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ديوان المحاسبة يصدر
تقريرا عن تطبيق
الحكومة للحوكمة
نهاية 2016

إشادة دولية بتجهيز
استاد جابر الستضافة
مباراتين في يوم
واحد

ناصر المحمد يرعى
مؤتمر من الكويت
نبدأ وإلى الكويت
ننتهي

مناقشة تعديل مكافحة الفساد اليوم وتكليف المالية التحقيق في الشهادات المزورة

لجنة برلمانية مشتركة لبحث ميزانية
تعزيز التسليح في الدفاع
تقديم جلستي  29و 30ديسمبر إلى  22و 23الجاري
أح ��ال م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
العادية أم��س على الحكومة تقرير
ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح��ول
متابعة برنامج عمل الحكومة خالل
دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث م ��ن ال�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع ع�ش��ر متضمنا
 16ت ��وص� �ي ��ة ك� �م ��ا واف � � ��ق امل �ج �ل��س
ع�ل��ى م�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر ت �ع��ده اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ع �ل��ى ه��ام��ش ال�ج�ل�س��ة
ب �ش��أن ت�ع��دي��ل ق��ان��ون إن �ش��اء هيئة
مكافحة الفساد على جلسة اليوم
األربعاء.
وأرج��أ املجلس قانون التخطيط
االق � �ت � �ص� ��ادي واالج� �ت� �م ��اع ��ي ف�ي�م��ا
ي �خ��ص ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة وإع � ��ادة
ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة مل��زي��د
م��ن ال ��دراس ��ة ب�ي�ن�م��ا واف ��ق املجلس
ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة

بتشكيل لجنة مشتركة بني اللجنة
املالية ولجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ول�ج�ن��ة ش ��ؤون الداخلية
والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ملناقشة م �ش��روع ق��ان��ون
ب� � � � � ��اإلذن ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ب� � ��األخ� � ��ذ م��ن
االحتياطي العام والذي ينص على
وضع ميزانية استثنائية لفترة 10
سنوات لتعزيز الدفاع من التسليح
وامل�ع��دات العسكرية على أن يوافق
م��ا يخصص سنويا الحالة املالية
ل �ل��دول��ة وي �ع��د ل�ه��ا ح �س��اب ختامي
منفصل سنويا.
وواف��ق املجلس على طلب نيابي
ب��اس�ت�ع�ج��ال ل�ج�ن��ة ش ��ؤون التعليم
والثقافة واإلرش��اد لتقديم التقرير
الخاص بقانون اإلعالم االلكتروني
ف��ي الجلسة املقبلة كما واف��ق على
طلب نيابي آخر بشأن تكليف لجنة

د .اسماعيل :رعاية صحية لألعضاء
وعائالتهم على مدار الساعة
أك��د املستشار الطبي ملجلس
األم � ��ة د .ص� �ب ��ري اس �م��اع �ي��ل ان
رئيس مجلس االمة وجه بتوفير
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ل�ل�اع �ض ��اء
واس � ��ره � ��م ع� �ل ��ى م � � ��دار ال �س ��اع ��ة
واالرت� � �ف � ��اع ب �م �س �ت��وى ال �خ��دم��ة
الطبية امل�ق��دم��ة ل�ه��م م�ش�ي��را ال��ى
ان ت��وج �ي �ه��ات ال��رئ �ي��س ال�غ��ان�ـ��م
ش��ددت على االرتقاء بالخدمات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��دم الع� �ض ��اء
السلطتني.
وق ��ال د .اس�م��اع�ي��ل ف��ي ح��وار
اج��رت��ه ج��ري��دة «ال ��دس �ت ��ور» ان��ه
ت��م ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ملا
يقارب  1300موظف في االمانة
ال� �ع ��ام ��ة وس � �ك� ��رت� ��اري� ��ة ال � �ن� ��واب
م� �ت ��وج� �ه ��ا ب ��ال� �ش� �ك ��ر ال� � ��ى وزي � ��ر
ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ال��ذي

وج��ه ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ع�ي��ادة في
املجلس.
واش� ��اد د .اس�م��اع�ي��ل ب�ت�ع��اون
واس �ت �ع��داد األم��ان��ة ال�ع��ام��ة على
ت��وف �ي��ر ك ��ل ال �ت �س �ه �ي�لات ل�ل�ق�ي��ام
باملهـمة امل��وك�ل��ه ل��ه علـى الوجـه
األكمل.
وأض � � � � � ��اف أن� � � ��ه س � �ي � �ت ��م ع �م��ل
دورات ت ��وع ��وي ��ة وم� �ح ��اض ��رات
تتعلق بالصحة الوقائية منها
االس � �ع � ��اف� ��ات األول� � �ي � ��ة وك �ي �ف �ي��ة
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع م� � ��رض ال �ض �غ��ط
والسكر.

تفاصيل (ص)13-12

ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
البرملانية التحقيق ف��ي ال�ش�ه��ادات
غ �ي��ر امل �ع �ت �م��دة ب�ج�م�ي��ع م��ؤس�س��ات
الدولة وتقديم تقرير بشأن أسبابها
ومسبباتها وط��رق معالجتها في
مدة أقصاها ثالثة أشهر.
وأق� � � � � ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س ط� � �ل � ��ب س �ح��ب
املناقشة الخاصة بمشكلة عدد من
موظفي الخطوط الجوية الكويتية
امل � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال جلسة
أم � ��س ال� �ث�ل�اث ��اء ن� �ظ ��را إل � ��ى ت �ق��دي��م
التعديالت على ال�ق��ان��ون ف��ي لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية حتى
االن �ت �ه��اء م��ن ال �ق��ان��ون وال�ت�ع��دي�لات
املقدمة عليه .كما واف��ق على تقديم
ج �ل �س �ت��ه امل� �ق� �ب� �ل ��ة ي� ��وم� ��ي  29و30
ديسمبر إلى يومي  22و 23الجاري.
تفاصيل المضبطة (ص)10-03
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره دشتي والقضيبي والحريص والوزير الصانع والعتيبي

تلفزيون المجلس
عبدالوهاب الهارون

 المركز المالي أنسبالحلول المطروحة
لدعم االقتصاد

 نضوب مخزون النفطالكويتي سيكون
بعيد المدى

 البنك الدولي ينصحالدول النفطية
باالستفادة من
تجربة صندوق
األجيال الكويتي

تفاصيل (ص)11

الكويت تشارك في أول تحالف اسالمي
عسكري ضد االرهاب بقيادة السعودية
تشارك الكويت إلى جانب  33دولة
إس�ل�ام �ي��ة ف ��ي أول ت �ح��ال��ف إس�لام��ي
ع �س �ك��ري مل �ح��ارب��ة اإلره � � ��اب ب �ق �ي��ادة
السعودية كما أبدت  10دول إسالمية
أخ ��رى ت��أي�ي��ده��ا ل �ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف وق��د
جاء تشكيل هذا التحالف انطالقا من

تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء
وأح� �ك ��ام� �ه ��ا ال � �ت� ��ي ت � �ح� ��رم اإلره � � ��اب
ب �ج �م �ي��ع ص� � � ��وره وأش � �ك� ��ال� ��ه ل �ك��ون��ه
ج��ري �م��ة ن �ك��راء وظ �ل �م��ا ت��أب��اه جميع
األديان السماوية والفطرة االنسانية.
وأك��د ول��ي ول��ي العهد النائب الثاني

لرئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
ال�س�ع��ودي األم �ي��ر محمد ب��ن سلمان
ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ان ال �ت �ح��ال��ف م��وج��ه
مل �ح��ارب��ة االره � ��اب ف��ي ج�م�ي��ع ان �ح��اء
العالم االس�لام��ي ومهمته ال تقتصر
على محاربة االرهاب عسكريا فقط.

العيسى :نتائج تحقيقات الشهادات
المزورة خالل  4أشهر
ق��ال وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى إن � ��ه ت��م
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل � �ج � �ن� ��ة ل� �ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
الشهادات غير املعتمدة لدى بعض

أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ف��ي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والعمل
ع�ل��ى تشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق أخ��رى
مماثلة في جامعة الكويت .وأعرب

العيسى عن أمله في أن تخرج لجان
ال �ت �ح �ق �ي��ق ب��ال �ن �ت��ائ��ج خ�ل��ال ث�لاث��ة
أشهر أو أربعة من اآلن.
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األمير استقبل ناصر المحمد ورئيس وأعضاء
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان
صباح امس سمو الشيخ ناصر املحمد
األحمد الصباح.
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
م�ف��وض��ي ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال د .نايف
ف� �ل ��اح ال � �ح � �ج� ��رف وأع � � �ض� � ��اء م �ج �ل��س
م�ف��وض��ي الهيئة ح�ي��ث ق��دم��وا لسموه
رع � ��اه ال �ل ��ه ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن ��وي ال ��راب ��ع
للهيئة عن السنة املالية 2015 - 2014
وش� ��رح� ��ا ت �ف �ص �ي �ل �ي��ا ع� ��ن خ� �ط ��ة ع�م��ل
ال �ه �ي �ئ��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل �ل �س �ن��وات

املقبلة والخطوات واإلجراءات لالرتقاء
ب �س��وق ال �ك��وي��ت ل �ل ��أوراق امل��ال �ي��ة إل��ى
األسواق الناشئة.
ح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح
وأع � � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س م �ف��وض��ي
ه �ي �ئ��ة أس � � � ��واق امل � � ��ال د .ن ��اي ��ف ف�ل�اح
الحجرف ف��ي تصريح عقب اللقاء عن
تشرفه وأعضاء مجلس مفوضي هيئة
أس � � ��واق امل � ��ال ب �ل �ق��اء ح �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح.
وق��ال ال�ح�ج��رف «ق��دم�ن��ا إل��ى سموه

 ..وسموه مستقبال رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق املال

رعاه الله التقرير الرابع لهيئة أسواق
امل� � � ��ال وأي� � �ض � ��ا ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ال �ج��دي��دة ل �ق��ان��ون ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل��ال
وال � �ت� ��ي ص � � ��درت م� ��ؤخ� ��را ك �م ��ا ق��دم �ن��ا
إل� ��ى س �م ��وه ش ��رح ��ا ع ��ن ال �خ �ط��ة ال �ت��ي
وض �ع �ت �ه��ا ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� � ��ال ف�ي�م��ا
يتعلق بنقل م�ه��ام وص�لاح�ي��ات لجنة
ال� �س ��وق إل� ��ى ش��رك��ة ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت
ل� �ل ��أوراق امل ��ال� �ي ��ة وأض� � ��اف «أط�ل�ع�ن��ا
سمو أمير البالد رعاه الله أيضا على
الخطط االستراتيجية لهيئة أس��واق
امل��ال التي تهدف إل��ى تطوير منظومة
ما بعد التداول والتي تهدف أيضا إلى

االرتقاء بسوق الكويت لالوراق املالية
لكي يكون من ضمن األسواق الناشئة
في املنطقة».
وذك ��ر أن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ك ��ان مناسبة
أي� �ض ��ا ألن ن �ح �ي��ط س� �م ��وه ب �ك ��ل ه ��ذه
اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ت�ض�ط�ل��ع ب �ه��ا هيئة
أس � � � � � ��واق امل � � � � ��ال وأي � � �ض� � ��ا االس � �ت � �م� ��اع
لتوجيهات سموه التي دائما وأبدا ما
تمثل لنا استرشادا ونبراسا نحتذي
بها بتنظيم العمل.

 ..و يبعث برقية تهنئة الى الهاشل
ب �ع��ث ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
ام�ي��ر ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب ��رق �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى م �ح ��اف ��ظ ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ال��دك �ت��ور محمد
يوسف الهاشل عبر فيها سموه عن
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة حصوله
على جائزة الرؤية القيادية وجائزة
م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ل�ع��ام 2015

والتي منحت له من اتحاد املصارف
ال �ع��رب �ي��ة خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر
املصرفي العربي السنوي واملقام في
العاصمة اللبنانية بيروت ،مشيدا
س �م��وه ب��ان �ج��ازات��ه وع �ط ��اءات ��ه في
ادارة السياسة النقدية والسياسة
الرقابية في الكويت متمنيا سموه
له دوام التوفيق والنجاح وتحقيق
املزيد من هذه االنجازات.

ولي العهد يوجه بتطوير سوق المال لتعزيز
كفاءته وحماية المستثمرين
استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س سمو
الشيخ ناصر املحمد األحمد الصباح.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه الله بقصر بيان صباح امس
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س م �ف��وض �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي ه�ي�ئ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
أســـواق امل��ال د .نايف ف�لاح الحجرف
وأع�ض��اء الهيئة حيث قدموا لسموه
ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي ال ��راب ��ع ع��ن ال�س�ن��ة
املالية  2015/2014للهيئة والالئحة
التنفيذية الجديدة الصادرة بتاريخ
 10نوفمبر  2015طبقا للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالته والتي تعتبر
أكبر عمل تشريعي قانوني في تاريخ
دولة الكويت.
ك� �م ��ا اس� �ت� �م ��ع س � �م� ��وه إل � � ��ى ش ��رح
ت �ف �ص �ي �ل��ي ع � ��ن ع� �م ��ل خ� �ط ��ة ال �ه �ي �ئ��ة

سمو ولي العهد مستقبال عبدالعزيز االبراهيم

واستراتيجيتها في السنوات املقبلة
وال� �خ � �ط ��وات واإلج� � � � � ��راءات ل�ل�ارت �ق��اء
ب �س��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة إل��ى
األس ��واق ال�ن��اش�ئ��ة .وق��د أش��اد سموه
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب � � ��دور م �ف ��وض ��ي ه�ي�ئ��ة

 ..وسموه مستقبال أعضاء رابطة هيئة التدريس في التطبيقي

أس ��واق امل��ال وب�ج�ه��وده��م ف��ي تطوير
هذا القطاع مشيرا سموه إلى أن سوق
امل� ��ال ه ��و إح� ��دى ال��رك��ائ��ز األس��اس �ي��ة
ل�لاق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وم ��ؤك ��دا أه�م�ي��ة
ت�ط��وي��ره واالرت �ق��اء ب��ه بما يسهم في

تعزيز ك�ف��اء ت��ه وح�م��اي��ة املستثمرين
ب� �م ��ا ي � �خ ��دم األه� � � � ��داف االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وت �ح �ق �ي��ق ال� ��رؤي� ��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ل��دول��ة
ال � �ك ��وي ��ت وم �ت �م �ن �ي ��ا ل� �ه ��م ال �ت��وف �ي��ق
والسداد في أداء مهامهم.

ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة رئ � �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك صباح السالم.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه

ال �ل��ه أع �ض��اء راب �ط��ة ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
للكليات التطبيقية وذل��ك بمناسبة
تشكيل مجلس اإلدارة الجديد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه عبدالعزيز عبداللطيف
اإلبراهيم.
إل� ��ى ذل� ��ك ب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح
حفظه الله برقية تهنئة ال��ى محافظ
بنك الكويت امل��رك��زي الدكتور محمد
ي ��وس ��ف ال �ه ��اش ��ل ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه
بمناسبة حصوله على جائزة الرؤية
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وج � ��ائ � ��زة م �ح ��اف ��ظ ال �ب �ن��ك
امل ��رك ��زي ل �ع��ام  2015م�ت�م�ن�ي��ا س�م��وه
ل��ه دوام ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح ل�خ��دم��ة
الوطن العزيز ورفع رايته في املحافل
الدولية.
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النواب يطالبون بالتنسيق في مواعيدها حتى ال تفقد النصاب

إشادة نيابية باعالن أسماء الغائبين
عن اجتماعات اللجان البرلمانية
فيما يبدأ المجلس
بمناقشة تقرير اللجنة
التشريعية بشأن
مكافحة الفساد
اليوم أقر في جلسته
العادية أمس تشكيل
لجنة مشتركة من
المالية والميزانيات
والخارجية والدفاع
لبحث طلب الحكومة
باإلذن بأخذ مبلغ
من المال االحتياطي
العام لتعزيز التسليح
في وزارة الدفاع كما
كلف المجلس اللجنة
التعليمية بتقديم
تقريرها بشأن اإلعالم
اإللكتروني والتحقيق
في الشهادات
الوهمية في
مؤسسات الدولة.
وأحال المجلس على
الحكومة تقرير لجنة
األولويات بشأن برنامج
عمل الحكومة وإلى
تفاصيل المضبطة.

الدويسان :أتمنى
خصم جزء من
مكافأة النائب في
حالة غيابه
حمدان العازمي:
نطالب بتعديل
وتنسيق مواعيد
اللجان البرلمانية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في بداية الجلسة وبجواره الشيخ محمد الخالد ونائبه مبارك الخرينج وأمني السر عادل الخرافي

افتتح رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم الجلسة العادية العلنية امس
ال �ث�لاث��اء ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف
ص�ب��اح��ا ب�ع��د ان ك ��ان ق��د رف�ع�ه��ا مل��دة
ن�ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب
وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام أس� �م ��اء األع �ض��اء
ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين
ع��ن ال�ج�ل�س��ة م��ن دون اذن أو إخ�ط��ار
وك ��ذل ��ك أس� �م ��اء األع � �ض� ��اء امل�ت�غ�ي�ب�ين
ع��ن اج �ت �م��اع أو أك �ث��ر م��ن اج�ت�م��اع��ات
اللجان البرملانية بناء على قرار مكتب
املجلس.
بند التصديق على المضابط
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م �ن��اق �ش��ة بند
التصديق على املضابط أرق��ام 1340أ
و 1341ب بتاريخ 1و 2ديسمبر .2015
 فيصل الدويسان :شكرا على هذااالت�ج��اه ال�ج��دي��د امل�ح�م��ود وأت�م�ن��ى ان
تخصم ج��زءا م��ن امل�ك��اف��أة املخصصة
لألعضاء اذا ما تم غياب النائب.
 حمدان العازمي :أمس كان هناكاجتماعان للجنتي الصحية واملرافق
ف � ��ي ن� �ف ��س ال � ��وق � ��ت ف ��أت �م �ن ��ى ت �ع��دي��ل
وتنسيق ملواعيد اللجان.
 الرئيس مرزوق الغانم :فعال يجبان ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق ف��ي م��واع�ي��د
اللجان.
 د .عبدالحميد دشتي :نوهت الىاملادة ( )45فعلى االخوان أال يشتركوا
في اكثر من لجنة أو أن يتم التنسيق
بني مواعيد اللجان.
 عبدالله املعيوف :لم نحل املشكلةألن هناك من النواب من يحضر فقط
لتسجيل الحضور ثم يخرج وأرجو ان

نبحث عن مخرج نضمن فيه استمرار
نصاب اللجنة كامال ألن هناك قوانني
تحتاج النصاب الكامل.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ن�ش�ك��رك علىاهتمامك االخ الرئيس بهذا املوضوع
واالغلب ان كل النواب غابوا بعذر لكن
ه��ذا ل�ي��س م �ب��ررا فكثير م��ن ال�ق��وان�ين
املهمة معطلة وأت�م�ن��ى ال�ح��رص على
حضور اللجان.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ذك��ر االس�م��اءامل �ت �غ �ي �ب�ي�ن ع� ��ن ال� �ل� �ج ��ان ش � ��يء ج�ي��د
ول �ك ��ن الح �ظ ��ت ان  4م � ��رات م�ت�ت��ال�ي��ة
في اجتماعات اللجنة فأسأل ما هذا
ال � �ع� ��ذر؟ أو أن ي �س �ت �ق �ي��ل ال �ن ��ائ ��ب م��ن
اللجنة.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :م��ا الحلفي املستقيل؟ ومكتب املجلس ال بد ان
يكون له حلول وأتمنى تعديل الالئحة
بتقليص عدد اعضاء اللجان وإيجاد
الحلول افضل من نشر االسماء.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :مكتبامل �ج �ل��س ت � ��دارس ك ��ل االم � ��ور امل�ت��اح��ة
ول� �ك ��ن ال� �ع ��ائ ��ق ك � ��ان دس � �ت ��وري ��ا ول ��م
يكن ال�ع��ائ��ق الئحيا وس��آخ��ذ موافقة
املجلس على ت�لاوة األسماء الذين لم
يحضروا الجلسة في الساعة التاسعة
ألن ذلك يؤخر الجلسة.
(موافقة عامة)
 وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��دالخالد :في الجلسة املاضية تحت بند
األسئلة تطرق االخ روضان الروضان
في اسئلته وقال اننا لسنا موجودين
واس �ت �خ��دم ك�ل�م��ة ال أح ��ب ذك��ره��ا فما
بيننا اكبر من ذلك فنحن جميعا في
ق ��ارب واح ��د .وب�ن��د االس�ئ�ل��ة ك��ان ي��وم

الثالثاء وكلنا كنا موجودين وتأجلت
ال � � ��ى االرب� � � �ع � � ��اء ح � �ي ��ث ك� ��ان� ��ت ه �ن ��اك
اح�ت�ف��ال�ي��ة ب��رع��اي��ة وح �ض��ور ص��اح��ب
ال �س �م��و .وك ��ان ه �ن��اك س� ��ؤاالن ل ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف��أوض��ح ان ه �ن��اك س��ؤال�ين
بنفس امل�ع�ن��ى ل��زم�لاء س��اب�ق�ين وزراء
الداخلية وأن��ا أق��ول ان أي س��ؤال يتم
تحويله ال��ى الجهة املعنية ألن هناك
فريقا خاصا بالرد على االسئلة ومن
ث��م نحيله ع�ل��ى وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
مجلس األمة.
 روضان الروضان :وجهت سؤاليف��ي  2014/5/18وبعد شهرين ردي��ت
ع� �ل � ّ�ي وح ��ول �ت ��ه ال � ��ى االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
واالخ � ��وان ف��ي ال � ��وزارة ال��ذي��ن ي�ع��دون
الردود وأنا كنت وزيرا سابقا واعرف
اآللية.
 الرئيس الغانم مقاطعا :ال تدخلفي موضوع السؤال.
 روض � � � ��ان ال � � ��روض � � ��ان :االخ� � � ��وانال��ذي��ن ي��زودون��ك ب��االج��وب��ة ي��زودون��ك
بأجوبة متناقضة والخدمات الجليلة
اصحابها املفترض نفتخر بهم.
 وزي � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة :م �ط �ل��وب م�ن��ياسبوعان للرد او طلب التمديد ولذلك
ه��ي ف �ت��رة ال�ش�ه��ر وان ��ت وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء سابقا عضو
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا للجنسية وان ��ت اعلم
بهذه االمور وال يجوز ان اعطي اسماء
النساء املتجنسات على ازواجهن.
 عبدالله التميمي :بخصوص عدمح �ض��ور ال�ج�ل�س��ات ال �س��اع��ة التاسعة
وانا اقول لو الوزير قال للنواب تعالوا
ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة ص�ب��اح��ا ي ��روح له
وه ��ذه م�س��ؤول�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة وال �ن��واب

ال��ذي��ن ي �ت��واع��دون ي ��وم االرب� �ع ��اء ي��وم
الجلسات.
 فيصل ال��دوي �س��ان :االم��ان��ة تقومب�ت��وزي��ع ج ��دول االع �م��ال وب��ه «كليك»
باالزرق وهذه املرة لم يتم تفعيله ولم
اتمكن من االطالع على جدول االعمال.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :ال�ج��دولبالكامل يرسل على ايميل النائب.
 د .عبدالحميد دشتي :بخصوصمناقشة  15ق��ان��ون��ا ل��م ي�ت��م تنفيذهم
وحضرتك قلت :اقترح ان يكلف مكتب
املجلس بالتواصل مع اللجان ولجنة
االول� � ��وي� � ��ات ل �ت��رت �ي �ب �ه��ا وت �ن �ظ �ي �م �ه��ا
وتوزيعها على ايام الخميس تناقش
فيها عدد من القوانني .واالن لم يردنا
اي جدول بذلك وما زلنا ننتظر مكتب
املجلس ولجنة االول��وي��ات ولنا غاية
في مناقشة هذه القوانني.
 الرئيس مرزوق الغانم :هذا ما تمنقاشه في مكتب املجلس وتم تكليف
لجنة االول��وي��ات بذلك وبعد ذل��ك يتم
تحديد جلسة ملناقشة هذه القوانني.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ال�ش�ك��ر م��وص��ولل �ل��ام � ��ان � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ب � ��وض � ��ع ف� �ه ��رس
ل�ل�أع �ض��اء امل�ت�ك�ل�م�ين ووف � � ��روا علينا
ال � �ج � �ه ��د وال� � ��وق� � ��ت مل � ��ا ق� �م� �ن ��ا ب � ��ه ف��ي
ال� �ج� �ل� �س ��ات ال� �س ��اب� �ق ��ة ون� �ش� �ك ��ر ج�ه��د
االمانة باالضافة الى جهدهم السابق
بإرسالهم الجدول كامال على االيميل
فتحية لالخوان باالنابة وعلى رأسهم
ع� �ل��ام ال � �ك � �ن� ��دري واالم � � �ن� � ��اء ال �ع��ام�ي�ن
املساعدون على جهودهم.

التتمة ص04

دشتي :على النواب
أال يشتركوا في
أكثر من لجنة
المعيوف :هناك
نواب يحضرون
فقط لتسجيل
الحضور ثم
يخرجون
التميمي :كثير من
القوانين المهمة
معطلة وأتمنى
الحرص على حضور
اللجان
الزلزلة :ذكر أسماء
المتغيبين عن
اللجان أمر جيد
الطريجي :على
مكتب المجلس
إيجاد الحلول
ال نشر األسماء
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الغانم 2429 :سؤاال برلمانيا تمت اإلجابة
على  1790بنسبة ٪ 83
تتمة المنشور ص03

الروضان :ردود
فريق الداخلية على
األسئلة تتضمن
أجوبة متناقضة

 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ع��دداالسئلة  2429س��ؤاال لم تصل ال��ردود
ع �ل��ى  409وط �ل��ب ال �ت �م��دي��د  6اس�ئ�ل��ة
وع��دم االختصاص  11وال تتنفق مع
ضوابط  202سؤال وتم وصول 1790
جوابا بنسبة ٪ 83
بند كشف االوراق
والرسائل الواردة
ان � �ت � �ق� ��ل امل � �ج � �ل� ��س مل � �ن ��اق � �ش ��ة ب �ن��د
الرسائل وجاءت كالتالي:
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��بالسمو امير البالد يشكر فيها رئيس
مجلس االمة على طيب املشاعر التي
تضمنتها رسالته ودع��وات��ه بتجاوز
سموه العارض الصحي الذي ّ
ألم به.
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ح�ق��وقاالن � �س � ��ان ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا رد ال �ت �ق��ري��ر
االول للجنة املقدم (في دور االنعقاد
الثالث) عن زيارة اللجنة للمؤسسات
االص�ل��اح � �ي� ��ة وامل � � � � ��درج ع� �ل ��ى ج� ��دول
االعمال وذلك عمال بنص املادة  59من
الالئحة الداخلية مع االحتفاظ بدوره
على جدول االعمال.
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة امليزانياتوال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
اح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة

الشيخ محمد الخالد

املسجلة على دي��وان الخدمة املدنية
ف��ي الحساب الختامي للسنة املالية
 2015/2014وامل �ت �ع �ل �ق ��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق
ن�ظ��ام البعثات واالج� ��ازات ال��دراس�ي��ة
ال ��ى ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واالرشاد.
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة امليزانياتوال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
املوافقة على إلحاق املالحظة املرفقة
لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها
ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة ح��ول

وزير الداخلية :ال
يجوز أن أعطي
أسماء النساء
المتجنسات على
أزواجهن

مبارك الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

مالحظات دي��وان املحاسبة الخاصة
بعقود االنظمة اآللية للمعلومات.
(موافقة عامة)
 رس��ال��ة م��ن ع �ض��و م�ج�ل��س االم��ةفيصل سعود الدويسان يطلب فيها
م��ن املجلس الطلب م��ن لجنة ش��ؤون
ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة واالرش � ��اد اع�ت�ب��ار
االق�ت��راح بقانون ال��ذي قدمه في شأن
حقوق امللكية الفكرية والذي احيل الى
اللجنة التشريعية ف��ي 2013/8/22
ه��و االص��ل واعتبار م�ش��روع القانون
امل �ق��دم م��ن ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ذات ال�ش��أن

وامل �ح��ال ال��ى ال�ل�ج�ن��ة التشريعية في
 2015/6/28ت �ع��دي�لا ل��ه وذل� ��ك عمال
بنص املادة  100من الالئحة الداخلية.
لم يصوت على الرسالة باعتبار ان
مضمون الرسالة يجب ان يطبق وفق
الالئحة.
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل��راف��قالعامة يطلب فيها رد تقرير اللجنة
ب�ش��أن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ف��ي شأن
ان�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة األزم��ات
وال �ك��وارث م��ع االح�ت�ف��اظ ب ��دوره على
جدول االعمال ملزيد من الدراسة وذلك

ع �م�ل�ا ب �ن��ص امل� � ��ادة  59م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية.
تم سحبها بناء على طلب رئيس
اللجنة.
 محمد الهدية :بالنسبة للرسالةالسادسة فهي لسحب تقرير االزمات
وال � � �ك� � ��وارث ف� �ن ��ود س �ح ��ب ال ��رس ��ال ��ة
وابقاء التقرير على دوره في جدول
االعمال.

التتمة ص05

استقبل وفدا اعالميا مصريا بحضور الخرافي

الخرينج :الكويت تقف مع مصر في خندق واحد ضد اإلرهاب
أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
مبارك الخرينج عمق العالقات التي
ت�ج�م��ع دول� ��ة ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة
مصر العربية منذ القدم مبينا أنها
متينة ومتأصلة وت��اري�خ�ي��ة س��واء
رسميا أم شعبيا.
وأض� � � � ��اف ال� �خ ��ري� �ن ��ج ف � ��ي ك �ل �م��ة
ل ��ه خ �ل�ال اس �ت �ق �ب��ال��ه وف� ��دا اع�لام�ي��ا
م� �ص ��ري ��ا ي� �ض ��م ع � � ��ددا م� ��ن م ��دي ��ري
ال �ت �ح ��ري ��ر وال � �ك � �ت ��اب ال �ص �ح��اف �ي�ين
أن دول � ��ة ال �ك��وي��ت ت��دع��م م �ص��ر في
مختلف امل �ج��االت خ��اص��ة املتعلقة
بالجوانب السياسية واالقتصادية
والسياحية كما أنها تقف معها في
خندق واحد ضد االرهاب.
وأشاد الخرينج بدور جمهورية
مصر العربية إبان الغزو الصدامي
الغاشم على دولة الكويت ووقوفها

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج خالل استقباله الوفد اإلعالمي املصري بحضور عادل الخرافي

بجانب الحق الكويتي ومشاركتها
امل� �ش ��رف ��ة ب� �ح ��رب ت �ح ��ري ��ر ال �ك��وي��ت
م �ع �ت �ب��را ذل � ��ك ل� �ي ��س ب� �غ ��ري ��ب ع�ل��ى
ال �ش �ع��ب امل �ص��ري وح �ك��وم �ت��ه ب��دع��م
اشقائها العرب في كل األزمنة.
وق � � � ��ال ال � �خ ��ري � �ن ��ج إن ال �ج ��ال �ي ��ة

املصرية تعتبر م��ن أكبر الجاليات
ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت م��ن ح�ي��ث ال�ع��دد
وتتمتع بكل التقدير واالحترام وأن
األحداث الفردية التي حدثت مؤخرا
س��واء في الكويت أم مصر ال يمكن
أن تؤثر بأي شكل من األشكال على

ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��وط� �ي ��دة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الشقيقني.
ك � �م� ��ا أك� � � ��د ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ض� � � ��رورة
مواجهة كل من يسعى إل��ى تأجيج
وإث � � � ��ارة ت �ل��ك ال� � �ح � ��وادث م� ��ن خ�ل�ال
ت��وج �ي��ه وس ��ائ ��ل االع� �ل ��ام واألق �ل��ام

ال�ص�ح��اف�ي��ة ف��ي االت �ج��اه الصحيح
وترك األمور ألصحاب االختصاص
حتى تأخذ العدالة مجراها في كال
البلدين وكلنا ثقة بالقضاء النزيه
سواء في الكويت أم مصر.
وفي ختام كلمته أشاد الخرينج
ب� ��ال � �ت � �ط� ��ورات واالن � � � �ج� � � ��ازات ال �ت��ي
حققتها مصر م��ؤخ��را ف��ي مختلف
األص� � �ع � ��دة م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
ت ��وط� �ي ��د ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ين
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال س �ي �م��ا ف� ��ي ال� �ج ��وان ��ب
البرملانية واإلعالمية والشعبية.
وح�ض��ر ال�ل�ق��اء أم�ي�ن س��ر مجلس
األم� � � � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب امل� � �ه� � �ن � ��دس ع� � ��ادل
الجارالله الخرافي.

عاشور :نشكر
األمانة العامة
للمجلس على
جهدهم وعلى
رأسهم عالم
الكندري
الهدية :نطالب
بإبقاء تقرير
األزمات والكوارث
على دوره في
جدول األعمال
الدويسان :ندعو
إلى إقامة مبان
إلقامة الخلوة
الشرعية بالسجون
الزلزلة :نشكر
اهلل أن أفاض على
نوخذنا أمير البالد
بالصحة والعافية
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المجلس يعيد تقرير المؤسسات اإلصالحية
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
تتمة المنشور ص04
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ت�ح��دث�ن��ا عننظام التهوية في املؤسسات العقابية
ووج� � ��دن� � ��ا م � �س� ��اح� ��ات ت� �ك� �ف ��ي ل �ب �ن��اء
سجون رأسية تتوافق مع ما يتطلبه
نظام حقوق االنسان وطلبنا الخلوة
ال�ش��رع�ي��ة وم�م�ك��ن تنظيمه ب �ق��رار من
وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة وق ��ام ��ت امل��ؤس �س��ة
ببناء دار حضانة ل�لاط�ف��ال وأتمنى
اقامة مبان إلقامة الخلوة الشرعية.
ال � ��رس � ��ال � ��ة ال � �خ� ��ام � �س� ��ة ف��ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية تجاهلت مقترحا نيابيا
وت �ق ��دي ��م امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي ع�ل�ي��ه
واع� �ت� �ب ��رت امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي ه��و
االص � ��ل وامل �ق �ت��رح ال �ن �ي��اب��ي ل ��م ي ��درج
اص�ل�ا ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا وع�ن��دم��ا
اس��أل موظفي اللجنة ال ي��ردون ّ
علي
واذا ك��ان��ت ه�ن��اك اق�ت��راح��ات بقوانني
ق��دي�م��ة ف�ت�ق��دم ع�ل��ى م��ا س��واه��ا وذل��ك
ب �خ �ص ��وص م �ق �ت��رح��ي ب� �ش ��أن ه�ي�ئ��ة
حقوق امللكية الفكرية.
 د .يوسف ال��زل��زل��ة :نشكر الله اناف��اض على صاحب السمو بالصحة
والعافية ونسأل الله ان يطيل بعمره
ألنه نوخذنا حفظه الله.
بالنسبة للمؤسسات االصالحية
فنحن دولة قانون وبلد ندفع باتجاه
اك� �ت� �م ��ال ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان وات �م �ن��ى
م��ن ال�ل�ج�ن��ة ان تستمر ب��ذه��اب�ه��ا ال��ى
امل��ؤس �س��ات االص�ل�اح �ي��ة ل�لاط�م�ئ�ن��ان
ع�ل��ى االم ��ور .ن�ح��ن نسمع ب��أن بعض
املؤسسات قد تكون غير صالحة وال
ت �ت��واف��ق م��ع ح �ق��وق االن� �س ��ان ووزي ��ر
الداخلية عندما ي�ع��رف باحتياجات
امل��ؤس �س��ات االص�لاح �ي��ة س�ي�ق��وم بها
لكن ال ب��د للجنة م��ن دور .وبالنسبة
للبعثات الدراسية ففتح بابها ألغلب
موظفي الدولة بالثمانينات فموظفو
ال ��دول ��ة اغ�ل�ب�ه��م خ��ري �ج��و ال�ج��ام�ع��ات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل � �ك ��ن دي � � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
امل��دن �ي��ة اوق � ��ف ال �ب �ع �ث��ات إال م ��ا ن��در
إم��ا أن ي��ذه��ب امل�ب�ت�ع��ث ال��ى الجامعة
او امل �ع��اه��د ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل��ذل��ك ات�م�ن��ى
ان ي �ع��اد ال�ن�ظ��ر ف��ي آل �ي��ة االب�ت�ع��اث��ات
الخارجية الستكمال دراستهم العليا.
فيما ي�خ��ص ال��رس��ال��ة ال��راب�ع��ة فنحن
ل��دي �ن��ا م�ش�ك�ل��ة م��ع ك��ل ن �ظ��ام آل ��ي من
حيث التالعب فكل يوم لدينا مشكلة
وب � �ع� ��ض ال � �ج � �ه ��ات وم� � ��ن ال� �ش ��رك ��ات
املحترمة ال بد ان نتعامل معها نظرا
لخبراتها ف��ي التكنولوجيا ب��دال من
الشركات الصغرى حديثة الخبرة.
الرسالة الخامسة :يجب أن نضع
آل � �ي� ��ة واض � �ح � ��ة ف � ��ي ت� �ق ��دي ��م ت �ق ��اري ��ر
القوانني األولوية ملن قدم االقتراح اوال
أو املشروع أيهما أوال.
 ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر :ال �ح �م��دل �ل��ه ع�ل��ىسل��ام��ة ص��اح��ب ال �س �م��و ون�ت�م�ن��ى له

العمر :على وزير
المالية تحديد
شروط االبتعاث
للخارج وعدم
تركها للمحسوبيات

د .أحمد مطيع

ط��ول ال�ع�م��ر بالنسبة لسحب تقرير
حماية امللكية الفكرية فأرجو ابقاءه
ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال ل�ك��ن م��ن املمكن
ت�ع��دي��ل ال�ت�ق��ري��ر وب�خ�ص��وص تقارير
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة فنحن ب�ح��اج��ة ال��ى
لجان التحقيق فتحويل هذه التقارير
م ��ن ل�ج�ن��ة ال ��ى ل�ج�ن��ة ع ��ن ح� ��دوث أي
خلل شيء جيد .أما بخصوص رسالة
امل ��راف ��ق ف��ال �ق��ان��ون م �ه��م ج ��دا وارج ��و
املحافظة على دوره في جدول االعمال
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� ��االزم� ��ات وال � �ك� ��وارث.
وبخصوص مالحظة دي��وان الخدمة
ف �ش��روط االب �ت �ع��اث ق��دي�م��ة وال��دي��وان
ل �ي��س ل��دي��ه رؤي� ��ة واض �ح��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
الش� �ت ��راط ��ات ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��ارج �ي��ة
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل�ل��اب � �ت � �ع� ��اث وس� �ي� �ح ��دث
تكدس في التخصصات اذا لم يحدد
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة اح�ت�ي��اج��ات��ه
واحتياجات السوق وأتمنى من وزير
امل��ال �ي��ة ت �ح��دي��د االش� �ت ��راط ��ات وع ��دم
ت��رك�ه��ا ل�ل�م�ح�س��وب�ي��ات م��ن اج ��ل فقط
استكمال الدراسة.
 د .عبدالحميد دش �ت��ي :ال��رس��ال��ةالثانية استغربت من وروده��ا اصال
ألننا س��وف نناقش ه��ذا التقرير ألن
به جهودا بذلت في التقرير الخاص
ب �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون ن �ح��ن بلد
يتمتع بحريات وديمقراطية عريقة
ف� �م ��ا ورد ف � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ام � � ��ر ي �ج��ب
م �ن��اق �ش �ت��ه ف��ال �س �ج��ون م �ل �ي �ئ��ة ول �ك��ن
السجون ت�ط��ورت وأتمنى ان تتطور
الى االحسن وناشدنا وزير الداخلية
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �خ �ل��وة ال �ش��رع �ي��ة ألن
ه�ن��اك اع��راف��ا دول�ي��ة تعطي السجناء
حقوقهم وهناك الكثير من املمارسات
غير املريحة فلها مقترحات تتماشى
م �ن �ه��ا االف� � � � ��راج ع� ��ن ال� �ن ��زي ��ل ل�ح�س��ن
سيرته وسلوكه ملدة  48ساعة خاصة
للمتزوجني.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :جميع ال��رس��ائ��لم �ه �م��ة وع �ل��ى رأس� �ه ��ا رس ��ال ��ة ح�ق��وق

دشتي :نطالب وزير
الداخلية بالموافقة
على الخلوة
الشرعية للسجناء

صالح عاشور

االن �س��ان وع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ان نعتني
بقضايا ح�ق��وق االن�س��ان ف��ي الكويت
واح�ت��رام آدميته وعلى اللجنة زي��ارة
اماكن الحجز والسجون بحيث نرى
م��دى االل�ت��زام بالضوابط الدستورية
وكانت هناك فكرة دخول االماكن من
دون اذن من اجل االلتزام بالضوابط
الواردة في االتفاقيات الدولية.
رس��ال��ة امل�ي��زان�ي��ات :ال ش��ك ان��ه في
ظ��ل ه ��ذه ال� �ظ ��روف ف ��ان ال�ت�ع�ل�ي��م هو
ال��رك �ي��زة االس��اس �ي��ة ل�ت�ط��وي��ر اي بلد
وم ��ن دون م �ن��اه��ج م�ت�م�ي��زة ال يمكن
ان ي �ك��ون ه �ن��اك اص �ل�اح وع �ل��ى وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ان ي �ت �ف��رغ ل�ه��ذه
ال �ق �ض �ي��ة ف ��أن ��ا ال ارى اه �ت �م��ام��ا م��ن
ال��وزي��ر ب��اع�ط��اء االه�م�ي��ة للتعليم او
ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي ب ��ل ه ��و م �ش �غ��ول في
السفرات واملؤتمرات ورئيس ال��وزراء
لو يحصد زيارات وزير التربية خارج
الكويت كثيرة .بالنسبة لالبتعاث ال
توجد ضوابط واضحة فهناك وزراء
ون ��واب ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ش �ه��ادات عليا
وه��و ع�ل��ى رأس عمله ف�م��ا األس�ب��اب؟
ومن دون وجود ضوابط من يتصدر
ادارة ال�ب�ل��د بعضهم يحصلون على
ش � �ه� ��ادات م �ض��روب��ة او م� � ��زورة وم��ا
ح��دث م��ع ال��وزي��ر يثبت ان ك�ث�ي��را من
امل �س��ؤول�ين ح��اص�ل��ون ع�ل��ى ش �ه��ادات
م� � � ��زورة وط� �ل ��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ه ��ذه
الشهادات وحققوا مع الدكاترة الذين
طلبوا التحقيق في الشهادات املزورة
وصاحب الشهادة املزورة تتم ترقيته
هذا مؤشر خطير.
واليوم نشكو من مخرجات التعليم
بأنهم غير قادرين على مواجهة امور
الحياة الن فاقد الشيء ال يعطيه اذا
كان الدكتور او املعلم شهادته مزورة
فهل يستطيع اعداد تعليم جيل قادر
على االدارة.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ن�ح��ن ف��ي لجنةالداخلية تطرقنا الى القانون (تنظيم

السجون) وهناك تعديالت لحصول
االن� � �س � ��ان ع� �ل ��ى ح� �ق ��وق ��ه وب��ال �ن �س �ب��ة
للخلوة الشرعية فهناك مقترح سوف
يقدم باسم التواصل االجتماعي.
ب��ال�ن�س�ب��ة الدارة االزم � � ��ات ف �ع��ادة
الشعوب املتقدمة يكون لديها مؤشر
لسير الحياة الطبيعية لكن اذا كان
ه �ن ��اك ط � ��ارئ ف �ه �ن��اك ل �ج �ن��ة م�ش�ك�ل��ة
لذلك.
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ك ��ان ه�ن��اكات � �ف� ��اق ب � ��أن ال ��رئ� �ي ��س ي �ع �ط��ي ك�ل�م��ة
ل � ��رؤس � ��اء ال � �ل � �ج� ��ان ل �ل �ت �ع �ق �ي��ب ع �ل��ى
الرسائل.
 وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي د .ب��در العيسى :فيما يتعلق
ب��امل �ه �م��ات ال �خ ��ارج �ي ��ة وال� �ش� �ه ��ادات
املضروبة.
 ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م م �ق��اط �ع��ا :خ��لت �ع �ق �ي �ب��ك ع� �ن ��دم ��ا ن� ��أت� ��ي ل �ل ��رس ��ال ��ة
الخاصة بالتعليم.
 د .خ �ل �ي��ل اب � � ��ل :ات �م �ن ��ى ت �م��دي��دوق� ��ت ال ��رس ��ائ ��ل ال� � � ��واردة ل �ك��ي اوج ��ه
مالحظاتي للوزراء وهم امامي.
 الرئيس مرزوق الغانم :اما ان يتمالتسجيل م�ب�ك��را او ت�ق��دم طلبا بمد
فترة الرسائل ويعرض على املجلس.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ات �م �ن��ى انيظل التقرير في موقعه على الجدول.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى:ن � �ح� ��ن م� �ع� �ظ ��م األي � � � � ��ام ف� � ��ي زي � � � ��ارات
م �ي ��دان �ي ��ة ل� �ل� �م ��دارس ل �ب �ح��ث ك� ��ل م��ا
يتعلق بالنواحي التعليمية ونضع
جهدنا واهتمامنا لتطوير التعليم،
وبالنسبة للمهام الخارجية فهذه من
صميم العمل وليس للسياحة.
ش� �ك� �ل� �ن ��ا ل � �ج � �ن ��ة ل� �ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
الشهادات املزورة في التطبيقي وفي
الجامعة ملعرفة حقيقتها ونحن ضد
هذه الشهادات وسوف نخرج نتيجة
خالل  4اشهر.
 -صالح عاشور :اع��داد الكويتيني

ف ��ي ازدي � � ��اد م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ام ال��ى
ال �خ��اص ووص �ل��وا ال ��ى  60أل �ف��ا ،ه��ذا
دل�ي��ل ع�ل��ى ع��دم االه �ت �م��ام بالتعليم،
وان � �ت ��م ارس� �ل� �ت ��م ال � ��ى ج��ام �ع��ة اث �ي �ن��ا
وال� �ج ��ام� �ع ��ة ت� �ق ��ول ان ه � ��ذه ج��ام �ع��ة
غ ��ر م �ع �ت��رف ب �ه��ا ول� ��و أن �ت��م ج� ��ادون
ي �ج��ب وق� ��ف خ��ري �ج��ي ال �ج��ام �ع��ة ع��ن
العمل لحني اثبات صحة الشهادات
ولالسف مازالوا يدرسون عيالنا.
وان� � � � ��ا وج� � �ه � ��ت اس � �ئ � �ل� ��ة ف� � ��ي ه� ��ذا
ال� �خ� �ص ��وص واي ت ��أخ �ي ��ر ف� ��ي ال� ��رد
ع �ل��ى ه � ��ذه االس� �ئ� �ل ��ة س � ��وف ي�ح�م�ل��ك
املسؤولية الن ال يمكن ملجلس االمة
ان يقبل بمن يحمل ش�ه��ادات م��زورة
ان يدرس عيالنا.
 د .أح� �م ��د م �ط �ي ��ع :ه� �ن ��اك ه�ي�ئ��ةاالعتماد االك��ادي�م��ي ووزارة التعليم
ال�ع��ال��ي وبينهما ت�ن��اق��ض ،وال�ط��ال��ب
ما ذنبه في ذلك فقبل بداية مشواره
العلمي يتوجه الى الوزارة ويسألهم
ع ��ن ال �ج��ام �ع��ات امل �ع �ت �م��دة وال � � ��وزارة
ت�ع�ط�ي��ه ج� ��دوال واض �ح ��ا ل �ه��ا ،وب�ع��د
ان ي �ن �ت �ه��ي م� ��ن ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��وس او
الدكتوراه يتفاجأ بأن هيئة االعتماد
االك��ادي �م��ي ت�ع�ت��رض ع�ل��ى ش�ه��ادت��ه،
ف�ن��رج��و ان ي�ك��ون ه�ن��اك تنسيق بني
الهيئة والوزارة.
 د .خ �ل �ي��ل اب � ��ل :ه �ن��اك م��درس��وناث��اروا قضية التزوير في الشهادات
وت��م التحقيق معهم ول��م ي��رد الوزير
على هذه الجزئية ،وسوف يكون لنا
موقف سياسي تجاه هذا األمر.
ون � �ح ��ن ف� ��ي ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ن �ت��اب��ع ام� ��ر اس� �ت� �م ��رار م ��ن ي�ح�م�ل��ون
الشهادات املزورة في مناصبهم ،واذا
لم يتوقف هذا األمر فسوف نستخدم
دورن��ا السياسي وسنتعامل بعنف
سياسي ايضا.

التتمة ص06

عاشور :أصحاب
الشهادات المزورة
يتم ترقيتهم وهذا
مؤشر خطير
الصالح :هناك
مقترح بخصوص
الخلوة الشرعية
سيقدم باسم
التواصل االجتماعي
وزير التربية :نتائج
التحقيق في
الشهادات المزورة
في التطبيقي
والجامعة خالل 4
أشهر
مطيع :هناك
تناقض بين هيئة
االعتماد األكاديمي
ووزارة التعليم
العالي
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استعجال نيابي للتقرير الخاص
باإلعالم اإللكتروني
تتمة المنشور ص05
 د .عودة الرويعي :نحن نعيش فيازمة متوالية ووزير التربية متعاون
ول� �ك ��ن ل ��م ن ��ر ن �ت �ي �ج��ة ف �ع �ل �ي��ة ل�ل�ج��ان
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ال �ش �ه ��ادات امل �ض��روب��ة
والوهمية.
ولدينا مشكلة بالتحصن االداري
للتعيينات واملكتسبات االداري��ة بأن
بعض املوظفني يتم تحصينهم اداريا
واذا ك ��ان امل ��وض ��وع خ��اص��ا ب��ال��وق��ت
ف�ن�ح��ن ن��ؤك��د ف��ي ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
أننا سنكشف الحقائق في التجاوزات
بالجامعة او التطبيقي فيما يتعلق
بالتعيينات.
 محمد طنا :على وزي��ر التربيةت �ح �م��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ك��ام �ل��ة ف �ه �ن��اك
دك��ات��رة ي�ح�م�ل��ون ش �ه��ادات م ��زورة
يسيئون للبلد وي�م��ارس��ون دوره��م
على رأس عملهم ،وعلى ال��وزي��ر ان
يطردهم م��ن هيئة ال�ت��دري��س النهم
مزورون النهم اساءة للبلد بالكامل.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ع �ن��دم��اارسلنا الرسالة من خالل مالحظات
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،ف �ه �ن��اك ف��وض��ى
وخلل واجتمعنا مع هيئة االعتماد
االكاديمي بدأت تتفعل.
 وزي��ر التربية د .ب��در العيسى:الشهادات غير املعتمدة اثرتها انا
النها كانت منسية لسنوات سابقة،
واللجنة املشكلة ب�ه��ذا الخصوص
ف��ي التطبيقي وف��ي الجامعة وه��ذا
سوف يحتاج وقتا الننا ال نستطيع
وق� � � ��ف اس � � ��ات � � ��ذة ع� � ��ن ال � �ع � �م� ��ل ق �ب��ل
التحقيق واع��دك��م ان التقرير ال��ذي
سيخرج عن لجنة التحقيق سوف
ي�ق��دم للجنة التعليمية والحكومة
الت �خ��اذ م��ا ت� ��راه وال �ل �ج �ن��ة املشكلة
م ��ن دون ع�ل�م��ي ت ��م ال �غ��اؤه��ا حتى
االنتهاء من عمل اللجنة املشكلة في
التحقيق في الشهادات املضروبة.
 د .عودة الرويعي :احقاقا للحقال��وزي��ر م�ت�ع��اون ون��أم��ل ان يستمر
ال �ت �ع��اون ام ��ا ق�ض�ي��ة ال �ل �ج��ان ف�ه��ذه
غير حيادية النها مشكلة من مدير
مكتب التطبيقي والجامعة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م�ج�ل��سال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة م��ا يجتمع وكلما
ن ��واج ��ه ج �ه��ة م �ع �ن �ي��ة م �س �ت �ق �ل��ة او
م �ل �ح �ق��ة ت� �ق ��ول ل �ن��ا ان امل �ج �ل��س ل��م
ي �ج �ت �م��ع ن ��أم ��ل م ��ن رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � �خ� ��دم� ��ة ع � �ق� ��د ج � �ل � �س� ��ات مل �ج �ل��س
الخدمة املدنية.
 فيصل الدويسان :نسبة اجابةالحكومة عن اسئلتنا غير حقيقية.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه��ذهرسالة ال يجوز ادراجها ضمن بند
الرسائل النها خطأ.
 -ف�ي�ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :ان ��ا طلبت

أبل :سنتعامل
بعنف سياسي
حيال استمرار
أصحاب الشهادات
المزورة في
مناصبهم

د .عودة الرويعي

ال �ت �ن �ب �ي��ه ع �ل ��ى ال� �ل� �ج ��ان ب ��االل� �ت ��زام
بالالئحة الداخلية.
 أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة:ب��ال�ن�س�ب��ة مل��وض��وع رئ��اس��ة مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،ف �خ�ل�ال ال�س�ن�ت�ين
امل ��اض� �ي� �ت�ي�ن ب �ت �ع �ق��د ك � ��ل اس � �ب� ��وع،
واملعني بوضع ج��دول االع�م��ال هو
رئ �ي��س ال ��دي ��وان ح �س��ب اول��وي��ات �ه��ا
ب �خ�ل�اف ال �ت��رش �ي �ح��ات ال �ت ��ي ت��أت��ي
ل �ل �ق �ي��ادي�ي�ن ،اال االس � �ب� ��وع امل��اض��ي
ل ��م ت�ج�ت�م��ع الرت �ب ��اط ��ي ب�م�ه�م��ة مع
حضرة صاحب السمو األمير.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ه� ��ذا م��وك�لام��ي ه��ذا ك�ل�ام دي ��وان املحاسبة،
ولدي اقتراح باستنساخ  5من وزير
امل��ال �ي��ة ن �ظ��را مل�ه�م��ات��ه ال �ك �ث �ي��رة في
الدولة.
 أن � � � � � ��س ال � � � �ص � � � ��ال � � � ��ح :ات � �م � �ن� ��ىاالستنساخ من السيد عدنان الكثير
لرئاسته لجنة امليزانيات ودراس��ة
امليزانيات كل عام.

م .محمد الهدية

د .بدر العيسى

 صالح عاشور :كل ع��ام تصلنان � �س � �خ� ��ة م � � ��ن م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي � � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة وه ��ذا ال �ع��ام ل��م ي�ت��م ذل��ك،
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة م�ه��م ج��دا
للرقابة على اداء السلطة التنفيذية،
وف��ي اي وزارة نريد ان نتحقق من
قيام الوزراء بدورهم.
 الرئيس م��رزوق الغانم :حولتامل � ��وض � ��وع ال � ��ى ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وح�س��ب علمي ان�ه��م يستعملونها
في اعداد التقارير الخاصة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ب�م��وج��بالالئحة يمكن للعضو ان يطلع على
التقارير والنقطة االخرى هناك من
ينشر تقارير الحسابات الختامية
الن ه� � ��ذه ال � �ت � �ق ��اري ��ر ت �خ �ت �ل��ف ع��ن
التقارير الصادرة عن اللجنة.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :م��ا االش�ك��ال�ي��ةفي حصول العضو على نسخة واذا
العضو لم يطلع على التقرير فمن
ل��ه الحق ب��االط�لاع واذا ت�ص��ادر من

هذا الحق اتحفظ على ذلك.
 م �ح �م��د ال �ه��دي��ة :ف �ع�لا ك ��ل دورك��ان��ت ت�ص�ل�ن��ا ال ��ى اآلن ل��م تصلنا
بحجة تسريبها للصحافة ،واألخ
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ي� �ق ��ول ت ��أت ��ون ال��ى
اللجنة وتطلعون عليها ،ه��ذا غير
مقبول.
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ان ��ا لستمعنيا ب��اع�ط��اء األع �ض��اء ال�ت�ق��اري��ر
هذا األمانة وانا اطبق الالئحة.
 ف �ي �ص��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ب��ام �ك��انتوفير خدمة دون حق الطباعة.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :سوفاعالج هذا األم��ر بعد االستماع الى
رأي النواب واقتراحاتهم.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه��ذامو ق��رار نحن نطبق الالئحة وحق
االط �ل�اع م�ك�ف��ول ل�ل�ن��ائ��ب ام ��ا سرية
ال �ت �ق��ري��ر ف �ه��ذا م �ك �ف��ول وغ �ي��ر ق��اب��ل
للنشر.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :م ��وظ� �ف ��ونف��ي ال ��دي ��وان ل��دي �ه��م ه ��ذه ال�ت�ق��اري��ر
واعضاء األمة ليس لديهم تقارير.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :حقال�ن��ائ��ب ف��ي االط�ل�اع ش��يء ومكفول
ولكن في التقارير هذه ال اعرف هل
فيها سرية او عدم السرية.
ح ��ق االط� �ل ��اع م �ك �ف��ول ب��االم��ان��ة
وليس باللجنة فهناك كم هائل من
ال �ت �ق��ري��ر ف ��ي ال �س��اب��ق ت��أت��ي بشكل
سري وال تخرج بدون يسجل كيفه،
ام��ا ت��وزي��ع التقرير ف�لا استطيع ان
افتي م��ن مكاني الب��د ان اطلع على
األمر.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :امل ��ادة 54واضحة ،جلسات اللجان سرية
وي � � �ح � ��رر م� �ح� �ض ��ر وت � �ل � �خ� ��ص ف �ي��ه
املداخالت ويوقعه الرئيس ،االصل
ال� � �ع � ��ام ،ل� �ك ��ل ع� �ض ��و االط� �ل� ��اع ع�ل��ى
محاضر اللجان ،على الصحافة ان
تكون أمينة واذا ارادت تقرير لجنة

يجب ان تأخذه من اللجنة ،ويجب
ان ي� �ص ��در ل �ه��ا ت �ع �ل �ي �م��ات خ��اص��ة
الصحافة تجتهد وعليها تحقيق
سبق صحافي،
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :حقاالط � �ل ��اع م �ك �ف ��ول وال� �ت� �ق ��اري ��ر غ�ي��ر
ال �س��ري��ة ت� ��وزع وال �ت �ق��اري��ر ال�س��ري��ة
تبقى.
تال األمني العام طلبا بشأن احالة
ال��ى ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة ط�ل��ب الحكومة
باالذن لها بأخذ مبلغ من املال العام
لوزارة الدفاع ،وعندما يتعلق األمر
بأكثر م��ن لجنة فيحيله ال��ى لجنة
مشتركة ،وملا كان لتعزيز التسليح
ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد ون� � �ظ � ��را ل �خ �ص��وص �ي��ة
املشروع وارتباطه بلجنة امليزانيات
وال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وامل��ال �ي��ة
فإننا نطلب تشكيل لجنة مشتركة
من هذه اللجان.
 ع � � ��دن � � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ه� ��ذااخ �ت �ص��اص واض� ��ح واح �ي��ل للجنة
امل �ي��زان �ي��ات ف ��امل ��ادة  43ت�ن��ص على
ذل��ك وك��ذل��ك ال��دس�ت��ور ف��أي ميزانية
م �س �ت �ق �ل��ة او اع� �ت� �م ��اد ت �ك �م �ي �ل��ي او
م � �ي ��زان � �ي ��ة م� �ل� �ح� �ق ��ة ت � �خ ��ص ل �ج �ن��ة
امليزانيات.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:امل �ي��زان �ي��ات ال �ت �ع��زي��زي��ة ال �ت��ي طلب
ف ��ي امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة ذه �ب��ت ال��ى
لجان اخ��رى غير امليزانية او لجان
مشتركة فاألمر راج��ع لكم ،ورئيس
ال �ل �ج �ن��ة ارس � ��ل رس��ال �ت��ه ب �ن��اء على
سوابق.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ت�ك��ون��ت لجانمشتركة في السابق لذلك رأينا ان
نذهب الى نفس ما كان يعمل به في
السابق.
(موافقة عامة)

التتمة ص07

الرويعي :لم نر
نتيجة فعلية
للجان التحقيق
في الشهادات
المضروبة
طنا :على وزير
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إحالة االبتعاث إلى التعليمية وعقود
األنظمة اآللية إلى المال العام
تتمة المنشور ص06
وتال األمني العام طلبا باستعجال
ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ت�ق��دي��م
ت�ق��ري��ره��ا ب �ش��أن االع�ل��ام االل�ك�ت��رون��ي
الجلسة املقبلة.
(موافقة عامة)
وت�ل�ا األم�ي�ن ال�ع��ام��ة ط�ل�ب��ا بسحب
الطلب بمناقشة اوض��اع  180موظفا
ف��ي الكويتية نظرا ل��وج��ود تعديالت
على القانون.
(موافقة عامة)
وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام ط�ل�ب��ا بتكليف
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ال �ش �ه��ادات ال��وه�م�ي��ة وغ �ي��ر املعتمدة
ف��ي ج�م�ي��ع م��ؤس �س��ات ال��دول��ة وط��رق
معالجتها في مدة اقصاها  3اشهر.
(موافقة عامة)
وواف��ق املجلس على تقديم جلسة
 30 ،29الى جلسة .23 ،22
(موافقة عامة)
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ارج��و تأجيلاألسئلة ليوم غد.
(موافقة عامة)
وواف � � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
االحاالت الواردة في جدول األعمال
(موافقة عامة)
تقرير األولويات عن برنامج
عمل الحكومة
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ع ��ن ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ال�ت�ق��ري��ر ك��انان �ش ��ائ �ي ��ا ال ي �ت �ط ��رق ال � ��ى ت �ف��اص �ي��ل
يحتاجها امل��واط��ن البسيط ال�ع��ادي،
لكن يجب محاربة التطرف نعم لكن
ك �ي��ف ،ك �ي��ف ه��ي س��ر ال �خ�ل�اف بيننا
وبني الحكومة ،يجب تقرير املواطنة
نعم ،لكن كيف ،ما اساليب الحكومة
للوصول الى ذلك؟!
ف ��ي ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي ع ��ن ال �ت �ح��دي��ات
ي ��رك ��ز ع �ل ��ى ال� �ت ��وج ��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي
ل �ل �ب ��رن ��ام ��ج وم � �ث� ��ال ت� �ع ��زي ��ز ال ��وح ��دة
الوطنية ،فالتنفيذ ام��ا ان يكون بفعل
ايجابي او بفعل سلبي عندما تحدث
ب �ل �ب �ل��ة ت �ن �ه��ض ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ك��ام �ل �ه��ا
ملواجهة البلبلة ،ولكن عندنا الحكومة
«ان �خ �ش��ت» ودع� ��ت وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي تلعب في البلد ولم نر لها
دورا ،ص��م ب�ك��م ع�م��ي ،وي �خ��رج ال��وزي��ر
الشيخ محمد العبدالله يقول ما قاله:
ح �ت��ى االن �ت �ق��اد م��ا ت �ب��ون��ه اي ح�ك��وم��ة
هذه اي ديمقراطية ،هل هذه زلة لسان
ام ان ذل��ك ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ة؟ ه��ل تعمد
الحكومة ال��ى كتم االص ��وات واس�ك��ات
م ��ن ي �ن �ت �ق��ده��ا م �ع��اش��ات �ن��ا ال �ت �ق��اع��دي��ة
نأخذها من مجلس ال��وزراء لكن ليس
م�ع�ن��ى ذل ��ك ان �ن��ا ال ن�ن�ت�ق��د ال�ح�ك��وم��ة،
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الهدية :رئيس
اللجنة يقول تأتون
إلى اللجنة لالطالع
على مالحظات
الديوان وهذا غير
مقبول

الشيخ محمد العبدالله

وكالم الشيخ مازن الجراح خطير يقول
من ينتقد الحكومة نسحب جنسيته ال،
من يهدد امن البلد اسحب جنسيته من
يضر بأمن البلد اسحب جنسيته من
يخالف القانون اسحب جنسيته ،لكن
من ينتقد الحكومة تسحب جنسيته؟!
ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ان �ش��ائ��ي ي�غ�ي��ب عنه
كلمة كيف.
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي ��رالدولة لشؤون مجلس ال��وزراء :اشكر
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان واري� ��د ان
اذك� � ��ر ل ��ه ان م ��ن ي �ع��رف �ن��ي ش�خ�ص�ي��ا
ي�ع�ل��م ب��أن�ن��ي ال اس�ت�ط�ي��ع ان ات�ع��ام��ل
ب �ش �ك��ل م �غ��اي��ر ل �ل ��اداب ال �ت��ي ت��رب�ي��ت
ع�ل�ي�ه��ا وال اس�ت�ط�ي��ع ان اس ��يء الح��د
ف� � ��اذا ك � ��ان ح��دي �ث��ي ف �ه��م ان � ��ه اس � ��اءة
الح� ��د ف��ان �ن��ي اع� �ت ��ذر ال� ��ف م � ��رة ،ول��م
اق �ص��د اي اس � ��اءة وك� ��ان ال� �س ��ؤال من
امل��ذي�ع��ة ع��ن ان الحكومة ليس لديها
رؤي� ��ة اق �ت �ص��ادي��ة وخ��ان �ن��ي التعبير
تماما بأن الدولة وفرت خالل العقود
امل��اض�ي��ة وال �ق��ادم��ة االم �ت �ي��ازات وه��ذا

فيصل الدويسان

دل �ي��ل ع�ل��ى ان ل��دي�ن��ا رؤي� ��ة ق��د ت�ك��ون
الرؤية ال تحقق الطموح ولكن نسعى
ل��زي��ادة االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي يتمتع بها
امل� � ��واط� � ��ن ،واالن � �ت � �ق� ��اد خ� �ي ��ر وس �ي �ل��ة
نخدم بها اهل الكويت ونتقبلها من
اج��ل ت�ق��وي��م اع�م��ال�ن��ا ،ووف ��ق تربيتي
الشخصية ال استطيع ان اخطئ في
احد فأنا من البشر وانا خطاء واعتذر
ع��ن خ�ط��اي وال اح�م��ل الحكومة خطأ
ب�ش��ر ،والحكومة تعمل كلها جاهدة
م��ن اج ��ل ت�ح�س�ين امل �س�ت��وى املعيشي
لكل مواطن في الكويت.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر االش �غ��ال:النقد نتحمله لكن ورد على لسان االخ
فيصل وص��ف ص��م ب�ك��م ع�م��ي ونحن
لسنا ص��م او ب�ك��م او ع�م��ى ونتحفظ
على هذه العبارة وارجو شطبها.
 فيصل الدويسان :عندما تضربوس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي نسيج
املجتمع الكويتي والحكومة ساكتة
ال ت �ح��رك س��اك�ن��ا وال اق �ص��د االس ��اءة
الحد معني.

وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في حوار مع العوضي والشايع

 د .علي العمير :بغض النظر عنن �ب��ل امل �ق �ص��د ن �ح��ن ن�ت�ك�ل��م ع��ن أل �ف��اظ
وردت نرجو شطبها.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال �ب �ع��ض اليعرف دور لجنة األولويات واملطلوب
م��ن اللجنة متابعة ودراس ��ة برنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ول �ي��س امل �ط �ل��وب من
ال �ل �ج �ن��ة م �ح��اس �ب��ة ال �ح �ك��وم��ة وب �ع��د
ذل��ك نضع توصياتنا فالتقرير ليس
انشائيا.
 عدنان عبدالصمد :يفترض انيكون هناك تقييم للجنة االولويات
ع �ل��ى ال� �ب ��رن ��ام ��ج ف��ال �ت �ق �ي �ي��م وردي
وان � � ��ت رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ع� �ض ��و ف��ي
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ورأي � ��ت ال �ب�ل�اوي
في الجهات الحكومية وايضا هذه
لجنة دائ �م��ة فيفترض ان تعطيكم
ت �ق��اري��ر م��وس�م�ي��ة إلن �ج��از ب��رن��ام��ج
ي�ف�ت��رض ان ه �ن��اك ت�ط��اب�ق��ا ب�ي�ن كل
امل�ي��زان�ي��ات وب�ي�ن ال�خ�ط��ة .الحكومة
مدتها  4س�ن��وات البرنامج يرتبط
ب�ه��ا .وه �ن��اك ن�س�ب��ة ت��دن ف��ي ان�ج��از

املشاريع وعشرات املشاريع تعتمد
ف��ي امل �ي��زان �ي��ات وال ي �ص��رف عليها
ف�ل��س واح ��د وامل �ش��اري��ع التطويرية
ت�ت�ع�ل��ق ب��أع �م��ال ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��ادي��ة
ول�ي��س ج ��زءا م��ن ال�ب��رن��ام��ج ويجب
التركيز ومتابعة انشاء املشاريع.
 د .خ�ل�ي��ل اب ��ل :ي�ف�ت��رض ان ت�ق��ومل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات ب �ت��وج �ي��ه ال �ل �ج��ان
وم �ع��رف��ة امل �ش��اري��ع امل ��وج ��ودة ل��دي�ه��ا.
وهناك تحديات تنموية وفي التعليم
ال� �ع ��ام وال� �ع ��ال ��ي واالن م � ��اذا ع�م�ل�ت��م
مل �ن��اق �ش��ة ال �ت �ح��دي��ات خ �ص��وص��ا ف��ي
ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة وه� �ن ��اك ك��ذل��ك
املعوقات مثل طول الدورة املستندية
وكذلك قلة االعتمادات املالية وهناك
ف� � � ��رق ب �ي ��ن االص� � �ل� � ��اح االق� � �ت� � �ص � ��ادي
ومعالجة اختالالت امليزانية.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :األص ��لب� � ��امل� � ��ادة  98ان ت � �ت � �ق ��دم ك � ��ل وزارة
ببرنامجها فور تشكيلها الى مجلس
االمة واالختصاص باملتابعة ملجلس
االم��ة ملمارسة دور رق��اب��ي وه�ن��اك 15
قانونا ونؤكد انه طلب مستحق.
 فيصل الكندري :لجنة االولوياتتقوم ب��دور كبير ولكن اللجنة ب��دأت
ب ��أخ ��ذ دور امل �ج �ل��س ون� �ح ��ن ط�ل�ب�ن��ا
ب�ع�ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة وال ��ى ال �ي��وم لم
ن��ر ب��ال�ت�ق��ري��ر ت�ح��دي��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة
او تحديد وقت للحديث عن القوانني
امل� �ه� �م ��ة وه� � �ن � ��اك ق � ��ان � ��ون م� �ه ��م وه ��و
اس �ت �خ��دام ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ونسمع
ك�لام��ا ول �ك��ن م��ا ن �ش��وف ف�ع��ل وال �ي��وم
ن �ع��ان��ي م ��ن ق �ل��ة االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
وع� � ��دم ال � �ت � ��زام ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
بتنفيذ املشاريع ونريد ان نعرف اين
التقرير ال��رب��ع س�ن��وي .وه��ذا التقرير
ان �ش��ائ��ي وم� ��ا ن �ق��در ن �ح��اس��ب وزي� ��را
عليه.

التتمة ص08

عبدالصمد :لست
معنيا بإعطاء
النواب التقارير
هذا لألمانة وأنا
أطبق الالئحة
الزلزلة :المطلوب
من لجنة األولويات
متابعة ودراسة
برنامج الحكومة
وليس محاسبتها
عبدالصمد :هناك
عشرات المشاريع
تعتمد في
الميزانيات
وال يصرف عليها
فلس واحد
أبل :هناك فرق بين
اإلصالح االقتصادي
ومعالجة اختالالت
الميزانية
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تكليف التعليمية التحقيق في الشهادات
الوهمية ويمهلها  3أشهر
تتمة المنشور ص07
 د.ي��وس��ف الزلزلة (م�ق��رر) :الطلبذهب الى مكتب املجلس وطلب املكتب
من اللجنة متابعة تقريرها وبعد ذلك
تحديد وقت اللجنة.
 محمد طنا :موضوع املتقاعدينالبدون كان مدرجا في اللجنة وتأخر
املوضوع.
 فيصل الدويسان :التقرير بشأنمتابعة برنامج عمل الحكومة وانت
دك� �ت ��ور اك ��ادي� �م ��ي ه ��ل ه� ��ذه م�ت��اب�ع��ة
وت �س �ت �غ��رب رب� ��ط ال� ��وزي� ��رة ال�ص�ب�ي��ح
االن � �ج � ��ازات ب� ��االم� ��وال ال �ت ��ي ت �ص��رف
م��ن امل �ي��زان �ي��ة ون �ح��ن اف �ض��ل ح�ك��وم��ة
بالعالم تنجز ألننا نصرف لذلك هذا
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح .ه��ل ك�ت��ب ال�ت�ق��ري��ر على
ع �ج��ل او ب��ه م�ج��ام�ل��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ول��م
يأت بشيء جديد وهذا الكالم «كوبي
ب �س��ت» م ��ن ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال�ح�ك��وم��ة
واك�ت�ش��ف أن اللجنة ل��م ت�ت��اب��ع شيئا
وات � �م � �ن ��ى أن ال� � ��وزي� � ��رة ت� ��وض� ��ح ه��ل
االن �ج��از بما ي�ع��رف ام بما يبنى هل
أوقفتم احد ام حاسبتم احدا.
 -ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح :أن � ��وه ان ن�س�ب��ة

الكندري :نعاني
قلة االعتمادات
المالية وعدم
التزام الجهات
الحكومية بتنفيذ
المشاريع

وزير املالية والنفط أنس الصالح

االن � �ج� ��از  ٪ 80ص ��درن ��اه ��ا م �ق��ارن��ة
ب��ال�خ�ط��ة االول� ��ى وال�خ�ط�ت�ين بحسب
ال� �ص ��رف وك� ��ل م� �ق ��اول او اس �ت �ش��اري
ال ن �ص��رف ل��ه ال��دف �ع��ة اال ب�ع��د ال�ق�ي��ام
ب��االع �م��ال امل�ن��وط��ة ب��ه وب�ي�ن��ت جميع
ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل وامل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن
ك� ��ذل� ��ك واي س� �ن ��ة ك� ��ان� ��ت م� ��وج� ��ودة

محمد طنا

وكنت شفافة على امل��وض��وع ونؤمن
باملحاسبة ونؤكد عليها وهناك فرق
فنية تم ارسالها الى املشاريع ونطمح
ال��ى ع�ك��س االن �ج��از الحقيقي ورب�ط��ه
مع امليزانية.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ال �ل �ج �ن��ة ت��رس��ماالط� � ��ار ال� �ع ��ام وال �ق �ص ��ور ال �ح �ك��وم��ي

ليس مسؤولية النواب واللجنة قامت
بوضع خمسة تحديات امام تنفيذها
ل � �ه� ��ذه ال� �خ� �ط ��ة وم� �ن� �ه ��ا ال� �ت� �ح ��دي ��ات
االمنية وكذلك التحديات االجتماعية
وال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ن �ج��ح ب ��وج ��ود روح
وطنية وكثير من املواطنني يلجأون
الى الطائفة او القبيلة او العائلة مع

ان االس ��اس ال��دول��ة ف��ي م��ن ي�ج�ب��ر ان
تحمي امل��واط�ن�ين وكثير م��ن م�ق��درات
البلد تصب لصالح القطاع الخاص
على حساب القطاع العام واملواطنني

طنا :موضوع
المتقاعدين
البدون كان مدرجا
في اللجنة وتأخر

التتمة ص09

أوصت بـ  16توصية في تقريرها بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة

األولويات :الروتين وقلة االعتمادات المالية أبرز
معوقات تنفيذ المشاريع الحكومية
رأت لجنة األول��وي��ات ف��ي تقريرها
ح��ول متابعة ب��رن��ام��ج ع�م��ل الحكومة
خ�لال دور االنعقاد الثالث من الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ،ان ه �ن��اك
م � �ع� ��وق� ��ات ت� �ق ��ف ف � ��ي وج � � ��ه م� �ش ��اري ��ع
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وح ��ددت� �ه ��ا ف��ي
اآلتي:
ط � ��ول ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة ال�ل�ازم ��ة
إلج � ��راء امل �ش��اري��ع وع � ��دم ق � ��درة بعض
القياديني على ب��ذل ال�ج�ه��ود ال�ت��ي من
شأنها التغلب على هذه املشكلة.
وقلة االعتمادات املالية املخصصة
لبعض املشاريع من وزارة املالية.
والروتني وضعف االتصال االداري
التقليدي.
وع � � ��دم ال � �ت � ��زام ال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
الحكومية في متابعة تنفيذ املشاريع.
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ونتيجة لعدم وجود جهة تتابع معها
تنفيذ الخطة ليس لديها فكرة عما هو
مطلوب منها ،ولذلك تتحاشى بعض

الجهات الحضور الجتماعات اللجنة.
واوصت اللجنة في هذا الشأن بعدد
من التوصيات هي:
 - 1ض � ��رورة ت �ق��دي��م ال �ح �ك��وم��ة ال��ى
م �ج �ل��س األم � � ��ة ت� �ق ��اري ��ر رب � ��ع س �ن��وي��ة
ت �ف �ص ��ح م �ن �ه ��ا ع� �م ��ا ت � ��م ت �ن �ف �ي ��ذه م��ن
التزاماتها التي وردت في برنامج عمل
الحكومة.
 - 2ض� � ��رورة ان ي �ك ��ون ل �ك��ل وزارة
جهاز اعالمي يبرز ما قدمته املشاريع
وان �ج��ازات لكي ي�ك��ون امل��واط��ن واملقيم
على بصيرة من العمل.
 - 3ض��رورة متابعة االم��ان��ة العامة
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط الداء م ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة
لتنفيذ الخطة السنوية وخطة التنمية.
 - 4ت��رى اللجنة ان يتم تنفيذ ق��رار
مجلس ال��وزراء في حق القيادات التي
ال تقوم ب��دوره��ا امل�ن��اط بها ف��ي انجاز
الخطة وتنفيذ املشاريع اما باالفصاح
م��ن م��واق�ع�ه��م واح�ل��ال ال �ك �ف��اءات ب��دال
منهم او ب��ال�غ��اء مراسيمهم اذا كانت

مواقعهم القيادية تتطلب مراسيم.
 - 5ان ت � �ق� ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ
م ��ا ج ��اء ف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
الخاص بمتابعة أداء الحكومة للخطة
ال �س �ن��وي��ة وخ �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وم �ت��اب �ع��ة
تنفيذ التوصيات.
 - 6كان هناك اصرار من قبل الوزراء
باستمرار مراقبة لجنة األولويات الداء
م��ؤس�س��ات�ه��م م��ع ك�ت��اب��ة ت�ق��اري��ر بشأن
ذل ��ك األداء ،ذل ��ك ي � ��ؤدي ال ��ى م �س��اء ل��ة
ال � � � ��وزراء مل �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص ��ري ��ن ،ل��ذل��ك
ت��وص��ي ال �ل �ج �ن��ة ان ي�س�ت�م��ر تكليفها
ب�م�ت��اب�ع��ة اداء امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
في كل دور انعقاد ،كما توصي اللجنة
بالزام الجهات الحكومية الحضور الى
لجان املجلس متى ما طلب منها ذلك.
 - 7اع �ط��اء امل��زي��د م��ن ال�ص�لاح�ي��ات
لجهاز متابعة االداء الحكومي والزامه
لحضور اج�ت�م��اع��ات لجنة األول��وي��ات
املختصة بمتابعة تنفيذ اداء الخطة
السنوية وخطة التنمية.

 - 8العمل على االهتمام بموضوع
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ووض� ��ع س�ي��اس��ة
ث ��اب �ت ��ة ل �ل �ع �م��ال��ة ال � ��واف � ��دة ت ��أخ ��ذ ف��ي
اع � �ت � �ب ��اره ��ا ال � �ن� ��واح� ��ي االج �ت �م ��اع �ي ��ة
واالقتصادية واالمنية.
 - 9االه�ت�م��ام بالتعليم ال�ع��ال��ي من
حيث مالحظة ازدياد مخرجات التعليم
ال�ث��ان��وي ،ووض��ع ال�ق��درة االستيعابية
ملؤسسات التعليم العالي.
 - 10ال �ع �م��ل ع �ل��ى م��راج �ع��ة م�ن��اه��ج
ال��دراس��ة وط ��رق ال �ت��دري��س وال��وس��ائ��ل
التعليمية ف��ي جميع م��راح��ل التعليم
ال � �ع ��ام وال �ج ��ام �ع ��ي ب �م��ا ي �ك �ف��ل اع � ��داد
امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي مل��واج �ه��ة ت�ح��دي��ات
املستقبل ف��ي ظ��ل ث��ورة التكنولوجيا،
وثورة املعلومات مع األخذ في االعتبار
عوامل قوية الوحدة الوطنية وتعزيز
قيم املواطنة والتربية الوطنية ،والبعد
عن الغلو والتطرف.
 - 11ال �ع �ن��اي��ة ب� ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة.

 - 12ال � �ق � �ض� ��اء ع� �ل ��ى ك � ��ل م �ظ��اه��ر
االن�ف��اق غير املبرر في جميع الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام م��ن
اي ت �ع ��د ق� ��د ي �ق �ط��ع ع �ل �ي ��ه ،وم�ل�اح �ق��ة
املتطاولني عليه ف��ي ال��داخ��ل وال�خ��ارج
جزائيا ومدنيا مع االخ��ذ في االعتبار
النأي باستثماراتنا الخارجية عن اي
ادوات استثمارية محفوفة باملخاطر.
 - 13ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل س ��وآء
بالنسبة للنمو السكاني ،او ال��زراع��ي
او ال� �ص� �ن ��اع ��ي الس� �ي� �م ��ا ع� �ن ��د ت�ن�ف�ي��ذ
قوانني الرعاية السكنية والعمل على
تزويد املناطق التي تستحدث للرعاية
السكنية بكافة الخدمات.
 - 14ض��رورة ان يكون الحفاظ على
ال �ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة للمجتمع ال�ك��وي�ت��ي
وث ��واب� �ت �ه ��ا وق �ي �م��ا االي �ج ��اب �ي ��ة ه��دف��ا
استراتيجيا تتكاتف من اجل تحقيقه
كل الجهود سواء الحكومية او االهلية
وي ��أت ��ي ذل � ��ك ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال� �ت ��زام
املعايير والقيم االخالقية والسلوكية

واالج�ت�م��اع�ي��ة الفضيلة ال�ت��ي يتمسك
ب �ه ��ا ش �ع �ب �ن��ا ح �م ��اي ��ة مل �ج �ت �م �ع �ن��ا م��ن
السلوكيات الدخيلة.
 - 15ال �ت��دق �ي��ق ف��ي ج�م�ي��ع ال �ب��رام��ج
ال�ح��واري��ة االذاع �ي��ة والتلفزيونية بما
ي ��رق ��ى ب �م �س �ت��وى ه� ��ذه ال �ب ��رام ��ج ف�ن�ي��ا
واعالميا.
 - 16ي �ج��ب اب � ��راز ال �ج��ان��ب امل �ش��رق
وال�ن�ظ��ام الديمقراطي ال��ذي تتمتع به
دول ��ة ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث تتمتع بمجلس
نيابي يقوم على انتخاب عام حر ،وان
حقوق االنسان في الكويت مكفولة لكل
مواطن ومقيم ،وان هناك لجنة برملانية
دائ ��ة م�خ�ت�ص��ة ب�ح�ق��وق االن �س ��ان ،كما
يجب اب ��راز دور ال�ك��وي��ت ت�ج��اه تمكني
امل��رأة وانها اصبحت تتمتع بحقوقها
السياسية كاملة كما الرجل.
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مضبطة

09

تشكيل لجنة مشتركة لبحث طلب الحكومة
تعزيز ميزانية التسليح في وزارة الدفاع
تتمة المنشور ص08
وه��ذا واض��ح ف��ي ام��ور كثيرة وهناك
اح � �ب ��اط ع �ن��د امل� ��واط� ��ن ب �س �ب��ب م �ب��دأ
تكافؤ الفرص وصاحب النفوذ هو من
يهيمن على القرار وبالتالي االحباط
بسبب أداء الحكومة ،ب��االض��اف��ة الى
االهتمام بالتركيبة السكانية وامل��رأة
ل��دي�ه��ا م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ل��م يتضمنها
التقرير.
 د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :م��نال �ت �ح��دي��ات األم �ن �ي��ة ارت �ف ��اع م �ع��دالت
الجريمة وك��ذل��ك ن��زول سعر البترول
وال � �ت � �م � �ي � �ي� ��ز امل � ��ؤس� � �س � ��ي وس� �ب� �ب� �ه ��ا
التعيينات وكذلك بعض املعوقات لم
يتم بيان طرق حلها ،واليوم مشاريع
ال��دي��وان األم �ي��ري تنفذ بشكل سريع
ب�ع�ك��س امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�ت�ب��ع وزارة
االش �غ��ال وك��ذل��ك التركيبة السكانية
واالس �ت �ث �م��ار وخ�ص�خ�ص��ة ال��ري��اض��ة
ودعم مجاالت املرأة املختلفة.
 ع� ��ادل ال �خ��راف��ي :ي�ج��ب ان ت�ك��وناألول��وي��ات م��ؤث��رة وال�ن�س��ج التحتية
هي األساس ووجودها يعلم الوزارات
املختصة وقبل نقبل بسنة تأخير االن
زاد ع��دد س�ن��وات التأخير وكثير من
املشاريع بعدها تأخير اليوم وعندنا
م�ش�ك�ل��ة ال� �ي ��وم ب�م�ح��اس�ب��ة امل �ق��اول�ين
وكل كويتي يعرف ان النفط راح ينزل
دون حل واألولويات يجب ان تفي ما
يعاني منه املواطن وهناك نقص في
البنية التحتية.
 د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :ن �ح��ن ام ��امت �ط �ب �ي ��ق ام � � � ��ور م� �س� �ل ��م ب� �ه ��ا ول �ي ��س
اول � ��وي � ��ات وال ي ��وج ��د ت �ط �ب �ي��ق وه��ي
تشخيص للحالة ال�ت��ي نعاني منها
ون �ح��ن ال ن �ع��رف ال �ص�ل�اح �ي��ات ال�ت��ي
تعطي لجهاز مراقبة االداء الحكومي.
 م �ح �م��د ال �ه ��دي ��ة :ن �ح��ن ن� ��رى ب��أنخ �ط��ة ال �ح �ك��وم��ة ل��م ت�ت�غ�ي��ر م �ن��ذ دور
االن �ع �ق ��اد االول ووض� �ع ��ت ت �ح��دي��ات
ل� � ��م ت � ��أخ � ��ذه � ��ا ف� � ��ي ع �ي ��ن االع� � �ت� � �ب � ��ار،
الزال� ��ت ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة مختلفة
واملواطنون يمثلون ربع عدد السكان
ال �ع��ام وال�ح�ك��وم��ة ل�ي��س ل��دي�ه��ا حلول
ل� �ه ��ذه امل �ع �ض �ل��ة واي � �ض ��ا ال� �ش� �ه ��ادات
امل � � � ��زورة وال �ت �ع �ل �ي��م م� �ت ��رد ج � ��دا م�م��ا
ي �ج �ع��ل امل� �خ ��رج ��ات س �ي �ئ��ة ول�ل�اس��ف
وزارة التربية ليست لديها رقابة على
ذل ��ك وم �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال ت�ت��واك��ب
م� ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ع� �م ��ل ،واالخ � �ت�ل��ال
االق � � � �ت � � � �ص � � ��ادي واض � � � � � ��ح م � � ��ن خ �ل��ال
ال �ب��ورص��ة وال�ح�ك��وم��ة ال ت �ق��دم شيئا
ت �ج��اه ذل ��ك ،واي �ض��ا ال�ب�ن�ي��ة التحتية
للبلد ردي�ئ��ة ج��دا ووزارة االش�غ��ال ال
تحرك ساكنا اال اذا ح��دث ام��ر معني،
واغ� �ل ��ب ال �ش �ع��ب ل��دي��ه ن �ظ��رة سلبية
تجاه اداء الحكومة وليس لديها قدرة
ع�ل��ى ال�ت�غ�ي�ي��ر االي �ج��اب��ي وال�ح�ك��وم��ة

الدويسان :التقرير
لم يأت بجديد وجاء
«كوبي بيست»
من برنامج عمل
الحكومة

مراقب املجلس عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

ل �ط��امل��ا ارس� �ل ��ت اش � � ��ارات ب�خ�ص��وص
ال � �ض ��رائ ��ب ون� ��ري� ��د ت �ن ��وي ��ع م �ص ��ادر
الدخل من «جيب» املواطنني ،وهناك
تلكؤ لبعض ال ��وزراء ف��ي اداء عملهم
وع ��ذره ��م ب �س �ب��ب ال �ت �ع��دي��ل ال� � ��وزاري
ال��ذي يحصل ب�ين فينة واخ��رى ،ومع
ذلك ليس لدى الحكومة برنامج زمني
لالنتهاء من املشاريع كما ي��ؤدي الى
ت��أخ��ره��ا ،ول �ي��س ه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق بني
الوزارات.
 س� �ع ��دون ح� �م ��اد :م �ج �ل��س ادارةالبترول باق بالرغم من تدوير العمير
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ب��ال��رغ��م م��ن ان هناك
ات �ف��اق��ا ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر م �ج �ل��س االدارة
وه��ذه مسؤولية الوزير الحالي انس
ال �ص��ال��ح ال� ��ذي ل�ل�اس��ف ل��م ي�ع�م��ل اي
تغيير وعليه االلتزام بتغيير مجلس
االدارة ه �ن ��اك اي � ��دي خ �ف �ي��ة ل�ت��أخ�ي��ر
امل �ش��اري��ع الن ه �ن��اك م��ن ه��م م��ن اه��ل
الدماء الزرقاء يسعون لتأخر املشاريع
وم �ن �ه��ا م �ش ��روع م�س�ت�ش�ف��ى ال�ش��رط��ة

الكندري والجالل والظفيري خالل الجلسة

ومشاريع البترول لم يتم شرحها او
توضيحها م��ن قبل ال��وزي��ر املختص
ن �ع��م ن ��ري ��د ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال��دخ ��ل
وان � �ش � ��اء م� �ص ��اف ل �ل �ب �ت ��رول ف ��أرج ��و
م��ن وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ت��وض �ي��ح امل �ش��اري��ع
ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج ل�لاس�ت�ف��ادة من
امل �ص ��در ال��وح �ي��د ل�ل�ب�ل��د «ال �ب �ت ��رول»،
وك��ذل��ك ال �ح �ك��وم��ة مل� ��اذا ال ت��داف��ع عن
م �ش��روع �ه��ا امل� �ق ��دم وه � ��و «ال� ��وك� ��االت
التجارية» ،فيجب الغاء الوكيل حتى
ال يكون هناك احتكار اس��وة ببعض
دول ال�خ�ل�ي��ج م�ث��ل ال�س�ع��ودي��ة واع�ل��م
ب��أن ن��واب غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة ال يعجبهم
هذا الكالم.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ل ��م ي �ت��م ط�ل��بال� �ت ��أج� �ي ��ل م � ��ن م� � �ش � ��روع م �س �ت �ش �ف��ى
ال�ش��رط��ة ،ل��ذل��ك نطمئن االخ س�ع��دون
بأن وزارة االشغال لم تطلب.
 ج �م ��ال ال �ع �م ��ر :ف ��ي ظ ��ل اوض� ��اعاق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ت� �ل� �ت� �ف ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� ��ى
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام وت �ع��زي��ز م�ي��زان�ي��ة

م .عادل الخرافي

ب �ع��ض ال � � ��وزارات واس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط لن
تتعافى اال بعد  4س�ن��وات لذلك بات
من ال�ض��روري تنويع مصادر الدخل
واه �م �ي��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات ي �ج��ب ان تسد
العجز ملواكبة هذه االوضاع.
ه �ن��اك ب�ط��ال��ة واي �ض��ا ه��ذا ال��وض��ع
االق�ت�ص��ادي سينعكس على الوضع
ال�س�ي��اس��ي ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ف��ال�ح�ك��وم��ة
ستكون غير قادرة على دفع الرواتب
اذا اس �ت �م��رت ه� ��ذه ال�ف�ل�س�ف��ة وه �ن��اك
وزراء ال يعلمون م��اذا ي�ج��ري فهناك
انخفاض غير محدود وس��وء االدارة
كلف ال��دول��ة ه��ذه االح�ت�ي��اط��ات اذا لم
يكن لدينا ادارة ج�ي��دة لها ستذهب
س� ��دى وي� �ج ��ب ع �ل �ي �ن��ا ع� ��دم م�ج��ام�ل��ة
الحكومة في ظل هذه االدارة السيئة
ن �ح ��ن ع� ��اج� ��زون وه � �ن� ��اك م�ل�اح �ظ��ات
ك �ث �ي ��رة ال ي �س �ع �ن��ا ال� ��وق� ��ت ل �س��رده��ا
لضيق الوقت فكلنا مسؤولني عن هذا
التردي حكومة ومجلسا.
 ف � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :اج�ت�م�ع�ن��ا معاع� �ض ��اء امل �ج �ل��س االع� �ل ��ى للتخطيط
ح ��ول خ�ط��ة ال�ح�ك��وم��ة وس �م��و رئ�ي��س
ال � ��وزراء وج��ه ال � ��وزراء ف��اي��ن ال�ت�ع��اون
ب �ي��ن ال � � � � � ��وزراء ف �ي �م ��ا ب �ي �ن �ه��م ب �ش �ك��ل
مباشر على امل�ش��اري��ع املتعثرة التي
ات��ت بسبب التخبط الحكومي فعلى
رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
تشكيل هذه الحكومة وعلى الحكومة
ام � ��ا ت �ع �م �ل��ون او س �ن �ح��اس �ب �ك��م ول��ن
نتعاون معكم بدءا من اليوم الذي هو
يوم املحاسبة.
 أح � �م� ��د الري :ن� �ش� �ك ��ر ال �ج �م �ي��عونطلب احالة ما ورد من التوصيات
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة وس �ن��رف��ق ت��وص�ي��ات
ال� � �ن � ��واب وم�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��م وس �ن �ح �ي��ل
التقرير الى الحكومة.
 وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى ت �ق��ري��رلجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ف ��ي ش � ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق� �ت� �ص ��ادي
واالجتماعي.

 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ن��رج��و تقديمقانون الرفق بالحيوان ومناقشته
بعد هذا القانون.
 رئ �ي��س ال�ج�ل�س��ة م��راق��ب املجلسع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ح�ين ي�ك��ون هناك
ن � � �ص � ��اب ن � � �ع � ��رض امل� � � ��وض� � � ��وع ع �ل��ى
املجلس.
 وج� � ��ه ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ت �ق��ري��رل �ج �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات ب � �ش� ��أن ب ��رن ��ام ��ج
ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة وواف ��ق امل�ج�ل��س على
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال � � � � ��وارده ف� ��ي ال �ت �ق��ري��ر
واحالتها على الحكومة
(موافقة عامة)
 نرجو املوافقة على مناقشة قانونم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ع �ل��ى أن ي �ك��ون على
جلسة يوم غد «اليوم» نظرا الهميته.
(موافقة عامة)
 الرئيس مرزوق الغانم :اطلب مناللجنة التشريعية ان تعقد اجتماعها
ال �ي ��وم ع �ل��ى ه��ام��ش ال�ج�ل�س��ة او غ��دا
العداد التقرير.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :نعطي الفرصةل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة م �ه �ل ��ة ل�ل�اح��د
العداد تقريرها ويعرض في الجلسة
القادمة.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت ��ي :ه �ن��اكحكم يوم  20الشهر الجاري سيصدر
م��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة واذا اب�ط��ل
ال �ق��ان��ون ل �ع��دم دس �ت��وري �ت��ه وم ��ن ثم
ن�ب�ح��ث ف��ي م�ث��ال�ي��ة ون �ع��د ل��ه ام��ا االن
ال ي �ج��وز ذل� ��ك الن اآلن ك��أن �ن��ا ن�ق��ول
للمحكمة ان�ن��ا ن�ع��رف الحكمة ون��رى
املثالب والتعديالت اذا كانت تتماشى
مع تعديالتنا فيه والنعم.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :يجبان ي�ع�ل��م ال�ج�م�ي��ع اذا اب �ط��ل امل��رس��وم
س � �ي � �ك� ��ون ل� ��دي � �ن� ��ا ف� � � � ��راغ دس� � �ت � ��وري
وقانوني.

التتمة ص10

وزيرة الشؤون:
نسبة اإلنجاز
وصلت إلى ٪ 80
ونؤمن بالمحاسبة
والشفافية
عاشور :اللجنة
وضعت  5تحديات
أمام تنفيذ
الحكومة للخطة
الخرافي :كثير من
المشاريع بها تأخير
ولدينا مشكلة في
محاسبة المقاولين
الرويعي :نحن ال
نعرف الصالحيات
الممنوحة لجهاز
مراقبة األداء
الحكومي
الهدية :الحكومة
ليس لديها قدرة
على التغيير
اإليجابي وخطتها
لم تتغير منذ دور
االنعقاد األول
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إعادة التخطيط االقتصادي إلى المالية
ومناقشة هيئة مكافحة الفساد اليوم
تتمة المنشور ص09
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح � ��ري � ��ص :ت� �ع ��دي�ل�اتال �ق��ان��ون اذا ك��ان��ت ب��ه اخ �ط��اء فعالج
ه��ذا االم ��ر ال ي�ك��ون ف��ي ه��ذه العجالة
الن من املمكن ان تكون مناقشته تضع
املحكمة الدستورية تحت ضغط واذا
ك��ان هناك تخوف م��ن ف��راغ تشريعي
فمنها اق��ري�ن��ا ال�ق��ان��ون ال �ي��وم او غ��دا
التكون نافذة في الجريدة الرسمية،
فال داع��ي لهذه العجالة والكل يعرف
ان الطعن منذ شهر  9وشهر  10وما
ت �ق��وم ب��ه ال ي�س��د أي ط �ع��ون وال�ح�ك��م
ال � ��ذي س �ي �ص��در االم � ��ر ف �ي �ع �ت��رض ان
تكون حيثيات الحكم تحت نظرنا.
 عبدالله املعيوف :ملاذا العجالة؟!االستعجال قد يوقعنا في خطأ آخر
ون �ع ��ود م ��رة اخ� ��رى ن �ع��دل ت�ع��دي�لات
اخرى واين الحكومة منذ فترة طويلة.
 أحمد القضيبي :ال أرى أي مشكلةفي املضي قدما في اق��رار التعديالت
ونشكر الحكومة على معالجتها هذه
الشبهة الدستورية.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :وق �ع��ت ب �ن��اء علىان� � ��ه س� �ي� �ك ��ون ه � �ن ��اك ت� �ق ��ري ��ر ل�ل�ج�ن��ة
وال �ت �ع��دي�لات ع�ل��ى ال �ق��ان��ون اذا تمت
ع� �ل ��ى ع �ج �ل ��ة س� � ��وف ت� �ق ��ع ف � ��ي ن �ف��س
الخطأ.
 حمد الهرشاني :مع االسف هناكمزايدات مرفوضة على هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد ،واآلن ه �ن��اك م��ن ي��زاي��د على
املجلس.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج ��ي :ال�ح�ك��مي� � ��وم  20وال داع� � � ��ي ل � �ه� ��ذه ال �ع �ج �ل��ة
ون�ح��ن ب��ذل��ك ن��وص��ل رس��ال��ة استفزاز
للسلطة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ون �ح �ت��رم الحكم
وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية
تأخيرها.
 خلف دميثير :ملاذا هذه العجالةالتي قد توقعنا في خطأ آخر.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ف��ي املجلسامل �ب �ط ��ل ال� �ث ��ان ��ي ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك رغ �ب��ة
ب � ��وج � ��ود ه� � ��ذه ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل� �ك ��ن اج� � ��راء
الحكومة خطأ نحن نصبر ال��ى حني
حكم املحكمة الدستورية.
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ن�ح��نن��دخ��ل اآلن ف��ي امل��وض��وع وه ��ذا خطأ
وم��ن ت�ق��دم بالطلب خ��وف��ا م��ن وج��ود
ف��راغ دس�ت��وري وتشريعي ح��ال ابطأ
القانون وكل يتحمل مسؤولية قراره.
 ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل :ال� �ق ��ان ��ون ال��ذي��نيريدونه اآلن التصويت عليه هل مر
على الفتوى والتشريع؟!
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :وج�ه��ةالنظر ترى االنتظار الى حني صدور
حكم املحكمة الدستورية ووجهة نظر
اخ ��رى ت ��رى ب��أن��ه ب�ع��د ح�ك��م املحكمة
الدستورية يكون هناك فراغ تشريعي
ودستوري.

حماد :على وزير
المالية االلتزام
بتغيير مجلس إدارة
البترول

هند الصبيح

 روض��ان ال��روض��ان :اسحب اسميمن املقترح.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :امل��واف��قع�ل��ى امل �ق �ت��رح ب ��أن ي ��درج ق��ان��ون هيئة
مكافحة الفساد في جلسة غد «اليوم»
يرفع ايده؟
 20من 36
موافقة
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ع�ن��دم��ات��أت��ي م�ن��اق�ش��ة امل ��وض ��وع ك��ل ي�ت�ح��دث
فيه واج�ت�م��اع اللجنة التشريعية غدا
صباحا.
 د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي ��ر :ن ��رج ��و ادراجق��ان��ون ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان بعد مناقشة
التخطيط االجتماعي واالقتصادي؟
(موافقة عامة)
 -أن � � ��س ال� � �ص � ��ال � ��ح :ه � �ن � ��اك ت �ق��ري��ر

محمد الجبري على منصة املقرر

ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة وب��اع �ت �ب��ار ع��دم
وج��ود ال��وزي��ر املختص ارج��و تأجيله
الى الجلسة املقبلة.
(موافقة عامة)
ت � �ق� ��ري� ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة ع � � ��ن ال �ت �خ �ط �ي ��ط
االقتصادي واالجتماعي
 م�ح�م��د ال �ج �ب��ري (م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة):التعديالت الحكومية الواردة على اربع
مواد من القانون وتعديالت على املادة
االولى.
 ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح :ف��ي امل � ��ادة االول ��ىت �ش �ط��ب ك �ل �م��ة ال �ف �ق��رة األخ � �ي ��رة ح�ت��ى
ال ي �ك��ون ه �ن��اك ل�ب��س ك�م��ا أن امل�ج�ل��س
االع �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ل �ي��س ف �ي��ه اع �ض��اء
ممثلون عن الجهات الحكومية ولذلك
ت�ش�ط��ب ك�ل�م��ة وم �م �ث �ل�ين ع ��ن ال�ج �ه��ات
الحكومية.

 صالح عاشور :هناك قانون يخرجب�خ�ط��ة س�ن��وي��ة وي�ل�غ��ى ذل ��ك ،ووج ��وب
اص��دار قانون بالخطة السنوية حتى
يكون ملزما لها.
 د .يوسف الزلزلة :القانون لم يأتبشيء جديد ،ووج��ود القانون بخطط
س �ن��وي��ة م �ه��م وال �ح �ك��وم��ة ت �ح �ت��اج ال��ى
ميزانية منفصلة سنويا.
 ع � ��ادل ال �خ ��راف ��ي :ال داع � ��ي الل �غ��اءصدور الخطة السنوية بقانون.
 ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح :ه �ن��اك دورة لكلسنة لنفس الخطة تقريبا واملحاسبة
ل�ل��وزراء على االن�ج��از الن التقرير ربع
ال �س �ن ��وي ت �س �ت �ط �ي��ع ال� �ج ��زم ب � ��ان ه��ذا
املسؤول غير قادر على االنجاز ام ال.
امليزانية خطة ولكي اس��وي كل عام
خطة سنوية امر قنوات عديدة وكنت

قرارات الجلسة
خلصت جلسة أمس الثالثاء
إلى القرارات التالية:
 رد تقرير زيارة املؤسساتاإلص� �ل ��اح� � � �ي � � ��ة إل� � � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة
لتعديله م��ع االح�ت�ف��اظ ب��دوره
على الجدول.
 اح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��واناملحاسبة بشأن االبتعاث على
التعليمية.
 اح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��واناملحاسبة بشأن عقود االنظمة
اآللية للمعلومات على حماية
املال العام.
 ض� � ��رورة االل � �ت� ��زام ب��امل��ادة 100من الالئحة الداخلية عند
اعداد التقارير.
 املوافقة على تشكيل لجنةمشتركة م��ن ل�ج��ان امل�ي��زان�ي��ات

وزير األشغال:
نطمئن حماد بأننا
لم نطلب تأجيل
مشروع مستشفى
الشرطة

واملالية والخارجية والداخلية
وال� ��دف� ��اع ل �ب �ح��ث ط �ل��ب ت�ق��ري��ر
م �ي��زان �ي��ة وزارة ال ��دف ��اع ب �ـ 6.2
مليارات دينار.
 اس�ت�ع�ج��ال ل�ج�ن��ة التعليمبتقديم تقريرها ح��ول اإلع�لام
االلكتروني.
 سحب طلب بشأن مناقشةأوضاع موظفي الكويتية.
 تكليف التعليمية التحقيقف ��ي ال � �ش � �ه ��ادات ال��وه �م �ي��ة ف��ي
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وأس�ب��اب�ه��ا
وس �ب��ل م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ف ��ي م ��دة 3
أشهر.
 ت� �ق ��دي ��م ج� �ل� �س ��ة  29و30ديسمبر إلى  22و 23من الشهر
نفسه.
 -احالة تقرير برنامج عمل

الحكومة متضمنا التوصيات
الواردة.
 مناقشة تقرير التشريعيةب �ش��أن ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
اليوم.
 مناقشة تقرير املالية بشأنال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة ال�ج�ل�س��ة
القادمة.
 تقديم تقرير لجنة املرافقب �ش��أن ال ��رف ��ق ب��ال �ح �ي��وان بعد
قانون التخطيط.
 اع� � ��ادة ق ��ان ��ون ال�ت�خ�ط�ي��طاالق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي إل��ى
اللجنة امل��ال�ي��ة واالج �ت �م��اع مع
الوزيرة لبحث التعديالت.

اري ��د ت�ق��وي��ة ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة الن هي
التي بها االنجاز.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ال ارى ايتعارض بني التقرير رب��ع السنوي مع
ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة وم�ي��زان�ي�ت�ن��ا ك��ل ع��ام
وال بد ان اع��رف اذا كانت تعكس عمل
الحكومة ام ال والعمل السنوي للخطط
ال �س �ن��وي��ة ه ��ي االص� ��ل وال� �غ ��اء ال�خ�ط��ة
السنوية اجراء لن يكون فيه املصلحة.
 عدنان عبدالصمد :أين نص تقاريرربع سنوية في القانون الحالي؟!
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :اق �ت��رح ان ي��رج��عال �ت �ق��ري��ر ل �ل �ج �ن��ة ،وال �خ �ط��ة ل �ي��س ل�ه��ا
عالقة بمجلس ال��وزراد فقط يعتمدها
ف��اي��ن رق��اب��ة امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ام��ا
ان ي�ت��م ت�ج��اه��ل ال�خ�ط��ة الس �ب��اب فهذا
مرفوض ال بد ان تقر الخطة بقانون.
 د .خليل اب��ل :ارج��و اع��ادة التقريرللجنة الن تعديالت الحكومة ليس لها
م �ب��رر ،ه��ذا ال�ق��ان��ون ال ي�ع��ال��ج املشكلة
الحالية وبرنامج عمل الحكومة يأتينا
فضفاضا كما ان هناك خلال في املادة.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن �ح��ن م ��ع ايت �ع��دي��ل ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ل �ك��ن ه �ن��اك خ�لاف
وارج��و اعادته ال��ى اللجنة لدراسة مع
االخذ في االعتبار مالحظات النواب.
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ي��رج��عال �ت �ق ��ري ��ر ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة وت �ج �ت �م��ع م��ع
ال� � ��وزي� � ��رة وي � �ت� ��م ت� �ب ��اح ��ث ال� �خ�ل�اف ��ات
باستفاضة.
 محمد الجبري :م��ن ب��اب التعاونما عندنا مانع في اللجنة لكن ال يكون
ه ��ذا ن�ه��ج امل�ج�ل��س ،ف�ل�ن�ص��وت م��داول��ة
اولى.
 الرئيس مرزوق الغانم :هل يوافقعلى اعادة التقرير الى اللجنة على ان
تجتمع مع الوزيرة.
 ترفع الجلسة الى يوم غد (اليوم)الساعة التاسعة صباحا.

العمر :أسعار
النفط لن تتعافى
إال بعد  4سنوات
وبات من الضروري
تنويع مصادر
الدخل
الطريجي:
االستعجال في
القانون يبعث
رسالة استفزاز
للسلطة القضائية
دميثير :لماذا هذا
االستعجال الذي
قد يوقعنا في
خطأ آخر؟
عبدالصمد :أين
نص التقارير ربع
السنوية في
القانون الحالي؟
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تلفزيون المجلس
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برنامج مفكرة ناقش سؤاال افتراضيا عن الكويت بال نفط

الهارون :المركز المالي أنسب الحلول
المطروحة لدعم االقتصاد
أجاب وزير التخطيط
وعضو مجلس األمة
األسبق عبدالوهاب
الهارون ورئيس
مجلس ادارة شركة
نفط الكويت السابق
وصاحب مبادرة الكويت
عاصمة النفط في
العالم أحمد العربيد عن
سؤال افتراضي طرحه
برنامج مفكرة على
تلفزيون المجلس عن
وضع الكويت بال نفط
بأن النفط الكويتي
سيستمر لمئات السنين
وفقا للدراسات الحديثة
التي تناولت هذه
القضية مشيرين إلى
أن التحديات الحقيقية
تكمن في إمكانية
انخفاض أسعاره إلى
أقل من سعر اإلنتاج
محددين الحلول التي
يمكن االعتماد عليها
في مواجهة ذلك فيما
يلي من سطور:

ق � ��ال وزي� � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
والنائب األسبق عبد الوهاب الهارون
إن تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل ظ��ل الشغل
الشاغل للدولة منذ عقود من الزمان
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ف� �ت ��رة م� ��ا ب �ع ��د ال �ن �ف��ط
غ�ي��ر ان ��ه ط �م��أن ب ��أن ن �ض��وب م�خ��زون
ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي س�ي�ك��ون بعيد امل��دى
وس�ي�س�ت�غ��رق ع �ق��ودا ط��وي�ل��ة غ�ي��ر ان��ه
اعتبر ان استمرار االعتماد على النفط
كمصدر رئيسي للدخل في أي دولة في
العالم يمثل خلال اقتصاديا واضحا
ي �ح �ت��اج إل� ��ى ع�ل��اج دائ � ��م ألن ق�ض�ي��ة
ال �ن �ف��ط ال ي �ج��ب ان ي �ن �ص��ب ال�ت�ف�ك�ي��ر
ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ف� �ت ��رة م ��ا ب �ع��د ال �ن �ض��وب
لتعلقه بأمور اخرى أكثر خطورة مثل
انخفاض أسعار النفط أو قلة الطلب
عليه أو أن يقود التقدم العلمي العالم
إل��ى إيجاد بدائل له كمصدر أساسي
للطاقة ومن هنا فإن قضية االعتماد
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ك�م�ص��در أس��اس��ي للدخل
يحيط به العديد من االحتماالت التي
تستوجب العمل على تنويع املصادر
تحسبا ألسوأ الظروف.
وت� ��اب� ��ع ال � � �ه � ��ارون :م �ن ��ذ ان ت��ول��ى
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد مقاليد الحكم وقضية
ت�ن��وي��ع امل �ص��ادر ت�ش�غ��ل ب��ال��ه ف��وض��ع
فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالي
واق� �ت� �ص ��ادي اس �ت �ن ��ادا إل� ��ى م��وق�ع�ه��ا
وت��اري�خ�ه��ا ال�ق��دي��م ك��إح��دى املحطات
ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�ط��ري��ق ال �ت �ج��اري القديم
معربا عن اعتقاده بأن الكويت ليس
ام ��ام� �ه ��ا إال ه � ��ذا ال� �ط ��ري ��ق ل�ت�م�ض��ي
ف�ي��ه الس �ت �ع��ادة أم �ج��اده��ا التاريخية
قبل عصر النفط وال ��ذي يمكنها من
اس �ت �ع��ادة ال � ��دور امل �ه��م ل �ل �ت �ج��ارة في
املنطقة مشيرا إل��ى ان الدولة بالفعل
بدأت في تنفيذ هذا املخطط بالتعاون
م��ع امل�ك��ات��ب ال�ع��امل�ي��ة وم�ن�ه�م��ا مكتب
توني بلير وم��ن امل�ف��روض ان ننتهي
ف��ي  2035م��ن إع ��داد البنية التحتية
للمركز امل��ال��ي غ�ي��ر ان��ه ش��دد ع�ل��ى ان
االن �ت �ه��اء م��ن ذل ��ك ف��ي ال��وق��ت امل�ح��دد
يتطلب تغيير النظام اإلداري السيئ
وامل � �ع� ��وق ل �ل �م �ش��روع ألن اس �ت �م ��راره
س� �ي ��ؤدي إل� ��ى إط ��ال ��ة ه� ��ذه امل � ��دة إل��ى
سنوات إضافية.
االس � � �ت � � �ث � � �م� � ��ارات ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال
ت��دخ��ل امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة وتحسب من
احتياطيات الدولة.
وت ��اب ��ع أن اف� �ت ��راض� �ي ��ة ان �خ �ف��اض
س �ع��ر ال �ن �ف��ط ع ��ن ك �ل �ف��ة االس �ت �خ ��راج
تشكل خطرا لكل ال��دول التي تعتمد
م �ي ��زان �ي �ت �ه ��ا ع� �ل ��ى ع� ��ائ� ��دات� ��ه ب�ش�ك��ل
رئ�ي�س��ي م�ش�ي��را ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد إل��ى
ان��ه ف��ي نهاية التسعينات م��ن القرن
امل ��اض ��ي ك� ��ان م� �ع ��دل س �ع��ر ال �ب��رم �ي��ل

عبدالوهاب الهارون

أحمد العربيد

النفطي امل��وض��وع للميزانية ه��و 23
دوالرا أم��ا اليوم ف��ان السعر املطلوب
ل�ت�لاف��ي ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ي�ص��ل إل��ى 90
دوالرا م��ؤك��دا ان ذل��ك يعكس م��ا آلت
إليه ميزانية الدولة من تضخم كبير
ن �ت �ي �ج��ة ل� ��زي� ��ادة اإلن � �ف� ��اق ال �ح �ك��وم��ي
وارتفاع الرواتب.
وأش� � � � � ��ار ال � � � �ه� � � ��ارون إل� � � ��ى ن � �م� ��اذج
ل�ل�ت�ع��ام��ل األم �ث��ل م��ع ال��دخ��ل النفطي
ل�ب�ع��ض ال � ��دول ض ��ارب ��ا م �ث��اال ب��دول��ة
النرويج والتي ظهرت لديهم الثروة
ال �ن �ف �ط �ي��ة ح ��دي� �ث ��ا وال � � � ��ذي ك� � ��ان ل�ه��ا
م� �ص ��درا م �ف��اج �ئ��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا دول ��ة
زراعية ومصادر أخرى حيث لم تغير
نظامها االقتصادي ول��م تدخل دخل
ال�ن�ف��ط إل ��ى امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
وق ��ام ��ت ب��اس �ت �ش��ارة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي
حول طريقة االستفادة من هذا الدخل
ال�ج��دي��د ح�ي��ث نصحهم ب��االس�ت�ف��ادة
من تجربة صندوق األجيال الكويتي
وما يقوم به من استثمارات خارجية
ن��اج�ح��ة وب��ال�ف�ع��ل اع �ت �م��دوا التجربة
الكويتية غير ان ال�ف��ارق أننا نقتطع
ج ��زءا م��ن ال��دخ��ل النفطي للصندوق
ي � �ق� ��در ب �ن �س �ب��ة  % 10ب �ي �ن �م��ا ت �ق��وم
ال �ن��روي��ج ب ��إدخ ��ال ج�م�ي��ع إي��رادات �ه��ا
النفطية في صندوق سيادي لألجيال
اس� �م ��وه ص� �ن ��دوق امل �س �ت �ق �ب��ل م�ش�ي��را
إل��ى ان��ه م��ن خ�لال ال��زي��ارات املتبادلة
فوجئنا بمدى النجاح ال��ذي حققوه
في تلك التجربة.
وأض � � ��اف ان � ��ه م� ��ن أس � �ب� ��اب ن �ج��اح
التجربة النرويجية هو وج��ود وعي
شعبي وغياب الضغوط إلدخال جزء
م��ن اإلي � ��رادات النفطية إل��ى امليزانية
العامة.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ب �ش��أن ص�ن��اع��ة
املشتقات النفطية أجاب الهارون أنه
منذ أن تأسس القطاع النفطي ومبدأ
الصناعة النفطية موجود وتطور من
صناعة منتجات املواد الخام وصوال
إل��ى صناعة البتروكيماويات والتي
ت�ض��م م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ص�ن��اع��ات مثل

األس � �م� ��دة وال �ب�ل�اس �ت �ي��ك وص �ن��اع��ات
أخ � ��رى م �ش �ي��را إل � ��ى ان ال �ت �ف �ك �ي��ر ف��ي
ت�ن�م�ي��ة ت�ل��ك ال �ص �ن��اع��ات ي�ح�ت��اج إل��ى
خ �ط��ط ط��وي �ل��ة امل� � ��دى وت �ح �ت ��اج إل��ى
تأهيل العقول الوطنية ال�ق��ادرة على
إدارت � �ه� ��ا الف �ت��ا إل� ��ى وج � ��ود م�ن��اف�س��ة
خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي ت �ل��ك ال �ص �ن��اع��ات تضر
بمختلف األط��راف وأن املطلوب حتى
نحقق طفرة وتميزا في ه��ذا الجانب
أن ن �ح��ول امل �ن��اف �س��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة إل��ى
تكامل يفيد جميع األطراف وال يضر
بطرف منها.
وأك ��د أن ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ينقصه
ال �ك��وادر املتخصصة ال��وط�ن�ي��ة حيث
ان م �ه �ن��دس��ي ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال
يتخطون أص��اب��ع ال�ي��د ال��واح��دة بعد
م��رور ع�ق��ود طويلة م��ن إن�ت��اج النفط
م ��رج �ع ��ا ذل � ��ك إل � ��ى س � ��وء ال �ت �خ �ط �ي��ط
واالع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى امل � �ق� ��اول �ي�ن ال ��ذي ��ن
يبحثون ب��دوره��م ع��ن ال��رب��ح السريع
والعمالة الرخيصة مؤكدا أن نهوض
ال� � ��دول ف ��ي ج �م �ي��ع امل � �ج ��االت ي�ع�ت�م��د
على التعليم إلن�ش��اء جيل ق��ادر على
تنفيذ مخططات الصناعات النفطية
م�ط��ال�ب��ا ال ��دول ��ة ب�ت�ب�ن��ي ف �ك��رة إن �ش��اء
م��راك��ز تعليمية ومعاهد ف��ي الكويت
ت�ت�خ�ص��ص ف ��ي ال� ��دراس� ��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
ل�ت�ص�ب��ح م �ح��ط اه �ت �م��ام دول ال�ع��ال��م
للراغبني في االستفادة من هذا النوع
من الدراسات.
وع � ��ن م� � �ب � ��ادرة ال� �ك ��وي ��ت ع��اص �م��ة
للنفط ف��ي ال�ع��ال��م ق��ال ال �ه��ارون إنها
م �ب ��ادرة م�ت�م�ي��زة ت�س�ت�ح��ق دراس �ت �ه��ا
وتطبيقها م��ن ال�ح�ك��وم��ة ح�ي��ث إنها
ت �ت �ك ��ام ��ل وف � �ك� ��رة امل� ��رك� ��ز امل� ��ال� ��ي وال
تعارضه مشيرا إلى أن النجاح يعتمد
ب ��األس ��اس ع �ل��ى اإلدارة وال�ت�خ�ط�ي��ط
مل �ش ��اري ��ع ب �ع �ي��دة امل � ��دى ت �س��اه��م ف��ي
تنويع مصادر الدخل.
نظرية النضوب
واستعرض بدوره الرئيس األسبق
ل�ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت أح�م��د العربيد

ق �ض �ي��ة ال �ن �ض��وب ق ��ائ�ل�ا :ل �ق��د اق �ت��رن
الحديث عن النضوب مع بداية انتاج
النفط قبل مائة وخمسني عاما حينما
وج ��د أن ال �ح �ق��ول امل�ك�ت�ش�ف��ة تضعف
وتتناقص بعد ف�ت��رة م��ن ال��زم��ن وفي
ال�ث�لاث�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي ب��رزت
دراس��ة عن النضوب وبحثت البدائل
ل�ل�ت�ع��وي��ض وك��ان��ت ق�ض�ي��ة ال�ن�ض��وب
ت �ش �غ��ل ب� ��ال ال� � ��دول ال �ك �ب��رى ف ��ي ذل��ك
الوقت والدول املنتجة على حد سواء
لدرجة أنها اصبحت هاجسا للجميع
في ذلك الوقت.
وت ��اب ��ع ال �ع��رب �ي��د أن� ��ه م ��ع ال �ت �ط��ور
ال �ع �ل �م��ي اك �ت �ش ��ف ان ت �ل ��ك ال� ��دراس� ��ة
ب�ن�ي��ت ع�ل��ى ف��رض�ي��ات غ�ي��ر صحيحة
وأن ك��ل ال��دراس��ات ال�ت��ي ت�ح��دث��ت عن
ن�ض��وب النفط دراس ��ات خاطئة وان��ه
ال وج��ود ملصطلح ال�ن�ض��وب إال بعد
مئات السنني مشيرا إل��ى ان الحديث
عن النفط تحديدا كهاجس عاملي في
السابق برغم ان الفحم يساهم بنفس
النسبة م��ن مجمل ال�ط��اق��ة امل��وج��ودة
ع �ل��ى ال� �ك ��رة األرض� �ي ��ة ب�ن�س�ب��ة % 30
يعود لعدم امتالك الغرب ملخزونات
كبيرة م��ن النفط ال��ذي يتركز معظم
م�خ��زون��ه ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط
وال �ت��ي ت �ح��وز م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج منها
على ثلثي احتياطي املخزون العاملي
ل �ل �ن �ف��ط م �ع �ت �ب��را أن ف ��ي ذل� ��ك ط�م��أن��ة
على مستقبل النفط في دول الخليج
وض� �م ��ان ت� ��واج� ��ده ف ��ي أرض � ��ه مل �ئ��ات
السنني.
وأض � ��اف ان ��ه وب��رغ��م ذل ��ك ات�ج�ه��ت
ال ��دول أح��ادي��ة امل �ص��در إل��ى ال�ت�ح��وط
ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن م � �ص� ��در دخ � � ��ل ب ��دي ��ل
وان ال �ك��وي��ت ب ��دأت ف��ي ت�ل��ك ال�ج�ه��ود
ق� �ب ��ل ث�ل��اث�ي��ن ع� ��ام� ��ا وك� � � ��ان ال �ت ��وج ��ه
ن� �ح ��و م� �ش ��اري ��ع ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �خ ��ارج �ي ��ة ل �ت �ك��ون
مصدر دخل اضافيا.
ك�م��ا اوض ��ح ال�ع��رب�ي��د أن اس�ت�غ�لال
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ح��دي �ث��ة ق ��د ت�م�ن��ح
أم �ي��رك��ا ت �ف��وق��ا ف ��ي اإلن� �ت ��اج ال�ن�ف�ط��ي
وال �ت��ي ات �ج �ه��ت إل ��ى اس �ت �خ��راج��ه من
الطبقات األرضية (النفط الصخري)
م��ؤك��دة ب�ش�ك��ل ق��اط��ع خ �ط��أ االع �ت �ق��اد
بنضوب النفط في القريب ووضعت
ك� ��ل ال� �ت� �ق ��دي ��رات ال �س ��اب �ق ��ة ف� ��ي م�ه��ب
ال � ��ري � ��ح معتبرا ان ت � ��وج � ��ه أغ� �ل ��ب
م�ص��دري النفط إل��ى تصديره كطاقة
يفتح م�ج��اال آخ��ر أم��ام الكويت بعدم
تصديره في صورته التقليدية وقيام
صناعات بتروكيماوية وتحويلية.

نضوب مخزون
النفط الكويتي
سيكون بعيد
المدى وسيستغرق
عقودا طويلة
البنك الدولي ينصح
الدول النفطية
باالستفادة من
تجربة صندوق
األجيال الكويتي
انخفاض أسعار
النفط وقلة الطلب
عليه تحديان
يجب االستعداد
لمواجهة
تداعياتهما
العربيد :مبادرة
الكويت عاصمة
للنفط مشروع
دولة يحقق البناء
االقتصادي واألمان
المستدام
الصناعات النفطية
غير التقليدية
مستقبل
الكويت وأمانها
االقتصادي
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د.صبري اسماعيل أكد لـ «الدستور» أن قياس السكر والضغط أبرز الفحوصات التي تجريها العيادة للنواب

المستشار الطبي للمجلس :أعضاء السلطتين

رئيس المجلس طلب مني توفير الرعاية الصحية على مدار الساعة لألعضاء وعائالتهم
أكد المستشار الطبي
لمجلس األمة د .صبري
اسماعيل ان رئيس
مجلس االمة وجه
بتوفير الرعاية الصحية
لالعضاء واسرهم على
مدار الساعة واالرتفاع
بمستوى الخدمة الطبية
المقدمة لهم مشيرا الى
ان لقاءه الرئيس الغانم
كان في قمة المسؤولية
والتوجيه السديد لالرتقاء
بالخدمات الطبية التي
تقدم العضاء السلطتين.
وقال د .صبري اسماعيل
في حوار اجرته جريدة
«الدستور» انه تم توفير
الرعاية الصحية لما يقارب
 1300موظف في االمانة
العامة وسكرتارية النواب
متوجها بالشكر الى وزير
الصحة د .علي العبيدي
الذي وجه بالتعاون مع
العيادة في المجلس.
واشاد بتعاون واستعداد
األمانة العامة على
توفير كل التسهيالت
التي تمكنني من القيام
بمهمة على الوجه
األكمل.
وإلى تفاصيل الحوار:

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مع د .صبري اسماعيل

• ع ��ام م �ض��ى ع �ل��ى ت��ول �ي��ك مهمة
املستشار الطبي ملجلس األمة حدثنا
ع��ن ال �ب��داي��ة وم ��اذا ق��دم��ت خ�ل�ال ه��ذا
العام؟
 بعد أن ت��م اخ�ت�ي��اري للعملف � ��ي ه� � ��ذا امل � ��وق � ��ع امل � �ه� ��م ش��رف��ت
ب�ل�ق��اء أم�ين س��ر امل�ج�ل��س النائب
م .ع��ادل ال�خ��راف��ي ال��ذي وجهني
إل� ��ى االه� �ت� �م ��ام ب �ص �ح��ة ال� �ن ��واب
وال� � ��وزراء ب�ص�ف�ت�ه��م أع �ض��اء في
املجلس أي�ض��ا وك��ذل��ك االهتمام
ب�ص�ح��ة ال�ع��ام�ل�ين وال �ع �م��ل على
توفير الرعاية الصحية املتميزة
ال �ت��ي ت�ج�ع�ل�ه��م أك �ث��ر اس �ت �ع��دادا
ل� �ل� �ع� �ط ��اء واإلن � � �ج� � ��از م � ��ن خ�ل�ال
ال � �ت � �ف� ��ان� ��ي ف � ��ي ه � � ��ذه امل ��ؤس� �س ��ة
البرملانية العريقة.
ك��ذل��ك ال�ت�ق�ي��ت ب��األم�ي�ن ال �ع��ام
ل�ل�م�ج�ل��س ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ال ��ذي
أع �ط��ان��ي دف �ع��ة م �ع �ن��وي��ة ك�ب�ي��رة
ف��ي إش �ع��اري بمسؤولية العمل
الذي أقوم به معربا عن استعداد
األم��ان��ة العامة لتسهيل مهمتي
وتوفير كل ما من شأنه املساعدة
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب �ه��ذه امل �ه �م��ة على
اكمل وجه.
بعد ذل��ك شرفت بلقاء رئيس
امل �ج �ل��س م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وك ��ان
ل � �ق� ��اء م� �ت� �م� �ي ��زا أع � �ط� ��ان� ��ي دف �ع��ة
م �ع �ن��وي��ة أك �ب ��ر ح�ي�ن ط �ل��ب م�ن��ي
ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة على
م��دار الساعة وشمولها عائالت
األعضاء أيضا فضال عن شمول
املبنى ال�ج��دي��د بجانب م��ن هذه
ال��رع��اي��ة إض��اف��ة إل��ى م��د الخدمة

ل� �ج� �م� �ي ��ع ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ب��امل �ج �ل��س
ب�ش�ك��ل ع ��ام وم ��ن ث ��م ك ��ان ه�ن��اك
ت �ف �ك �ي��رف��ي ف �ت��ح ع� �ي ��ادات أخ ��رى
داخل املجلس.
وق� ��د مل �س��ت ع ��ن ق� ��رب اه �ت �م��ام
رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س وأم � �ي� ��ن ال� �س ��ر
واألمني العام بضرورة االهتمام
ب �ص �ح��ة األع� �ض ��اء ن ��واب ��ا ك��ان��وا
أو وزراء وع��ائ�لات �ه��م وم ��د ه��ذه
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة امل�ت�م�ي��زة إل��ى
جميع العاملني باملجلس ليس
فقط فترة ال��دوام الصباحي؛ بل
وعلى مدار الساعة إن أمكن.
ولقد أعطاني الرئيس توجيها
محددا وهو العمل على االرتفاع
بمستوى ال�خ��دم��ة الطبية التي
ت�ق��دم ل�لأع�ض��اء باملجلس س��واء
النواب أو ال��وزراء وكذلك شمول
جميع العاملني في مجلس األمة
بالرعاية الصحية املتميزة التي
توفر عليهم الوقت والجهد لكي
يتفرغوا لعملهم في املجلس وأال
ت �ض �ط��ره��م أي وع� �ك ��ات ص�ح�ي��ة
ل �ك �ث��رة م��راج �ع��ة امل �س �ت��وص �ف��ات
واملستشفيات وما إلى ذلك طاملا
ك ��ان ��ت ال ��وع� �ك ��ات ب �س �ي �ط��ة وف��ي
إمكان العيادات الطبية باملجلس
أن ت��وف��ر ال ��رع ��اي ��ة امل �ط �ل��وب��ة أو
على األقل تقديم الخدمة الطبية
ال �س��ري �ع��ة واإلس �ع ��اف ��ات األول �ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ت �ط�ل �ب �ه��ا ال �ح ��ال ��ة ري �ث �م��ا
ي �ت��م ال �ت �ح��وي��ل إل� ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى
أو امل�س�ت��وص��ف إذا ك��ان��ت هناك
ضرورة لذلك.
وال�ح�ق�ي�ق��ة أن ه ��ذا ال �ل �ق��اء مع

د .صبري يجري فحوصات طبية للنائب م .عادل الخرافي

رئ � �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ك� � ��ان ق� �م ��ة ف��ي
امل �س��ؤول �ي��ة وال �ت��وج �ي��ه ال�س��دي��د
ال� ��ذي م�ك�ن�ن��ا خ�ل�ال ال �ع ��ام ال ��ذي
م � �ض� ��ى م � � ��ن ت� ��وف � �ي� ��ر ال� ��رع� ��اي� ��ة
ال �ص �ح �ي��ة ل� �ح ��وال ��ي خ�م�س�م��ائ��ة
م��وظ��ف وح��وال��ي ثمانمائة ف��رد
م� ��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي س �ك ��رت ��اري ��ة
ال �ن��واب واالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة فضال
ع� ��ن ت ��وف �ي ��ر ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة
الفورية لكل ضيوف املجلس من
داخل الكويت وخارجها.
• وماذا عن شكل وطبيعة العالقة
بأجهزة وزارة الصحة وإلى أي مدى
ت�ع��اون�ك��م ه��ذه األج �ه��زة وم��ؤس�س��ات
الوزارة في تمكينكم من أداء واجبكم
على الوجه األكمل؟
 ح�ق�ي�ق��ة ن�ح��ن ن�ش�ك��ر ل ��وزارةال �ص �ح��ة ت �ع��اون �ه��ا ال �ب �ن��اء معنا
ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
د .علي العبيدي ووكيل ال��وزارة
د .خ��ال��د ال �س �ه�ل�اوي ف�ل�ه�م��ا كل
ال �ت �ح �ي��ة وال� �ت� �ق ��دي ��ر ك �م��ا ن�ش�ك��ر
ال ��دك� �ت ��ور ع �م��ر ع �ب��دال �ل��ه ال�س�ي��د
ع��اص��م ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ب ��وزارة
الصحة واسمحوا لنا أن نعرب
عن شكرنا الجزيل أيضا ملديرة
إدارة امل � �س � �ت� ��ودع� ��ات ال �ط �ب �ي��ة
امل�ه�ن��دس��ة ف ��رح دش �ت��ي وم��راق��ب
املخازن د .مريم الياسني.
وأود أن أش � �ي� ��ر م � ��ع ال �ش �ك��ر
وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر ك� ��ذل� ��ك إل � � ��ى رئ �ي ��س
م �ك �ت��ب ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ي��دالن �ي��ة
بالعاصمة د .أح�م��د حسني ود.
رشا املهنا رئيس قسم الصيدلة
باملستشفى األم �ي��ري ال�ل��ذي��ن ال

يبخالن علينا بصرف الوصفات
ال ��دوائ� �ي ��ة ال �ت��ي ن�ك�ت�ب�ه��ا ألس ��رة
املجلس ونرسل بها إليهم.
• هل لديكم حصر لبيانات الذين
ت �ق��دم��ون ل�ه��م ال �خ��دم��ة ال�ط�ب�ي��ة س��واء
كانوا نوابا أو عاملني وخالفه؟
 ل� �ق ��د ب � ��دأن � ��ا ب �ع �م ��ل م �ل �ف��اتلجميع الذين نقدم لهم خدماتنا
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ب� �ص� �ف ��ة ع� ��ام� ��ة ب �ح �ي��ث
يكون امللف بمنزلة سجل طبي
ل �ت �ط��ور ال� �ح ��ال ��ة ال �ص �ح �ي��ة ل�ك��ل
مستفيد لنستدل به عند الكشف
والتشخيص كلما راجعنا طالب
الخدمة.
• ه ��ل ل��دي �ك��م خ � �ط ��وات ت��وس �ع �ي��ة
مل� ��واج � �ه� ��ة زي� � � � ��ادة أع� � � � ��داد ال �ع��ام �ل�ي�ن
ب��امل�ج�ل��س س ��واء م��ن ح�ي��ث امل�ن�ش��آت
او العيادات التي تقدمون من خاللها
الخدمة؟
 ب��ال �ف �ع��ل ن�ت�ي�ج��ة للتشجيعامل� �س� �ت� �م ��ر م � ��ن رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
وح�ث�ن��ا ع�ل��ى االرت �ق��اء بمستوى
ال � ��رع � ��اي � ��ة ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ل � �ل � �س ��ادة
األع� �ض ��اء وال� � � ��وزراء وال �ع��ام �ل�ين
وض� �ي ��وف امل �ج �ل��س ش��رع �ن��ا ف��ي
ع �م��ل ف �ح��وص��ات ط �ب �ي��ة لجميع
طالبي الخدمة بشكل دوري إما
كل شهر وإما كل شهرين لتكون
ه �ن��اك م�ت��اب�ع��ة م�س�ت�م��رة لصحة
النواب والوزراء وحتى ذويهم.
أم� � � � � ��ا م � � � ��ن ح � � �ي� � ��ث امل� � �ن� � �ش � ��آت
ف� � �س� � �ت� � �ض � ��اف إل � � � � ��ى ع � �ي� ��ادت � �ن� ��ا

التتمة ص13

لقائي رئيس
المجلس كان في
قمة المسؤولية
والتوجيه السديد
وفرنا الرعاية
الصحية لما يقارب
 1300موظف في
األمانة العامة
وسكرتارية النواب
نشكر وزارة الصحة
على تعاونها البناء
معنا بتوجيهات
من العبيدي
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يتفانون في العمل على حساب صحتهم

الغانم وجه إلى االرتفاع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة ألعضاء المجلس نوابا ووزراء
تتمة المنشور ص12
باملجلس غرفة فحص لألعضاء
وال � � � � ��وزراء ف� ��ي امل� �ب �ن ��ى ال �ج��دي��د
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س وس� � �ي� � �ض � ��اف ل� �ه ��ذه
ال�ع�ي��ادة ال��وح�ي��دة ع �ي��ادة أخ��رى
بالقرب من مبنى املكتبة ولكنها
ستكون أصغر نسبيا.
علما بأننا ق��د قمنا بتقسيم
العيادة األساسية األولى بحيث
أصبح هناك مكان للكشف على
امل ��راج� �ع�ي�ن وع �م ��ل ال �ف �ح��وص��ات
وسحب العينات التي نرسل بها
إلى معامل التحليل باملستشفى
وأخ� � � � � � � ��ص ب� � � ��ال� � � ��ذك� � � ��ر م� �خ� �ت� �ب ��ر
م �س �ت �ش �ف��ى ال� � � ��رازي وال �ع��ام �ل�ي�ن
ب��ه ع�ل��ى ج�ه��وده��م امل�ب��ذول��ة فهم
يتفانون بالعمل.
وه �ن��اك م�ك��ان ل�ح�ف��ظ امل�ل�ف��ات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة وم� � �ك � ��ان ث� ��ال� ��ث ي �ك ��ون
بمثابة صيدلية لحفظ األدوي��ة
ون � �ح� ��ن ن� � �ح � ��اول ق � � ��در اإلم � �ك� ��ان
ت��وف�ي��ر االدوي� ��ة ال �ت��ي يحتاجها
النواب وال��وزراء توفيرا لوقتهم
وج�ه��ده��م ب��دال م��ن ذه��اب�ه��م إل��ى
ص �ي��دل �ي��ات امل �س �ت��وص �ف��ات ال�ت��ي
ي�ت�ب�ع��ون�ه��ا وك �م��ا ق �ل��ت م ��ن قبل
نحن نرسل طلبيات شهرية من
األدوي ��ة ال�ت��ي يحتاجها ال�ن��واب
بصفة دوري ��ة إل��ى امل�س�ت��ودع��ات
ويلبونها مشكورين أما األدوية
ال�س��ري�ع��ة ال �ت��ي ن�ص�ف�ه��ا لبعض
امل� ��راج � �ع �ي�ن ف ��إن� �ن ��ا ك� �م ��ا أش ��رن ��ا
م ��ن ق �ب��ل ن��رس��ل وص �ف��ات �ه��ا إل��ى
ص �ي��دل �ي��ة امل �س �ت �ش �ف��ى األم� �ي ��ري
ال �ت��ي ال ي�ق�ص��ر م �س��ؤول��وه��ا في
تسهيل مهمتنا بإيصال ال��دواء
إلى املريض بأسرع وقت دون ان
نحمله أعباء إضافية كي يكون
كل جهده موجها ألداء عمله في
املجلس.
• أش� ��رت� ��م إل� � ��ى ح ��رص� �ك ��م ع �ل��ى
م��د ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة إل��ى أس��ر ال�ن��واب
والوزراء كيف يتأتى ذلك؟
 ف ��ات �ن ��ي أن أح �ي �ط �ك��م ع�ل�م��اواالخ � � � ��وة ال � �ق� ��راء أن� �ن ��ي درس� ��ت
ط��ب عائلة ول��دي خ�ب��رة ف��ي هذا
امل�ج��ال ت��زي��د على ثماني عشرة
س �ن��ة وأن� ��ا س�ع�ي��د ب�ت�ق��دي��م ه��ذه
الخدمة بالفعل.
• م ��ا ح �ج��م ال� �ت ��ردد ال �ي��وم��ي على
العيادة يوميا تقريبا؟
 ي� � �ت � ��ردد ع� �ل ��ى ال � �ع � �ي� ��ادة م��اب�ي�ن  30إل� ��ى  40م ��راج ��ع ي��وم�ي��ا
وي�ت�ض��اع��ف ه��ذا ال �ع��دد ف��ي أي��ام
الجلسات املعتادة بالطبع أو في

حالة الجلسات اإلضافية.
• م � ��ا أب� � � ��رز ال � �ف � �ح� ��وص� ��ات ال �ت ��ي
ت�ج��رون�ه��ا ل�لأع�ض��اء وال�ق�ي��ادي�ين في
أيام الجلسات؟
 نحن نقوم بمتابعة شاملةلهم ون�ق��دم ال�خ��دم��ة مل��ن يطلبها
ف� ��ي أي � � ��ام ال� �ج� �ل� �س ��ات ب � � ��دء ا م��ن
ال� � �س � ��اع � ��ة ال � �س� ��اب � �ع� ��ة ص� �ب ��اح ��ا
وح� �ت ��ى ن �ه��اي��ة ال �ج �ل �س��ة وأب � ��رز
الفحوصات تتعلق عادة بقياس
السكر وضغط الدم خاصة لدى
أصحاب األمراض املزمنة.
• ما أبرز النصائح الطبية التي تود
أن تلفت النظر إليها؟
 ح� �ق� �ي� �ق ��ة أن� � � ��ا أج� � � ��د ب �ع��ضأع� � � �ض � � ��اء ال � �س � �ل � �ط � �ت �ي�ن ن �ت �ي �ج��ة
لتفانيهم في خدمة املواطنني ال
يهتمون كثيرا بصحتهم نظرا
النشغالهم ال�ش��دي��د ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن الضغظ النفسي والعصبي
الذي يتعرضون له.
كما أنصح الجميع بالتغذية
ال� �ج� �ي ��دة وب ��ان� �ت� �ظ ��ام وال� �ح ��رص
ع�ل��ى ع�م��ل ال�ف�ح��وص��ات ال��دوري��ة
ال �ت��ي ت�ط�م�ئ�ن�ه��م ع �ل��ى أح��وال �ه��م
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وأن� � � ��ا ح� ��ري� ��ص ع �ل��ى
أن أك� � � ��ون ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ال �ج �م �ي��ع
س��واء أث�ن��اء الجلسات أم خ��ارج
أوقات العمل الرسمية من خالل
االتصاالت التليفونية املفتوحة
لتقديم النصح واملشورة.

األمني العام عالم الكندري لدى لقائه د .صبري اسماعيل

• ع�لاق��ة ال �ن��واب وال � ��وزراء – نظرا
لطبيعة عملهم – ب��أم��راض العصر
وكيف تراها؟
 أن��ا أالح��ظ كثيرا م��ن ح��االتأم � � � � ��راض ال � �س � �ك � ��ري وال� �ض� �غ ��ط
وأم� � � � ��راض ال � �ش� ��راي �ي�ن وارت � �ف� ��اع
ن�س�ب��ة ال�ك��ول�ي�س�ت��رول وال��ده��ون
ال �ث�لاث �ي��ة ون �ح��ن ن�ت�ع��ام��ل معها
ل �ن �ع��رف م � ��دى ال� �ت� �غ� �ي ��رات ال �ت��ي
تطرأ على نسبها فإذا كان هناك

ت�غ�ي��ر ف��إن�ن��ا ن��رج��ع إل��ى امل��ري��ض
ون�س��أل��ه مل ��اذا ح��دث ه��ذا التغير
ون �ح��اول أن نفهم م��ا ط��رأ عليه
م ��ن ت� �غ� �ي ��رات س �ل��وك �ي��ة واآلث� � ��ار
الناجمة عنها تحليليا ثم نربط
ذل� ��ك ب �م��ا ي� �ح ��دث م ��ن ت �غ �ي��ر ف��ي
ص��ورة ال��دم سابقا والح�ق��ا وكل
ذل ��ك ي�ف�ي��دن��ا ف��ي م�ع��رف��ة ال�ح��ال��ة
الصحية للمريض وم��ا إذا كان
هناك ارتفاع في انزيمات الكبد

أو ض�غ��ط ال ��دم أو ن�س�ب��ة السكر
ونحاول أن نضبط هذه النسب
عند الحد املعقول واملقبول فإذا
ل��م تنضبط ن�ح�ي��ل امل��ري��ض إل��ى
امل �س �ت �ش �ف��ى إلج � � ��راء ف �ح��وص��ات
أعمق وأشمل.
• ه� ��ل ت� �ض� �ع ��ون ف� ��ي اع �ت �ب ��ارك ��م
االه�ت�م��ام بممارسة ال �ن��واب وال ��وزراء
والعاملني في املجلس للرياضة؟
 ه ��ذا س� ��ؤال م �ه��م واإلج ��اب ��ة:أن ه�ن��اك تفكيرا ف��ي عمل صالة
رياضية «جيم» بمبنى املجلس
وال � �ف � �ك ��رة م ��رح ��ب ب� �ه ��ا وامل� �ك ��ان
م ��وج ��ود ون ��أم ��ل أن ت� ��رى ال �ن��ور
ق ��ري� �ب ��ا ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون ال �ف��رص��ة
م� �ت ��اح ��ة إلق� ��ام� ��ة أي � � ��ام ري��اض �ي��ة
وب�ع��ض امل�س��اب�ق��ات وال�س�ب��اق��ات
بني جميع أفراد األسرة البرملانية
حتى تكون ممارستهم للرياضة
ف��ي ظ��ل م�ت��اب�ع��ة وإش � ��راف طبي
بل وإشراف رياضي أيضا حيث
س� �ي� �ت ��م االس � �ت � �ع ��ان ��ة ب �م �ش��رف�ي�ن
رياضيني إلنجاح الفكرة.
ه��ذا وستكون هناك مبادرات
كثيرة من جانبنا نطرحها على
املسؤولني ونحن على ثقة بأننا
سنجد كل التشجيع من رئاسة
وم�ك�ت��ب امل�ج�ل��س واألم �ي�ن ال�ع��ام
فالرئيس الغانم لديه طموحات
بأن يجعل من هذا املجلس مثاال
يحتذى للمجالس األخ��رى على
كل األصعدة.
• ما الجديد لديكم؟
 سنقوم بعمل دورات توعويةوم �ح ��اض ��رات ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ص�ح��ة
ال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة م� �ن� �ه ��ا االس � �ع� ��اف� ��ات
األول � �ي� ��ة وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع ��ام ��ل م��ع
مرض الضغط والسكر.

عادل الخرافي
وجهني إلى
االهتمام بصحة
األعضاء والوزراء
والعاملين
بالمجلس
الكندري أعطاني
دفعة معنوية
كبيرة في إشعاري
بالمسؤولية
األمانة
العامة قدمت
استعداداتها
لتسهيل مهمتي
وتوفير كل ما من
شأنه القيام بها
على أكمل وجه
ما بين  30إلى 40
مراجعا يترددون
على العيادة يوميا
ويتضاعف العدد
أيام الجلسات
أنصح بالتغذية
الجيدة والحرص
على عمل
الفحوصات الطبية
الدورية

 ..ويجري الكشف على أحد مراجعي العيادة
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نظم ندوة حول رؤيته في تطبيق قواعد الحوكمة

ديوان المحاسبة يصدر تقريرا عن تطبيق
الحكومة للحوكمة نهاية 2016
أعلن ديوان المحاسبة انه بصدد العمل على وضع
االسس الالزمة لتمكينه من رصد مدى مراعاة
الجهات المختلفة لقواعد الحوكمة وبالتالي
اصدار تقرير خاص بذلك عن الجهات المشمولة
برقابته في نهاية عام  2016من خالل التدقيق
والتحقق من مدى تطبيق مبادئ وقواعد
الحوكمة لتلك الجهات منطلقا من التعريف
الذي تبنته خطة التنمية.

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي

واك ��د رئ �ي��س ال ��دي ��وان ب��االن��اب��ة
ع� � ��ادل ال � �ص� ��رع� ��اوي ان ال �ح��وك �م��ة
اص �ب �ح��ت ن �ه��ج ال ��دول ��ة وم��وض��وع
ف � � ��ي خ� � �ط � ��ة ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ول� �ج� �م� �ي ��ع
اخ�ت�ص��اص��ات ال�ح�ك��وم��ة وبالتالي
اص � �ب� ��ح ل � ��زام � ��ا ع� �ل� �ي� �ن ��ا ال � �ت � �ع ��اون
للتعامل معها.
وق� � � ��ال ال� � �ص � ��رع � ��اوي ف � ��ي ن � ��دوة
رؤي��ة ال��دي��وان ح��ول تطبيق قواعد
ال� �ح ��وك� �م ��ة ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ه��ا دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ص �ب��اح ام ��س ف��ي م�ق��رة
ان ه� �ن ��اك ث �ل��اث م �س��ائ��ل الب � ��د م��ن
ت��وض �ي �ح �ه��ا االول � � ��ى ان� �ن ��ا ش��رك��اء
ول �ي��س رق �ب��اء ف��ي ن �ظ��ام ال�ح��وك�م��ة
وننطلق االن لوضع رؤية مشتركة
ف��ي ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ح��وك�م��ة
ب��ال�ش��ق ال��رق��اب��ي بالنسبة ل��دي��وان
املحاسبة وايضا بالشق التنفيذي
بالنسبة للمؤسسات االخرى ومن
ه � ��ذا امل� �ف� �ه ��وم ن �ن �ط �ل��ق ب��ال �ت �ع��اون
لوضع هذه اآلليات واالس��س التي
نعتمد عليها كذلك نتعاون لنضع
كل امكانيات ال��دي��وان واالستعانة
ب �خ �ب��رات ال �ج �ه��ات ف ��ي ال �ح��وك �م��ة.
والرسالة الثانية هي ان الحوكمة
داعمة التخاذ القرار ومرشدة له.
ام ��ا ال��رس��ال��ة ال�ث��ال�ث��ة ه��ي ان ما
نستند علية في مثل هذا املوضوع
ه��و وف��ق اس��س وم�ب��ادئ وضعتها
امل �ن �ظ �م��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ول ��دي� �ن ��ا ف��ي
القطاعات الحكومية مجموعة من
ال �ق��وان�ين ل�ك��ن ه�ن��اك ق�ط��اع آخ��ر لم
تغطه ه��ذه القوانني ونحن نسعى
إل� ��ى ت �غ �ط �ي��ة ه� ��ذا االم � ��ر م ��ن خ�ل�ال
وض��ع املعايير وتطبيق الحوكمة
بأفضل ال�ط��رق .ودي ��وان املحاسبة
حرص ان يكون هناك جدول زمني
وت�ك��ون ه�ن��اك رؤي��ة واض�ح��ة الفتا
إل��ى ان ال��دي��وان سيتابع ويساعد

ال� � �ج� � �ه � ��ات ال� � �ت � ��ي ت � ��ري � ��د ت �ط �ب �ي��ق
الحوكمة.
م��ن جانبه ق��ال ال��وك�ي��ل املساعد
ل� �ل ��رق ��اب ��ة ع� �ل ��ى ال � �ق � �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وال �ش��رك��ات امل �ش��رف ال �ع��ام ل�ف��ري��ق
ال �ح��وك �م��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ه��ول��ي ان
ال ��دول تبنت وض��ع نظم الحوكمة
الزدي � � ��اد ال �ح ��اج ��ة ال �ي �ه��ا ت �ب �ع��ا مل��ا
يشهده العالم من احداث والتحول
إل��ى الراسمالية التي تتعدد فيها
امللكية مما يتطلب ق��درا كبيرا من
التنظيم والشفافية والضبط.
وب � �ي � ��ن ان ح� � �ك � ��وم � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
استدعت إلى ايالء هذا االمر اهمية
ق�ص��وى وه��و م��ا ي�لاح��ظ ف��ي تبني
اه ��داف وس�ي��اس��ات ع��ام��ة رئيسية
ف��ي ال�خ�ط��ة التنموية 2020/2015
وتمثلت االه��داف بعده ام��ور منها
تطبيق قواعد السلوك واخالقيات
االدارة وفق متطلبات اتفاقية االمم
امل�ت�ح��دة ملكافحة ال�ف�س��اد ومكافأة
وح� �م ��اي ��ة امل �ب �ل �غ�ي�ن وك ��ذل ��ك وض��ع
آليات وقواعد جديدة تنظم تعيني
وت��رق�ي��ة ال�ق �ي��ادات العليا بالقطاع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ع� �ل ��ى اس � ��س ال � �ج� ��دارة
وال � �ك � �ف� ��اءة اض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال �ت �ق �ي �ي��م
ال � � � ��دوري مل �س �ت ��وى ال �ش �ف��اف �ي��ة ف��ي
القطاع الحكومي وتطوير العالقة
وال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين االج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة
والجهات املعنية بمكافحة الفساد
وحماية االموال العامة.
م��ن جهتها ق��ال��ت كبير مدققني
ب � � � � ��اإلدارة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ل ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
ال �ش��رك��ات رئ �ي��س ف��ري��ق ال�ح��وك�م��ة
ب � ��ال � ��دي � ��وان أم � ��ان � ��ي امل � �ب� ��ارك� ��ي إن
للحوكمة أثرها الفعال وااليجابي
في إدارة املؤسسات واملخاطر من
خ �ل��ال ت �ط �ب �ي��ق م � �ب� ��ادئ االف� �ص ��اح
والشفافية وروح امل�س��اء ل��ة وادارة

امل � ��وارد وت �ع��زي��ز ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ورف��ع
الكفاءة والفعالية.
وذك � � � ��رت أن ال � �ك ��وي ��ت أص� � ��درت
ب� � �ع � ��ض ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع � ��ات امل� �ن� �ظ� �م ��ة
للحوكمة وال �ت��ي حققت ج ��زءا من
اه � � ��داف ال �خ �ط��ة االن� �م ��ائ� �ي ��ة 2011
 -2015وذل � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال اص� � ��دار
م��رس��وم ب�ق��ان��ون ال�ش��رك��ات رق��م 25
لسنة  2012وامل�ع��دل بالقانون رقم
 97لسنة  2013اض��اف��ة إل��ى اص��دار
مجلس مفوضي هيئة أسواق املال
ال �ق ��رار رق ��م  48ل�س�ن��ة  2015ب�ش��أن
اص ��دار ق��واع��د الحوكمة للشركات
امل��درج��ة ف��ي ال �ب��ورص��ة وال�ش��رك��ات
امل �س��اه �م��ة امل ��رخ ��ص ل �ه��ا م ��ن ق�ب��ل
ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� � ��ال ك �م��ا ص� ��درت
ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ف ��ي 20
ي��ون�ي��و  2012ب �ش��أن ق��واع��د ون�ظ��م
الحوكمة في البنوك الكويتية.

عبدالعزيز الهولي

وفيما يتعلق بحوكمة القطاع
العام أفادت بأنه يجب على الدولة
أن ت�ت�ع��ام��ل م ��ع م �ب ��ادئ ال�ح��وك�م��ة
ك �م �ع��اي �ي��ر ل�ل�اص�ل�اح االق �ت �ص ��ادي
ح� �ي ��ث ال ي �م �ك��ن ألي اق� �ت� �ص ��اد أن
ينمو دون ان تترسخ فيه مبادئ
الحوكمة داعية إلى تفعيل أهداف
الخطة االنمائية للدولة للتصدي
لتلك املشكلة.
وأضافت أن الديوان عقد العديد
م ��ن ال � � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة وورش
العمل لتشر مفهوم الحوكمة وذلك
م ��ن ع � ��ام  2005الف� �ت ��ة إل � ��ى ت��رك �ي��ز
ال��دي��وان ف��ي خطته االستراتيجية
 2010 - 2006على هدفه الرئيسي
االول وال� � �خ � ��اص ب ��اض ��اف ��ة ق�ي�م��ة
الدائ � � ��ه م ��ن خ�ل��ال ت �ق��دي��م خ��دم��ات
رقابية ذات مستوى مهني متميز.
وق��ال��ت ان ال ��دي ��وان ش�ك��ل ف��ري��ق

إيمان املباركي في كلمتها في الندوة وبحضور هشام والي

ال �ح��وك �م��ة وأوك� �ل ��ت ل ��ه ارب� ��ع م�ه��ام
أواله� � � � � ��ا إع� � � � � ��داد دل� � �ي � ��ل إرش� � � � ��ادي
لتيهبل عمل ال��دي��وان ف��ي التحقق
م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال� �ش ��رك ��ات وال �ج �ه��ات
املشمولة برقابته لقواعد الحوكمة
املطلوبة والذي سيتم االنتهاء منه
في يونيو املقبل.
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ه� ��ي وض � ��ع ال �خ �ط��ط
ال �ل�ازم� ��ة ل �ن �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة ال �خ��اص��ة
ب�ه��ذه ال�ق��واع��د وال��دل�ي��ل االرش ��ادي
ل� ��دى امل��دق �ق�ي�ن ف ��ي ال� ��دي� ��وان الف �ت��ة
إل � ��ى أن امل �ه �م��ة ال �ث��ال �ث��ة ت�ت�ض�م��ن
وض� � � ��ع ال � �خ � �ط� ��ط ال� �ل ��ازم � � ��ة ل �ن �ش��ر
ال �ث �ق��اف��ة ال �خ��اص��ة ب �ه ��ذه ال �ق��واع��د
والدليل االرش��ادي لدى املختصني
والجهات املشمولة برقابة الديوان.
وامل � �ه � �م� ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ت �ت �م �ث��ل ف��ي
ت �ق��دي��م ال��دع��م ال �ف �ن��ي ل �ف��رق ال�ع�م��ل
املكلفة بإعداد الدراسات والتقارير

ال � �خ� ��اص� ��ة ب � �م� ��د ت� �ط� �ب� �ي ��ق ق� ��واع� ��د
ال �ح��وك �م��ة ف ��ي ال �ج �ه��ات امل�ش�م��ول��ة
برقابة الديوان.
وب � � � � � � � ��دوره ق� � � � ��ال ه � � �ش� � ��ام وال � � ��ي
م �م �ث��ل ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ان ال �ب �ن��ك
يولي اهتماما ملحاربة الفقراملدقع
ومن اولويات اهدافه والفقر يتركز
ف��ي مناطق بالعالم كآسيا وش��رق
اف��ري �ق �ي��ا وال �ح ��وك �م ��ة ل �ه��ا ط��ري �ق��ه
لتعزيز االقتصاد الوطني من خالل
استخدام املوارد السياسية.
وب� �ي ��ن ان ال� �ح ��وك� �م ��ة م� �ت� �ع ��ددة
فهناك كبيرة ومتوسطة وصغيرة
ورئيسية منها ماهو على مستوى
الدولة وماهو موجود في الدستور
ال � � � ��ذي ت� �ع� �م ��ل ب � ��ه ال� � � � ��دول اض ��اف ��ه
إل ��ى ال �ن �ظ��ر ل�ه�ي�ك��ل ال ��دول ��ة وك��ذل��ك
ال �ق �ض��اء وال �ق��ان��ون ودور ال�ب��رمل��ان
والديمقراطية املعمول بها وهناك
م� ��وج� ��ود ف� ��ي ق� �ط ��اع ��ات ال �ح �ك��وم��ة
ك��ال �ص �ح��ة وال� �خ ��دم ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
االخرى.
واض� � � � � ��اف ان ال � �ك � ��وي � ��ت س �ي �ت��م
ال�ت��رك�ي��ز ب�ه��ا ع�ل��ى منطقة ال�ق�ط��اع
العام كوزارة املالية ووزاره التعليم
ول��ذل��ك ه�ن��اك ف��روق��ات م��اب�ين دول��ة
واخ��رى لتطبيق وتعزيز الحوكمة
م�ش�ي��را إل ��ى ان اك �ب��ر وج ��ود للبنك
ال ��دول ��ي ه ��و ف ��ي ال �ك��وي��ت ل�ت�ع��زي��ز
ال�ح��وك�م��ة وه��و ي��دل ع�ل��ى ان هناك
اهتماما كبيرا توليه الكويت لدور
الحوكمة.

aldostoor

األربعاء  05ربيع األول  16 . 1437ديسمبر 2015

د .محمد الصباح :الكويت تبوأت مركزا
مرموقا بفضل ايراداتها النفطية
ق � ��ال وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �س��اب��ق
الشيخ الدكتور محمد صباح السالم
الصباح ان دولة الكويت استطاعت
أن تتبوا بفضل اي��رادات�ه��ا النفطية
م ��رك ��زا م ��رم ��وق ��ا ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
العربي وال��دول��ي وتحقيق اهدافها
الوطنية املنشودة.
واض ��اف ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور محمد
ال �ص �ب��اح ف��ي م �ح��اض��رة ال �ق��اه��ا في
ورشة عمل لباحثي الدكتوراه أمس
ب �ع �ن ��وان (ل �ع �ن��ة امل� � � ��وارد ال �ن �ف �ط �ي��ة)
ان امل �س��اع��دات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي قدمتها
الكويت ل�ل��دول الشقيقة والصديقة
ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن��ات ب�ل�غ��ت ن�ح��و 1200
م �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار اي ن� �ح ��و  4ب��امل �ئ��ة
م��ن ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ل�ه��ا ف��ي ح�ين لم
ت �ت �ج��اوز امل �س��اع��دات ال �ت��ي تقدمها
الدول الصناعية للدول النامية نحو
003ر 0ب��امل �ئ��ة م��ن ن��ات�ج�ه��ا امل�ح�ل��ي
االجمالي.
وذك ��ر ان��ه ن�ظ��را ال��ى ان استغالل
ال �ن �ف��ط ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق �ل��ص ال �ب �ع��د
الزمني للثروة النفطية فقد ادخلت
ال �ك��وي��ت ت�غ�ي�ي��را م�ه�م��ا وك �ب �ي��را في
ن�م��ط ت��وزي��ع ال �ث��روة ل�ي��س ف�ق��ط بني
ف�ئ��ات ال�ج�ي��ل ال�ح��ال��ي ب��ل اي�ض��ا بني

االج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة م��ن خ�ل�ال ق��ان��ون
ي �ن��ص ع �ل��ى ت �خ �ص �ي��ص ن �س �ب��ة 10
في املئة من اجمالي الدخل النفطي
السنوي ملصلحة األجيال القادمة.
وق� � ��ال ان � ��ه ن �ش ��ر م �ق ��ال ��ة ف� ��ي ع ��ام
 1987ف��ي ن �ش��رة (دي �ن��ار) ال �ت��ي ك��ان
ي�ص��دره��ا البنك ال�ت�ج��اري الكويتي
تناول فيها االختالالت الهيكلية في
االقتصاديات النفطية مضيفا «ما
اشبه اليوم باالمس».
واض � � � ��اف ان ب� �ع ��ض ال � � � ��دول ف��ي
منظمة (اوب ��ك) تتمتع باعلى دخل
للفرد في العالم اال انها تشارك بقية
دول ال�ع��ال��م النامية ف��ي ال�ع��دي��د من
مظاهر التخلف االق�ت�ص��ادي كعدم
امل � ��رون � ��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل االق� �ت� �ص ��ادي
ووجود سوق عمالة غير متكاملة.
واوض� � � � ��ح ان ال � �ق � �ط� ��اع ال �ن �ف �ط��ي
يعتبر بالنسبة لدول (اوبك) املصدر
الرئيسي للعمالت االجنبية وكذلك
الي � � � ��رادات ال� ��دول� ��ة م �ض �ي �ف��ا ان� ��ه ف��ي
نهاية السبعينات اخ��ذت كثير من
الدول املصدرة للنفط تتبنى وجهة
ال �ن �ظ��ر ال �ق��ائ �ل��ة ان ال �ث ��روة النفطية
ت �م �ث��ل ال �ب �ل �س��م ال� �س� �ح ��ري ل�ل�ت�غ�ل��ب
على العقبات ال�ت��ي تعترض طريق

د .محمد الصباح

التنمية ف �ب��دات ت�ت�ع��اط��ى العقاقير
النفطية بجرعات كبيرة غير عابئة
بخطر االدمان عليها.
واض � ��اف ان ��ه ف ��ي ال �ك��وي��ت ارت �ف��ع
االنفاق الحكومي خ�لال تلك الفترة
ب�س��رع��ة اذ زاد م��ا ي�خ��ص ال �ف��رد من
االن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي م��ن  406دنانير
ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  1970-1969ال��ى
حوالي  1800دينار في السنة املالية
 1980-1979وواك � � ��ب ذل � ��ك ازدي� � ��اد
م�ت��وس��ط االج� ��ور ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام

بنسبة تزيد على  80في املئة ما بني
عامي .1978 - 1972
واش ��ار ال��ى ان ال�ص��دم��ة النفطية
امل �ع��اك �س��ة ب� ��دات ع ��ام  1983ع�ن��دم��ا
ت �ه��اوت اس �ع��ار ال�ن�ف��ط وم�س�ت��وي��ات
االن � �ت� ��اج وه � ��و م� ��ا ادى ال � ��ى ك�ش��ف
ال�ع�ي��وب الهيكلية ال�خ�ط�ي��رة وم��دى
ضعف وهشاشة وض��ع اقتصادات
الدول املصدرة للنفط امام التقلبات
االقتصادية.
وت��وق��ع ان ت�س�ت�م��ر دول مجلس
التعاون في تكييف اقتصاداتها مع
ان �خ �ف��اض ع��وائ��د ال�ن�ف��ط وال�ت�ب��اط��ؤ
ب�م�ع��دالت ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي خ�لال
السنوات القليلة املقبلة مضيفا ان
م ��دى ن �ج��اح ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ك�ي�ي��ف ه��ذه
اليعتمد على مقدرة هذه الدول على
اج��راء التعديالت الهيكلية الالزمة
القتصاداتها فقط ولكن على مدى
استقرار سوق النفط العاملية وكذلك
االوضاع السياسية في املنطقة.
واف � ��اد ب� ��ان امل� ��ؤش� ��رات امل �ت��واف��رة
ت��دل ع�ل��ى ان دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ت �ب��ذل ج �ه ��ودا ج� ��ادة مل��واج �ه��ة ه��ذه
التحديات والتخاذ التدابير الالزمة
لتحسني االوضاع السائدة.

أخبار
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مسؤول أمني:الحمالت
التفتيشية على جمع
السالح مستمرة
اع�ل�ن��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب��دء
امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة لحملة ال�س�لاح
ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف ال�ت�ف�ت�ي��ش على
جميع مناطق الكويت م��ن أجل
ت �ط �ه �ي��ر ال � �ب �ل��اد م � ��ن االس �ل �ح ��ة
وال � ��ذخ � ��ائ � ��ر وامل � �ف� ��رق � �ع� ��ات غ �ي��ر
امل ��رخ� �ص ��ة وح� �ف ��اظ ��ا ع �ل ��ى أم ��ن
املجتمع.
وق��ال��ت إدارة االع �ل�ام االم�ن��ي
ب��وزارة الداخلية في بيان أمس
ان � �ه� ��ا ب� � � ��دأت امل� ��رح � �ل� ��ة ال �ث��ال �ث��ة
ب�ت�ف�ت�ي��ش ال �ج��واخ �ي��ر وامل� � ��زارع
بعد اس�ت�ص��دار االذن القانوني
م �ب �ي �ن��ة ان ال �ح �م �ل ��ة ت� ��أت� ��ي ف��ي
إط��ار الجهود املتواصلة ل��وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة الس �ت �ك �م��ال ال�ح�م�ل��ة
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ل � �ج � �م� ��ع االس � �ل � �ح� ��ة
وال � ��ذخ � ��ائ � ��ر وامل � �ف� ��رق � �ع� ��ات غ �ي��ر
املرخصة.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام
ل�ل�ادارة ال�ع��ام��ة ملباحث السالح
ال � �ل� ��واء ف� � ��راج ال ��زع� �ب ��ي ان ه��ذه
املرحلة تأتي ضمن استراتيجية
وزارة ال ��داخ� �ل � �ي ��ة وج� �ه ��وده ��ا
املستمرة لحفظ األمن واألمان.
وأش� � � � � � � � � � ��ار ال � � � � � � ��ى ال � � �ج � � �ه� � ��ود
واإلجراءات األمنية املكثفة التي
تقوم بها اإلدارة العامة ملباحث

ال� �س�ل�اح ب��ال �ت �ع��اون م ��ع أج �ه��زة
الوزارة امليدانية الستكمال خطة
ج �م��ع األس �ل �ح��ة غ �ي��ر امل��رخ �ص��ة
م �ض �ي �ف��ا ان ه � �ن� ��اك ت �ع �ل �ي �م��ات
واض �ح��ة ب��ال�ت�ع��ام��ل ال ��راق ��ي مع
امل��واط�ن�ين وف�ق��ا للقانون ووف��ق
منظومة متكاملة حتى يتحقق
الهدف االسمى من قانون جمع
االسلحة والذخائر واملفرقعات
غير املرخصة.
وذك � � � ��ر ال� � � �ل � � ��واء ال� ��زع � �ب� ��ي ان
مرحلة تفتيش الجواخير تعد
ب��داي��ة للمرحلة الثالثة التي تم
اع �ت �م��اده��ا وي �ع �ق �ب �ه��ا خ �ط��وات
اخ � � � � ��رى ح � �ت� ��ى ت � �ص� ��ل ال� � � ��ى ك��ل
املناطق املتوقع وجود األسلحة
غ �ي��ر امل��رخ �ص��ة وال �ت ��ي ت �ع��د من
االس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة وامل �ب��اش��رة
في انتشار الجريمة .
ودع��ا املواطنني ال��ى التعاون
م � ��ع االدارة ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ب��اح��ث
السالح من خالل سرعة اإلبالغ
ع � ��ن أي م� �ع� �ل ��وم ��ات ت� �ف� �ي ��د ف��ي
الكشف ع��ن األسلحة والذخائر
واملفرقعات غير املرخصة وذلك
م ��ن أج� ��ل أم� ��ن ال ��وط ��ن وس�ل�ام��ة
املواطنني.

تلفزيون المجلس تابع استعدادات االفتتاح

بوناشي :إشادة دولية بتصميم استاد جابر
وهو مجهز الستضافة مباراتين في يوم واحد

واك� � � � � � � ��ب ت � � �ل � � �ف� � ��زي� � ��ون امل � �ج � �ل� ��س
اس� �ت� �ع ��دادات اف �ت �ت��اح اس� �ت ��اد ج��اب��ر
امل� �ق ��ررة ي ��وم ال �ج �م �ع��ة امل �ق �ب��ل حيث
ت� ��اب� ��ع ب� ��رن� ��ام� ��ج ن � �ي ��و ك� ��وي� ��ت ت �ل��ك
االستعدادات والتقى مدير االستاد
خ��ال��د ب��ون��اش��ي ال� ��ذي أك ��د ح�ص��ول
استاد جابر على التصنيف الدولي
والقاري باعتماده ملعبا دوليا من
االت�ح��ادي��ن ال��دول��ي واآلس�ي��وي لكرة
القدم.
واس �ت �ع��رض ب��ون��اش��ي م�ج��ري��ات
أع�م��ال الصيانة املتكاملة لإلستاد
ق ��ائ�ل�ا :إن ال �ف��ري��ق امل �ش �ك��ل مل�ت��اب�ع��ة
اإلص�ل��اح� ��ات وال �ص �ي��ان��ة ل�لإس �ت��اد
ق��ام م�ن��ذ إن�ش��ائ��ه ف��ي  2011بحصر
أع � � � �م� � � ��ال ال � � �ص � � �ي � ��ان � ��ة ف� � � ��ي ج� �م� �ي ��ع
امل�ج��االت امليكانيكية واإللكترونية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وال �ت��ي ك��ان��ت ب�ح��ال��ة
س �ي �ئ��ة ل �غ �ي��اب ال �ج �ه��ازي��ن اإلداري

وال �ف �ن��ي امل �ت��اب �ع�ين وب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن إج��راء الصيانة خضع االستاد
لتقييم املكاتب االستشارية وحصل
على شهادة صالحية في عام .2012
وثمن بوناشي مساهمة الديوان
األم � � �ي� � ��ري وإش� � ��راف � � ��ه ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ة
اإلص�ل�اح ��ات ال �ش��ام �ل��ة ال �ت��ي خضع
لها االس�ت��اد وال�ت��ي استمرت تسعة
أشهر بالتعاون مع مكتب استشاري
ع ��امل ��ي وش �م �ل��ت ت �ل��ك اإلص �ل�اح� ��ات
ت�غ�ي�ي��ر أرض� �ي ��ة امل �ض �م��ار وإض ��اف ��ة
ش��اش��ات ج��دي��دة وص�ي��ان��ة األع�م��دة
الخرسانية.
وأضاف أن امللعب استقبل زيارات
دول �ي��ة م��ن ج�ه��ات إقليمية ودول�ي��ة
خ ��اص ��ة ب� ��إن � �ش� ��اءات امل�ل��اع� ��ب وق ��د
أب ��دت إع�ج��اب�ه��ا بتصميم االس �ت��اد
وت �ج �ه �ي��زات��ه وق� ��د خ �ض��ع االس �ت ��اد
لتقييم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

إستاد جابر

واالتحاد الدولي لكرة القدم وحصل
على أعلى الدرجات في التصنيفات
العاملية لجاهزية االس �ت��اد معتبرا
أن ذل��ك إن�ج��از كويتي ووس ��ام على

صدر جميع املشاركني في تجهيزه
على أعلى املستويات املطلوبة وفقا
للمواصفات العاملية.
ك � �م � ��ا أش � � � � ��ار إل � � � ��ى أن ت �ن �ظ �ي��م

ع �م �ل �ي��ة دخ� � ��ول امل �ل �ع��ب وال ��وص ��ول
إل� ��ى م �ك ��ان ال �ج �ل��وس ت �ت��م ب�ط��ري�ق��ة
سلسلة ومنظمة ب��داي��ة م��ن الحجز
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ل � �ل � �ت� ��ذاك� ��ر وم� � � � ��رورا
ب �ب��واب��ات ال ��دخ ��ول اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ثم
ب� ��واب� ��ات ال �ت �ف �ت �ي��ش وال� �ت ��ي ت�ع�ت�م��د
ط��ري �ق��ة ح��دي �ث��ة ال ت �ع��وق أو ت��ؤخ��ر
سير عملية ال��دخ��ول أم��ا تنظيمات
امل � � ��درج � � ��ات ف � �ه ��ي م� �ق� �س� �م ��ة إل � � ��ى 4
أق� �س ��ام ك ��ل م �ن �ه��ا ل ��ه ل� ��ون م�خ�ت�ل��ف
م ��ا ي �س �ه��ل ع�م�ل�ي��ة وص � ��ول امل �ت �ف��رج
إل��ى م�ق�ع��ده وه �ن��اك ج��زء مخصص
للدعوات الخاصة وكبار املسؤولني
واملنصة األميرية والغرف الخاصة
ب� ��امل � �ش� ��اه� ��دة وم � �ق� ��اع� ��د م �خ �ص �ص��ة
لذوي االحتياجات الخاصة ويرفق
ب��امل��درج��ات ع �ي��ادة ط�ب�ي��ة وخ��دم��ات
ل �ك �ب ��ار ال� �س ��ن وم� �ط ��اع ��م ال ��وج �ب ��ات
السريعة واملشروبات.

ك � � �م� � ��ا ت� � � �ح � � ��دث ب � � ��ون � � ��اش � � ��ي ع ��ن
وج � ��ود ن� �ظ ��ام إل �ك �ت��رون��ي ل�ص�ي��ان��ة
ع�ش��ب امل�ل�ع��ب ع��ن ط��ري��ق ص�ن��ادي��ق
إلكترونية تحدد الصيانة املطلوبة
ل �ل �ع �ش��ب وق� � � � ��راءة ح ��ال ��ة األرض � �ي ��ة
كما أن أرض امللعب ترتفع بمقدار
 10س�ن�ت�ي�م�ت��رات وت�غ�ط�ي�ه��ا شبكة
ص��رف خ��اص��ة ب��األم�ط��ار ف�ض�لا عن
وجود نظام لتوفير الشمس البديلة
ألج��زاء امللعب التي تحجب مظالت
املدرجات الشمس عنها حيث توجد
أرب�ع��ة أج�ه��زة كبيرة يتم تسليطها
على العشب لحصوله على الحرارة
املطلوبة تعويضا عن عدم تعرضه
املباشر للشمس.
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ناصر المحمد يرعى مؤتمر
من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي

سمو الشيخ ناصر املحمد األحمد الصباح أثناء حضوره املؤتمر

برعاية وح�ض��ور سمو الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د ب� ��دأت ام ��س االول
فعاليات املؤتمر الوطني الثالث
ع� �ش ��ر م � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ن � �ب� ��دأ وإل � ��ى
ال�ك��وي��ت ننتهي وذل ��ك ف��ي مكتبة
البابطني للشعر العربي.
وأث � �ن� ��ى س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ن��اص��ر
املحمد في كلمته االفتتاحية على
جهود القائمني على املؤتمر الذي
يكرم نخبة م��ن أب�ن��اء الكويت في
امل ��اض ��ي وال� �ح ��اض ��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل
وع � � �ل � � ��ى اس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ة م ��ؤس � �س ��ة
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز س � �ع� ��ود ال �ب��اب �ط�ي�ن
الثقافية لهذه الفعالية.
م��ن ج��ان�ب��ه أك��د رئ�ي��س املؤتمر

امل� �ح ��ام ��ي ي ��وس ��ف ال� �ي ��اس�ي�ن ف��ي
ك�ل�م�ت��ه أن امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي يستمر
ثالثة أي��ام يهدف إل��ى تعزيز قيم
ال � � ��والء وال� ��وف� ��اء ل �ل �ك��وي��ت ون �ش��ر
م�ع�ن��ى ال��وس �ط �ي��ة وال��وط �ن �ي��ة في
امل �ج �ت �م��ع وإح� �ي ��اء س �ي��ر وق� ��دوات
ل�ش�خ�ص�ي��ات ك��وي�ت�ي��ة م��ؤث��رة في
ت��اري �خ �ه��ا وي� �ك ��رم س �ن��وي��ا ن�خ�ب��ة
م��ن خ�ي��رة أب �ن��اء ال��وط��ن ف��ي شتى
مجاالت العمل الوطني والخيري
م�ش�ي��را إل ��ى أن رس��ال �ت��ه وأه��داف��ه
وغ ��اي ��ات ��ه وق �ي �م �ت��ه م �س �ت �م��دة م��ن
ع� � � ��ادات وت �ق ��ال �ي ��د ذل � ��ك امل �ج �ت �م��ع
املتماسك واملتآخي واملتالحم.
من جهته أك��د رئيس مؤسسة

«البيئة» تنهي القسم األول
من برنامج المدارس الخضراء
أن � �ه� ��ت ال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة أن �ش �ط��ة ال�ق�س��م
األول م� � ��ن ب � ��رن � ��ام � ��ج امل � � � � ��دارس
الخضراء الخامس للفصل األول
للعام الدراسي الحالي بمشاركة
 105م � ��دارس م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام
وال� �خ ��اص ل �ل �م��راح��ل االب �ت��دائ �ي��ة
واملتوسطة والثانوية.
وق��ال��ت ع�ض��و م�ج�ل��س اإلدارة
وم� � ��دي� � ��رة ال � �ب � ��رام � ��ج واألن� �ش� �ط ��ة
ب ��ال �ج �م �ع �ي ��ة ج � �ن� ��ان ب� � �ه � ��زاد ف��ي
ت� � �ص � ��ري � ��ح ص� � �ح � ��اف � ��ي ام � � � ��س ان
ب��رن��ام��ج امل� � ��دارس ال �خ �ض��راء في
دورت��ه الخامسة شمل  15محورا

ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ا وت� �ط� �ب� �ي� �ق� �ي ��ا ض �م��ت
م��وض��وع��ات ال �ط �ي��ور وال �ع��وام��ل
الطبيعية والتغير املناخي وآثاره
ع �ل��ى دول � ��ة ال �ك��وي��ت إض ��اف ��ة إل��ى
التصحر والنباتات الفطرية في
البيئة ال�ب��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت فضال
ع��ن م �ج��االت ن ��درة امل �ي��اه وج��ودة
م� �ي ��اه ال � �ش� ��رب وق � ��ان � ��ون ح �م��اي��ة
البيئة وإدارة شرطة البيئة.
وب �ي �ن��ت أن ب��رن��ام��ج امل � ��دارس
الخضراء قدم فعاليات مخصصة
ل� �ط ��اب ��ور ال� �ص� �ب ��اح إض� ��اف� ��ة إل ��ى
ال ��ورش ال�ت��دري�ب�ي��ة وامل�ح��اض��رات
العلمية.

الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني

ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز س � �ع� ��ود ال �ب��اب �ط�ي�ن
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال� �ش ��اع ��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز
س � �ع� ��ود ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن أن ال� ��وح� ��دة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م �ت��رس �خ��ة وم� �ت� �ج ��ذرة
ول �ي �س��ت ج ��دي ��دة وأن م� �ح ��اوالت
شقها لن تجد لها مكانا ولم ولن
تنجح في تحقيق أهدافها املقيتة.
م� � ��ن ن ��اح� �ي� �ت� �ه ��ا دع� � � ��ت ع �ض��و
ال� �ف ��ري ��ق االس � �ت � �ش� ��اري ل �ل �م��ؤت �م��ر
املحامية كوثر عبدالله الجوعان
إلى تأسيس مسار جديد بشراكة
شبابية مثمرة وبناءة في صناعة
اتخاذ القرار واقتراح آلية لتنفيذ
ذل � � ��ك امل� � �س � ��ار ب �ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س
وط �ن��ي ل �ل �ش �ب��اب ي �ق��وم ب�م�ت��اب�ع��ة

أنشطتهم وتيسير أم��وره��م عبر
م��ؤس�س��ات وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال �ش �ب��اب ل�ت�ع��زي��ز م�ش��ارك�ت�ه��م في
رسم وتنفيذ البرامج والسياسات
لبناء مستقبل واعد للوطن.
ب � ��دوره أك� ��د م �م �ث��ل ش��رك��ة زي��ن
ل�ل�ات� �ص ��االت ول� �ي ��د ال �خ �ش �ت��ي إن
الشباب بعزيمته وإص ��راره ق��ادر
ع� �ل ��ى م � �م ��ارس ��ة دوره ب �ف��اع �ل �ي��ة
مشيرا إلى أن ما ينقصه هو املزيد
من الدعم وااللتزام واالهتمام وأن
توفر له األرض الخصبة لالبداع
الذي يصب في مصلحة مستقبل
هذا الوطن.

الدعيج :حريصون على التعاون
مع مؤسسات الدولة
أك� � ��د رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س اإلدارة
وامل � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام ل ��وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء
الكويتية «ك��ون��ا» ورئ�ي��س اتحاد
وك � ��االت األن� �ب ��اء ال �ع��رب �ي��ة «ف��ان��ا»
ال �ش �ي ��خ م � �ب� ��ارك ال ��دع� �ي ��ج ح ��رص
وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى مد
ج � �س� ��ور ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع م �خ �ت �ل��ف
امل��ؤس�س��ات الكويتية ف��ي ال��داخ��ل
والخارج من أجل تحقيق أهدافها
ال��وط �ن �ي��ة وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا إع�ل�اء
مكانة الكويت وتحقيق مصالح
أب �ن��ائ �ه��ا م �ش �ي��را إل � ��ى ال�ت�ن�س�ي��ق
ال � � ��دائ � � ��م وامل � �س � �ت � �م� ��ر ب �ي ��ن ك ��ون ��ا
ووزارة الخارجية .وت�ن��اول خالل

aldostoor

استقباله ف��ي مكتبه ام��س سفير
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ال�ج�م�ه��وري��ة
التونسية علي الظفيري والحديث
ع��ن دور اإلع�ل�ام ف��ي دع��م الجهود
الدبلوماسية وتأثيره الكبير في
توطيد العالقات الدولية وتعزيز
ال �ت ��واص ��ل ب�ي�ن ث �ق��اف��ات م�خ�ت�ل��ف
ش �ع��وب ال �ع ��ال ��م .وأش � ��اد ال�س�ف�ي��ر
ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ب ��ال� �ج� �ه ��ود امل �ت �م �ي��زة
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ك ��ون ��ا ف ��ي دع��م
السياسة الخارجية لدولة الكويت
وم �س��ان��دة ج�ه��وده��ا ال��رام �ي��ة إل��ى
إش ��اع ��ة ال� �س�ل�ام وت �ح �ق �ي��ق األم ��ن
واالستقرار في العالم.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

قرية صباح األحمد التراثية
تفتح أبوابها الجمعة المقبل
ق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م�ه��رج��ان
ال �ش �ع �ب��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي ان ق��ري��ة ال�ش�ي��خ
صباح األحمد التراثية التي تستضيف
ف �ع��ال �ي��ات امل� �ه ��رج ��ان ال �ش �ع �ب��ي امل �ق��ام
بمكرمة أميرية سامية ستفتح أبوابها
ل��رواده��ا الجمعة املقبل فيما سيكون
االفتتاح الرسمي يوم السبت املقبل.
واض ��اف امل�ش��رف ال�ع��ام على القرية
املستشار ف��ي ال��دي��وان األم�ي��ري محمد
ضيف الله شرار في تصريح صحافي
أن ال �ق ��ري ��ة ب ��ات ��ت ج ��اه ��زة الس�ت�ق�ب��ال
ال � � � ��زوار ب� �ت� �ع ��اون الف � ��ت م ��ع ال �ج �ه��ات
املسؤولة في الدولة.
وذك� � ��ر ان وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ق��ام��ت
ب� ��وض� ��ع ب � ��واب � ��ات إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة أث� �ن ��اء
ال ��دخ ��ول ح��رص��ا ع �ل��ى س�ل�ام��ة وأم� ��ان
ال� ��رواد كما وض�ع��ت ك��ام�ي��رات مراقبة
للقرية ملتابعة أي تصرف مخل باألمن
واآلداب.

محمد ضيف الله شرار

واوض��ح أن القرية ستحتضن عدة
ف�ع��ال �ي��ات ل�ل �ف��رق ال�ش�ع�ب�ي��ة وأم�س�ي��ات
ش� �ع ��ري ��ة أي� � � ��ام ال� �خ� �م� �ي ��س وال �ج �م �ع��ة
وال �س �ب��ت م��ن ك��ل اس �ب��وع ك �م��ا س�ي�ق��ام
أس� � �ب � ��وع ال � �ف � �ن� ��ون ال� �ش� �ع� �ب �ي ��ة ل� �ل ��دول
العربية حيث ستقدم فرق شعبية من
ال�س�ع��ودي��ة وامل �غ��رب واألردن ع��روض��ا
فلكلورية.
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