاصا بالبيئة ول��م يذكر بالتقرير
واش�ك��ر م��ن ق��دم ال�ق��ان��ون ،واملشاكل
ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة واض � � �ح� � ��ة ف� � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
خصوصا نفوق االس�م��اك ومنطقة
ع �ل��ي ص �ب��اح ال �س��ال��م م �ل��وث��ة ك�ل�ي��ا،
وه � �ن� ��اك ح ��رك ��ة غ �ي ��ر ط �ب �ي �ع �ي��ة ف��ي
م �ص��ان��ع م �ي �ن��اء ع �ب��دال �ل��ه م ��ن ب�ع��د
ال � �ع � ��اش � ��رة م � �س� ��اء ح� �ت ��ى ال ��راب� �ع ��ة
ص�ب��اح��ا ،واح ��ذر وزي ��ر ال�ت�ج��ارة اال
ي��واف��ق على إن�ش��اء مصانع جديدة
واالمر يصل الى االستجواب وهناك
ت��زوي��ر ف��ي اوراق رس �م �ي��ة وب�ع��ض
املصانع ال يوجد بها أي ملف.
 عادل الجارالله :هذا تعديل علىالقانون الذي أصدرناه قبل سنة.
 سعود الحريجي :القانون يخدمال �ب �ي �ئ��ة ب� �م ��واد ص��ري �ح��ة وح �م��اي��ة
االن � �س� ��ان م ��ن امل� �ل ��وث ��ات وامل �ص��ان��ع
وغ � �ي� ��ره ��ا ،ال � �ق� ��ان� ��ون ع �ك �ف �ن��ا ع�ل�ي��ه

كثيرا ،ونحتاج الى آراء واقتراحات
واف�ك��ار ،البيئة دم��رت بفعل متعمد
م ��ن ب �ع��ض االش � �خ� ��اص ،ال �ح �ك��وم��ة
م �ق �ص��رة ف ��ي ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ف�ه��ي
ل��دي�ه��ا ال�ق��وان�ين الكفيلة بالحماية
والحد من الخطر البيئي.
 حمود ال�ح�م��دان :ال�ق��ان��ون جيدل �ك��ن ل� ��م ي ��ذك ��ر ات � �ح� ��اد ال �ص �ي��ادي��ن
وامل ��اش� �ي ��ة ،ض� � ��رورة اب� �ع ��اد ال �ه��واة
م��ن ال�ص�ي��ادي��ن ع��ن منطقة ال�ج��ون،
ون ��ؤك ��د ان ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة تعنى
ب �ق �ض �ي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وت �ه �ت ��م ب �ه ��ا ج��ل
االهتمام.
 وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:اس � �ت� ��أذن دخ� � ��ول ال� �ف ��ري ��ق امل� �ع ��اون
لوزير النفط.
(موافقة)
 س�ع��ود الحريجي (امل �ق��رر) :تالامل � �ق ��رر امل � � ��واد ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت ع�ل�ي�ه��ا
تعديالت مادة مادة.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ف�ي�م��ا يتعلقب ��ال� �ت� �ع ��دي ��ل امل � �ق � �ت� ��رح ف� �ف ��ي امل � � ��ادة
ال�خ��ام�س��ة ي��وج��د اث �ن��ان م��ن ممثلي
ج�م�ع�ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ،ف��ال�ت�ع��دي��ل
مغطى في املادة الخامسة.
 وزي� ��ر ال �ن �ف��ط :امل �ج �ل��س االع �ل��ىللبيئة اجتمع واتفق على ان يختار
ممثلي الجهات.
 ح� � �م � ��ود ال � � �ح � � �م � � ��دان :اس� �ح ��بالتعديل.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع�ل��ى امل ��داول ��ة ل �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل في
ش��أن اص ��دار ق��ان��ون ح�م��اي��ة البيئة
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 39 :موافقة 39
م��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون ب��االج�م��اع
في مداولته االولى.
 وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ان ال �ج��رائ��م ت�ت�ف��اوت
وبالتالي العقوبات تتفاوت فهناك
ج ��رائ ��م ت� ��ؤدي ال ��ى ه�ل�اك االن �س ��ان،

وال �ح ��د االدن � ��ى وض ��ع ح �ت��ى نغلظ
ال�ع�ق��وب��ة ح�ت��ى ي�ح�ت��رز م��ن ارت �ك��اب
الجرائم.
 د .عبدالرحمن الجيران :اواف��قال � �ن� ��ائ� ��ب س � � �ع � ��دون ح � � �م � ��اد ،ن �ف��س
الجريمة لها أك�ث��ر م��ن عقوبة فانا
ادعو الى توحيد الجرائم.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ل�ل�اق �ت ��راح
بقانون بتعديل بعض احكام قانون
ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وك� ��ان� ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة
كالتالي:
الحضور 39 :موافقة  39موافقة
ويحال للحكومة.
 د .علي العمير :نشكر االخ��وانفي اللجنة ،وهو يهدف الى تحسني
ال� ��وض� ��ع ال �ب �ي �ئ��ي ل� �ص ��ال ��ح ال ��وط ��ن
واملواطنني.
الحضانة العائلية
 انتقل املجلس ملناقشة قانونالحضانة العائلية.
 سعد الخنفور :التعديالت علىاملادة االولى
اس �ت �ث �ن��اء امل �ط �ل �ق��ات م ��ن ان �ت �ه��اء
الحضانة العائلية
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :م �ق��دم��وال �ق��ان��ون ذك� ��روا ان ح�ض��ان��ة البنت
تنتهي بدخول ال��زوج عليها ،طيب
فاذا تم الطالق ولم يكن لديها اوالد
اي��ن ت��ذه��ب؟! واب �ن��اء ال�ح�ض��ان��ة اذا
ع �م��ل م �ط �ل��وب م ��ن ال� � � ��وزارة ت��وف�ي��ر
سكن بايجار شخصي.
 هند الصبيح :أتقدم بالتعديلان يستثنى من الفقرة السابقة التي
ي �ت��وف��ى زوج� �ه ��ا او ي �ت��م ت�ط�ل�ي�ق�ه��ا
طالقا بائنا او وفاة ال��زوج فتتولى
وزارة ال� �ش ��ؤون ت �ق��دي��م م �س��اع��دات
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غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

8

جمال العمر

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

✓

16

راكان النصف

✓

47

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

48

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

51

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

52

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

53

محمد الجبري

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

55

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

56

منصور الظفيري

26

طالل السهلي

57

نبيل الفضل

58

هند الصبيح

27

عادل الخرافي

28

عبدالحميد دشتي

59

ياسر أبل

29

عبدالرحمن الجيران

✓

60

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

62

يوسف العلي

✓

63

مرزوق الغانم

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

39

✓

✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد

غير
موافق
موافق

ممتنع

✓

✓

✓

✓

-

-
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الغانم :ما حدث يعد خروجا صريحا
على قانون الوحدة الوطنية

07

الحضانة العائلية «مداولة ثانية»

وزيرا الدفاع واملالية خالل الجلسة

تتمة المنشور ص06
لها وفقا للضوابط والشروط التي
تحددها احكام القانون.
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل � � �ع � � �ي � ��وف :أرج� � ��والتصويت على التعديل املقدم مني:
 هند الصبيح :قانون املساعداتن�ظ��م ذل��ك ل�ك��ل امل�ط�ل�ق��ات او االرام ��ل
وال�ك��وي�ت�ي��ون س��واس�ي��ة ومجهولو
االب � � � ��وي � � � ��ن ي � � � ��أخ � � � ��ذون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
الكويتية.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي � ��وف :امل� �ب ��ال ��غامل �س �ت �ح �ق��ة الب� �ن ��اء دور ال �ح �ض��ان��ة
ي�ص��رف ل�لاب��ن رات ��ب ش�ه��ري لبلوغ
سن الرشد ،وهناك صندوق خيري
وه�ب��ات وزك ��وات ت�ق��دم ل��م ت��ذك��ر في
املادة وأردنا ان يكون لها حسابات
خ��اص��ة وت �ص ��رف ل�ل�م�ش�م��ول�ين في
هذا القانون.
 هند الصبيح :أ -بلوغ االب��ن اواالبنة املشمول بالرعاية سن الرشد
م��ا ل��م يكن مستمرا ف��ي ال��دراس��ة او
تنتفي لديه عوارض االهلية.
 سعد الخنفور؛ اللجنة ترى انرأيها كما هو في املداولة االولى.
 -هند الصبيح :اع�ي��دت صياغة

املادة وتم دمج ب و ج.
 عبدالله املعيوف :قضية ابناءدور ال� ��رع� ��اي� ��ة م � ��ن ش� �ق�ي�ن ال �ع �م��ل
واملسكن ولذلك ال ينبغي دمجهما.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
على املداولة الثانية ملشروع قانون
الحضانة العائلية وكانت النتيجة
التالية:
الحضور  43املوافقة  45عدم
املوافقة  2امتناع 1
م��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون وإح��ال �ت��ه
على الحكومة.
 مرزوق الغانم :بناء على تكليفم�ج�ل��س االم ��ة م�ك�ت��ب م�ج�ل��س االم��ة
اج�ت�م��اع��ا اط �ل��ع ف�ي��ه ع�ل��ى مضابط
الجلسة املذكورة  6/23وتسجيالت
الفيديو وم��ن ثم استدعاء االط��راف
امل �ع �ن �ي��ة ب� ��االح� ��داث امل��ؤس �ف��ة ال �ت��ي
وق �ع��ت ب��ال�ج�ل�س��ة ح �ي��ث ح �ض��ر كل
م ��ن ت ��م اس �ت��دع��اؤه ل�لاس �ت �م��اع ال��ى
افادته عدا النائب حمدان العازمي
ال ��ذي ام�ت�ن��ع ع��ن ح�ض��ور االج�ت�م��اع
وب� �ع ��د اس � �ت � �ع ��راض امل � ��وض � ��وع م��ن
جميع جوانبه ومالبساته ،وحيث
ان م � ��ا وق� � ��ع م � ��ن اح � � � ��داث م��ؤس �ف��ة
وت� �ط ��اول وم �س ��اس وط� ��رح ط��ائ�ف��ي

ب �غ �ي��ض ي �ع �ت �ب��ر ت � �ج � ��اوزا ل �ل �ح��وار
ال ��رمل ��ان ��ي ال� ��راق� ��ي وت��أس �ي �س��ا غ�ي��ر
مقبول لسوابق خطيرة من الخطاب
التقسيمي ه��ي م�ح��ل رف��ض جميع
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وش � ��رخ � ��ا ل ��وح ��دت� �ن ��ا
ال��وط �ن �ي��ة ون �س �ي �ج �ن��ا االج �ت �م��اع��ي
وك � �س� ��را ل� �ك ��ل ت �ق ��ال �ي ��د االخ� �ت� �ص ��ام
السياسي.
ح �ي��ث ان م ��ا ت ��م ي �ع��د خ��روج��ات
ص��ري�ح��ا ع�ل��ى ال �ق��ان��ون 2012//19
ب �ش��أن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ومخالفة
للمادة  88الئحة الداخلية ملجلس
االمة وحرصا على النأي بمؤسسات
البرملانية على كل خطاب يحمل لغة
تصنيفية ب�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وص��ون��ا
ل�ل�ت�ق��ال�ي��د ال �ب��رمل��ان��ي ال �ت��ي دش�ن�ه��ا
امل��ؤس �س��ون االوائ � ��ل وامل �ب �ن �ي��ة على
االح � �ت ��رام وال �ت��وق �ي��ر ب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
عن حجم الخالفات السياسية ،قرر
م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س ت��وج �ي��ه ان � ��ذار ال��ى
ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ،تطبيقا
لنص املادة  89من الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ترفع الجلسة عشر دقائق لصالة
العصر.

نص المادة  89من الالئحة الداخلية
ن �ص��ت امل � ��ادة  89م ��ن ال�لائ�ح��ة
ال��داخ�ل�ي��ة مل�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى أن:
«للمجلس أن يوقع على العضو
ال��ذي يخل بالنظام أو ال يمتثل
ل �ق��رار امل�ج�ل��س بمنعه م��ن ال�ك�لام
أحد الجزاءات اآلتية:
أ -اإلنذار.
ب -توجيه اللوم.

ج -منع العضو من الكالم بقية
الجلسة.
د -اإلخ��راج من قاعة االجتماع
م ��ع ال �ح ��رم ��ان م ��ن االش � �ت� ��راك في
بقية أعمال الجلسة.
ه�ـ -الحرمان م��ن االش�ت��راك في
أع �م��ال امل�ج�ل��س و ل�ج��ان��ه م ��دة ال
تزيد على أسبوعني.

وي� �ص ��در ق� � ��رار امل �ج �ل��س ب �ه��ذا
ال � � �ش� � ��أن ف� � ��ي ال � �ج � �ل � �س� ��ة ذات� � �ه � ��ا،
ول� �ل� �م� �ج� �ل ��س ان ي� ��وق� ��ف ال � �ق� ��رار
الصادر في حق العضو إذا تقدم
ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �ت ��ال �ي ��ة ب ��اع �ت ��ذار
كتابي عما صدر منه».

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

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

16

راكان النصف

47

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

48

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

51

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

52

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

53

محمد الجبري

✓

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

55

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

56

منصور الظفيري

26

طالل السهلي

✓

57

نبيل الفضل

58

هند الصبيح

✓

27

عادل الخرافي

✓

28

عبدالحميد دشتي

59

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

60

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يوسف الزلزلة

31

عبدالله الطريجي

✓

62

يوسف العلي

✓

63

مرزوق الغانم

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

40

✓

✓
✓
✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

غير
موافق
موافق

ممتنع

✓
✓
✓

✓

✓

✓

2

1
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إحالة ديوان حقوق اإلنسان إلى الحكومة
واف��ق مجلس االم��ة ف��ي جلسته
االربعاء على قانون انشاء الديوان
الوطني لحقوق االن�س��ان باجماع
اع � �ض� ��ائ� ��ه ،وج � � ��اء ف� ��ي اه� � ��م م� ��واد
ال �ق��ان��ون ك�م��ا اح��ال��ه امل�ج�ل��س على
الحكومة:
م � ��ادة  :2ي �ن �ش��أ دي� � ��وان مستقل
ي�س�م��ى ال ��دي ��وان ال��وط �ن��ي لحقوق
االن � � �س � ��ان ي � �ش� ��رف ع� �ل� �ي ��ه م �ج �ل��س
الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية
ح � �ق� ��وق االن � � �س� � ��ان وال � �ع � �م� ��ل ع �ل��ى
ن �ش��ر وت �ع ��زي ��ز اح � �ت� ��رام ال �ح��ري��ات
العامة والخاصة في ض��وء قواعد
ال� ��دس � �ت� ��ور واح� � �ك � ��ام االت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال��دول �ي��ة امل �ص ��دق ع�ل�ي�ه��ا م ��ن قبل
دولة الكويت.
وي � �ك� ��ون ل � �ل ��دي ��وان ال �ش �خ �ص �ي��ة
االعتبارية ،ويتمتع باالستقاللية
ف� ��ي م� �م ��ارس ��ة م� �ه ��ام ��ه وان �ش �ط �ت��ه
واختصاصاته املنصوص عليها
في هذا القانون.
م� ��ادة  :3ي �ت��ول��ى اع� �م ��ال وم �ه��ام
وادارة كافة شؤونه ،مجلس ادارة
ي �ش �ك��ل م ��ن اح� ��د ع �ش��ر ع �ض��وا من
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة امل �ش �ه��ود
لها ب��ال�ك�ف��اءة وااله�ت�م��ام بمسائل
حقوق االنسان ،كما يضم ممثلني
ع� ��ن وزارات ال � �ع� ��دل وال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة وادارة ال� �ف� �ت ��وى
والتشريع يشتركون في امل��داوالت
ب�ص�ف��ة اس �ت �ش��اري��ة وال ي �ح��ق لهم
التصويت ،ويكون الرئيس ونائب
الرئيس اعضاء متفرغني وذلك مع
مراعاة نص املادة  4من القانون.
والع� � � �ض � � ��اء م� �ج� �ل ��س ال� � ��دي� � ��وان
الحصانة امل�ق��ررة لهم ملمارستهم
الع�م��ال�ه��م وف�ق��ا مل��ا ه��و منصوص
عليه ف��ي االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ذات
الصلة بحقوق االنسان.
م��ادة  :4ي�ص��در بتعيني اعضاء
املجلس ،م��رس��وم ام�ي��ري مل��دة ارب��ع
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة
ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى ت ��رش� �ي ��ح م� ��ن م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وذل � ��ك ف �ي �م��ا ع� ��دا رئ �ي��س
م �ج �ل��س ادارة ال � ��دي � ��وان ون��ائ �ب��ه
فيكون ترشيح كل منهما من قبل
رئيس مجلس االمة واقرار املجلس
ل �ه��ذا ال �ت��رش �ي��ح ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة
ويشترط في العضو:
 ان يكون كويتي الجنسية. أال يقل عمره عن ثالثني سنة. ان يكون محمود السيرة حسنالسمعة.
 أال ي�ك��ون ق��د ص��در ض��ده حكمنهائي في جناية او جنحة مخلة
بالشرف او االم��ان��ة ،ما لم يكن قد
رد اليه اعتباره.
 ان ي�ك��ون ح��اص�لا ع�ل��ى مؤهلجامعي على االقل.
 ان ي �ك��ون ذا خ �ب��رة ف��ي م�ج��الح� �ق ��وق االن � �س� ��ان مل� ��دة ال ت �ق��ل ع��ن
خمس سنوات.
م� � � � ��ادة  :5ت� �ن� �ت� �ه ��ي او ت �س �ق��ط

جانب من جلسة األربعاء التكميلية

العضوية  -بحسب االح ��وال  -في
املجلس ،اذا تحقق اي من األسباب
التالية:
 اذا ف�ق��د اي ش ��رط م��ن ش��روطال �ع �ض��وي��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
البنود  4 ،3 ،1من املادة الرابعة من
هذا القانون.
 اذا تخلف العضو عن حضوراج �ت �م��اع��ات امل �ج �ل��س ث �ل�اث م ��رات
م�ت�ت��ال�ي��ة او خ�م��س م ��رات متفرقة
على م��دار ال�ع��ام دون ع��ذر مقبول
رغم انذاره كتابة بذلك في كل مرة.
 قبول االستقالة. اذا اس � �ت � �ح� ��ال اداء ال �ع �ض��وللمهام املكلف بها.
 اذا ت �ع �م��د ال� �ع� �ض ��و م �خ��ال �ف��ةه��ذا ال�ق��ان��ون او ال�ل��وائ��ح ال�ص��ادرة
تنفيذا له ،او اتخذ عمال يتعارض
مع اهدافه.

وي� � �ص � ��در ب� �س� �ق ��وط ال �ع �ض��وي��ة
م��رس��وم ام�ي��ري بناء على توصية
املجلس ،ويعني عضو بديل وذلك
عن املدة املتبقية.
م � � � ��ادة  :6ي� � �ق � ��وم امل � �ج � �ل� ��س ف��ي
س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق اه� � ��داف ال ��دي ��وان،
باالختصاصات التالية:
 اب� � � � ��داء ال� � � � ��رأي وال� �ت ��وص� �ي ��اتواملقترحات والتقارير الى الجهات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ش ��أن امل �س��ائ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة
بتعزيز وح�م��اي��ة ح�ق��وق االن�س��ان،
وم ��ا ي �ح��ال ال �ي��ه م��ن م�ج�ل��س االم��ة
ومجلس الوزراء.
 اع� � ��داد ال� ��دراس� ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ةوال ��واق� �ع� �ي ��ة ذات ال �ص �ل��ة ب�ت�ع��زي��ز
وحماية حقوق االنسان في ضوء
ن �ص��وص م ��واد ال��دس �ت��ور واح �ك��ام
ومواثيق حقوق االن�س��ان الدولية
واالق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة امل � � �ص� � ��دق ع �ل �ي �ه ��ا،

ومراجعة م��دى ات�س��اق مشروعات
وم�ق�ت��رح��ات ال �ق��وان�ين م��ع امل �ب��ادئ
االس � ��اس� � �ي � ��ة ل � �ح � �ق� ��وق االن � � �س� � ��ان،
واص� ��دار ال�ت��وص�ي��ات ب�ش��أن اع��داد
ت � �ش ��ري � �ع ��ات ج � ��دي � ��دة او ت �ع��دي��ل
التشريعات القائمة او تعديلها.
 ل�ل��دي��وان ح��ق تلقي ال�ش�ك��اوىورص� ��د ح� ��االت ان �ت �ه��اك��ات ح�ق��وق
االن � � �س� � ��ان ،ودراس � �ت � �ه � ��ا وت �ق �ص��ي
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ب� �ش ��أن� �ه ��ا واح� � ��ال� � ��ة م��ا
ي� ��رى امل �ج �ل��س اح ��ال �ت ��ه م �ن �ه��ا ال��ى
ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �ع � �ن � �ي ��ة وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
م � �ع � �ه ��ا وم � �ت� ��اب � �ع � �ت � �ه� ��ا ،وارش � � � � ��اد
م �ق��دم��ي ال �ش �ك��وى ال ��ى االج� � ��راءات
القانونية الواجبة التباع حيالها
وم� �س ��اع ��دت� �ه ��م ف � ��ي ات � �خ� ��اذه� ��ا او
ت �س��وي �ت �ه��ا وح� �ل� �ه ��ا م� ��ع ال �ج �ه��ات
املعنية.
 -متابعة تطبيق مواد الدستور

إقرار تعديل قانون السلكين
الدبلوماسي والقنصلي
أق � � � ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س ف � � ��ي ج �ل �س��ة
األرب�ع��اء قانونا بتعديل بعض
أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  21لسنة
 1962بنظام السلكني بموافقة
 44ع� � �ض � ��وا ورف � � � � ��ض ن ��ائ� �ب�ي�ن
ويهدف إلى :
 م �ع ��ال �ج ��ة ال � �ق � �ص ��ور ال � ��ذياستظهر م��ن التطبيق العملي
ل �ل �ق��ان��ون م �ن��ذ ع ��ام  1962ل�لآن
وأهمها:
 تعديل املسميات الوظيفيةباعتبار وكيل وزارة الخارجية
ب ��درج ��ة س �ف �ي��ر ون ��ائ� �ب ��ًا ل��وزي��ر
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة م � ��ع ت� �ح ��دي ��د دور
م��دي��ري اإلدارات ف��ي ال��وظ��ائ��ف
وف� � � � � ��ق امل� � � � ��ادت � �ي � ��ن ال � �خ� ��ام � �س� ��ة
والسادسة.
 -امل ��واد (, 24 , 20 , 18 , 13

 27 , 26 , 25مكرر  )41 ,اشتملت
ع� � �ل � ��ى ش � � � � � ��روط ال � �ت � �ع � �ي�ي��ن ف��ي
الوظائف  -والنقل  -والترقية -
واس�ت�ح�ق��اق ال �ف��روق امل��ال�ي��ة عن
الترقية  -ج��واز تكليف العضو
بمهام رسمية بقرار من الوزير.
 ون� � �ظ� � �م � ��ت امل� � � � � � � ��ادة ()40اإلج � ��ازات امل��وض��ح ب�ه��ا ش��روط
استحقاق املقابل املادي لها.
 وح� � � � � � � ��ددت امل� � � � � � � ��ادة ()44األعمال املحظورة على العضو
ممارستها  ,وأشارت املادة ()45
إل ��ى ق��واع��د م �ن��ح ب ��دل التمثيل
لألعضاء ف��ي دي��وان ال ��وزارة أو
ب��ال�خ��ارج وأح��ال��ت ف��ي ذل��ك إل��ى
الالئحة التنفيذية للقانون.
 وح� � ��ددت امل� � ��ادة (ال �ث��ان �ي��ة)م � �ض ��اف ��ة  -ب � �ع ��ض امل �س �م �ي ��ات

ومعادلتها الوظيفية.
ورأت ال �ل �ج �ن��ة أن ال �ق ��ان ��ون
ق� � � � ��د ن� � � �ظ � � ��م م � � � �ه � � � ��ام وح� � � �ق � � ��وق
وال�ت��زام��ات العاملني ف��ي السلك
ال��دب�ل��وم��اس��ي ال�ق�ن�ص�ل��ي  ,على
نحو يحقق الغاية وكفاءة األداء
وتفعيل دور العاملني بالسلكني
ال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس � ��ي وال� �ق� �ن� �ص� �ل ��ي
ل� �ت� �م� �ث� �ي ��ل دول� � � � ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت ف��ي
امل �ح ��اف ��ل اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة
ويعزز مكانتها ويحقق إرادتها
ف��ي امل �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة ف��ي األم��م
امل�ت�ح��دة وغ�ي��ره��ا م��ن املنظمات
ال� � ��دول � � �ي� � ��ة  ,وف � � � ��ي ال � �ع�ل��اق� ��ات
الدبلوماسية بني دول��ة الكويت
والدول الصديقة ذات العالقة.

ذات الصلة بالحريات واالتفاقيات
وامل �ع��اه��دات ال��دول�ي��ة ذات العالقة
ب� �ح� �ق ��وق االن � � �س� � ��ان ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
وال� �ت� �ق ��دم ب ��االق� �ت ��راح ��ات ال�ل�ازم ��ة
ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ب� �ش ��أن س�لام��ة
تطبيقها.
 اص� � ��دار ت �ق��اري��ر س �ن��وي��ة ،ع��نتطور اوض��اع حقوق االن�س��ان في
دولة الكويت ،تعرض على مجلس
االمة ومجلس الوزراء.
 ال� �ت� �ع ��اون م ��ع االم� � ��م امل �ت �ح��دةواالجهزة التابعة لها واملؤسسات
ال��وط �ن �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
وال� � �ت� � �ن� � �س� � �ي � ��ق وال � � � �ت� � � ��واص� � � ��ل م ��ع
امل��ؤس �س��ات ال��وط �ن �ي��ة وامل�ن�ظ�م��ات
غ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ح�م��اي��ة
حقوق االنسان.
 امل�س��اه�م��ة ف��ي اع ��داد التقاريرال�ت��ي تلتزم ال��دول��ة بتقديمها الى
ه� �ي� �ئ ��ات ول� � �ج � ��ان األم� � � ��م امل �ت �ح ��دة
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة ب �م��وج��ب
انضمامها لالتفاقيات واملعاهدات
ال � ��دول� � �ي � ��ة ذات ال � �ص � �ل ��ة ب �ح �ق��وق
االن � �س� ��ان وال� � � ��رد ع �ل ��ى م� ��ا ي �ص��در
م� ��ن ت� �ق ��اري ��ر م� ��ن امل� �ن� �ظ� �م ��ات غ�ي��ر
الحكومية والجهات األجنبية.
 اع � � ��داد ال� � ��دراس� � ��ات واآلل � �ي� ��اتالتدريبية والتوعية في اطار نشر
ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��ام��ة ب �م �ب��ادئ وق��واع��د
ال� �ح� �ق ��وق وال � �ح� ��ري� ��ات االن �س��ان �ي��ة
وم �ن��اه �ض��ة ال �ت �ع��ذي��ب وال �ت �م �ي �ي��ز
ال�ع�ن�ص��ري ،وامل�س��اه�م��ة ف��ي اع��داد
ال�ب��رام��ج املتعلقة بتدريس حقوق
االن �س��ان ف��ي امل ��دارس والجامعات
واالوساط املهنية.
 م �ت��اب �ع��ة م� ��راك� ��ز امل ��ؤس� �س ��اتاالصالحية ومراكز التوقيف ودور
الرعاية املختلفة من خالل زيارات
ميدانية دورية او مفاجئة واصدار
تقارير عن اوضاعها.
 ب� � �ح � ��ث ودراس � � � � � � � ��ة ام � �ك ��ان � �ي ��ةاالنضمام الى االتفاقيات واملواثيق
ال � ��دول� � �ي � ��ة ذات ال � �ص � �ل ��ة ب �ح �ق��وق
االن � �س� ��ان ال� �ت ��ي ل ��م ت� �ص ��ادق دول ��ة
ال�ك��وي��ت عليها ،ورف��ع التوصيات
بشأنها للجهات املعنية.
 امل � � � �ش� � � ��ارك� � � ��ة ف � � � ��ي امل� � �ح � ��اف � ��لواالج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ات وامل � � ��ؤت� � � �م � � ��رات
وال �ن��دوات وال� ��دورات ال��دول�ي��ة ذات
ال �ص �ل��ة ب �م �ج��ال ت �ع��زي��ز وح �م��اي��ة
حقوق االنسان.
 م� �ت ��اب� �ع ��ة ان� �ت� �ه ��اك ��ات ح �ق��وقاالن� �س ��ان مل��واط �ن��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ف��ي ال �خ��ارج ،بالتنسيق م��ع وزارة
الخارجية.
 عقد املؤتمرات والندوات ،ذاتال �ص �ل��ة ب �م �ج��ال ت �ع��زي��ز وح �م��اي��ة
حقوق االنسان ،وتنظيم فعالياتها
داخل دولة الكويت.
 اص � � ��دار ال� �ن� �ش ��رات وامل� �ج�ل�اتوامل� �ط� �ب ��وع ��ات امل �ت �ص �ل��ة ب ��أه ��داف
الديوان واختصاصاته.
 اع� � � � � ��داد م � � �ش� � ��روع امل� �ي ��زان� �ي ��ةوالحساب الختامي للديوان.

م � ��ادة  :7ت �ل �ت��زم ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف ان ��واع� �ه ��ا
وك ��ذل ��ك ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب�م�ع��اون��ة ال��دي��وان ف��ي اداء مهامه
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات ��ه وت �ي �س �ي��ر س�ب��ل
ح� � �ص � ��ول � ��ه ع� � �ل � ��ى م� � � ��ا ي� �ح� �ت ��اج ��ه
م� ��ن ال� �ب� �ي ��ان ��ات او امل� �ع� �ل ��وم ��ات او
امل� �س� �ت� �ن ��دات ذات ال �ص �ل��ة ب �م �ج��ال
عمله والرد على مكاتبات الديوان،
وف ��ي ح ��ال ع ��دم ال ��رد او ال�ت�ق��اع��س
تتخذ االجراءات القانونية الالزمة
بحق املخالفني.
ول � �ل � �م � �ج � �ل� ��س دع � � � � � ��وة اي م ��ن
ممثلي الجهات الحكومية او غير
الحكومية لحضور اجتماعاته.
م��ادة ( :)9يشكل املجلس لجانًا
دائ� �م ��ة مل �م��ارس��ة اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ن
وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ
قراراته ،وذلك على النحو التالي:
 - 1ل� �ج� �ن ��ة ال � �ح � �ق� ��وق امل ��دن� �ي ��ة
والسياسية.
 - 2لجنة حقوق األسرة.
 - 3ل �ج �ن��ة م �ن��اه �ض��ة ال�ت �ع��ذي��ب
وال �ت �م �ي �ي��ز ال �ع �ن �ص��ري وم �ك��اف �ح��ة
االتجار بالبشر.
 - 4لجنة الشكاوى والتظلمات.
ل�ل�م�ج�ل��س إن� �ش ��اء ل �ج��ان اخ ��رى
ب � � �ق� � ��رار ي� � �ص � ��در ب ��أغ� �ل� �ب� �ي ��ة ث �ل �ث��ي
االعضاء.
وي �ت��ول��ى رئ��اس��ة ك��ل ل�ج�ن��ة اح��د
أع � � �ض� � ��اء امل � �ج � �ل� ��س ،ول� �ل� �ج� �ن ��ة ان
ت �س �ت �ع�ي�ن ب� �م ��ن ت� � ��رى االس �ت �ع��ان��ة
ب� �خ� �ب ��رات ��ه ل � � ��دى ب �ح �ث �ه ��ا أي م��ن
امل��وض��وع��ات املنوطة بها ،دون أن
يكون له حق التصويت.
مادة ( :)11يكون للديوان أمانة
عامة يرأسها أمني عام يعني بقرار
م� ��ن امل� �ج� �ل ��س وي� �خ� �ت ��ص ب�ت�ن�ف�ي��ذ
قرارات املجلس واللجان والتنسيق
فيما بينها ،واإلشراف على شؤون
العاملني والشؤون املالية واالدارية
وف�ق��ا ل�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،وي�ع��اون��ه
ف ��ي ذل � ��ك ع � ��دد ك � ��اف م ��ن ال �خ �ب��راء
واالخ� � �ت� � �ص � ��اص� � �ي �ي��ن وامل� ��وظ � �ف�ي��ن
امل��ؤه �ل�ين ،وذل ��ك ل�ل�ق�ي��ام ب��األع�م��ال
ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل � �ع� ��اون� ��ة وال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة
وغيرها من األعمال الالزمة لحسن
سير العمل باللجان.
وي�ح�ض��ر األم�ي�ن ال �ع��ام جلسات
امل� �ج� �ل ��س دون ان ي � �ك ��ون ل� ��ه ح��ق
التصويت.
مادة  :12تكون للديوان ميزانية
م�ل�ح�ق��ة ب�م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ال�ع��ام��ة،
ت �ش �م��ل اي� � ��رادات� � ��ه وم� �ص ��روف ��ات ��ه،
وت � �ب� ��دأ ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة وت �ن �ت �ه��ي
م��ع ب��داي��ة وان �ت �ه��اء ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
ل �ل��دول��ة ،وت�س�ت�ث�ن��ى ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
االولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا
ال �ق��ان��ون وت�ن�ت�ه��ي ب�ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة
املالية التالية.
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استقبل المهنئين برمضان

عسكر :تحصين الجبهة الداخلية
لمواجهة التحديات الخارجية
أك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
اه �م �ي��ة االل �ت �ف��اف ح ��ول ال �ق �ي��ادة
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة وال � � �ح � � �ف � ��اظ ع �ل��ى
وح��دة نسيج املجتمع الكويتي
وال �ت �م �س��ك ب ��ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة
وال�ب�ع��د ع��ن ك��ل م��ا ي�ث�ي��ر الفتنة
الطائفية بني الكويتيني محذرا
من ان املنطقة املحيطة بالكويت
ت�ش�ه��د اح ��داث ��ا س��اخ�ن��ة تتطلب
ت� �ح� �ص�ي�ن ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وت�غ�ل�ي��ب امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة على
اي مصلحة خاصة ملواجهة تلك
التحديات ومخاطرها املحتملة.
وق ��ال عسكر خ�ل�ال استقباله
امل�ه�ن�ئ�ين ب�ح�ل��ول ش�ه��ر رم�ض��ان
امل� �ب ��ارك ف ��ي دي��وان �ي �ت��ه :ان ه��ذا
التواصل االجتماعي والشعبي
الذي تشهده دواوين اهل الكويت
خ�لال الشهر الفضيل يؤكد قيم
االخ��وة وال��وح��دة الوطنية التي
ج �ب��ل ع�ل�ي�ه��ا ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
حيث املحبة هي العنوان الكبير
ال � ��ذي ي �ج �م �ع �ه��م م ��ؤك ��دا اه�م�ي��ة
اللقاءات االجتماعية والتواصل
ب�ي�ن اب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ا في
ك ��ل امل �ن��اس �ب��ات مل ��ا ف ��ي ذل� ��ك من
دور ك�ب�ي��ر ف ��ي ت �ع��زي��ز ال ��رواب ��ط
وال �ت��آل��ف ب�ين اب �ن��اء ه ��ذا ال��وط��ن
الحبيب سائال الله عز وج��ل ان
يعيد شهر رمضان على الجميع
بالخير واليمن والبركات.
واش � � ��اد ع �س �ك��ر ب ��االن� �ج ��ازات
غ� �ي ��ر امل� �س� �ب ��وق ��ة مل �ج �ل ��س االم� ��ة
ال �ح��ال��ي م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه بفضل
ال�ت�ع��اون م��ع السلطة التنفيذية
خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة ادوار ان� �ع� �ق ��اد ث��م
اق � ��رار ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ي�ن امل�ه�م��ة
التي يحتاجها املواطن الكويتي
ول� ��م ت �ن �ج��ح امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة
في اقرارها وعلى رأسها قانون
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ال� ��ذي سيحل
م� �ش ��اك ��ل ك� �ب� �ي ��رة ت� �ع ��ان ��ي م�ن�ه��ا
االس � ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ن �ه��ا ظ��اه��رة
ه��روب الخدم اضافة ال��ى قانون

عسكر العنزي

زيادة القرض االسكاني وقانون
حماية املستهلك وقانون التأمني
ال �ص �ح��ي ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن وق��ان��ون
مكافأة نهاية الخدمة للمواطنني
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص وإنشاء الهيئة العامة
ل �ل�ات � �ص� ��االت وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ن �ق��ل وت� �ش� �ج� �ي ��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
امل �ب��اش��ر وق��ان��ون دي� ��وان ح�ق��وق
االن � �س � ��ان وق � ��ان � ��ون ال �ك ��ام �ي ��رات
االم �ن �ي��ة وت �ع��دي��ل ق��ان��ون إن�ش��اء
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف��أص�ب��ح
م��ن ح��ق امل��واط��ن ال�ع��ادي الطعن
في أي قانون يقره مجلس األمة
ويرى فيه شبهة دستورية.
وأش��ار عسكر ال��ى ان املجلس
الحالي نجح في وضع القضية
االس �ك��ان �ي��ة وم �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة
على الطريق الصحيح الفتا الى
ان ��ه ب�ف�ض��ل ت �ع��اون امل �ج �ل��س مع
الحكومة تمكنت وزارة االسكان
من توزيع  12الف وحدة سكنية
ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��ال ��ي امل ��اض ��ي وم��ن
امل � �ق� ��رر ت� ��وزي� ��ع  12ال � ��ف وح� ��دة
اخرى خالل العام املالي الجاري
وه��و ان�ج��از غير مسبوق وذل��ك
ان ي �ت��م ت ��وزي ��ع  24ال� ��ف وح ��دة
خ�ل��ال ع ��ام�ي�ن ف �ق��ط م �ش �ي��را ال��ى
ان ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة اول��وي��ة

ل�ل�م��واط�ن�ين وللمجلس الحالي
ال� � ��ذي ل� ��ن ي �ق �ب��ل ب �غ �ي��ر ح �ص��ول
امل��واط �ن�ين ع�ل��ى ح��ق ال�س�ك��ن في
اسرع وقت ممكن.
واض � � ��اف ع �س �ك��ر ان امل �ج �ل��س
ال �ح��ال��ي وألول م ��رة ف ��ي ت��اري��خ
مجلس األمة يقر الخطة التنموية
السنوية للعام امل��ال��ي2016/205
ق �ب ��ل اق � � ��رار امل� �ي ��زان� �ي ��ة ب� ��ل وأق� ��ر
اخ �ي��را ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة الثانية
للعام  2017/2016للمرة األولى
ق � �ب� ��ل ع � � ��ام ك � ��ام � ��ل م � ��ن اع� �ت� �م ��اد
م �ي��زان �ي��ات �ه��ا وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي ان
الحكومة ملزمة بإعداد ميزانية
م �ت �ط��اب �ق��ة ت �م��ام��ا م ��ع م �ش��اري��ع
ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة م��وض �ح��ا ان
م�ج�ل��س االم ��ة س �ي��واص��ل السير
ع �ل��ى ط��ري��ق االن� �ج ��ازات ل�خ��دم��ة
امل� ��واط � �ن �ي�ن وت� �ب� �ن ��ي ق �ض��اي��اه��م
والعمل على حلها بفضل روح
ال �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء ب�ين السلطتني
التشريعية والتنفيذية مطالبا
جميع ال��وزراء بالعمل على حل
م� �ش ��اك ��ل امل ��واط � �ن �ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
واالل� � �ت � ��زام ب�ت�ن�ف�ي��ذ م ��ا ورد ف��ي
ال�خ�ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة ال�س�ن��وي��ة من
م �ش��اري��ع ف��ي م��واع �ي��ده��ا وش��دد
ع�ل��ى ض ��رورة تطبيق الحكومة
للقوانني التي اصدرها املجلس
ال� �ح ��ال ��ي ل �ي �ش �ع��ر ال � �ن� ��اس ب�ت�ل��ك
االنجازات.

الميزانيات تصوت األحد على ربط
ميزانية 2016/2015
ت � �ص� ��وت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ب �ع��د غد
األحد على مشروع قانون بربط
م �ي��زان �ي��ة ال � � � � ��وزارات واإلدارات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2016/2015فيما تناقش لجنة
امل��راف��ق ال �ع��ام��ة م �ش��روع ق��ان��ون

ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  5لسنة  2005في شأن بلدية
ال�ك��وي��ت و 7م�ق�ت��رح��ات بقوانني
ف � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ش � ��أن ك� �م ��ا ت �ن��اق��ش
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر
وج��زي��رة ب��وب�ي��ان و 3مقترحات

بقوانني ف��ي ش��أن إن�ش��اء الهيئة
العامة إلدارة األزمات والكوارث
و 8اقتراحات برغبة.

الهاجري يدين
استهداف
السفير اإلماراتي
في الصومال

برلمان
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أقام حفل استقبال في ديوانه

الحريجي :قانون
الجرائم اإللكترونية
يصون الحريات العامة

ماضي الهاجري

الحريجي خالل حفل االستقبال بديوانه

أدان م � � �ق� � ��رر ل �ج �ن ��ة
ال� � � �ش � � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
النائب ماضي الهاجري
ال�ه�ج��وم اإلره��اب��ي ال��ذي
ت� �ب� �ن� �ت ��ه ح � ��رك � ��ة ش� �ب ��اب
امل� �ج ��اه ��دي ��ن اإلره ��اب� �ي ��ة
وال� ��ذي اس�ت�ه��دف سفير
دول ��ة اإلم � ��ارات العربية
ال�ش�ق�ي�ق��ة ف��ي ال�ص��وم��ال
وأس �ف��ر ع��ن ق�ت��ل منفذي
الحادث وبعض الجنود
الصوماليني.
واس �ت �ن �ك��ر ال �ه��اج��ري
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
ه� � ��ذا ال� �ع� �م ��ل اإلره� ��اب� ��ي
ال� �ج� �ب ��ان ال� � ��ذي ي�ت�ن��اف��ى
ت � �م� ��ام� ��ا م� � ��ع ك� � ��ل ال �ق �ي ��م
واألخ� � � �ل� � � ��اق وامل� � � �ب � � ��ادئ
اإلن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة وم � � � ��ع ك��ل
ال � � �ش � ��رائ � ��ع ال � �س � �م� ��اوي� ��ة
راف � � � � � �ض � � � � ��ا م � � � �ث� � � ��ل ت � �ل� ��ك
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة
ال� � �ت � ��ي ت� � � � ��ودي ب� � � � ��أرواح
األبرياء.
واكد الهاجري وقوف
ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي إل ��ى
ج��ان��ب ش �ع��ب اإلم� � ��ارات
الشقيق ودع �م��ه ل�ك��ل ما
ت� �ق ��وم ب ��ه اإلم � � � ��ارات م��ن
إج � � � � � ��راءات ت� �ح� �ف ��ظ ل �ه��ا
ح� �ق ��وق� �ه ��ا وش� � � ��دد ع �ل��ى
أه�م�ي��ة ت�ض��اف��ر الجهود
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة وال� � ��دول � � �ي� � ��ة
ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�إره ��اب في
كافة املناطق.

أبدى النائب سعود الحريجي
تحفظه على بعض م��واد قانون
الجرائم االلكترونية في مسألة
الرقابة وال�ت��ي ق��د ال تتوافق مع
ما تتمتع به الكويت من مساحة
الحريات التي ارتضاها الشعب
وال �ح �ك��م ق��ائ�لا :إن ال �ق��ان��ون في
مجمله يصون الحريات العامة
من االعتداء ويمنع من التجاوز
على اآلخرين إال أن ذلك ال يعني
القبول بتكميم األفواه.
وق� � � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي ف � ��ي ح �ف��ل
استقبال املهنئني بمناسبة شهر
رم �ض��ان ف��ي دي��وان��ه  :ان ق��ان��ون
ال � �ج� ��رائ� ��م االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ي �خ��دم
ال�ج�م�ي��ع وي �م �ن��ع ال �ت �ج��اوز على
ح��ري��ات اآلخ��ري��ن مشيرا ال��ى أن
ال ��دول تحتاج إل��ى ه��ذا القانون
حتى تدخل في اتفاقيات دولية.
وح� � � � � � ��ول ه� � � �م � � ��وم وم� � �ش � ��اك � ��ل
ال � �ج � �ه ��راء ق � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي  :إن

امل �ح��اف �ظ��ة ت �ح �ت��اج إل � ��ى م�ج�م��ع
وزارات ش ��ام ��ل وه � ��ذا األم � ��ر ت��م
إدراج� � � ��ه ف ��ي ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة
ال�س�ن��وي��ة ال�ح��ال�ي��ة ون�س�ع��ى ال��ى
تأهيل وت�ط��وي��ر ط��ري��ق الساملي
وت �ج��دي��د ال� �ط ��رق ��ات وال � �ش ��وارع
وإنشاء منتزهات فيها.
وأض � ��اف ال �ح��ري �ج��ي أن شهر
رمضان الفضيل وما يشهده من
غ �ب �ق��ات ه��ي م �ن��اس �ب��ات م�ب��ارك��ة
ت��ؤل��ف ال �ق �ل��وب ب ��أج ��واء أس��ري��ة
داع�ي��ا الله أن يوفقه لالستمرار
ف��ي خ��دم��ة ال �ك��وي��ت وأه �ل �ه��ا من
دون ت�ف��رق��ة أو تمييز م��ؤك��دا ان
ه��ذا دأب��ه منذ ن��ال ش��رف تمثيل
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ف� ��ي م�ج�ل��س
االمة.

العتيبي يسأل عن شهادات
الجامعات السودانية
وج��ه ال�ن��ائ��ب ف ��ارس العتيبي
سؤاال إلى وزير التربية والتعليم
العالي طلب فيه تزويده بأسماء
الجامعات الحكومية السودانية
املعترف بشهادتها لدى التعليم
العالي في دولة الكويت وأسماء
ال �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات الكويتيني
ال��ذي��ن ت �خ��رج��وا م��ن ال�ج��ام�ع��ات
الحكومية السودانية من حملة
املاجستير وال��دك �ت��وراه وال��ذي��ن
ت � ��م اع � �ت � �م� ��اد ش � �ه� ��ادات � �ه� ��م ل ��دى
التعليم العالي الكويتي وأسماء
ه��ذه ال�ج��ام�ع��ات م�ن��ذ ب��داي��ة ع��ام
 2006حتى تاريخ السؤال.

فارس العتيبي
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ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

الجمعة  09رمضان  26 . 1436يونيو 2015

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 العاشر)

المجلس بايع باإلجماع سمو الشيخ نواف األحمد وليا للعهد

الفصل التشريعي العاشر :انتقال مسند اإلمارة

إعداد سامح محمد وأيمن
عبد اهلل وعبده إبراهيم:

انشطة الفصل التشريعي العاشر
األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

العدد 2412 2995

523

تقارير
اللجان

نائب الرئيس
ت��رش��ح ملنصب رئ�ي��س املجلس
ال �ن��واب م�ش��اري العنجري وط�لال
ال � �ع � �ي� ��ار وف � �ه � ��د ال � �خ � �ن� ��ة ،وج � ��رت
االنتخابات ون��ال النائب مشاري
ال �ع �ن �ج��ري  27ص ��وت ��ًا م �ق��اب��ل 18
للنائب ط�لال العيار و 18للنائب
فهد ال�خ�ن��ة ،وأع �ي��دت االنتخابات
ب �ي �ن �ه��م ل �ك��ن ال �ن ��ائ ��ب ف �ه��د ال�خ�ن��ة

أمين السر
ترشح ملنصب أمني السر النواب
ب��راك ال�ن��ون وع�ل��ي الخلف وخلف

االستجوابات

تزكية الرئيس
ق � ��ام م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ف�ص�ل��ه
التشريعي العاشر بتزكية النائب
ج��اس��م ال �خ ��راف ��ي رئ �ي �س��ًا ملجلس
األمة إذ لم يترشح أحد غيره لهذا
املنصب.

ان � �س � �ح� ��ب وج � � � ��رت االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ب�ي�ن ال �ن��ائ �ب�ين م �ش ��اري ال�ع�ن�ج��ري
وط �ل��ال ال �ع �ي��ار ول �ك �ن �ه �م��ا ت �ع��ادال
في النتيجة بـ 32لكل منهما وفاز
العنجري بمنصب نائب الرئيس
بالقرعة.

دم �ي �ث �ي��ر وأج � ��ري � ��ت االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ف�ح�ص��ل ال�ن��ائ��ب ب ��راك ال �ن��ون على
 15ص��وت��ًا وال �ن��ائ��ب ع �ل��ى ال�خ�ل��ف
 21ص��وت��ًا وال�ن��ائ��ب خلف دميثير
 ،27ولم يحصل أحد على النصاب
ال�ق��ان��ون��ي وان�س�ح��ب ال�ن��ائ��ب ب��راك
ال �ن��ون وأع� �ي ��دت االن �ت �خ��اب��ات بني
ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �خ� �ل ��ف وخ �ل��ف
دميثير فحصل خلف دميثير على
منصب أم�ين السر بحصوله على

القوانني
املنجزة

الخطاب األميري
وق��ام ب�ت�لاوة ال�خ�ط��اب األم�ي��ري
سمو األمير الشيخ صباح االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح رئ �ي��س ال � ��وزراء
آن��ذاك وق��ال سموه :نعرف جميعًا
أن ن�ظ��ام الحكم عندنا ي�ق��وم على
ف� �ص ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ات م � ��ع ت �ع��اون �ه��ا
ال�ت��زام��ًا بأحكام ال��دس�ت��ور وروح��ه
ب�م��ا يمنع ال �ت��داخ��ل واالزدواج� �ي ��ة
ف ��ي امل� �م ��ارس ��ة وإث � � ��ارة ال �خ�ل�اف��ات
ال�ت��ي ال ط��ائ��ل منها والحكومة إذ
ت�ف�ت��ح أول� ��ى ص�ف�ح��ات�ه��ا ال�ج��دي��دة
ب��ال �ت �ع��ام��ل م� ��ع م �ج �ل �س �ك��م امل��وق��ر
ف��إن �ه��ا ع �ل��ى ي �ق�ي�ن م ��ن ت �ج��اوب �ك��م
بروح املسؤولية والرغبة الصادقة
ب��ال �ت �ع��اون وإش ��اع ��ة أج � ��واء األم��ل
وال� �ت� �ف ��اؤل ب��ال �ع �م��ل ال� �ج ��اد امل�ث�م��ر
م ��ن أج � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وأه� �ل� �ه ��ا ن�ح��ن
وأبناؤنا وأحفادنا من بعدنا.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يحيي الحضور في مجلس األمة وفي الصورة ولي العهد والراحل جاسم الخرافي

رفع الحصانة

تنشر جريدة الدستور على
حلقات بمعاونة إدارة
التوثيق والمعلومات في
األمانة العامة لمجلس
األمة أحداث الفصول
التشريعية لمجلس األمة
الكويتي بدءا من الفصل
األول إلى الفصل الثالث
عشر وتتناول فيةا أهم
أحداث الفصل من أنشطة
نيابية رقابية وتشريعية
لنواب الفصولونستكمل
في هذا العدد هذه
الفصول ونتناول فية
الفصل التشريعي العاشر
الذي استمر  1032يومًا.
يعود تاريخ انتخابات
مجلس االمة في فصله
التشريعي العاشر الى
الخامس من يوليو عام
 2003وكان قد تنافس
في تلك االنتخابات 246
مرشحًا بينهم 43
عضوًا سابقًا في الفصل
التشريعي التاسع على
أصوات  136715ناخبا
شارك منهم 110364
باالقتراع وبنسبة 81
في المائة من إجمالي
الناخبين .وانتهى هذا
الفصل بالحل الدستوري
بسبب الخالف حول
تقليص الدوائر االنتخابية
الى عشر أو خمس.

النطق السامي
افتتح سمو أمير البالد الراحل
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر االح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال �ص �ب��اح دور االن �ع �ق��اد االول من
ه ��ذا ال�ف�ص��ل ف��ي  19ي��ول�ي��و 2003
وق� ��ال س �م��وه ف ��ي ن�ط�ق��ه ال �س��ام��ي:
فكرت كثيرا بأن أقول لكم ما يملية
ع�ل��ى ض�م�ي��ري ول�ك�ن��ي م�ت��أك��د ب��أن
كل واح��د منكم سيعمل بكل جهد
مل�ص�ل�ح��ة ه ��ذا ال�ب�ل��د ال�ط�ي��ب البلد
ال��ذي مرت علية الكثير من االمور
ولكنه تعدى كل هذه األمور ووقف
بكل جهد وتوفيق ما سيمر علية
إنني متأكد أنكم نعم ما ستملية
عليكم وما يملية أيضا إحساسكم
وش � �ع� ��ورك� ��م ل� �خ ��دم ��ة ه� � ��ذا ال �ب �ل��د
الطيب.
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مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل العاشر
الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

العاشر

2003/7/19م

2006/5/21م

142

يتكون الفصل من أربعة أدوار هي :
الدور

بداية الدور

نهاية الدور

عدد املضابط

الدور األول

2003/7/19م

2003/7/22م

5

الدور الثاني

2003/10/20م

2004/6/29م

54

الدور الثالث

2004/10/26م

2005/6/29م

59

الدور الرابع

2005/10/17م

2006/5/21م

34

 30مقابل  28للنائب على الخلف.
مراقب المجلس
ت��رش��ح ال�ن��ائ�ب��ان س��ال��م الحماد
وب ��اس ��ل ال� ��راش� ��د مل �ن �ص��ب م��راق��ب
املجلس ونال النائب باسل الراشد
 31صوتا مقابل  29للنائب سالم
ال� �ح� �م ��اد وف� � ��از ال� ��راش� ��د ب�م�ن�ص��ب
املراقب.
وم �ك ��ث ال �ف �ص��ل ال �ع��اش��ر 1032
ي ��وم ��ًا ع �ق��د خ�ل�ال �ه ��ا  142ج�ل�س��ة
سؤاال
كما شهد هذا الفصل 2995
ً
ب��رمل��ان�ي��ًا و  2078اق �ت��راح��ًا برغبة
و 527اق�ت��راح��ًا ب�ق��ان��ون ،كما شهد
ال� �ف� �ص ��ل واس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ل � � ��وزراء
امل��ال�ي��ة وال�ص�ح��ة وال��دول��ة لشؤون
مجلس ال� ��وزراء واالع �ل�ام وال�ع��دل
ورئيس الوزراء وانتهى استجواب
رئيس ال ��وزراء بحل مجلس األم��ة
حال دستوريًا في  29يونيو ،2006
ً
ومن بني اب��رز القوانني التي وافق
ع�ل�ي��ةا امل�ج�ل��س خ�ل�ال ه��ذا الفصل
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال �ج��زاء ب�م��ا يحول
جريمة الشيكات بدون رصيد الى
جنحة وت�ع��دي��ل ع�ق��وب��ة الشيكات
ب� ��دون رص �ي��د وال �س �م��اح للــبنوك
االجنبية بفتح فروع لها في البالد
وب �ت �م �ل��ك ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ل �ل �ع �ق��ارات
وإنـــشاء املدينة الجامعية.
وشهد هذا الفصل اكبر ممارسة
دس � �ت� ��وري� ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ح� �ي ��اة
النيابية وهي عملية انتقال مسند
اإلم � ��ارة ال ��ى س �م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ب�ع��د وف ��اة الشيخ
ج��اب��ر االح�م��د ف��ي منتصف يناير
. 2006
وفي جلسة تاريخية في العمل
البرملاني وافق مجلس االمة في 16

مايو  2005على مشروع الحكومة
املتضمن السماح للمرأة الكويتية
بممارسة حقوقها السياسية في
االن �ت �خ��اب وال �ت��رش �ي��ح للمجالس
ال�ن�ي��اب�ي��ة ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س على
زيادة الرواتب واالجور واملعاشات
ال�ت�ق��اع��دي��ة مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة ب��واق��ع
 50دي �ن��ارا ،واق��ر م�ش��روع القانون
ب��إي �ق��اف خ �ص��م ال� �ج ��زء امل�س�ت�ب��دل
م��ن امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي ع�ن��د س��داد
جميع الحقوق االستبدالية.
ووافق على االقتراح بقانون في
ش��أن تنظيم االح�ت��راف ف��ي املجال
ال��ري��اض��ي .كما اق��ر اي�ض��ا مشروع
ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تسوية ال��دي��ون
املستحقة على املواطنني واملترتبة
على استهالكهم للكهرباء وامل��اء
وذل��ك ب��إس�ق��اط مبلغ  2000دينار
كويتي من قيمة املبالغ املستحقة
على املواطن اذا التزم كتابة بسداد
باقي املبلغ على اقساط شهرية.
وف � � ��ي  29ي� �ن ��اي ��ر  2006ب ��اي ��ع
م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي ج �ل �س��ة خ��اص��ة
باالجماع صاحب السمو الشــيخ
ص�ب��اح األح �م��د أم �ي �رًا ل�ل�ب�لاد وف��ق
امل�ـ�ـ�ـ��ادة ال��راب�ع��ة م��ن ال��دس�ت��ور وق��د
أدى سموه اليــمني الدستورية في
ه��ذه الجلسة ال�خ��اص��ة .ك�م��ا بايع
املجلس ب��اإلج�م��اع ف��ي  20فبراير
املاضي سمو الشيخ نواف األحمد
وليا للعهد في جلسة خاصة.
كما اق��ر املجلس ب��االج�م��اع في
م� ��ارس م �ش��روع��ًا ب �ق��ان��ون يتعلق
ب ��امل� �ط� �ب ��وع ��ات وال� �ن� �ـ� �ـ� �ش ��ر اض ��اف ��ة
ال � ��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش �ـ��أن
ن ��زع امل�ل�ك�ـ�ـ�ي��ة واالس �ت �ي�ل�اء امل��ؤق��ت
للمنــفعة ال �ع��ام��ة ،وأص ��در األم�ي��ر
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح أمرًا أميريًا بتعيني الشيخ
ن��اص��ر املحمد رئيسًا ل �ل��وزراء في
فبراير عام  2006ولم ينه املجلس
�لا ف�ق��د حل
فصله التشريعي ك��ام ً
�ا دس �ت��وري��ًا ب �ت��اري��خ  31م��اي��و
ح�ل ً
عام . 2006
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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 العاشر)

المسلم والخنة والقالف والطبطبائي أكثر النواب توجيها لألسئلة

 50نائبا قدموا  2995سؤاال في  1032يوما
بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ع��اش��ر مل�ج�ل��س األم ��ة
�ؤاال ،رد ال��وزراء على 2412
 2995س� ً
سؤاال منها بمعدل  ،% 80.5وشارك
ً
في تقديم األسئلة  50نائبًا وتصدر
ق��ائ �م��ة ال � �ن� ��واب م ��ن ح �ي��ث ت��وج �ي��ة
األس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل امل �س �ل��م بـ
 302س� � ��ؤال ،وال �ن ��ائ ��ب ف �ه��د ال�خ�ن��ة
�ؤاال ،وال � �ن� ��ائ� ��ب ح�س�ين
ب � �ـ  213س � � � � � ً
سؤاال ،والنائب وليد
القالف بـ 168
ً
سؤاال ،وكان أقل
161
الطبطبائي بـ
ً
النواب توجيةا لألسئلة النواب بدر
الفارسي وراش��د الهبيدة وعبدالله
ال �ه��اج��ري وول �ي��د العصيمي ولكل
منهم سؤاالن.
وك� ��ان� ��ت أك� �ث ��ر ال� � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ًا
ل�ل�أس �ئ �ل��ة ه ��ي ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
�ؤاال ،ووزارة املالية
العالي بـ  431س� ً
�ؤاال ،وم �ج �ل ��س ال ��دول ��ة
ب � �ـ  328س � � � � ً
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب � �ـ 225
�ؤاال ،وك��ان
�ؤاال ،والصحة  219س� ً
س� ً
األق��ل تلقيا لألسئلة وزارة شـؤون

معدل الرد على األسئلة

األمة بعدد؟ أسئلة ثم البلدية بـ 23
سؤاال.
ً
أم��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة على األسئلة
ف �ت �ص��درت �ه��ا وزارة امل��ال �ي��ة بنسبة
 % 94.2من إجمالي األسئلة ،ووزارة
ال ��دف� ��اع ب �ن �س �ب��ة  ،% 89وال �ت �ج��ارة
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة ب� �ن � �س� �ب ��ة ،% 86.6
واالسكان بنسبة .% 85.3
وت� ��وض � ��ح ال � � �ج� � ��داول وال� ��رس� ��وم
ال �ب �ي��ان �ي��ة ع� ��دد أس �ئ �ل��ة ال� �ن ��واب في
الفصل العاشر وعدد األسئلة التي
تلقتها ك��ل وزارة ون�س�ب��ة اإلج��اب��ة
وتصنيف اإلجابات.
 امل ��دة الفعلية للفصل ال�ع��اش��ر: 1032يومًا
سؤاال
2995
األسئلة:
إجمالي
ً
 إجمالي األجوبة 2412 :جوابًا معدل الرد٪ 80٫5 : م�ت��وس��ط ت��وج�ي��ة األس �ئ �ل��ة2٫9 :سؤال يوميًا

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد
األول
14٫3٪

لم يتم الرد
19٫5٪
الجواب
80٫5٪

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد

2412

583

2319

العدد

428

1256

758

553

2995

املعدل

٪ 80٫5

٪ 19٫5

٪ 100

املعدل

٪ 14٫3

٪ 41٫9

٪ 25٫3

٪ 18٫5

٪ 100

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

تصنيف أسئلة الفصل العاشر

5

بدر الفارسي

2

22

عبدالله عكاش

69

39

محمد الفجي

6

براك النون

21

 23عبدالله الفحماء

4

40

محمد الخليفة

67

7

جاسم الكندري

88

24

عبدالله الرومي

18

 41محمد البصيري

100

8

جمال العمر

39

 25عبدالواحد العوضي

9

42

مخلد العازمي

29

9

حسن جوهر

97

26

عبدالوهاب الهارون

26

 43مرزوق الحبيني

8

10

حسني القالف

168

27

عصام الدبوس

61

44

11

حسني مزيد

43

28

علي الهاجري

12

 45مشاري العنجري

مسلم البراك

137
33

12

خالد العدوة

41

29

علي الدقباسي

108

46

ناصر الصانع

90

13

خالف دميثير

22

30

علي السعيد

8

47

وليد الجري

91

14

راشد الهبيدة

2

31

علي الراشد

95

 48وليد الطبطبائي

15

سالم الحماد

4

32

عواد العنزي

108

49

وليد العصيمي

2

16

صالح عاشور

102

33

غانم امليع

7

50

يوسف الزلزلة

120

17

37

فهد امليع

4

اإلجمالي

2020

 17صالح خورشيد

161

اجمالي األسئلة

14

األجوبة

4

باسل الراشد

105

 21عبدالله الهاجري

2

38

اعتذر
عن عدم الرد

محمد الصقر

9

إجابة سرية

3

أحمد باقر

28

 20عادل الصرعاوي

43

املرفقات لدى
األمانة العامة

37

محمد املطير

11

عدم

23

36

فيصل املسلم

302

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

43
60
42
73
75
168
138 225
171 214
240 328
161 197
348 431
165 219
136 177
102 139
1
23
29
34
97
124
93
147
105 133
75
92
118 182
1
3
6
26
2146 2995

1
5
1
1
1
1
5
15

1
1
2

4
19
65
2
6
59
1
2
2
3
1
3
8
175

2
25
5
5
9
4
2
3
5
3
1
2
2
6
74

املجموع

2

أحمد املليفي

69

19

طالل العيار

89

35

فهد الخنة

213

الوزراء

ردود الوزراء

طلب تمديد

1

أحمد السعدون

64

 18ضيف الله بورمية

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

الردود

لم يتم الرد

47
65
2 140
- 165
1 182
2 309
4 171
19 356
2 170
5 142
1 108
1
29
9 101
12 98
5 107
1
75
18 128
1
17
81 2412

لم يصل
الرد حتى

م

النائب

عدد
األسئلة

م

الثالث
25٫3٪

الثاني
٪ 41٫9

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي العاشر
النائب

الرابع
18٫5٪

13
8
26
60
31
17
22
56
47
30
30
22
5
14
37
21
16
36
2
9
505

املعدل

٪ 78.3
٪ 89
٪ 83.3
٪ 73.3
٪ 85
٪ 94.2
٪ 86.8
٪ 82.6
٪ 77.6
٪ 80.2
٪ 77.7
٪ 4.3
٪ 85.3
٪ 81.5
٪ 66.7
٪ 80.5
٪ 81.5
٪ 70.3
٪ 33.3
٪ 65.4
٪ 80.5

ملف
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 523اقتراحا بقانون  ٪ 54.5منها فردية
و % 45.5مشتركة
القوانين خالل الفصل العاشر

تصنيف موضوعات االقتراحات بقانون

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

انتخابات مجلس األمة

58

حماية األموال العامة

6

الرعاية االجتماعية

56

املهن املصرفية

6

القضاء

53

البيئة

4

الرعاية السكنية

49

التنمية

4

التعليم

38

الجنسية

28

القروض

4

العسكريون

24

التعاونيات

4

الخدمة املدنية

23

أمالك الدولة

4

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العمل األهلي

21

امليزانيات

3

الشباب والرياضة

18

ديوان املحاسبة

3

العدد

71

216

128

108

523

شركات املساهمة

17

املناقصات

2

املعدل

% 13.6

% 41.3

% 24.5

% 20.6

٪ 100

املعاشات

16

قطاع النفط

2

حماية املستهلك

16

حقوق اإلنسان

1

الرعاية الصحية

14

الذمة املالية

1

املعاقون

11

البلدية

1

االتصاالت

8

الزراعة

1

املتقاعدون

7

الخطوط الكويتية

1

االقتصاد

7

أخرى

6

املرئي واملسموع

6

املجموع

523

األول
13٫6٪

الرابع
20٫6٪

مشترك
45٫5٪

فردي
54٫5٪

الثالث
24٫5٪

الثاني
41٫3٪

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

العدد

285

238

523

املعدل

٪ 54٫5

٪ 45٫5

٪ 100

 48ن��ائ �ب��ا ق ��دم ��وا  523اق �ت��راح��ًا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
العاشر منها  285اق�ت��راح��ًا منفردا
و 238اق �ت��راح��ًا م �ش �ت��رك��ا ،وت �ص��در
ق ��ائ � �م ��ة ال � � �ن� � ��واب األك� � �ث � ��ر ت �ق��دي �م��ا
لالقتراحات النائب د .حسن جوهر
بـ  75اقتراحًا بقانون ثم حل ثانيًا
النائب د .فيصل املسلم بـ  71اقتراحًا

ث��م ج ��اء ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ال�ن��ائ��ب
صالح عاشور بـ  67اقتراحًا بقانون
وتقاسم املركز الرابع النائب عادل
الصرعاوي وعلي الراشد حيث قدم
كل منهما  60اقتراحًا بقانون وحل
خامسا النائب د يوسف الزلزلة بـ
 59اقتراحًا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب األك� � � �ب � � ��ر م��ن

االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن مل ��وض ��وع
ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم��ة حيث قدم
ال�ن��واب بشأنه  58اق�ت��راح��ا بقانون
ث��م م��وض��وع ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب �ـ  56اق �ت��رح��ا ب �ق��ان��ون ث��م ال�ق�ض��اء
ب �ـ  53اق �ت��راح��ًا ب �ق��ان��ون ث��م ال��رع��اب��ة
السكنية بـ  49اقتراحًا ثم التعليم بـ
 38اقتراحًا.

وق� � ��دم ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد األول
م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي ال�ع��اش��ر 71
ق��ان��ون��ا و 216اق �ت��راح��ًا ب�ق��ان��ون في
الدور الثاني و 128في دور االنعقاد
ال�ث��ال��ث و 108اق �ت��راح��ات ف��ي ال��دور
الرابع.

 8طلبات برفع الحصانة عن  8نواب
وف � ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ع��اش��ر
قدمت طلبات برفع الحصانة عن نواب،
ونظر املجلس في ,طلبات ولم يبت في
ط�ل��ب واح ��د ،وك ��ان أك �ث��ر ال �ن��واب ال��ذي��ن
قدمت في حقهم طلبات برفع الحصانة
النائب ص�لاح خورشيد حيث ق��دم في
حقه 3طلبات ،وف��ي املقابل ف��إن النواب
خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر وص��ال��ح ع��اش��ور وع�ل��ي
الدقباسي وبراك النون وعبدالله راعي

الفحماء ومرزوق الحبيني وغانم امليع
وفهد امليع ق��دم في حق كل منهم طلب
واح��د برفع الحصانة .ورف��ض املجلس
رف��ع الحصانة ع��ن ال�ن��واب ف��ي 7طلبات
ف�ي�م��ا ل��م ي�ب��ت ف��ي ط�ل��ب واح� ��د ،وك��ان��ت
ال �ط �ل �ب��ات ت� �ت ��وزع ف �ي �م��ا ب�ي�ن  4ط�ل�ب��ات
ق �ض��اي��ا ج �ن��ح ص �ح��اف��ة وط �ل��ب ق�ض��اي��ا
أموال عامة 3 ,طلبات فرعيات.

قرار المجلس
قرار املجلس

موافقة

رفض

لم يبت

اإلجمالي

العدد

-

7

1

8

املعدل

-

٪ 87٫5

% 12.5

٪ 100

طلبات رفع الحصانة خالل الفصل التاسع
النائب

قرار املجلس
عدد
الطلبات موافقة رفض لم يبت

القضايا

النائب

صالح خورشيد

3

-

3

-

 3جنح
صحافة

عبدالله راعي
الفحماء
مرزوق الحبيني

خلف دميثير

1

-

-

1

 1أموال
العامة

صالح عاشور

1

-

1

-

 1جنح
صحافة

علي الدقباسي
براك النون

1

-

1

-

 1فرعيات

غانم امليع
فهد امليع

االجمالي

قرار املجلس
عدد
الطلبات موافقة رفض لم يبت
1

1

8

-

-

-

1

1

7

-

-

1

القضايا

 1فرعيات

 1فرعيات
 4جنح
صحافة3 ,
فرعيات1 ,
أموال عامة

aldostoor
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 48نائبا قدموا  2078اقتراحا برغبة
أبرزها للمرافق العامة والخدمات
الرغبات خالل الفصل العاشر

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي العاشر

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
4%

األول
9.7%

الرابع
22.5%

الثاني
37.4%

الثالث
30.4%

املوضوع

العدد

مرافق
وخدمات

279

الرعاية
الصحية

263

املوضوع

العدد

تسمية شوارع

39

الخدمة املدنية

18

املعاقون

16

التأمينات

16

الجمعيات
التعاونية

14

الشباب
والرياضة

13

املتقاعدون

13

النفط

12

التجنيس

12
12

التعليم

189

املرور

166

التوظيف

130

شؤون األسرة

126

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

اتصاالت

111

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

االقتصاد

105

العدد

1994

84

2078

العدد

202

778

631

467

2078

العسكريون

96

املعدل

٪ 96

٪4

100٪

املعدل

٪ 9٫7

٪ 37٫4

٪ 30٫4

٪ 22٫5

٪ 100

الرعاية
السكنية

92

العمل األهلي

اإلعالم

49

أمة وبلدي

7

حماية
املستهلك

49

الزراعة

3

القضاء

44

الظواهر
السلبية

1

القروض

43

أخرى

119

املعاشات

41

املجموع

2078

فردي
96%

 2078رغ� �ب ��ة ق ��دم �ه ��ا  48ن��ائ� ً�ب��ا
ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ع��اش��ر
ت �ن��وع��ت م ��ا ب �ي�ن رغ � �ب ��ات ل �ل��رع��اي��ة
االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ة واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة
وال �ص �ح �ي��ة وال� � �ق � ��روض وال ��رع ��اي ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ورغ� � �ب � ��ات ل �ل �ع �س �ك��ري�ين
وامل �ع��اق�ي�ن وامل �ت �ق��اع��دي��ن وال�ت�ع�ل�ي��م

وامل � ��رور وال �ن �ف��ط وال�ت�ج�ن�ي��س ،وق��د
ك ��ان ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر م��ن ال��رغ�ب��ات
للمرافق والخدمات بعدد  279رغبة
ث��م ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب �ـ  263رغ�ب��ة
ثم التعليم بـ  189رغبة ثم امل��رور بـ
 166رغبة ثم التوظيف بـ  130رغبة
ث��م ش ��ؤون األس� ��رة ب �ـ  126رغ �ب��ة ثم

االتصاالت واملواصالت بـ  111رغبة.
وك� � ��ان ال � �ن� ��واب ال ��ذي ��ن ت� �ص ��دروا
ق��ائ�م��ة ت�ق��دي��م ال��رغ �ب��ات ه��م ال�ن��ائ��ب
ح�س�ين م��زي��د أولاً ب �ـ  229رغ �ب��ة ثم
النائب فيصل املسلم بـ  169رغبة ثم
النائب محمد الخليفة ب �ـ 141رغبة
فالنائب على الدقباسي بـ 136رغبة

ثم النائب عواد برد بـ 133رغبة.
وكان النواب قد قدموا في الدور
األول من الفصل التشريعي العاشر
 778رغ�ب��ة ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي و631
رغبة في ال��دور الثالث و  467رغبة
في الدور الرابع.

أعضاء مجلس األمة للفصل التشريعي العاشر عام 2006/2003
مالحظات

م
1

اسم العضو
جاسم الخرافي

مالحظات
الرئيس

م
14

اسم العضو
حسني املطيري

2

مشاري العنجري

نائب الرئيس

15

خالد العدوة

3

علي السعيد

16

خلف دميثير

4

أحمد السعدون

5

أحمد املليفي

17

راشد الهبيدة

29

6

أحمد باقر

وزير العدل

18

سالم الحماد

30

علي الهاجري

7

باسل الراشد

املراقب (الدور االول -
الدور الثاني)

19

صالح عاشور

31

علي الدقباسي

44

20

صالح خورشيد

32

علي الراشد

45

مسلم البراك

8

بدر الفارسي

21

ضيف الله بورمية

33

عواد العنزي

9

براك النون

10

جاسم الكندري

22

طالل العيار

34

غانم امليع

46

ناصر الصانع

11

جمال العمر

23

عادل الصرعاوي

35

فهد امليع

47

وليد الجري

36

فهد الخنة

48

وليد الطبطبائي

12

حسن جوهر

24

عبدالله عكاش

37

فيصل املسلم

49

وليد العصيمي

13

حسني القالف

25

عبدالله الفحماء

38

محمد املطير

50

يوسف الزلزلة

أمني السر (الدور االول
 -الدور الرابع)

أمني السر (الدور
الثاني  -الدور الثالث)

م

اسم العضو

م
26

اسم العضو
عبدالله الرومي

مالحظات

39

محمد الصقر

40

محمد الفجي

27

عبدالواحد العوضي

املراقب (الدور الثالث -
الدور الرابع)

41

محمد الخليفة

28

عبدالوهاب الهارون

محمد البصيري

عصام الدبوس

42
43

مخلد العازمي
مرزوق الحبيني

مالحظات

التجارة والصناعة

14

ملف
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أحدها لرئيس الوزراء وطلبان لطرح الثقة بالنوري والجاراهلل

 7استجوابات انتهت بحل دستوري رابع
يأتي قرار حل مجلس األمة في فصله
التشريعي العاشر ف��ي  21مايو ،2006
نتيجة لتقديم ال�ن��واب أحمد السعدون
وأحمد املليفي ود .فيصل املسلم طلبا
الس� �ت� �ج ��واب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ،بسبب ال�خ�لاف
بني الحكومة ومجلس األمة حول ملف
تعديل الدوائر االنتخابية .وتوجه أمير
الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد حفظه الله ورعاه بكلمة
إل��ى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي بثها التلفزيون
ال��رس �م��ي أع �ل��ن ف �ي��ةا ق� ��رار ح��ل مجلس
األم ��ة وان �ت �ق��د س �م��وه األج � ��واء امل�ت��أزم��ة
ال�ت��ي س��ادت ف��ي ال�س��اح��ة الكويتية في
األي� ��ام األخ �ي��رة (ق �ب��ل ح��ل م��اي��و )2006
بسبب املواجهة بني النواب والحكومة
حول تقليص الدوائر االنتخابية.
أسباب الحل :تشتت ال��رأي وتقاذف
االتهامات وإثارة الفتن
وح� � � � � ��ددت ك� �ل� �م ��ة ص � ��اح � ��ب ال �س �م ��و
أس� �ب ��اب وم � �ب� ��ررات ح ��ل ال �ب ��رمل ��ان وه��ي
«تشتت ال��رأي وانقسامه داخ��ل مجلس
األم��ة وت�ق��اذف االت�ه��ام��ات ب�ين أعضائه
وتطرق املناقشات إلى أمور غير مجدية
قد أدت إلى تعطيل أعماله وإثارة الفنت
ب�ين أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع وت�ش��وي��ة ال�ح��وار
ال��وط �ن��ي واإلض � � ��رار ب��امل �ص��ال��ح ال�ع�ل�ي��ا
بالبالد».

أزم��ة ال��دوائ��ر أج��ه��زت على تعاون
السلطتين
وي � ��أت � ��ي ه� � ��ذا ال � �ح ��ل م �س �ب �ب��ا ب �ع��دم
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ,رغ ��م ج �ه��ود ال �ع��دي��د من
األوس� � � � � ��اط ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي ب��ذل��ت ج �ه��ودا ك�ب�ي��رة
اليجاد حل لحالة االحتقان السياسي
ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ين السلطتني التنفيذية
والتشريعية من جانب والكتل النيابية
من جانب آخر لتعيد األم��ور لنصابها,
ولكنها ب��اءت ب��ال�ف�ش��ل.وك��ان��ت األج��واء
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ق� ��د ت �ل �ب��دت
وس ��ط خ� �ي ��ارات ت�ص�ع�ي��دي��ة ذه �ب��ت في
ات �ج��اه ح��ل م�ج�ل��س األم ��ة ك�خ�ي��ار أخير
ل�ل�خ��روج م��ن األزم ��ة ال��راه �ن��ة ال�ت��ي تمر
ب�ه��ا ال �ك��وي��ت ،وت �ف��اق �م��ت أزم ��ة ال��دوائ��ر
االنتخابية بني معسكر املؤيد لتقليص
ال��دوائ��ر إل��ى الخمس ومعسكر اإلب�ق��اء
على نظام الخمس والعشرين ،ازدادت
ح � ��دة امل ��واج � �ه ��ة ب�ي��ن أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم��ة والحكومة برئاسة الشيخ ناصر
املحمد الصباح لتصل إلى االستجواب
،وب ��ال �ف �ع ��ل ،اص � ��در س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
م��رس��وم��ا أم �ي��ري��ا ب �ح��ل م �ج �ل��س األم ��ة
وال��دع��وة إل��ى ان�ت�خ��اب��ات ف��ي ت��اري��خ 29
يونيو  ,2006وه��ي الحالة الدستورية
الثانية ،حيث أصدر أمير البالد الشيخ

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخه

مسلم البراك

املالية محمود النوري

2004/3/4

حسني القالف

الصحة
د .محمد الجار الله

2004/4/18

أحمد املليفي
على الراشد

الدولة لشؤون مجلس
الوزراء وشؤون األمة
محمد ضيف الله شرار

2004/11/21

د .فيصل املسلم د.وليد
الطبطبائي

وزير اإلعالم
محمد أبو الحسن

جمال العمر

العدل أحمد باقر

د .ضيف الله بورمية

وزير الصحة د .محمد
أحمد الجارالله

أحمد السعدون
أحمد املليفي
د.فيصل املسلم

رئيس الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

الخرافي مترئسا احدى الجلسات

ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال � �ص � �ب ��اح م ��رس ��وم ��ا
أم �ي��ري��ا ب �ت��اري��خ  21م��اي��و  2006قضى
ب� �ح ��ل ال � �ب� ��رمل� ��ان ،ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة األزم� � ��ة
السياسية التي شهدتها البالد بسبب
قانون تعديل ال��دوائ��ر االنتخابية ،بني
ال�ح�ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ،ودع ��ا األم �ي��ر إل��ى
انتخابات مبكرة ح��ددت في  29يونيو
ال� � �ق � ��ادم .وك� � ��ان م �ج �ل��س األم� � ��ة األخ �ي ��ر
انتخب في 2003م.
كيف بدأت أزمة  2006؟
األزمة تفجرت هذه املرة ُبعيد تقديم
ال �ح �ك��وم��ة ط �ل �ب��ا ل �ع �ق��د م �ج �ل��س األم ��ة
جلسة خاصة إلع��ادة مناقشة مشروع
تعديل الدوائر االنتخابية املثير للجدل،
إذ ن��ص املقترح الحكومي على خفض

الدوائر االنتخابية من  25إلى  ،10وقد
ط��ال��ب  29ن��ائ�ب��ا ب�ق�ل�ي��ص ال ��دوائ ��ر إل��ى
خمس.
واعتقد البعض أن سلبيات ممارسة
النظام االنتخابي هي التي تسببت في
ان��دالع األزم��ة التي انتهت بحل مجلس
األم ��ة ف��ي  ،2006ف�ق��د ق�س��م ه��ذا ال�ن�ظ��ام
ال� ��ذي وض ��ع ع ��ام  1980دول� ��ة ال�ك��وي��ت
إل ��ى  25دائ � ��رة ان �ت �خ��اب �ي��ة ،وم �ن��ح لكل
دائ ��رة م�ق�ع��دي��ن،وق��د ج��وب��ه ه��ذا النظام
االنتخابي بمطالبات برملانية ,شعبية
لتعديله ،كما برزت احتجاجات تحولت
إل��ى م��ا يشبه «ال �ث��ورة البرتقالية» في
ال�ك��وي��ت دف�ع��ت بالحكومة إل��ى تشكيل
لجنة لتقليص عدد الدوائر االنتخابية
،وق � � ��د اس �ت �ن �ت �ج��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال � ��وزاري � ��ة

ال�ح�ك��وم�ي��ة أن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي
ي �ح ��وي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �س �ل �ب �ي��ات .وم��ن
أه�م�ه��ا ،أن��ه ي�ك��رس الطائفية والفئوية
والقبلية ،كما يسمح ب�ش��راء األص��وات
وال� �ت ��أث� �ي ��ر ف� ��ي ت ��وج� �ه ��ات ال �ن ��اخ �ب�ي�ن،
وب ��ال� �ت� �ح ��اي ��ل ع� �ل ��ى ب � �ي� ��ان� ��ات امل ��وط ��ن
االن�ت�خ��اب��ي ،وب �ب��روز م��ا أص�ب��ح ُي�ع��رف
بـ «ن��واب الخدمات» على حساب ال��دور
ال �ت �ش��ري �ع��ي ل �ل �ن ��ائ ��ب ،وي �ظ �ه ��ر أي �ض��ا
التباين الكبير في أعداد الناخبني.
الحكومة وبعد دراسة تقرير اللجنة
ارتأت طرح مشروعها الذي أوجد نزاعا
جديا ب�ين مجلس االم��ة والحكومة ،ما
أدى إل��ى رفعه إل��ى املحكمة الدستورية
قبل أن يتخذ األم�ي��ر ق��رار ح��ل املجلس
اس �ت �ن��ادا إل ��ى ص�لاح�ي��ات��ه ال��دس�ت��وري��ة
،لقد قسم النظام االنتخابي املقترح من
طرف الحكومة التراب الكويتي الى 10
دوائ ��ر انتخابية ،يختلف ع��دد املقاعد
من دائرة إلى أخرى
وأظ �ه��ر ه��ذا ال�ن�ظ��ام امل�ق�ت��رح تباينا
ح � � � ��ادا ف � ��ي ع � � ��دد امل � �ق� ��اع� ��د ب �ي��ن دائ � � ��رة
وأخرى ،تجلى مثال بني الدائرة الثانية
وال �س ��اب �ع ��ة .ف �ف��ي ال �ث��ان �ي��ة س �ج��ل ع��دد
الناخبني  ،16616وقد وضع لها أربعة
مقاعد ،ويحق لكل ناخب انتخاب ثالثة
مرشحني ،أم��ا في ال��دائ��رة السابعة فان
عدد الناخبني بلغ  ،33000وعدد املقاعد
ه��و أرب �ع��ة وي �ح��ق ل�ك��ل ن��اخ��ب ان�ت�خ��اب

مرشحني اثنني.
ك��ذل��ك ف��ان ال�خ�ي��ار ال�ث��ال��ث (وه ��و ما
استبعد م��ن ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ة وتطالب
به أغلبية نيابية) يدعو إلى إقرار نظام
من خمس دوائر انتخابية ،ولكل دائرة
عشرة مقاعد ،ويحق لكل ناخب انتخاب
أرب � �ع� ��ة م ��رش �ح�ي�ن وه � ��و م� ��ا ي � ��رى ف�ي��ة
أصحابه «عدالة في التوزيع وتساويا
في فرص التصويت» للناخبني.
ورأى ب�ع��ض امل��راق �ب�ين أن الحكومة
ك��ان��ت ال�س�ب��ب ف��ي أزم ��ة ال��دوائ��ر بسبب
مماطلتها ورف�ض�ه��ا للتوجه الشعبي
في تغيير ال��دوائ��ر س��واء إل��ى خمس أو
إلى عشر ،فالنظام الذي قدمته الحكومة
ل��م ينصف ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ،وان�ط��وى
على تمييز واضح بني مختلف الدوائر.
وبالتالي فإنه كان من األولى ,حسب
رأي ك �ث �ي��ري��ن ,ح ��ل ال �ح �ك��وم��ة وإع � ��ادة
تشكيلها م��ن ج��دي��د ك�م��ا ح��دث سابقا
في عهد الراحل الشيخ عبد الله السالم
الصباح ،أو إحالة املشكلة إلى املحكمة
الدستورية للبت فيةا ،ومع أن هذا الرأي
يكتنفه ال�غ�م��وض م��ن الناحية الفنية،
إال ان األم �ي��ر ارت� ��أى ,م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ره,
ح��ل م�ج�ل��س األم ��ة ح�لا دس �ت��وري��ا وف��ق
الدستور الكويتي.

املحاور

نتيجة االستجواب

تخلي الوزير عن مسؤولياته التي خولها له الدستور بالقانون رقم  105لسنه 1980في شان امالك الدوله الخاصه
العقارية ,ازدواجية ملعايير في تصرفات الوزير وتصريحاته املتناقضه ,تناقضات الوزير بشان احتساب مخصص
مالي للوديعة لدى البنك املركزي والبالغه 100مليون دوالر ,قيام شركه خاصة بتحصيل رسوم من مالك وسائقي
السيارات القادمة الي دولة الكويت في منفذ العبدلي
محاربه الكفاءات الوطنية وتطفيشها وسد االبواب امام الطامحني منهم لالرتقاء بمستواهم العلمي والوظيفي,
انتهاك حقوق اإلنسان واملخالفات الصريحه للنصوص الشرعية والدستورية والطبية واملالية في مركز حسني مكي
جمعه ,تعمد الوزير عدم االجابه عن اسئلة قدمت الية

قدم طلب بطرح الثقة في الوزير وتم التصويت علية في
جلسة  2004 ,3 ,22وكانت النتيجة تجديد الثقة بالوزير
حيث وافق على الطلب( )21ولم يوافق ( )25وامتناع ( )3من
أصل الحضور ()49
تم االكتفاء باملناقشة حيث استمرت  12ساعة ولم يستطع
النائب مقدم االستجواب تأمني  10نواب لتقديم طلب بطرح
الثقة بل حصل على تأييد ,نواب فقط

تضمن اربعة محاور تتعلق بتجاهل الوزير لالسئلة املوجهة له وتجاوزات مختلفة في هيئة الزراعة وفساد في
البلدية ومجلس الخدمة املدنية

تكليف ديوان املحاسبة باالجماع بوضع تقرير حول محاور
االستجواب

مخالفه الدستور ومبادئه  -مخالفة املرسوم االميري الصادر في  1979في شان وزارة االعالم ,مخالفة قانون
 2004/12/21املطبوعات والنشر ,االخالل بمبدا التعاون بني السلطتني ,مخالفة توجيةات االمير بتهيئة االجواء الستكمال احكام
الشريعة االسالمية
املحور األول ,انتهاك احكام الدستور ,املحور الثاني ,مخالفة املادتني  130 ,91من الدستور عدم الذود عن مصالح
2005/1/4
الشعب ,املحور الثالث :مخالفة املادة  91من الدستور مخالفة عدم احترام قوانني الدولة
االهمال االداري واالعتداءات الجنسية اخالل الوزير بالتزامه باحترام مبدا سياده القانون تردي االوضاع الصحية
 2005/3/24وتهاون وزارة الصحة في االخطاء الطبية القاتله ومساهمه وزارة الصحة في انتشار املخدرات واالدمان والتعدي
على املال العام
بسبب ما اقدمت علية الحكومة من فعل باملوافقه على طلب احاله مشروع القانون الذي قدمته الي مجلس االمة
 2006/5/17بالدوائر العشر الي املحكمة الدستورية مما يصبح معه موافقتها على االحاله اجراء متعمدًا مع سبق االصرار لتطيل
البت في موضوع تعديل الدوائر الحيوي املهم خالفًا ملا التزمت به امام مجلس االمة

حدد يوم  2005ملناقشة االستجواب وفي يوم األحد  2005قدم
الوزير استقالته وسقط االستجواب ورفع من جدول األعمال
تم االكتفاء باملناقشة ووافق املجلس على مجموعة من
التوصيات
تم تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير وفي  2005 ,4 , 11صدر
مرسوم بقبول استقالة الوزير
بتاريخ  2006 ,5 , 21صدر مرسوم بحل مجلس األمة حال
دستوريًا وقد صدر مرسوم العادة انتخاب أعضاء مجلس
األمة بتاريخ 2006 ,6 ,29
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حصاد مجلس األمة
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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 العاشر)

 179تشريعا أبرزها جامعة الشدادية
والمنحة األميرية والمطبوعات

تقارير اللجان في الفصل العاشر

التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي العاشر
صدر في الفصل التشريعي العاشر
الذي استهل اعماله في  19يوليو 2003
واس �ت �م��ر ع� ��دة س� �ن ��وات  179ت�ش��ري�ع��ا
م �ن �ه��ا  30ق��ان��ون��ا و 47ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
امل �ي ��زان �ي ��ات و 102ات �ف��اق �ي��ة وت �ن��وع��ت
القوانني الصادرة في العاشر ما بني 10
قوانني جديدة ,و 16تعديال على قوانني
ق��ائ�م��ة و 4م��راس �ي��م م�ن��ه ت�ع��دي��ل واح��د
على م��رس��وم بقانون قائم و 3مراسيم
استحدثت تشريعات جديدة.
وان�ق�س�م��ت ق��وان�ي�ن ال�ف�ص��ل ال�ع��اش��ر
ب�ين ق��وان�ين ب �ش��أن ال��رع��اي��ة االس�ك��ان�ي��ة
و 3قوانني بشأن التعليم وقانون بشأن
ال�ت�ج�ن�ي��س و 6ق��وان�ي�ن ب �ش��أن ال��رع��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة وق ��ان ��ون ب �ش��أن ال �ق �ض��اء
وامل� �ح ��اك ��م و 3ق ��وان�ي�ن اق �ت �ص��ادي��ة و7
ق��وان�ين ب�ش��أن مجلسي األم ��ة وال�ب�ل��دي
وق ��ان ��ون ل�ح�م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام وق��ان��ون
ب � �ش� ��أن ال� �ج� �ي ��ش وال � �ش� ��رط� ��ة وق� ��ان� ��ون
للرياضة .وجاءت القوانني الصادرة عن
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ع��اش��ر باستثناء
االت �ف��اق �ي��ات وامل �ي��زان �ي��ات ع �ل��ى ال�ن�ح��و
التالي:
 ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ونرق��م ( )32لسنة 1968م ف��ي ش��أن النقد
وب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وتنظيم املهنة
املصرفية.
 ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ونرق ��م  51ل�س�ن��ة  1984ف��ي ش ��أن االح ��وال
الشخصية.
 مرسوم بقانون رقم  83لسنة 2003بتأجيل انتخابات املجلس البلدي.
 ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اء وت �ن �ظ �ي��م امل��دي �ن��ةالجامعية الجديدة (الشدادية).
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم( )1لسنة  1993ب�ش��أن ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة.
 ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ال��رس��وماملستحقة على توثيق بعض التوكيالت.
 تعديل املادة ( 7مكررا) من املرسوماالم �ي��ري رق��م  15لسنة 1959م بقانون
الجنسية الكويتية.
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم( )10ل �س �ن��ة  1995ف ��ي ش � ��أن م �ك��اف��آت
الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 41لسنة  1993في شأن شراء الدولة بعض
املديونيات وكيفية تحصيلها.
 م��رس��وم ب�ق��ان��ون ب�م��د م��دة تأجيلانتخابات املجلس البلدي.
 ق � ��ان � ��ون ب� �م ��د ال� �ع� �م ��ل ب ��امل ��رس ��ومب��ال�ق��ان��ون رق ��م  46ل�س�ن��ة  1992ب��زي��ادة
امل�ب��ال��غ امل�خ�ص�ص��ة ل�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع في
البالد.

القوانني
٪ 16٫8
االتفاقيات
٪ 57

امليزانيات
٪ 26٫2

التشريعات
الصادرة

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

العدد

30

47

102

179

املعدل

٪ 16٫8

٪ 26٫2

٪ 57

٪ 100

 م� ��رس� ��وم ي �س �م��ح ب � �ص ��رف م�ن�ح��ةاميرية.
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم( )25سنة  2001بتعديل بعض احكام
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية وزي��ادة
املعاشات التقاعدية.
 قانون في شأن اج��راءات التفتيشال �خ��اص��ة ب�ض�ب��ط االس �ل �ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
وامل � �ف ��رق � �ع ��ات امل� �ح� �ظ ��ور ح �ي ��ازت �ه ��ا او
احرازها.
 قانون في شأن بلدية الكويت. تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم( )47لسنة 1993م في شأن اسهام نشاط
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي ت�ع�م�ي��ر األراض� ��ي
ال� �ف� �ض ��اء امل� �م� �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة الغ � ��راض

الرعاية السكنية.
 تعديل املادة ( )1من القانون رقم 35لسنة  1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس األمة.
 ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ونالتأمينات االجتماعية ال�ص��ادر باالمر
االميري رقم ( )61لسنة .1976
 قانون في شأن انشاء محفظة ماليةل��دى ب�ن��ك التسليف واالدخ� ��ار لتمويل
توسعة وترميم السكن الخاص.
 في شأن اعادة تعيني اعضاء هيئةال �ت��دري��س ال�س��اب�ق�ين ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب إلى العمل.
 -ف��ي ش��أن تسوية املبالغ املستحقة

على املواطنني املترتبة على استهالكهم
للكهرباء واملاء.
 ف ��ي ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م االح� � �ت � ��راف ف��ياملجال الرياضي.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 35لسنة  1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس األمة.
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم 33ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش ��أن ن ��زع امل�ل�ك�ي��ة
واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة.
 قانون في شأن املطبوعات والنشر. ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل ��ادة؟م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  27ل �س �ن��ة  1995في
شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير
االراض � � � ��ي ال� �ف� �ض ��اء امل �م �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة
الغراض الرعاية السكنية.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
 مرسوم بقانون رقم  27لسنة 2006بحكم وق�ت��ي م��ن امل ��ادة  32م��ن القانون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
اعضاء مجلس األمة.
 تعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم 25ل�س�ن��ة  2001ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية وزي��ادة
املعاشات التقاعدية.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 35لسنة  1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس األمة.

م

اللجنة

عدد
التقارير

1

املرافق العامة

213

2

العرائض والشكاوى

72

3

املالية

124

4

التعليمية

164

5

الصحية

127

6

الداخلية والدفاع

285

7

التشريعية

204

8

الخارجية

76

9

الجواب على الخطاب االميري

6

10

امليزانيات

63

11

متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

3

12

حقوق االنسان

12

13

التوظيف وفرص العمل

21

14

االسكان

96

15

شؤون البيئة

14

16

حماية االموال العامة

9

17

الشباب والرياضة

65

18

التحقيق في مبيعات الوقود لشركة
هاليبرتون ,الشركة الكويتية الوسيطة

1

18

شؤون الزراعة

34

20

املشتركه بني املالية وامليزانيات

1

21

املشتركه لدراسة االقتراحات بقوانني بشأن
زياده الرواتب واالجور واملعاشات التقاعدية
ملوظفي الدولة

1

االجمالي

1591

تقارير اللجان موزعة على أدوار االنعقاد

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة من الفصل التشريعي العاشر

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

60

675

554

302

591

املعدل

٪ 3٫8

٪ 42٫4

٪ 34٫8

٪ 19

٪ 100
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األخيرة
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تحلية المياه بالتعاون
بين جامعة الكويت
و«إم آي تي» في بوسطن

المحمد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

أع� �ل ��ن أس � �ت� ��اذ ال� �ه� �ن ��دس ��ة ف��ي
جامعة الكويت املخترع د .بدر
شفاقة بدء تنفيذ مشروع الجيل
ال � �ق� ��ادم ل �ت �ح �ل �ي��ة امل� �ي ��اه امل��ال �ح��ة
وإدارت � � � �ه� � � ��ا م � ��ن أج � � ��ل ال� �ك� �ف ��اءة
وامل ��وث ��وق � �ي ��ة واالس� � �ت � ��دام � ��ة ف��ي
البالد وهو األكبر من نوعه بني
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وم ��رك ��ز ام آي
ت��ي ال �ك��وي �ت��ي ب�م��دي�ن��ة ب��وس�ط��ن
األمريكية.
وق� � � ��ال ش� �ف ��اق ��ة وه � � ��و رئ �ي��س
امل� � �ش � ��روع ل� �ك ��ون ��ا إن م��ؤس �س��ة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي ت�م��ول
ه��ذا امل�ش��روع بعد اجتيازه عدة
مراحل تنافسية امتدت أكثر من
سنة مضيفا أن الساحل الكويتي
يقع ف��ي واح��د م��ن أك�ث��ر األم��اك��ن
ض �ح��ال��ة وم �ل��وح��ة ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج
العربي ما يستدعي العديد من
ال �ت �ح��دي��ات ف��ي ع�م�ل�ي��ات تحلية
مياه البحر.
وأوضح أنه يتم صرف كميات
ك�ب�ي��رة م��ن امل �ي��اه ع��ال�ي��ة امللوحة

املحمد مستقبال ابناء املرحوم جاسم الخرافي

استقبل سمو الشيخ ناصر املحمد امس األول املهنئني بشهر رمضان في غبقة أقامها في ديوانه بالشويخ بحضور عدد من املسؤولني وأبناء
األسرة الحاكمة وشخصيات عامة.

سوق المباركية ..األعرق
برونقه الخاص
ت �ت �ع��دد األس � � ��واق ال�ش�ع�ب�ي��ة
في البالد وتختلف أسماؤها
وم� � ��ن م� �ن ��ا ل� ��م ي �س �م��ع ب �س��وق
ال � �غ� ��رب � �ل � �ل� ��ي وس� � � � � ��وق ال � �ج� ��ت
وس � � � ��وق واج � � � ��ف أو ي �ش ��اه ��د
الطرق املتفرعة عنها بأسقفها
الجميلة وبكل ما يكتنفها من
م� �ب ��ان ب �ع �ض �ه��ا أث� � ��ري ك�ك�ش��ك
الشيخ مبارك الصباح .ويبقى
س��وق املباركية ال�س��وق األق��دم
واألع� ��رق ف��ي ال�ك��وي��ت بطابعه
ورون� � � �ق � � ��ه ال � � �خ� � ��اص الس� �ي� �م ��ا
شوارعه املتعددة واملتشعبة.

اللغيصم
ينظم مباراة
بين السلطتين

الوفيات

سلطان اللغيصم

احد الباعة في سوق املباركية

aldostoor

ت� �ح ��ت رع � ��اي � ��ة رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة
املشرفة على دورة النائب سلطان
اللغيصم الرمضانية لكرة القدم عن
إقامة مباراة بني أعضاء السلطتني
التشريعية والتنفيذية على ان تقام
قبل املباراة النهائية لختام الدورة
وس��وف ي�ق��وم ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خالد
الجراح بتكريم الفائزين.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �ن��ات �ج��ة م��ن م�ح �ط��ات التحلية
ب��ال �ك��وي��ت ف��ي م �ي��اه ال�خ�ل�ي��ج ما
ق��د ي ��ؤدي إل��ى آث ��ار سلبية على
البيئة في املناطق الساحلية إذا
احتوت هذه املياه على ملوثات
أخرى مثل الكلور أو الكروم.
وأش� � � � � � ��ار إل � � � ��ى أن امل � � �ش� � ��روع
ال �ب �ح �ث��ي س �ي �ت �ط��رق إل � ��ى ث�لاث��ة
م� � ��واض � � �ي� � ��ع رئ � �ي � �س � �ي � ��ة أول� � �ه � ��ا
استخدام التقنيات الكهربائية
ف��ي تحلية وإدارة امل�ي��اه املالحة
الف� �ت ��ا إل � ��ى أن � ��ه س �ي �ت��م اخ �ت �ب��ار
وإث � �ب� ��ات ك � �ف ��اءة ك ��ل م ��ن ال �ن �ظ��م
امل �ق �ت��رح��ة ف ��ي م �خ �ت �ب��رات معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
وج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وس �ي �ش �م��ل
التحاليل الفنية واالق�ت�ص��ادي��ة
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل
األمثل.

● زفير خليف الشبيلي العنزي 75 ،عاما( ،شيع) ،رجال :غرناطة ،ق ،1
ش  ،100م  ،16نساء :الدوحة ،ق  ،2ش  ،7م  ،27تلفون99779131 :
● أمير احمد سيد امير علي سيد محمد مهدي القزويني 69 ،عاما،
(شيع) ،رجال :مسجد االمام الحسن ،منطقة بيان ،ق  ،12شارع خالد بن
عبدالعزيز ،تلفون ،50505205 :نساء :مبارك الكبير ،ق  ،3ش  ،17م ،16
تلفون99546562 :
● بدرية محمد علي املطوع ،ارملة موسى حسن النجار 74 ،عاما،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :حسينية العباسية ،امل�ن�ص��وري��ة ،ت�ل�ف��ون،99422244 :
نساء :النزهة ،ق  ،1ش  ،13م  ،18تلفون99921112 :
● شافي محمد نهار العدواني 38 ،عاما( ،شيع) ،رجال :ديوان العداوين،
العمرية ،بجانب نادي التضامن ،نساء :الفردوس ،ق  ،7ش ج  ،9م  ،16تلفون:
99844001
● وض�ح��ة عبدالله ال�ص��ال��ح امل�ش�ع��ان ،ارم�ل��ة علي ال�ج��اس��م ال��دن��دن،
 89عاما( ،شيعت) ،الفنطاس ،ق  ،2ش  ،16م  ،12دي��وان الدندن ،تلفون:
23900732 ،97125394 ،99791766 ،99024533

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

3.15
04.50
11.51

العصر
املغرب
العشاء

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

03.24
06.51
08.24

