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 صالح عاشور 

 الصيفي: ال نريد اقتصار التعهدات
   بحل مشكلة «البدون» على الشكليات

 جوهر يطلب قرارات منح المهام العلمية للقياديين في جامعة الكويت

  «الصحية» تبحث اليوم إجراءات مكافحة إنفلونزا الخنازير

 معصومة: علينا مواجهة المؤامرات وليس استهداف رئيس الوزراء 

 كشـــف رئيس اللجنة الصحية النائب سعد 
اخلنفور ان اجتماع اللجنة اليوم سيتضمن بحث 
قضايا بالغة االهمية من ابرزها قضية انفلونزا 
اخلنازير ومتابعة احدث التطورات في هذا الشأن 
خصوصا فيما يتعلق باجراءات وزارة الصحة. 
وقال اخلنفور في تصريـــح صحافي ان اللجنة 
وجهت دعوة لوزير الصحة د.هالل الساير حلضور 
االجتماع واالستماع الى احدث مستجدات العمل 
بشأن مرض انفلونزا اخلنازير، الفتا الى ان اللجنة 
يهمها االطمئنان على جميع االجراءات التي تتخذها 
وزارة الصحة ملواجهة املرض السيما ان املرض 

انتشر بشكل الفت خالل االيام القليلة املاضية والبد 
ان تكون هناك اجراءات مناسبة للحد من انتشاره 
ومن خالل عالج املصابني باملرض بشكل مناسب 
وكذلك اتخاذ االجراءات الوقائية ملواجهته. وشدد 
اخلنفور على اهمية االستعجال في توفير التطعيم 
ضد هذا املرض، الفتا الى ان اللجنة ستبحث مع 
وزير الصحة اخذ الترتيبات فيما يتعلق بتوفير 
التطعيم وحتى ميكن ان تتوفر في البالد، والكميات 
التي ســـيتم احضارها السميا انه من الضروري 
توفيرها بأقرب وقت حتى يتم تفادي انتشار هذا 

املرض والذي بدأ يهدد العالم بأسره.  

 أعربت النائبة د.معصومة املبارك عن استيائها 
البالغ جتاه التصعيـــد األخير من قبل بعض 
النواب واســـتهدافهم الواضح لســـمو رئيس 
الـــوزراء، مطالبة اياهم بـــان يراعوا األوضاع 
اإلقليمية والداخلية وينظروا بتمعن الى مصلحة 

الكويت.
  وقالت املبارك في تصريح لها أمس ان هذه 
الشريحة من النواب لألسف ال تأخذ باالعتبار 
مصلحة الكويت اخلارجية وال الداخلية، مشيرة 
الى ان سبيل االستجوابات املتوالي يثير احليرة 

واالستغراب.
  وبينت املبارك ان االحباط بدأ يتسلل من جديد 
الى املواطنني، مضيفة ان هذا اإلهمال للقضايا 

الرئيسية التنموية واخلوض في معارك جانبية 
لتنفيذ االجندات اخلاصة ألمر محزن.

  واشارت الى ان االخطار اخلارجية احمليطة 
بدأت تطل برأسها علينا بشكل واضح، آملة ان 
نلتفت إليها ونقف في وجه املؤامرات املتتالية 
علـــى الكويت بدال من هذا العبث الذي يحصل 

اآلن والتلهي بخلق األزمات.
  وذّكـــرت املبارك زمالءها النواب بان الهدف 
من وجودهم في املجلس هو االجناز وحتريك 
عجلة التنمية التي تعطلت سنوات طوال في 
ظل هذا التجاذب املعرقل، متمنية ان يكون دور 
االنعقاد القادم البداية احلقيقية لدور املجلس 

في التنمية والتطوير. 

 الصرعاوي يسأل عن طبيعة الجريمة 
المنسوبة لمدير التحقيقات بـ«الداخلية» 

 الوعالن: أؤيد طلب إحالة
   وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء

 الحويلة للساير: ما خطة «الصحة» لبناء 
مستشفيات جديدة خالل الـ ٥ سنوات؟

 ثمن النائــــب صيفي الصيفي 
تبنــــي الفريــــق احلكومي ضمن 
أولوياتــــه معاجلــــة اوضاع غير 
محددي اجلنسية «البدون» خالل 
الفتــــرة املقبلة واغالقه هذا امللف 
الذي استمرت معاناة ابنائه معلقة 
لفترة طويلة، مشددا على ضرورة 
النأي بهذا امللف عن أي محسوبية 
أو تنفيع على غرار ما شهدته حاالت 

التجنيس السابقة.
  وقــــال الصيفي فــــي تصريح 
صحافي «نتمنى أن تكون احلكومة 
جــــادة في معاجلــــة أوضاع غير 
محددي اجلنسية «البدون» خالل 
الفترة املقبلة وأال تقتصر تعهداتها 
في هذا الشــــأن والتي مت الكشف 
عنها ضمن أولوياتنا على اجلانب 
الشكلي دون الدخول حليز التنفيذ، 
الفتا الى ان تبني الفريق احلكومي 
ملعاجلة هذا امللف وانهاء معاناة هذه 
الفئة يعد بادرة انسانية حتسب 
للحكومة «ونشــــد على يدها في 
هذا اجلانب». وشدد الصيفي على 
ضرورة بعد احلكومة عند تسييس 
هــــذا امللف على غرار ما شــــهدته 

 وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد جاء فيه ان احدى الصحف 
نشرت خبرا مفاده ان النيابة العامة 
حتقق مع مدير عام االدارة العامة 
للتحقيقات واثنني من مســــؤولي 
االدارة بتهم تتعلق بالتزوير في 
محررات رسمية متصلة بالعمل، 
وتســــاءل عن طبيعــــة اجلرمية 
املنســــوبة الى مدير عــــام االدارة 
العامة للتحقيقات ونائبه لشؤون 
املكتب الفني ومدير حتقيق محافظة 
األحمدي أمام النيابة العامة؟ وهل 
موضوع اجلرمية بواقعة واحدة أو 
مجموعة وقائع متباينة؟ في حال 
كون االتهام املنسوب للموقوفني 
مرتبطا بوقائع عدة يرجى حتديد 
طبيعة كل واقعة على حدة واملتهم 
فيها من املوقوفــــني، وهل يوجد 
ارتباط جنائي بينهم في كل الوقائع 
اإلجرامية املنسوبة إليهم؟ اجلهة 
التي قامت بتحريك الدعوى اجلزائية 
ضد مدير عام االدارة؟ التطورات 
التي شــــهدتها تلــــك القضية، هل 
مت اتخــــاذ قرار اإليقاف عن العمل 
الصادر بحق املذكورين اثر القضية 
املثارة ضدهم أمام النيابة العامة؟ ما 
حجم التعاون التي قدمته الوزارة 
الــــى النيابة العامة وذلك للمضي 
قدما في التحقيق، هل مت استدعاء 
العامة  النيابة  املتهمني من قبــــل 
للتحقيق معهم؟ هل يوجد متهمون 
آخرون لــــم يتخذ قــــرار إيقافهم 
عن العمل بعــــد، اذا كانت االجابة 

باإليجاب يرجى تزويدي بأسمائهم 
ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم 
االدارية وحتديد سبب تأخر صدور 
قرار إيقافهم عن العمل؟ هل مازال 
التحقيق جاريا أمام النيابة العامة 

أم مت التصرف في الدعوى؟
  كما وجه الصرعاوي سؤاال آخر 
للخالد طلب فيه تزويده بالسند 
القانوني الذي مت االستناد اليه عند 
صدور القرار الوزاري بشأن معادلة 
احملققني الضباط؟ وهل مت عرض 
القرار الوزاري قبل اصداره كمشروع 
على ادارة الفتوى والتشريع عمال 
بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/٨٠١ 
الصادر من مجلس الوزراء؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب فهل انتظرت وزارة 
الداخلية الرد القانوني إلدارة الفتوى 
والتشريع بشأن ضوابط مشروع 

 أعلن النائــــب مبارك الوعالن معادلة احملققني الضباط. 
تأييــــده إلحالة وزيــــر الداخلية 
الشــــيخ جابر اخلالد الى محكمة 
الوزراء مؤكدا ان هذا األمر أصبح 
ضرورة حتمية البد منها في ظل 
املخالفات العديــــدة التي ارتكبها 
وزير الداخلية وأضرت باملال العام 

واملواطن الكويتي.
  وقــــال الوعالن فــــي تصريح 
صحافي انه سيكون من املوقعني 
على طلب إحالة وزير الداخلية الى 
محاكمة الوزراء بعد ان طفح الكيل 
من ممارساته اخلاطئة، ولقد حان 
الوقت ان يتحمل مسؤولية أفعاله 

اخلاطئة وجتاوزاته.
  وقال ان انتهاج وزير الداخلية 
سياســــة القمع لكل مــــن يخالف 
سياساته أو ينتقد احلكومة حولت 
الكويت الى دولة بوليسية، مشيرا 
الى ان وزير الداخلية منح لنفسه 

 وجه النائب د.محمد احلويلة حزمة اســــئلة لوزير الصحة د.هالل 
الساير تساءل في السؤال األول عن خطة الوزارة لبناء مستشفيات جديدة 
خالل اخلمس ســــنوات املقبلة، طالبا تزويده بخطة الوزارة الستقدام 
كفاءات طبية على مستوى عال من اجلودة والتأهيل الجراء العمليات 
او الفحص والتشخيص ملراجعي املستشفيات واملراكز الطبية بالدولة، 
وفي سؤال آخر تســــاءل هل توجد لدى ادارة الطوارئ الطبية وحدات 
تنظيمية لوضع خطة صحية متكاملة في حال تعرض البلد ألي ازمات 
صحية مفاجئة؟ نأمل تزويدنا بالوثائق واملســــتندات الدالة على ذلك 
اذا كان الرد بااليجاب وهل قامت الوزارة بدراسة اسباب تسرب بعض 

الكفاءات الطبية الوطنية من الوزارة للعمل باخلارج. 

النائــــب م.ناجــــي   وجــــه 
العبدالهادي سؤاال لنائب رئيس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد بشأن الرعاية 

السكنية.
  وقال العبدالهادي: في شأن 
تفعيل قرارات وتوجهات جلسة 
اللجنة اإلسكانية مبجلس األمة 
والتي عقدت بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ 
وبحضور الوزير وتأكيد الرؤية 
اُتفق عليها من  التي  املشتركة 
املناســــبة  اجل إيجاد احللول 
والعاجلة حلــــل تراكم طلبات 
الرعاية السكنية والتي تعدت 
٨٠ ألف طلب إسكاني، مما كان 
له شــــديد األثر على االستقرار 
االجتماعي لألســــرة الكويتية، 
باالضافة الى املعاناة االقتصادية 
التــــي مرت بالبــــالد في اآلونة 
االخيرة. مضيفا: وبالرغم من 
صــــدور العديد مــــن القوانني 
املشجعة من السلطة التشريعية 
ألجل تفعيل دور القطاع اخلاص 
ومشــــاركته للمؤسسة العامة 
للرعاية الســــكنية لدفع عجلة 
التنمية االقتصادية وتوفير آلية 
جديدة في شكل إنشاء شركات 

 وجه النائب د.حسن جوهر 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
بشـــأن أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة الكويت.
  وطلب جوهر تزويده بنسخة 
من الئحة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت، مع 
بيان التعديـــالت التي أدخلت 
العـــام اجلامعي  عليها منـــذ 
٢٠٠٦/٢٠٠٥ وحتديد اجلهة التي 
أقرت تلك التعديالت وصالحياتها 
القانونية في هذا الشأن وأسباب 
ومبررات التعديالت واالجراءات 
واخلطوات التي مت اتخاذها في 
هذا الشأن، مع تزويدي بالتقارير 
واملراسالت ومحاضر االجتماعات 
اخلاصة بذلك، وقال: تنص املادة 
٢٧ من الئحة شـــؤون أعضاء 

العلمية في اخلارج، وتنص املادة 
أال يتجـــاوز مجموع  ٢٩ علـــى 
االنتفـــاع باالنتدابات  ســـنوات 
واإلعارات الكلية والتفرغ العلمي 
واإلجازات العلمية للكويتيني ٥ 
ســـنوات طوال فترة خدمته في 
املهام  اجلامعة، وقـــرارات منح 
العلميـــة للقياديني في اجلامعة 
منذ بداية العام اجلامعي ١٩٩٢/١٩٩١ 
وحتى تاريخه وجدول تفصيلي 
القيادية  الوظيفة  يبني مســـمى 
لصاحبها ومـــدة املهمة العلمية 
ومكان قضائها وتقارير اإلجنازات 
البحثية (نشر، بحوث، كتابة أو 
ترجمة كتب وغير ذلك) التي قام 
بها كل قيادي أثناء متتعه بهذه 
اإلجازة، واملبالغ املالية اإلضافية 
التي تقاضاهـــا بالزيادة على ما 
يتم صرفه خالل التفرغ العلمي 

هيئة التدريس صراحة على انه 
يجب ان يقضي أصحاب املناصب 
القياديـــة مهماتهـــم العلمية في 
إحدى اجلامعات أو مراكز البحوث 

لبقية أعضاء هيئة التدريس، 
وكشف بأسماء القياديني الذين 
لـــم يلتزموا بشـــروط املهمة 
العلمية للقياديني واالجراءات 

التي مت اتخاذها بشأنهم.
  وطلب جوهر كشفا بأسماء 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
ممن جتاوز مجموع ســـنوات 
ما متتعـــوا به مـــن انتدابات 
وإجازات تفرغ علمي وإجازات 
علمية (مبرتب أو بدون مرتب) 
وإعارات كلية أكثر من ٤ سنوات 
منذ تاريخ تعيينهم باجلامعة 
حتى تاريخه، وبيان مسمياتهم 
التي  الزمنية  الوظيفية واملدة 
قضوهـــا في تلـــك االنتدابات 
واإلجـــازات واملهـــام العلمية، 
الزمنية  املدة  وأسباب جتاوز 

املقررة،  

٨ لســــنة ٢٠٠٨، وقال: صدرت 
عدة قرارات وزارية في شــــأن 
تشكيل جلان متخصصة لدراسة 
القطاع اخلاص  سبل مشاركة 
مبشاريع املؤسسة وعلى سبيل 
املثال القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧ 
والقرار رقم ١٥ لســــنة ٢٠٠٨، 
لذا يرجــــى موافاتــــي بجميع 
القــــرارات الوزاريــــة الصادرة 
في شأن تشــــكيل تلك اللجان 
املتخصصة مع نسخ من جميع 
احملاضر والتوصيات الصادرة 
منها واإلجراءات التنفيذية التي 
متت بناء على تلك التوصيات 
سواء داخل املؤسسة او بالتعاون 
واالشتراك مع اجلهات ذات العالقة 
باملشاريع اإلسكانية ومنها بلدية 
الكويت ووزارة األشغال ووزارة 

الكهرباء واملاء.
  وطلــــب تزويــــده باخلطة 
املقترحة واملعتمدة  اإلسكانية 
من مجلــــس الوزراء مع تقييم 
حقيقــــي للوضــــع الراهن في 
الفعلي ملشاريع  التنفيذ  ضوء 
املدن اجلديدة وتوضيح تأثير 
ســــحب مشــــروع اخليران من 
املقاول (االستشاري) وتوضيح 
مدى تأثير ذلك على البرنامج 
الزمني مع حتديــــد تصورات 

ملعاجلة إهدار ما يزيد على ٣ 
سنوات متابعة من املؤسسة 
ألعمال االستشــــاري وما مت 
هدره من ميزانية املؤسســــة 

على املشروع.
  وطلب العبدالهادي تزويده 
بنســــخة من العقد املبرم مع 
االستشــــاري، موضحة فيه 
فترة تنفيذ األعمال والقيمة 
اإلجمالية للعقد وحجم املتبقي 
من األعمــــال وقيمة الدفعات 
املالية التي صرفت لالستشاري 
مع حتديد املعوقات التي أثرت 
على تأخير املشروع سواء من 
وجهة نظر املؤسسة ووجهة 

نظر االستشاري.
  احملور الرابع: تقرير ديوان 
احملاســــبة اخلاص مبتابعة 
أعمال املؤسسة، وطلب تزويده 
بنســــخة من تقريــــر ديوان 
احملاسبة املشار فيه الى تأخير 
أعمال مدينة اخليران وكيف 
عاجلت األجهزة املســــؤولة 
باملؤسسة هذه املعوقات وما 
احللول التي وضعت من اجل 
معاجلــــة مالحظــــات ديوان 
احملاسبة ودفع املشروع في 
مســــاره الصحيح بعد اتخاذ 

قرار سحب األعمال.

التي  الســــابقة  التجنيس  حاالت 
اللجنة احلكومية املشكلة  اثبتت 
برئاسة الشيخ ثامر اجلابر وجود 
شبهات تنفيع خالل التعاطي مع 
هذا امللف ترتب عليه حرمان من 
اســــتحق ومنح من لم يستحق، 
داعيا الى ضرورة قيام احلكومة 
بوضع ضوابط موضوعية منصفة 
قبل الولوج في عملية التجنيس 
حتى ال تتكرر األخطاء والتجاوزات 

السابقة. 

صالحيات واسعة بالتجاوز على 
الدستور الكويتي وحقوق املواطنني 
واتسمت قراراته األخيرة بالكثير 
مــــن الغموض وعــــدم املصداقية 
والشفافية، متبعا سياسة الضحك 

على الذقون. 

  وطلــــب تزويــــده باجلهــــة 
التنفيذيــــة باملؤسســــة املناط 
بها إعداد السياسات اإلسكانية 
القوانــــني  ودراســــة تفعيــــل 
والتشريعات الصادرة من مجلس 
األمة في شأن الرعاية السكنية 
مع بيان أسماء واختصاصات 
العاملني في هذه اجلهة وخبراتهم 
والتوصيــــات والتوجيهــــات 
الصادرة منهم الى اإلدارات الفنية 
باملؤسسة والواجب اتباعها في 
كل مشروع على حدة مع تزويدي 
بنسخة من هذه التوصيات التي 
صدرت ومنذ إصدار القانون رقم 
٢٧ لسنة ١٩٩٥ حتى القانون رقم 

مساهمة عامة تتولى تنفيذ وإدارة 
وتنمية املدن اجلديدة والسابق 
تسليم مواقعها للمؤسسة العامة 
للرعايــــة الســــكنية منذ فترة 
طويلة، حيث ان املستشارين 
املكلفني من قبل املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية قد مت تعاقدهم 
على إعداد املخططات والدراسات 
املتخصصة منذ أكثر من ٣ أعوام 
واخلاصة مبشــــروع مدينتي 

اخليران وصباح األحمد.
  وقــــال: كمــــا انه قــــد صدر 
العديد  الفتــــرة  خــــالل هــــذه 
مــــن قيادات  التصريحات  من 
املؤسسة بإجناز مراحل عديدة 
باملشاريع، وقد مت حتديد فترات 
زمنية لطرح الطرق الرئيسية 
ملدينة صبــــاح األحمد ومدينة 
اخليران فــــي البرنامج الزمني 
املعد مــــن املؤسســــة للجهات 
الرســــمية والــــواردة ببرنامج 
عمل احلكومة املعتمد من قبل 
مجلس الوزراء املوقر، مضيفا: إال 
انه قد طالعتنا الصحف احمللية 
العامة  مؤخرا بقرار املؤسسة 
للرعاية السكنية بسحب األعمال 
من املقاول، استشاري مشروع 
مدينة اخليران، معددة أسبابا 

متنوعة.

 العبدالهادي يطلب من الفهد الخطة اإلسكانية والمعتمدة  

 عاشور للتحقق من عدم تعارض «تجريم الحل غير الدستوري» مع حرية الرأي
 شــــدد النائب صالح عاشور على ضرورة 
إحالة املقترح املقدم من النواب لتجرمي الدعوة 
الى احلل غير الدستوري على اللجنة املختصة 

واخضاعه الى املزيد من الدراسة.
  وقال عاشور في تصريح للصحافيني في 
مجلس األمة ان القانون يحتاج الى دراســــة 
متأنيــــة للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ 
حرية الرأي التي كفلها الدســــتور، مؤكدا في 
الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على احلل 

غير الدستوري في الدستور الكويتي.
  وحول إعالن وزير اإلعالم الشــــيخ احمد 
العبداهللا التوجه إلجراء تعديالت على قانون 
املرئي واملسموع اوضح عاشور ان هناك عددا 
من التعديالت املقدمة على هذا القانون تقدم بها 

النواب واحلكومة وكذلك جمعية الصحافيني 
فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الســــجن مبينا انه 
يرى ان بعض التعديالت في محلها وخصوصا 
مسألة تعيني مراقبني ماليني ولكن بعد اجراء 
تعديل يسمح بتعيني مراقبني محليني بدال من 

االستعانة مبراقبني اجانب.
  وبخصوص التنسيق اجلاري بني الفريقني 
احلكومي والنيابي إلعــــداد اولويات املجلس 
للمرحلة املقبلة قال عاشور انه من اجليد ان 
يتوصل الفريقان الى اتفاق على األولويات من 
اجل حتقيق االنسجام والتعاون بني السلطتني 
مبينا ان االتفاق ســــيصب في الصالح العام 

فنحن ال نريد ان ينفرد كل طرف برأيه.
  وفيمــــا يتعلق مبا اثير عــــن ان احلكومة 

وضعــــت ضمن اولوياتها عــــالج قضية غير 
محددي اجلنسية اكد عاشور انه غير مقتنع 
باالجراءات احلكومة ألن احلكومة غير جادة في 
عالج هذه القضية وكل ما يطلق في هذا اجلانب 
ما هو إال تصريحات ورقية ال تنعكس على ارض 
الواقع، متمنيا من اعضاء جلنة معاجلة اوضاع 
غير محددي اجلنسية البرملانية اتخاذ اجراءات 
جدية في دور االنعقاد املقبل وان تكون هناك 
مساءلة سياسية للحكومة لتباطؤها في عالج 
قضية البدون.وتناول موضوع ذوي االحتياجات 
اخلاصة مشيرا الى ان احد املؤشرات الدولية 
على تقدم الدولة النهوض بحقوق هذه الفئة 
ومن اجليد ان تضع احلكومة حقوق املعاقني 

ضمن اولوياتها. 

 طلب أسماء القياديين والمساعدين المكلفين بتنفيذ مشاريع القطاع الخاص

 قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة 
بشأن استـــحداث شــــارع يوصل جسر 
الفحيــــحيل السريع  املـــنقف بطــــريق 
بطـــــريق الغــوص بشــــــارع يفصل بني 
منطقتــــي فهد األحمــــد والصباحية حتى 
يساعد ذلك على تسهيل احلركة املرورية 

باحملافظة. 

 قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة بشأن عدم 
االستمرار في توسعة المطار والتقليل من حجم عمليات 
التوســـعة قدر المستطاع وتركيز الجهود والموارد على 
تخصيص موقع بديل للمطار بعيـــدا عن المدينة خالل 
ســـتة اشهر والشـــروع في وضع خطة النشاء وتشغيل 
المطار الجـديد خـالل ســـت سنوات حتى تتحقق النقلة 

النوعية.

 الطبطبائي لعدم توسعة المطار وتوفير  بديل الصواغ الستحداث شارع 
 

 الحكومة أحالت ٤٣ أولوية  إلى المجلس 
  لمناقشتها في الفترة المقبلة بصفة االستعجال 

 منها قانونا العمل في القطاع األهلي وإنشاء هيئة أسواق المال 

 أحالت الحكومة إلى مجلس األمة ٤٣ مشروعا 
بقانون وطلبت إعطاءها صفة االستعجال لمناقشتها 

خالل الفترة المقبلة.
  واألولويات الحكومية هي مشروع القانون في 
شأن العمل في القطاع األهلي (محال بالمرسوم رقم 

٢٩٢ لسنة ٢٠٠٥ ـ تاريخ اإلحالة ٢٠٠٦/١/٢١).
  يقضي بأن تســـري أحكام هـــذا القانون على 
عقد العمل البحري فيما لم يرد بشـــأنه نص في 
قانون التجارة البحرية وعلـــى القطاع النفطي 
فيما لم يرد بشـــأنه نص في قانـــون العمل في 
قطاع االعمال النفطية مع عدم اإلخالل بأي مزايا 
او حقوق أفضل تتقـــرر للعمال في عقود العمل 
الفردية او الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح 
المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف 
المهنة ويســـتثنى من ذلك العمال الذين تسري 

عليهم قوانين اخرى.

  هيئة أسواق المال

  كمـــا أحالت الحكومة إلى المجلس: مشـــروع 
القانون بإنشاء هيئة أسواق المال، مشروع القانون 
بشأن قانون الشركات التجارية، مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام قانون الشـــركات التجارية 
رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠، وكذلك مشروع  القانون بشأن 

الوكاالت التجارية.
  مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين، مشروع 
القانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، 
مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، مشروع 
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم األميري رقم 
١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة األجانب، مشروعان 
بقانون بتعديل بعض أحكام المرســـوم األميري 

رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة األجانب.
   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
األميري رقم ١٥ لســـنة ١٩٥٩ بقانون الجنســـية 
الكويتية، مشـــروع قانون بتعديل بعض أحكام 
المرسوم رقم ٢٤ لســـنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات 
التعاونية، مشروع قانون بشأن انتخابات مجالس 

ادارة الجمعيات التعاونية.
   مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقم ٣٥ لســـنة ١٩٧٨ في شأن ايجارات 
العقارات، مشروع القانون بإضافة مادة جديدة 
لقانون الجزاء، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة 
برقم ٢٤٢ مكررا لقانـــون الجزاء الصادر رقم ١٦ 
لسنة ١٩٦٠، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش.
  مشـــروع القانون بإصدار قانون المحاكمات 

والعقوبات العسكرية.
   مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم 
القضاء، مشروع قانون في شأن حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية، 
مشـــروع القانون بتعديل بعـــض أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية، مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم 
والتكاليف مقابل االنتفاع بالمرافق والخدمات العامة، 
مشروع قانون بإنشاء هيئة لتنظيم االتصاالت، 
ومشروع قانون بإنشـــاء هيئة لتنظيم أنشطة 
النقل، ومشروع قانون بإنشاء مؤسسة البريد، 

ومشروع قانون في شأن المساعدات العامة.

  مكافحة االتجار بالبشر

  ومن المشـــاريع التي احالتها الحكومة ايضا 
بصفة االستعجال: مشـــروع قانون في مكافحة 
االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين، مشروع 
القانون بتعديـــل بعض احكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر بالمرســـوم بالقانون 

رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠.
  مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ٥١ لسنة 
١٩٨٤ في شأن األحوال الشخصية، ومشروع القانون 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة 
١٩٧٩ بشأن اإلشراف على االتجار في السلع وتحديد 

أسعار بعضها.
   مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١١ لســـنة ١٩٨٥ في شـــأن التعليم اإللزامي، 
قانون المعامالت االلكترونية، مشـــروع قانون 
بإصدار قانون الجزاءات واإلجراءات والمحاكمات 
العسكرية. (مع إعطائه صفة االستعجال). (محال 

بالمرسوم رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٠).
  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٧٤ لســـنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها واالتجار فيها، مشروع قانون 
بشـــأن قمع الغش في المعامالت التجارية محال 

بمرسوم رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٣.
   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن األحداث ومشروع قانون 
بشأن الحضانة العائلية، وحوكمة الشركات وإصدار 
الصكوك الحكومية وتنظيم مهنة الصيدلة وتداول 
األدوية وحماية األطفال من العنف وإنشاء مجالس 
البلديات وبلديات محافظات الكويت ومشـــروع 

 .(B.O.T) قانون بتعديل قانون أمالك الدولة


