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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

سمو األمير يشهد توقيع اتفاقيات
مع رئيس قرغيزستان

استقبل سمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس
املازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة والوفد الرسمي
املرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبالد إذ عقدت املباحثات الرسمية
بني الجانبني وتناولت العالقات الثنائية بني البلدين باإلضافة إلى التوقيع
على عدة اتفاقيات في مجال الطيران وتجنب االزدواج الضريبي.
تفاصيل (ص)03 - 02

يهدف إلى رفع مستوى وزارة الصحة ويلزمها معالجة المواطنين وفقا لمعايير عالمية

تباين نيابي حول مقترح وقف العالج بالخارج

معارضوه اعتبروه صادما في ظل قصور الخدمات الصحية ونقص المستشفيات
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي أع �ل �ن��ت فيه
ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل��ى م �ق �ت��رح ن�ي��اب��ي
ت �ق ��دم ب ��ه ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
ي � �ن� ��ص ع � �ل� ��ى أن � � ��ه ي� �ح� �ظ ��ر ع �ل��ى
ال � ��دول � ��ة إرس� � � ��ال أي م� ��واط� ��ن أو
غ� �ي ��ره ل �ت �ل �ق��ي ال ��رع ��اي ��ة ال �ط �ب �ي��ة
وال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ع�ل��ى نفقتها
ال �خ��اص��ة وأح��ال �ت��ه إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ،وأن � ��ه ف ��ي ح ��ال ��ة ع��دم
ت��واف��ر ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة وال�ع�لاج
ف ��ي ال ��دول ��ة ل �ل �م��ري��ض ال�ك��وي�ت��ي
املصاب بمرض مستعص تلتزم
وزارة الصحة باستقدام الطبيب
االج �ن �ب��ي امل �خ �ت��ص ف��ي ال��رع��اي��ة
الطبية والعالج وطاقمه املساعد
ال ��ى ال ��دول ��ة وذل� ��ك ع �ل��ى نفقتها
الخاصة.
وف� �ي� �م ��ا رأى ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال � � ��دوي� � � �س � � ��ان أن امل� � �ق� � �ت � ��رح ه��و
م �ن ��ع م �ط �ل��ق ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج
ويستعاض عنه بان يتم استقدام
األط� �ب ��اء وامل �س��اع��دي��ن وامل �ع��دات
الطبية ال�لازم��ة ال�ت��ي يحتاجها
واس� �ت� �ث� �ن ��اؤه ��ا م� ��ن االج� � � � ��راءات
ال �ج �م��رك �ي��ة وم� ��ا إل� ��ى ذل� ��ك حتى
تصل بسرعة معتبرا أنه اقتراح
ف ��ي م �ح �ل��ه وي �خ �ف��ف ال� �ع ��بء ع��ن
امليزانية العامة.
ك� �ش ��ف ع� � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ع��ن

الغانم يشيد بنتائج
المرأة في االنتخابات
البلدية السعودية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

موقفهم املعارض ملا انتهت إليه
اللجنة مؤكدين ان الدولة تعاني
من قصور في مستوى الخدمات
ال�ص�ح�ي��ة ون �ق��ص امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وال ي�ج��وز ال�ب��ت ف��ي ع��دم إرس��ال
ح � ��االت ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج دون
تقديم خطط بديلة.
وق � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران ف ��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص لـ
«ال��دس �ت��ور» :إن م��واف�ق��ة اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى امل �ق �ت��رح ق ��رار
ص� ��ادم وال ي �ج��ب امل��واف �ق��ة عليه
ألن � ��ه ال ي � �ق ��دم ح�ل��ا خ ��اص ��ة أن ��ه
يتناول مسألة فنية مهنية بحتة.
وأض ��اف ال �ج �ي��ران :ن�ع��ان��ي من

توظيف أبناء الكويتية أمام
لجنة المرأة األسبوع المقبل
أج � �ل� ��ت ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون امل � � ��رأة
واألسرة البرملانية في اجتماعها
ام� � � ��س ال� � �ب � ��ت ف� � ��ي االق� � �ت � ��راح � ��ات
ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق ��ان ��ون إن� �ش ��اء امل �ج �ل��س األع �ل��ى
لألسرة ملدة شهر إلى حني ورود
اق�ت��راح��ات وزارة ال�ع��دل املتعلقة
بتعديل بعض املواد.
إل� ��ى ذل� ��ك ق� ��ال رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
ال � � �ن � ��ائ � ��ب ص� � ��ال� � ��ح ع � � ��اش � � ��ور إن
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة وج � � �ه� � ��ت دع� � � � � ��وة إل � ��ى
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة لحضور

اجتماع األس�ب��وع املقبل ملناقشة
م��وض��وع��ات ع ��دة أب��رزه��ا إع�ط��اء
أولوية التوظيف ألبناء الكويتية
وم �ن��اق �ش��ة االم� �ت� �ي ��ازات ال�خ��اص��ة
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ة امل � �ت� ��زوج� ��ة م� ��ن غ �ي��ر
كويتي بالنسبة لبعض العالوات
وال � �ب� ��دالت ال��وظ �ي �ف �ي��ة وم�ن��اق�ش��ة
حقوق الحضانة والنفقة للمرأة
الكويتية املتزوجة من كويتي.
تفاصيل (ص)05

ق� �ص ��ور ف ��ي م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات
ال �ط �ب �ي��ة ون� �ق ��ص امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
وه��ذا املقترح يريد قطع الطريق
وم� �ن ��ع ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ب �ه��ذه
الصورة املفاجئة مع ع��دم األخذ
بالخطط البديلة والبرامج الفتا
إل� ��ى أن ه� ��ذا امل �ق �ت��رح م ��ن ش��أن��ه
أن ي �ف��اق��م م ��ن م �ع ��ان ��اة امل��رض��ى
الكويتيني وسينتج عنه انتكاس
ال �ع��دي��د م ��ن ال � �ح� ��االت ال�ص�ح�ي��ة
للمرضى.
وب� � ��دوره ق ��ال م�ح�م��د ال�ج�ب��ري
ل � �ـ«ال� ��دس � �ت� ��ور» :ك �ل �ن��ا ي� �ع ��رف أن
جهود وزارة الصحة جيدة لكن
ليس بمستوى أن نوقف العالج

ب � ��ال � �خ � ��ارج وخ � ��اص � ��ة ل� �ل� �ح ��االت
امللحة.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ب ��راك
أن ��ا أرف� ��ض ه ��ذا امل �ق �ت��رح خ��اص��ة
أن��ه يتعلق ب� ��أرواح ن��اس وليس
ل�ل��رف��اه�ي��ة الف �ت��ا إل ��ى أن ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي��ة ب��ال �ك��وي��ت ج �ي��دة لكن
م� ��ع زي� � � ��ادة ال� �ك� �ث ��اف ��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
يجب أن ن�ط��ور ال�ق�ط��اع الصحي
لألفضل واالستعانة بالخبرات
ال �خ��ارج �ي��ة م �ت��وق �ع��ا أن ت��رف��ض
اللجنة الصحية املقترح.

تلفزيون المجلس

د.عودة الرويعي:

 مجلس األمةلن يمرر قانونا
يحد من المكاسب
الدستورية
للمواطنين

تفاصيل (ص)12

اش � � � � ��اد رئ � � �ي� � ��س االت � � �ح� � ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي رئ �ي��س
مجلس االمة الكويتي مرزوق
علي الغانم بالنتائج امللفتة
لالنتباه التي حققتها امل��رأة
السعودية عقب اول مشاركة
لها ف��ي االن�ت�خ��اب��ات البلدية
انتخابا وترشيحا.
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ب��رق �ي��ة
بعث بها ال��ى رئيس مجلس
ال �ش��ورى ال�س�ع��ودي الدكتور
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال ال � �ش � �ي� ��خ ل �ق��د
ك��ان��ت النتائج ال�ب��اه��رة التي
ح �ق �ق �ت �ه��ا امل� � � ��رأة ال �س �ع��ودي��ة
م � �ص� ��در س� � �ع � ��ادة ل� �ن ��ا ول �ك��ل
اول �ئ��ك امل��راق�ب�ين ال ��ذي ع��ول��وا
على تلك االنتخابات كفرصة
ت��اري�خ�ي��ة ل�ل �م��رأة ال�س�ع��ودي��ة

لتحقق ذاتها وتقول كلمتها
وت�س��اه��م ف��ي ن�ه�ض��ة ب�لاده��ا
الى جانب اخيها الرجل.
واش��اد الغانم بقرار خادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن اع �ط��اء
املرأة السعودية حق املشاركة
ف � ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ب �ل ��دي ��ة
ان�ت�خ��اب��ا وت��رش�ي�ح��ا واص�ف��ا
اياه بانه قرار تاريخي.
ي� � ��ذك� � ��ر ان االن � �ت � �خ � ��اب � ��ات
ال�ب�ل��دي��ة ف��ي ال�س�ع��ودي��ة التي
ت� � �ش � ��ارك ب� �ه ��ا امل� � � � ��رأة ل �ل �م��رة
االول � ��ى اس� �ف ��رت ع ��ن ف ��وز ١٧
مرشحة في اكثر من محافظة
سعودية.

تفاصيل (ص)06

انسحاب الهاجري من البرلمان
اآلسيوي انتصارا لإلسالم
ان � � �س � � �ح� � ��ب ع � � �ض� � ��و ال � �ش � �ع � �ب ��ة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب م ��اض ��ي
ال� �ه ��اج ��ري م ��ن اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
االجتماعية في جمعية برملانات
آس �ي��ا اعتراضا ع �ل��ى ت�ع��دي�لات
ت� � �ق � ��دم � ��ت ب� � �ه � ��ا روس� � � �ي � � ��ا ت �ن �ك��ر
فيها تعرض املجتمع اإلسالمي
ل� �ل� �ع� �ن ��ف .وق � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري إن
روس�ي��ا تقدمت بتعديالت خالل
مناقشة بند تعزيز ح��وار عاملي
ص ��ادق ب�ين األدي� ��ان ك��ان م��ن بني
فقراته طلب من املجتمع الدولي

أن ي� ��درك امل �س �ت��وى ال �خ �ط �ي��ر في
دول م �ي ��ان �م ��ار وغ� � ��زة وس ��وري ��ا
وال �ع��راق وي�ح��ذر م��ن العنف ضد
امل�ج�ت�م��ع اإلس�ل�ام ��ي م �ش �ي��را إل��ى
أن ت�ع��دي�لات روس �ي��ا ك��ان��ت تريد
ح��ذف ج�م�ل��ة امل�ج�ت�م��ع اإلن�س��ان��ي
من تلك الفقرة.

تفاصيل (ص)04
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استقبل ولي العهد ومرزوق الغانم وجابر المبارك وعلي الغانم

سمو األمير بحث ورئيس قرغيزستان

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ظ�ه��ر
امس الرئيس املازبيك اتامباييف
رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ق��رغ �ي��زس �ت��ان
الصديقة والوفد الرسمي املرافق
ل��ه وب �ح �ض��ور س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� � �ص� � �ب � ��اح ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة زي � ��ارت � ��ه
الرسمية للبالد.
وع �ق ��دت امل �ب��اح �ث��ات ال��رس�م�ي��ة

 ..وسموه مستقبال علي الغانم

ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين وت � ��رأس ال �ج��ان��ب
الكويتي حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
وس�م��و ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
الله وسمو الشيخ جابر املبارك
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
الخالد وكبار املسؤولني بالدولة
وع��ن ج��ان��ب قرغيزستان فخامة

ال ��رئ� �ي ��س امل ��ازب� �ي ��ك ات��ام �ب��اي �ي��ف
رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ق��رغ �ي��زس �ت��ان
ال�ص��دي�ق��ة وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين في
حكومة قرغيزستان.
وص � � ��رح ن ��ائ ��ب وزي � � ��ر ش� ��ؤون
ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ع�ل��ي
ال� �ج ��راح أن امل �ب��اح �ث��ات ت �ن��اول��ت
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين البلدين
وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس �ب��ل
تعزيزها وتنميتها ف��ي مختلف
امل �ج��االت وت��وس�ي��ع أط��ر التعاون
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة

قرغيزستان الصديقة بما يخدم
م �ص��ال �ح �ه �م ��ا امل� �ش� �ت ��رك ��ة وأه � ��م
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وس � � ��اد امل� �ب ��اح� �ث ��ات ج� ��و ودي
ع �ك��س روح ال �ت �ف��اه��م وال �ص��داق��ة
التي تتميز بها العالقات الطيبة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ف��ي خ �ط��وة تجسد
رغبة الجانبني في تعزيز التعاون
القائم بينهما في املجاالت كافة.
ك� � �م � ��ا ت � � ��م ب� � �ح� � �ض � ��ور ح � �ض ��رة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح

ح �ف �ظ��ه ال � �ل� ��ه ورع � � � ��اه وال ��رئ� �ي ��س
امل � ��ازب� � �ي � ��ك أت ��ام � �ب ��اي � �ي ��ف رئ� �ي ��س
جمهورية قرغيزستان الصديقة
وس�م��و ول��ي العهد الشيخ ن��واف
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وسمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ب �ق �ص ��ر ب �ي��ان
ظهرامس التوقيع على اتفاقيات
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة
ق ��رغ� �ي ��زس� �ت ��ان ال� �ص ��دي� �ق ��ة وه ��ي
 .1 :ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول ��ة
ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ال �ج �م �ه��وري��ة

 ..ويقيم مأدبة غداء على شرف اتامباييف

رئيس مجلس األمة مرحبا بالرئيس اتامباييف

اق� ��ام ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد

والشيخ ناصر املحمد مرحبا به

ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ظ�ه��ر ام��س

م��أدب��ة غ ��داء ع�ل��ى ش��رف فخامة
ال��رئ �ي��س امل ��ازب� �ي ��ك ات��ام �ب��اي �ي��ف

رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة ق��رغ�ي��زس�ت��ان
الصديقة والوفد الرسمي املرافق

لفخامته وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.

ال �ق �ي��رغ �ي��زي��ة ب �ش ��أن االع � �ف ��اء م��ن
تأشيرة ال��دخ��ول لحملة ج��وازات
ال�س�ف��ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�خ��اص��ة
وال �خ��دم��ة وم��ذك��رة ت�ف��اه��م بشأن
اق ��ام ��ة امل � �ش� ��اورات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
وزارة خ ��ارج� �ي ��ة دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ووزارة خ ��ارج� �ي ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة
ال � �ق � �ي� ��رغ � �ي� ��زي� ��ة ووق � �ع � �ه � �م� ��ا ع��ن
ح �ك ��وم ��ة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م �ع��ال��ي
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العالقات الثنائية بين البلدين

سمو األمير مستقبال رئيس قرغيزستان

تتمة المنشور ص02
ص� �ب ��اح خ ��ال ��د ال �ح �م ��د ال �ص �ب��اح
ال� �ن ��ائ ��ب االول ل ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وع��ن
الحكومة القيرغيزية معالي ارالن
عبدلدايوف وزير الخارجية.
وات �ف ��اق �ي ��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول ��ة
ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ال �ج �م �ه��وري��ة
ال �ق �ي��رغ �ي��زي��ة ل �ت �ج �ن��ب االزدواج
ال�ض��ري�ب��ي وم �ن��ع ال �ت �ه��رب امل��ال��ي
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ض ��رائ ��ب ع�ل��ى

سموه يشهد توقيع اتفاقيات بني البلدين

ال� ��دخ� ��ل ورأس امل � � ��ال وات �ف��اق �ي��ة
ب� �ي ��ن ح� � �ك � ��وم � ��ة دول � � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
وحكومة الجمهورية القيرغيزية
ل�ل�ت�ش�ج�ي��ع وال �ح �م��اي��ة امل �ت �ب��ادل��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م ��ارات وات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ب�ين
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
الجمهورية القيرغيزية للتعاون
االق�ت�ص��ادي والفني ووقعها عن
ح �ك ��وم ��ة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م �ع��ال��ي
ان��س خالد الصالح نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة وع ��ن

الحكومة القيرغيزية معالي ارالن
عبدلدايوف وزير الخارجية.
واتفاقية الخدمات الجوية بني
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
الجمهورية القيرغيزية ووقعها
عن حكومة دولة الكويت سعادة
ف � ��واز ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ف ��رح رئ�ي��س
ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي وع ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ال � �ق � �ي � ��رغ � �ي � ��زي � ��ة م� � �ع � ��ال � ��ي أرالن
عبدلدايوف وزير الخارجية.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح

األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح بقصر
ب � �ي� ��ان ام� � ��س س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق علي الغانم.
واستقبل سموه سمو الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ال �ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح

الخالد الحمد الصباح.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه رئ�ي��س غرفة
ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ع�ل��ي
محمد ثنيان الغانم.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
الله ورع��اه النائب األول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ووزي � ��ر
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة للجمهورية
ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة د .ال�ط�ي��ب

البكوش حيث سلم س�م��وه رع��اه
ال � �ل� ��ه رس � ��ال � ��ة خ� �ط� �ي ��ة م � ��ن أخ �ي��ه
ال��رئ�ي��س ال�ب��اج��ي ق��ائ��د السبسي
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت��ون �س �ي��ة
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ت� �ت� �ع �ل ��ق ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية ب�ين البلدين والشعبني
ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن وس� � �ب � ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا
وتعزيزها.

ولي العهد استقبل
رئيسي مجلس األمة والوزراء

رئيس قرغيزستان
استقبل الغانم والمبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح امس رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س �م ��وه س �م��و ال�ش�ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ
خالد الجراح .كما استقبل سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األح�م��د الجابر
ال�ص�ب��اح وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة

اس �ت �ق �ب��ل ال ��رئ� �ي ��س امل��ازب �ي��ك
ات��ام �ب��اي �ي��ف رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
قرغيزستان صباح امس رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغانم
وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.
كما استقبل اتامباييف سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس الوزراء .واستقبل النائب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ح�ض��ر امل �ق��اب�لات رئ�ي��س
بعثة ال �ش��رف امل��راف�ق��ة املستشار
بالديوان األميري محمد عبدالله
أبوالحسن.

سمو ولي العهد مستقبال املبارك

ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي ��خ س �ل �م��ان
ص � �ب� ��اح ال � �س ��ال ��م ال � �ح � �م ��ود ووزي� � ��ر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير

ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبدالله.

الرئيس اتامباييف مستقبال الغانم
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الغانم يستقبل
وزير الخارجية التونسي
استقبل رئيس مجلس االمة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ام � � ��س وزي � ��ر
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة التونسي
ال �ط �ي��ب ال� �ب� �ك ��وش ال� � ��ذي ي �ق��وم

ح��ال �ي��ا ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة ل��دول��ة
الكويت.
وب � �ح ��ث ال� �ل� �ق ��اء ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وآخ ��ر

امل� �س� �ت� �ج ��دات ع �ل��ى ال �س��اح �ت�ين
االقليمية والدولية.

الغانم مستقبال وزير الخارجية التونسي

طالب المسؤولين في أميركا بالتصدي لهذه األفعال

الخرينج :تصريحات ترامب
المسيئة لإلسالم تدعم اإلرهاب

ادان نائب رئيس مجلس االم��ة
م � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج ال �ت �ص��ري �ح��ات
االس� �ت� �ف ��زازي ��ة ال� �ت ��ي ي �ط �ل �ق �ه��ا ب�ين
ال� �ح�ي�ن واالخ � � ��ر م ��رش ��ح ال��رئ��اس��ة
االم��ري �ك �ي��ة ت��رام��ب ت �ج��اه االس�ل�ام
وامل�س�ل�م�ين بمطالبته ع��دم دخ��ول
املسلمني االراضي االمريكية.
واك � � � � � � ��د ال � � �خ� � ��ري � � �ن� � ��ج ان ه� � ��ذه
ال �ت �ص��ري �ح��ات الت� �خ ��دم ال�ت�ع��اي��ش
ب�ي��ن االدي � � � ��ان وال� �ع� �ي ��ش امل �ش �ت��رك
ب�ين االع � ��راق .م��ؤك��دا ع�ل��ى ان ه��ذه
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�لام �س��ؤول��ة تخدم
اع ��داء ال�س�لام وال ت�خ��دم التعايش
املشترك بني اتباع االديان املختلفة
وت ��دع ��م االره� � � ��اب ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر
م��ن خ�لال اس�ت�ف��زاز املجاميع التي
الت ��ؤم ��ن ب� �ح ��وار االدي � � ��ان وال �ع �م��ل
املشترك من اجل االنسانية جمعاء
م �ع �ت �ق ��دا ان ه� � ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات
امل �س �ي �ئ��ة ل�ل�اس�ل�ام وامل �س �ل �م�ي�ن ق��د
ت �ك��ون ذري �ع��ة ل�لاره��اب�ي�ين ف��ي بث
اره��اب�ه��م ف��ي ال�ع��ال��م ردا على هذه
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ت��ي الت�ن�س�ج��م مع
ج �ه��ود ال �ع��ال��م مل �ك��اف �ح��ة االره � ��اب
واالرهابيني.
وط ��ال ��ب ال �خ��ري �ن��ج امل �س��ؤول�ي�ن

اإلسالم دين
تسامح ويعمل
من أجل األمن
واألمان لإلنسانية

مبارك الخرينج

ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��ال�ت�ص��دي
لهذه التصريحات واالف�ع��ال التي
تصب ف��ي ت��أزي��م وت��وت��ر العالقات
ب�ي�ن امل �س �ل �م�ين وات � �ب ��اع ال��دي��ان��ات
االخ ��ري وب��االخ��ص ات�ب��اع الديانة
املسيحية وتعطي الحجة لالرهاب
واالره��اب �ي�ي�ن ب�م�م��ارس��ة اره��اب�ه��م
ال� ��ذي ن��رف �ض��ه ون��دي �ن��ه ك�م��ا ن��دي��ن
اره� � � � ��اب االخ� � ��ري� � ��ن ض � ��د االس� �ل ��ام
واملسلمني.
ك�م��ا دع��ا ال�خ��ري�ن��ج إل��ى اح�ت��رام
االس �ل��ام وامل �س �ل �م�ين وان االس�ل�ام
دين سالم وتسامح ويعمل من اجل

االم��ن واالم��ان لالنسانية واليضر
االسالم حفنة خارجة عن تعاليمه
ال� �س� �م� �ح ��ة م � ��ؤك � ��دا ان االغ� �ل� �ب� �ي ��ة
ال �س��اح �ق��ة ل�ل�م�س�ل�م�ين م�ت�س��ام�ح��ة
متعاونة مقدرة لالنسانية دورها
وح� �ض ��ارت� �ه ��ا ال � �ت ��ي ع� �م ��ت ال� �ك ��رة
االرضية رافضة لكل اوجه االرهاب
ضد اي مكون من مكونات العالم
وف ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ن��رف��ض ات �ه��ام
االسالم واملسلمني باالرهاب.

قال إن روسيا أنكرت تعرض المجتمع اإلسالمي للعنف

الهاجري ينسحب من البرلمان
اآلسيوي انتصارا لإلسالم

سجل عضو الشعبة البرملانية
النائب ماضي الهاجري اعتراضه
على تعديالت تقدمت بها روسيا
إلى اللجنة االجتماعية والثقافية
ف��ي جمعية ب��رمل��ان��ات آس�ي��ا والتي
تنعقد ح��ال�ي��ا ف��ي ك�م�ب��ودي��ا تنكر
ف �ي �ه��ا روس � �ي� ��ا ت� �ع ��رض امل �ج �ت �م��ع
اإلسالمي للعنف وانتهاك لحقوق
االنسان.
وق � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري إن روس � �ي ��ا
ت�ق��دم��ت ب�ت�ع��دي�لات خل��ال مناقشة
بند تعزيز حوار عاملي صادق بني
األدي��ان وال��ذي ك��ان من بني فقراته
«ن �ط �ل��ب م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي أن
ي ��درك امل �س �ت��وى ال�خ�ط�ي��ر ف��ي دول
م�ي��ان�م��ار وغ ��زة وس��وري��ا وال �ع��راق
ال� ��ذي ي �ح��ذر م��ن ال �ع �ن��ف وان �ت �ه��اك
ل �ح �ق ��وق االن � �س� ��ان ض� ��د امل �ج �ت �م��ع
اإلسالمي» مشيرا إلى أن تعديالت
روس �ي ��ا ك��ان��ت ت��ري��د ح ��ذف جملة
املجتمع اإلنساني من تلك الفقرة
مسجال ال �ه��اج��ري اع �ت��راض��ه على
هذا التعديل وطالب باإلبقاء على
هذه الجملة وظلت كما هي.
وأك� � � � ��د ال� � �ه � ��اج � ��ري أن� � � ��ه س �ج��ل
اع � �ت� ��راض دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع �ن��دم��ا

سجلت رفض
الكويت للعنف
بكافة أشكاله
وصوره

ماضي الهاجري

ط �ل �ب��ت روس� �ي ��ا ك��ذل��ك ح� ��ذف دول
م�ي��ان�م��ار وغ ��زة وال �ع��راق وس��وري��ا
م ��ن ال �ف �ق��رة م ��ؤك ��دا ف ��ي اع �ت��راض��ه
أن��ه ال يمكن إن�ك��ار حقيقة أن هذه
ال� � ��دول ي �ت �ع��رض امل �س �ل �م��ون فيها
للعنف ومشددا على رفضه ودولة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ع�ن��ف ب�ج�م�ي��ع أش�ك��ال��ه
وصوره وأن اإلرهاب ال يمت للدين
اإلسالمي بصلة وقام باالنسحاب
من الجلسة بعدما لم تتم املوافقة
على طلب النائب الهاجري.
وأض � � ��اف ال� �ه ��اج ��ري أن � ��ه أب ��دى
تحفظا على قرار آخر بشأن حماية

وتعزيز حقوق العمال واملهاجرين
ف� ��ي آس� �ي ��ا م �ب �ي �ن��ا أن ه� �ن ��اك ع ��دة
أس �ب��اب م��ن أه�م�ه��ا أن ه ��ذا ال �ق��رار
يعارض قانون العمل الكويتي.
وط��ال��ب ال �ه��اج��ري ت��أج �ي��ل ه��ذا
البند إلى جلسات قادمة ملزيد من
ال��دراس��ة مشيرا إل��ى أن��ه ت��م تأييد
طلب التأجيل من اململكة العربية
ال � �س � �ع ��ودي ��ة وم� �م� �ل� �ك ��ة ال �ب �ح��ري��ن
وفلسطني وروسيا على أن يعرض
في جلسات قادمة في املستقبل.
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إدراج االعتمادات المالية إلنجاز المشاريع

الميزانيات :إيرادات المواصالت مبهمة التصنيف
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل� ��وزارة امل��واص�ل�ات للسنة املالية
 2015/2014وم�ل�اح �ظ��ات دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن��ه ح�ي��ث ت�ب�ين لها
ما يلي:
أوال  :زيادة التنسيق
مع الجهات الرقابية
وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي
ش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى أه �م �ي��ة
زي � � � ��ادة ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة وإي � �ج� ��اد آل� �ي ��ات أك �ث� َ�ر
ت� �ف ��اع� �ل� �ي ��ة وت � ��واص� � �ل� � �ي � ��ة م �ع �ه��ا
لتصويب م��ا ورد م��ن مالحظات
على ال�ح�س��اب الختامي ل�ل��وزارة
مبينة أن تفعيل إدارة التدقيق
الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة
إش��راف �ي��ة ف ��ي ال � � ��وزارة م ��ن ش��أن��ه

عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ال� �ح ��د م� ��ن ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن األخ� �ط ��اء
امل ��ال� �ي ��ة واإلداري� � � � � ��ة م� ��ع ال �ت �ش��دد
�وظ ��ف من
ف ��ي ض �ب��ط ش � ��ؤون ال �ت � ّ
خ �ل�ال ص� ��رف ال� �ب ��دالت امل �ي��دان �ي��ة
ل �ل �م �س �ت �ح �ق�ي�ن ف � �ع �ل�ا وم� �ت ��اب� �ع ��ة
املنقطعني عن العمل.

ثانيا  :إحكام الرقابة على إيرادات
الوزارة والعمل على زيادتها
وأكدت اللجنة ضرورة املعالجة
الجادة ألوجه القصور التي تشوب
إج��راءات تحصيل وإي��داع إي��رادات
ال � � ��وزارة وف ��ق م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ج�ه��ات

لجنة المرأة :تأجيل قانون المجلس
األعلى لألسرة لمدة شهر

جانب من اجتماع لجنة شؤون املرأة أمس

أج� �ل ��ت ل �ج �ن��ة ش � � ��ؤون امل � ��رأة
واألسرة البرملانية في اجتماعها
أمس االحد البت في االقتراحات
ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
امل ��رس ��وم رق ��م  401ل�س�ن��ة 2006
ف��ي ش��أن ان�ش��اء املجلس األعلى
لألسرة ملدة شهر إلى حني ورود
اقتراحات وزارة العدل املتعلقة
بتعديل بعض مواد القانون.
وق� ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
م� � �ح� � �م � ��د ط � � �ن� � ��ا ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع� �ق ��ب اج� �ت� �م ��اع
اللجنة أم��س ان اللجنة ناقشت

خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ق��ان��ون ان�ش��اء
املجلس األعلى لألسرة املتعلق
ب� � �ف � ��ض ال � � �خ �ل ��اف� � ��ات األس� � ��ري� � ��ة
وتطوير نظم املعلومات وع��دم
إفشاء أي اسرار تتعلق باألسرة
م�ش�ي��را إل ��ى أن أع �ض��اء اللجنة
أجلت البت باالقتراحات بقانون
إل��ى ح�ين ورود تعديالت وزارة
العدل بشأنه.
م� � � ��ن ج � ��ان � � �ب � ��ه ق � � � � ��ال رئ � �ي� ��س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ف��ي ت�ص��ري��ح م�م��اث��ل ان اللجنة
وج � � �ه� � ��ت دع� � � � � ��وة ال� � � � ��ى دي� � � � ��وان

ال � � �خ � ��دم � ��ة امل � ��دن � � �ي � ��ة ل� �ح� �ض ��ور
اجتماع اللجنة االسبوع املقبل
ملناقشة موضوعات عدة أبرزها
اع�ط��اء اول��وي��ة التوظيف البناء
الكويتية ومناقشة االمتيازات
الخاصة للكويتية املتزوجة من
غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ل�ب�ع��ض ال �ع�ل�اوات
وال �ب ��دالت ال��وظ�ي�ف�ي��ة ومناقشة
حقوق الحضانة والنفقة للمرأة
الكويتيه املتزوجة من كويتي.

ال��رق��اب �ي��ة إح �ك��ام��ا ل �ل��رق��اب��ة عليها
خ��اص��ة وأن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة قد
ب�ي�ن أن إي � � ��رادات ال � � ��وزارة (م�ب�ه�م��ة
التصنيف) وال تتوافر املستندات
املؤيدة لصحتها.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر اك� ��دت اللجنة

أه � �م � �ي� ��ة إع � � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ر ب ��ال �ق �ي ��م
اإليجارية املتدنية نظير استغالل
ال� �ش ��رك ��ات ل �ل �م �س��اح��ات واألب � � ��راج
ال �ه��وائ �ي��ة خ ��اص ��ة أن ال�ت�ع�ل�ي�م��ات
املالية املنظمة لهذه العملية تتيح
للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة.

بضياع تلك املستحقات) كما هو
وارد في تقرير ديوان املحاسبة.
وه ��ي م��ن ال �ظ��واه��ر ال �ت��ي نبهت
ع �ل �ي �ه��ا ال �ل �ج �ن ��ة م � � � ��رارا وات � �خ ��ذت
ع ��دة م� �ب ��ادرات ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن من
مراسالت وتوصيات.

ثالثا  :استمرار تعاون الوزارة
مع إحدى الشركات المتعثرة
والح � � �ظ� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أن � � � ��ه رغ� ��م
ت�ع�ث��ر إح� ��دى ش ��رك ��ات االت� �ص ��االت
م ��ع ال� � � ��وزارة س��اب �ق��ا إال أن وزارة
امل� � � ��واص � �ل ��ات م� � ��ا زال� � � � ��ت ت � ��زوده � ��ا
ب� �خ ��دم ��ات� �ه ��ا ب� �ع ��دم ��ا ق� ��ام� ��ت ت �ل��ك
ال�ش��رك��ة بتغيير اس�م�ه��ا ال�ت�ج��اري
رغ ��م وج� ��ود م��دي��ون�ي��ة ع�ل��ى االس��م
ال� �ت� �ج ��اري ال� �ق ��دي ��م ل �ل �ش��رك��ة ت �ق��در
بنحو  2.5مليون دوالر ودون (أي
جدية للوزارة في اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأن إقامة دعوى قضائية
ض��ده��ا منذ سنة  2004مما يهدد

رابعا  :تدني نسبة تنفيذ المشاريع
وأك � � ��دت ال �ل �ج �ن��ة أه �م �ي��ة إدراج
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة امل �ت��واف �ق��ة مع
القدرة التنفيذية للوزارة في إنجاز
م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة ووض � ��ع
ب��رن��ام��ج زم�ن��ي ق��اب��ل للتطبيق مع
إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي متطلبات بعض
امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة ل� �ل ��وزارة بما
يتناسب مع وضعها الراهن وذلك
ب� �ع ��د ن� �ق ��ل ق� �ط ��اع ��ي (االت � � �ص� � ��االت
وال �ن �ق��ل ال � �ب ��ري) م �ن �ه��ا خ ��اص ��ة أن
م�ل�اح �ظ��ة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ه��ذا
الشأن باتت متكررة سنويا.

تبحث إيقاف النشاط الرياضي وتعديل قانوني السجون والشرطة
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ت � �ع � �ق� ��د  7ل � � �ج� � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اج�ت�م��اع��ات�ه��ا ال� �ي ��وم ،اذ ت�ن��اق��ش
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ال� �ح� �س ��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� � � �ل� � ��ادارة امل� ��رك� ��زي� ��ة
ل� �ل ��اح� � � �ص � � ��اء ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014وم�لاح�ظ��ات دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� �ش ��أن ��ه وم �ن ��اق �ش ��ة
ال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� � � � ��وزارة
التجارة والصناعة للصنة املالية
 2015/2014وم�لاح�ظ��ات دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن��ه ذل ��ك بحضور
ممثلني ع��ن ك��ل م��ن وزارة املالية
وجهاز املراقبني املاليني واالدارة
امل � ��رك � ��زي � ��ة ل�ل��اح � �ص� ��اء ووزارة
ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ودي � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م��ا
يستجد من أعمال.
ك � �م� ��ا ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال ��ري ��اض ��ة اج �ت �م��اع �ه��ا مل�ت��اب�ع��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي اس � �ب � ��اب اي� �ق ��اف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي ض��وء كل
ما اثير بجلسة املجلس بتاريخ
2015/11/4م .ويتصل بصدور
ق� ��رار اي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
وال � � � � ��ذي واف � � � ��ق ع� �ل� �ي ��ه امل �ج �ل ��س
ب� �ج� �ل� �س� �ت ��ه امل � �ن � �ع � �ق� ��دة ب� �ت ��اري ��خ
2015/11/17م وك��ذل��ك مناقشة
مجموعة من االقتراحات بقوانني
وما يستجد من أعمال.
وت� � �ن � ��اق � ��ش ل � �ج � �ن� ��ة ال� � �ش � ��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة مجموعة
م � ��ن ت � �ق� ��اري� ��ر م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �خ �ط��ة

السنوية والنصف سنوية لسنة
 2015/2014وت � �ق� ��ري� ��ر دي� � ��وان
املحاسبة الخاص بتقييم كفاءة
وف ��اع� �ل� �ي ��ة ال� �ن� �ظ ��م ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة
للهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة الجزء
الثاني (نظام الرقابة الداخلية)
وال � �ت� ��ي ت� ��م ان � �ج� ��ازه ف� ��ي ي��ون �ي��و
 2015وك� ��ذل� ��ك م �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر
ديوان املحاسبة الخاص بتقييم
ك � �ف� ��اءة وف��اع �ل �ي��ة اداء ال �ن �ش��اط
االستثماري للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
وت� � �ب� � �ح � ��ث ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
الصحية واالج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
ت� � �ح � ��دي � ��د اول� � � � ��وي� � � � ��ات ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ومناقشة املواضيع املدرجة على
جدول اعمال اللجنة وما يستجد
من اعمال.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق
ال�ع��ام��ة م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  5لسنة
 2005ف ��ي ش� ��أن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
وم � �ج � �م� ��وع� ��ة م� � ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات
ب � � � �ق� � � ��وان � �ي ��ن وم� � � �ج� � � �م � � ��وع � � ��ة م ��ن
االقتراحات برغبة وكذلك متابعة
م��ا تتوصل اليه لجنة التحقيق
ف ��ي ال� �ت ��وص� �ي ��ات امل� �ق ��دم ��ة اث �ن��اء
م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
العضو ع��ادل مساعد الجار الله
ال �خ��راف��ي وزي ��ر االش �غ��ال العامة
وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ال �س��اب��ق
عبدالعزيز عبداللطيف االبراهيم

وذل��ك بحضور وزي��ر املواصالت
وزير الدولة لشؤون البلدية وما
يستجد من اعمال.
وم � � � � ��ن ج � � �ه � ��ة اخ� � � � � � ��رى ت� �ع� �ق ��د
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة آل � �ي� ��ة وض � ��واب � ��ط ب �ي��ع
الشركات اململوكة للهيئة العامة
لالستثمار بشكل مباشر او غير
م �ب ��اش ��ر وذل� � ��ك ب �ح �ض ��ور ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
امل ��ال� �ي ��ة وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
وم �م �ث �ل�ين ع ��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وما يستجد من اعمال.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل تبحث
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
م�ش��روع��ا بتعديل ب�ع��ض اح�ك��ام
ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  26ل �س �ن��ة 1962
ب �ت �ن �ظ �ي��م ال � �س � �ج� ��ون وم � �ش� ��روع
ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة وم�ج�م��وع��ة
م��ن االق� �ت ��راج ��ات ب �ق��وان�ين وذل��ك
ب �ح �ض��ور ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي �ل��ة وم��ا
يستجد من اعمال.
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وافقت على تعديل بعض أحكام مرسوم الجنسية وصندوق المتعثرين

التشريعية تقر اقتراح حظر عالج المواطنين
بالخارج على نفقة الدولة
عقدت لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اج�ت�م��اع�ه��ا
ال �ث��ام��ن ام� ��س االح � ��د وال� � ��ذي ن�ظ��رت
خ�لال��ه ف��ي  6اق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين من
ال �ن��اح �ي��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وتمت احالتهم الى اللجان املختصة.
وق ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب أحمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة
رفضت في البند األول اقتراح بقانون
باضافة مادة جديدة برقم  152مكررا
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة  2014في
ش ��أن اص � ��دار ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
ن� �ظ ��را ل� ��وج� ��وده ب ��ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
فيما وافقت باالغلبية على االقتراح
بقانون بتعديل املادة  138من القانون
ن �ف �س��ه واح ��ال �ت ��ه ع �ل��ى ل �ج �ن��ة امل��راف��ق
العامة.
واض � � � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
واف� � �ق � ��ت ع � �ل ��ى ال � �ب � �ن ��د ال � �ت� ��ال� ��ي ع �ل��ى
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م
ال� �ع� �م ��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي واح� ��ال � �ت � ��ه ع �ل��ى
ال�ل�ج�ن��ة امل�ع�ن�ي��ة وواف� �ق ��ت ب��االغ�ل�ب�ي��ة
ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ال�ع�لاج
م��ن ال �خ��ارج باالغلبية واح��ال�ت��ه على
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل.
واش � ��ار ال�ق�ض�ي�ب��ي ال ��ى ان اللجنة
رف �ض��ت ف ��ي ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث االق� �ت ��راح
بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة
ل�ل�س�ي��اح��ة ب��االغ�ل�ب�ي��ة وت �م��ت اح��ال�ت��ه
للجنة املختصة فيما وافقت باالجماع
في البند الرابع على االقتراح بقانون
بتعديل امل ��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 51
لسنة  2010بانشاء صندوق ملعالجة
اوضاع املواطنني املتعثرين في سداد
ال � �ق� ��روض االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة وامل �ق �س �ط��ة
ت �ج��اه ال �ب �ن��وك وش ��رك ��ات االس�ت�ث�م��ار
ووافقت باالغلبية في البند السادس
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم
رقم  15لسنة  1979في شأن الجنسية
الكويتية.
وج� ��اء ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب�ش��أن ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج وال ��ذي قدمه
النائب نبيل الفضل ما يلي:
مادة أولى
يحظر على الدولة ارسال الكويتي
وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعالج
في الخارج على نفقتها الخاصة.
مادة ثانية
ف� ��ي ح ��ال ��ة ع � ��دم ت� ��واف� ��ر ال ��رع ��اي ��ة
الطبية والعالج في الدولة للمريض
الكويتي امل�ص��اب ب�م��رض مستعص
ت� �ل� �ت ��زم وزارة ال� �ص� �ح ��ة ب��اس �ت �ق��دام
ال� �ط� �ب� �ي ��ب االج � �ن � �ب� ��ي امل � �خ � �ت ��ص ف��ي

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

ال��رع��اي��ة ال �ط �ب �ي��ة وال� �ع�ل�اج وط��اق�م��ه
املساعد الى الدولة وذلك على نفقتها
الخاصة.
وتقوم وزارة الصحة على نفقتها
ال �خ��اص��ة ات �م��ام��ا ل�ح�ك��م ه ��ذه امل ��ادة
بتوفير غرفة خاصة طبية في احدى
امل �ص �ح��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة ال �خ��اص��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت م��ا ل��م ت �ت��واف��ر ه ��ذه ال�غ��رف��ة
في احد املستشفيات الحكومية وان
تتكفل بكافة ما يلزم للرعاية الطبية
وال � � �ع �ل��اج ف � ��ي امل� �ص� �ح ��ة ال �ع�ل�اج �ي��ة
الخاصة وم��ن ذل��ك التحاليل الطبية
وال �ف �ح��وص��ات واالش� �ع ��ة ب��أن��واع �ه��ا
وغيرها.
وال يسري هذا الحكم على املريض
االجنبي وعلى غير الكويتي.
مادة ثالثة
ت �ح��ال وج��وب �ي��ا ج�م�ي��ع ال�ط�ل�ب��ات
امل �ق��دم��ة ال ��ى اي ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة من
الكويتيني ال��راغ�ب�ين بتلقي الرعاية
الطبية والعالج في الخارج الى وزارة
الصحة العمال احكام هذا القانون.

مادة رابعة
ي�ت��اح الط �ب��اء وزارة ال�ص�ح��ة دون
غيرهم مرافقة الطبيب املستقدم من
الخارج الغ��راض التدريب واكتساب
الخبرات من الطبيب املستقدم.
مادة خامسة
تتولى املكاتب الصحية الكويتية
ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج م� �ه� �م ��ة ال� �ت� �ع ��اق ��د م��ع
اط�ب��اء ال�خ��ارج وطواقمهم املساعدة
الس �ت �ق��دام �ه��م ال ��ى ال �ك��وي��ت ب ��دال من
مهامها الحالية.
مادة سادسة
ت�ص��در ال�لائ�ح��ة التنفيذية الح�ك��ام
ه��ذا ال �ق��ان��ون ب �ق��رار م��ن وزي ��ر الصحة
ويصدر الوزير كذلك القرارات الالزمة
ل�ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �ق��دام ال �ط �ب �ي��ب االج �ن �ب��ي
وطاقمه املساعد واالج��ور امل�ق��ررة لهم
وت�ح��دي��د االم� ��راض املستعصية التي
ال تتوافر لها رع��اي��ة طبية وع�ل�اج في
الكويت.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة

ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ال �ع�لاج من
الخارج ما يلي:
ن� �ص ��ت امل� � � ��ادة  10م� ��ن ال ��دس� �ت ��ور
ب��أن :تعنى ال��دول��ة بالصحة العامة
وب� ��وس� ��ائ� ��ل ال� ��وق� ��اي� ��ة وال� � �ع �ل��اج م��ن
االمراض واالوبئة.
وبالرغم من كفالة الدولة للصحة
ال �ع��ام��ة اال ان امل� �م ��ارس ��ات ال�ع�م�ل�ي��ة
ع�ل��ى م ��دى س�ن�ين ط��وي�ل��ة ق��د كشفت
عن استغالل واضح لنوع خاص من
ال��رع��اي��ة الطبية وال�ع�لاج وه��و ال��ذي
ت��وف��ره ال��دول��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا ف��ي خ��ارج
اقليمها.
فبالرغم م��ن وج��اه��ة ه��ذه الرعاية
ال�ط�ب�ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت��ؤك��د على
ال �ت��زام ال��دول��ة ب�ص�ح��ة م��واط�ن�ي�ه��ا اال
ان ه� ��ذه ال ��رع ��اي ��ة ش �ك �ل��ت ع �ب �ئ��ا على
امل� � ��ال ال � �ع ��ام م ��ن ج ��ان ��ب ،واس �ت �غ �ل��ت
للترضيات السياسية واالجتماعية
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � � ��ر ،ف��اخ �ت �ل��ت م� �ب ��ادئ
امل� � �س � ��اواة وت� �ك ��اف ��ؤ ال � �ف ��رض وان� �ه ��ار
الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور
بتحقيق عناية كاملة للمواطن ناهيك

الحريص :نرفض تقييد العالج
بالخارج بقانون
فضل رئيس اللجنة التشريعية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م �ب��ارك ال�ح��ري��ص ع��دم
تقييد ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ب�ق��ان��ون
واق� �ت� �ص ��ار االم � ��ر ع �ل��ى ال � �ق� ��رارات
موضحا أنه رفض االقتراح الذي
قدم بهذا الشأن وج��رت مناقشته
في اللجنة التشريعية امس.
وق � ��ال ال �ح��ري��ص ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين :إن االق� �ت ��راح ال��ذي
ن ��وق ��ش ي �ض �ي��ق ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن
خصوصا ان ال�خ��دم��ات الصحية
ليست على ما يرام الفتا الى منع

ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ي�ع�ت�ب��ر ت��دخ�لا
ف� ��ي ص�ل�اح� �ي ��ات وزارة ال �ص �ح��ة
وع� �م ��وم ��ا ان � ��ا رف� �ض ��ت االق � �ت� ��راح
ف��ي اج�ت�م��اع اللجنة ون�ح�ت��رم من
ص��وت م�ع��ه واالق �ت��راح اح�ي��ل ال��ى
اللجنة الصحية البرملانية.
واوض��ح الحريص ان االقتراح
امل �ق��دم ل��م ي��أت ب�ج��دي��د ألن��ه يمنع
ال � �ع�ل��اج ب ��ال � �خ ��ارج وف � ��ي ال ��وق ��ت
نفسه ي�ت�ح��دث ع��ن تشكيل لجنة
إليفاد من يستحق العالج.
وف � � ��ي ش � � ��أن اخ � � � ��ر ،اس� �ت� �غ ��رب

ال� � �ح � ��ري � ��ص ت� �غ� �ي� �ي ��ر اول � � ��وي � � ��ات
الحكومة بني فترة واخرى مؤكدا
ان�ه��ا ع��اج��زة ع��ن م��واك�ب��ة مجلس
االم ��ة ف��ي االن �ج ��ازات التشريعية
ف �ه ��ي ال � ��ى اآلن ل� ��م ت �ق ��م ب�ت�ن�ف�ي��ذ
القوانني التي انجزها املجلس.
وط� ��ال� ��ب ال� �ح ��ري ��ص ان ي �ك��ون
ج �م �ي��ع ال� � � � ��وزراء ب ��االص ��ال ��ة وان
ي�ك��ون التشكيل ال� ��وزاري مكتمال
النه من غير املعقول ان تسند اهم
وزارتني الى وزيرين بالوكالة.

ع�ل��ى ان ال��دول��ة اص�ب�ح��ت ل�ه��ا ال�ق��درة
ع�ل��ى ت�ح��وي��ل م �س��ار ال��رع��اي��ة الطبية
مل��واط�ن�ي�ه��ا م��ن ال �ك��وي��ت ال ��ى ال �خ��ارج
بدال عن «من الخارج الى الكويت».
وه� � ��ذا امل � �س� ��ار ال� �ج ��دي ��د س �ي ��ؤدي
ح�ت�م��ا ال ��ى اك �ت �س��اب اط �ب ��اء ال��داخ��ل
خ�ب��رات اط�ب��اء ال �خ��ارج فتتسع آف��اق
الرعاية الطبية في الكويت.
وت�ح�ق�ي�ق��ا ل �ف �ك��رة امل �س��ار ال�ج��دي��د
وت��وف�ي��را ل�ل�م��ال ال �ع��ام وق�ط�ع��ا ل��داب��ر
االس �ت �غ�ل�ال امل� �ش ��ار ال �ي��ه وت��وس�ي�ع��ا
ل�ق��اع��دة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن الكويتيني
للرعاية الطبية املتوافرة في الخارج
فقد اعد االقتراح بقانون املرفق الذي
ن��ص ف��ي م��ادت��ه االول � ��ى ب ��أن يحظر
على ال��دول��ة ارس ��ال الكويتي وغيره
لتلقي ال��رع��اي��ة الطبية وال �ع�لاج في
الخارج على نفقتها الخاصة.
وم �ف��اد امل ��ادة امل�ق�ت��رح��ة ح�ظ��ر ع��ام
ل�ل�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ال اس�ت�ث�ن��اء فيه
الستعمال ال�ن��ص كلمة الحظر بدال
من عبارة «ال يجوز».
كما ان ه��ذا النص املقترح قضى
بسريان الحظر املشار إليه على غير
الكويتي كاالجنبي معلوم الجنسية
وكذلك على االفراد الذين ال يحملون
اي جنسية كانت كاملقيمن بصورة
غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ح� �ت ��ى ال ي �ن �ح �ص��ر
الحظر املشار اليه في الكويتي فقط
ففيهم خطأ من نص املادة االولى ان
الذين ال يحملون الجنسية الكويتية
ال يشملهم الحظر املشار اليه.
وت �ج��در االش� ��ارة ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
ال � ��ى ان ل �ف��ظ ال� ��دول� ��ة ه ��و ل �ف��ظ ع��ام
ي �ش �م��ل ك ��اف ��ة ال � � � � ��وزارات وال �ج �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� ��دواوي� ��ن ال �ع��ام��ة في
ال��دول��ة ك��ال��دي��وان االم �ي��ري ودي ��وان
ول� ��ي ال �ع �ه��د ودي � � ��وان س �م��و رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ح�ت��ى ت �ك��ون لدينا
ق � ��اع � ��دة ق ��ان ��ون� �ي ��ة ع� ��ام� ��ة وم � �ج� ��ردة
وم �ل��زم��ة ل�ل�ك��اف��ة ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�م�س��اوة
والعدالة بني املواطنني كافة.
ون �ظ��را اله�م�ي��ة ال �خ �ب��رات الطبية
املتوافرة في الخارج وحاجة الدولة
ال �ي �ه��ا ف ��ي م ��واج �ه ��ة م ��ا اس�ت�ع�ص��ى
ع�ل��ى ال �خ �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
م��ن ام ��راض وك��ذل��ك ح�ت��ى ال تنقص
ال��رع��اي��ة ال �ط �ب �ي��ة ف �ق��د ن �ص��ت امل� ��ادة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون على
ان� ��ه ف ��ي ح��ال��ة ع� ��دم ت ��واف ��ر ال��رع��اي��ة
الطبية والعالج في الدولة للمريض
الكويتي املصاب بمرض مستعصي
ف��ان وزارة الصحة تلتزم باستقدام
ال� �ط� �ب� �ي ��ب االج � �ن � �ب� ��ي امل� �خ� �ت ��ص ف��ي
ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة وال� �ع�ل�اج وط��اق�م��ه
امل� �س ��اع ��د ال� � ��ى ال � ��دول � ��ة وذل � � ��ك ع�ل��ى
نفقتها الخاصة.

وتقوم وزارة الصحة على نفقتها
ال �خ��اص��ة ات �م��ام��ا ل�ح�ك��م ه ��ذه امل ��ادة
بتوفير غرفة خاصة طبية في احدى
امل �ص �ح��ات ال �ع�لاج �ي��ة ال �خ��اص��ة في
الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في
احد املستشفيات الحكومية.
وال ي� � �س � ��ري ه� � � ��ذا ال � �ح � �ك� ��م ع �ل��ى
امل � � ��ري � � ��ض االج� � �ن� � �ب � ��ي وع � � �ل� � ��ى غ �ي��ر
ال �ك��وي �ت��ي وي �ق �ص��د ب �ه��ذا ال �ن��ص من
امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن االق �ت��راح بقانون
ع � � ��دم ح � ��رم � ��ان امل � ��ري � ��ض ال �ك ��وي �ت ��ي
م��ن ال �خ �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة امل �ت��واف��رة في
ال � �خ ��ارج ع �ن��د ع� ��دم ت ��واف ��ر ال��رع��اي��ة
الطبية والعالج في الدولة ملرض ما
بأن يصبح على وزارة الصحة التزام
باستقدام الطبيب االجنبي املختص
وطاقمه املساعد في الرعاية الطبية
وال� �ع�ل�اج ل �ه��ذا امل � ��رض امل�س�ت�ع�ص��ي
ع �ل��ى ال �خ �ب��رات ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال��دول��ة
وذلك على نفقة الدولة .وحتى يشعر
امل ��ري ��ض ال �ك��وي �ت��ي ب �ك �م��ال ال��رع��اي��ة
الطبية وال �ع�لاج ك�م��ا ه��و ال �ش��أن لو
ارس� ��ل ل �ل �خ��ارج ف ��ان وزارة ال�ص�ح��ة
وع�ل��ى نفقتها ال�خ��اص��ة ت��وف��ر غرفة
خ��اص��ة ط�ب�ي��ة ف��ي اح ��دى امل�ص�ح��ات
ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
م��ا ل��م ت �ت��واف��ر ه ��ذه ال �غ��رف��ة ف��ي اح��د
املستشفيات الحكومية.
وح�ت��ى ال يفهم ان االس�ت�ف��ادة من
اس �ت �ق��دام ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة وال �ع�لاج
م ��ن ال� �خ ��ارج ال ��ى ال �ك��وي��ت ستشمل
االف � ��راد اآلخ��ري��ن م��ن االج��ان��ب وم��ن
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ان ال�ن��ص املقترح
ق �ض ��ى ب � ��أن ح �ك �م��ه ال ي� �س ��ري ع�ل��ى
املريض االجنبي وعلى غير الكويتي
كاملقيمني بصورة غير قانونية حتى
ال يحتج ه��ؤالء بهذا النص بأنه قد
حظر عليهم ما حظر على الكويتي
من ارساله للعالج والعناية الطبية
ف��ي ال �خ��ارج فيفسر ال�ن��ص خ�ط��أ ان
االس� �ت� �ف ��ادة امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا ف ��ي ن��ص
امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن االق �ت��راح بقانون
ت� �س ��ري ع �ل��ى االج �ن �ب ��ي وع� �ل ��ى غ�ي��ر
الكويتي اي�ض��ا وه��و م��ا ل��م يقصده
النص هنا.
وت� � �ج � ��در االش� � � � � ��ارة ه � �ن ��ا ال � � ��ى ان
امل� �ق� �ص ��ود ب� �ع� �ب ��ارة «ع � �ل ��ى ن�ف�ق�ت�ه��ا
الخاصة» هو ان تشمل هذه النفقات
اجور االستقدام والسكن ومصاريف
السفر وكل ما يلزم للطبيب األجنبي
املختص وطاقمه املساعد.
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طالب بتخصيص لجنة للنظر في مطابقة اإلجابة لما ورد فيما قدمه العضو

الدويسان :على الوزراء التقيد بالرد على محاور
السؤال البرلماني كما يقدمها النائب
قال النائب فيصل الدويسان انه
بتاريخ  2015/5/5تم إدراج السؤال
امل �ق��دم م �ن��ا ال ��ى وزي� ��ر ال �ن �ف��ط وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس االمة د .علي
العمير على ج��دول اع�م��ال الجلسة
وب� �ت ��اري ��خ  2015/12/3ت ��م إدراج
اج ��اب ��ة ال ��وزي ��ر ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال
الجلسة.
وك � �ش� ��ف ع � ��ن ان� � ��ه ج� � ��اء ف � ��ي م�تن
ال� � � �ج � � ��واب« :وب� � �ع � ��د االط � �ل � ��اع ع �ل��ى
م �ح��اور ال �س��ؤال امل��ذك��ور ت�ب�ين انها
تدور حول طلب موافاتهم بكشوف
التخصيصات لألفراد وع��دد ما تم
التنازل عنه وفي هذا املجال يرجى
التفضل ب��اإلح��اط��ة ب��أن ال��وزي��ر قد
ق��ام برفع الكشوف ال ��واردة للعمير
م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ب �ش��أن ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات
امل�ط�ل��وب��ة ال��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ملوافاة االمانة العامة ملجلس األمة
بها».
وت� � ��اب� � ��ع :وب � �ع� ��د اط �ل�اع � �ن� ��ا ع �ل��ى
الكشوف املودعة لدى االمانة العامة
تبني ما يلي:
 ان ال � �ك � �ش� ��وف اح � � �ت � ��وت ع �ل��ىالتخصيصات املتنازل عنها موردة
اسم املتنازل واملتنازل له.
 بعض ال�ك�ش��وف خلت م��ن اسمامل �ت �ن��ازل م��ن ال �ج��دول واش� ��ارت ال��ى

املتنازل ل��ه م��ن دون توضيح سبب
ذلك.
 رغ ��م ان ال� �س ��ؤال ق��د ن��ص علىامل ��واف ��اة ب��ال�ت�خ�ص�ي��ص وك ��ذل ��ك ما
ت� ��م ال � �ت � �ن� ��ازل ع� �ن ��ه م� ��ن ت�خ�ص�ي��ص
ال ��ى آخ ��ري ��ن إال ان ال �ك �ش��وف خلت
م ��ن ال �ت �خ �ص �ي��ص واق �ت �ص ��رت على
املتنازل عنه من التخصيص فقط.
ودعا الى املوافقة على طلب رفع
االج ��اب ��ة م �ح��ل ال� �س ��ؤال م ��ن ج ��دول
االعمال واعتبارها ك��أن لم تكن مع
اح �ت �ف��اظ��ي ب �ح �ق��ي ب�ت�ل�ق��ي االج��اب��ة
الكاملة عن السؤال املقدم منا.
وت �ق��دم ب��اق�ت��راح�ين للعمل بهما
مستقبال وهما:
 ال�ت�ن�ب�ي��ه ع�ل��ى ال � ��وزراء بأهميةال �ت �ق �ي��د ب �م��ا ورد م� ��ن ط �ل �ب��ات ف��ي
السؤال.
 تخصيص لجنة قانونية وفنيةل�ل�ن�ظ��ر ف��ي م�ط��اب�ق��ة اج��اب��ة ال� ��وزراء
لنص وواق��ع ال�س��ؤال من عدمه قبل
ادراجه في جدول اعمال الجلسة.
وك � ��ان ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ى ال �ع �م �ي��ر ق��د
ارس � ��ل االج ��اب ��ة ع ��ن س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب
ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان ج ��اء ف�ي�ه��ا :ن��ود
االش � ��ارة ال ��ى ك�ت��اب�ك��م رق ��م - 28803
 kna 2015امل � ��ؤرخ ف ��ي 2015/5/6
في ش��أن س��ؤال عضو مجلس االمة

إجابة العمير
عن سؤال القسائم
الزراعية خلت
من التخصيص
واقتصرت على
المتنازل عليها
فيصل الدويسان

ال� �س ��ال ��ف ال� �ب� �ي ��ان اع� �ل ��اه  -ن�س�خ��ة
مرفقة -وبعد االط�ل�اع على السؤال
املذكور نرفق طيه رد الهيئة العامة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
على ما جاء به من محاور آملني في
التفضل باالطالع واتخاذ ما ترونه
مناسبا بهذا الصدد.
واردف ال�ع�م�ي��ر ف��ي اج��اب �ت��ه عن
ال � �س� ��ؤال  :ون � ��ود االش � � ��ارة ال� ��ى ان��ه
بتاريخ 2015/5/17للرد على كتاب
رئيس مجلس االمة رقم 2015/5/6
رق ��م  kna 2015 - 28803ف ��ي ش��أن
س��ؤال عضو مجلس االم��ة السالف
البيان.

وب� � �ع � ��د االط� � �ل � ��اع ع � �ل� ��ى م � �ح� ��اور
ال� �س ��ؤال امل ��ذك ��ور ت �ب�ين ان �ه��ا ت ��دور
ح� � ��ول ط� �ل ��ب م ��واف ��ات � �ه ��م ب �ك �ش��وف
ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات ل�ل�اف ��راد ب��ال�ق�س��ائ��م
ال��زراع �ي��ة وامل�ن��اح��ل وق�س��ائ��م تربية
االسماك واملاشية بالوفرة العبدلي
وك�ب��د والصليبية منذ  2006حتى
تاريخ السؤال وع��دد ما تم التنازل
عنه.
وزاد :وف� ��ي ه� ��ذا امل� �ج ��ال ي��رج��ى
ال �ت �ف �ض��ل ب��اإلح��اط��ة ب ��أن م�ع��ال�ي�ك��م
ق ��د ق �م �ت��م ب��رف��ع ال �ك �ش��وف ال� � ��واردة
من الهيئة في ش��أن التخصيصات
امل�ط�ل��وب��ة ال��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة

ملوافاة االمانة العامة ملجلس االمة
ب �ه��ا ب �م��وج��ب ك �ت��اب رق� ��م ه� �ـ ز/أ م
ر 442/امل ��ؤرخ  2015/10/18املني
ف��ي ال�ت�ف�ض��ل ب��االط�ل�اع وات �خ��اذ ما
ترونه مناسبا بهذا الصدد.
وبشأن توصيات لجنة التحقيق
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ت � �ج� ��اوزات ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة وال� �ث ��روة
السمكية قال العمير :ونود االشارة
ال� ��ى ال �ت��وص �ي��ات ال �س��ال��ف ب�ي��ان�ه��ا
اع � �ل � ��اه وط� � �ل � ��ب ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
البرملانية بتجاوزات الهيئة العامة
للزراعة وال�ث��روة السمكية وطلبهم
م � ��واف � ��اة االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
االم ��ة بالتخصيصات وال �ت �ن��ازالت
ب��ال �ح �ي��ازات م �ن��ذ ع� ��ام  2006حتى
تاريخه.
وت� ��اب � ��ع :ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ن��رف��ق
ط�ي��ه ك �ت��اب ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية املرفق به
كشف تفصيلي بالبيانات املطلوبة
للتفضل باالطالع واتخاذ ما ترونه
مناسبا ب�ه��ذا ال �ص��دد وح�ف��ظ كافة
امل �س �ت �ن ��دات واح ��اط �ت �ه ��ا ب��ال �س��ري��ة
ال�ت��ام��ة ل��دى األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
االمة.
يذكر ان النائب فيصل الدويسان
وج� ��ه س � ��ؤاال إل� ��ى د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر

طالب فيه بتزويده باآلتي:
 كشف بأسماء االف��راد (وليستال � �ش � ��رك � ��ات) ال� �ح ��ائ ��زي ��ن ال �ق �س��ائ��م
ال� � ��زراع � � �ي� � ��ة ف� � ��ي م � �ن� ��اط� ��ق ال � ��وف � ��رة
وال�ع�ب��دل��ي وك �ب��د وال�ص�ل�ي�ب�ي��ة وف��ي
ك��ل املناطق التابعة للهيئة العامة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
متضمنا:
 ت ��اري ��خ ال�ت�خ�ص�ي��ص م �ن��ذ ع��ام 2006الى تاريخ ورود هذا السؤال.
 عدد ما تم التنازل عنه. صور العقود قبل وبعد التنازل. كشف بأسماء االف��راد (وليستال � � �ش� � ��رك� � ��ات) ال � �ح� ��ائ� ��زي� ��ن م �ن ��اح ��ل
وح�ظ��ائ��ر تربية االس �م��اك واملاشية
بكافة انواعها (جواخير واسطبالت
وه �ج��ن ودواج� � ��ن) ف��ي ك��ل امل�ن��اط��ق
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية متضمنا:
 ت ��اري ��خ ال�ت�خ�ص�ي��ص م �ن��ذ ع��ام 2006الى تاريخ ورود هذا السؤال.
 عدد ما تم التنازل عنه. -صور العقود قبل وبعد التنازل.

أبل يسأل عن معلمين في مدرسة األمل ال يتقنون لغة االشارة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل ع �ب��د ال �ل��ه
أب��ل س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي��ر
ال �ت �ع �ل �ي ��م ال � �ع ��ال ��ي د.ب � � � ��در ال �ع �ي �س��ى
ب� �ش ��أن ط �ل��ب ب �ي ��ان ��ات وت��وض �ي �ح��ات
ع��ن التعليم ال�ن��وع��ي التابعة ل��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ال �خ ��اص ب �م��درس��ة ال�س�ل��وك
التوحدي وفي مدرسة األمل وتأهيل
األمل ومدرسة النور لتعليم املكفوفني
ومدرسة الوفاء ومدرسة الرجاء.
وط��ال��ب أب��ل إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
 ك� �ش ��ف ب � �ع� ��دد ت�ل�ام� �ي ��ذ م ��درس ��ةالسلوك التوحدي بنني من الكويتيني
وال��واف��دي��ن؟ وك��م ع��دد املعلمني فيها؟
وهل يطبق نظام التعليم فيها حسب
خطة التعليم ال�ف��ردي وال�ت��ي تحتاج
إل� ��ى م�ع�ل�م�ين اث �ن�ي�ن ل �ك��ل ط ��ال ��ب؟ إذا
كانت اإلجابة بالنفي يرجى تسبيب
ذل��ك؟ وه��ل يتناسب ال�ب�ن��اء التربوي
مل��درس��ة ال�س�ل��وك ال�ت��وح��دي والكثافة
الطالبية املوجودة حاليا؟

 ك �ي��ف ي �ت��م ق �ب��ول ط �ل�اب امل��رح �ل��ةاالبتدائية ف��ي م��درس��ة األم��ل وتأهيل
األم � � � ��ل ب � �ن �ي�ن ط� �ل ��اب ذوي اإلع � ��اق � ��ة
السمعية دون معرفتهم بلغة اإلشارة؟
 م� ��ا م � ��دى ص� �ح ��ة وج � � ��ود ب�ع��ضمعلمي م��درس��ة األم��ل وت��أه�ي��ل األم��ل
للطالب الصم ال يتقنون لغة اإلشارة؟
م��ع ت��زوي��دي بكشف بأسماء أساتذة
لغة اإلش ��ارة ب�م��درس��ة األم��ل وتأهيل
األم � ��ل ي�ت�ض�م��ن ال� �ش� �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة
والخبرة العملية لكل منهم على حدة.
 هل يوجد رؤساء أقسام بمدرسةاألم ��ل وت��أه�ي��ل األم ��ل ال ي�ت�ق�ن��ون لغة
اإلش � ��ارة أو غ�ي��ر ح��اص�ل�ين ع�ل��ى لغة
اإلش � � � � ��ارة وي � �ق� ��وم� ��ون ب �ت �ق �ي �ي��م أداء
م �ع �ل �م��ي ل� �غ ��ة اإلش � � � � � ��ارة؟ إذا ك��ان��ت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء
رؤس��اء األق�س��ام ومؤهالتهم العلمية
وخبرتهم العملية وت��وض�ي��ح كيفية
تقييمهم ملعلمي لغة اإلش��ارة وهم ال
يتقنونها.

د .خليل ابل

 تزويدي باسم مدير مدرسة األملوت��أه�ي��ل األم ��ل ل�ل�ط�لاب ذوي اإلع��اق��ة
السمعية املشتركة متوسط وثانوي
متضمنا ش�ه��ادت��ه العلمية وخبرته
العملية وتدرجه الوظيفي وفي حال
ك ��ان ال ي�ت�ق��ن ل �غ��ة اإلش� � ��ارة ت��وض�ي��ح
أسباب تعيينه بهذا املركز الوظيفي.

 ما السبب خلف اختيار معلمنيم� ��ن خ � � ��ارج م� ��درس� ��ة ال � �ن� ��ور ل�ت�ع�ل�ي��م
املكفوفني ملساعدة الطالب في كتابة
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال �ف �ص �ل �ي��ة ع �ل �م ��ا ب ��أن
الطالب املكفوف قادر على إجابة هذه
االختبارات بجهاز البرايل بيركنز؟
 م � ��ا اآلل � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت � ��م ب� �ه ��ا ع �م��لاالخ� �ت� �ب ��ارات ال�ت�ح�ص�ي�ل�ي��ة الخ �ت �ب��ار
ط ��ال �ب ��ات ف ��ي م ��درس ��ة ال� ��وف� ��اء ب �ن��ات
لإلعاقة الذهنية الداون سيندروم؟
 ه ��ل ق � ��ام م ��دي ��ر م ��درس ��ة ال ��وف ��اءب�ن�ين بفتح ص�ف��وف تعليم أك��ادي�م��ي
لطالبات مدرسة الوفاء بينما رفض
فتح صفوف تعليم أكاديمي للبنني؟
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تسبيب
ذل� ��ك وه� ��ل ط��ال �ب��ات وط �ل��اب م��درس��ة
األم � ��ل م �ص �ن �ف�ين ك �ق��اب �ل�ي�ن ل �ل �ت��دري��ب
أو ل �ل �ت �ع �ل �ي��م؟ ف � ��إذا ك ��ان ��وا م�ص�ن�ف�ين
للتدريب فما الداعي إلى فتح صفوف
تعليم أكاديمي للطالبات؟
 -ما األسس والحاجات واألسباب

ال �ت��ي ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت ��م االس �ت �ع��ان��ة
وإص� � � ��دار ق� � ��رار ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ال �ج��زئ��ي
ألح ��د امل�ع�ل�م�ين ال ��ذي ي�ش�غ��ل منصب
املدير املساعد ملدرسة األم��ل وتأهيل
األمل في مكتب وكيل الوزارة للتعليم
النوعي باإلنابة للسنة الثانية؟
 ت � � � ��زوي � � � ��دي ب � �ك � �ش� ��ف ي �ت �ض �م ��ناس ��م م��دي��رة م��درس��ة ال ��وف ��اء ل�ل�ب�ن��ات
وم� ��ؤه �ل�ات � �ه� ��ا ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وخ �ب ��رت �ه ��ا
ال �ع �م �ل �ي ��ة ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ت �ح��دي��د
اإلدارات األخ � ��رى ال �ت��ي ع�م�ل��ت فيها
وانتقلت إليها حتى وحتى تعيينها
مديرة مدرسة الوفاء للبنات.
 م��ا م��دى صحة نقل معلمة تتقنل �غ��ة اإلش � � ��ارة ل�ل�ع�م��ل ك��رئ �ي �س��ة ق�س��م
ب �م��درس��ة ال��وف��اء امل�خ�ت�ص��ة ب��اإلع��اق��ة
ال��ذه�ن�ي��ة ال ��داون س�ي�ن��دوم؟ إذا كانت
اإلج� � ��اب� � ��ة ب� �ن� �ع ��م ف� �ي ��رج ��ى ت��وض �ي��ح
األس � � �ب� � ��اب وال� � �ف � ��ائ � ��دة امل� � ��رج� � ��وة م��ن
وراء ذل� ��ك ع �ل��ى ال �ق �س��م ال �ت��ي تتبعه
وم ��ا ال �ح��اج��ة إل�ي�ه��ا ل�ل�ع�م��ل كرئيسة

ق �س��م ف ��ي ت �خ �ص��ص إع ��اق ��ة ال تتقنه
وحرمان مدرسة األم��ل وتأهيل األمل
م��ن االس �ت �ف��ادة م��ن معلمة ت�ت�ق��ن لغة
اإلشارة رغم وجود نقص شديد بهذا
التخصص.
 ما قانونية رفض توجيه رياضاألطفال بالعمل والتوجيه فقط على
م��دارس الوفاء بنني وبنات وم��دارس
السلوك التوحدي؟
 م � � � ��ا ص � � �ح� � ��ة ع � � � � � ��دم م � �ن� ��اس � �ب� ��ةاالخ�ت�ب��ارات التحصيلية املطبقة في
م��درس��ة ال��رج��اء املشتركة بنني وع��دم
تطابقها وطبيعة اإلعاقات لديهم؟
 م ��ا آل �ي��ة ع �م��ل ل �ج��ان اخ �ت �ب��اراتالطلبة ف��ي م��درس��ة ال��رج��اء املشتركة
ب �ن�ي�ن وف� ��ي ع�م �ل�ي��ة اخ �ت �ي��ار م�ع�ل�م�ين
م � �س � ��اع � ��دي � ��ن ل � �ل � �ط �ل��اب ف � � ��ي ك� �ت ��اب ��ة
االخ�ت�ب��ارات عنهم وك��م لجنة داخلية
لالختبارات تشكل لهذا الغرض ومنذ
متى يتم اتباع هذه اآللية؟
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دشتي يقترح إنشاء مراكز الطوارئ والصدمات
قدم النائب د .عبد الحميد دشتي
اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مراكز
الطوارئ والصدمات جاء فيه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي
ت �خ �ص �ص��ي  -أو أك� �ث ��ر  -الس �ت �ق �ب��ال
ال � � �ح� � ��االت ال � �ط � ��ارئ � ��ة ال� �ن ��اج� �م ��ة ع��ن
ال� �ح ��وادث ال�ع�ن�ي�ف��ة أي ��ا ك ��ان ن��وع�ه��ا
وك ��ذا ال �ك��وارث الطبيعية والبشرية
التي تحتاج لفريق طبي متخصص
للتعامل مع تلك اإلص��اب��ات الطارئة
بتشخيصها وعالجها وإنقاذ حياة
امل�ص��اب�ين ف�ي�ه��ا ب��أس��رع وق ��ت ممكن
وف��ق مفهوم ال�ف��ري��ق الطبي الشامل
واملتكامل.
مادة ثانية
ينشأ مبنى تلك امل��راك��ز بتصميم
هندسي يوافق التصاميم املتعارف
عليها عامليا ب�ش��أن م��راك��ز ال�ط��وارئ
وال �ص��دم��ات وي �ك��ون امل�ب�ن��ى مستقال
ب��ذات��ه م��ن ح�ي��ث اإلن �ش ��اء أو ملحقا
بإحدى املستشفيات.
مادة ثالثة
ي�ج��ب أن ي �ك��ون أح ��د ه ��ذه امل��راك��ز
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ج ��اه ��زا ل�ل�ع�م��ل خ�لال
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
س ��واء م��ن ح�ي��ث اإلن �ش��اء والتجهيز
وال�ت�ش�غ�ي��ل أو م��ا ي�ل��زم��ه م��ن م ��وارد
ب�ش��ري��ة م��ن أط �ب��اء وف�ن�ي�ين وإداري�ي�ن
يتم إعدادهم على أعلى مستوى من
الكفاءة.
مادة رابعة
ت �ت��ول��ى وزارة ال �ص �ح��ة وخ�ل��ال 3
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
إيفاد البعثات الطبية واإلداري��ة إلى
الخارج للتدريب على كيفية التعامل
واس� �ت� �ق� �ب ��ال ال� � �ح � ��االت واإلص � ��اب � ��ات
ال� �ن ��اج� �م ��ة ع� ��ن ال � � �ح� � ��وادث ال �ع �ن �ي �ف��ة
وال � � �ك� � ��وارث ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وال �ب �ش��ري��ة

وت�ش�خ�ي�ص�ه��ا وع�لاج �ه��ا ك�م��ا تلتزم
ال� � � ��وزارة ب�ت�ن�ظ�ي��م دورات ت��دري �ب �ي��ة
داخ �ل �ي��ة وخ��ارج �ي��ة ل�لأط �ب��اء وأف ��راد
الطاقم الطبي واإلداري باملركز بما
ي �ك �ف��ل إح��اط �ت �ه��م وإمل ��ام �ه ��م بجميع
ن� ��واح� ��ي ال� �ت� �ق ��دم ال �ع �ل �م��ي وال �ط �ب��ي
واإلداري في هذا املجال.
مادة خامسة
ي � �ك� ��ون ل � �ه� ��ذه امل� � ��راك� � ��ز م �ي ��زان �ي ��ة
مستقلة ت��درج ضمن ميزانية وزارة
الصحة.
مادة سادسة
يكون لهذه امل��راك��ز استقالل ذاتي
ع��ن جميع اإلدارات ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
الصحة وتتبع وزير الصحة مباشرة
في الهيكل التنظيمي للوزارة.
مادة سابعة
ت ��ؤخ ��ذ امل �ب ��ال ��غ ال �ل�ازم� ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ه��ذا ال�ق��ان��ون م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام
للدولة.

مادة ثامنة
ي � �ص� ��در وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ال� �ل ��وائ ��ح
وال �ق��رارات ال�لازم��ة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
وج� � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��إن� �ش ��اء م ��راك ��ز
الطوارئ والصدمات
نصت امل��ادة  15م��ن ال��دس�ت��ور على
أن ت �ع �ن��ى ال� ��دول� ��ة ب��ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة
وب � ��وس � ��ائ � ��ل ال � ��وق � ��اي � ��ة وال � � �ع �ل ��اج م��ن
األمراض واألوبئة وقد جاء باملرسوم
الصادر في  1979/1/7في شأن وزارة
ال �ص �ح��ة ب� ��ان ت �خ �ت��ص ه� ��ذه ال � � ��وزارة
بتقديم الخدمات العالجية للمرضى
وح � �م ��اي ��ة امل� ��واط � �ن�ي��ن م � ��ن األم � � ��راض
وامل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل��ى ص �ح �ت �ه��م وت��ذخ��ر
دولة الكويت بالكثير من املستشفيات
وامل� ��راك� ��ز ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ال �ص �ب��اح م �ث��ل م ��رك ��ز ال�ب�ح��ر
للعيون ومستشفى زين لألنف واألذن
والحنجرة ومستشفى الرازي للعظام
وغيرها إال أن الدولة ينقصها مراكز
طبية تتوافر فيها جميع التخصصات

د .عبد الحميد دشتي

ال�ط�ب�ي��ة ال�ل�ازم ��ة الس �ت �ق �ب��ال ال �ح��االت
الطارئة واإلصابات الحرجة الناجمة
ع��ن إص��اب��ات ال �ح��وادث العنيفة مثل
ح��وادث ال�س�ي��ارات والسقوط م��ن علو
إضافة إلى إصابات الكوارث الطبيعة
والبشرية التي تحتاج لتعامل فريق
طبي مجهز ومدرب بأعلى املستويات
ال�ف�ن�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة ل�ت�ش�خ�ي��ص وع�ل�اج
م �ث��ل ت �ل��ك ال� �ح ��االت ال �ط ��ارئ ��ة ب��أس��رع

 ..ويسأل  3وزراء عن نائب يتاجر
في اإلقامات
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش � �ت� ��ي  3أس � �ئ � �ل ��ة إل � � ��ى ن ��ائ ��ب
رئ �ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د ووزي� ��ر
ال�ع��دل وزي��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال �ص��ان��ع
وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل هند الصبيح جاء فيها:
ن�ش��رت اح ��دى ال�ص�ح��ف اخ�ب��ارا
ت�ض�م�ن��ت االش� � ��ارة ال ��ى ان اح��د
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة ه ��و م��ن
كبار تجار االقامات وكان قد تم

القاء القبض عليه في عام 2009
وأحيل للنيابة العامة وعلى اثر
ذل��ك ت�ن��اق�ل��ت وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي م��رددة ذات االخبار
املتضمنة اساءة لعموم النواب
ان ترك االمر مبهما.
وج��اء في نص ال�س��ؤال :مدى
صحة تلك االخبار؟
 م � ��ن ه � ��و ال� �ع� �ض ��و امل �ع �ن��يوهل صحيح هو من ورد اسمه
باملستندات املرفقة؟
 -ع � ��دد ال � �ش� ��رك� ��ات امل �س �ج �ل��ة

باسمه او زوجته او اوالده لدى
الوزارة؟
 ع � � ��دد ال � �ع � �م ��ال ��ة امل �س �ج �ل��ةوب� �ي ��ان ��ات� �ه ��م ع� �ل ��ى م� �ل� �ف ��ات ك��ل
شركة على حدة؟
 تواريخ الشكاوى وبياناتالقضايا بحق النائب املذكور ان
وجدت؟
 م� � ��ا آل� � � ��ت ال� � �ي � ��ه ال� �ق� �ض ��اي ��اواألحكام التي صدرت بحقه او
شركاته؟

وق��ت ممكن .وتتميز م��راك��ز ال�ط��وارئ
وال� �ص ��دم ��ات ب� �ع�ل�اج امل �ص ��اب�ي�ن دون
الحاجة لنقل امل�ص��اب ملستشفى آخر
أو انتظار وصول طبيب من مستشفى
بعيد حيث سيجد املريض أو املصاب
فريق طبي متخصص ملواجهة حالته
وال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ف��ي ه��ذا امل��رك��ز على
وجه السرعة ودون أي تأخير قد يهدد
حياته للخطر.
ويتكون الفريق الطبي العامل في
هذه املراكز التي تتعامل مع الحاالت
ال�ط��ارئ��ة وال�ح��رج��ة م��ن التخصصات
ال� �ج ��راح� �ي ��ة األس� ��اس � �ي� ��ة ب ��ال �ج ��راح ��ة
ال �ع ��ام ��ة وج� ��راح� ��ة ال �ع �ظ ��ام وج ��راح ��ة
األع �ص��اب وج��راح��ة التجميل إض��اف��ة
لبعض التخصصات الباطنية عالوة
ع �ل��ى ال �ط��اق��م ال �ت �م��ري �ض��ي وس �ي �ك��ون
ه��ذا الفريق الطبي متواجدا ف��ي هذه
املراكز التخصصية على مدار الساعة
بحيث يجد املريض وامل�ص��اب جميع
األط�ب��اء املتخصصني ملواجهة حالته
بتشخيصها وعالجها في أسرع وقت
م�م�ك��ن دون ال �ح��اج��ة ل�ن�ق�ل��ه إل ��ى أح��د
املستشفيات أو املراكز الطبية األخرى
وال ح �ت��ى ط �ل��ب م �س��اع��دة ط�ب�ي��ب من
تلك املستشفيات أو ان�ت�ظ��ار وصوله
ذل��ك ف��ي ظ��ل زح�م��ة ال �ط��رق وال �ش��وارع
ال �ت��ي ق ��د ت �ع �ي��ق وص � ��ول األط� �ب ��اء من
املستشفيات البعيدة بالسرعة الالزمة
واملطلوبة مما قد يهدد حياة املصاب
ال��ذي يحتاج للتدخل والعالج الطبي
السريع.
ه� ��ذا ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى أن م �ث��ل ه��ذه
املراكز الطبية ستتعامل مع اإلصابات
ال� �ت ��ي ت �ق��ع ب��امل �ن��اط��ق ال �ب �ع �ي��دة وف��ي
أط ��راف ال �ب�لاد ال�ت��ي ع ��ادة م��ا يصعب
وصول سيارات اإلسعاف إليها نظرا
لزحمة الطرقات أو لبعد املسافة عن
أقرب مستشفى معالج أو لعدم تمكن
سيارات اإلسعاف من الوصول ملكان
ال �ح��ادث ك��ال�ت��ي تحصل ب��امل�ن��اط��ق أو
ال �ج��زر ال�ب�ح��ري��ة ح�ي��ث س�ت�ع��ام��ل ه��ذه
امل ��راك ��ز اإلص ��اب ��ات ال �ط��ارئ��ة ف ��ي تلك

امل �ن��اط��ق ال �ب �ع �ي��دة ع ��ن ط��ري��ق خ��دم��ة
اإلسعاف الجوي املدربة على التعامل
مع مثل تلك اإلصابات الطارئة والعمل
على سرعة نقلها للمركز الذي سيكون
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي امل�ت�خ�ص��ص بانتظار
استقبال وع�ل�اج ه��ذه اإلص��اب��ات فور
وص��ول�ه��ا عبر اإلس �ع��اف ال�ج��وي عبر
الطيران العمودي.
وم � � �ث � � ��ل ه � � � � ��ذه امل � � � ��راك � � � ��ز ال� �ط� �ب� �ي ��ة
التخصصية ال�ت��ي تعنى ب��ال�ح��وادث
العنيفة الكوارث الطبيعية والبشرية
موجودة على نطاق واسع في جميع
ال ��دول ��ة امل �ت �ق��دم��ة ب��امل �ج��ال ال �ط �ب��ي ما
يساهم ضمان حياة وصحة املصابني.
علما بأن حاالت الحوادث العنيفة
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ال ت ��واج� �ه� �ه ��ا إال أق� �س ��ام
ال �ح��وادث باملستشفيات التي تعاني
م ��ن االزدح� � � � ��ام ال� �ش ��دي ��د ب��امل��راج �ع�ي�ن
ع�لاوة على أن ال�ف��رق الطبية ف��ي هذه
األق �س��ام ال يمكنها ال�ت�ع��ام��ل بالشكل
ال �ف �ن��ي واإلداري امل� �ط� �ل ��وب ك �م��ا ه��و
م �ق��رر ط�ب�ي��ا وف�ن�ي��ا ب �م��راك��ز ال �ط��وارئ
والصدمات العاملية هذا باإلضافة إلى
النقص ال�ح��اد ب�ع��دد أط�ب��اء ال�ط��وارئ
وامل �ت �خ �ص �ص�ي�ن ب �ت �ش �خ �ي��ص وع �ل�اج
ح ��االت ال �ح��وادث ال�ع�ن�ي�ف��ة وال �ك��وارث
الطبيعية والبشرية.
ومل�ع��ال�ج��ة ه��ذا ال�ق�ص��ور التنفيذي
وال �ط �ب��ي ال ��ذي ت��واج �ه��ه مستشفيات
الدولة أعد هذا االقتراح بقانون بشأن
إن �ش ��اء م ��راك ��ز ت�خ�ص�ص�ي��ة ل �ل �ط��وارئ
والصدمات الستقبال الحاالت الطبية
ال �ط��ارئ��ة وال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ع�ب��ر فريق
طبي متخصص الستقبال اإلصابات
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ال � �ح� ��وادث ال �ع �ن �ي �ف��ة أو
ال� �ك ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ب �ش��ري��ة علما
بأن هذا الفريق هو أحد الفرق الطبية
الشاملة واملتكاملة التي تفتقر إليها
جميع املستشفيات وامل��راك��ز الطبية
بالدولة.

موسى :أتحدى كائن من كان بأن يثبت
أن لي تعامال مع الشؤون أو التجارة
ذكر النائب ماجد موسى إلى
أنه نمى إلى علمي أن هناك نوابا
س �ي �ت �ق��دم��ون ب��أس �ئ �ل��ة ع� �ن ��ي أو
أقاربي بالدرجة االولى مع العلم
أن� ��ي م� �س ��ؤول ع ��ن ن �ف �س��ي وذل ��ك
ح� �ي ��ال م ��وض ��وع إق� ��ام� ��ات وذل ��ك

خ�لال العام  2009مبينا أن��ه كان
خاللها مواطنا عاديا وليس من
أخالقي رفع الدعاوي القضائية.
وأش � � ��ار م ��وس ��ى ف ��ي ت �ص��ري��ح
أتمنى من النواب تقديم األسئلة
ك��ون �ه��ا ح ��ق ل �ه��م ق ��ائ�ل�ا :أت �ح��دى

كائن من كان بأن يثبت أن يكون
ل ��ي ت �ع��ام��ل م ��ع وزارة ال� �ش ��ؤون
اإلج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل أو وزارة
التجارة س��واء مؤسسات فردية
أو مؤسسات بشراكة.
وأض � ��اف :أت �ح��دى أي شخص

ي �ت �ح��دث ف ��ي ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع أو
مدى صحة مالديه من معلومات
ح� �ي ��ال ق �ض �ي��ة م �ع �ي �ن��ة أو أن �ن��ي
إم�ت�ث�ل��ت ل�ل�ن�ي��اب��ة أو وج� ��ود رق��م
لقضية معينة.
ون� � ��وه أن ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع ه��و

إش� ��اع� ��ة أط� �ل� �ق ��ت ع� �ل ��ي ف� ��ي وق ��ت
سابق ونفيتها وفي حال ثبوتها
ف �ل ��ن ي �ش��رف �ن��ي ت �م �ث �ي��ل ال �ش �ع��ب
الكويتي في قاعة عبدالله السالم.
ماجد موسى
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نتيجة تخصيص المؤسسة قسيمة لشركة  KGLبمساحة  270.664ألف متر

الطريجي يسأل عن ضياع 18مليون دينار
من إيرادات الدولة في الدوحة
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وزي ��ر
ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن ��دري ج� ��اء ف�ي��ه
اآلتي:
 تزويدي بكتاب شركة  kglإلدارةاملؤسسة لصرف مستحقات لها نظير
عقد استشارة وتزويدنا بصورة من
العقد وما طبيعة عمل هذه الشركة؟
وم��ا عالقتها باملؤسسة؟ وم��ا املبالغ
ال �ت ��ي ط��ال �ب��ت ب �ه��ا ال �ش��رك��ة وه� ��ل ت��م
اث� �ب ��ات ه� ��ذه امل �ك��ات �ب��ات ب��امل��ؤس �س��ة؟
وهل تم صرف املبلغ؟ واين مستندات
الصرف؟ ومن الذي امر بالصرف؟ وما
م��دى أحقية الشركة في ه��ذه املبالغ؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي بمستندات ال�ص��رف
وهل وقع بها تزوير او اتالف؟
 م��ا ح�ق�ي�ق��ة اج� ��راء امل�ن��اق�ص��ة رق��مم.م.ك  2006/3لشراد معدات قيمتها
 50.215.340م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
مل� �ي� �ن ��اء ال �ش �ع �ي �ب ��ة؟ وه� � ��ل ت� ��م اج� � ��راء
دراس ��ة ج ��دوى ق�ب��ل ال �ط��رح وال �ش��راء؟
وه ��ل ت��م ال �ش ��راء ف �ع�لا؟ واذا ت��م فهل
ت��م اس�ت�غ�لال ك��اف��ة امل �ع��دات امل�ش�ت��راة؟
وم � ��ا ن ��وع �ه ��ا؟ وم � ��ا ط �ب �ي �ع��ة ع�م�ل�ه��ا؟
مل� ��اذا -ل��م ي�ت��م اس �ت �غ�لال ن�ح��و 9RTG
و 20قاطرة ومقطورة مما تم ش��راؤه
ف��ي امل�ي�ن��اء؟ ب�ع��د اس �ت�لام امل��ؤس�س��ة 7
راف �ع��ات ج�س��ري��ة بقيمة  34.2مليون
دينار كويتي مل��اذا لم يتم تشغيلها؟
هل اح��د االس�ب��اب ع��دم توفر االحمال
الكهربائية للتشغيل؟ مل��اذا ت��م ش��راء
ه��ذه امل �ع��دات ق�ب��ل اع ��داد التجهيزات
ل�ت��وف�ي��ر الط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل �ه��ا ما
رت � ��ب ت �ع �ط �ل �ه��ا ع ��ن ال �ع �م��ل اك� �ث ��ر م��ن
س �ن��ة ه ��ذا م ��ا ف ��وت س �ن��ة م ��ن ض�م��ان
التشغيل والصيانة اذ ت��م استالمها
ب�ت��اري��خ  2012/9/20ول��م يتم توفير
ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل �ل �ت �ش �غ �ي��ل اال
ب �ت��اري��خ 2013/9/5م وه� ��ذا م��ا رت��ب
خ�س��ارة مالية للخزانة العامة بلغت
 1.5مليون دينار كويتي وهو مقابل
التشغيل وال�ص�ي��ان��ة ل �ع��ام واح ��د اذا
كانت االج��اب��ة نعم فمن املتسبب في
ه� ��ذه ال� �خ� �س ��ارة؟ وم� ��ا االج � � ��راء ال ��ذي
اتخذته ادارة املؤسسة؟ هل تم تشغيل
هذه املعدات بالفعل؟
 ب � �ش� ��أن ت �ح �م ��ل خ � ��زان � ��ة ال� ��دول� ��ةخسائر مالية بلغت نحو  4.5مليون
دينار كويتي الزالة ترسبات مقاولي
املناولة لديها للصلبوخ ملاذا لم تقم
امل��ؤس�س��ة ب��وض��ع اش�ت��راط��ات تتعلق
بالبيئة والنظافة في العقود املبرمة
م��ع م �ق��اول��ي امل �ن��اول��ة إلل��زام �ه��م بها؟
مل��اذا ل��م تحمل ه��ؤالء امل�ق��اول�ين لهذه
ال �ت �ك �ل �ف��ة؟ م ��ا امل � ��دة ال �ت��ي دف� ��ع ع�ن�ه��ا
ه ��ذا امل �ب �ل��غ؟ وه ��ل ت �ت��ول��ى ال �ش��رك��ات
ال�س��ت اع�م��ال النظافة بالفعل؟ كيف

ت��م ال�ت�ع��اق��د م��ع ه��ذه ال �ش��رك��ات؟ وم��ا
ط�ب�ي�ع��ة ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة م �ع �ه��م؟ مع
ارف � ��اق ص ��ور م �ن �ه��ا؟ م �ت��ى سينتهي
العمل بها؟ وكيف يتم س��داد املبالغ
ال � ��واردة ب��ال�ع�ق��ود؟ م��ن امل �س��ؤول عن
ه��ذه ال�خ�س��ائ��ر ب�ع��دم تحميل نفقات
ال�ن�ظ��اف��ة ع�ل��ى ش��رك��ات امل �ن��اول��ة وم��ن
هم.
 ب �ش��أن ض �خ��ام��ة ع ��دد ال�ع��ام�ل�يناملشرفني في ميناء الشعيبة ما يكلف
املؤسسة روات��ب تتجاوز  3.3ماليني
دينار كويتي سنويا ما عدد العاملني
والطاقم االش��راف��ي بميناء الشعيبة؟
وه ��ل ي �ن��اس��ب ع��دده��م االع �م ��ال ال�ت��ي
ي � ��ؤدون � �ه � ��ا؟ وم� � ��ا ح� �ج ��م م��رت �ب��ات �ه��م
ال � �س � �ن� ��وي� ��ة؟ وه� � � ��ل ه� � �ن � ��اك م � �ع� ��دالت
آراء ات� �ط� �ب ��ق ع� �ل� �ي� �ه ��م؟ وه� � ��ل ه �ن��اك
ت�ق��اري��ر رق��اب�ي��ة ملتابعة ه��ذه األع�م��ال
وتسجيلها؟
 ب �ش��أن ض �ي��اع م�ب�ل��غ  3.6م�لاي�يندي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي م ��ن ال �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة
الع� �ف ��اء امل��ؤس �س��ة ه� ��ذه ال �ش��رك��ة kgl
م � ��ن م� �ق ��اب ��ل االس � �ت � �غ�ل��ال امل �ض ��اع ��ف
ب��امل �خ��ال �ف��ة الح� �ك ��ام ال � �ق ��رار ال� � ��وزاري
رق��م م.م.ك 2001/147/9/م��ا االح�ك��ام
التي تضمنها ه��ذا ال�ق��رار؟ م��ع ارف��اق
صورته؟
 مل ��اذا ت��م اع �ف��اء ه ��ذه ال �ش��رك��ة مندف� ��ع م �ب �ل��غ  200أل� ��ف دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
س �ن��وي��ا ب �ي �ن �م��ا امل� �ق ��رر وف� �ق ��ا ل �ل �ق��رار
االداري رق��م م.م.ك 141/97/ال�ص��ادر
بتاريخ  1997/3/1الزامها بدفع 400

د .عبدالله الطريجي

ال��ف دي�ن��ار كويتي سنويا النفرادها
باعمال ميناءي الشويخ والشعيبة
واالك �ت �ف ��اء ب��دف �ع �ه��ا  200ال ��ف دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ف �ق��ط ب �خ �س��ائ��ر ب �ل �غ��ت ن�ح��و
 1.600.000دينار كويتي حتى تاريخ
2015/5/15م؟
 م ��ا اس� �ب ��اب ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  7منال �ق��رار امل �ش��ار ال �ي��ه م��ن م�ج�ل��س ادارة
امل��ؤس �س��ة ف ��ي 2012/5/15م وال� ��ذي
ات��اح لها ه��ذا االع�ف��اء؟ من هم اعضاء
م �ج �ل��س االدارة ال� ��ذي� ��ن ق� � � ��رروا ه ��ذا
االعفاء؟
 ب� � �ش � ��أن اس � �ت � �غ�ل��ال ش � ��رك � ��ة kglل�لاراض��ي املخصصة لها دون مقابل
ف� ��ي غ �ي��ر ال � �غ� ��رض م� ��ن ال�ت�خ�ص�ي��ص
ف� �ق ��د خ �ص �ص��ت امل ��ؤس� �س ��ة ل �ل �ش��رك��ة
امل ��ذك ��ورة ك �م �ق��اول ب�ض��ائ��ع ع��ام��ة في

م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ ق�س�ي�م��ة ف ��ي امل �ي �ن��اء
ل�غ��رض استغاللها الغ��راض املناولة
طبقا للبند  6بالعقد املبرم ما جملة
امل �س��اح��ة امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا ف ��ي ال�ع�ق��د
امل� �ب ��رم ب�ي�ن�ه�م��ا اي م��ؤس �س��ة امل �ي �ن��اء
وش� ��رك� ��ة kgl؟ وم� � ��ا امل� �س ��اح ��ة ال �ت��ي
ت�ش�غ�ل�ه��ا ال �ش��رك��ة ب��ال �ف �ع��ل؟ م ��ا وج��ه
االستغالل الحقيقي لها؟ ما االج��راء
ال� ��ذي ات �خ��ذت��ه ال �ش��رك��ة ح ��ال قيامها
ب� �ت ��أج� �ي ��ر ق �س �ي �م ��ة غ� �ي ��ر م �خ �ص �ص��ة
ل �ه��ا الح� ��دى ال �ش ��رك ��ات؟ وم ��ا ال�ق�ي�م��ة
االي �ج��اري��ة ل�ه��ذه القسيمة املستولى
عليها؟ ومل ��اذا ت��م ال�س�ك��وت على هذه
املخالفة؟
 م��ا حقيقة ق�ي��ام ال�ش��رك��ة بانشاءم � �س � �ت� ��ودع ج� �م ��رك ��ي ف � ��ي ال �ق �س �ي �م��ة
املخصصة وتأجيره الحدى الشركات
م��ن ال �ب��اط��ن؟ دون م��وف��اق��ة م��ؤس�س��ة
امل� � ��وان� � ��ئ؟ وم� � ��ن امل� � �س � ��ؤول ع � ��ن ه ��ذه
االج � � � ��راءات؟ وم ��ا ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة
ال�س�ن��وي��ة ل �ه��ذا امل �س �ت��ودع وم ��ا قيمة
االض��رار املالية ال��ي لتحقت املؤسسة
منجراء ذلك؟
 ب � �ش � ��أن ق � �ي � ��ام ب � �ع ��ض م��وظ �ف��يامل� ��ؤس � �س� ��ة ب � �ص� ��رف ات� � �ع � ��اب مل �ك �ت��ب
ال �ت��دق �ي��ق ال �خ��ارج��ي دون وج ��ه حق
مل��دة ارب ��ع س�ن��وات بلغت قيمتها 40
ال ��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ل�ش��رك��ة دي�ل��وي��ت
خ�ل�ال االع � ��وام م��ن  2012 - 2009ما
اس � �ب� ��اب ص � ��رف ه � ��ذه امل� �ب ��ال ��غ ل �ه��ذه
الشركة ديلويت رغ��م ع��دم وج��ود اي
اس�ت�ش��ارات مقدمة منها؟ وم��ا صفة

م��دي��ر االدارة امل��ال�ي��ة ف��ي ص��رف ه��ذه
املبالغ للشركة املذكورة دون اعتماد
ال�ص��رف م��ن الجهة املختصة؟ ومل��اذا
امتنع املختصون مدير االدارة املالية
وامل ��راج ��ع امل��ال��ي م��ن ال �ح �ض��ور ام��ام
الشؤون القانونية بالجهة لسؤالهم
ع��ن ه��ذه ال��واق�ع��ة؟ وك�ي��ف يتم تبرير
قيام امل��دي��ر ال�ع��ام للمؤسسة بصرف
مكافأة للمخالفني بقبول استقالتهم
رغم علمه بالواقعة؟ من املدير العام
ل �ل �م��ؤس �س��ة ف� ��ي ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت ؟ وم��ا
اس �ب��اب ع ��دم اع �ت �م��اد امل ��راق ��ب امل��ال��ي
ل� � ��وزارة امل��ال �ي��ة ل �ص��رف ه ��ذا امل �ب �ل��غ؟
وملاذا لم يتم احالة املوضوع للنيابة
ال� �ع ��ام ��ة ب ��اع �ت �ب ��ار ال ��واق � �ع ��ة ج �ن��اي��ة
استييالء وتسهيل استيالء؟
 بشأن ضياع ايرادات على الدولةبقيمة  18مليون دينار كويتي نتيجة
تخصيص امل��ؤس�س��ة قسيمة لشركة
 kglبمساحة  270.664ال��ف م�ت��ر في
منطقة ال��دوح��ة بمقابل انتفاع يبلغ
 492.012ال��ف دي�ن��ار كويتي سنويا،
كيف يتم التعاقد مع الشركة املذكورة
على تأجير قطعة االرض املوضحة؟
ومل��اذا قصرت املؤسسة التعاقد على
الرشكات التي تعمل باملناولة لديها
من عشر سنوات فقط دون فتح باب
املنافسة؟ وملاذا لم يتم الغاء التعاقد
ح � ��ال ع � ��دم وص � � ��ول س �ع ��ر ال �ت��أج �ي��ل
للسعر املناسب؟ اذا تم التأجير بمبلغ
 492.012ال��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي سنويا
للشركة املذكورة بينما كانت اجرتها

الجبري يلوح باستجواب الكندري
على خلفية تجاوزات شركة كي جي إل
ل��وح ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ج�ب��ري
ب��اس �ت �ج��واب وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
تجاوزات شركة كي جي ال الفتا
ال��ى ان لديها ت �ج��اوزا بمساحة
مليون متر بدون عقود وتجاوزا
ف��ي م�ي�ن��اء ال��دوح��ة ب ��دون عقود
وتأخذ ماليني الدنانير شهريا
ف � ��ي ح �ي��ن ال � ��وزي � ��ر ل � ��م ي� �م ��ارس
ص�ل�اح �ي��ات��ه م ��ن خ�ل��ال م�ج�ل��س
ادارة مؤسسة امل��وان��يء إليقاف
ه��ذا العبث وال�ت�ج��اوزات محذرا
ال��وزي��ر م��ن خ�ل�ال ع ��دة خ�ط��وات
ات � �خ ��ذه ��ا ل �ت �ن �ب �ي �ه��ه م � ��ن خ�ل�ال

ال �ح��دي��ث م �ن��ه وت��وج �ي��ه أس�ئ�ل��ة
برملانية وفق التدرج باملساءلة
ب �ن��اء ع �ل��ى وث ��ائ ��ق وم �س �ت �ن��دات
س��وف تجعلك في موقع محرج
في قاعة عبدالله السالم.
وأش ��ار ال�ج�ب��ري ف��ي تصريح
للصحافيني أمس الى ان الوزير
اح� ��ال � �ه� ��ا ال � � ��ى ه� �ي� �ئ ��ة م �ك��اف �ح��ة
ال� �ف� �س ��اد ل �ل �ت �ع �ط �ي��ل وامل �م��اط �ل��ة
ون�ح��ن نثق بالهيئة ول�ك��ن مل��اذا
ل� ��م ي �ط �ب��ق ال � ��وزي � ��ر اإلج � � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي ي�ف�ت��رض ب��ه ان
يطبقها من خالل مجلس االدارة
ث� ��م ي �ل ��ي ذل � ��ك إح ��ال �ت �ه ��ا ل�ه�ي�ئ��ة

م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد م �ن��وه��ا ب��ان
ت�ح��وي��ل امل �ل��ف ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة دون
تضمنه ادان��ة واضحة بالتأكيد
لن يصلوا لنتيجة.
وأب � � � � � ��دى ال� � �ج� � �ب � ��ري ح ��رص ��ه
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب األم �ن��ي اك �ث��ر من
ال � �ج� ��ان� ��ب امل � ��ال � ��ي م ��وض� �ح ��ا ان
ه��ذه الشركة مشبوهة على حد
وصفه و تعامل جهات خارجية
تتمثل ف��ي دول ضمن محيطنا
اإلق �ل �ي �م��ي م�ب�ي�ن��ا ان ل��دي��ه ك��اف��ة
االدل � � ��ة وال� �ب ��راه�ي�ن ال� �ت ��ي ت��وك��د
ارت �ب��اط ال�ش��رك��ة ب�ع�لاق��ات ب��دول
إقليمية.

محمد الجبري

وزارة املالية منذ تاريخ 1998/1/19
بمقابل انتفاع قدره  2.749.700دينار
كويتي بخسائر بلغت 17.832.100
دي�ن��ار كويتي وك�ي��ف ت��م التعاقد مع
ه ��ذه ال �ش��رك��ة ب �ه��ذا امل �ب �ل��غ ال�س�ن��وي��ة
 492.012الف دينار كويتي وقد سبق
ل �ه��ا ال �ت �ق��دم ب��اي �ج��ار س �ن��وي ن �ق��دره
 2.080.000دينار كويتي في املزايدة
التي الغيت؟ وما اسماء اعضاء لجنة
ال�ب��ت ال�ت��ي ارس ��ت امل��زاي��دة ع�ل��ى ه��ذه
الشركة؟ وما اسماء السلطة املختصة
التي اعتمدت هذه املزايدة؟
 ك�ي��ف ت��م ال �س �م��اح ل �ه��ذه ال�ش��رك��ةبتأجير  270الف متر من القسيمة؟
املخصصة لها من الباطن بمقابل
 393.443أل ��ف دي �ن��ار ك��وي �ت��ي لجهة
اخ � ��رى ومل � ��دة م ��ن  2015/2/1ح�ت��ى
 2017/1/31ت �ن �ت �ه��ي ب� �ع ��د ن �ه��اي��ة
ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم ب�ي�ن م��ؤس �س��ة امل��وان��ئ
والشركة امل��ذك��ورة وال��ذي ينتهي في
2014/1/19؟ وما االجراء الذي اتخذ
قبل هذه الشركة مقابل هذه املخالفة
الصارخة؟ وملاذا لم يتم فسخ التعاقد
معها عمال باملادة  1بند  8من العقد؟
ولم تم السماح لهذه الشركة بمخالفة
ال� �غ ��رض م ��ن ت �خ �ص �ي��ص ال�ق�س�ي�م��ة؟
ومل� � ��اذا ل ��م ت �ق��م امل��ؤس �س��ة ب�ت�ح�ص�ي��ل
ق�ي�م��ة ال �ك �ه��رب��اء وامل �ي ��اه م��ن ال�ش��رك��ة
امل��ذك��ورة ع�م�لا بالبند  11م��ن العقد
امل�ب��رم وال�ت��ي تشكل جناية استيالء
وتسهيل اس�ت�ي�لاء ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام؟
وم � ��ا ق �ي �م��ة ه � ��ذا االس � �ت � �ه�ل��اك؟ وم ��ن
املتسبب في عدم تخصيلها؟
 ب � � � �ش� � � ��أن ص � � � � �ن � � � ��دوق امل� � � ��وان� � � ��ئاالس �ت �ث �م��اري م��ا ط�ب�ي�ع��ة ام � ��وال ه��ذا
الصندوق؟ وما تبعيته؟ ما انشطته؟
ما حقيقة املبالغ املستثمرة فيه؟ وما
االرباح املتحققة؟
 مل��اذا ل��م تسترد مؤسسة امل��وان��ئحصتها في االستثمار البالغة نحو
 85مليون دوالر امريكي و 45مليون
 662أل ��ف دوالر ام��ري �ك��ي؟ ومل � ��اذا لم
ي �ت��م االل � �ت ��زام ب ��امل ��ادة ال �خ��ام �ص��ة من
ع�ق��د ال�ك�ت�ت��اب ب�ش��أن ت��دري��ب وتأهيل
موظفي املؤسسة؟
 بشأن تسخير امل��وان��ي الكويتيةم��وارده��ا لخدمة ش��رك��ة  KGLمقاول
م� �ن ��اول ��ة م �ي �ن��اء ال �ش �ع �ب �ي��ة وت�ع�ظ�ي��م
ارباحها؟ ملاذا قامت مؤسسة املوانئ
ب �ش��راء م �ع��دات ب�ت�ك�ل�ف��ة  3.65م�لاي�ين
دي�ن��ار كويتي لخدمة اع�م��ال مناولة
ال�ش��رك��ة ب��ال��رغ��م م��ن إل��زام �ي��ة ال�ش��رك��ة
ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��راء ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة 7
البند الثالث من القرار الوزاري م.م.ك.
 147/2001/1الصادر في شأن إصدار
ن �ظ��ام امل �ن��اول��ة ف��ي م��ؤس �س��ة امل��وان��ئ
الكويتية.
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التأكد من مطابقة األداء المالي للقوانين واألنظمة واللوائح والقرارات

المجلس يقر  4قوانين في مجال الرقابة
المالية واإلصالح اإلداري

يحسب للمجلس الحالي
خالل القوانين التي
أقرها منذ افتتاح الفصل
التشريعي الرابع عشر انه
لم يقتصر على جانب بذاته
بل تتنوع تلك القوانين
لتتناول كافة مناحي
الحياة في الكويت سواء
االقتصادية او االمنية او
االجتماعية او في مجال
االسرة او غيرها وفي
هذا الصدد اعدت الدستور
ملفا عن معالجة المجلس
لقضية الرقابة المالية
واالصالح االداري حيث اقر
مجموعة من القوانين
مثل المراقبين الماليين
وتعديل قانون ديوان
الخدمة المدنية بتفعيل
المحاكمات التأديبية
لديوان المحاسبة وتعديل
قانون هيئة الزراعة.
وقد هدف المجلس
من تلك القوانين وضع
ضوابط صارمة ومعاقبات
شديدة حيال المسؤولية
عن المخالفات المالية
في الجهات والوزارات
الحكومية من خالل
المحاكمات التأديبية كما
يهدف المجلس تحقيق
الرقابة المسبقة الفعالة
على االداء المالي للدولة،
والتأكد من مطابقة
االداء المالي للقوانين
واألنظمة واللوائح
والتعاميم والقرارات
المنظمة لها.

حيث أقر مجلس األمة  4قوانني في
مجال الرقابة املالية واإلصالح اإلداري
وه��ي املحاكمات التأديبية وامل��راق��ب�ين
امل���ال���ي�ي�ن وت���ع���دي���ل ق����ان����ون امل���ي���زان���ي���ات
وال��ح��ي��ازات الزراعية وتهدف جميعها
إل�����ى م��ح��اس��ب��ة امل����س����ؤول��ي�ن امل��خ��ال��ف�ين
وفيما يلي تفاصيل القوانني:
قانون رقم  9لسنة  2015بإضافة
فقرة جديدة للمادة  36من
المرسوم بالقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة المدنية
(المحاكم التأديبية):
ص��در القانون في جلسة  12فبراير
.2015
ن��ش��ر ف��ي ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة ف��ي 22
مارس  2015بعدد .1228
ويهدف القانون إلى أن يتولى ديوان
امل��ح��اس��ب��ة ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى جميع
الجهات املشار إليها في قانون إنشائه
وبصدور قانون الخدمة املدنية رقم 15
لسنة  1979نص في املادة  36منه على
إل���غ���اء ك���ل ح��ك��م ي��ت��ع��ارض م���ع أح��ك��ام��ه
م���م���ا ح������دا ب��م��ج��ل��س ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة
إل��ى اعتبار ذل��ك إل��غ��اء ضمنيا للفصل
الرابع من قانون ديوان املحاسبة الذي
يحدد املخالفات املالية وينظم تأديب
املسؤولني عن ارتكابها .وتدعيما لدور
دي�����وان امل��ح��اس��ب��ة وإع������ادة ص�لاح��ي��ات��ه
الرقابية وتفعيلها فيما يتعلق بنظام
تأديب املسؤولني .
قانون رقم  23لسنة  2015بإنشاء
جهاز المراقبين الماليين:
ص��در ال��ق��ان��ون ف��ي جلسة  25م��ارس
.2015
ن��ش��ر ف��ي ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة ف��ي 17
مايو  2015بعدد .1236
وي���ه���دف إل����ى إن���ش���اء ج��ه��از مستقل
يسمى ج��ه��از امل��راق��ب�ين امل��ال��ي�ين يتبع
وزير املالية ويشكل الجهاز من رئيس
بدرجة وزي��ر يتولى إدارت��ه وتصريف
شؤونه وتمثيله في االتصال بالجهات
امل��ع��ن��ي��ة وي��ع�ين ب��م��وج��ب م��رس��وم مل��دة
أرب�������ع س�����ن�����وات ق���اب���ل���ة ل���ل���ت���ج���دي���د مل���دة
واحدة – بناء على ترشيح وزير املالية
– وي��ل��ح��ق ب��ال��ج��ه��از ال���ع���دد ال��ل��ازم من
امل��راق��ب�ين امل��ال��ي�ين وامل��وظ��ف�ين اإلداري�ي�ن
واملعاونني والخبراء من التخصصات
املختلفة لتمكينه من القيام بمهامه.
ال ي���ج���وز ل���ك���ل م����ن رئ���ي���س ال��ج��ه��از
ونائبه ورؤس���اء القطاعات واملراقبني
املاليني أثناء تولي مناصبهم:
 - 1أن ي������زاول م��ه��ن��ة ح����رة أو عمال
تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته.
 - 2أن ي���ش���ت���ري أو ي���س���ت���أج���ر م���اال
إلح�������دى ال����ج����ه����ات ال���خ���اض���ع���ة ل���رق���اب���ة

ديوان المحاسبة
يتولى الرقابة
المالية على جميع
الجهات الحكومية
وتفعيلها فيما
يتعلق بنظام
تأديب المسؤولين
جانب من جلسة سابقة

الجهاز – ولو بطريقة غير مباشرة أو
بطريقة املزاد العلني – وال أن يؤجرها
أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه.
 - 3أن يشارك في التزامات تعقدها
إح��������دى ال����ج����ه����ات ال���خ���اض���ع���ة ل���رق���اب���ة
الجهاز.
 - 4أن ي���ج���م���ع ب��ي��ن ال����وظ����ي����ف����ة ف��ي
الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة
أو م��ؤس��س��ة أو هيئة حكومية أو غير
حكومية.
 - 5أن يتقاضى أي مبالغ أو مكافآت
م���ن أي ج��ه��ة ع���ام���ة أو خ���اص���ة ي��ك��ون
لها تأثير مباشر أو غير مباشر على
حيادية واستقاللية الجهاز.
 - 6أن ي��ع�ين ف��ي ال��ج��ه��ات ال��ت��ي ك��ان
يراقب عليها قبل مضي خمس سنوات
من تاريخ تركه العمل بها.
يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي
يستهدف:
 - 1تحقيق رقابة مسبقة فعالة على
األداء املالي للدولة.
 - 2ض����م����ان ال���ش���ف���اف���ي���ة وال����ن����زاه����ة
وال������وض������وح ف�����ي األداء امل�����ال�����ي ال���ع���ام
وتعزيز املصداقية والثقة ب��اإلج��راءات
املالية.
 - 3ال��ت��أك��د م��ن مطابقة األداء املالي
للقوانني واألنظمة واللوائح والتعاميم
والقرارات املنظمة لها.
 - 4تقديم االستشارات واإلرش��ادات
ال���ل��ازم������ة ل����ل����ش����ؤون امل����ال����ي����ة ل��ل��ج��ه��ات
الخاضعة لرقابة الجهاز .
 - 5م���ت���اب���ع���ة ت���ح���ص���ي���ل اإلي�����������رادات
العامة للدولة.
قانون رقم  24بشأن تعديل
القانون رقم  94لسنة 1983
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية:
ص���در ال��ق��ان��ون ف��ي جلسة  21أب��ري��ل
.2015

ن��ش��ر ف��ي ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة ف��ي 24
مايو  2015بعدد .1237
وي������ه������دف ال�����ق�����ان�����ون إل�������ى أن�������ه ع��ن��د
ق����ي����ام ال���ه���ي���ئ���ة ب���ت���خ���ص���ي���ص وت����وزي����ع
ال��ح��ي��ازات ال��زراع��ي��ة وح��ظ��ائ��ر امل��اش��ي��ة
وامل��ص��ائ��د البحرية وامل��ن��اح��ل وغيرها
من ال��ح��ي��ازات يجب االل��ت��زام باألحكام
التالية:
يحظر على املخصص ل��ه استغالل
م���ا ت���م ت��خ��ص��ي��ص��ه ل���ه ل��غ��ي��ر األغ�����راض
التي خصصت من أجلها.
ي��م��ن��ح امل��خ��ص��ص ل���ه ف���ت���رة ال ت��زي��د
ع���ل���ى ث��ل��اث س����ن����وات ت���ب���دأ م����ن ت���اري���خ
تثبيت الحدود وتسلمه املوقع ليقدم
أم��ام الهيئة ما يثبت أن��ه بالفعل حقق
ان����ت����اج����ا م�����ن زراع�����ت�����ه أو م���اش���ي���ت���ه أو
مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها
م����ن ال�����ح�����ي�����ازات وذل�������ك ح���س���ب أح�����وال
ك��ل تخصيص وب��آل��ي��ات اإلث��ب��ات التي
تحددها الهيئة.
يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه
وت��وزي��ع��ه م��ن أراض وح��ي��ازات زراع��ي��ة
وح��ظ��ائ��ر امل��اش��ي��ة وامل��ص��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة
واملناحل وغيرها من الحيازات – كلها
أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي
أو ب���ال���وك���ال���ة غ���ي���ر ق���اب���ل���ة ل��ل��ن��ق��ض أو
االنتفاع أو االستثمار أو اإلي��ج��ار بني
األف��راد أو بينهم وبني القطاع الخاص
وت�����ك�����ون ب���اط���ل���ة ب����ق����وة ال����ق����ان����ون ت��ل��ك
ال��ت��ص��رف��ات وذل����ك ح��ت��ى ان��ق��ض��اء فترة
خمسة أعوام من تاريخ تحقيق االنتاج.
ف�������ي ج����م����ي����ع األح������������������وال ال ي����ج����وز
تخصيص أك��ث��ر م��ن ح��ي��ازة م��م��ا سبق
ذكره للفرد أو الشركة أو املؤسسة.
ي��ج��ب ع��ل��ى الهيئة التفتيش ال��دائ��م
ع���ل���ى م�����ا ي���ت���م ت��خ��ص��ي��ص��ه وت���وزي���ع���ه
م��ن أراض وح���ي���ازات زراع���ي���ة وحظائر
امل��اش��ي��ة وامل��ص��ائ��د البحرية و املناحل
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ح��ي��ازات للغير وبشكل
دوري تنفيذا ألحكام هذا القانون كما
تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه

وت���وزي���ع���ه م��م��ا س���ب���ق إذا ث��ب��ت ل��دي��ه��ا
م��خ��ال��ف��ة ح��ك��م امل������ادة ال���س���اب���ق���ة وع��ل��ى
املخصص له تسليم ما تم تخصيصه
ل��ل��ه��ي��ئ��ة خ��ل��ال ش���ه���ر م����ن ق������رار ال��ه��ي��ئ��ة
ال����ص����ادر ب���إل���غ���اء ال���ت���رخ���ي���ص وس��ح��ب
الحيازة.
م���ع ع����دم اإلخ���ل��ال ب��ح��ق ال��ه��ي��ئ��ة في
س��ح��ب التخصيص وات���خ���اذ إج����راءات
فسخ العقد أو إنهاء الترخيص اإلداري
امل���ؤق���ت ي��ع��اق��ب ب��غ��رام��ة ال ت��زي��د على
عشرة آالف دينار كويتي:
كل من استغل التخصيص املمنوح
ل��ه م��ن ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي غ��ي��ر األغ�����راض التي
خصصت من أجلها .
ك�����ل م�����ن ث���ب���ت – ب���ع���د م���ض���ي ث�ل�اث
س����ن����وات م����ن ت����اري����خ ت��ث��ب��ي��ت ال���ح���دود
وتسلمه املوقع – ع��دم تحقيقه انتاجا
م���ن زراع����ت����ه أو م��اش��ي��ت��ه أو م��ص��ائ��ده
ال���ب���ح���ري���ة أو م���ن���اح���ل���ه أو غ���ي���ره���ا م��ن
ال����ح����ي����ازات وذل������ك ح���س���ب أح�������وال ك��ل
تخصيص.
كل من أجرى على ما خصص له من
الهيئة تعامالت تتعلق بالتنازل بالبيع
النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض
أو االن��ت��ف��اع أو االس��ت��ث��م��ار أو اإلي��ج��ار
– لكلها أو ج��زء منها – م��ع الغير قبل
مضي الخمسة أعوام املنصوص عليها
ف��ي البند (ث��ال��ث��ا) م��ن امل���ادة ( 5م��ك��ررا)
دون اإلخالل بحق الدولة السترجاع ما
تم تخصيصه.
ك��م��ا ي��ع��اق��ب ب����ذات ال��غ��رام��ة إذا ك��ان
الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو
سهل إلتمام الجريمة .
ي��ع��اق��ب ع��ل��ى ال���ش���روع ف���ي ال��ج��رائ��م
السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون
اإلخ�لال بحق ال��دول��ة السترجاع ما تم
تخصيصه.
ي��ل��ت��زم امل��ن��ت��ف��ع ال���ح���ال���ي ل��ل��ح��ي��ازات
ال��زراع��ي��ة وح��ظ��ائ��ر امل��اش��ي��ة وامل��ص��ائ��د
ال����ب����ح����ري����ة وامل�����ن�����اح�����ل أو غ����ي����ره����ا م��ن
ال���ح���ي���ازات – ق��ب��ل ت���اري���خ ال��ع��م��ل ب��ه��ذا

ال��ق��ان��ون – ب��ت��وف��ي��ق أوض���اع���ه وف��ق��ًا ملا
ت��ن��ص ع��ل��ي��ه امل�����ادة (  5م���ك���ررًا ) وذل���ك
خ���ل��ال س���ن���ة م����ن ت����اري����خ ال���ع���م���ل ب��ه��ذا
ال���ق���ان���ون وإال ك����ان ل��ل��ه��ي��ئ��ة س��ح��ب ما
تم تخصيصه وتوزيعه له من أراض��ي
ال�����ح�����ي�����ازات دون أن ي����ك����ون ل�����ه ال���ح���ق
ب���ال���رج���وع ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة ب����أي ت��ع��وي��ض
– أي����ا ك����ان س��ب��ب��ه – وف����ي ح���ال���ة ق��ي��ام��ه
ب��ت��ع��دي��ل وض���ع���ه خ��ل�ال ال��س��ن��ة ت��س��ري
عليه أحكام املادة (  5مكررا).
قانون رقم  8لسنة  2015بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  3لسنة
 2003في شأن إجراءات إصدار بعض
الميزانيات الملحقة والمستقلة
وحساباتها الختامية:
ص��در القانون في جلسة  12فبراير
. 2015
ن��ش��ر ف��ي ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة ف��ي 22
مارس  2015بعدد .1228
وي�����ه�����دف ال����ق����ان����ون إل������ى أن ت���ص���در
امل���ي���زان���ي���ات امل��ل��ح��ق��ة ل��ل��ج��ه��ات ب��ق��ان��ون
واح��������د أو أك����ث����ر وك�����ذل�����ك ح���س���اب���ات���ه���ا
الختامية.
تصدر امليزانيات املستقلة للجهات
بقانون واحد أو أكثر وكذلك حساباتها
الختامية.
يتم إص���دار امليزانيات والحسابات
ال��خ��ت��ام��ي��ة ل��ب��ع��ض ال���ج���ه���ات امل��س��ت��ق��ل��ة
وع��دده��ا خ��م��س ب��ق��ان��ون واح���د وك��ذل��ك
إص�������������دار امل������ي������زان������ي������ات وال�����ح�����س�����اب�����ات
ال���خ���ت���ام���ي���ة ل��ب��ع��ض ال���ج���ه���ات امل��ل��ح��ق��ة
وعددها  10بقانون واح��د وقد يحدث
أن ت��ت��راخ��ى إح����دى ال��ج��ه��ات املستقلة
أو امللحقة ال��ت��ي ينص ال��ق��ان��ون املشار
إل����ي����ه ع����ل����ى إص����������دار م���ي���زان���ي���ات���ه���ا م��ع
جهات أخ��رى بقانون واح��د في تقديم
ال��ب��ي��ان��ات وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي تطلبها
لجنة امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب الختامي
وال�لازم��ة ل�لاع��ت��م��اد األم���ر ال���ذي ي��ؤدي
إل����ى ت��أخ��ي��ر اع���ت���م���اد م���ي���زان���ي���ات عشر
ج���ه���ات م��ل��ح��ق��ة أو م���ي���زان���ي���ات خ��م��س
جهات مستقلة نتيجة هذا التأخير.
ل����ذا ف����إن األم����ر ي��س��ت��وج��ب ال��ت��ص��دي
ل���ه���ذا ال����وض����ع ب�����أن ي���ت���م اع���ت���م���اد ك��اف��ة
م���ي���زان���ي���ات وح���س���اب���ات ال���ج���ه���ات ال��ت��ي
ت���واف���ق ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ات��ه��ا أو
ح��س��اب��ات��ه��ا ال��خ��ت��ام��ي��ة ج��م��ل��ة ب��ق��ان��ون
واح��د وأن يقوم مجلس األم��ة باعتماد
امل����ي����زان����ي����ات وال����ح����س����اب����ات ال��خ��ت��ام��ي��ة
امل��ت��أخ��رة أو املتعثرة ب��ق��وان�ين منفردة
ب��م��ع��ن��ى أن ي���ت���م اع���ت���م���اد امل���ي���زان���ي���ات
والحسابات الختامية للجهات امللحقة
ال��ع��ش��ر أو املستقلة ال��خ��م��س ال��ت��ي تتم
املوافقة عليها بقانون واحد أو أكثر إذا
اقتضى االمر ذلك.
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أكدوا لـ «الدستور» أنه أ سرع من الحكومة في اإلنجاز وعليها مجاراته بتفعيل القوانين والعمل بها

نواب :مجلسنا يختلف عن سابقيه
ويؤدي دوره الرقابي على الوجه األكمل
استطلعت «الدستور»
آراء النواب حول إقرار
عدد من القوانين
الخاصة بتفعيل الرقابة
وقد أجمعوا على ان
مجلس األمة الحالي
يؤدي دوره الرقابي على
أكمل وجه حيث قدم
استجوابات وتوصيات في
امور شابتها مخالفات
وتجاوزات مؤكدين
ان الرقابة البرلمانية
امر مهم وال يمكن
االستغناء عنها أو
إغفالها.
وأعرب النواب في
تصريحات صحفية
لـ «الدستور» عن
سعادتهم ورضاهم عن
الدور الرقابي الذي يؤديه
مجلس األمة بامتياز وأن
المجلس يسير في الطريق
الصحيح تجاه الرقابة
الفاعلة على اداء الوزراء
والحكومة.
وأكد النواب وجود الدور
الرقابي في المجلس
الحالي الفتين إلى ضرورة
وجود مشورة بين النواب
قبل استخدام األدوات
الدستورية كاالستجواب
وغيره وكما حددها
الدستور والقانون
والالئحة الداخلية لمجلس
األمة.

ف�����ي ه������ذا ال����س����ي����اق ق������ال ال���ن���ائ���ب
ك��ام��ل ال��ع��وض��ي ان امل��ج��ل��س ي���ؤدي
دوره ال����رق����اب����ي ع���ل���ى أك����م����ل وج���ه
حيث ق��دم استجوابات وتوصيات
ف����ي ام�����ورع�����دة ي�����رى أن امل��خ��ال��ف��ات
والتجاوزات شابتها.
وأض����اف ال��ع��وض��ي ان الحكومة
ق��ام��ت بتغيير أك��ث��ر م��ن وزي���ر لعدة
مرات نتيجة لدور املجلس الرقابي
م���ش���ي���را إل�����ى أن�����ه خ��ل��ال ال��ج��ل��س��ات
تشكلت ل��ج��ان تحقيق ف��ي قضايا
م�����ث�����ارة وه�������ذا دل����ي����ل ع���ل���ى ان دور
امل���ج���ل���س ال����رق����اب����ي م��ف��ع��ل وي��س��ل��ط
الضوء على أي أمور يراها مخالفة.
وب����ي����ن ال�����ع�����وض�����ي ان امل���ج���ل���س
الحالي يختلف رقابيا عن املجالس
ال��س��اب��ق��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ث��ي��ر األم����ور
والقضايا بعشوائية وكانت هناك
كتل برملانية تعمل وتنسق للرقابة
ل��ت��زي��ح ال���وزي���ر ام���ا اآلن ف��ي��ت��م األم��ر
ذات���ي���ا وي���ت���م ال��ع��م��ل ب���وض���ع سليم
ملعالجة الخلل وتفادي التجاوزات
مستقبال م��ن خ�ل�ال تشكيله لجان
التحقيق وأن تلك األمور تمت وفق
الدستور.
وأوض�����������ح ال����ع����وض����ي ان ج���ه���از
امل�����راق�����ب��ي��ن امل����ال����ي��ي�ن ي����ع����د إن�����ج�����ازا
للمجلس وه���و ج��ه��از م��ه��م س��ن��رى
خ�لال تفعيله آل��ي��ة العمل وال��رق��اب��ة
التي ستتم م��ن خالله الفتا إل��ى ان
امل��ج��ل��س ي��ط��م��ح إل���ى إن��ج��از الكثير
م�����ن ال����ق����وان��ي�ن ب���م���ع���اون���ة ال��س��ل��ط��ة
التنفيذية التي تولي اهتماما لهذا
الجانب.
م����ن ج���ه���ت���ه أك�����د ال���ن���ائ���ب م���ب���ارك
الحريص ان الرقابة البرملانية امر
مهم وال يمكن االستغناء عنها أو
إغفالها ال سيما أن جناحي املجلس
هما الرقابة والتشريع.
وب�����ي����ن ال������ح������ري������ص ان ال����ف����ص����ل
التشريعي الحالي يمتاز بالرقابة
ك���ذل���ك ال ن��ن��س��ى دوره ال��ت��ش��ري��ع��ي
م��ن ن��اح��ي��ة ال��ق��وان�ين وغ��ي��ره��ا الفتا
إل�������ى ان امل����ج����ل����س ال����ح����ال����ي أس�����رع
م��ن ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي عليها م��ج��اراة
املجلس بهذا األمر وان تكون هناك
سرعة بتفعيل القوانني والعمل بها
وان ت���واك���ب ع��م��ل��ه وت��ع��م��ل بعملها
الذي نص عليه الدستور.
وأش��ار الحريص إل��ى أن املجلس
س���ي���م���ض���ي ب���������دوره ال����رق����اب����ي وف���ق
ال�����دس�����ت�����ور وال��ل��ائ�����ح�����ة وس���ي���ش���رع
القوانني الخاصة بالرقابة ال سيما
ان����ه ق����ام ب��إي��ج��اد ج���ه���از ل��ل��م��راق��ب�ين
املاليني خالل دورته السابقة.
أك�����د ال���ن���ائ���ب د.ع��������ودة ال���روي���ع���ي
وج���ود ال����دور ال��رق��اب��ي ف��ي املجلس

العوضي :دور
المجلس الرقابي
مفعل ويسلط
الضوء على أي
مخالفات
كامل العوضي

د .عودة الرويعي

حمود الحمدان

ال��ح��ال��ي ول��ك��ن يعتمد على شطارة
م���ن ي���ق���وم ب���ه���ذا ال������دور م��ش��ي��را إل��ى
أن اس��ت��خ��دام األدوات ال��دس��ت��وري��ة
كاالستجواب وغيره يجب أن تكون
ه����ن����اك م����ش����ورة ف����ي م���م���ارس���ة ه���ذا
الدور.
وبني الرويعي ان املجلس البد ان
يقدم الدعم واملشورة بهذا الجانب
مل���ن ي��ري��د وان ي��ت��م ال��ع��م��ل جماعيا
حتى يتم على أكمل وج��ه وذل��ك ان
ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي دائ���م���ا أف��ض��ل من
العمل منفردا وان يتم التنسيق ما
بني النواب.
وأضاف الرويعي ان عمل املجلس
ف���ي االس��ت��ع��ان��ة ب���دي���وان امل��ح��اس��ب��ة
ب��ت��ق��دي��م ال����ت����ص����ورات وامل�ل�اح���ظ���ات
ع���ل���ى ك����ل ال����������وزارات ب��ش��ك��ل واض����ح
وعلني هو بمنزلة استجواب شامل
لكل ال����وزراء وال��ح��ك��وم��ة بشكل عام
م���ش���ي���را ال�����ى ان ن���ج���اح ه�����ذا م��ن��وط
ب��ع��م��ل ال�����ن�����واب م����ن خ��ل��ال ت��س��ل��ي��ط
الضوء على مكامن الخلل والضعف
ف��ي الجهات الحكومية واستخدام
املحاسبة لهذا األمر.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���ن���ائ���ب ح��م��ود
الحمدان ان مجلس األم��ة له طاقته

ف��ي ال��رق��اب��ة على اداء ال����وزراء وذل��ك
من خ�لال استخدام النائب الدوات��ه
ال���رق���اب���ي���ة ك���م���ا ح����دده����ا ال���دس���ت���ور
وال�����ق�����ان�����ون وال��ل��ائ�����ح�����ة ال���داخ���ل���ي���ة
ملجلس األمة.
وق��ال ال��ح��م��دان إن أدوات النائب
ف���ي ال���رق���اب���ة ه���ي ال���س���ؤال وتشكيل
ل���ج���ان ت��ح��ق��ي��ق واالس����ت����ج����واب أم���ا
اآلن فقد أضيف لها هيئة مكافحة
الفساد معربا عن سعادته لوجود
ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��س��اه��م ف��ي دور
رقابي والحد من الفساد.
وذك���ر ال��ح��م��دان أن ملجلس األم��ة
دورا ف�����ي ت���ف���ع���ي���ل ال���ف���ص���ل ال����راب����ع
م��ن ق��ان��ون دي����وان امل��ح��اس��ب��ة بشأن
ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��أدي��ب��ي��ة وه���و ل��م يكن
م���وج���ودا ب��ال��س��اب��ق م��ش��ي��را إل���ى أن
ه��ذا األم��ر يساعد ف��ي تفعيل ال��دور
الرقابي للمجلس.
وأوض����������ح ال�����ح�����م�����دان أن دي�������وان
املحاسبة ذراع ملجلس األمة ونحن
على اط�لاع على مالحظاته مشيرا
ال�������ى أن�������ه ب����ال����س����اب����ق ك�����ان�����ت ت���أت���ي
ك��راس��ات كبيرة م��ن ال��دي��وان مليئة
باملالحظات أم��ا اآلن ب��دأت تتقلص
هذه الكراسات.

م��ن ج��ان��ب��ه أع���رب ال��ن��ائ��ب محمد
ط���ن���ا ع����ن س���ع���ادت���ه ورض�������اه ل���ل���دور
ال��رق��اب��ي ملجلس األم���ة واص��ف��ا ذل��ك
بأنه أدى دوره بامتياز .
وق�������ال ط���ن���ا إن امل���ج���ل���س س���اه���م
ف����ي ت��ف��ع��ي��ل ال���رق���اب���ة ال��ح��ق��ي��ق��ة م��ن
خ�ل�ال إق����رار ع���دد م��ن ال��ق��وان�ين مثل
امل����راق����ب��ي�ن امل����ال����ي��ي�ن وت���ف���ع���ي���ل دور
دي�����وان امل��ح��اس��ب��ة وإح���ال���ة ع���دد من
املوضوعات لهيئة مكافحة الفساد.
وط����ال����ب ط���ن���ا ال���ح���ك���وم���ة ب���ض���رورة
إص��دار اللوائح التنفيذية للقوانني
ال��ت��ي أق���رت م��ن امل��ج��ل��س ألن تفعيل
ه���ذه ال��ق��وان�ين س��اه��م ف��ي ال��ح��د من
ظ��اه��رة ال��ف��س��اد ومل��زي��د م��ن التنمية
التي ينشدها املواطن.
وذك�����ر ط��ن��ا أن ق���ان���ون امل��راق��ب�ين
املاليني يساهم في ترشيد الصرف
على االع��ت��م��ادات بامليزانية العامة
ل���ل���دول���ة وت���ح���دي���د أوج������ه ال��ق��ص��ور
ف����ي األن���ظ���م���ة امل���ال���ي���ة وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا
موضحا أن ه��ذا ال��ق��ان��ون مهم وقد
ساهم املجلس في إقراره.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ال���ن���ائ���ب م��اض��ي
ال����ه����اج����ري إن امل���ج���ل���س ي���س���ي���ر ف��ي
ال���ط���ري���ق ال��ص��ح��ي��ح ت���ج���اه ال��رق��اب��ة
الفاعلة على اداء الوزراء والحكومة
ب��ص��ف��ة ع��ام��ة م��ب��ي��ن��ا أن ال���ه���دف هو
رقابة فاعلة تؤدي إلى نتيجة.
واش�����������������ار ال��������ه��������اج��������ري ال������������ى ان
م�لاح��ظ��ات دي�����وان امل��ح��اس��ب��ة ب���دأت
ب��ال��ت��ق��ل��ص م��ش��ي��را إل���ى أن املجلس
س��اه��م ف��ي تفعيل رقابته م��ن خالل
تفعيل بعض م����واده ,وك��ذل��ك إق��رار
امل��ج��ل��س ل��ق��ان��ون امل��راق��ب�ين امل��ال��ي�ين
وتفعيل املجلس في إحالة عدد من
املوضوعات لهيئة مكافحة الفساد
مشيرا إلى أن املجلس يسير بشكل
صحيح في الجانب الرقابي.

محمد طنا

ماضي الهاجري

الحريص :الرقابة
البرلمانية مهمة
وهي والتشريع
يمثالن جناحي
المجلس
الرويعي :استعانة
المجلس بديوان
المحاسبة بمنزلة
استجواب للوزراء
الحمدان :مجلس
األمة فعل
العقوبات التأديبية
وعزز دوره الرقابي
طنا :قانون
المراقبين الماليين
مهم ويعد أداة
مساعدة للنائب
رقابيا
الهاجري :المجلس
يسير بالطريق
الصحيح فيما يخص
الجانب الرقابي
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الرويعي :مجلس األمة لن يمرر قانونا
يحد من المكاسب الدستورية للمواطنين
تعهد رئيس اللجنة
التعليمية د.عودة
الرويعي خالل حديثه في
برنامج بالحصانة على
تلفزيون المجلس بعدم
تمرير قانون اإلعالم
اإللكتروني في حالة
تعارضه مع المكتسبات
الدستورية لألفراد أو
تقييده للحريات العامة
مطمئنا بأن القانون
منظم لعملية نقل
المعلومة عبر وسائل
التواصل االجتماعي بما
يصون أمن المجتمع من
جهة ويحفظ حقوق
الملكية الفكرية
وصاحب السبق الصحفي
من جهة أخرى موضحا
ان البديل االستراتيجي
ال يتعلق فقط بسلم
الرواتب وإنما يسعى
لرفع إمكانات الموظف
ووقف استنزاف باب
الرواتب والمكافآت.
وفي التفاصيل:

ب � ��داي � ��ة ت � �ح� ��دث ال� ��روي � �ع� ��ي ع��ن
االول� � ��وي� � ��ات م� �ش� �ي ��را إل � ��ى وج� ��ود
اولويات خاصة به وأخرى خاصة
ب��ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ب �ي�ن ال� �ن ��واب
ح�ي��ث ت��رت�ب��ط ال�ث��ان�ي��ة بالقضايا
العامة املستقاة من املادة التاسعة
م� � ��ن ال � ��دس� � �ت � ��ور وال � � �ت� � ��ي ت �ت �ع �ل��ق
ب� �ت ��وف� �ي ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات األس ��اس� �ي ��ة
ل� �ل� �م ��واط ��ن وت� �ح� �ق� �ي ��ق اس� �ت� �ق ��رار
األس� ��رة م�ث��ل ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
وال� �ص� �ح ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ح �م��اي��ة
االخ�لاق�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وتوفير
ال ��دع ��م ل �ل �م��واط��ن أم� ��ا االول ��وي ��ات
ال� �خ ��اص ��ة ف �ت �ن �ص��ب ع �ل ��ى ال �ش ��أن
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال � ��ذي اع �ت �ب��ره اس ��اس
ال� �ت� �ق ��دم االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ال �ب�ل�اد
وم��ؤك��دا أن القطاع التعليمي في
الكويت بحاجة إل��ى ث��ورة شاملة
ل �ت �ص �ح �ي��ح أوض � ��اع � ��ه واالرت � �ق � ��اء
ب��ه الف �ت��ا إل ��ى وج� ��ود م ��دن غربية
ي�ق��وم اقتصادها على الجامعات
والتعليم املتطور ال��ذي اشتهرت
به على مستوى العالم.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��إن�ج��از ال�ق��وان�ين
ق��ال الرويعي إن��ه قد تم انجاز عدد
كبير من القوانني وان التنفيذ مناط
ب��ال �ح �ك��وم��ة وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل� ��ك ف�ق��د
حمل السلطة التنفيذية مسؤولية
ع� ��دم ش �ع��ور امل ��واط ��ن ب ��اإلن �ج ��ازات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي ق��دم �ه��ا امل�ج�ل��س
نتيجة لبطئها الشديد في التعامل
مع القوانني مشيرا في هذا الصدد
إل � � ��ى وج � � � ��ود ت� ��وج� ��ه ن� �ي ��اب ��ي ج ��اد
ملحاسبة كل وزير مقصر في تفعيل
ال � �ق� ��وان �ي�ن م �ش �ب �ه��ا ت � �ف� ��اوت األداء
الكبير ب�ين السلطتني ب��أن مجلس
األم � ��ة ي �ن �ج��ز ب �س��رع��ة أل� ��ف ح �ص��ان
فيما أن س��رع��ة إن �ج��ازات الحكومة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ت � � � ��وازي س� ��رع� ��ة اآلل � ��ة
ال�ب�خ��اري��ة م�ع�ت�ب��را ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
أن اس �ت �خ��دام أداة االس �ت �ج��واب من
دون ت�ك�ت�ي��ك م�س�ب��ق ال ج ��دوى منه
وق� ��د ي��أت��ي ب �ن �ت��ائ��ج ع�ك�س�ي��ة الف�ت��ا
إل � ��ى ان امل� �ج� �ل ��س ن� �ج ��ح م� ��ن خ�ل�ال
ه��ذا التكتيك ف��ي إج�ب��ار وزراء على
االس�ت�ق��ال��ة وع �ل��ى وج ��ود ت�ع��دي�لات
وزاري � ��ة ط��ال��ت ب�ع��ض ال�ح�ق��ائ��ب إال
ان��ه أع ��رب ع��ن رؤي �ت��ه ال�خ��اص��ة ب��أن
تغيير ال��وزي��ر ل�ي��س ك��اف�ي��ا لتالفي
السلبيات التي استقال على اثرها
سلفه ألن القضية تتعلق بتغيير
املنهج املتبع في اإلدارة أم��ا تغيير
الوزراء مع بقاء السياسة ذاتها في
إدارة الوزارة فسيبقي على املشاكل
ذاتها قائمة من دون حلول.
واع� ��رب ال��روي �ع��ي ع��ن اع�ت�ق��اده

الرويعي متحدثا لتلفزيون املجلس

ب��أن ال �ت��درج ف��ي اس�ت�خ��دام أدوات
امل �س��اء ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وص ��وال إل��ى
االس �ت �ج��واب يمنحه أه�م�ي��ة أكبر
من استخدامه مباشرة.
إشهار األحزاب
وأك� ��د ال��روي �ع��ي اه �م �ي��ة وج ��ود
ق��ان��ون ينظم عمل األح ��زاب داخ��ل
الكويت وقال إن األحزاب موجودة
في الكويت بالفعل ولكن بصورة
مبطنة وعليه ف��إن تحقيق رقابة
ال� � ��دول� � ��ة ع � �ل� ��ى م� � �ص � ��ادر ت �م��وي��ل
ت � �ل� ��ك األح � � � � � ��زاب ي� �ت� �ط� �ل ��ب وج � ��ود
ق � ��ان � ��ون ي� �ن� �ظ ��م ع �م �ل �ه��ا ب� �ص ��ورة
صحيحة ملعرفة مصادر تمويلها
وبرامجها مشيرا في هذا الصدد
إلى ان مخاوف البعض من عملية
اإلش� �ه ��ار ال ت�س�ت�ن��د ع �ل��ى أس ��اس
س�ل�ي��م ألن ال �ق��ان��ون س�ي�ح�ك��م تلك
األح ��زاب ويحظر عليها ال�خ��روج
ع � ��ن ال � �خ� ��ط ال� �س� �ي ��اس ��ي ال �س �ل �ي��م
م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن البعض
م �م��ن ي �ع��ارض اإلش� �ه ��ار يستفيد
من الفوضى وال يرغب في وجود
ق � ��ان � ��ون ي� �ن� �ظ ��م ع � �م ��ل ال� �ت� �ك� �ت�ل�ات
السياسية القائمة.
وت� � �ح � ��دث ال � ��روي� � �ع � ��ي ف � ��ي ه ��ذا
ال� � � �ص � � ��دد ع � � ��ن ق � � ��ان � � ��ون االع � �ل � ��ام
االل�ك�ت��رون��ي ال��ذي ت��واج�ه��ه موجة
م�ع��ارض��ة م��ؤك��دا ان ال�ق��ان��ون جاء
ل �ت �ن �ظ �ي��م ع �م �ل �ي��ة ن� �ش ��ر األخ � �ب� ��ار
ال � �ع ��ام ��ة ف � ��ي وس � ��ائ � ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي وأن��ه ال ي�ت�ع��ارض مع
قانون الجزاءات او قانون الوحدة
الوطنية م�ب��ددا م�خ��اوف البعض
م��ن أن��ه يقيد ح��ري��ات مستخدمي
وس� ��ائ� ��ل ال � �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
وإنما من يعنى به هم األشخاص
ال��ذي��ن لديهم ح�س��اب��ات شخصية
ع �ل��ى ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل وذات ط��اب��ع

اخ� �ب ��اري م �ش �ي��را إل� ��ى ان اح �ت��واء
ال� �ق ��ان ��ون ل �ت �ل��ك ال� �ح ��ال ��ة ض � ��رورة
لتحقيق عدة أه��داف منها حماية
ح �ق��وق ال �ف �ك��ري��ة وح �ق ��وق امل��ؤل��ف
وح�م��اي��ة ح��ق امل �ص��در ال ��ذي تنقل
منه املعلومة حيث يحمي القانون
ص��اح��ب ال �س �ب��ق ال �ص �ح �ف��ي ال ��ذي
ي �ت��م ت ��داول ��ه ع �ل��ى ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل
كما يتصدى ملن يستخدم الصفة
اإلخ � �ب� ��اري� ��ة ل� �ت ��روي ��ج م �ع �ل��وم��ات
مغلوطة تثير البلبلة في املجتمع.
وت��اب��ع م�ش��ددا على ان القانون
ل ��ن ي �م��ر إذا ت� �ع ��ارض م ��ع أي م��ن
امل�ك��اس��ب ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي تكفل
حرية الفرد معتبرا أن ذل��ك تعهد
م�ن��ه ن�ي��اب��ة ع��ن ال �ن��واب الف �ت��ا إل��ى
ان إش�ك��ال�ي��ة امل�ه��اج�م�ين ل�ل�ق��ان��ون
ه ��و ان �ط�ل�اق��ه م ��ن ه��اج��س ل��دي�ه��م
بأنه جاء لتقييد الحريات العامة
ل�ل��أف� ��راد وال ي �س �ت �ن��د إل � ��ى أس��س
مقنعة وأن املتابع للقانون بدقة
س� �ي� �ج ��د أن � � ��ه م� �ع� �ن ��ي ب��ال �ت �ن �ظ �ي��م
م �ث��ل امل� � ��واد ال �ق��ان��ون �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
باملصنفات والترخيص التجاري.
وأش � � ��ار إل � ��ى وج� � ��ود ن � ��وع آخ��ر
م � ��ن امل � �ع� ��ارض�ي��ن ل� �ل� �ق ��ان ��ون وه ��م
امل �س �ت �ف �ي��دون م��ن ح��ال��ة ال�ف��وض��ى
امل � � ��وج � � ��ودة ح ��ال� �ي ��ا ف � ��ي وس ��ائ ��ل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ف� ��ي ظ��ل
ت �ح��ول ت�ل��ك ال��وس��ائ��ل ع��ن دوره ��ا
ال�ت��وع��وي ال�ت�ن��وي��ري إل��ى تصفية
ال� �ح� �س ��اب ��ات وت �ح �ق �ي��ق امل �ص��ال��ح
الشخصية.
وت �ط��رق ال��روي �ع��ي إل��ى تقديمه
م ��ا ي� �ق ��ارب  24اق �ت��راح��ا بتسمية
امل�ن��اط��ق ب��أس�م��اء ب�ع��ض ال�ش�ه��داء
وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ال� �ع ��ام ��ة م �ش �ي��را
إل ��ى ان ذل ��ك ان�ط�ل��ق م��ن إح�س��اس
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ت �ج��اه ه� ��ؤالء ال��ذي��ن
ق� � � ��دم� � � ��وا ل � �ل � �ك � ��وي � ��ت ت� �ض� �ح� �ي ��ات

كبيرة ول��م يلتفت إليهم أح��د من
املسؤولني فجاءت تلك االقتراحات
إلع��ادة حقهم املهضوم م��ؤك��دا ان
ك��ل اس ��م م��ن األس� �م ��اء ال �ت��ي ت�ق��دم
بها معروفة للجميع وال يستطيع
أح � ��د إن� �ك ��ار دوره � � ��ا ال �ك �ب �ي��ر وم��ا
قدمته للكويت.
ومن جانب آخر أعرب الرويعي
ع��ن ع��دم رض��ائ��ه ع��ن ط��ري�ق��ة عمل
الحكومة وتابع قائال :إن الحكومة
تدير األمور بطريقة غير واضحة
الرؤية مستشهدا بقضية البديل
االستراتيجي والتي تتعامل معه
الحكومة بشكل خاطئ باقتصاره
ف �ق��ط ع �ل��ى ت �ع��دي��ل س �ل��م ال ��روات ��ب
ف��ي ح�ين أن ال �ه��دف م�ن��ه أك �ب��ر من
ذل��ك فهو يتعلق بوقف استنزاف
ب ��اب ال ��روات ��ب وامل �ك��اف��آت ووض��ع
قواعد لها إضافة إلى تطوير عمل
امل��وظ��ف ب��وج��ود تقييم مهني له
ب� �ص ��ورة دوري � ��ة وت �ط��وي��ر ال�ع�م��ل
ال�ح�ك��وم��ي ب��وض��ع ب�ن��ود واض�ح��ة
تحكم الترقيات والجزاءات كما ان
القانون البد أن يسعى لالستفادة
من خبرات املتقاعدين وتوظيفها
لخدمة الدولة.
نظام التصويت
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع� ��ن رؤي � �ت� ��ه ل �ن �ظ��ام
ال� �ت� �ص ��وي ��ت األم� � �ث � ��ل م � ��ن وج �ه ��ة
نظره باعتبار خوضه انتخابات
مجلس األم��ة وف�ق��ا لثالثة أنظمة
للتصويت قال إنه يفضل تطبيق
ن�ظ��ام ال��دائ��رة ال��واح��دة وال�ص��وت
الواحد أما فيما يتعلق باألنظمة
ال � �ت� ��ي خ� �ض ��ت االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات م��ن
خاللها فوجدت أن نظام الصوتني
وال �خ �م��س وع �ش��ري��ن دائ� ��رة أوج��د
ب �ي �ئ��ة خ �ص �ب��ة ل �ل �ت �ح��ال �ف��ات ال �ت��ي
زادت واكتسبت ارض��ا جديدة مع
ن�ظ��ام األرب �ع��ة أص ��وات و الخمس
دوائ ��ر أم��ا ن�ظ��ام ال �ص��وت ال��واح��د
ف � �ه� ��و ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �ف� ��رص� ��ة واح� � � ��دة
الخ �ت �ي��ار األف �ض��ل وال م �ج��ال فيه
لتلك التحالفات.

األحزاب موجودة
في الكويت
بشكل غير معلن
واإلشهار يخضعها
لرقابة الدولة
البديل االستراتيجي
يهدف إلى تطوير
أداء الموظف
واالستفادة من
جهود المتقاعد
وال يتعلق فقط
بسلم الرواتب
أنظمة التصويت
السابقة في
االنتخابات
البرلمانية بيئة
خصبة للتحالفات
خضوع القياديين
الختبارات نفسية
ضرورة قبل تولي
مناصبهم
تقصير الحكومة
في أداء عملها
سبب عدم
إحساس المواطن
باإلنجازات
التشريعية
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ال تهاون مع الجهات التي تستغل أمالك الدولة بالمستشفيات

الصحة :أخذ موافقة خطية من المريض
قبل العمليات الجراحية
أك��د وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
انه ال تهاون في تطبيق القانون على
ك��ل ال�ج�ه��ات ال �ت��ي تستغل امل�س��اح��ات
واألراض � � � ��ي امل �ح �ي �ط��ة ب��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل � � ��راك � � ��ز ال� �ص� �ح� �ي ��ة م � ��ن دون س �ن��د
قانوني.
وق � ��ال ال ��وزي ��ر ال �ع �ب �ي��دي ف ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ام � ��س ان ال� � � � ��وزارة ات �خ��ذت
إجراءات قانونية حيال تلك املخالفات
من خالل مخاطبة الشركات وجمعيات
النفع العام والجهات التي تقوم حاليا
ب��اس�ت �غ�لال م �س��اح��ات وأراض ت��اب�ع��ة
ل�ل�ص�ح��ة ب��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وك ��ل امل��راك��ز
التابعة للوزارة لتسوية أوضاعها.
وأض � � � ��اف أن� � ��ه ت� ��م ت ��وج� �ي ��ه ال �ك �ت��ب
ال��رس �م �ي��ة إل � ��ى ج �م �ي��ع ت �ل��ك ال �ج �ه��ات
ف ��ي ش �ه��ر أك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي م ��ؤك ��دا أن
اس � �ت � �غ �ل�ال أي أراض أو م �س ��اح ��ات
ت��اب �ع��ة ل� �ل ��وزارة م��ن ج��ان��ب أي ش��رك��ة
أو جهة أو جمعية نفع ع��ام يجب أن

ي �ك ��ون م ��ن خ�ل��ال ط� ��رح م ��زاي ��دة وف �ق��ا
ل �ل �ش��روط وامل ��واص� �ف ��ات ال �ت��ي ت��راع��ى
ف �ي �ه��ا ال �ج ��وان ��ب ال �ق��ان��ون �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة
واإلداري� ��ة والصحية وف�ق��ا لتعليمات
وزارة املالية.
ول � � �ف� � ��ت إل � � � ��ى أن ت � �ل � ��ك األراض� � � � � ��ي
واملساحات املستغلة من قبل البعض
ح��ال�ي��ا داخ ��ل م�ب��ان��ي وم��راف��ق ال ��وزارة
تعتبر أمالكا عامة مشيرا إلى ضرورة
عودة إيرادات استغالل تلك املساحات
واالراض � ��ي إل��ى م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة وفقا
ل �ل �ض��واب��ط ال �ق��ان��ون �ي��ة واإلج� � � � ��راءات
امل � �ع � �م ��ول ب� �ه ��ا ف � ��ي ال � ��دول � ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م
امل��زاي��دات ال�ع��ام��ة الس�ت�غ�لال األراض��ي
وامل ��واق ��ع ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��دول��ة ب�م��ا يحقق
العدالة وامل�س��اواة والشفافية الكاملة
الس�ت�ث�م��ار ت�ل��ك امل �س��اح��ات واألراض ��ي
ل �ل��أغ � ��راض ال � �ت ��ي ت� �ح ��دده ��ا ال � � � ��وزارة
وت�ض��ع ال�ض��واب��ط الفنية والقانونية
واالدارية لذلك.

د .علي العبيدي

وش� � � ��دد ع� �ل ��ى أن وزارة ال �ص �ح��ة
تتابع ه��ذا امل��وض��وع ول��ن تتهاون في
تطبيق ال�ق��ان��ون على جميع الجهات
والشركات وجمعيات النفع العام التي
تستغل املساحات واألراض��ي املحيطة
باملستشفيات وامل��راك��ز الصحية وكل
م��راف��ق ال ��وزارة م��ن دون سند قانوني

وب �ه��دف ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام وح �ق��وق
الدولة.
من جهة أخرى أصدر وزير الصحة
د .علي العبيدي ق��رارا ب��أل��زام األطباء
ب� �ش ��رح اإلج� � � � � ��راءات ال �ط �ب �ي��ة امل� �ق ��ررة
للمريض والبدائل املتاحة والحصول
على اقرار باملوافقة الخطية من املريض
قبل إجراء أي عملية جراحية أو تدخل
ط �ب��ي ل �ل �ت �ش �خ �ي��ص أو ال � �ع �ل�اج وق ��ال
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
بوزارة الصحة د .محمود العبدالهادي
ف��ي تصريح صحافي ام��س إن ال�ق��رار
تضمن أي�ض��ا اإلج� ��راءات الطبية غير
الجراحية املتضمنة استخدام األدوية
ال �ت��ي ي�ح�ت�م��ل أن ت�ت�س�ب��ب ف��ي ح��دوث
م �ض ��اع �ف ��ات وم� �خ ��اط ��ر ع �ل ��ى ال �ج �س��م
إض��اف��ة إل��ى ح��االت نقل ال��دم وال�ع�لاج
بالصدمات الكهربائية للمخ والحقن
الوريدي باملواد الصبغية.
وأوض� � � ��ح أن ال � �ق � ��رار أل � � ��زم إدارات

األمن الوطني :أهمية التعاون
مع كلية الدفاع في «ناتو»

جانب من حفل العشاء الذي أقامه األمن الوطني

أك ��د رئ �ي��س ج �ه��از األم� ��ن ال��وط�ن��ي
ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ال�ع�ل��ي ال �ص �ب��اح أهمية
التعاون مع كلية الدفاع التابعة لحلف
شمال األطلسي «ن��ات��و» والعمل معا
بتفان وذل��ك لحل األزم��ات اإلنسانية
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى اإلره� ��اب م��ن م�ص��دره
السيما في ظل التحديات وحالة عدم
االس�ت�ق��رار وال ��دور املتزايد مل��ا يسمى
ت�ن�ظ�ي��م ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة «داع� ��ش».
وق � � ��ال إن ه � ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م اإلره� ��اب� ��ي
يطول كل الدول وآخرها ما حدث في
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وفرنسا
م �ش �ي ��را إل � ��ى أن اك� �ث ��ر ض �ح ��اي ��ا ه ��ذا

الشيخ ثامر العلي يكرم يانوس بويارسكي

التنظيم اإلرهابي هم املسلمون حيث
قتل ه��ذا التنظيم من املسلمني ما لم
تقتله أي حرب في املنطقة مما يسيء
إلى اإلسالم وال يمثله في شيء .وقال
ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ال�ع�ل��ي ف��ي كلمته خ�لال
حفل ال�ع�ش��اء ال��ذي أق��ام��ه على شرف
آمر كلية الدفاع التابعة لحلف شمال
االط �ل �س��ي ن��ات��و ي��ان��وس ب��وي��ارس�ك��ي
وال � ��وف � ��د ال � ��زائ � ��ر ال� �ت ��اب ��ع ل �ل �ك �ل �ي��ة إن
م �ش��ارك��ة م�م�ث��ل ل�ل�ك��وي��ت ف��ي ال� ��دورة
وللمرة األولى هي محل فخر واعتزاز
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ن��ا الف �ت��ا إل ��ى أن االف�ت�ت��اح
املقرر ملركز ناتو للتدريب في الكويت

السنة املقبلة وهو األول من نوعه في
الشرق األوسط والذي سيشرف عليه
جهاز األمن الوطني سوف يؤدي إلى
تقوية التعاون بني الكويت من جهة
وناتو من جهة أخ��رى .وأش��ار إلى أن
االف�ت�ت��اح امل�ق��رر ل�ه��ذا امل��رك��ز ي��أت��ي في
وق��ت باتت فيه الحاجة ملحة للعمل
سويا على مختلف املستويات وذلك
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات غ�ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
واألحداث املقلقة التي تحيط بنا وفي
دول ال �ش ��رق األوس � ��ط م �ث��ل األح� ��داث
ف ��ي ت��ون��س وم �ص��ر ول �ي �ب �ي��ا وال �ي �م��ن
ب��اإلض��اف��ة إل��ى األزم ��ة اإلن�س��ان�ي��ة في

س� ��وري� ��ا .م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال آم� ��ر ك�ل�ي��ة
الدفاع التابعة لحلف شمال األطلسي
ن��ات��و ي��ان��وس ب��وي��ارس �ك��ي إن زي ��ارة
الوفد إلى الكويت هي جزء من دراسة
م�ي��دان�ي��ة ت�س�ت�م��ر أس �ب��وع�ين وت�ش�ك��ل
شهادة للعالقات الوثيقة بني الحلف
والكويت.
وأشار بويارسكي إلى أن البرنامج
ال � ��ذي وض � ��ع ألج �ل �ن��ا خ �ل��ال ال ��زي ��ارة
سوف يؤدي بالشك إلى تعاون مثمر
ف��ي م �ج��ال ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات م��ا بني
حلف الناتو والكويت.

امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وامل � � ��راف � � ��ق ال �ص �ح �ي��ة
ب ��ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال � �خ� ��اص
وض� � ��ع ق ��ائ� �م ��ة ت �ت �ض �م��ن االج � � � � ��راءات
التشخيصية والعالجية التي تتطلب
أخذ املوافقة الخطية من املريض أو من
يمثله قانونا مع االلتزام بالسياسات
اإلرشادية إلقرارات املرضى بما يوافق
حقوقهم.
وذكر أن القرار الجديد يعتبر نقلة
نوعية غير مسبوقة في حماية حقوق
امل ��رض ��ى وت �ع ��زي ��ز ال �ث �ق��ة ب��ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
والخاص.
وم ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى أع �ل �ن��ت وزارة
ال�ص�ح��ة ان �ط�لاق النسخة ال�ث��ان�ي��ة من
ح�م�ل�ت�ه��ا ال �ت��وع��وي��ة ب �م��رض س��رط��ان
ال �ق��ول��ون (ن �ع��م ل �ل �ح �ي��اة ..ال ل�س��رط��ان
ال �ق��ول��ون)  24ديسمبر ال �ج��اري ومل��دة
ث�لاث��ة أي��ام وق��ال وك�ي��ل وزارة الصحة
امل� �س ��اع ��د ورئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ �م ��ة

لتنسيق ال�ب�ح��وث الطبية والصحية
د .جمال الحربي أن الحملة التوعوية
(ن �ع��م ل�ل�ح�ي��اة ..ال ل�س��رط��ان ال�ق��ول��ون)
التي ينظمها مستشفى الصباح للمرة
الثانية حول سرطان القولون تأتي في
ضوء تزايد انتشار االصابة بسرطان
القولون واملستقيم.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أك � ��دت رئ �ي ��س وح ��دة
ال �ج �ه ��از ال �ه �ض �م��ي وال �ك �ب ��د ب�م�ن�ط�ق��ة
ال�ص�ب��اح ال�ص�ح�ي��ة د .وف ��اء ال�ح�ش��اش
أهمية الحملة التوعوية املزمع اقامتها
في مجمع (االفنيوز) التجاري بهدف
خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وال �ت��وع �ي��ة ب�خ�ط��ورة
األم��راض السرطانية التي تمثل نسب
ان�ت�ش��اره��ا م�ع��دال ك�ب�ي��را داخ ��ل ال�ب�لاد
وتؤدي إلى الوفاة.
وقالت الحشاش في تصريح مماثل
إن فعاليات اليوم التوعوي ستتضمن
ندوات ومحاضرات توعوية.

اللجنة الكويتية العراقية
تجتمع  21الجاري
اف �ت �ت��ح ن��ائ��ب وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خ ��ال ��د س �ل �ي �م��ان ال� �ج ��ارال �ل ��ه ام��س
أعمال اللجنة الفنية التحضيرية
الجتماعات اللجنة الوزارية العليا
املشتركة الكويتية -العراقية املقرر
ع� �ق ��ده ��ا ي� ��وم� ��ي  21و 22ال �ش �ه��ر
الحالي في دورتها الخامسة.
وذك� � � � � ��ر ال � � �ج� � ��ارال � � �ل� � ��ه أن ه � ��ذه
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات س �ت �ش �ك��ل إض ��اف ��ة
م � �ه � �م ��ة ف� � ��ي م � �س � �ي� ��رة ال � �ع�ل��اق� ��ات
الثنائية املتميزة بني دولة الكويت

وج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال � � �ع� � ��راق وت ��رج� �م ��ة
ل�س�ع��ي ال�ج��ان�ب�ين ال�ح�ث�ي��ث للعمل
ع �ل ��ى ت �ط ��وي ��ره ��ا وت� �ع ��زي ��زه ��ا ف��ي
كافة املجاالت بما يحقق تطلعات
قيادتي وشعبي البلدين.
واض � ��اف ان �ه��ا س�ت�ش�ك��ل أه�م�ي��ة
ب ��ال� �غ ��ة ل �ل �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
السيما ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف الصعبة
التي يمر بها العراق الشقيق.

مناقصة مجمع الوزارات
بالجهراء نهاية الشهر
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة
االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
لقطاع التخطيط والتنمية املهندس
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال �ع �ن��زي ان م�ن��اق�ص��ة
مشروع مجمع ال ��وزارات بالجهراء
ستطرح في موعدها نهاية الشهر
ال � �ج � ��اري ن ��اف �ي ��ا ص �ح ��ة ان � �ب� ��اء ع��ن
ال�ت��أخ��ر ف��ي ط��رح�ه��ا .وق ��ال ال�ن��اط��ق
ال ��رس� �م ��ي ب ��اس ��م ال� � � � ��وزارة ال��وك �ي��ل
املساعد لقطاع التخطيط والتنمية
امل�ه�ن��دس ع�ب��دامل�ح�س��ن ال�ع�ن��زي في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام � ��س ت�ع�ق�ي�ب��ا

على م��ا أث�ي��ر عبر م��واق��ع التواصل
االجتماعي وبعض وسائل اإلعالم
ح ��ول ال �ت��أخ��ر ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع
إن األش� � �غ � ��ال ت � � ��درك م� � ��دى أه �م �ي��ة
م �ش ��روع م�ج�م��ع ال� � � ��وزارات أله��ال��ي
محافظة الجهراء مضيفا انها تبذل
قصارى جهدها إلتاحة وإقرار مبدأ
تكافؤ الفرص بني جميع املقاولني
املتقدمني م��ن ذوي ال�ك�ف��اءة الفنية
والقدرة املالية لتنفيذ املشروع.
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يسعى إلى تأسيس مراكز لإلستشارات النفسية والتربوية واإلجتماعية في كل منطقة

مركز األمـن االجتماعـي في محـافظـة
تقرير :محمد عبد العزيز

يلعب مركز الجهراء
لألمن االجتماعي
التابع لمحافظة
الجهراء دورا هاما
في مواجهة
السلبيات وتحدي
الصعوبات واستثمار
االيجابيات.
ومن المتوقع أن
يكون نواة لعالج
مثالب المجتمع
وإعالء قيم الترابط
والتماسك بين افراد
المجتمع وتعزيز
قيم االحترام
والتقدير المتبادل
بين الجميع سواء
كانوا مواطنين أم
مقيمين.

السعيدي:
إستراتيجية
لخفض عدد
الجرائم
في المحافظة

جانب من اللقاء مع جريدة الدستور

ق � � ��ال األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
التأسيسية للمركز فواز التيسي
السعيدي إن األم��ن االجتماعي
ي�ع��د أه��م رك �ي��زة ف��ي اى مجتمع
وحجر الزاوية نحو تقدم ورقي
امل �ج �ت �م �ع��ات وه� ��و أه� ��م ص�ن��وف
األم ��ن ف ��إذا م��ا ت�ح�ق��ق ف�ق��د نجح
املجتمع في ال��وص��ول ال��ى األمن
السياسي و االقتصادي وحتى
األمن األسري.
فالعمل الخبيث تزينه النية
ال�ط�ي�ب��ة وال�ع�م��ل ال�ط�ي��ب تشينه
ال� �ن� �ي ��ة ال �خ �ب �ي �ث��ة وع � �م� ��ل م��رك��ز
ال � �ج � �ه� ��راء ل�ل��أم� ��ن االج� �ت� �م ��اع ��ي
ي� �ح� �م ��ل ال� �ح� �س� �ن� �ي�ي�ن ف � �ه ��و ن �ي��ة
طيبة وعمل فاضل نتحلى فيه
باألخالق ونتجلى بسمو الهمة
ون �ت �خ �ل ��ى ع� ��ن أي ض� �غ ��ائ ��ن أو
مصالح شخصية ضيقة فكلنا
يذوب في كيان واحد يستنهض
ال�ه�م��م وي�ن��اض��ل لتحقيق ه��دف
س��ام��ي ن�ب�ي��ل يتمثل ف��ى شعور
 600أل��ف إن �س��ان يعيشون على
ه� ��ذه األرض ال �ط �ي �ب��ة ال �ج �ه��راء
ب� � � ��األم� � � ��ن واألم � � � � � � � � ��ان وم � � � � ��ن ث ��م
االستقرار والعيش الهانئ.
وتابع السعيدي :من مميزات
امل��رك��ز ان ��ه ال ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى فئة
واح� � ��دة م ��ن أب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ب��ل
ي �ض��م أع �ض��اء م��ن ك��اف��ة ش��رائ��ح
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ف� �ك ��ري ��ة وأص � �ح� ��اب
م � � ��ؤه� �ل ��ات ع � �ل � �ي� ��ا وم� �ت ��وس� �ط ��ة
وغ �ي��ره��ا ف�ل�ا ف ��رق إال ب��ال�ك�ف��اءة
والعطاء وكلنا مكملون لبعضنا
البعض.
ك�م��ا ي�ه��دف امل��رك��ز إل��ى تعزيز
ال �ت �ع��اون ب�ين م�ك��ون��ات املجتمع
في املحافظة وتكريس االستقرار
وإضفاء بيئة اجتماعية مميزة
ن�ح�ق��ق م��ن خ�لال�ه��ا م �ب��دأ األم��ان
امل�ج�ت�م�ع��ي وت�س�ه��م ف��ي نجاحه

د .عبدالله العوضي

روح ال �ت��آل��ف ال �ت��ي ي�ت�م�ي��ز بها
أهالي الجهراء.
وزاد ال � �س � �ع � �ي� ��دي :إن ب� �ن ��اء
ج�ي��ل ق��وي وم�ت�م��اس��ك ومتسلح
ب �ق �ي��م ال ��دي ��ن واألخ� �ل ��اق وال �ع �ل��م
مل��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان ان ي �ج��د له
م��وض�ع��ا ليستطيع ال��دف��اع عن
بلده وحمل األمانة وأدائها على
ال ��وج ��ه أك� �م ��ل وك ��ذل ��ك م��واج �ه��ة
السلبيات وت�ح��دى الصعوبات
واستثمار االيجابيات.
وذك ��ر ان امل��رك��ز س�ي�ك��ون ن��واة
ل�ع�لاج م�ث��ال��ب املجتمع القائمة
وإع�ل�اء قيم ال�ت��راب��ط والتماسك
بني أفراد املجتمع كافة وتعميق
قيم االح�ت��رام والتقدير املتبادل
بني الجميع مواطنني ومقيمني.
وأوض � � � � � ��ح :زار امل� � ��رك� � ��ز م �ن��ذ
إن �ش��ائ��ه أك �ث ��ر م ��ن  80دي��وان �ي��ة
وامل � �ج � �ت � �م� ��ع ع � ��ام � ��ر ب �م �ش �ك�ل�ات
ع��دي��دة نسعى للتحرك بشأنها
في الفترة املقبلة وتقديم الحلول
ال �ن��اج��زة ،ح�ي��ث س�ي�ع�م��ل امل��رك��ز
ج� ��اه� ��دا ع� �ل ��ى إح � � � ��داث ال � �ح� ��راك
وال�ت�ف��اع��ل االج�ت�م��اع��ي والفكري
للتنمية االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن خ�لال
إي � �ج� ��اد ق � �ن� ��وات ل �ل �ت ��واص ��ل ب�ين
مكونات املجتمع بما فيها سكان
امل �ح ��اف �ظ ��ة وم �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه��ات
الحكومية واألهلية ومؤسسات
املجتمع املدني.
وأوض� ��ح ال�س�ع�ي��دي أن امل��رك��ز
س� � �ي� � �ق � ��وم ب� � �ت � ��أس� � �ي � ��س م � ��راك � ��ز
لالستشارات النفسية والتربوية
واالجتماعية في كل منطقة من
مناطق املحافظة وتنظيم برامج
م �ت �خ �ص �ص��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ت �ط��رف
ال� ��دي � �ن� ��ي واإلره � � � � � � ��اب وت� �ع ��زي ��ز
ال�ق�ي��م وال �ظ��واه��ر اإلي�ج��اب�ي��ة في
املجتمع ومحاربة السلبية منها
وف �ق��ا ل �ل �ق �ن��وات ال �ش��رع �ي��ة ل��ذل��ك

وبسواعد أهل التخصص.
وأك ��د أن امل��رك��ز ي�ن�ت��وي وض��ع
إس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ل� �خ� �ف ��ض ع� ��دد
ال � �ج ��رائ ��م ف� ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة وذل� ��ك
ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع امل� ��ؤس � �س� ��ات
واألج �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة واأله�ل�ي��ة
وامل��دن �ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تعزيز
الوحدة الوطنية وحفظ النسيج
االج �ت �م��اع��ي إض��اف��ة إل ��ى إط�ل�اق
م � �ش� ��روع ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال �ع �ن��ف
داخل املدارس.
وت ��اب ��ع :س�ي�س�ع��ى امل ��رك ��ز إل��ى
تهيئة األج��واء من خ�لال دراس��ة
املشكالت التي تظهر بني الحني
واآلخر ومعالجة السلبيات عبر
ح � � ��وارات ف �ك��ري��ة راق� �ي ��ة ي �ش��ارك
فيها الجميع.
إجراءات عملية
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��اإلج � ��راءات
العملية التي قام بها املركز أورد
ال�س�ع�ي��دي أن امل��رك��ز ق��د ت��واص��ل
مع امل��دارس في املحافظة ،وكان
الب��د م��ن ال�ت�ع��رف ع�ل��ى صانعي
الخطط واالستراتيجيات التي
يسير عليها املركز.
رئ �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة االس �ت �ش��اري��ة
ل �ل �م ��رك ��ز د .ش � �ج� ��اع ال �ع �ج �م��ي:
أشعر بالفخر لوجودي في هذا
املركز حيث الفكرة الرائعة التي
ت�ع��د نقلة ن��وع�ي��ة ع�ل��ى مستوى
ال �خ �ل �ي��ج ي� �ق ��وم ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا
نخبة من أفضل شباب املحافظة
يعملون بجهد عال وتوجيهات
م��ن د.ال�ع��وض��ي بهدف الصعود
بمجتمعنا إلى مستوى راق من
الفكر والتنفيذ.
وزاد :ال� ��رك � �ي� ��زة األس ��اس� �ي ��ة
للهيئة أن تكون مرجعا لوضع
اتفاقات واستراتيجيات وخطط
ق �ص �ي��رة وط��وي �ل��ة امل� ��دى إض��اف��ة

إلى صياغة قانونية وإرش��ادات
وت� � � �ض � � ��م ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة م� �ج� �م ��وع ��ة
ش � �ب� ��اب م � ��ن ح �م �ل ��ة ال� ��دك � �ت� ��وراه
وامل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف � ��ي م � �ج� ��االت
مختلفة ،كما أن الهدف الرئيسي
للهيئة ت�ق��دي��م ال� ��رؤى واألف �ك��ار
واالس � � �ت � � �ش� � ��ارات ل � �ك ��ل ال� �ل� �ج ��ان
ال�ع��ام�ل��ة وت�ق��دي��م ال�ن�ص��ح لكافة
ق �ط��اع��ات امل��رك��ز وأي �ض��ا ت�ق��دي��م
امل � �ق � �ت� ��رح ��ات ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ح ��ال
طلبها.
وأض� � � � � ��اف :ن� �ع� �ي ��ش ف � ��ي زم ��ن
م�ت�غ�ي��ر ت �م��وج ف �ي��ه امل �ن �ط �ق��ة من
ح��ول �ن��ا ل �ك��ن امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي
مترابط حتى الوافدون اندمجوا
معنا واك�ت�س�ب��وا نفس صفاتنا
وأن��ا اعتبر كل من يعيش داخل
الكويت مواطن لذلك نكرس في
ه ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ض � ��رورة ال�ت�ع��ام��ل
م� ��ع اإلن� � �س � ��ان م � ��ن دون ال �ن �ظ��ر
إل ��ى ج�ن�س��ه ف�ن�ح��ن ن �ت �ح��دث عن
ال� �ج� �م� �ي ��ع ال ف� � ��رق ب �ي��ن م ��واط ��ن
ومقيم الكل له حقوق وواجبات
وه � ��ذه ال �ث �ق��اف��ة ت �ك��رس مل�ف��اه�ي��م
األم� ��ن االج �ت �م��اع��ي ف ��ي ال�ك��وي��ت
بشكل عام.
لجنة الجاليات
ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة
الجاليات علي الفضلي :اللجنة
ت� �ش� �ك� �ل ��ت ف � ��ي ش � �ه� ��ر أغ �س �ط��س
ال�ف��ائ��ت وض�م��ت خمسة أع�ض��اء
ب� ��رئ� ��اس� ��ة د.م � �ش � �ع� ��ل ال �ظ �ف �ي��ري
وم � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة وائ � � ��ل امل� �ط ��وع
ون� �ف ��اخ ��ر ب��أن �ه��ا أول� � ��ى ال �ل �ج��ان
ن� � ��زوال إل � ��ى م� �ي ��دان ال �ع �م��ل رغ��م
ك��ون �ه��ا آخ � ��ر ال� �ل� �ج ��ان امل �ش �ك �ل��ة،
وتختص بشريحة الجاليات في

التتمة ص13

العجمي :المركز
نقلة نوعية على
مستوى الخليج
والعوضي فخر
للكويت
السعيد :اللجنة
االقتصادية
ستضبط األسعار
وتقيم برامج
خدمية لقاطني
الجهراء
الفضلي :لجنة
تنمية الجاليات
تساوي بين
المواطن
والمقيم لتكرس
لألمن
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الجهراء يساهم في معالجة التطرف
تتمة المنشور ص12
املحافظة وتتلخص أهدافها في
توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم
من خ�لال قوانني ال��دول��ة وغرس
قيم املجتمع اإليجابية وثقافته
وتقنني أعداد العمالة الهامشية
للحفاظ على األمن االجتماعي.
وت�ق��وم اللجنة بالتنسيق مع
السفارات والقنصليات من أجل
ت��وع �ي��ة م��واط �ن �ي �ه��ا ب�ح�ق��وق�ه��م
وواج � �ب� ��ات � �ه ��م وذل � � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
تزويدهم بقانون العمل األهلي
ال �ك��وي �ت��ي وم �ش��ارك��ة ال �ج��ال �ي��ات
باالحتفاالت الدينية والوطنية
واألن � �ش � �ط� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م�ث��ل
إق� ��ام� ��ة م � �ع ��رض وي � � ��وم م �ف �ت��وح
ل� �ت� �ب ��ادل ال� �ث� �ق ��اف ��ات وع� �م ��ل ي��وم
رياضي للجاليات.
وفيما يخص أبرز ما قامت به
اللجنة حتى اآلن أوضح الفضلى
انه بعد عملية الترويج اإلعالمي
ل �ل �ج �ن��ة ك� ��ان� ��ت أول أن �ش �ط �ت �ن��ا
ب�ح�ض��ور رئ �ي��س امل��رك��ز ون��ائ�ب��ه
ل �ق �ط ��اع ال �ت �ن �م �ي��ة د.ف � �ه� ��د ب� ��ادي
ورئ�ي��س لجنة تنمية الجاليات
د.م � �ش � �ع� ��ل ال � �ظ � �ف � �ي ��ري وال� �ت� �ق ��ت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ال �ع �م ��ال ��ي
بالسفارة املصرية جمال السيد
ومدير الشؤون اإلداري��ة إلحدى
الشركات واملدير العام لالتحاد
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت �ج��ارة وم�ص�ن�ع��ي
امل��واد الغذائية في غرفة تجارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ن �ب �ي��ل ف ��ودة
وغ �ي��ره��م م ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن وك ��ان
لقاء مثمرا خاصة أن الجاليتني
امل�ص��ري��ة وال�ه�ن��دي��ة لهما تأثير
ك �ب �ي ��ر ف � ��ى امل� �ج� �ت� �م ��ع ال �ك��وي �ت��ي
ألن�ه�م��ا ي�م�ث�لان أك �ب��ر ال�ج��ال�ي��ات
املوجودة السيما املصرية التي
ل�ه��ا ب�ص�م��ات ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع من
حيث الثقافة والتاريخ الطويل
ول � � �ه� � ��م ج � � �ه� � ��وده� � ��م ف � � ��ي ش �ت ��ى
املجاالت التي تفيد الدولة.
وأك� ��د ال�ف�ض�ل��ي وج� ��ود ت��وج��ه
ل �ل �ت��واص��ل م� ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ل �ت��وع �ي��ة ال �ت�لام �ي��ذ ف ��ي امل� ��دارس
االب �ت��دائ �ي��ة ح��ول دور ال��واف��دي��ن
وح � �س� ��ن م �ع��ام �ل �ت �ه��م وت ��وج �ي ��ه
ال �ط �ل �ب��ة أن ال� ��واف� ��د إن� �س ��ان ول��ه
ط��اق��ة وال يستقيم أن يعمل 12
ساعة من دون شكر ،أيضا نقابل
م�ك��ات��ب ال �خ��دم ومناقشتهم في
آليات جلبهم للعمالة وتصويب
بعض األمور لديهم فلدينا طرق
كثيرة لو أنجزنا  % 5مما ذكرنا
س� �ن� �ك ��ون راض � �ي ��ن ع � ��ن أن �ف �س �ن��ا
ك�ل�ج�ن��ة ك�م��ا ل��دي�ن��ا ف �ك��رة تكريم

مشعل الظفيري:
االهتمام البنيوي
باألسرة يجسد روح
التواصل بين الناس
ويحقق األمن
الحريجي :اللجنة
األمنية توعي
الناس لمحاربة
التطرف وإشاعة
االستقرار

القائمون على مركز الجهراء لألمن االجتماعي

ال�ع�م��ال��ة ف��ي امل� ��دارس وم�ش��ارك��ة
الكويتيني في مسابقات رياضية
م��ع ال �ج��ال �ي��ات وإق��ام��ة م�ع��ارض
ل �ج �م �ي��ع ال� �ث� �ق ��اف ��ات ل� �ل ��واف ��دي ��ن
بالتعاون م��ع الثقافة الكويتية
ل �ت �ب �ي��ان ت ��اري ��خ وح� �ض ��ارة دول
ال� � ��واف� � ��دي� � ��ن وان� � �ص� � �ه � ��اره � ��ا م��ع
املجتمع الكويتي.
اللجنة الترفيهية
وألن ال � �ن� ��واح� ��ي ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
مطلوبة دعما للمناحي األمنية
واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ى ح�ي��اة ال�ن��اس
فكان الب��د من التعرف على أهم
خطط وأهداف اللجنة الترفيهية
في املركز.
ع� �ض ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
ي � ��وس � ��ف ال� � �ظ� � �ف� � �ي � ��ري :ت �ش �ك �ل��ت
ال �ل �ج �ن��ة ط �ل �ي �ع��ة ت �ش �ك �ي��ل ل �ج��ان
امل ��رك ��ز واس �ت �ك �م �ل��ت ال �خ �ط��وات
االس �ت �ب��اق �ي��ة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة للجنة
ب ��زي ��ارة ال� ��دواوي� ��ن وامل �خ �ي �م��ات.
وع � � ��ن دوره� � � � ��ا ف � �ه ��و االه� �ت � �م ��ام
ال �ب �ن �ي��وي ب ��األس ��رة ب �ش �ك��ل ع��ام
س � ��واء ك� ��ان م�ق�ي�م��ا أو م��واط �ن��ا،
وهناك رحالت أو ندوات ترفيهية
تثقيفية لتجسيد روح التواصل
ب�ي�ن أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ب �م��ا يحقق
م �ف �ه��وم األم � ��ن .ن�ه�ت��م ب��ال�ج��ان��ب
الروحي للناس لترسيخ مفهوم
األم � � � ��ن االج � �ت � �م� ��اع� ��ي مل �ح��اف �ظ��ة
الجهراء.
اللجنة األمنية
رئيس لجنة التنمية األمنية
ج�ل�ال ال�ح��ري�ج��ي :يتلخص دور
ال�ل�ج�ن��ة األم �ن �ي��ة ف��ي ال�ب�ح��ث عن
ح �ي��اة م�ط�م�ئ�ن��ة ل�ك��ل م��ن يعيش

ع �ل��ى ارض م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
وبث االستقرار واالمان في حياة
ال� �ن ��اس م ��ن خ�ل��ال دور األس� ��رة
وامل � ��درس � ��ة وامل �ج �ت �م��ع وت��دع �ي��م
دور ال��دول��ة كما تساعد اللجنة
ف ��ي م �ح��ارب��ة ال �ت �ط��رف وت��وع�ي��ة
اإلن � � �س� � ��ان ك � �ي ��ف ي� �ح� �ق ��ق االم � ��ن
واالمان و الحد من الجريمة.
وح � � � ��ول آل� � �ي � ��ات ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ت �ل��ك
األه � � � � � � � ��داف ق� � � � � ��ال :ل � ��دي� � �ن � ��ا ع � ��دة
استحقاقات قريبة منها لقاء مع
مدير امن الجهراء للحديث بشأن
العمالة والعنف داخل املحافظة
بشكل عام ثم لقاء ثان مع مدير
املنطقة التعليمية ح��ول العنف
ال �ط�لاب��ي ول �ق��اء ث��ال��ث م��ع م��دي��ر
مرور الجهراء ملناقشة مشكالت
االزدح��ام وكثرة الحوادث داخل
امل�ح��اف�ظ��ة الف �ت��ا إل ��ى أن اللجنة
حينما تلتقي املسؤولني تحمل
إل �ي �ه��م ح �ل ��وال ل �ك��اف��ة امل �ش �ك�لات
ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة وت�ق��دم
كمقترحات.
اللجنة اإلعالمية
وف� � �ي� � �م � ��ا ي� � �خ � ��ص ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج
امل �ل �م��وس��ة ال� �ت ��ى وص� �ل ��ت إل�ي�ه��ا
ال� �ل� �ج� �ن ��ة أك � � ��د رئ � �ي � ��س ال �ل �ج �ن��ة
اإلع�ل��ام � �ي� ��ة ط �ل ��ال ال� �ش� �ي� �ح ��ة أن
ال �ل �ج �ن��ة م�ش�ك�ل��ة ح��دي �ث��ا وأن �ه��م
ت� �ق ��دم ��وا ب �خ �ط��ة ع �م��ل إع�لام �ي��ة
لرئيس املركز.
وأوض��ح أن الخطة اإلعالمية
م � �ت � �ك� ��ام � �ل� ��ة وت� � �ش� � �م � ��ل ل � � �ق� � ��اءات
للمسؤولني و بروشورات وقناة
ي ��وت � �ي ��وب وإذاع� � � � ��ة وت� �ل� �ف ��زي ��ون
ل ��دي� �ن ��ا أف � �ك� ��ار إب� ��داع � �ي� ��ة ك �ب �ي��رة
وش �ع��ارن��ا ن �ح��و إع �ل��ام واع في

محافظة الجهراء .عضو اللجنة
اإلعالمية عيد الشمري :ال يخفى
على اح��د أن لإلعالم دورا مهما
لنقل فكرة األمن االجتماعي من
خ�لال زي��ارات وم��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع��ي وخ��دم��ات إخ�ب��اري��ة
وإذاعية لدينا  23لجنة فى املركز
منها  17لجنة تعمل والباقي في
ط� ��ور ال �ت �ج �ه �ي��ز دورن� � ��ا ك��وح��دة
إع�ل�ام� �ي ��ة ت �غ �ط �ي��ة أن �ش �ط��ة ه��ذه
ال �ل �ج��ان ك �م��ا س �ن �غ �ط��ي زي � ��ارات
املسؤولني.
اللجنة الشرعية
رئ � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �م ��وي ��ة
الشرعية أنور الظفيري :وضعت
اللجنة خطة لتنطلق أول يناير
 2016ون� �ح ��ن م��ازل �ن��ا ف ��ي ط��ور
ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��ر وت� ��رت � �ك� ��ز ف �ك��رت �ن��ا
ع �ل��ى ت�ع�ظ�ي��م ال �ج��ان��ب ال�ش��رع��ي
وال ��وط �ن ��ي ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ول��ذل��ك
بدأنا عملنا بعقد ورش عمل مع
املختصني في األمن االجتماعي
خ��اص��ة ال�ش��رع�ي�ين والتقينا مع
مسؤولني في األوقاف والتربية،
ولدينا  17لجنة عاملة حتى اآلن
تكمل بعضها بعضا ونتواصل
م� ��ع ب� �ع ��ض ال� �ل� �ج ��ان وح ��رص ��ت
اللجنة التشريعية على تحقيق
ه��دف �ه��ا ورؤي �ت �ه��ا ن �ح��و تعظيم
ال�ج��ان��ب ال�ش��رع��ي وال��وط�ن��ي في
املجتمع ومثال على ذل��ك كيفية
االس �ت �ف��ادة م��ن خ�ط�ب��ة ال�ج�م�ع��ة
ذات ال �ن �ط��اق ال ��واس ��ع وال�ت�ق�ي�ن��ا
وك� �ي ��ل ق� �ط ��اع امل� �س ��اج ��د د.ول� �ي ��د
ال�ش�ع�ي��ب ل�ف�ت��ح م �ج��ال بصياغة
ب �ع��ض ال �خ �ط��ب ل �ت �ع �ض �ي��د ه��ذا

ال � �ت� ��وج� ��ه .ك� �م ��ا ق �م �ن��ا ب ��ال� �ن ��زول
ل� �ل��أس� � ��واق وأم� � ��اك� � ��ن ت �ج �م �ع��ات
الناس في برامج معينة ولدينا
ال �ك �ث �ي��ر وال �ك �ث �ي��ر م ��ن األن �ش �ط��ة
جاهزة مع مطلع العام الجديد.
اللجنة االقتصادية
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �ص��ادي��ة
م �ش��ارى ال �س �ع �ي��د :ن �ح��ن كلجنة
م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��اد
ف � ��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ة س� �ن� �ق ��وم ب �ع��دة
ف� �ع ��ال� �ي ��ات م� �ه� �م ��ة م� �ن� �ه ��ا ورش
عمل لتوضيح كثير من النقاط
وال �ت��دري��ب ع�ل�ي�ه��ا س�ت�ك��ون قبل
النزول للميدان.
وت��اب��ع أن ال�ك�ث�ي��ري��ن يعولون
ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة االق� �ت �ص ��ادي ��ة ألن
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ج � �ه� ��راء م �ج �ه��ول��ة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ب �ع��ض م �م��ا ي�خ�ل��ق
ح ��ال ��ة م ��ن ع � ��زوف امل�س�ت�ث�م��ري��ن
وهنا يأتي دورنا لدعم املحافظة
ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن كما
ت�ق��وم اللجنة بعقد م�ق��ارن��ة بني
األسعار في املحافظات األخ��رى
لذلك نعمل في خطني متوازيني
ج� � � ��ذب امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن وض� �ب ��ط
األس � �ع ��ار داخ � ��ل ال� �ج� �ه ��راء ال �ت��ي
يزيد تعداد سكانها عن  600ألف
نسمة بعد إنشاء املدن الجديدة
ك��امل �ط�لاع وج �ن��وب س�ع��د العبد
ال �ل��ه وج��اب��ر األح �م��د وه ��ي م��دن
واعدة تحتاج مستثمرين.

أنور الظفيري:
تعظيم الجانب
الشرعي والوطني
في المجتمع هدف
للجنة الشرعية
الشيحة :خطة
إعالمية متكاملة
ومفاجآت في يناير
الشمري :لإلعالم
دور مهم لنقل
فكرة األمن
االجتماعي
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«دراغ.ريس» جاهزون
لبطولة البحرين
ق������ال رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال������ـ (دراغ.
ري�������س) ف����ي ن�������ادي ب����اس����ل ال���س���ال���م
ال������ص������ب������اح ل�����س�����ب�����اق ال������س������ي������ارات
وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة الشيخ دعيج
ال��ف��ه��د ال��ص��ب��اح إن ه��ن��اك ال��ع��دي��د
م��ن امل��ت��س��اب��ق�ين ال��ك��وي��ت��ي�ين ال��ذي��ن
س���ي���ش���ارك���ون ف����ي ه������ذه ال��ب��ط��ول��ة
وأك����ث����ر م����ن  50م��ت��س��اب��ق��ا م����ا ب�ين
ف���ئ���ة ال����س����ي����ارات وف���ئ���ة ال����دراج����ات
ال��ن��اري��ة واك����د ج��اه��زي��ة متسابقي
النادي لتسجيل مشاركة ايجابية
ف����ي ال���ج���ول���ة ال���ث���ان���ي���ة م����ن ب��ط��ول��ة
البحرين لسباق السرعة للسيارات
والدراجات اآللية.
وق����������ال ال����ش����ي����خ دع�����ي�����ج ال���ف���ه���د
ال����ذي ي����رأس وف���د ال���ن���ادي امل��ش��ارك

الشيخ دعيج الفهد

ب��ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ام��ة ف��ي ال��ب��ح��ري��ن لـ
(ك���ون���ا) ام����س إن ال��ب��ط��ول��ة امل��زم��ع
انطالقها الخميس املقبل بمشاركة
واس���ع���ة ت��ع��د م���ن أق����وى ال��ب��ط��والت

ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي املنطقة الخليجية
وت����ح����ظ����ى ب����ح����ض����ور ج���م���اه���ي���ري
غفير وتنظم للموسم ال��ـ  12على
ال�����ت�����وال�����ي ب���ت���ن���ظ���ي���م م����ش����ت����رك ب�ين
حلبة البحرين ال��دول��ي��ة واالت��ح��اد
ال���ب���ح���ري���ن���ي ل����ل����س����ي����ارات ون�������ادي
ال��ب��ح��ري��ن ل��س��ب��اق��ات ال��س��رع��ة (ب��ي.
دي.آر.سي).
وأض��اف أن البطولة ستقام في
م��ض��م��ار ح��ل��ب��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��دول��ي��ة
ل���ل���س���رع���ة ذات ال����ش����ه����رة ال��ع��امل��ي��ة
وامل��ط��اب��ق ملعايير راب��ط��ة سباقات
السرعة الوطنية (ان.أج.آر.آيه) التي
تعتبر األب��رز في سباقات السرعة
على مستوى العالم «ما يدل على
قوة البطولة وشدة منافساتها».

الهالل األحمر توزع مساعدات
على المسنين في غزة
وزع��ت جمعية ال��ه�لال االحمر
ال�����ك�����وي�����ت�����ي ام����������س م�����س�����اع�����دات
ان����س����ان����ي����ة الزم���������ة ع����ل����ى (م����رك����ز
ال���وف���اء) ل��رع��اي��ة امل��س��ن�ين وك��ب��ار
ال��س��ن ف��ي ق��ط��اع غ���زة للتخفيف
عن معاناتهم.
وقال املدير التنفيذي لـ (مركز
ال�������وف�������اء) ب����س����م����ان ال����ع����ش����ي ف��ي
ت���ص���ري���ح ل����ـ (ك����ون����ا) ان ج��م��ع��ي��ة
ال����ه��ل�ال االح����م����ر ق����دم����ت ح���وال���ي
 40ب��ط��ان��ي��ة ت����م ت���وزي���ع���ه���ا ع��ل��ى
ع�����ش�����رات امل����س����ن��ي�ن ب����امل����رك����ز ف��ي
محاولة للتخفيف من معاناتهم.
واع����ت����ب����ر ان امل����س����اع����دات ه��ي
«رس����������ال����������ة ت������أك������ي������د ب����ت����ض����ام����ن
ال���ش���ع���ب ال���ك���وي���ت���ي م�����ع ش��ق��ي��ق��ه
الفلسطيني».
واض������اف أن ه����ذه امل���س���اع���دات
ت����س����اه����م ف�����ي ت���خ���ف���ي���ف م���ع���ان���اة
ك������ب������ار ال������س������ن ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي�ي�ن
خ��اص��ة ف��ي فصل ال��ش��ت��اء مؤكدا
حاجة املستشفى الى مساعدات

أك����د م���ن���دوب ال���ك���وي���ت ال����دائ����م ل��دى
االم������م امل���ت���ح���دة وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة
ال��س��ف��ي��ر ج���م���ال ال��غ��ن��ي��م ال���ع�ل�اق���ة ب�ين
ال���ك���وي���ت وم���ف���وض���ي���ة االم�������م امل���ت���ح���دة
ل�����ش�����ؤون ال��ل�اج����ئ��ي�ن ال������ت������زام ال���ك���وي���ت
ال���ك���ام���ل ب���دع���م امل���ف���وض���ي���ة ول���ف���ت ف��ي
ت���ص���ري���ح ل���ـ���ك���ون���ا ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى
ال�����ـ 65الن���ش���اء امل��ف��وض��ي��ة ال����ذي ي��واف��ق
ال��ي��وم ال���ى ان ال��ك��وي��ت وال��ت��زام��ا منها
ب���دوره���ا االن��س��ان��ي ت��ق��دم للمفوضية
دعما سنويا ثابتا بقيمة مليون دوالر
فضال ع��ن ال��دع��م والتبرعات املختلفة
ح��س��ب ال����ض����رورة اذ ق���دم���ت أك���ث���ر من
 210م�لاي�ين دوالر خ�ل�ال ع��ام��ي 2013
و 2014ملساعدة املتضررين من النزاع
ال���س���وري اس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا أك��ث��ر م���ن 1.5

تجربة ميدانية
لتأمين احتفالية
استاد جابر
اج����رت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة م��م��ث��ل��ة في
ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات األم���ن���ي���ة امل��ي��دان��ي��ة
املعنية بالخطة امل��روري��ة التنظيمية
ال��خ��اص��ة ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة اس��ت��اد
جابر الرياضى ال��دول��ى ام��س تجربة
م���ي���دان���ي���ة ل��ع��م��ل��ي��ات ال���ت���أم�ي�ن ال��ك��ام��ل
لالحتفالية .واوض��ح��ت إدارة االع�لام
االم����ن����ي ب��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ف����ي ب��ي��ان
صحافي أن التجربة امليدانية تهدف
ال����ى ال���ت���أك���د م���ن م��س��ت��وى االن��ض��ب��اط
األم��������ن��������ي وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ب����ي���ن ج���م���ي���ع
القطاعات والجهات املعنية بما يحقق
التأمني الكامل ملقر االحتفالية.
واضافت ان التجربة تشهد انتشارا
واس���ع���ا ل�ل�آل���ي���ات واالف��������راد ف���ي م��وق��ع
ال��ح��دث وامل���واق���ع امل��ح��ي��ط��ة ب��ه بغرض
السيطرة األمنية امليدانية ما سيكون
لها بالغ األثر في نفوس الجميع.

مواقيت الصالة

جانب من توزيع املساعدات في غزة

ان��س��ان��ي��ة م��ث��ل االدوي�����ة واالس����رة
الطبية وغيرهما.
ي���ذك���ر ان (م���رك���ز ال����وف����اء) ه��و
امل����رك����ز ال���وح���ي���د ف����ي ق���ط���اع غ���زة
ال��خ��اص ب��رع��اي��ة امل��س��ن�ين وك��ب��ار

الكويت تؤكد دعمها
لمفوضية شؤون الالجئين

ال���س���ن وت���اب���ع مل��س��ت��ش��ف��ى ال���وف���اء
الطبي التأهيلي في قطاع غزة.
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

جمال الغنيم

مليون الج��ئ س���وري داخ���ل املخيمات
واملناطق الحضرية.
واكد ان املجتمع الدولي لن يتغلب
على املشكالت اإلنسانية امللحة خاصة

قضايا الالجئني إال من خالل التعاون
وال�����ش�����راك�����ات االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ودع�����م
ال��ب��رام��ج األم��م��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة بعمليات
االس�����ت�����ج�����اب�����ة ال�����ع�����اج�����ل�����ة ل���ل��أوض������اع
االن��س��ان��ي��ة امل���ت���ده���ورة.واش���اد الغنيم
بالشفافية التي تتعامل بها املفوضية
م����ع دول�������ة ال����ك����وي����ت وه������و م����ا ي��ع��ك��س
الثقة املتبادلة بني الطرفني والتعاون
الوثيق ف��ي مختلف امل��ج��االت الرامية
الى رفع معاناة الالجئني اينما كانوا.
ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات امل��ف��وض��ي��ة ال��ت��ي
تتخذ م��ن مدينة جنيف السويسرية
مقرا لها فقد تجاوز عدد الالجئني في
ال��ع��ام ح��اج��ز ال���ـ 60مليون نسمة ف��روا
جميعهم اما من مناطق الصراعات او
من تداعيات الكوارث الطبيعية.
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