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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يهنئ نظيريه في باربادوس
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقيتي تهنئة الى
كل من رئيس املجلس الوطني في باربادوس مايكل كارنجتون
ورئ �ي��س مجلس ال�ش�ي��وخ ك�ي��ري��ان ف .إي�ف�ي��ل  ،وذل ��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.

أكد عدم التعاون مع الحكومة إذا لم تنفذ التشريعات

الزلزلة لـ«الدستور» :إحالة المتورطين
في الداو وادفانتج إلى مكافحة الفساد
أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب د.ي ��وس ��ف
الزلزلة طرح آل�ي��ة عمل لتحديد
االول��وي��ات ال�ت��ي ي�ج��ب ان تكون
ف � � ��ي ج � � � � ��دول اع� � � �م � � ��ال امل� �ج� �ل ��س
ب �خ �ص��وص ال �ت �ش��ري �ع��ات س ��واء
كانت مشاريع ق��وان�ين حكومية
أم اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ن �ي��اب �ي��ة
مشيرا ال��ى ان الحكومة بالفعل
أصبحت عاجزة عن تنفيذ هذه
القوانني.
وبسؤاله ان استمرت الحكومة
ف��ي ع ��دم ت�ن�ف�ي��ذه��ا ال�ت�ش��ري�ع��ات

وع��دم ح�ض��وره��ا اج�ت�م��اع لجنة
االول��وي��ات فهل سيكون االتجاه
ال ��ى رف ��ع ك �ت��اب ع ��دم ت �ع��اون مع
ال �ح �ك��وم��ة أك ��د ذل ��ك ب �ق��ول��ه :مئة
باملئة ولتتجرأ ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة
ع�ل��ى ع��دم التعاون وس �ت��رى ما
سيحدث لها.
ومن جهة أخرى شدد النائب
د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
لـ«الدستور» على ضرورة احالة
امل� �ت ��ورط�ي�ن ف ��ي ق �ض �ي��ة «ال� � ��داو»
ع� �ل ��ى ه �ي �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ف �س ��اد
وادانتهم سياسيا كاشفا عن ان

جلسة ال �ي��وم ستشهد مكاشفة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ح��ول
ت �ن�ف �ي��ذ ال� � � ��وزراء ل �ب��رن��ام��ج عمل
ال �ح �ك��وم��ة خ �ص��وص��ا ان بعض
الوزراء لم ينجز شيئا يذكر.
وشدد الزلزلة على ضرورة أن
يصوت املجلس على توصيات
ال� � ��داو وادف ��ان� �ت ��ج الف� �ت ��ا ال� ��ى ان
التوجه العام يشير الى املوافقة
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ت ��وص �ي ��ات ال �ت��ي
م��ن ض�م�ن�ه��ا االح ��ال ��ة ال ��ى هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وذل ��ك ح�ت��ى ال
تكرر هذه االخطاء في املستقبل.

دستورنا كنز رائع يضاهي أعظم الدساتير الدولية

عبدالصمد لـ «الدستور» :صاحب السمو
يقود سفينة الكويت بحكمة واقتدار

أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن��ائ��ب
ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د أن اه� ��م ما
ي �ح �م��ي ال �ك��وي��ت ه ��و ال �س �ي��اس��ة
امل� �ت ��وازن ��ة ل �ل �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
ممثلة ب�ص��اح��ب ال�س�م��و االم�ي��ر
ال� � ��ذي ي� �ق ��ود ال �س �ف �ي �ن��ة ب�ح�ك�م��ة
واقتدار وسياسة متوازنة.
وأشار في حديث لـ«الدستور»
إلى أن الكويت تحاول دائما نشر
ال �ف �ك��ر ال��وس �ط��ي امل �ع �ت��دل س��واء
على مستوى الحكومة أم على
مستوى مجلس االمة وقبل ذلك
على مستوى القيادة السياسية
ال��رش�ي��دة ال�ت��ي حظيت باجماع
العالم بسياستها املتوازنة.
وق��ال عبد الصمد ان املجتمع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ت � �م� ��رس ف � ��ي ال �ع �م��ل
ال� �س� �ي ��اس ��ي م� �ن ��ذ م� ��ا ي� �ق ��رب م��ن
ن�ص��ف ق ��رن واص �ب��ح ل��دي��ه وع��ي

عدنان عبدالصمد

وساعد على ذلك وجود دستور
رائ ��ع ي�ض��اه��ي اع �ظ��م ال��دس��ات�ي��ر
ال��دول�ي��ة فضال ع��ن اي�م��ان راس��خ
ل � � � ��دى ال � � �ق � � �ي� � ��ادات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
امل �ت �ع��اق �ب��ة ب �م �ن��اخ ح��ري��ة ال�ف�ك��ر
وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع� � ��ن ال � � � � ��رأي وك� � ��ان

العالمنا الوطني دور راسخ في
تنمية هذه الروح.
إل� ��ى ذل� ��ك ش� ��دد ع �ب��د ال�ص�م��د
على ض��رورة ان تنفذ الحكومة
توجهها بربط الخطة السنوية
بامليزانية ال�ع��ام��ة م��ؤك��دا رفض
امل � �ش� ��اري� ��ع ال � �ت� ��ي ت � �ك� ��ون خ � ��ارج
الخطة االنمائية للدولة.
واضاف عبدالصمد ان اعطاء
املجلس االعلى للتخطيط وضع
خارطة طريق للخطط السنوية
ل � ��وزارات ال��دول��ة ت��وج��ه عقالني
وم� �ن� �ط� �ق ��ي وم � � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض ان
تتخذه الحكومة سابقا ،على أال
تعارض الخطة امليزانية.

تفاصيل (ص)09-08

واوض � � � � ��ح ان ه � �ن � ��اك اك � �ث � ��ر م��ن
رأي وت��وص �ي��ة س�ت�ك�ش��ف عنها
ال�ج�ل�س��ة ح �ي��ث ان ق�ض�ي��ة ال ��داو
ف ��ي اروق� � ��ة ال �ن �ي��اب��ة ول� ��م ن �ع��رف
ك�ي��ف ستتجه االم ��ور م��ؤك��دا ان
م�لاح�ظ��ات ال �ن��واب س�ت�ص��ب في
الصالح العام.
ومن جهة اخرى كشف الزلزلة
أن لجنة االول��وي��ات ستستدعي
ك� � ��ل ال � � � � � � � ��وزراء ك �ل ��ا ع � �ل� ��ى ح� ��دة
ملناقشتهم ح��ول تنفيذ برنامج
ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة ون�س�ب��ة ان �ج��ازه
ل ��ه م �ش �ي��را ال ��ى ان ه �ن��اك بعض

تلفزيون المجلس
عبداهلل التميمي:
 مجلس األمة أبرزصورة الكويت
دوليا بإقرار
حزمة قوانين
حقوقية
 قانون البصمةالوراثية يختص
بالجرائم وال
يستخدم إلثبات
األنساب
 طلب الحضانةيخضع لشروط
قد ال تتوافر في
جميع الراغبين
تفاصيل (ص)12

ال��وزارات لم تنفذ من برنامجها
اال القليل .وايضا البعض اآلخر
نفذ ما تيسر من البرنامج املناط
ب� ��ه وق� ��دم� ��ت ال �ك �ث �ي ��ر وس �ي �ت��رك
املجال للنواب ملناقشة هذا االمر
م��ؤك��دا ان جلسة ال�ي��وم ستكون
ج�ل�س��ة م�ك��اش�ف��ة ب�ين السلطتني
املجلس والحكومة بشأن تنفيذ
الوزراء لبرنامج عمل الحكومة.
تفاصيل (ص)06

د.يوسف الزلزلة

مليونا دينار تجاوزات الهيئات
الخيرية الخارجية باألوقاف
ك � �ش � �ف� ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي أن ه �ن��اك
بعض البنود املتعلقة باملساعدات
الخيرية لبعض الهيئات الخيرية
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي وزارة األوق � � ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة ش� �ه ��دت
تجاوزا بالصرف ملا هو معتمد في
امليزانية بما يقارب مليوني دينار
ودون وج ��ود امل �س �ت �ن��دات امل��ؤي��دة
ل��ذل��ك وب �ع��ض ه ��ذه امل�ب��ال��غ كانت

م �ع �ت �م��دة ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ألغ� ��راض
التدريب واملؤتمرات وغيرها.
وأض��اف عبدالصمد ان اللجنة
اط� �ل� �ع ��ت ع� �ل ��ى اإلج� � � � � � ��راءات ال �ت��ي
ات �خ ��ذت �ه ��ا ال� � � � ��وزارة ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
ض� �ع ��ف ق ��درت� �ه ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف��ي
إنجاز مشاريعها اإلنشائية.
تفاصيل (ص)04

المعاقين :خالف حكومي حول
إضافة اإلعاقة التعليمية
ق � � � � � � ��ال رئ� � � � �ي � � � ��س ل � � �ج � � �ن� � ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة النائب ماضي
الهاجري ان اللجنة اجتمعت أمس
ملناقشة االق�ت��راح بقانون املقدم من
ق�ب��ل ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل بإضافة
االعاقة التعليمية لفئة املستفيدين
من قانون ذوي االعاقة.
واوض � � � ��ح ال � �ه� ��اج� ��ري ان وزارة
التربية رح�ب��ت باملقترح امل�ق��دم في
ح�ين تحفظت وزارة امل��ال�ي��ة وهيئة

ذوي االع��اق��ة ع�ل��ى امل �ق �ت��رح لكلفته
املالية وذل��ك لعدم وض��وح مفهومه
م�ب�ي�ن��ا ان ال �ل �ج �ن��ة ارت � ��أت ان ت�ق��دم
الهيئة تصورها بشأن هذا املقترح
لتحديد ه��ذه الفئة علميا ليتسنى
ضمها للمشمولني بالقانون.

تفاصيل (ص)07
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العمير أدى اليمين الدستورية وزيرا لألشغال أمام سموه

أمير البالد يستقبل وزير الدفاع الكندي
والمفوض السامي لشؤون الالجئين
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
حفظه الله ورع��اه -بقصر بيانص� �ب ��اح ام� ��س وب �ح �ض��ور س�م��و
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح رئ�ي��س مجلس
الوزراء باالنابة ووزير الداخلية
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ال�ح�م��د
ال �ص �ب��اح ح �ي��ث ق� ��دم ل �س �م��وه د.
علي صالح العمير الداء اليمني
ال��دس �ت��وري��ة ام ��ام س �م��وه حفظه
ال� �ل ��ه وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه
وزيرا لالشغال العامة.
وح� �ض ��ر م ��راس ��م اداء ال �ق �س��م
ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ش � � ��ؤون ال � ��دي � ��وان
األم � � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي ج � ��راح
ال�ص�ب��اح ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر
ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان� � ��س خ��ال��د
ال � �ص� ��ال� ��ح وام� �ي� ��ن ع� � ��ام م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ع �ب��دال �ل��ه
ال��روض��ان وم��دي��ر مكتب حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
احمد فهد الفهد ورئيس املراسم
وال �ت �ش��ري �ف��ات األم �ي��ري��ة ال�ش�ي��خ
خالد العبدالله الصباح الناصر
الصباح.
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل ��ه ورع� � � ��اه  -ب�ق�ص��رب�ي��ان ص�ب��اح ام��س محافظ بنك

الكويت املركزي د.محمد يوسف
الهاشل حيث اهدى سموه رعاه
ال�ل��ه مسكوكة ت��ذك��اري��ة احتفاال
بتسمية حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
قائدا للعمل االنساني.
واستقبل سموه نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع
ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال� �ج ��راح ال�ص�ب��اح
ووزي��ر الدفاع الكندي هارجيت
س�ي�ن��غ س��اج��ان وال ��وف ��د امل��راف��ق
وذل ��ك بمناسبة زي��ارت��ه للبالد.
وح � �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه املنسق
ال �ع��ام وك�ي��ل االم�ي�ن ال �ع��ام لالمم
امل� �ت� �ح ��دة ل� �ل� �ش ��ؤون االن �س��ان �ي��ة
ستيفن براين واملفوض السامي
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني
ان �ط��ون �ي��و غ ��وت �ي ��رس وال� �س ��ادة
امل� �ش ��ارك�ي�ن ب��امل��ؤت �م��ر ال �س �ن��وي
ل �ل �ش��راك��ة ال �ف �ع��ال��ة وامل �ع �ل��وم��ات
الستجابة انسانية افضل وذلك
بمناسبة انعقاد املؤتمر بدولة
الكويت.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح.
وبعث حضرة صاحب السمو
أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األحمد الجابر الصباح -حفظه
ال�ل��ه ورع� ��اه -ببرقية تهنئة ال��ى

 ..ومستقبال محافظ البنك املركزي

سمو األمير مستقبال د.علي العمير

ف�خ��ام��ة ال �ي��وت ب��ال�غ��ري��ف ح��اك��م
ع� ��ام ب� ��رب� ��ادوس ال �ص��دي �ق��ة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.

ومستقبال املفوض السامي لشؤون الالجئني

ولي العهد يستقبل وزير المالية ورئيس جهاز األمن الوطني
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح ام��س نائب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية
وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س خ��ال��د
الصالح.
واس �ت �ق �ب��ل س �م ��وه -ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه-
م � �ح� ��اف� ��ظ ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل � ��رك � ��زي
د.محمد يوسف الهاشل حيث أهدى
سموه حفظه الله مسكوكة تذكارية
اح �ت �ف��اال ب�ت�س�م�ي��ة ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
األح�م��د الجابر الصباح حفظه الله
ورعاه قائدا للعمل اإلنساني.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال � �ل� ��ه رئ� �ي ��س ج� �ه ��از األم� ��ن
ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ع �ل��ي ص�ب��اح
السالم الصباح.
واستقبل سموه حفظه الله سفير
دول��ة الكويت لدى كندا عبدالحميد
ال� �ف� �ي� �ل� �ك ��اوي .ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل س�م��و
ول��ي ال�ع�ه��د حفظه ال�ل��ه سفير دول��ة
الكويت لدى موريتانيا خالد محمد
الشيباني.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ببرقية تهنئة الى فخامة اليوت

ب ��ال� �غ ��ري ��ف ح ��اك ��م ع� � ��ام ب� ��رب� ��ادوس
ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
ل� �ب�ل�اده م �ت �م �ن �ي��ا ل �ف �خ��ام �ت��ه م��وف��ور
الصحة والعافية.
ك �م ��ا ب �ع ��ث س �م ��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
م� � �ب � ��ارك ال� �ح� �م ��د ال � �ص � �ب� ��اح رئ �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء حفظه ال�ل��ه ببرقية
تهنئة مماثلة.

سمو ولي العهد مستقبال أنس الصالح
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هنأ االمارات بذكرى العيد الوطني الرابع واألربعين

مجلس الوزراء :مد الحماية التأمينية
للعسكريين الخليجيين
واف� � ��ق م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
توصية لجنة الشؤون القانونية
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� � �م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون
ب �ش��أن م ��د ال �ح �م��اي��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين م ��ن م��واط �ن��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
ال� �ع ��رب� �ي ��ة و اس� �ت� �ح� �ق ��اق ب �ع��ض
العسكريني الخليجيني ملعاشات
تقاعدية أو مكافآت تقاعد وفقا
ل�ل�ق��ان��ون  70ل�س�ن��ة  1980وذل��ك
في الفترة الالحقة على التاريخ
امل� �ح ��دد ل�ل�ع�م��ل ب��ال �ق��ان��ون محل
امل �ش��روع وف�ق��ا ل�ل�م��ادة ( )10منه
وم �ع��ال �ج��ة ح � ��االت االس �ت �ح �ق��اق
املذكورة خالل الفترة من تاريخ
العمل بالقانون حتى نشره في
الجريدة الرسمية وق��رر مجلس
ال � � ��وزراء امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى م �ش��روع
القانون ورفعه لحضرة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورع��اه
ت �م �ه �ي��دا إلح��ال �ت��ه ع �ل��ى م�ج�ل��س
األمة.
وق � � ��د ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
اج �ت �م��اع��ه األس �ب��وع��ي ام ��س في
ق��اع��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي قصر
ب� �ي ��ان ب ��رئ ��اس ��ة ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب��االن��اب��ة ووزي ��ر الداخلية وبعد
االج� �ت� �م ��اع ص� ��رح وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال � ��وزراء ووزي��ر
الكهرباء وامل��اء بالوكالة الشيخ
م �ح �م��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� � �ب � ��ارك ب ��ان
مجلس ال� ��وزراء اح�ي��ط علما في
م �س �ت �ه��ل اج� �ت� �م ��اع ��ه ب ��امل ��رس ��وم
ال �ص��ادر بقبول ح�ض��رة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورع��اه
االس� �ت� �ق ��ال ��ة امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن وزي� ��ر
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وزي��ر الكهرباء
واملاء أحمد خالد أحمد الجسار.
وق � � ��د ع� �ب ��ر م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ع��ن ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل�لان�ج��ازات
ال� �ط� �ي� �ب ��ة ال� � �ت � ��ي ح� �ق� �ق� �ه ��ا وزي� � ��ر
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة وزي��ر الكهرباء
وامل � � � � � ��اء وت � � �ع� � ��اون� � ��ه اإلي � �ج� ��اب� ��ي
وجهوده املخلصة التي قام بها
طيلة فترة توليه مهام منصبه
ال��وزاري متمنيا له دوام النجاح
والتوفيق.
ك �م��ا أح� �ي ��ط م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ع�ل�م��ا ب �ص��دور م��رس��وم بتعيني
أنس خالد الصالح نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
باإلضافة إلى عمله وزيرا للنفط

المجلس يتمنى
التوفيق للوزراء
الصالح والعمير
والمبارك
في تحقيق
مصلحة الوطن
والمواطنين

االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

بالوكالة وتعيني د.ع�ل��ي صالح
ال�ع�م�ي��ر وزي� ��را ل�لأش�غ��ال ال�ع��ام��ة
ووزي� ��را ل�ل��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم � � � ��ة وك � ��ذل � ��ك ت� �ع� �ي�ي�ن ال �ش �ي��خ
محمد عبدالله امل�ب��ارك الصباح
وزي � ��را ل �ل��دول��ة ل� �ش ��ؤون مجلس
ال� � � � ��وزراء ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ع�م�ل��ه
وزي ��را للكهرباء وامل ��اء بالوكالة
متمنيا ل�ه��م ال�ن�ج��اح والتوفيق
ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق م �ص �ل �ح��ة ال ��وط ��ن
واملواطنني في معاونة إخوانهم
الوزراء.
ث� � ��م اط� � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ع�ل��ى ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح�ف�ظ��ه
ال �ل��ه ورع ��اه م��ن ف�خ��ام��ة الرئيس
دان�ي��ل اورت�ي�غ��ا س��اف�ي��درا رئيس
ج�م�ه��وري��ة ن�ي�ك��اراغ��وا الصديقة
وال�ت��ي تضمنت معاني التقدير
ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
حفظه الله ورعاه ولدولة الكويت
وش �ع �ب �ه��ا ال� �ك ��ري ��م وب �م �ك��ان �ت �ه��ا
ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل �س �ت �ح �ق��ة وال �س �ع��ي
ل�ت�ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات ال�ط�ي�ب��ة بني
البلدين الصديقني.
ث � ��م أح � �ي� ��ط م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ع�ل�م��ا ب�ن�ت��ائ��ج ال��زي��ارة ال �ت��ي ق��ام
ب� �ه ��ا ل � �ل � �ب �ل�اد م ��وي� �س� �ي ��س ع �م��ر
هاليسليفنس اس�ي�ف�ي��دو ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة ن� �ي� �ك ��اراغ ��وا
ال�ص��دي�ق��ة وال �ت��ي ت �ن��اول��ت بحث
سبل توطيد العالقات الثنائية

بني البلدين الصديقني في كافة
امل � � �ج � ��االت وت� �ن� �س� �ي ��ق ال� �ت� �ع ��اون
امل�ش�ت��رك ح�ي��ال آخ��ر املستجدات
ع � �ل� ��ى ال � �س� ��اح � �ت�ي��ن اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
والدولية باإلضافة إلى القضايا
محل االهتمام املشترك.
ك� �م ��ا أح� � � ��اط رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء باالنابة ووزير الداخلية
ال� �ش� �ي ��خ م� �ح� �م ��د خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
الصباح مجلس ال��وزراء بنتائج
االج �ت �م��اع ( )34ل � ��وزراء داخ�ل�ي��ة
دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخليج العربية الذي عقد بدولة
قطر مؤخرا وذلك لبحث األوضاع
األم� � �ن� � �ي � ��ة وال� � �ت� � �ح � ��دي � ��ات ال� �ت ��ي
ت��واج��ه دول امل �ج �ل��س وم�ن��اق�ش��ة
األوض� � � � ��اع وامل � �س � �ت � �ج ��دات ال �ت��ي
تشهدها املنطقة وس�ب��ل تعزيز
التنسيق ضمن منظومة العمل
املوحد وآل�ي��ات التنفيذ ودراس��ة
اإلج � � � � � � � ��راءات األم � �ن � �ي� ��ة امل �ت �ب �ع��ة
مل ��واج� �ه ��ة م� ��ا ي� �ط ��رأ م� ��ن أح � ��داث
وق��د أسفر االجتماع عن توحيد
الرؤى وتنسيق املواقف في إطار
رؤية أمنية شاملة متكاملة لدعم
وترسيخ األمن الخليجي املوحد
كما ت��م التوصل إل��ى العديد من
ال �ت��وص �ي��ات وال� � �ق � ��رارات امل�ه�م��ة
التي تدفع مسيرة العمل األمني
الخليجي.
ث� � ��م ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ت� � ��وص � � �ي� � ��ات ل � �ج � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون

القانونية بشأن مشروع مرسوم
باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن
ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال ال�ت��أم�ين بني
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
امل� �م� �ل� �ك ��ة األردن � � �ي� � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
وم � � �ش � ��روع م � ��رس � ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة
ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين دول ��ة الكويت
وحكومة دول��ة اإلم��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة ل� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � �خ� ��دم� ��ات
ال� � �ج � ��وي � ��ة وم � � � �ش� � � ��روع م� ��رس� ��وم
باملوافقة على مذكرة تفاهم حول
ال�ت�ع��اون ف��ي ق�ط��اع النقل البري
بني حكومة دولة الكويت (وزارة
امل��واص�لات) وحكومة جمهورية
ك��وري��ا (وزارة األراض ��ي والبنية
ال �ت �ح �ت �ي ��ة وال � �ن � �ق� ��ل) وم � �ش� ��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م��ذك��رة
تعاون بني حكومة دولة الكويت
(وزارة الكهرباء واملاء) وحكومة
ال � � �ي � ��اب � ��ان (وزارة االق � �ت � �ص� ��اد
والتجارة والصناعة) في مجالي
الكهرباء واملاء.
وق��رر مجلس ال ��وزراء املوافقة
على م�ش��اري��ع امل��راس�ي��م ورفعها
ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
حفظه الله ورعاه .
ث� � ��م ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال � �ش� ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ض��وء
ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ج �م��ل
ال �ت �ط��ورات ال��راه �ن��ة ف��ي ال�س��اح��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي وب �م �ن��اس �ب��ة

ذك � � ��رى ال� �ع� �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي ال ��راب ��ع
واألرب � � � �ع � �ي ��ن ل� � ��دول� � ��ة اإلم� � � � � ��ارات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل� � �ت� � �ح � ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة
يتقدم مجلس ال� ��وزراء بخالص
ال � �ت � �ه � �ن � �ئ� ��ة ل� � �ص � ��اح � ��ب ال� �س� �م ��و
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان
رئ �ي��س دول� ��ة اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل � �ت � �ح� ��دة ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وص ��اح ��ب
ال�س�م��و ال�ش�ي��خ محمد ب��ن راش��د
آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي��س ال��دول��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ح��اك��م
دب� ��ي ب ��دول ��ة اإلم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة الشقيقة وولي عهد ابو
ظبي نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة بدولة اإلمارات العربية
امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة س�م��و الشيخ
م�ح�م��د ب��ن زاي ��د آل ن�ه�ي��ان وإل��ى
أعضاء املجلس األعلى لالتحاد
وإلى الشعب اإلماراتي الشقيق.

رسالة رئيس
نيكاراغوا تضمنت
معاني التقدير
لصاحب السمو
ودولة الكويت
وإشادة بمكانتها
العالية
الموافقة على
عدد من مشاريع
المراسيم
ورفعها إلى
صاحب السمو
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قائمة سوداء للشركات والمقاولين المتعثرين في إنجاز مشاريع األوقاف

الميزانيات :مليونا دينار تجاوزات
الهيئات الخيرية الخارجية
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع ��دن ��ان
س �ي��د ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال�ل�ج�ن��ة
ق � ��د اج� �ت� �م� �ع ��ت ب� �ح� �ض ��ور وزي � ��ر
العدل ووزير األوق��اف والشؤون
االس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل � � � � � ��وزارة األوق � � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون
االس �ل ��ام � � �ي � � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2014/2015وم�لاح�ظ��ات دي��وان
املحاسبة بشأنه حيث تبني لها
ما يلي:
أوال :جدية الوزارة
نسبية في تسوية مالحظاتها

أوض� �ح ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن �ه��ا ت��رى
ت �ج ��اوب ��ا م� �س ��ؤوال م ��ن ال � � ��وزارة
ف��ي اإلج� ��راءات املتخذة لتسوية
م�ل�اح �ظ��ات �ه��ا ول �ك �ن �ه��ا ب �ح��اج��ة
إل��ى تنسيق مستمر م��ع دي��وان
امل �ح��اس �ـ �ـ �ب��ة ل �ت �ـ �ـ ��زوي ��ده ب �م ��ا ت��م
ت�لاف �ي��ه م ��ن م�لاح �ظ��ات مسجلة
عليها.
ثانيا :إدارة التدقيق
الداخلي والرقابة المالية
والح� � �ظ � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن� � ��ه ع �ل��ى

ال��رغ��م م��ن تبعية (إدارة التدقيق
الداخلي) للوزير مباشرة إال أنها
شبه مجمدة وفقا إلف��ادة دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ه ��ذا ال� �ش ��أن م��ؤك��دة
ض � � � ��رورة ت �ف �ع �ي �ل��ه ب� �م ��ا ي �ض �م��ن
سالمة العمليات املالية واإلدارية
مستقبال.
وأكدت اللجنة أهمية التوجيه
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ي ال � �ص � �ح � �ي� ��ح وف� �ق ��ا
مل �ت �ط �ل �ب��ات ال � �ج � �ه ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
ل �ت �ك��ون امل� �ي ��زان� �ي ��ة م �ن �ف��ذة وف �ق��ا
ل� �ق ��واع ��ده ��ا امل ��رع� �ي ��ة خ ��اص ��ة أن
ه� �ن ��اك ب �ع��ض ال� �ب� �ن ��ود امل�ت �ع�ل �ق��ة
ب ��امل� �س ��اع ��دات ال �خ �ي��ري��ة ل�ب�ع��ض
ال �ه �ي �ئ��ات ال �خ �ي��ري��ة ال �خ��ارج �ي��ة
شهدت ت�ج��اوزا بالصرف ملا هو
معتمد ف��ي امل�ي��زان�ي��ة بما يقارب
م �ل �ي��ون��ي دي � �ن� ��ار ودون وج� ��ود
املستندات امل��ؤي��دة لذلك وبعض
ه ��ذه امل �ب��ال��غ ك��ان��ت م�ع�ت�م��دة في
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ألغ� � � � ��راض ال� �ت ��دري ��ب
واملؤتمرات وغيرها.
ثالثا :المشاريع اإلنشائية
اطلعت اللجنة على اإلج ��راءات
التي اتخذتها ال��وزارة في معالجة

عبدالصمد والجيران خالل اجتماع لجنة امليزانيات

ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز
مشاريعها اإلنشائية ومن أبرزها
إعداد ما أسمته الوزارة بـ (القائمة
ال� � �س � ��وداء) ل �ل �ش��رك��ات وامل �ق ��اول�ي�ن
ال ��ذي ��ن ي�ث�ب��ت ت�ع�ث��ره��م ف ��ي إن �ج��از
مشاريع الوزارة كي ال تسند إليهم
أع�م��ال أخ ��رى مستقبال ب��اإلض��اف��ة
إل��ى اع�ت�م��اد آل �ي��ات معينة تضمن
حق ال��وزارة في فسخ عقودها مع
من يثبت تعثره أثناء التنفيذ.
كما شددت اللجنة على أهمية

تصويب ما تبقى من املالحظات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة
ومن بينها فرض الغرامات على
امل �ق��اول�ين أوال ب ��أول ب�م��ا يحفظ
ح��ق ال� ��وزارة م��ال�ي��ا وع ��دم تنفيذ
أي أمر تغييري على املشاريع إال
بموافقة ديوان املحاسبة.
رابعا :سد احتياجات الوزارة
من التخصصات المطلوبة
وأك��دت اللجنة زي��ادة مستوى

ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ل �س��د ال �ن �ق��ص ال��وظ�ي�ف��ي
ل ��دي� �ه ��ا ب � � ��دال م � ��ن ال� �ت� �ع ��اق ��د م��ع
الشركات لتوفير عمالة فنية غير
كويتية يمكن استبدالها فعليا
ب �ك��وي �ت �ي�ين وم �ن �ه��ا ع �ل��ى س�ب�ي��ل
املثال استمرار ال��وزارة بالتعاقد
م � ��ع إح� � � ��دى ال � �ش� ��رك� ��ات ل �ت��وف �ي��ر
اخ�ت�ص��اص�ي�ين بنظم امل�ع�ل��وم��ات
وب �ت �ك �ل �ف��ة  645أل� ��ف دي� �ن ��ار رغ��م
توفر هذا التخصص في العمالة
الوطنية.
كما الحظت اللجنة أن بعض
إدارات ال � ��وزارة غ�ي��ر املحاسبية
(ق � �ط� ��اع امل� � �خ � ��ازن) ي� �ت ��م ش�غ�ل�ه��ا
ب� � �م� � �ح � ��اس� � �ب �ي��ن ل � � �س� � ��د ال � �ن � �ق� ��ص
الوظيفي فيها في حني أن هناك
قطاعات محاسبية أخرى تعاني
فعال من نقص املحاسبني !
وك�ظ��اه��رة ع��ام��ة ب��دأت تالمس
ال�ل�ج�ن��ة نمطية ال ��رد امل��وح��د من
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م�س��أل��ة
ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ك � �ن� ��درة ال �ت �خ �ص��ص
امل �ط �ل��وب وع� ��دم إم �ك��ان �ي��ة ت��وف�ي��ر
م ��وظ� �ف�ي�ن ذوي خ � �ب ��رة وه� �ج ��رة
امل��وظ �ف�ي�ن إل� ��ى ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة

أخ � � � � ��رى أو ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ � ��اص
وص� � �ع � ��وب � ��ة ت� � ��دري� � ��ب امل ��وظ� �ف�ي�ن
ح��دي �ث��ي ال� �ت� �خ ��رج أث� �ن ��اء ال �ع �م��ل
مل��ا ي�س�ب�ب��ون��ه م��ن ع��رق�ل��ة ألع�م��ال
ال � � � ��وزارة وغ �ي ��ره ��ا م ��ن امل� �ب ��ررات
والتي أصبحت بحاجة إلى وقفة
ج � � ��ادة ل �ت �ص��وي��ب ه� � ��ذا ال ��وض ��ع
املتردي منذ سنوات.

شدد على تنفيذ الحكومة توجهها بربط الخطة السنوية بالميزانية العامة

عبدالصمد لـ «الدستور» :ضرورة
رفض المشاريع من خارج الخطة اإلنمائية
أكد النائب عدنان عبدالصمد
أن��ه يجب على الحكومة تنفيذ
توجهها بربط الخطة السنوية
بامليزانية ،وااللتزام رقميا فيما
ب�ي�ن�ه�م��ا م �ش��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
رف � ��ض امل � �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ت �ك��ون
خ��ارج الخطة االنمائية للدولة
وترك املجلس االعلى للتخطيط

أن يحدد خارطة طريق للخطط
السنوية لوزارات الدولة.
وقال عبدالصمد في تصريح
خاص لـ «الدستور» :هذا توجه
منطقي وعقالني ومن املفترض
ان تتخذه الحكومة منذ القدم
ب��أن ت�ك��ون ال�خ�ط��ة ال تتعارض
م��ع امل �ي��زان �ي��ة وي �ج��ب ان ي�ك��ون

ه�ن��اك ت�ط��اب��ق بينهما مضيفا
كنا نطالب بذلك منذ املجالس
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ب � � ��أن أي م� �ي ��زان� �ي ��ة
ت �ق��دي��ري��ة ل� � �ل � ��وزارات ي �ج��ب ان
تكون في اطار الخطة وامليزانية
السنوية التي م��ن املفترض أن
تمثل الخطة السنوية.
وب �ي�ن ع �ب��دال �ص �م��د أن ه�ن��اك

ت ��وج� �ه ��ا اآلن ل� � ��دى ال �ح �ك��وم��ة
ب��أن الخطة السنوية ال تخرج
ب� �ق ��ان ��ون وي� �ج ��ب ان ت �ت �ط��اب��ق
االرق��ام في امليزانية مع الخطة
السنوية ونحن لألسف سابقا
ن ��رى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�غ�ي��رات في
االرق � � ��ام ب�ي�ن ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
وامليزانية واملالحظات التي تم

تسجيلها بأن ارقام الخطة غير
ارق ��ام امليزانية وح�ت��ى تختلف
عن االرقام املرصودة للمشاريع
م �ت �م �ن �ي ��ا ت �ل��اف � ��ي امل �ل�اح � �ظ� ��ات
ال�س��اب�ق��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى تطابق
الخطة وامل�ي��زان�ي��ة رقميا وه��ذا
توجه جيد من الحكومة بإعطاء
ال �ص�لاح �ي��ات ك��ام �ل��ة للمجلس

االعلى للتخطيط بعدم املوافقة
ع �ل��ى امل �ش ��اري ��ع ال �ت��ي ال ت�ك��ون
مشمولة في الخطة االنمائية.
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النصف يسأل عن خطأ طبي لمريضة
في مستشفى الصدري
وج��ه ال�ن��ائ��ب راك ��ان ال�ن�ص��ف س��ؤال
الى وزير الصحة د .علي العبيدي قال
ف�ي��ه :ن�م��ى ال��ى علمي ب��ان��ه ق��د اج��ري��ت
عملية جراحية في مستشفى األمراض
الصدرية الستبدال الصمام امليترالي
ل �س �ي��دة ك��وي �ت �ي��ة ت �ب �ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر 79
سنة يوم الخميس املوافق  19نوفمبر
 2015وق ��د ح ��دث خ�ط��أ ج��راح��ي ف��ادح
تسبب فيه جراح القلب بقطع الشريان
ال �ت��اج��ي االي� �س ��ر االم ��ام ��ي ل�ل�ق�ل��ب عن

طريق الخطأ اثناء اجراء العملية مما
ت�س�ب��ب ب �ح��دوث ج�ل�ط��ة ك�ب�ي��رة وف�ش��ل
كبير ف��ي عضلة القلب وامل��ري�ض��ة اآلن
ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة ج� ��دا .واض � ��اف :كما
وردن��ي ان��ه ك��ان هناك اه�م��ال طبي في
س��رع��ة ت�ش�خ�ي��ص ال�خ�ط��أ مل ��دة ي��وم�ين
كاملني بعد العملية وهناك محاوالت
ل�ل�ت�س�ت��ر وال �ت �ك �ت��م ع �ل��ى االح � � ��داث من
قبل رئيس قسم جراحة القلب .وتابع:
ل��ذا يجرى ت��زوي��دي بالتالي :هل تمت

مناقشة ال��وق��ائ��ع واالح ��داث م��ع عائلة
املريضة؟ لذا يجرى تزويدي بالتالي:
ه��ل ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة ال��وق��ائ��ع واالح ��داث
م ��ع ع��ائ �ل��ة امل ��رض ��ة؟ م ��ا اس� ��م ال �ج��راح
االستشاري ال��ذي اج��رى العملية وهل
ت��م اي�ق��اف��ه ع��ن ال�ع�م��ل ح�ت��ى اس�ت�ك�م��ال
اج � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق؟ وح��ا ه��ي الحالة
ال�ص�ح�ي��ة ل�ل�م��ري�ض��ة وه ��ل ي��وج��د لها
عالج بديل في دول��ة الكويت؟ ام يجب
نقلها خارج البالد للعالج؟

راكان النصف

بشأن الطعن في األحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة

دشتي يقترح تعديل قانون اإلجراءات
والمحاكمات الجزائية
ق��دم ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
اقتراحا بقانون في شأن تعديل املادة
 200م�ك��ررا م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  17لسنة
 1960في شأن اإلج��راءات واملحاكمات
الجزائية.
وج� � ��اء ف� ��ي ن� ��ص االق � � �ت� � ��راح :ي �ع��دل
ن � ��ص امل � � � � ��ادة  200م � � �ك � ��ررا ل �ت �ص �ب��ح
كالتالي :لكل م��ن النائب ال�ع��ام أو من
ي �ف��وض��ه م ��ن امل� �ح ��ام�ي�ن ال� �ع ��ام�ي�ن م��ن
تلقاء نفسه أو بناء على طلب االدعاء
ال�ع��ام وللمحكوم عليه وامل�س��ؤول عن
الحقوق املدنية أو املدعي بها الطعن
ف ��ي األح � �ك� ��ام ال� � �ص � ��ادرة م ��ن م�ح�ك�م��ة
ال�ج�ن��ح امل�س�ت��أن�ف��ة ح�ض��وري��ا بعقوبة
ال� �ح� �ب ��س او ال � �غ� ��رام� ��ة ال � �ت ��ي ت� �ج ��اوز
مبلغ خمسة آالف دي�ن��ار كويتي أم��ام
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ال�ع�ل�ي��ا  -بهيئة
ت �م �ي �ي��ز  -ط �ب �ق��ا ل �ل �ح��االت وامل ��واع �ي ��د
واإلج� ��راءات امل�ق��ررة للطعن بالتمييز
والطعون الجزائية املنصوص عليها
في القانونني رقم  17لسنة  1960و40
لسنة  1972واملرسوم بالقانون رقم 38
لسنة  1980املشار إليه.
وت� �ك ��ون األح � �ك� ��ام ال � �ص � ��ادرة ف�ي�ه��ا
غير قابلة للطعن فيها أم��ام محكمة
التمييز وتسري هذه امل��ادة على كافة
األح �ك��ام ال �ص��ادرة ق�ب��ل ت��اري��خ العمل
بهذا التعديل
وأضاف االقتراح :يلغي كل حكم أو
نص ورد في أي قانون يعارض أحكام
هذا القانون ويعمل بهذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وج��اء في نص امل��ذك��رة اإليضاحية
لالقتراح بقانون في شأن تعديل املادة
 200مكررا في ش��أن قانون اإلج��راءات
وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة رق��م  17لسنة
 1960تنص املادة  200مكررا من قانون
االج � � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة
على ان��ه :لكل م��ن النائب ال�ع��ام أو من
ي �ف��وض��ه م ��ن امل� �ح ��ام�ي�ن ال� �ع ��ام�ي�ن م��ن

تلقاء نفسه أو بناء على طلب االدعاء
ال�ع��ام وللمحكوم عليه وامل�س��ؤول عن
الحقوق املدنية أو املدعي بها الطعن
ف ��ي األح � �ك� ��ام ال� � �ص � ��ادرة م ��ن م�ح�ك�م��ة
الجنح املستأنفة بعقوبة الحبس أمام
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ال�ع�ل�ي��ا  -بهيئة
ت �م �ي �ي��ز  -ط �ب �ق��ا ل �ل �ح ��االت وامل ��واع �ي ��د
واإلج� ��راءات امل�ق��ررة للطعن بالتمييز
والطعون الجزائية املنصوص عليها
في القانونني رقم  17لسنة  1960و40
لسنة  1972واملرسوم بالقانون رقم 38
لسنة  1980املشار إليه وتكون األحكام
الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها
أمام محكمة التمييز.
ك �م��ا ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي اقتراحا بقانون في شأن تعديل
املادة (  ) 214من القانون رقم  17لسنة
 1960في شأن اإلج��راءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة وإض��اف��ة امل� ��ادة  214م�ك��ررا
مشفوعا بمذكرته اإليضاحية.
وق��ال في نص االقتراح :يعدل نص
امل��ادة  214لتصبح كالتالي(:األحكام
الصادرة من املحاكم الجزائية ال يجوز
تنفيذها إال إذا أصبحت نهائية على
ان ��ه ي �ج��وز للمحكمة أن ت��أم��ر بجعل

د .عبدالحميد دشتي

ال�ح�ك��م االب �ت��دائ��ي ب��ال�ع�ق��وب��ة مشموال
بالنفاذ الفوري وفقا للقواعد املقررة
ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون م ��ع م ��راع ��اة م ��ا هو
وارد بنص امل ��ادة  214م�ك��ررا م��ن هذا
القانون).
وج� � � � ��اء ف� � ��ي امل � � � � � ��ادة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة م��ن
االق �ت��راح:ت �ض��اف امل� ��ادة ( 214م �ك��ررا)
ب ��ال� �ن ��ص ال� � �ت � ��ال � ��ي -(:ك� ��ل إش � �ك� ��ال م��ن
امل�ح�ك��وم عليه في التنفيذ ي��رف��ع إلى
م�ح�ك�م��ة الجنايات إذا ك ��ان ص ��ادرا
منها وإل��ى محكمة الجنح املستأنفة

 ...ويقترح تغيير اسم شارع
البنا إلى الشهيد قبازرد
قدم النائب د.عبد الحميد
دشتي اقتراحا برغبة طالب
ف �ي��ه ب�ت�غ�ي�ي��ر م�س�م��ى ش ��ارع
ح� �س ��ن ال� �ب� �ن ��ا ال� �ف ��اص ��ل ب�ين
قطعتي ( )8 & 7ف��ي منطقة
ال��رم �ي �ث �ي��ة وت�س�م�ي�ت��ه ب��اس��م
الشهيد احمد ق�ب��ازرد وذل��ك
ت� �ق ��دي ��را وع ��رف ��ان ��ا ل �ش �ه��داء
ال �ك��وي��ت وال �ش �ه �ي��د ق �ب ��ازرد

ع � � �ل � ��ى وج � � � � ��ه ال� � �خ� � �ص � ��وص
ح �ي��ث ان م�ن�ط�ق��ة ال��رم�ي�ث�ي��ة
ه� ��ي م �س �ق��ط رأس ال �ش �ه �ي��د
اح�م��د ق �ب��ازرد وم��وط��ن اهله
وعشيرته واالقربني وان من
شأن ذلك اسعاد اهل الكويت
ق��اط�ب��ة وإدخ� ��ال ال �س��رور في
قلوبهم.

فيما ع��دا ذلك وينعقد االخ�ت�ص��اص
ف��ي الحالتني للمحكمة ال�ت��ي تختص
محليا بنظر ال��دع��وى املستشكل في
ت�ن�ف�ي��ذ ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ف�ي�ه��ا ع�ل��ى أال
تكون أمام الدائرة مصدرة الحكم.
يقدم النزاع إلى املحكمة بواسطةال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع �ل��ى وج� ��ه ال �س��رع��ة
ويعلن ذا الشأن بالجلسة التي تحدد
ل �ن �ظ ��ره وت �ف �ص ��ل امل �ح �ك �م��ة ف �ي ��ه ب�ع��د
س �م��اع ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وذوى ال�ش��أن
وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي
ت��رى لزومها ولها في كل األح��وال أن
تأمر بوقف التنفيذ لحني الفصل في
النزاع نهائيا.
ول�ل�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ع�ن��د االقتضاءوق� �ب ��ل ع � ��رض ال � �ن� ��زاع ع �ل ��ى امل �ح �ك �م��ة
امل �خ �ت �ص��ة أن ت ��وق ��ف تنفيذ ال �ح �ك��م
مؤقتا
 إذا ح �ص��ل ن � ��زاع في ش�خ�ص�ي��ةامل�ح�ك��وم عليه يفصل ف��ي ذل��ك ال�ن��زاع
ب��ال �ك �ي �ف �ي��ة واألوض � � � � � ��اع امل � � �ق � ��ررة ف��ي
املادتني السابقتني).
وتابع :يلغى كل حكم أو نص ورد
ف ��ي أي ق ��ان ��ون ي� �ع ��ارض أح� �ك ��ام ه��ذا
القانون فيما يعمل بهذا القانون من
تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وج� � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
لالقتراح بقانون انه الثابت أن قانون
اإلج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة قد
خال من حق للمحكوم عليه من إيداع
إش � �ك� ��ال ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال �ح �ك ��م امل �ق �ض��ي
ب ��ه وه ��و م ��ا ي �ع ��ارض ن �ص��وص م ��واد
ال ��دس �ت ��ور ال �خ��اص��ة ب �ح��ق ال�ت�ق��اض��ي
على درج ��ات وح��ق امل�ح�ك��وم عليه من
اس �ت �ن �ف��اذ ك��اف��ة ال �س �ب��ل ال �ت��ي رس�م�ه��ا
ل ��ه ال �ق��ان��ون ح �ت��ى ال ي �ض��ار ب ��رئ وال
يبرئ مذنب وهو األمر الذي معه كان
يجب تمكني املحكوم عليه من اللجوء
ل�لإش �ك��ال ف��ي ح ��ال ت ��واف ��رت ش��رائ�ط��ه
القانونية وذلك لسد هذا الباب.
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عسكر للعلي :هل رشح
موظف عليه قيد أمني
كملحق تجاري في جنيف؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
ع � ��ن ت ��رش� �ي ��ح وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة مل ��وظ ��ف ع �ل �ي��ه ق�ي��د
ام � �ن� ��ي ل � �ت ��ول ��ي وظ � �ي � �ف ��ة م �ل �ح��ق
تجاري في جنيف وذلك لوجود
صلة قرابة بوكيل وزارة التجارة
والصناعة .
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص ال � �س� ��ؤال :نمى
الي علمنا ترشيح وزارة التجارة
والصناعة ملوظف عليه قيد امني
لتولي وظيفة ملحق تجاري في
جنيف وذلك ل��وج��ود صلة قرابة
بوكيل وزارة التجارة والصناعة .
لذلك يرجى إفادتي باالتي:
 ه� � ��ل ت� � ��م ت� ��رش � �ي� ��ح م ��وظ ��فعليه ق�ي��د أم�ن��ي لوظيفة امللحق
ال� �ت� �ج ��اري ف ��ي ج �ن �ي��ف ؟ ي��رج��ى
تزويدي باملستندات الدالة على
اإلجابة.
 ه ��ل ه �ن ��اك ص �ل��ة ق ��راب ��ة ب�ينامل��وظ��ف امل��رش��ح ل��وظ�ي�ف��ة ملحق
ت� � �ج � ��اري وب� �ي ��ن وك � �ي � ��ل وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ؟إذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ه ب �ن �ع��م أرج � ��و ت ��زوي ��دي
ب � �س � �ب� ��ب ال� � �ت � ��رش� � �ي � ��ح وي � ��رج � ��ى
تزويدي باملستندات الدالة على
اإلجابة
 هل تم اإلعالن رسميا عن هذهالوظيفة لعمل مفاضلة بني اكثر
من مرشح ام ال ؟ ويرجى تزويدي

عسكر العنزي

ب� �ن� �س� �خ ��ة م � ��ن اإلع� � �ل � ��ان امل � ��ذك � ��ور
واملستندات الدالة على اإلجابة.
 يرجى ت � ��زوي � ��دي ب��أس �م��اءامل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل � �ه� ��ذه ال ��وظ� �ي� �ف ��ة ان
وجدوا وهل تمت اجراء مقابالت
م��ن خ�لال لجنة م��ن ال ��وزارة ام ال
؟ ويرجى ت��زوي��دي باملستندات
الدالة على اإلجابة.
 -  ه��ل ق��ام��ت وزارة ال �ت �ج��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب �م �خ��اط �ب��ة وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب �ت ��رش �ي ��ح امل ��وظ ��ف
امل��ذك��ور ام ال ؟ إذا كانت اإلجابة
ب �ن �ع��م أرج� � ��و ت� ��زوي� ��دي ب�ج�م�ي��ع
املراسالت املتبادلة.
 هل تم تولي املوظف املذكورمهام منصبه ال��ذي ت��م ترشيحه
اليه كملحق تجاري ام ال ؟

الهدية :سنقف ضد
أي توجه حكومي يمس
ذوي الدخل المحدود
اك� � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ال� �ه ��دي ��ة
رف� �ض ��ه الي إج� � � � ��راءات ح �ك��وم �ي��ة
تمس اصحاب الدخل املحدود من
امل��واط �ن�ين او االف � ��راد م�ش�ي��را ال��ى
ان ه �ن��اك ح �ل��وال ك�ث�ي��رة تستطيع
ال �ح �ك��وم��ة م ��ن خ�ل�ال �ه��ا م�ع��ال�ج��ة
عجز امليزانية.
وش � � ��دد ال� �ه ��دي ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ع �ل��ى رف� �ض ��ه م ��ا ي �ت��ردد
ع��ن ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ة الل �غ��اء دع��م
وب � �ط� ��اق� ��ات ال� �ت� �م ��وي ��ن امل �م �ن��وح��ة
للمواطنني ال��ذي��ن ت��زي��د روات�ب�ه��م
عن  1300دينار.
وقال الهدية إنه وزمالءه النواب
سيقفون ضد اي مقترح او توجه
حكومي قد يمس دخ��ل املواطنني
موضحا ان النواب يرفضون مثل
هذه الحلول ملواجهة مشكلة عجز
امليزانية.
وق � ��ال ال �ه ��دي ��ة ان ح ��ل م�ش�ك�ل��ة

محمد الهدية

ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ي �ك��ون م ��ن خ�ل�ال
ت� �ن ��وي ��ع م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وع �م��ل
اصالحات اقتصادية شاملة دون
املساس باصحاب الدخل املحدود
من املواطنني.
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بعد ترؤسه اجتماع لجنة األولويات

الزلزلة لـ «الدستور» :جلسة اليوم
للمكاشفة الحقيقية بين السلطتين
شدد النائب د .يوسف الزلزلة على
ضرورة تحويل املتورطني في قضية
ال ��داو كيميكال ع�ل��ى هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد وادان� �ت� �ه ��م س �ي��اس �ي��ا م��ؤك��دا
ان ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم س�ت�ش�ه��د م�ك��اش�ف��ة
حقيقية ب�ين السلطتني ح��ول تنفيذ
ال � � � � ��وزراء ل �ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل ال �ح �ك��وم��ة
خصوصا ان بعض ال��وزراء لم ينجز
ما يذكر.
وق ��ال ال��زل��زل��ة ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص
ل � �ـ «ال� ��دس � �ت� ��ور» ع� ��ن ق �ض �ي �ت��ي ال � ��داو
كيميكال وادف��ان�ت��ج نطالب بتحويل
امللفات بالكامل الى النيابة الى جانب
ان هناك توصيات حتى ال تتكرر مثل
ه ��ذه االخ �ط��اء ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل مضيفا
سيبقى االمر مناطا في مجلس االمة
ال � ��ذي س �ي �ن��اق��ش امل �ل �ف�ي�ن وس�ت�س�ج��ل
مالحظات ال�ن��واب حولهما بعد ذلك
س �ت �ص��اغ م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت��وص �ي��ات
حولهما غير التوصيات التي وردت
ف� ��ي ت� �ق ��اري ��ر ال �ل �ج �ن��ة وس� �ي� �ك ��ون م��ن
ضمنها التحويل ال��ى هيئة مكافحة
الفساد.
وب�ي�ن ال��زل��زل��ة ب ��أن امل�ج�ل��س مجبر
بأن يصوت عليها وان التوجه العام
ف ��ي ال �ب ��رمل ��ان س�ن�ش�ه��د م��واف �ق��ة على
جميع التوصيات حتى ال تتكرر هذه
ال �ح��ادث��ة ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل م��وض �ح��ا ان
هناك اكثر من رأي وتوصية ستكشف

ع�ن�ه��ا ال�ج�ل�س��ة الن ق�ض�ي��ة ال � ��داو في
اروقة النيابة ولم نعرف كيف ستتجه
االم ��ور وي�ج��ب ان ك��ل التحقيقات في
ال �ق �ض �ي �ت�ين ال� �ت ��ي ت �ك �ش��ف ال �ح �ق��ائ��ق
ان ي��أخ��ذه��ا اع �ض��اء ال�ب��رمل��ان ف��ي عني
االعتبار وكل مالحظات النواب حول
القضيتني ستصب في الصالح العام
وبمكانها الصحيح.
ومن جانب آخر اشار الزلزلة الى ان
مكتب املجلس كلف لجنة االولويات
بمتابعة عمل الوزراء ومدى تنفيذهم
لبرنامج عمل الحكومة ال��ذي تقدمت
ب��ه م�ب�ي�ن��ا ان ال�ل�ج�ن��ة س�ت�س��دع��ي كل
وزير على حده وسيتم مناقشة حول
التنفيذ ال��ذي اح��دث��ه ف��ي وزارت ��ه بما
جاء في برنامج عمل الحكومة ونسبة
االن� �ج ��از ب �م �ش��ارك��ة اع �ض ��اء امل�ج�ل��س
االع �ل��ى للتخطيط خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ات
اللجنة م��ع ال ��وزراء وسيقدم التقرير
ال ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ك �م��ا ه ��و م��وج��ود
ح��ال �ي��ا ال �ت �ق��ري��ر ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال
ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ال� � ��ذي ي �ت �ض �م��ن م ��دى
تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها.
واض ��اف ه�ن��اك بعض ال� ��وزارات لم
تنفذ من برنامجها اال الندر اليسير
واي �ض��ا ال�ب �ع��ض اآلخ� ��ر ن �ف��ذ م��ا يسر
من البرنامج املناط به وقدمت الكثير
وسيترك املجال للنواب ملناقشة هذا
االم��ر مؤكدا ان جلسة اليوم ستكون

د .يوسف الزلزلة

ج� �ل� �س ��ة م� �ك ��اش� �ف ��ة ب� �ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
املجلس والحكومة بأن تنفيذ الوزراء
البرنامج عمل الحكومة.
إلى ذلك ،أكد رئيس لجنة االولويات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ان��ه اذا
استمرت الحكومة في ع��دم تنفيذها
التشريعات وعدم حضورها اجتماع
لجنة االولويات سيكون االتجاه الى
رف��ع ك�ت��اب ع��دم ت �ع��اون م��ع الحكومة
مؤكدا ذلك بقوله :مئة باملئة ولتتجرأ
ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ع ��دم التعاون
وسترى ما سيحدث لها.
ج��اء ذل��ك ف��ي االج �ت �م��اع ال ��ذي دع��ا
إل� �ي ��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم رؤساء ال �ل �ج��ان ف ��ي امل�ج�ل��س
ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن أول ��وي ��ات امل �ج �ل��س من

خالل التشريعات املدرجة على جدول
اع� �م ��ال ال �ل �ج��ان وت� ��رأس� ��ه د .ي��وس��ف
الزلزلة.
وأك� � ��د ال ��زل ��زل ��ة أن � ��ه ت ��م ط � ��رح آل �ي��ة
ع�م��ل لتحديد االول��وي��ات ال�ت��ي يجب
ان ت �ك��ون ف��ي ج� ��دول اع �م��ال امل�ج�ل��س
ب�خ�ص��وص ال�ت�ش��ري�ع��ات س ��واء كانت
مشاريع قوانني حكومية او اقتراحات
برغبة نيابية مشيرا الى ان الواضح
م� ��ن خ �ل��ال ن � �ق ��اش رؤس � � � ��اء ال �ل �ج��ان
وج ��ود ام�ت�ع��اض كبير م��ن الحكومة
ل�ع��دم تنفيذ التشريعات التي اق��رت
في دور االنعقاد املاضي وال��ذي قبله
وان الحكومة بالفعل أصبحت عاجزة
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �ق��وان�ين خصوصا
وج��ود م��واد ف��ي هذه القوانني توكد
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ ال �ل ��وائ ��ح ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي
ف �ت��رة م� �ح ��دودة ل �ك��ن ع �ج��ز ال�ح�ك��وم��ة
من التنفيذ وضعها في موقع العتب
واالن�ت�ق��اد الشديدين م��ن قبل رؤس��اء
اللجان.
وش � ��دد ال ��زل ��زل ��ة ع �ل��ى ان اللجنة
ت �ض��ع أول� ��وي� ��ات واض� �ح ��ة وب �ي �ن��ة اال
ان الجانب الحكومي واض��ح ف��ي انه
متعرقل في ماهية أولويات الحكومة
م��ن ه ��ذه ال �ت �ش��ري �ع��ات ب��دل �ي��ل وج��ود
مجموعة م��ن التشريعات الحكومية
ذك� ��رت ان �ه��ا أول ��وي ��ات ب��ال�ن�س�ب��ة لها
وع �ن��دم��ا ت ��م م�ن��اق�ش�ت�ه��ا م ��ع رؤس� ��اء

اللجان تبني ان الحكومة لم تقدم هذه
القوانني للمجلس مع انها أكدت انها
من ضمن أولوياتها.
ومضى قائال :وعلى ه��ذا األس��اس
ت � �ق ��رر م� ��ن ق� �ب ��ل روس� � � ��اء ال� �ل� �ج ��ان ان
التقرير الذي تبحثه لجنة االولويات
بخصوص عدم التنفيذ واستدعائها
ل � �ل� ��وزراء ك ��ل ع �ل��ى ح� ��دة ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
ح� �ت ��ى ت �ت �ب�ي�ن س� �ب ��ب ه� � ��ذا ل �ت �ق��اع��س
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د ذل��ك ي �ق��دم ت�ق��ري��را
متكامال للمجلس ملناقشته في جلسة
خ��اص��ة مل�ح��اس�ب��ة ال� � ��وزراء ع �ل��ى ع��دم
تنفيذ هذه املشاريع.
وذكر الزلزلة ان لديهم في املجلس
دورا رقابيا وتشريعيا اال ان املجلس
رك ��زع� �ل ��ى ال � � � ��دور ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ح�ت��ي
ي��وج��د ق��اع��دة م��ن ال �ت �ش��ري�ع��ات ال�ت��ي
تنطلق منها الحكومة لتنفيذ الخطة
االستراتيجية للتنمية منوها بان
الحكومة غير ق��ادرة على تنفيذ هذه
ال �ت �ش��ري �ع��ات وب ��ال �ت ��ال ��ي ي ��أت ��ي دور
امل �ح��اس �ب��ة واغ � �ل ��ب أع � �ض ��اء ال �ل �ج��ان
كانوا متفقني على ان الدور الحكومي
مغيب بتنفيذ ه��ذه التشريعات التي
اق� ��رت والب� ��د م��ن م�ح��اس�ب�ت�ه�م��ا على
ذلك حتى وان كان لديها مجموعة من
التشريعات التي نراها من االولويات
اال ان االولوية االن مل��ا ت��م إق ��راره في
تشريعات سابقة ثم نأتي على ماهو

موجود على جدول اعمال املجلس من
تشريعات للحكومة.
وب� �ي ��ن ال � ��زل � ��زل � ��ة ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال
ت �س �ت �ط �ي��ع ع � ��دم ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ل�ج�ن��ة
االولويات وه�ن��اك طلب ف��ي الجلسة
امل��اض�ي��ة تخصيص جلسة ملحاسبة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ع � � ��دم ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذه
التشريعات اال ان��ه عندما ع��رض هذا
الطلب ال��ذي ت�ق��دم ب��ه النواب اقترح
املجلس على مكتب املجلس ان ينظر
ف��ي ه��ذا ال�ط�ل��ب وي�ض��ع آل�ي��ة للتنفيذ
وبدوره طلب مكتب املجلس من لجنة
االول ��وي ��ات ان ت �ع��د ت �ق��ري��را متكامال
بالقوانني ال�ت��ي ل��م تنفذها الحكومة
خ�لال شهر وي�ق��دم التقرير بعد ذلك
للمجلس ملناقشته.
وأضاف ان وظيفة الوزراء ان يأتوا
ال��ى لجنة االول��وي��ات لبيان العراقيل
التي تواجههم في هذه القوانني و لم
يستطعيوا ت �ن �ف �ي��ذه��ا او ت��وض�ي��ح
املنجز منها مبينا ان كل ذلك ملقى
ع �ل��ى ع ��ات ��ق ال ��وزي ��ر ل �ت��وض �ي �ح��ه ف��ي
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات م�س�ت��درك��ا ب��ال�ق��ول:
ان لم ي �ح �ض��ر ال � � ��وزراء وال �ح �ك��وم��ة
ف��ان��ه ق �ص��ور واض ��ح وب�ي�ن وم�خ��ال�ف��ة
للدستور وعدم تعاون.

 ..ويقترح إضافة فئة حملة الدبلوم
لبعثات البكالوريوس
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التعديالت
على الئحة البعثات بوزارة التعليم
العالي ق��ال فيه:ايمانا منا بأهمية
التعليم في تنمية الرأسمال البشري
وتنمية القدرات لدى الشباب وكون
التعليم أح��د أه��م مسببات النجاح
في الحياة.
وقال في نص االقتراح:
أوال :إض��اف��ة ف�ئ��ة حملة ال��دب�ل��وم
ل �ب �ع �ث��ات ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��وس ب ��إج ��راء
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى الئ �ح��ة
البعثات بوزارة التعليم العالي:
 -تعديل امل��ادة ( )2ال�ج��زء (أوال)

ال �ب �ن��د ( )3إل� ��ى أن ي� �ك ��ون ح��اص�لا
ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة أو
م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا أو ش � �ه ��ادة ال��دب �ل��وم
(س �ن �ت��ان ب �ع��د ال �ث ��ان ��وي ��ة) ع �ل��ى أال
ت �ت �ج��اوز ص�لاح �ي��ة ال �ش �ه��ادة ف�ت��رة
س �ت��ة وع �ش ��ري ��ن ش� �ه ��را م ��ن ت��اري��خ
التخرج للطلبة املتقدمني للتنافس
على مقاعد خطة البعثات ويشترط
ل�ل�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى ش �ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة
األجنبية م��ن داخ��ل أو خ��ارج دول��ة
الكويت أو من احدى الدول العربية
ت�ق��دي��م م�ع��ادل��ة ل�ل�ش�ه��ادة م��ن إدارة
التعليم الخاص بوزارة التربية في
دولة الكويت.

 تعديل امل��ادة ( )2ال�ج��زء (أوال)البند ( )12إلى أن يقدم إلى ال��وزارة
ش �ه��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة األص�ل�ي��ة
أو ش �ه��ادة ال��دب�ل��وم األص�ل�ي��ة خ�لال
ستني يوما من إعالن نتائج القبول
في خطة بعثات وللوزارة الحق في
إل�غ��اء البعثة ف��ي ح��ال ع��دم االل�ت��زام
بتقديم الشهادة في املدة املقررة.
 إض��اف��ة ال �ج��زء (ث��ال �ث��ا :ش��روطق �ب��ول ح�م�ل��ة ال��دب �ل��وم س �ن �ت��ان بعد
الثانوية) والشروط التالية:
ي� �ل� �ت ��زم ال� �ط ��ال ��ب ب� �م ��ا ي�س�ت�ج��د
م��ن ق� ��رارات خ��اص��ة بحملة ش�ه��ادة
ال ��دب� �ل ��وم ال� �ت ��ي ت� �ص ��در م� ��ن وزارة

التعليم العالي.
أن يكون الطالب قد درس وحصل
ع �ل��ى درج � ��ة ال��دب �ل��وم م ��ن م��ؤس�س��ة
تعليمية معتمدة داخ��ل الكويت أو
خارجها وال يشمل دبلوم التدريب.
ث��ان �ي��ا :ت �ع��دي��ل ش� ��رط ال�ج�ن�س�ي��ة
لضم أبناء الكويتيات من خالل:
 تعديل امل ��ادة ( )2ال�ج��زء (أوال)ال �ب �ن��د ( )1إل � ��ى أن ي� �ك ��ون ك��وي �ت��ي
الجنسية أو م��ن أب �ن��اء الكويتيات
ملنح أبناء الكويتيات فرصة أفضل
لحياة كريمة.
ثالثا :تعديل شرط السن لتحفيز
الشباب وتعليم الكبار من خالل:

 تعديل امل ��ادة ( )2ال�ج��زء (أوال)ال�ب�ن��د ( )2إل��ى أال ي�ق��ل س��ن امل�ت�ق��دم
ع��ن  17ع��ام��ا لتحفيز الشباب ممن
أك �م �ل��وا دراس �ت �ه ��م م �ت��أخ��را ف��رص��ة
الحصول على بعثة وتحفيز كبار
السن على إكمال دراستهم.
رابعا :إضافة حملة البكالوريوس
إل � ��ى ب� �ع� �ث ��ات امل��اج �س �ت �ي��ر ب ��إج ��راء
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى الئ �ح��ة
البعثات بوزارة التعليم العالي:
 تعديل امل��ادة ( )14حول شروطاس �ت �ك �م��ال م��رح �ل��ة امل��اج�س�ت�ي��ر إل��ى
ي� �م� �ن ��ح ط� ��ال� ��ب ال� �ب� �ع� �ث ��ة وح ��ام� �ل ��ي
االج��ازات الجامعية ميزة استكمال

م��رح �ل��ة امل��اج �س �ت �ي��ر وإل� �غ ��اء ش��رط
السنة للحصول على بعثة.
 تعديل بند ( )1إلى إنهاء الطالبدراس ��ة م��رح�ل��ة ال�ب�ك��ال��وري��وس دون
تمديد في حال كونه طالبا مبتعثا
من الوزارة أو أن يكون حاصال على
ش� �ه ��ادة ب �ك��ال ��وري ��وس م ��ن ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت أو الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب أو إح� ��دى
ال �ج��ام �ع��ات امل �ع �ت��رف ب �ه��ا م ��ن قبل
الوزارة.
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برلمان

المعاقين :مهلة إلضافة اإلعاقة
التعليمية للمستفيدين من القانون

العازمي:النيابة العامة الفيصل
في ملف الداو

ت � � � �س � � � �ع� � � ��ى ل � � � �ج � � � �ن� � � ��ة ذوي
االح� � � � �ت� � � � �ي � � � ��اج � � � ��ات ال � � �خ� � ��اص� � ��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� � ��ى اض � ��اف � ��ة ف �ئ��ة
اإلعاقة التعليمية ضمن قائمة
املستفيدين من ق ��ان ��ون ذوي
االع��اق��ة ورع��اي��ة الهيئة العامة
ل� ��ذوي االع ��اق ��ة ب �ع��د ان ام�ه�ل��ت
االخ �ي��رة ف �ت��رة ل�ت�ق��دي��م تعريف
ع� �ل� �م ��ي ل� �ت� �ح ��دي ��د ه � � ��ذه ال �ف �ئ��ة
لشمولهم بالقانون.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة النائب
م��اض��ي ال �ه��اج��ري ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي ي ��وم ام ��س ان اللجنة
اج �ت �م �ع ��ت ب� �ح� �ض ��ور ممثلي
وزارتي التربية واملالية وكذلك
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� ��ذوي االع��اق��ة
ملناقشة االقتراح بقانون املقدم
م��ن ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل
بإضافة االعاقة التعليمية لفئة
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ق ��ان ��ون ذوي

ق � � � ��ال م� � �ق � ��رر ل � �ج � �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة
األموال العامة البرملانية النائب
سيف العازمي ان تقرير اللجنة
عن الداو جاء بعد دراسة جميع
املستندات واالوراق وبعد اخذ
افادات املعنيني بعقد الداو.
واك� ��د ال �ع��ازم��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي اح � �ت ��رام ��ه ج �م �ي��ع م��ن
ش� �ك ��ك ب��ال �ت �ق��ري��ر م ��وض� �ح ��ا ان
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ه ��ي ال�ف�ي�ص��ل
ب��امل��وض��وع وان ق �ض��اء ن��ا ال��ذي
ن � �ث ��ق ب � ��ه ه � ��و م � ��ن س �ي �ح��اس��ب
املخطئ.
وق� � ��ال ال � �ع� ��ازم� ��ي :ال� �ل ��ه ي�ع�ين
ال ��وزراء على وزارت �ه��م الجديدة
وع�ل��ى امل�س��ؤول�ي��ات امل�ل�ق��اه على
ع��ات�ق �ه��م م ��ؤك ��دا ث�ق�ت��ه ب��ال��وزي��ر
ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وب�ج�م�ي��ع ال� ��وزراء
ف��ي ه��ذه الحكومة التي انجزت
الكثير من القوانني مع املجلس

الفضل والصالح والهاجري في اجتماع لجنة املعاقني

االع��اق��ة .واوض ��ح ال �ه��اج��ري ان
وزارة التربية رحبت باملقترح
امل�ق��دم ف��ي ح�ين تحفظتا وزارة
املالية وهيئة ذوي االعاقة على
امل �ق �ت��رح ل�ك�ل�ف�ت��ه امل��ال �ي��ة وذل ��ك
لعدم وضوح مفهومه مبينا ان
اللجنة ارت ��أت ان ت�ق��دم الهيئة

ت �ص��وره��ا ب �ش��أن ه� ��ذا امل �ق �ت��رح
يحدد هذه الفئة علميا ليتسنى
ضمها للمشمولني بالقانون.

أغفل جانب الدعم الغربي للخاليا اإلرهابية

الجيران :هناك من يبرر التدخل الروسي
في سوريا بحجة داعش
رد ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
الجيران عضو اللجنة التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى خبير ال�ح��رك��ات
اإلس�ل�ام �ي��ة ج�ي �م��س ب�ي�س�ك��ات��وري
ف��ي ح � ��واره م��ع ال �ق �ب��س ال� ��ذي ج��اء
ب � �ع � �ن� ��وان :ال ��رب� �ي ��ع ال� �ع ��رب ��ي أث �م��ر
جماعات متشددة قائال ان الخبير
جيمس بيسكاتوري سوق للتدخل
ال��روس��ي ف��ي س��وري��ا لقتل األب��ري��اء
بحجة القضاء على داعش مضيفا:
ك �م��ا ق ��دم ن �ظ��رة م�ب�ت�س��رة ألس �ب��اب
اإلره� � ��اب واغ� �ف ��ل ال �ح �ق��ائ��ق وات �ه��م
ح � �ك� ��وم� ��ات دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ب ��دع ��م
اإلره � � ��اب م ��ردف ��ا ان ب �ي �س �ك��ات��وري
وص� ��ف ت� �ح ��رك وزارات ال��داخ �ل �ي��ة
بالسلبي ت �ج��اه ال�ت�ط��رف و طالب
الحكومات بفعل أكثر ولم يوضح
ما هو األكثر.
ورف ��ض ال�ن��ائ��ب ال �ج �ي��ران بشدة
م� ��ا ذه � ��ب ال� �ي ��ه م� ��ن ي� �ف� �ت ��رض ف�ي��ه
وه� � � ��و أك � ��ادي� � �م � ��ي وم � �خ � �ت� ��ص ف��ي
اإلسالم والعالقات الدولية والفكر
ال�س�ي��اس��ي اإلس�لام��ي الس�ي�م��ا وان
ه � ��ذا ال �ت �خ �ص��ص ال ��دق� �ي ��ق ي�ت�ع�ل��ق
بدول الشرق األوسط وتحديدا ركز
اهتمامه على دول الخليج.
وت� � � � ��اب� � � � ��ع :ت � �ق � �ت � �ض� ��ي األم � � ��ان � � ��ة

د.عبدالرحمن الجيران

ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ح� �ي ��اد وامل ��وض ��وع� �ي ��ة
ف� ��ي ال � �ط� ��رح وخ� ��اص� ��ة أن ال �خ �ب �ي��ر
االس �ت��رال��ي وه��و أس �ت��اذ ال�ع�لاق��ات
الدولية في كلية ال�ش��ؤون الدولية
وال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ج��ام �ع��ة دره � ��ام في
ان �ج �ل �ت��را وه� ��و ي �ت �ن��اول م��وض��وع
ل��ه خصوصية وش��أن ح�س��اس في
ه ��ذه ال�ف�ت��رة ال�ع�ص�ي�ب��ة ف��ي ال�ش��رق
األوس � ��ط .وأردف :ول ��م ي�ط�ل��ع على
ح�ج��م وم�س�ت��وى التنسيق األم�ن��ي
وال��دف��اع��ي واالس �ت �خ �ب��ارات��ي ل��دول
ال� �خ� �ل� �ي ��ج وي � �ش � �ي ��ر إل � � ��ى ال� �خ�ل�اي ��ا
اإلره � ��اب � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت � ��م اك �ت �ش��اف �ه��ا

واملحاكمات التي جرت منذ سنوات
واإلدان� � � � � � ��ات ال � �ت� ��ي ت � ��م ت��وج �ي �ه �ه��ا
ل�لإره��اب �ي�ين ك �م��ا ان ��ه ع ��زز ات�ه��ام��ه
لحكومات دول الخليج بالتساؤل
مل��اذا تسمح لهم الحكومات بدعم
اإلره� ��اب؟ول� ��م ي��وض��ح ك�ي�ف�ي��ة ه��ذا
السماح وما هي قنواته.
وأك ��د ال �ج �ي��ران ان ب�ي�س�ك��ات��وري
ح�ي�ن أش � ��ار إل� ��ى أس� �ب ��اب اإلره � ��اب
أغفل جانب الدعم الغربي للخاليا
اإلره��اب�ي��ة وه��ذا ال��دع��م م��ن أمريكا
وأورب� ��ا وروس �ي��ا وال �ص�ين وت��ؤك��د
ت� �ق ��اري ��ر م� �خ ��اب ��رات� �ي ��ة م ��وث� �ق ��ة م��ن
جهات رسمية ولم يشر إليها ادني
إشارة وهذا تجنى واضح وانحياز
وصك براءة وشهادة عفه عن تلوث
يد الغرب بدماء املسلمني وهذا ما
ال يسعفه الواقع.
وزاد :فيما أوضح الحل للقضاء
على اإلره ��اب ع��زز رأي��ه باستمرار
ال �س �ي��اس��ات ال �خ��ارج �ي��ة ب�م��واص�ل��ة
قصف وح��رق ب�لاد املسلمني وقتل
ال �ن �س��اء واألط � �ف� ��ال وأغ� �ف ��ل ج��ان��ب
سياق املصالح الروسية األوربية
م��ن جهة واألمريكية الروسية من
ج �ه��ة أخ � ��رى ك �م��ا ذك� ��ر أن ال�س�ب��ب
ال�ث��ان��ي للقضاء على اإلره ��اب هو

بمراجعة امل�ن��اه��ج ول��م ي��وض��ح اي
مناهج وال اي دولة يعني من دول
الخليج وال امل��وض��وع ال ��ذي يجب
أن ي �ح��ذف وت� ��رك ه ��ذا ال��زع��م على
ع��واه �ن��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اح �ت ��واء
مناهج امل��دارس الخاصة األجنبية
ف � ��ي دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ع� �ل ��ى ط ��ام ��ات
أخالقية وعقائدية من شأنها نشر
التطرف واإللحاد بدول الخليج.
واس�ت�ط��رد ال�ج�ي��ران :ك�م��ا واص��ل
اتهاماته ل��دول الخليج وزع��م أنها
ليس لها رد فعل ايجابي تجاه ما
يحدث في سوريا وال ادري بماذا
يصف الدور األمريكي واالسترالي
والبريطاني في سوريا إذا كان رد
دول الخليج العربي سلبيا بينما
ختم فقال بان التدخل الروسي في
سوريا كان إيجابيا ونحن نشاهد
ك��ل ل�ي�ل��ة ق�ص�ف��ا ل�ل�أري��اف وسحقا
وت� �ج ��ري� �ف ��ا ل �ل �م �س��اك��ن وت �ه �ج �ي��را
للمواطنني فهل هذه هي االيجابية
التي ينشدها السيد الخبير؟!

سيف العازمي

م� �ث ��ل ال � �ت ��وزي � �ع ��ات االس �ك��ان �ي��ة
وان � � �ش� � ��اء ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� �ط ��رق
والكثير من القوانني االخرى.
واك � � � ��د ال� � �ع � ��ازم � ��ي اس � �ت � �ع ��داد
امل �ج �ل��س ل �ل �ت �ع��اون م��ع الجميع
م��ن اج��ل راح��ة امل��واط��ن وتوفير
ج �م� �ي ��ع م �ت �ط �ل �ب ��ات امل ��واط� �ن�ي�ن
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م �ش �ي��را ال � ��ى ان ال� ��دول� ��ة ل��دي �ه��ا
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ث ��روات والب� ��د من
توزيعها على الجميع.
وق � ��ال ال �ع ��ازم ��ي ان� ��ه ح��ري��ص
ع �ل��ى امل �ط��ال �ب��ة ب��ان �ش��اء م��دي�ن��ة
ص �ح �ي��ة ج ��دي ��دة ت �ك ��ون ش��ام�ل��ة
وت � �ت � ��وف � ��ر ب� � ��ه م� � ��راك� � ��ز ل �ج �م �ي��ع
االمراض باالضافة الى املطالبة
بعمل تأمني صحي للمواطنني.
وط ��ال ��ب ال� �ع ��ازم ��ي م ��ن وزي ��ر
الصحة جعل مستوصف الظهر
م �ف �ت��وح��ا ع �ل��ى م � ��دار  24س��اع��ة
م��ن ج�ع��ل راح� ��ة اه��ال��ي املنطقة
وال � ��ذي � ��ن ي� �ع ��ان ��ون ك� �ث� �ي ��را ع�ن��د
وج � � ��ود ح ��ال ��ة م ��رض� �ي ��ة ل��دي �ه��م
ف ��ي اوق� � ��ات م �ت��أخ��رة م ��ن ال�ل�ي��ل
خصوصا أن املنطقة تعاني من
كثافة سكانية كبيرة.

العتيبي :الصور المخلة
سحبت من معرض الكتاب
أك� � � � � ��د ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف � � � ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي م �ت��اب �ع��ة ق�ض�ي��ة
الكتب املخلة ب ��اآلداب التي
ن�ش��رت ص��ور بعضها على
أن�ه��ا م�ع��روض��ة ف��ي معرض
ال �ك �ت��اب وق ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي في
تصريح ص�ح��اف��ي :تحدثت
أن ��ا ووزي � ��ر اإلع �ل��ام ال�ش�ي��خ
س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح
ال��ذي أوض��ح لي حقيقة تلك
امل �ع ��روض ��ات وه ��ي م�ج�لات
فيها ب�ع��ض ال �ص��ور املخلة
ب� � ��اآلداب ب��ال�ف�ع��ل وال �ت ��ي لم
تعرض ف��ي معرض الكتاب
ب � � ��ل ج � � � ��رى س � �ح � �ب� �ه ��ا ق �ب��ل
العرض على حد قول الوزير
وال �ص��ور ال �ت��ي ن �ش��رت انما
هي صور مسربة.
وق ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي ان وزي��ر
االع �ل ��ام أب �ل �غ��ه أن امل �ج�ل�ات
تلك ل��م تعرض ف��ي املعرض
ول� � ��م ت� �ب ��ع م �ن �ه��ا وال ح�ت��ى
نسخة واحدة.
وش � � �ك� � ��ر ال � �ع � �ت � �ي � �ب� ��ي ف ��ي
تصريحه وزير اإلعالم على
تفاعله السريع مع ما طرح
ب�ش��أن ت�ل��ك ال�ك�ت��ب وال�ص��ور
م �ج��ددا ت��أك �ي��ده أن ض ��رورة
تشديد ال��رق��اب��ة على الكتب

فارس العتيبي
وامل � �ن � �ش� ��ورات الس �ي �م��ا ت�ل��ك
ال �ت��ي ت �خ��ص وت �ع �ن��ى بفئة
ال �ش �ب��اب وذل ��ك ألن �ه��م عماد
امل�ج�ت�م��ع والب ��د م��ن م��راق�ب��ة
ف ��اع� �ل ��ة مل � ��ا ي �ت �ل �ق �ف��ون��ه م��ن
مفاهيم وتعاليم.
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أكد أن السياسة الخارجية الكويتية متوازنة وسط األمواج المتالطمة في المنطقة

عبدالصمد لـ«الدستور» :الوحدة الوطنية
صمام األمان والدرع الواقي لحماية بلدنا
أكد رئيس لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
البرلمانية النائب عدنان
عبدالصمد أن التمسك
بالوحدة الوطنية صمام
األمان والدرع الواقي
لحماية بلدنا ومجتمعنا
ال سيما في ظل األوضاع
والتحديات اإلقليمية
الملتهبة حولنا.
وشدد عبدالصمد في
حوار خاص لـ «الدستور»
على ضرورة أن يأتي برنامج
عمل الحكومة في إطار
الخطة ومنسجما مع عمر
الفصل التشريعي الفتا
الى أن الخطاب األميري
وبرنامج العمل وخطة
الحكومة التنموية هي
خارطة طريق للدورة
البرلمانية ويحاسب
المجلس الحكومة على
مدى تنفيذها وإنجازها
لخطتها ...والى تفاصيل
اللقاء:

بعض الوزراء غير
جادين في التعاون
مع مجلس األمة

• م��اذا تتوقع من الحكومة كي
تكون عند حسن ظن النواب وكذلك
من حيث التعاون مع املجلس؟
 ن�ح��ن ن ��رى ب�ع��ض ال� ��وزراءي� �ب ��دو أن� �ه ��م غ �ي��ر ج ��ادي ��ن ف��ي
التعاون بني السلطتني فهناك
ال� ��وزي� ��ر ال� � ��ذي ي �ن �ع��م ب ��اج ��ازة
وهناك وزير يواجه استجوابا
وه�ن��اك ث��ال��ث ي�ق��ال ان��ه يواجه
ت ��دوي ��را ول��ذل��ك ف�ل�ي��س غ��ري�ب��ا
ان ت�ج��د ان ه �ن��اك م��ن ي ��رى ان
ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر م�س�ت�ق��رة
وال � �ب � �ع ��ض ي� �ت ��وق ��ع ان ه �ن��اك
ت �ع��دي�لا وزاري� � ��ا ش��ام�ل�ا الج��ل
سد الثغرات املوجودة في هذه
الحكومة.

الخطاب األميري
وبرنامج الحكومة
وخطة التنمية
خارطة طريق
للدورة البرلمانية
المجلس يحاسب
الحكومة على
مدى إنجاز خطتها
التنموية

خريطة الطريق

• ل��ك رأي ي�ق��ول ان ه�ن��اك ثالث
خ��ارط��ات ط��ري��ق ل�ع�م��ل السلطتني
م��ا ه ��ذه ال �خ��ارط��ات وك �ي��ف وم�ت��ى
نفعلها؟
ـ ه� �ن ��اك ال� �خ� �ط ��اب االم� �ي ��ري
ونعتبره خارطة طريق للدورة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح �ي��ث ي� �ح ��دد ف�ي��ه
ص��اح��ب ال�س�م��و االم �ي��ر يحدد
امل �ع��ال��م ال��رئ�ي�س�ي��ة وت��وج�ه��ات
ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي ع�ل��ى ضوئها
يتم تشكيل لجنة من املجلس
ل�ت��دارس الخطاب وال��رد عليه.
وقد تتفق مع النقاط او ال تتفق
ف�ه��ذا ب��ال��دورة البرملانية ففي
كل دورة هناك خطاب برملاني
اي � �ض� ��ا ه � �ن� ��اك ب ��رن ��ام ��ج وه ��و
ع ��ادة ي��رت�ب��ط ب�ف�ت��رة الحكومة
ف��اذا ج��اءت حكومة ف��ي بداية
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي فيفترض
ان ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ت�ب�ق��ى ارب��ع
س �ن ��وات ب �م �ق��دار ال �ف �ص��ل وت��م
ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ج��دي��دة بعد
س �ن �ت�ي�ن م �ث�ل�ا ف ��امل� �ف ��روض ان
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة ت ��أت ��ي
ببرنامجها وي�س�ق��ط برنامج
الحكومة السابقة.
فالبرنامج يرتبط بالحكومة
ول � �ي� ��س ب � � � ��دورة ب ��رمل ��ان� �ي ��ة او
بالفصل التشريعي.
ام ��ا ال �خ��ارط��ة ال�ث��ال�ث��ة وه��ي
االش �م��ل فهي الخطة فالخطة
ت �س �ت �م��ر ل � �ع� ��دة س � �ن� ��وات ك ��أن

رئيس لجنة امليزانيات والحساب الختامي البرملانية النائب عدنان عبدالصمد

ت � �ك� ��ون خ �م �س �ي��ة م� �ث�ل�ا وه� ��ذه
ال� � �خ� � �ط � ��ة ال � �خ � �م � �س � �ي� ��ة ت � �ك ��ون
م �س �ت �م ��رة ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
ال��دورة البرملانية او الحكومة
ت �غ �ي��ر او ال ت �غ �ي��ر وال �ف �ص��ل
ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ي اس � �ت � �م� ��ر او ل��م
ي�س�ت�م��ر ف �ه��ذه ال �خ �ط��ة ت��رت�ب��ط
بالفترة الزمنية امل �ح��ددة لها
ول� �ت� �ك ��ن خ� �م ��س س� � �ن � ��وات اذا
كانت الخطة خمسية او عشر
سنوات.
ويفترض ان يكون الخطاب
االم� �ي ��ري وب��رن��ام��ج ال�ح�ك��وم��ة
ف ��ي اط� � ��ار ب� �ق ��ان ��ون وامل �ج �ل��س
ي�ح��اس��ب ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى م��دى
انجاز ما تضمنته هذه الخطة.
ه� �ن ��اك اي� �ض ��ا ت� �ش ��ري ��ع ب ��ان
الحكومة تأتي بخطة سنوية
ج ��زئ� �ي ��ة ف� � � ��اذا ك� ��ان� ��ت ال �خ �ط��ة
خمسية فان على الحكومة ان
ت��أت��ي ب�خ�م��س خ �ط��ط م ��دة كل
منها سنة.
• لكنك تعلم ان الحكومة تأتي
وال تعرف متى ترحل هل ستكمل
مدتها املحددة أو سترحل قبلها؟

ـ هذا صحيح ولذلك نقول ان
ال�ب��رن��ام��ج ال�ح�ك��وم��ي ي�ج��ب ان
ي�ك��ون ف��ي اط��ار الخطة ولذلك
ي �ف �ت ��رض ان ع �م ��ر ال �ب��رن��ام��ج
ال �ح �ك��وم��ي ي �ن �س �ج��م م ��ع ع�م��ر
الفصل التشريعي.
وحدتنا الوطنية؟

• امل �ت �غ �ي��رات ك�ث�ي��رة واالح� ��داث
تتالحق والتوتر ي��زداد م��ن حولنا
في املنطقة .ما مدى تأثير ذلك على
االحداث في املنطقة؟
 ب� � ��دون ش� ��ك ه� �ن ��اك ت��أث �ي��روال� �ص� �م ��ام ال ��وح� �ي ��د ل �ح �م��اي��ة
مجتمعنا ولحماية بلدنا هو
ال �ت �م �س��ك ب��وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة
ف �ه��ي ص� �م ��ام االم � � ��ان وال� � ��درع
االق� � � � � � ��وى واأله� � � � � � ��م ل� �ص� �ي ��ان ��ة
م � �ج � �ت � �م � �ع � �ن� ��ا وح� � � �ف � � ��ظ ام � �ن� ��ه
واس � �ت � �ق� ��راره واول م� ��ن ي�ج��ب
ع�ل�ي�ه��م ان ي�ع�ط��وا ال �ق��دوة في
ذلك هم اعضاء مجلس االمة.
فقد ت�ط��رح م��وض�ـ��وع��ات في
املجلس نختلف عليها س��واء
أك��ان��ت اقتصادية أم سياسية

أم اج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وغ� � �ي � ��ره � ��ا.
وامل � �ف � �ت� ��رض ال� � ��ى ح� ��د االل � � ��زام
ان ن ��راق ��ب ب �ع �ن��اي��ة وح � ��ذر اال
ي�م��س ذل ��ك وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة
وال يمسها من قريب او بعيد
الن م��ا ي��دور ف��ي مجلس االم��ة
ل��ه انعكاس كبير ف��ي املجتمع
ع � �ل� ��ى ع � �ك� ��س م � ��ا ي� � �ح � ��دث ف��ي
امل �ج �ت �م �ع ��ات االخ� � � ��رى ف�ن�ح��ن
مجتمع تربى تربية سياسية
م � �س � �ت � �ن � �ي ��رة وواع � � � �ي� � � ��ة الن� �ن ��ا
تمرسنا ف��ي العمل السياسي
م � �ن� ��ذ م� � ��ا ي� � �ق � ��رب م� � ��ن ن �ص��ف
ق� ��رن واص� �ب ��ح ل��دي �ن��ا مجتمع
واع س ��اع ��د ع �ل��ى ذل� ��ك وج ��ود
دس� �ت ��ور رائ� � ��ع اق� � ��ول ع �ن��ه ان��ه
كنز يضاهي اعظم الدساتير
الدولية فضال عن ايمان راسخ
ل� � ��دى ال� � �ق� � �ي � ��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة
املتعاقبة بمناخ الحرية حرية
ال� �ف� �ك ��ر وح� ��ري� ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
ال��رأي وك��ان العالمنا الوطني
التتمة ص09

ضرورة أن يأتي
برنامج الحكومة
في إطار الخطة
وينسجم مع عمر
الفصل التشريعي
ما يدور في مجلس
األمة له انعكاس
كبير في المجتمع
مجتمعنا الكويتي
واع وتربى تربية
سياسية مستنيرة
منذ نصف قرن
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دستورنا كنز رائع يضاهي أعظم الدساتير الدولية

األمير يقود سفينة الكويت بحكمة
واقتدار وسياسة متوازنة
اختيار صاحب
السمو قائدا
لإلنسانية
والكويت مركزا
إنسانيا كان له
انعكاس على
اختيارها عاصمة
للثقافة اإلسالمية

تتمة المنشور ص08
دور راس� � ��خ ف� ��ي ت �ن �م �ي��ة ه ��ذه
ال � ��روح وه � ��ذا امل� �ن ��اخ ح �ت��ى ان
بلدنا ظلت والت��زال تتسع ملن
ضاقت به السبل لكي يمارس
ه � ��ذه ال� �ح ��ري ��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
االقليمي والدولي واستقطبت
ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن اع �ل��ام
الفكر والثقافة بشتى ان��واع��ه
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي ��ن االق �ل �ي �م��ي
وال� ��دول� ��ي وس ��اه ��م ه � ��ؤالء في
وجود نهضة ثقافية واعالمية
توهجت كثيرا وخبت احيانا
لكنها ظلت من معالم الكويت
ال �ق��دي �م��ة وال �ح��دي �ث��ة وت�ش�ه��د
ب ��ذل ��ك اص� ��دارات � �ه� ��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة
املتميزة.
لكننا يجب ان نشير ايضا
الى انه اصبحت هناك مبالغة
ال � ��ى ح ��د م ��ا ف ��ي ال � � ��دور ال ��ذي
يقوم ب��ه مجلس االم��ة بالذات
ح � �ي� ��ث ج � � � ��اءت ف� � �ت � ��رة اص� �ب ��ح
ي��أخ��ذ م �س��اح��ة م �ب��ال �غ��ا فيها
م � ��ن اه � �ت � �م� ��ام امل� �ج� �ت� �م ��ع وم ��ن
االع �ل��ام خ��اص��ة وان ذل ��ك ك��ان
على حساب باقي املؤسسات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة االخ � � � ��رى ل �ك �ن �ه��ا
ل �ل �ح��ق وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ق� ��د ب� ��دأت
ت�ت�ج��ه ن�ح��و االع �ت��دال ال��ى حد
كبير وب��دأ االه�ت�م��ام بمجلس
االمة بأخذ وضعه الطبيعي.
لكن ذل��ك ال يعني ان الناس
ل��م ت�ع��د ت�ت��اب��ع وان �م��ا ان��ا اري��د
ل �ه��ذه امل �ت��اب �ع��ة ان ت �ت �ج��ه إل��ى
م� �ت ��اب� �ع ��ة االع � � �ض� � ��اء وت �ق �ي �ي��م
ادائهم وهذا النوع من التفاعل
ب�ي�ن م �ج �ل��س االم � ��ة وامل�ج�ت�م��ع
مطلوب وممتاز.
وق� ��ال ان م��ا ن��ري��د ان نلفت
ال �ن �ظ ��ر ال� �ي ��ه ون �ت �ح �ف��ظ ع�ل�ي��ه
ان��ه ف��ي بعض االح �ي��ان ه��و ان
ت �ث��ار ق�ض�ي��ة ج��زئ �ي��ة ج ��دا في
اح � � ��دى ال� �ج� �ل� �س ��ات ب��امل �ج �ل��س
ويصير هناك تراشق بااللفاظ
ب�ين اح ��د ال �ن��واب واخ ��ر فترى
انعكاس ذلك باجهزة التواصل
االجتماعي سواء في تويتر او
االنستغرام او غيره مبالغ فيه
جدا.
خاصة وأن هذين العضوين
اللذين يختلفان تجدهما بعد

القيادة السياسية
لديها إيمان راسخ
بحرية الفكر
والتعبير

عدنان عبدالصمد في احدى الجلسات

ذلك في غاية التفاهم سواء في
ع �ش��اء او غ ��داء او ح�ت��ى اث�ن��اء
خ ��روج� �ه� �م ��ا م � ��ن ال� �ق ��اع ��ة ف��ي
نهاية الجلسة وك��أن شيئا لم
يكن مع ان البعض في املجتمع
ي�ت��وه��م ان م��ا دار بينهما من
ت � ��راش � ��ق او خ� �ل ��اف س � �ي� ��دوم
ال��ى االب��د وان ه�ن��اك خصومة
وقطيعة وما الى ذلك.
وم��ن حسن الحظ ان رئاسة
امل� �ج� �ل ��س م � �ن� ��وط ب� �ه ��ا ح ��ذف
م��ا ت ��راه ف��ي امل�ض�ب�ط��ة اذا ك��ان
م�س�ي�ئ��ا ل �ل��وح��دة ال��وط �ن �ي��ة او
ل �ل �ص��ورة االي �ج��اب �ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان
وه ��ذا يقطع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى من
ي��أخ��ذ ه ��ذه ال �ص��ورة السلبية
للمجلس ويبني عليها وهناك
مكمن الخطورة.
ون� �ت� �ي� �ج ��ة ل� � �ه � ��ذا ال� �ت� �ف ��اع ��ل
ال�لام �ح��دود ب�ين مجلس االم��ة
واملجتمع يجب على االعضاء
ان يضبطوا تصرفاتهم داخل
مجلس االم��ة وال اح��د يستغل
اي خ�ط��أ او اي ت��راش��ق او اي
خالف غير مقصود.

عاصمة
الثقافة اإلسالمية

• نستعد ل�لاح�ت�ف��ال باختيار
الكويت عاصمة للثقافة االسالمية
ك�ي��ف يستفاد م��ن ه��ذه التظاهرة
في خدمة املجتمع ولخدمة املنطقة
وقضاياها؟
 الحمد لله اننا على الرغممن النيران امللتهبة في االقليم
ف��ان�ن��ا ن��رى ون�ت��اب��ع السياسة
الكويتية ونجد انها سياسة
م� � �ت � ��وازن � ��ة ج� � � ��دا وس� � � ��ط ه� ��ذه
االم��واج املتالطمة في املنطقة
ون� �ت� �ي� �ج ��ة ل� �ل� �ت� �ح ��دي ��ات ال �ت ��ي
ت �س �ت �ه��دف امل �ن �ط �ق��ة وزع ��زع ��ة
ام �ن �ه��ا واس� �ت� �ق ��راره ��ا ووض ��ع
ال �ك��وي��ت وظ��روف �ه��ا س� ��واء من
حيث صغر املساحة او التعداد
وما الى ذلك.
ف � � �ف � ��ي ظ� � � ��ل ه � � � � ��ذا ال � ��وض � ��ع
امل � �ت� ��وت� ��ر ن� �ح ��ن ن� � ��رى اه� � ��م م��ا
يحمي ال�ك��وي��ت ه��و السياسة
امل �ت��وازن��ة وه ��ذا ف�ع�لا م��ا ن��راه
االن فالقيادة السياسية ممثلة

ب�ص��اح��ب ال�س�م��و االم �ي��ر ال��ذي
يقود السفينة بحكمة واقتدار
وسياسة متوازنة.
ومن الطبيعي ونتيجة لهذا
التوازن وهذا املوقف العقالني
وق��ع االختيار لتكون عاصمة
للثقافة االسالمية لعام 2016م.
وم� �م ��ا ال ش� ��ك ف� �ي ��ه ان ه ��ذا
االخ� �ت� �ي ��ار ل ��م ي � ��أت ع �ش��وائ �ي��ا
وان� �م ��ا ج� ��اء ن �ت �ي �ج��ة ل �ل �ت��وازن
ال��ذي نسير به ونتيجة للدور
ال��ذي نلعبه في عاملنا العربي
واالس�ل�ام ��ي ف �ض�لا ع��ن ال ��دور
االقليمي ف��ي محيط منظومة
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وايضا في العالم.
فليس ببعيد ه��ذا االختيار
السابق للكويت مركزا للعمل
االن� �س ��ائ ��ي واخ� �ت� �ي ��ار ح �ض��رة
ص � � ��اح � � ��ب ال � � �س � � �م� � ��و ل� �ل� �ع� �م ��ل
االن �س��ان��ي وه ��ذا ف��ي ح��د ذات��ه
ك��ان ل��ه انعكاساته االيجابية
ع � �ل � ��ى اخ� � �ت� � �ي � ��اره � ��ا ع ��اص� �م ��ة
للثقافة االسالمية.
ف ��ال� �ك ��وي ��ت ت� � �ح � ��اول دائ� �م ��ا

ن�ش��ر ال�ف�ك��ر ال��وس�ط��ي امل�ع�ت��دل
س��واء على مستوى الحكومة
أم ع � �ل � ��ى م � �س � �ت � ��وى م �ج �ل��س
االم��ة وقبل ذل��ك على مستوى
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ال��رش�ي��دة
ال �ت��ي ح�ظ�ي��ت ب��اج �م��اع ال�ع��ال��م
بسياستها املتوازنة.

الكويت استقطبت
أعالم الفكر
والثقافة على
الصعيدين
اإلقليمي والدولي
ضرورة متابعة
وتقييم أداء
النواب لخلق
نوع من التفاعل
بين المجلس
والمجتمع
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وزارة التجارة طلبت من الخارجية اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه

الحكومة تحيل قانون انضمام الكويت
لمعاهدة البراءات إلى مجلس األمة
أح ��ال م�ج�ل��س ال��وزراء ع �ل��ى مجلس
االم��ة قانون انضمام الكويت ملعاهدة
البراءات.
وجاء في املادة االولى :املوافقة على
ان �ض �م��ام دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال ��ى م�ع��اه��دة
ال� �ت� �ع ��اون ب� �ش ��أن ال � � �ب � ��راءات ()P C T
واملعقودة في واشنطن في  19يونيو
 1970وامل�ع��دل��ة ف��ي  28سبتمبر 1979
وف ��ي  3ف �ب��راي��ر  1984وف ��ي  3اك�ت��وب��ر
 2001والئ�ح�ت�ه��ا التنفيذية وامل��راف�ق��ة
نصوصهما لهذا القانون.
م��ادة ثانية :على ال��وزراء  -كل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون وينشر في
الجريدة الرسمية.
وج��اء ف��ي ن��ص امل��ذك��رة االيضاحية
ملشروع قانون باملوافقة على انضمام
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال ��ى م �ع��اه��دة ال �ت �ع��اون
ب �ش ��أن ال � �ب � ��راءات ( .)P C Tرغ �ب ��ة ف��ي
ت �ق��وي��ة وت �ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ص��ادي��ة
ودفع عجلتها في البلدان النامية وذلك
باالخذ بكافة التدابير الالزمة لزيادة
ان�ظ�م�ت�ه��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ق ��ررة لحماية
االخ� �ت ��راع ��ات س � ��واء ك��ان��ت وط �ن �ي��ة أم
اق �ل �ي �م �ي��ة ول �ل �م �س��اه �م��ة ب �ت �ق��دم ال�ع�ل��م
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وت �ح �س�ي�ن ال �ح �م��اي��ة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل �ل�اخ � �ت ��راع ��ات وت �س �ه �ي��ل
اج � � � � � � ��راءات ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل ��ى ح �م��اي��ة
االخ �ت��راع��ات وج�ع�ل�ه��ا اق��ل تكلفة وق��د
اع��رب��ت دول ��ة ال�ك��وي��ت ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا في
االن �ض �م��ام ل�ع�ض��وي��ة امل �ع��اه��دة امل�ش��ار
اليها.
وقد نصت املادة  1من االتفاقية على
ان �ش��اء ات�ح��اد ب�ين ال ��دول االط ��راف من
اج��ل ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال اي ��داع طلبات
حماية االختراعات وبحثها وفحصها
وي �ع��رف ه ��ذا االت� �ح ��اد ب��اس��م االت �ح��اد
ال��دول��ي ل�ل�ت�ع��اون ب�ش��أن ال �ب��راءات كما
تضمنت املادة  2على تعريفات لبعض
املصطلحات الواردة فيها بينما نصت
امل� � ��ادة  3ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ال �ط �ل��ب ال��دول��ي
واج ��راءات كما اوض�ح��ت امل��ادة  4على
ان تشتمل العريضة على طلب بهدف
م �ع��ال �ج��ة ال �ط �ل��ب ال ��دول ��ي ط �ب �ق��ا ل�ه��ذه
امل� �ع ��اه ��دة .ون �ص ��ت امل� � ��ادة  5ع �ل��ى ان��ه
يجب ان يكشف الوصف عن االختراع
بطريقة واض�ح��ة وكاملة الكفاية لكي
يتمكن اي شخص م��ن اه��ل املهنة من
تنفيذ االختراع.
ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة  6ب � �ش� ��أن م �ط��ال��ب
ال �ح �م��اي��ة ع �ل��ى ان ي� �ح ��دد امل �ط �ل��ب او
امل �ط��ال��ب م��وض��وع ال�ح�م��اي��ة امل�ط�ل��وب��ة
وي� �ج ��ب ان ت� �ك ��ون م �ط ��ال ��ب ال �ح �م��اي��ة
واضحة وموجزة وان تستند كليا الى
الوصف.
واشتملت املادة  7على الرسوم التي
يجب تقديمها عندما تكون ضرورية
ل�ف�ه��م االخ �ت ��راع ون �ص��ت امل� ��ادة  8على
اح �ك��ام امل�ط��ال�ب��ة ب��االول��وي��ة واوض�ح��ت

امل � ��ادة  9ع �ل��ى ان ي �ج��وز ل �ك��ل شخص
يقيم ف��ي دول ��ة م�ت�ع��اق��دة او ي�ك��ون من
مواطنيها ان ي��ودع طلبا دول�ي��ا على
ان تحدد الالئحة التنفيذية مفهومي
محل االقامة والجنسية.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة  10ع �ل��ى ان ي�ت�ع�ين
اي��داع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم
الطلبات املنصوص عليه والذي يتعني
ان يفحصه ويعالجه طبقا ملا تقتضي
ب��ه ه��ذه امل�ع��اه��دة وال�لائ�ح��ة التنفيذية
كما نصت املادة  11على تاريخ اإليداع
وآثار الطلب الدولي.
وت � �ن ��اول ��ت امل� � � ��ادة  12رف � ��ع ال �ط �ل��ب
ال��دول��ي ال��ى املكتب ال��دول��ي وال��ى ادارة
البحث الدولي كما نصت ايضا املادة
 13ع �ل ��ى ام �ك ��ان �ي ��ة ح� �ص ��ول امل �ك��ات��ب
املعنية على ص��ورة عن الطلب الدولي
ون �ص��ت امل� � ��ادة  14ع �ل��ى ب �ع��ض اوج ��ه
النقص في الطلب الدولي.
وت �ض �م �ن��ت امل� � � ��واد 15و 16و 17و
 18ال �ب �ح��ث ال� ��دول� ��ي وك �ي �ف �ي��ة ادارت� � ��ه
واالج � � � ��راءات ال ��واج ��ب ات �خ ��اذه ��ا ل��دى
ادارة البحث الدولي والتقرير الخاص
به.
وق ��د ن �ص��ت امل � ��ادة  19ع �ل��ى ت�ع��دي��ل
م�ط��ال��ب ال�ح�م��اي��ة ل��دى امل�ك�ت��ب ال��دول��ي
ب �ع��د م ��ا ي�ت�س�ل��م م� ��ودع ال �ط �ل��ب ت�ق��ري��ر
ال �ب �ح��ث ال ��دول ��ي وت �ن ��اول ��ت امل� � ��ادة 20
كيفية ابالغ املكاتب املعنية وذلك طبقا
ل�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع�ل��ى ان ي�ب�ل��غ لكل
مكتب م�ع�ين ال�ط�ل��ب ال��دول��ي مشفوعا
بتقرير البحث الدولي.
ك �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة  21ع �ل��ى امل�ك�ت��ب
ال ��دول ��ي ان ي �ن �ش��ر ال �ط �ل �ب��ات ال��دول �ي��ة
واوج � �ب � ��ت امل� � � ��ادة  22ت �ق ��دي ��م ال �ص ��ور
وال �ت��راج��م وال��رس��وم للمكاتب املعينة
في مهلة ال تتجاوز  30شهرا اعتبارا
من تاريخ االولوية.
واوض� �ح ��ت امل � ��ادة  23ان ��ه ع �ل��ى كل
مكتب اال يباشر الطلبات ال��دول�ي��ة او
يفحصها قبل انقضاء املهلة الواجب
ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ب� �ن ��اء ع �ل��ى امل � � ��ادة  22ك�م��ا
اج � � ��ازت الي م �ك �ت��ب م �ع�ي�ن ب� �ن ��اء ع�ل��ى
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ال �ت �م��اس ص��ري��ح م��ن م ��ودع ال�ط�ل��ب ان
ي�ب��اش��ر م�ع��ال�ج��ة ال�ط�ل�ب��ات ال��دول �ي��ة او
يفحصها ف��ي أي وق��ت ك��ان كما نصت
امل� ��ادة  24ع�ل��ى اح�ت�م��ال�ي��ة ف �ق��دان آث��ار
الطلب الدولي في اية دولة معينة.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة  25ع �ل��ى اج � � ��راءات
امل��راج �ع��ة م ��ن ج��ان��ب امل �ك��ات��ب امل�ع�ي�ن��ة
وت �ن��اول��ت امل� ��ادة  26ان ��ه ال ي �ج��وز الي
م �ك �ت��ب م �ع�ين ان ي��رف��ض ط �ل �ب��ا دول �ي��ا
ب��دع��وى ع ��دم اس�ت�ي�ف��ائ��ه ل �ش��روط ه��ذه
امل�ع��اه��دة وال�لائ�ح��ة التنفيذية دون ان
ي�ت�ي��ح مل� ��ودع ال �ط �ل��ب ف��رص��ة تصحيح
الطلب املذكور طبقا لالجراءات الواردة
ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع ال��وط �ن��ي ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
ح � ��االت م �م��اث �ل��ة او ش�ب�ي�ه��ة ل �ل �ح��االت
املتعلقة بالطلبات الوطنية وفي حدود
هذه االجراءات.
ك �م��ا ن �ص��ت امل� � ��ادة  27ع �ل��ى اح �ك��ام
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ب�ح�ي��ث ال ي�ج��وز
ال �ن��ص ف��ي اي ت�ش��ري��ع وط �ن��ي ع�ل��ى ان
ي �س �ت��وف��ي ال �ط �ل��ب ال� ��دول� ��ي م ��ن ح�ي��ث
شكله او مضمونه متطلبات تخالف
املتطلبات امل�ن�ص��وص عليها ف��ي هذه
امل �ع��اه��دة وال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة او ان
يستوفي متطلبات اضافية.
ك �م��ا ت �ض �م �ن��ت امل� � ��ادة  28ان ي �ك��ون
مل� ��ودع ال �ط �ل��ب ف��رص��ة ت �ع��دي��ل م�ط��ال��ب
الحماية وال��وص��ف وال��رس��وم ل��دى كل
م�ك�ت��ب م�ع�ين خ�ل�ال امل�ه�ل��ة امل�ن�ص��وص
عليها وال ي�ج��وز الي مكتب م�ع�ين ان

ي�م�ن��ح ب � ��راءة او ي��رف��ض م�ن�ح�ه��ا قبل
انقضاء هذه املهلة ما لم يوافق مودع
الطلب على ذلك صراحة.
ون �ص��ت امل ��ادة  29ع�ل��ى آث ��ار النشر
الدولي فيما يخص حماية اي حق من
ح�ق��وق م ��ودع ال�ط�ل��ب ف��ي دول ��ة معينة
حيث تكون آث��ار النشر الدولي للطلب
ال� ��دول� ��ي ف ��ي ه � ��ذه ال� ��دول� ��ة ه ��ي اآلث � ��ار
نفسها املنصوص عليها في تشريعها
ال��وط�ن��ي واي�ض��ا نصت امل ��ادة  30على
اح�ك��ام ال�ط��اب��ع ال�س��ري للطلب ال��دول��ي
ح�ي��ث ان ��ه ال ي �ج��وز الي م�ك�ت��ب وط�ن��ي
ان ي ��أذن للغير ب��االط�ل�اع ع�ل��ى الطلب
ال��دول��ي اال ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب امل� ��ودع او
بتصريح منه.
واشتملت املادتان  31و 32على طلب
وادارة الفحص التمهيدي الدولي.
ك �م��ا ب �ي �ن��ت امل� � ��ادة  33ال� �غ ��رض م��ن
الفحص التمهيدي الدولي وه��و اب��داء
رأي تمهيدي وغير ملزم ملعرفة ما اذا
ك��ان االخ �ت��راع امل�ط�ل��وب حمايته يبدو
ج��دي��دا وينطوي على نشاط ابتكاري
وقابال للتطبيق الصناعي.
واوض� � � � �ح � � � ��ت امل� � � � � � � ��ادة  34ج �م �ي ��ع
االج � � � � ��راءات ال� ��واج� ��ب ات� �خ ��اذه ��ا ل ��دى
ادارة الفحص التمهيدي ال��دول��ي كما
ت�ض�م�ن��ت امل� � ��واد  35و 36و 37ت�ق��ري��ر
ال �ف �ح��ص ال �ت �م �ه �ي��دي ال ��دول ��ي ورف �ع��ه
وترجمته وابالغه وسحبه.
ونصت امل��ادة  38على ان��ه ال يجوز
ل �ل �م �ك �ت��ب ال � ��دول � ��ي والدارة ال �ف �ح��ص
التمهيدي الدولي السماح في اي وقت
ك��ان والي شخص او ادارة باستثناء
امل �ك��ات��ب امل �خ �ت��ارة وب �ع��د اع� ��داد تقرير
ال�ف�ح��ص التمهيدي ال��دول��ي ب��االط�لاع
طبقا ملفهوم وشروط املادة  4/30على
م �ل��ف ال �ف �ح��ص ال�ت�م�ه�ي��دي ال ��دول ��ي اال
اذا ت��م ذل ��ك ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب امل� ��ودع او
يتصريح منه.
ك�م��ا بينت امل ��ادة  39كيفية ال�ص��ور
والتراجم وال��رس��وم للمكاتب املختارة
ون�ص��ت امل ��ادة  40ع�ل��ى وق��ف الفحص
ال��وط�ن��ي واج � ��راءات امل�ع��ال�ج��ة االخ��رى
بحيث ال تتخذ اي اج� ��راءات ملعالجة
ال �ط �ل��ب ال� ��دول� ��ي ق �ب��ل ان �ق �ض ��اء امل�ه�ل��ة
السارية.
ك �م��ا ن �ص��ت امل ��ادت ��ان  41و 42على
ت �ع��دي��ل م �ط��ال��ب ال �ح �م��اي��ة وال ��وص ��ف
والرسوم ونتائج الفحص الوطني في
املكاتب املختارة.
ون �ص��ت امل ��ادت ��ان  43و  44ع�ل��ى ان
يجوز ملودع الطلب ان يبني على الوجه
امل�ق��رر ف��ي ال�لائ�ح��ة التنفيذية الغرض
م��ن طلبه ال��دول��ي وي�ج��وز ل��ه اي�ض��ا ان
يبني نوعي الحماية اللذين يطلبهما.
وت �ض �م �ن ��ت امل � � � ��ادة  45ان� � ��ه ي �ج��وز
اصدار براءات اقليمية كما نصت املادة
 46ع�ل��ى أن��ه ي�ج��وز للسلطة املختصة

ل�ل��دول��ة امل�ت�ع��اق��دة ف��ي ح��ال ع��دم صحة
ت��رج�م��ة ال�ط�ل��ب ال��دول��ي ان ت�ع�ل��ن انها
ب��اط �ل��ة وع��دي �م��ة االث � ��ر ف ��ي ح � ��دود م��ا
تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي
في لفته االصلية.
وت �ن��اول��ت امل ��ادت ��ان  48 47ت�ح��دي��د
املهل والتأخر في مراعاة بعض املهل.
وقد اشارت املادة  49حق التصرف
امام االدارات الدولية.
ك� �م ��ا اوض � �ح� ��ت امل � ��ادت � ��ان  50و51
ال �خ��دم��ات االع�ل�ام �ي��ة ب �ش��أن ال �ب ��راءات
واملساعدة التقنية.
واوض� � � �ح � � ��ت امل � � � � � ��ادة  52ال � �ع �ل�اق ��ة
باالحكام االخ��رى باملعاهدة بأال يؤثر
اي ح �ك��م م ��ن اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ف �ص��ل ف��ي
االح �ك��ام امل��ال�ي��ة ال � ��واردة ف��ي اي فصل
اخ��ر م��ن ه��ذه امل�ع��اه��دة وال تطبق هذه
االح � �ك � ��ام ع �ل ��ى ه � ��ذا ال �ف �ص ��ل او ع�ل��ى
تنفيذه.
وت �ن ��اول ال�ف�ص��ل ال �خ��ام��س اح�ك��ام��ا
اداري� � � � � ��ة ك� �م ��ا ن� �ص ��ت امل� � � � ��ادة  53م �ن��ه
ع�ل��ى م�س��أل��ة ت�ن�ظ�ي��م ال�ج�م�ع�ي��ة وال�ت��ي
ت�ت��أل��ف م��ن ال� ��دول امل �ت �ع��اق��دة وم �ح��ددا
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ك�م��ا ن�ظ�م��ت امل� ��ادة 54
اللجنة التفنيذية واختصاصاتها.
وت�ن��اول��ت امل ��ادة  55امل�ك�ت��ب ال��دول��ي
واش ��ارت امل ��ادة  56ال��ى لجنة التعاون
التقني.
وب �ي �ن��ت امل � ��ادة  57ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
ب� �ح� �ي ��ث ت� � �ك � ��ون ل �ل��ات � �ح � ��اد م� �ي ��زان� �ي ��ة
تشمل اي� ��رادات االت �ح��اد وم�ص��روف��ات��ه
ومساهماته ف��ي ميزانية امل�ص��روف��ات
املشتركة بني االت�ح��ادات التي تديرها
املنظمة.
ك� �م ��ا ح � � � ��ددت امل� � � � ��ادة  58االح � �ك� ��ام
ال�خ��اص��ة ب��ال�لائ�ح��ة التنفيذية بحيث
ت� �ت� �ض� �م ��ن امل � �س � ��ائ � ��ل ال� � �ت � ��ي ت �ح �ي �ل �ه��ا
ه ��ذه امل �ع��اه��دة ص ��راح ��ة ال ��ى ال�لائ�ح��ة
التنفيذية او تنص صراحة على انها
موضع شروط او سوف تكون موضع
شروط.
وت �ن��اول��ت امل� ��واد  59و 60و 61و62
و 63و 64و 65و 66و 67و 68و 69فض
امل�ن��ازع��ات ومراجعة املعاهدة واحكام
ختامية.
وم � � ��ن ح � �ي ��ث ان وزارة ال � �ت � �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ب��وص�ف�ه��ا ال �ج �ه��ة امل�ه�ن�ي��ة
ق��د طلبت م��ن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة اتخاذ
االج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ل�ل�ان �ض �م��ام ال��ى
امل�ع��اه��دة كما طلبت وزارة الخارجية
اعداد االداة القانونية الالزمة لنفاذها.
ومن حيث ان املعاهدة املشار اليها
من االتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية
من املادة  70من الدستور ومن ثم تكون
املوافقة عليها بقانون عمال بحكم هذه
الفقرة.
ل ��ذل ��ك ف �ق ��د اع � ��د م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
املرافق باملوافقة على االنضمام اليها.

إنشاء اتحاد من
الدول األطراف
للتعاون في مجال
حماية االختراعات
يكون لالتحاد
ميزانية تشمل
إيراداته
ومصروفاته
ومساهماته
تسهيل إجراءات
الحصول على
حماية االختراعات
وجعلها أقل
تكلفة
الكشف عن
االختراع بطريقة
واضحة وكاملة
الكفاية للتمكن
من تنفيذه
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وقعها الوزير أبل وتستمر لمدة  5سنوات

إدراج مذكرة التفاهم بين الكويت وكوريا
بشأن الرعاية السكنية على جدول الجلسة
أح� ��ال م�ج�ل��س ال � � ��وزراء امل��رس��وم
ال�ص��ادر بشأن املوافقة على مذكرة
التفاهم ب�ين حكومة دول��ة الكويت
وحكومة الجمهورية الكورية بشأن
الرعاية السكنية والبنية التحتية
وذل � ��ك ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ل �ف �ق��رة االول � ��ى من
املادة  70من الدستور.
وج� � ��اء ف� ��ي ن� ��ص امل � � ��ادة األول� � ��ى:
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م بني
ح �ك��وم��ة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح �ك��وم��ة
ال� � �ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة ال � � �ك� � ��وري� � ��ة ب � �ش ��أن
الرعاية السكنية والبنية التحتية
واملوقعة في مدينة الكويت بتاريخ
 2014/9/21وامل��راف �ق��ة نصوصها
لهذا املرسوم.
مادة ثانية :على الوزراء كل فيما
يخصه تنفيذ ه��ذا امل��رس��وم وعلى
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء اب�لاغ��ه إل��ى
مجلس االم��ة ويعمل ب��ه م��ن تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
وج� ��اء ف��ي ن��ص م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م
بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ب �ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية والبنية التحتية.
إن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ووزارة
االراض � � � � � � � ��ي وال� � �ب� � �ن� � �ي � ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة
وامل � ��واص �ل��ات ب �ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا
الجنوبية واملشار اليهما فيما بعد
بالطرفني.
ورغ �ب��ة منهما ب�ت��وط�ي��د ع�لاق��ات
ال � �ت � �ع� ��اون وت� � �ب � ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات ف��ي
م �ج��االت ال��رع��اي��ة السكنية تطوير
املدن الجديدة بناء املساكن والبنية
التحتية بني البلدين فقد اتفقا على
ما يلي:
ال� �ف� �ق ��رة  1أه � � ��داف ال � �ت � �ع ��اون :ان
اهداف التعاون طبقا ملذكرة التفاهم
هذه هي على النحو التالي:
 تبادل التكنولوجيا والخبراتوامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بتنمية امل��دن
الجديدة وتشييد املساكن وتبادل
امل��وارد البشرية بغية زي��ادة املنافع
املتبادلة.
 -ت��وس�ي��ع ال �ت �ع��اون ب�ين ش��رك��ات

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

االن�ش��اءات وك�لا البلدين حيث يتم
م��ن خ�لال�ه��ا ت�ح�س�ين م�ن��اف�س��ة ه��ذه
ال �ش��رك��ات وال �ه �ي �ئ��ات ف��ي االس� ��واق
املحلية واالجنبية.
ال � �ف � �ق� ��رة  2م� � �ج � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون:
يتعاون ال�ط��رف��ان بفاعلية م��ن اجل
تأسيس على م�ب��دأ الثقة املتبادلة
في املجاالت التالية:
 ت�ب��ادل املعلومات ب�ين الطرفنيعلى سبيل املثال القوانني واملشاريع
والسياسات املتعلقة بتطوير املدن
الجديدة وتشييد املساكن.
 ان� � �ت � ��داب خ � �ب� ��راء واس �ت �ض��اف��ةاالجتماعات وورش العمل املتلعقة
ب�ت�ن�م�ي��ة امل � ��دن ال� �ج ��دي ��دة وت�ش�ي�ي��د
املساكن.
 ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات التكنولوجيةوامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بتنمية امل��دن
ال �ج��دي��دة وت �ش �ي �ي��د امل �س��اك��ن امل ��دن
ال��ذك �ي��ة  u-cityامل ��واص�ل�ات ال��ذك�ي��ة
الطاقة الشمسية  itsادارة وسالمة
املوارد املائية.
 البحث عن طرق لدعم الشركاتوال � �ه � �ي � �ئ ��ات امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب �ع �م �ل �ي��ات
التشييد وال�ب�ن��اء م��ن اج��ل التوسع
في اعمالهم.
 ت��وف �ي��ر االم � � ��دادات ال �ك��اف �ي��ة منالقوى العاملة االنشائية واملعدات
واملواد بني البلدين.
 اي ج� ��وان� ��ب اخ � � ��رى ق� ��د ي�ت�ف��قالطرفان عليها.

الفقرة  3التنفيذ:
 يعزز ويشجع الطرفان االتصالامل �ب��اش��ر وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وال �ه �ي �ئ��ات ال �خ��اص��ة ل �ك�لا ال�ب�ل��دي��ن
ب �غ �ي��ة ت �ح �ق �ي��ق االه � � � ��داف ال� � � ��واردة
ب�م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ه ��ذه وك��ذل��ك دع��م
ت��وق �ي��ع ب ��رام ��ج ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ت�ل��ك
الهيئات.
 يعقد الطرفان اجتماعات علىمستوى الخبراء باالتفاق املشترك
ع�ل��ى ال��زم��ان وامل �ك��ان ملناقشة ط��رق
التعاون وتبادل الخبرات.
 يقوم الطرفان بانتداب الخبراءف��ي مجال التكنولوجيا ذات النفع
املتبادل فيما يتلعق بتنمية امل��دن
الجديدة وتشييد املساكن.
 يعمل ال�ط��رف��ان بشكل مشتركع �ل��ى وض ��ع خ �ط��ة رئ�ي�س�ي��ة تتعلق
بمشاريع تنمية امل��دن الجديدة في
الكويت ومساعدة الشركات العامة
والخاصة في الكويت للمشاركة في
هذه املشروعات.
 يبذل الطرفان العناية الكافيةل �ل �ق �ي��ام ب �ك��اف��ة ن �ش��اط��ات ال �ت �ع��اون
الواردة بمذكرة التفاهم هذه.
الفقرة  4التكاليف:
ي �ت �ح �م��ل ك ��ل ط � ��رف م �ص��روف��ات��ه
ال �خ ��اص ��ة امل �ت �ك �ب��دة خ�ل��ال ت�ن�ف�ي��ذه
نشاطات التعاون بناء على مذكرة
التفاهم هذه ،ما لم يتم االتفاق على
خالف ذلك.

الفقرة  5السرية :مالم يتم االتفاق
على خالف ذلك بشكل مسبق يتعني
ع �ل��ى ال �ط��رف�ي�ن ع� ��دم االف� �ص ��اح ال��ى
الغير عن اي معلومات تم تبادلها
او ت��م ت��داول�ه��ا اث �ن��اء تنفيذ م��ذك��رة
التفاهم هذه.
الفقرة  6أحكام عامة.
 ليس الغرض من مذكرة التفاهمه ��ذه ان �ش��اء اي ال �ت��زام��ات ق��ان��ون�ي��ة
على الطرفني.
 سيتم ال�ع�م��ل ب�م��ذك��رة التفاهمه��ذه طبقا للقوانني وال�ل��وائ��ح ذات
الصلة امل�ع�م��ول بها داخ��ل البلدين
ك��ل فيما يخصه وتخضع ف��ي ذلك
ال��ى م��دى ت��واف��ر ال�ت�م��وي��ل املناسب
وتوافر املوظفني لدى كال الطرفني.
الفقرة  7تسوية املنازعات:
ي�ع�ق��د ال �ط��رف��ان امل� �ش ��اورات لحل
اي صعوبات او سوء فهم قد ينشأ
ن �ت �ي �ج��ة ت �ف �س �ي��ر او ت �ن �ف �ي��ذ م��ذك��رة
التفاهم هذه.
الفقرة  8التعديل:
ي �ج ��وز ت �ع��دي��ل م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م
ه ��ذه ب �م��واف �ق��ة خ�ط�ي��ة م �ت �ب��دال��ة من
ق �ب��ل ال �ط��رف�ي�ن ف ��ي اي وق� ��ت ت��دخ��ل
ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات ح�ي��ز ال�ن�ف��اذ طبقا
لالجراءات الواردة البند أ من الفقرة
.9
ال �ف �ق��رة  9ال ��دخ ��ول ح �ي��ز ال �ن �ف��اذ
واإلنهاء:
 -تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز

النفاذ من تاريخ استالم اخر اشعار
خطي عبر القنوات الديبلوماسية
ال ��ذي يخطر ف�ي��ه اح��د ال�ط��رف�ين كال
منهما باستيفائه لكافة اج��راءات��ه
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل��دخ��ول �ه��ا حيز
النفاذ.
 مذكرة التفاهم سارية املفعولمل� � ��دة  5س � �ن� ��وات ت � �ب ��دأ م� ��ن ت ��اري ��خ
دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا
مل��دة او مل��دد متتالية اال اذا ق��ام احد
ال� �ط ��رف�ي�ن ب ��اخ� �ط ��ار ال � �ط ��رف االخ ��ر
كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية
ب��رغ �ب �ت��ه ف ��ي ان �ه��ائ �ه��ا ق �ب��ل ف �ت��رة 6
اشهر من تاريخ انتهائها.
= لن يؤثر انهاء العمل بمذكرةالتفاهم ه��ذه على سير النشاطات
وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي ب� ��دأت او م��ازال��ت
مستمرة.
وقعت ف��ي دول��ة الكويت بتاريخ
 21س �ب �ت �م �ب��ر  2014م ��ن ن�س�خ�ت�ين
اص � �ل � �ي � �ت�ي��ن ب � ��ال� � �ل� � �غ � ��ات ال � �ع ��رب � �ي ��ة
وال� � �ك � ��وري � ��ة واالن � �ك � �ل � �ي� ��زي� ��ة ج �م �ي��ع
النصوص ذات حجية واحدة وعند
االختالف في التفسير يرجع النص
االنكليزي حيث وقعها عن حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية ي��اس��ر حسن ابل
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون االس�ك��ان وعن
حكومة جمهورية كوريا الجنوبية
وزارة االراض � ��ي وال�ب�ن�ي��ة التحتية
وامل ��واص�ل�ات س��و س��وي�ن��ج  -ه��وان
وزير االراضي والبنية التحتية.

تبادل الخبرات
في تنمية المدن
الجديدة وتشييد
المساكن
توسيع التعاون
بين شركات
االنشاءات بما
يساهم في
المنافسة داخل
األسواق المحلية
واألجنبية
وضع خطة رئيسية
تتعلق بمشاريع
تنمية المدن
الجديدة في
الكويت
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قال في برنامج هاش تاغ إن قانون الحضانة العائلية واكب التطور وألزم الدولة بحقوق مجهولي النسب

التميمي :مجلس األمة أبرز صورة الكويت
دوليا بإقرار حزمة قوانين حقوقية
ناقش برنامج هاش
تاغ الذي يذاع على
تلفزيون المجلس
قضية مجهولي
األبوين وما وفره
قانون الحضانة
العائلية لهم من
مزايا بحضور مراقب
مجلس األمة عبد اهلل
ووكيل وزارة الشؤون
المساعد للشؤون
االجتماعية د .زكي
السليمي والناشطة
االجتماعية في شؤون
األيتام المحامية
مريم فيصل البحر حيث
أجمع الحضور على ان
القانون نقلة نوعية
كبيرة عززت حماية
حقوق تلك الفئة
وأبرزت صورة الكويت
على الصعيد الدولي في
المجال الحقوقي .وفي
التفاصيل:

تعديالت فارقة
قال مراقب مجلس األمة النائب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي إن ق ��ان ��ون
الحضانة العائلية شمل اضافات
ك�ث�ي��رة وت �ع��دي�لات ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
السابق وواكب  ما استجد على
ال� �س ��اح ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وض �م��ن
ل�ل�م�ح�ت�ض��ن ال��رع��اي��ة وااله �ت �م��ام
وت �ن �ظ �ي��م أوض� ��اع� ��ه م �ع �ت �ب��را ان
ال� �ق ��ان ��ون ع �ك��س ص � ��ورة م�ش��رق��ة
للكويت أمام املنظمات الحقوقية
وان ��ه أخ ��ذ ح�ق��ه م��ن ال ��دراس ��ة في
ال �ل �ج �ن��ة املختصة  وتم إث � ��راؤه
بشكل كبير بمشاركة جمعيات
ال� �ن� �ف ��ع ال � �ع � ��ام امل� �ع� �ن� �ي ��ة ل �ي �خ��رج
ب � �ه� ��ذا ال� �ش� �ك ��ل امل� � �ش � ��رف وال � � ��ذي
اع� � �ت� � �ب � ��ره  إض � ��اف � ��ة ال� � � ��ى ح� �ق ��وق
اإلن�س��ان وه��و ينطلق م��ن قضية
انسانية بحتة  الرتباطه بحقوق
م �ج �ه��ول��ي األب ��وي ��ن ح �ي��ث ك��ان��ت
ال�ل��وائ��ح امل�ت�غ�ي��رة ف��ي ال�س��اب��ق ال
ت �ض �م��ن ت��وف �ي��ر ح ��ق ه� ��ذه ال�ف�ئ��ة
بخالف ما إذا تم ذلك تحت مظلة
القانون.
واع ��رب التميمي ع��ن اع�ت�ق��اده
ب � ��أه� � �م� � �ي � ��ة م � � �ن� � ��ح أب� � � � �ن � � � ��اء دور
ال��رع��اي��ة استقالليتهم ب�ع��د سن
ال �خ��ام �س��ة وال� �ع� �ش ��ري ��ن ح �ت��ى ال
يثقل ت��زاي��د األع ��داد ك��اه��ل وزارة
ال� �ش ��ؤون ب �م��ا ي��ؤث��ر ع �ل��ى ف��رص��ة
م� ��ن ه� ��م دون ال � �س� ��ن م� ��ؤك� ��دا ان
ع ��دم السماح  لغير ال�ك��وي�ت�ي�ين
ب ��ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة ي �ح �ف��ظ
حقوق املحتضن وكذلك العادات
وال �ت �ق��ال �ي��د ال �ك��وي �ت �ي��ة وأض � ��اف
معلقا :ه ��ؤالء أب �ن��اء ال�ك��وي��ت وال
ي�م�ك��ن ان ت �ك��ون ال�ح�ض��ان��ة لغير
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن الخ � �ت �ل�اف ال � �ع ��ادات
والتقاليد وهم غير مستقرين في
الكويت ويضطروا للمغادرة إلى
بالدهم بعد انتهاء فترة عملهم
وم� ��ن ج��ان��ب ان �س��ان��ي اف �ض��ل ان
ي�ك��ون ال�ح��اض��ن كويتيا وليست
عمليه تمييز ولكنها في صالح
املحتضن.
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �م� �ش� �ك� �ل ��ة
ال�ح�ص��ول على سكن م�لائ��م بعد
ب� �ل ��وغ ال� �س ��ن أوض � � ��ح ال �ت �م �ي �م��ي
أن ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��ان��ون
تسمح ل��وزارة الشؤون بالتدخل
دون ت� �ح� �م ��ل ت� �ك ��ال� �ي ��ف ال �س �ك��ن
للتأجير لهذه الفئة متى ما كان
تقييمها للمشكلة ب��أن�ه��ا ع��ام��ة
ب �ت �ف �ع �ي��ل ال ��رع ��اي ��ة ال�ل�اح� �ق ��ة وال
اع�ت�ق��د ان ك��ل م��ن يستقل ي��واج��ه
هذه املشكلة.
وم��ن جانب آخ��ر ق��ال التميمي

مراقب مجلس األمة عبدالله التميمي

أن ط� ��ال � �ب� ��ي االح � � �ت � � �ض � ��ان الب� ��د
ان ت �ت ��واف ��ر ف �ي �ه��م ش � ��روط ق ��د ال
ت �ت��واف��ر ف��ي ج�م�ي��ع ال��راغ �ب�ين في
االح�ت�ض��ان م��ؤك��دا ان ال�ه��دف من
ال �ق ��ان ��ون ه ��و خ �ل��ق ب �ي �ئ��ة س��وي��ة
للمحتضن وان ق��ان��ون البصمة
ال ��وراث� �ي ��ة ال ي �ت��دخ��ل ف ��ي م�س��أل��ة
ت �ح��دي��د األن� �س ��اب وأن� ��ه يختص
ب��ال �ج��رائ��م ف �ق��ط ك �م��ا ان ت�ح��دي��د
االن� �س ��اب ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة ت��وج��د
حوله خالفات شرعية.
وأش ��ار إل��ى ان ال�ق��ان��ون يشمل
ال ��ى ج��ان��ب م �ج �ه��ول��ي ال��وال��دي��ن
األي� � �ت � ��ام وم� � ��ن س� �ج ��ن أب � � � ��واه أو
تركوه وهاجروا أو من توفوا في
حادث حيث ترعاهم دور الرعاية
االجتماعية بوزارة الشؤون.
رعاية الشؤون
وب � ��دوره ق ��ال ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
ل�ل�ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي وزارة
ال � �ش� ��ؤون د .زك � ��ي ال �س �ل �ي �م��ي ان
ال� �ق ��ان ��ون ال� �س ��اب ��ق  82/77ك ��ان
معنيا بالحضانة العائلية فقط
وال�ت��ي تختص باحتضان أس��رة
ك��وي �ت �ي��ة ط �ف�ل�ا أو اك� �ث ��ر م ��ن دار
الطفولة  اما ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
 2015 / 80ف� �ه ��و أع � ��م واش� �م ��ل
حيث تطرق إلى دور ال��وزارة في
توفير الرعاية لتلك الفئة وسمح
للهيئات األه�ل�ي��ة ب��امل�ش��ارك��ة في
ت �ل��ك ال ��رع ��اي ��ة ف �ضل��ا ع ��ن ت�ق��دي��م

ال��وزارة للحضانة املؤقتة ملعلوم
األم غ� �ي ��ر ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ك� �م ��ا م�ن��ح
ال� �ق ��ان ��ون ال� �ع ��دي ��د من  الحقوق
ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة م�ث��ل امل �س��اع��دة على
ت ��وف� �ي ��ر ف� � ��رص ال� �ع� �م ��ل وت��وف �ي��ر
السكن.
وف��رق د.السليمي ب�ين التبني
وال �ح �ض��ان��ة ق��ائ�ل�ا :م��ن ال�ن��اح�ي��ة
الشرعية فإن التبني محظور ألنه
يبنى عليه حمل  اسم املتبني أما
االح� �ت� �ض ��ان ف �ه��و م �ج ��رد ت��وف�ي��ر
رعاية.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �س��ن م �غ��ادرة
دور ال��رع��اي��ة أوض ��ح ان ال�ق��ان��ون
ال � �ق� ��دي� ��م ل � ��م ي � �ت � �ح� ��دث ع � ��ن م� ��دة
ان�ت�ه��اء وج��ود األب �ن��اء ف��ي رعاية
وزارة ال �ش��ؤون ف�ه��و معني فقط
ب��ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة وت �ح��دي��د
س ��ن ان �ت �ه ��اء ال ��رع ��اي ��ة ب �م��ا ف��وق
ال� ��واح� ��د وال �ع �ش��ري��ن ع ��ام ��ا ج��اء
بعد  2003بهدف توفير الفرصة
ل � �ه� ��م ل� � �ل� � �خ � ��روج إل� � � ��ى امل �ج �ت �م ��ع
األك�ب��ر والتعامل معه فيما يظل
تواصلهم بالوزارة التي تعينهم
ع�ل��ى م�م��ارس��ة دوره ��م الطبيعي
وي �ح �ص ��ل االس� �ت� �ق�ل�ال ق �ب ��ل س��ن
الخامسة والعشرين اذا تزوجت
ال� �ف� �ت ��اة او ح� �ص ��ل ال� �ف� �ت ��ى ع �ل��ى
وظ �ي �ف��ة ل �ه��ا ص �ف��ة االس �ت �م��راري��ة
وتظل الوزارة على عالقة بهم  .
كما أوضح السليمي ان قانون
ح �ق��وق ال�ط�ف��ل وض ��ع ن�ص��ا عاما

خ� ��اص� ��ا ب ��ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة
فيما فصل القانون املختص تلك
الحقوق مشيرا إلى ان القانون  لم
ينص على التأهيل بينما تولت
الالئحة التنفيذية بيان خطوات
إدارة ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة ف��ي
عملية التأهيل كما لفت ال��ى ان
طلبات الحضانة كثيرة فيما ال
يوجد  لدى ال� � ��وزارة ف��ي ال��وق��ت
الحالي أطفال لالحتضان.
وت � � ��اب � � ��ع ان ال� � �ق � ��ان � ��ون أج � ��از
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ة امل � �ت� ��زوج� ��ة م� ��ن غ�ي��ر
كويتي باالحتضان تأكيدا على
أهمية ان يكون املحتضن كويتيا
ألن� �ن ��ا ن �ت �ح ��دث ع� ��ن م �ج �ت �م��ع ل��ه
تقاليده وثقافته الخاصة مؤكدا
ان ادارة ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة
ت� �ق ��وم ب � ��زي � ��ارات دوري� � � ��ة ل�لأس��ر
املحتضنة وفقا للقانون الجديد
وان من يثبت اهماله في الرعاية
سيتعرض لعقوبة السجن ملدة
تصل إل��ى عشرة أع��وام ويسحب
الطفل ويوضع في دور الرعاية    .
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إي �ج��اد ط��رق
إلث � �ب� ��ات ن �س ��ب األط � �ف� ��ال اوض� ��ح
السليمي ان  قانون حقوق الطفل
ال ي �ع �ت��د ب ��ال ��دل �ي ��ل ال �ع �ل �م��ي ف��ي
اثبات النسب كما ان تلك القضية
تحكمها قواعد شريعة.
تنقيح وتجربة
وأش� � � ��ارت ب� ��دوره� ��ا ال �ن��اش �ط��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة وامل� �ح ��ام� �ي ��ة م��ري��م
فيصل البحر ان قانون الحضانة
العائلية فسر العديد من النقاط
املبهمة في القانون السابق حيث
تم تنقيحه بعد التجربة لتحقيق
مصلحة املجتمع ويوفر الفرصة
للخاضعني ألحكامه من ممارسة
حياتهم بشكل طبيعي.
وأوض�ح��ت البحر ان املشاركة
في القانون من جمعية املحامني
اق�ت�ص��رت ع�ل��ى ت�ق��دي��م توصيات
ل�ل�ج�ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة الف �ت��ة إل ��ى ان
ال �ق��ان��ون خ ��رج ب �ص��ورة مرضية
والق� ��ى ق �ب��وال م��ن امل�ج�ت�م��ع وه��و
يحث على االحتضان كما ان من
أب ��رز م��زاي��ا ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د هو
رف��ع س��ن ان�ت�ه��اء ال��رع��اي��ة إل��ى 25
عاما وفتح باب التبرعات.

عدم السماح
لغير الكويتيين
بالحضانة العائلية
يحفظ حقوق
المحتضن ويحافظ
على العادات
والتقاليد
طلب الحضانة
يخضع لشروط قد
ال تتوافر في جميع
الراغبين
قانون البصمة
الوراثية يختص
بالجرائم وال
يستخدم إلثبات
األنساب
السليمي :طلبات
االحتضان تفوق
عدد األطفال
الموجودون في
دور الرعاية
مريم البحر:
األحكام الجزائية
والمخلة بالشرف
تمنع الحضانة
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في ندوة استضافتها جمعية المحامين حول التعليم المشترك

إشادة شعبية بإقرار مجلس األمة لقانون
الطعن أمام المحكمة الدستورية
أك � � ��د امل� � �ش � ��ارك � ��ون ف � ��ي ن � ��دوة
(ن�ع��م للتعليم امل �ش �ت��رك ..مطلب
دس �ت��وري وح ��ق م �ش��روع) ال�ت��ي
اقيمت بجمعية املحامني مساء
أم � ��س األول ان ال� �ف� �ض ��ل ي �ع��ود
مل�ج�ل��س االم ��ة ال�ح��ال��ي ال ��ذي اق��ر
ق � ��ان � ��ون ال� �ط� �ع ��ن ام� � � ��ام م �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ل �ل �م��واط��ن ال �ع��ادي
وال � � � � ��ذي ل � ��م ت� �ح� �ق� �ق ��ه امل� �ج ��ال ��س
امل�ت�ع��اق�ب��ة ول ��واله ل��م ي�ك��ن هناك
طعن ضد قانون منع االختالط
في التعليم مشيرين الى ان منع
االختالط غير دستوري ويؤدي
الى اهدار املال العام.
اس �ت �ه��ل ال� �ح ��دي ��ث ف� ��ي ب��داي��ة
ال � �ن � ��دوة ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ق ��وائ ��م
الوسط الديمقراطي واالكاديمية
والهندسية في جامعة الكويت
ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية املحامني
املحامي نادر العوضي الذي قال
ان قانون منع االختالط التوجد
ف �ي ��ه م � �س � ��اواة وال � �ت� ��ي ي �ج ��ب ان
تتوافر في جميع القوانني مبينا
ان ه �ن��اك ش�ع�ب��ا دراس� �ي ��ة تغلق
أم � ��ام ال �ط �ل �ب��ة ال� ��ذك� ��ور وت�ك�ت�ف��ي
بالبنات مما يسبب لهم تخلفا
ب ��ال �ت �ع �ل �ي ��م وي � �ع� ��رق� ��ل امل� �س� �ي ��رة
التعليمية.
وأوض � ��ح ال �ع��وض��ي أن ه�ن��اك
ظ ��اه ��رة ص � ��راع داخ � ��ل امل�ج�ت�م��ع
مابني القوى السياسية والدينية
وه � �ن� ��اك م� ��ن ه� ��و ض� ��د ال �ق ��ان ��ون
وه� �ن ��اك م ��ن ه ��و م �ع��ه وال �ب �ع��ض
منهم يريد السيطرة على فئات
املجتمع من خالل طرح افكاره.
وبني ان قانون منع االختالط
لم يصغ صياغة قانونية سليمة
الفتا ال��ى ان الفصل بني الذكور
واالن� � ��اث س� ��واء ب��امل �خ �ت �ب��رات او
ال� �ف� �ص ��ول اه� � � ��دار ل� �ل� �م ��ال ال� �ع ��ام
والت ��وج ��د اي ف �ن �ي��ة ل �ه��ذا االم ��ر
م �ت �س��ائ�ل�ا ه� ��ل اذا تم ال �ف �ص��ل
بني الفئتني يتميز احدهم على
اآلخر؟
ك� � � � �م � � � ��ا ان ه � � � � � �ن � � � � ��اك ام� � � � � � ��را
خ � �ط � �ي ��را وي� �ع� �ت� �ب ��ر ت � ��دخ �ل��ا ف��ي
ال � �خ � �ص� ��وص � �ي� ��ات ول� � �ي � ��س م��ن
امل� �ع� �ق ��ول ان ت �م �ن��ع ال �ط �ل �ب��ة م��ن
ارت��داء ما ي��ري��دون وه��ذه جزئية
ف��ي ال�ق��ان��ون ت��رك��ت مطاطية من
دون وض��وح وبالتالي من يريد
ت �ف �س �ي��ره��ا ف �س �ي �ف �س��ره��ا ح�س��ب
اهوائه.
واض� � � � � ��اف ان االخ� � � �ت� �ل ��اط ل��م
ي� ��ؤث� ��ر ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال �ط �ل �ب��ة

العسعوسي :من
يدعون إلى عدم
االختالط يعلمون
أوالدهم في
الخارج
العوضي :مخرجات
الجامعات الخاصة
المختلطة ممتازة
املشاركون في ندوة التعليم املشترك

ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة حيث
ان م �خ��رج��ات �ه��ا م �م �ت��ازة م��ؤك��دا
ان ال �ق��ان��ون ش��اب �ت��ه ال�ك�ث�ي��ر من
األم ��ور غير ال��دس�ت��وري��ة وهناك
م ��ن ي��ري��د ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ارادة
الناس ومحاربتهم بفرض آرائه
وافكاره.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا اك� ��دت األس �ت��اذة
في كلية اآلداب د.شيخة الجاسم
ان� �ه ��ا م� ��ن ال �ج �ي ��ل ال� � ��ذي ع��اص��ر
التعليم املشترك في الجامعة ولم
ت��ر االم ��ور امل��ذك��ورة ف��ي القانون
ال �ح��ال��ي م�ش�ي��رة ال ��ى ان ��ه ق��ان��ون
م �ع �ي ��ب وم� �ض� �ح ��ك ف ��االخ� �ت�ل�اط

جانب من الحضور

موجود في أروقة الجامعة سواء
في الحديقة او املرافق االخرى.
وب� �ي� �ن ��ت ال� �ج ��اس ��م ان اآلل� �ي ��ة
امل �ع �م��ول ب�ه��ا االن الي��وج��د بها
م�ب��دأ تكافؤ ال�ف��رص وامل��وض��وع
يعارض كليا ما جاء بالدستور
م ��ن ال �ع��دال��ة وامل � �س� ��اواة لجميع
ف � �ئ� ��ات ال� �ش� �ع ��ب الف � �ت� ��ة ال� � ��ى ان ��ه
يجب ان ت �ك��ون ه �ن��اك م �س��اواة
بالتسجيل بالشعب ال��دراس�ي��ة
حيث ان ع��دم تطبيق ه��ذا االم��ر
ي �ع��رق��ل م �ش ��روع ت �خ��رج ال�ط�ل�ب��ة
ال ��ذك ��ور وذل� ��ك الغ�لاق �ه��ا بسبب
منع االختالط.

واض��اف��ت ان ال�ق��ان��ون التوجد
به فعالية مستغربة فتح شعبة
لطالب واحد فقط اراد التسجيل
ف��ي م� ��ادة م�ع�ي�ن��ة وه �ن��اك شعب
بها عدد اكثر من االناث وبنفس
املادة ومن باب اولى ضمه اليهم
اال ان القانون يمنع ذلك ويعتبر
هذا اهدارا للوقت واملال.
ب� � � ��دوره ق � ��ال امل� �ح ��ام ��ي ب �س��ام
ال �ع �س �ع ��وس ��ي ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال
ت� ��وج� ��د ل ��دي� �ه ��ا رؤي � � ��ة واض� �ح ��ة
وه� ��ي م ��ن ت �ن��اق��ض ف �ه��ي تطبق
ق��ان��ون م �ن��ع االخ� �ت�ل�اط وب�ن�ف��س
ال ��وق ��ت ت��دع��و ل �ب �ن��اء دور اوب ��را

وك� � ��ذل� � ��ك خ� �ص� �خ� �ص ��ة االن � ��دي � ��ة
متسائال ه��ل سيتم الفصل بني
ال� ��رج� ��ال وال� �ن� �س ��اء ف� ��ي االن ��دي ��ة
ب �ح��ال ت��م تخصيصها مطالبا
ب��ال �غ��اء ال �ن �ظ��رة ال �خ��اط �ئ��ة وه��ي
ان البنت فريسة للشباب حيث
ال�ك��ل درس ب��ال�ج��ام�ع��ة ول��م تكن
هناك امور غير اخالقية تمارس
ب��ل ب��ال�ع�ك��س ك��ان��ت ه �ن��اك اخ��وة
واحترام متبادل.
ووجه العسعوسي الشكر الى
مجلس االم��ة ال�ح��ال��ي على فتح
الباب لالشخاص بالطعن امام
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة وال �ل �ج��وء
اليها من خ�لال تشريعه قانونا
ب�ه��ذا ال �ش��أن وال ��ذي ع�ج��زت عنه
املجالس السابقة.
واوضح ان من يدعو الى عدم
االخ � �ت �ل�اط غ��ال �ب �ي �ت �ه��م ي �ق��وم��ون
ب �ت��دري��س اوالده� � ��م ف��ي ال �خ��ارج
وب �ت �ع �ل �ي��م م �خ �ت �ل��ط م �ش �ي��را ال��ى
ان � � ��ه ال ي� ��وج� ��د اي� � �م � ��ان ع �ن��ده��م
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون وت�ن��اق��ض عجيب
ي � �م� ��ارس� ��ون� ��ه وه� � � ��م اي� � �ض � ��ا م��ن
ع� ��ارض� ��وا دخ � ��ول امل � � ��رأة ل�ل�ع�م��ل
بالشرطة والقضاء.

الجاسم :يعارض
الدستور ويخلو
من العدالة
والمساواة
انتقادات لعدم
المساواة بين
الذكور واإلناث
في الشعب
البرلمانية
مطالبات بإلغاء
النظرة الخاطئة
وهي أن البنت
فريسة للشباب
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استضافت مؤتمر الشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل للعام الخامس على التوالي

الكويت تؤكد ضرورة التنسيق الفعال
للتوصل إلى أفضل استجابة لألزمات اإلنسانية
أك� � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د اه �م �ي��ة
ت �ش �ج �ي��ع ال � �ش� ��راك� ��ة ب�ي��ن ال� � ��دول
وال ��وك ��االت ال��دول �ي��ة ال�ف��اع�ل��ة في
م �ج��ال ال �ع �م��ل االن �س ��ان ��ي ف�ض�لا
ع ��ن ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ش��راك��ة
م ��ع امل �ن �ظ �م��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة
واالهلية والقطاع الخاص لدعم
وتعزيز الجهود في هذا املجال
كما اكد ايمان الكويت بأهمية
تعزيز وبناء القدرات والتنسيق
ال � �ف � �ع� ��ال ل� �ل� �ت ��وص ��ل ال� � ��ى اف �ض��ل
اس �ت �ج��اب��ة ل�ل�ازم ��ات االن �س��ان �ي��ة
املتالحقة التي تعصف بالعالم
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل�ل�ش �ي��خ
صباح الخالد القاها نيابة عنه
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال �ك�ه��رب��اء وامل ��اء
بالوكالة الشيخ محمد عبدالله
امل� �ب ��ارك خ�ل�ال اف �ت �ت��اح ف�ع��ال�ي��ات
امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال� � �س� � �ن � ��وي ال� � �س � ��ادس
ل � �ل � �ش � ��راك � ��ة ال � �ف � �ع � ��ال � ��ة وت � � �ب� � ��ادل
املعلومات من أجل عمل إنساني

السكنية تسلم
وحدات في
جابر األحمد
وصباح األحمد
دع � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة امل��واط �ن�ي�ن
املخصص لهم بيوت حكومية
ب� �م ��دي� �ن� �ت ��ي (ج� � ��اب� � ��ر االح � �م� ��د
وص�ب��اح األح�م��د) ال��ى مراجعة
املؤسسة غدا االربعاء الستالم
م �ف��ات �ي��ح ال �ب �ي ��وت امل�خ�ص�ص��ة
لهم.
وأوض � � �ح � ��ت امل ��ؤس � �س ��ة ف��ي
ب �ي ��ان ص �ح��اف��ي ام� ��س ان ذل��ك
م �خ �ص��ص ل �ل �م��واط �ن�ين ال��ذي��ن
دخ�ل��وا قرعة ال�ت��وزي��ع بدفعات
جزء من وحدات (جابر األحمد)
ال��دف�ع��ة ال �س��ادس��ة ( 84وح ��دة)
وامل � ��وزع � ��ة ب� �ت ��اري ��خ  2ف �ب��راي��ر
 2015وجزء من وح��دات (جابر
األح �م��د) ال��دف�ع��ة ال�س��اب�ع��ة (24
وح � � ��دة) وامل � ��وزع � ��ة ب� �ت ��اري ��خ 5
فبراير .2015

أف� �ض ��ل وال � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه ال �ه �ي �ئ��ة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس �ل�ام � �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ون
املباشر.
وق��ال ان العالم يواجه مرحلة
ح� ��رج� ��ة زادت خ�ل�ال� �ه ��ا وت� �ي ��رة
األزمات االنسانية بشكل مخيف
م ��ا ي�ت�ط�ل��ب م ��ن ال �ج �م �ي��ع ال�ع�م��ل
ال ��دؤوب وب��ذل الجهد املضاعف
ل��وق��ف ن��زي��ف أول �ئ��ك امل��وج��وع�ين
وت � �ض � �م � �ي� ��د ج� � � � ��راح امل� �ن� �ك ��وب�ي�ن
ال��ذي��ن ب��ات��وا ضحايا لحلقة من
الصراعات املريرة كان للمنطقة
العريبة النصيب األكبر منها.
واض � ��اف ان االرق � ��ام امل�خ�ي�ف��ة
ل�ض�ح��اي��ا االزم ��ة ال �س��وري��ة جعل
االم � ��م امل �ت �ح��دة ت�ص�ن�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا
االزمة «االخطر اثرا وأشد وطأة
في تاريخ األزمات االنسانية في
العالم» بعد تجاوز عدد قتالها
 250ال � ��ف ق �ت �ي��ل وم � ��ا ي � �ق� ��ارب 8
ماليني مشرد و  4.2مليون الجئ
ل �ي �ص �ب ��ح ب� ��ذل� ��ك اك � �ب� ��ر م �ج �ت �م��ع
لالجئني في العالم.

الشيخ محمد العبدالله

وق � ��ال ان ال� �ك ��وي ��ت ل ��م ت��دخ��ر
ج � �ه � ��دا ف � ��ي ت � �ق� ��دي� ��م ي � ��د ال � �ع� ��ون
ل �ل �ش �ع��ب ال� � �س � ��وري م� �ن ��ذ ب ��داي ��ة
األزم � ��ة ح �ي��ث اس �ت �ض��اف��ت ث�لاث��ة
مؤتمرات دولية للمانحني بلغت
اجمالي التعهدات املعلنة فيها
اكثر م��ن  7مليارات دوالر كانت
م �س��اه �م��ة ال �ك��وي��ت م �ن �ه��ا م�ل�ي��ار
و 300م �ل �ي��ون دوالر ت ��م تسليم
الجزء األكبر منها لوكاالت االمم

امل� �ت� �ح ��دة امل �ت �خ �ص �ص��ة ب��ال �ش��ان
االنساني.
وش� ��دد ع �ل��ى م�ش��ارك��ةال�ك��وي��ت
ف � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م وت � � � � ��رؤس م ��ؤت �م ��ر
امل��ان �ح�ي�ن ال ��راب ��ع وامل� �ق ��رر ع �ق��ده
ف ��ي ف� �ب ��راي ��ر امل �ق �ب��ل ب��ال �ع��اص �م��ة
البريطانية لندن واعرب الخالد
ع� ��ن ال �ت �ط �ل ��ع ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن األم� ��ل
وال�ع��زي�م��ة ال��ى ال�ق�م��ة االن�س��ان�ي��ة
ال�ع��امل�ي��ة االول� ��ى وامل �ق��رر ع�ق��ده��ا
ف ��ي م��دي �ن��ة اس �ط �ن �ب��ول ال �ت��رك �ي��ة
ف��ي م��اي��و  2016آم�ل�ا ف��ي ان يتم
منح ه��ذه القمة ال��زخ��م املطلوب
ل �ل �ت �ح��رك ال �ج �م��اع��ي ال ��دول ��ي في
مجال العمل اإلنساني.
م��ن جانبه ق��ال رئ�ي��س الهيئة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس �ل�ام � �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
امل�س�ت�ش��ار ف��ي ال��دي��وان االم �ي��ري
وم � �م � �ث� ��ل االم � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ام ل�ل�ام ��م
امل� � �ت� � �ح � ��دة ل� � �ل� � �ش � ��أن االن� � �س � ��ان � ��ي
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ت ��وق ان
املؤتمر الذي تستضيفه الكويت
ل �ل �ع��ام ال �خ ��ام ��س ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
ي�ه��دف إل��ى ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال�ش��راك��ة

الصبيح :القانون سيطبق على
الجميع ولن تكون هناك استثناءات
زارت وزي � � � � � � ��رة ال � � �ش� � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع�م��ل ووزي ��رة
ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح امس
ادارة عمل محافظة العاصمة
إح ��دى اك�ب��ر ادارات ال�ع�م��ل في
الهيئة العامة للقوى العاملة.
واع� �ل� �ن ��ت ع �ق��ب ال � ��زي � ��ارة ان
تنظيم سوق العمل والحد من
م �خ��ال �ف��ات ال �ش��رك��ات وس��رع��ة
ان� �ج ��از امل �ع��ام�ل�ات ف ��ي ادارات
العمل وحماية حقوق العمال
واص �ح��اب ال�ع�م��ل ت�ع��د أه��داف��ا
اساسية على رأس االول��وي��ات
لجميع امل�س��ؤول�ين ف��ي الهيئة
العامة للقوى العاملة.واكدت
ان ال � �ق � ��ان � ��ون س �ي �ط �ب ��ق ع �ل��ى
االطراف كافة ولن تكون هناك
اي استثناءات تخالف القانون
واوض� � � �ح � � ��ت ال � �ص � �ب � �ي ��ح ان

هند الصبيح

ال� � �ه � ��دف م � ��ن ه � � ��ذه ال� � ��زي� � ��ارات
ه � ��و االط� � �ل� ��اع ع � ��ن ق� � ��رب ع �ل��ى
س�ي��ر ال�ع�م��ل ف��ي ت�ل��ك االدارات
وت �ل �م ��س اي م �ش ��اك ��ل ت ��واج ��ه
املراجعني اواملوظفني والعمل
ع�ل��ى ت��ذل�ي�ل�ه��ا ل�ض�م��ان تقديم
اف � �ض� ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات وت �س �ه �ي��ل

ان�ج��از املعامالت وح��ث جميع
العاملني من موظفني وقياديني
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ب �ت �ف��ان م ��ن اج��ل
مصلحة العمل وتطبيق مبدا
الثواب والعقاب .وشددت على
اه �م �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون على
الجميع سواء كان ذلك يتعلق
ب��امل��وظ�ف�ين م��ن ح�ي��ث االل �ت��زام
بالعمل او تطبيق القانون على
ال�ش��رك��ات امل�خ��ال�ف��ة للضوابط
امل �ع �م ��ول ب �ه��ا ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
تطبيق ال �ق��ان��ون ع�ل��ى العمال
غير امللتزمني بقوانني االقامة
املعمول بها في البالد.

وبحث سبل التنسيق والتعاون
م � � ��ن أج � � � ��ل م � ��واج� � �ه � ��ة األزم � � � � ��ات
اإلن �س��ان �ي��ة ب�ف�ك��ر واع وأس��ال�ي��ب
م� � ��دروس� � ��ة وخ � � �ب� � ��رات م �ش �ت��رك��ة
وأدوات أكثر احترافية وتقدما.
وأف � ��اد امل �ع �ت��وق ب� ��ان ال �ك��وي��ت
ت�ل�م�س��ت خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ن� �ج ��اح ��ات ال �ت��ي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ج �ه��ود ال �ش��راك��ة س��واء
ب� �ي� ��ن ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ات ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وب�ع�ض�ه��ا ال�ب�ع��ض أم
بينها وبني نظيراتها الخليجية
واإلس�ل��ام � �ي� ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة .وب�ي�ن
إن م � ��ن ب �ي��ن ال � �ق � �ض ��اي ��ا امل �ه �م��ة
ال�ت��ي ي�ج��ب ال�ت�ش��اور والتنسيق
ح ��ول� �ه ��ا ف � ��ي ج� �ل� �س ��ات امل ��ؤت� �م ��ر
ه��ي م ��دى ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ع��اون
اإلقليمي ملنع الكوارث والنكبات
وآل � � � � �ي � � � � ��ات االس� � � �ت� � � �ج � � ��اب � � ��ة ل� �ه ��ا
والتعافي منها في ظل استمرار
األزم��ات اإلنسانية الناجمة عن
ال �ص��راع��ات وال �ن��زاع��ات األه�ل�ي��ة
وال � �ت� ��ي ب� ��ات� ��ت ت �خ �ي ��م ب �ظ�لال �ه��ا
الكئيبة على املنطقة بأسرها.

م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال االم �ي��ن ال �ع��ام
مل� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
ع� � �ب � ��دال� � �ل� � �ط� � �ي � ��ف ال � � ��زي � � ��ان � � ��ي ان
اس�ت�ض��اف��ة ه ��ذا امل��ؤت �م��ر املتميز
الذي اصبح ملتقى مهما لتبادل
االراء واالف� � �ك � ��ار ب� �ش ��أن ال �س �ب��ل
الكفيلة بتعزيز الجهود الدولية
لتنشيط العمل االنساني يؤكد
م ��ن ج��دي��د دور ال �ك��وي��ت ال��رائ��د
وال � � ��راس � � ��خ ف� � ��ي دع � � ��م ال� �ج� �ه ��ود
ال� ��دول � �ي� ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة ال� � ��ى ت �ع��زي��ز
ال� � �ش � ��راك � ��ة ال � �ف � �ع� ��ال� ��ة ب �ي��ن االم � ��م
امل �ت �ح��دة واالق��ال �ي��م ال �ع��امل �ي��ة في
مجال االعمال االنسانية.

التخطيط والتنمية :أدلة لقياس
تقدم الكويت في الخطة السنوية
()2018/2017
أع �ل��ن م��دي��ر اإلدارة االق�ت�ص��ادي��ة
ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع�ل��ى
للتخطيط والتنمية ط�لال الشمري
ب �ح��دي��د أدل � ��ة ل �ق �ي��اس األداء خ�ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة ()2018/2017
وت � ��م اخ� �ت� �ي ��ار ه � ��ذه األدل � � ��ة وس �ي �ل��ة
لقياس تقدم الكويت وقال الشمري
ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح ��اف ��ي ام � � ��س ان
اج �م��ال��ي ع ��دد االدل � ��ة ب �ل��غ  20دل�ي�لا
ل �ل �خ �ط��ة م �ت��وس �ط��ة األج � ��ل م�ت�م�ث�ل��ة
ب� ��دل � �ي� ��ل (ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة االخ �ل��اق� � �ي � ��ة)
و(ف��اع �ل �ي��ة ال �س �ي��اس��ات) و(س �ه��ول��ة
ممارسة أنشطة األعمال) و(اإلنفاق
ال�ح�ك��وم��ي) و(ت �ط��ور بيئة األع�م��ال)
و(أداء أس� ��واق ال �ع �م��ل) و(ص � ��ادرات
السلع والخدمات) وغيرها.
وق ��ال ان خ�ط��ة ع��ام 2018/2017
ت �ع �ت �ب��ر ث ��ال ��ث ال �خ �ط��ط ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
السنوية للخطة اإلنمائية متوسطة
االج��ل الثانية والتي من خاللها تم
تركيز محاور العمل التنموي على
املحاور السبعة (االدارة واالقتصاد

وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وب �ي �ئ��ة امل�ع�ي�ش��ة
والرعاية الصحية والتربية والرأس
مال البشري واملكانة الدولية).
وذك ��ر ال�ش�م��ري ان��ه ت��م تصنيف
امل �ش��اري��ع ذات ال�ص�ل��ة ب��ال��رؤي��ة ال��ى
ث �ل ��اث ف � �ئ� ��ات ت �ت �ط �ل��ب م �س �ت��وي��ات
مختلفة م��ن امل�ت��اب�ع��ة وال��دع��م وه��ي
امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة (ال ت �ح��دث
بشكل متكرر ولها تأثير كبير قابل
ل �ل �ق �ي��اس) وم �ش��اري��ع خ � ��ارج ن�ط��اق
ال� �ع� �م ��ل االع� � �ت� � �ي � ��ادي ل �ل �م��ؤس �س��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �ش ��اري ��ع ال�ت�م�ك�ي�ن�ي��ة
(تفتقد لتأثير قابل للقياس ولكنها
ت� ��دع� ��م ت �ن �ف �ي ��ذ م � �ش� ��اري� ��ع اخ � � � ��رى).
واوض��ح ان مشاريع التمكني يمكن
ان تكون ف��ي مجال البنية التحتية
او مشاريع اداري��ة في حني ان الفئة
ال �ث��ال �ث��ة ه ��ي امل �ش��اري��ع التشغيلية
(ت � �ح� ��دث ب �ش �ك��ل م� �ت� �ك ��رر او ت�م�ث��ل
ج� ��زءا اس��اس �ي��ا م ��ن ان �ش �ط��ة ال�ج�ه��ة
الحكومية التي تملك امل�ش��روع لكن
مرتبطة بالرؤية)
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ديوان المحاسبة :اتساع الفجوة
بين أجهزة الرقابة العربية والدولية
أك � ��د وك� �ي ��ل دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
اس �م��اع �ي��ل ال� �غ ��ان ��م وج� � ��ود ف �ج��وة
ب�ي��ن األج� � �ه � ��زة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ل��رق��اب��ة
واملحاسبة ونظيراتها الدولية ما
يتطلب تكثيف الجهود وتطويعها
ل�ل�ح��د م��ن ه ��ذه ال �ف �ج��وة وذل� ��ك عن
طريق تطبيق امل�ه��ارات والخبرات
املكتسبة من خالل ورش العمل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم
أم � � ��س ف � ��ي خ � �ت� ��ام ورش� � �ت � ��ي ع �م��ل
ح��ول م��راج�ع��ة اآلي ك��ات وتيسير
تطبيق معايير اإلن �ت��وس��اي التي
استضافها ال��دي��وان خ�ل�ال الفترة
م ��ن  15إل � ��ى  26ن��وف �م �ب��ر ال �ف��ائ��ت
ب�م�ش��ارك��ة م�ج�م��وع��ة م��ن العاملني
بأجهزة الرقابة العليا العربية.
وأض��اف أن ال��دي��وان يستضيف
م �ث��ل ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات ب �ه��دف دع��م
العمل الرقابي مشيرا إل��ى التطلع
ل� �ل� �م ��زي ��د م � ��ن ال � �ت � �ع � ��اون وت � �ب� ��ادل
ال � �خ � �ب� ��رات ب �ي��ن أج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب ��ة
واملحاسبة العربية وال��دول�ي��ة بما
ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى أداء األج �ه��زة
وتطورها.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال م ��دي ��ر ت�ن�م�ي��ة
ال � � �ق� � ��درات ف � ��ي امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة

مبنى ديوان املحاسبة

(اإلنتوساي) عبدالحكيم األزرق إن
أجهزة الرقابة واملحاسبة املشاركة
ف � ��ي ه� ��ات �ي�ن ال� ��ورش � �ت�ي��ن ت �ح �م�ل�ان
مسؤولية تطبيق م��ا ت��م اكتسابه
خ �ل��ال ورش � �ت ��ي ال �ع �م��ل م ��ن خ�ل�ال
اع ��داد ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة الخاصة
بكل جهاز بشكل منفرد.
وأش ��ار األزرق إل��ى أن السنوات

الثالث املقبلة ستشهد تركيزا على
الجوانب الخاصة برقابة االلتزام
ورق� ��اب� ��ة األداء وال� ��رق� ��اب� ��ة امل��ال �ي��ة
مؤكدا ضرورة العمل بشكل مكثف
في تلك املجاالت لتصغير الفجوة
ال �ح��ال �ي��ة م ��ا ب�ي�ن أج� �ه ��زة ال��رق��اب��ة
العربية وأجهزة الرقابة الدولية.
وت � � �ص � � ��در امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة

ل�ل�أج �ه��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
ال �ع��ام��ة وامل �ح��اس �ب��ة (اإلن �ت��وس��اي)
م � �ع� ��اي � �ي� ��ر دول � � �ي � � ��ة واي� � �ض � ��اح � ��ات
وت � � �ط � � �ب � � �ي � � �ق � ��ات ج � � � �ي� � � ��دة ت� �ت� �ع� �ل ��ق
ب ��اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة اج � � �ه� � ��زة ال� ��رق� ��اب� ��ة
واملحاسبة.

التربية :ترحيل بعض دروس المرحلة
الثانوية إلى الفترة الثالثة
ق � � � � � � � ��ررت وزارة ال� � �ت � ��رب� � �ي � ��ة
ت ��رح� �ي ��ل ب� �ع ��ض ال � � � ��دروس مل� ��واد
ال �ل �غ �ت�ين ال �ع��رب �ي��ة واإلن �ك �ل �ي��زي��ة
والرياضيات والعلوم من الفترة
ال ��دراس� �ي ��ة ال �ث��ان �ي��ة إل� ��ى ال �ف �ت��رة
الدراسية الثالثة لتفادي ضغط
امل � �ن� ��اه� ��ج ع � �ل� ��ى ط� �ل� �ب ��ة امل ��رح� �ل ��ة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة وض � �م� ��ان ان �س �ي��اب �ي��ة
العملية التعليمية.
وق��ال��ت وك�ي��ل ال ��وزارة املساعد
للتعليم ال �ع��ام ف��اط�م��ة ال�ك�ن��دري
ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي ام� ��س
إن ال� �ق ��رار ج ��اء ع �ق��ب اج�ت�م��اع�ه��ا
ووك �ي��ل ال � ��وزارة د .ه�ي�ث��م األث��ري
وح� � �ض � ��ور امل� ��وج � �ه�ي��ن ال� �ع ��ام�ي�ن
ل �ل �م��واد ال��دراس �ي��ة ك��اف��ة ملناقشة
ضيق الوقت واحتمال عدم تمكن
امل� � � � ��دارس م� ��ن االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ك��ل
ال��دروس املقررة للفترة الدراسية
الثانية قبل االختبارات.
م��ن ناجية اخ��رى أك��دت وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ح��رص �ه��ا ع �ل��ى ت�ك��ري��س
روح ال � � � � � ��والء وامل � � ��واط� � � �ن � � ��ة ف��ي
ن �ف��وس ال�ط�ل�ب��ة ف �ض�لا ع��ن اب ��راز

فاطمة الكندري

فيصل املقصيد

ال �ت �ض �ح �ي��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا أب �ن��اء
الكويت من أجل حماية وطنهم.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى به
الوكيل املساعد للتنمية التربوية
واألن� � �ش� � �ط � ��ة ف� �ي� �ص ��ل امل �ق �ص �ي ��د
(ك��ون��ا) ام��س ع�ل��ى ه��ام��ش ختام
االحتفالية التي نظمتها الوزارة
ب �م �ع ��اون ��ة ال� �س� �ف ��ارة األم��ري �ك �ي��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة م � ��رور  25ع ��ام ��ا ع�ل��ى
تحرير البالد.

وذك � � ��ر أن � ��ه ت� ��م اخ� �ت� �ي ��ار س��ت
م � ��دارس الس �ت �ض��اف��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال� �ه ��ادف ��ة إل � ��ى اي� �ض ��اح ال� �ص ��ورة
الحقيقية للتضحيات التي بذلها
اآلب��اء واألج ��داد لتحرير الكويت
ورس��م ه��ذه ال�ص��ورة املشرفة في
أذهان األبناء.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د م��دي��ر م��درس��ة
(م �س �ع��ود ب ��ن ث �ن �ي��ان امل�ت��وس�ط��ة
ب� �ن�ي�ن) ال �ت ��اب �ع ��ة مل �ن �ط �ق��ة ح��ول��ي

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع�ق�ي��ل ح�س�ين أهمية
االحتفال بهذه املناسبة الوطنية
ال� �غ ��ال� �ي ��ة ب � � � ��دوره أع � � ��رب ال �ق��ائ��م
باألعمال ف��ي السفارة األميركية
ج� � ��وي ه� � ��ود ب � � ��ارك ع� ��ن ت �ق��دي��ره
ملجهود وزارة التربية الذي بذلته
من أجل انجاح هذا البرنامج الذي
ش ��ارك ف�ي��ه أك �ث��ر م��ن أل �ف��ي طالب
وط��ال�ب��ة وتضمن ن�ش��اط��ات فنية
وم��وس �ي �ق �ي��ة وم �س��رح �ي��ة وورش
عمل للتصوير الفوتوغرافي.
وك � ��ان � ��ت االح � �ت � �ف ��ال � �ي ��ة ال� �ت ��ي
نظمتها وزارة التربية بمعاونة
ال �س �ف��ارة األم��ري�ك�ي��ة ان�ط�ل�ق��ت من
ث ��ان ��وي ��ة (ف ��اط� �م ��ة ب �ن��ت ال��ول �ي��د)
بمنطقة العاصمة التعليمية 19
اك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي ل �ت �ت��واص��ل ف��ي
املناطق التعليمية الست لتصل
ال� ��ى ال �خ �ت��ام ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ح��ول��ي
التعليمية.
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الحمود :جادون لمواجهة
التغيرات المناخية
اك � � ��د امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة للبيئة ال�ش�ي��خ عبدالله
احمد الحمود ان الكويت جادة
ف��ي ال�ع�م��ل م��ع امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
ملواجهة التغيرات املناخية التي
ت�ط��ال ت��أث�ي��رات�ه��ا السلبية كافة
دول العالم ب�لا استثناء .وانها
تشاطر دول ال�ع��ال��م ف��ي سعيها
إلن � �ج� ��اح ال � � � ��دورة ال� � � �ـ 21مل��ؤت �م��ر
الدول االطراف في اتفاقية االمم
امل�ت�ح��دة االط��اري��ة لتغير امل�ن��اخ
املنعقدة في باريس.
وق� � � ��ال ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ف��ي
ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا) ع�ل��ى هامش
اف� �ت� �ت ��اح اع � �م� ��ال م ��ؤت� �م ��ر االم� ��م
امل �ت �ح��دة ح ��ول امل �ن��اخ ان تقديم
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت مل �س��اه �م��ات �ه��ا
امل � � �ح� � ��ددة وامل � �ع � �ت� ��زم� ��ة مل � ��ا ب �ع��د
ع ��ام  2020ب�ش�ك��ل ط��وع��ي ي��أت��ي
إليمانها العميق بأهمية تعبئة
ال � ��دع � ��م ال � ��دول � ��ي ل �ل �ت �ع ��ام ��ل م��ع
ظاهرة التغير املناخي.
واض � ��اف ان االت� �ف ��اق ال��دول��ي
ب� � �ش � ��أن ت � �غ � �ي ��ر امل � � �ن� � ��اخ امل� ��زم� ��ع
ال �ت ��وص ��ل إل� �ي ��ه ال ي �ش �ك��ل ه��دف��ا

بحد ذات��ه ب��ل ه��و أرض�ي��ة يمكن
م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا االن� � �ط �ل��اق ل �خ �ل��ق
ع��ال��م م �س �ت��دام م ��ن أج ��ل خفض
االنبعاثات والقدرة على التكيف
مع التغيرات املناخية مع توفر
التمويل الالزم.
واوض� � � � � ��ح ان ه� � � ��ذا االت� � �ف � ��اق
ي�ج��ب ان ي�ش�م��ل آل �ي��ة للمتابعة
وامل � ��راج� � �ع � ��ة ت� �ض� �م ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذ
الكامل وتحقيق ال�ه��دف املرجو
منه وي�ع��زز ال �ت��وازن ب�ين حماية
ال �ب �ي �ئ ��ة واأله� � � � � ��داف ال �ت �ن �م��وي��ة
ل�ل��دول النامية وال�ت��ي تقع دول��ة
الكويت من ضمنها.
واك� � ��د ان ق �م��ة ب ��اري ��س ت�ع��د
فرصة الستثمار الحشد الدولي
ل �ل �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة
بشأن التزاماتها السابقة معربا
ع ��ن أم �ل��ه ب� ��أن ت �ك��ون م �خ��رج��ات
قمة باريس املناخية معبرة عن
حقيقة االستجابة العاملية لهذه
القضية.

البدر يبحث أوضاع الطلبة
الكويتيين في استراليا
اكد سفير الكويت لدى استراليا
ن�ج�ي��ب ال �ب��در ع�ل��ى ت�ق��دي��ر ال�ك��وي��ت
ل�ج�ه��ود أس�ت��رال�ي��ا ض�م��ن التحالف
ال� ��دول� ��ي ض ��د م ��ا ي �س �م��ى ب�ت�ن�ظ�ي��م
الدولة االسالمية داعش في العراق.
وأث �ن��ى ع�ل��ى ال� ��دور ال �ب��ارز ال��ذي
تضطلع ب��ه اس�ت��رال�ي��ا ف��ى مكافحة
آف� ��ة االره � � ��اب وال� �ت� �ط ��رف ف ��ي ك��اف��ة
أن � �ح� ��اء ال� �ع ��ال ��م وال� �س� �ب ��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة
ب� �م ��واج� �ه ��ة ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ف � ��ي ه ��ذا
املضمار.
وذك ��ر ب �ي��ان ل�ل�س�ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف��ي اس�ت��رال�ي��ا وتسلمته (ك��ون��ا) ان
ال �س �ف �ي��ر ال� �ب ��در ب �ح��ث ب �م �ق��ر وزارة
الخارجية في العاصمة كانبرا مع
املساعد األول لسكرتير ع��ام وزارة
الخارجية لشؤون الشرق األوس��ط
وش� � �م � ��ال اف ��ري� �ق � �ي ��ا م � � � ��ارك ب � � ��راون
سبل تطوير ال�ت�ع��اون الثنائي في
مختلف املجاالت.
وأش� � � � ��اد ال� � �ب � ��در اث� � �ن � ��اء ال� �ل� �ق ��اء
ب� � �م� � �س� � �ت � ��وى ت � �ن � �س � �ي� ��ق امل � � ��واق � � ��ف
ال �س �ي��اس �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وت �ب��ادل
ال��دع��م ف��ي العديد م��ن الترشيحات
في املنظمات الدولية.
واوض� � � � � � ��ح ال� � �ب� � �ي � ��ان ان ال � �ب � ��در
اس� � � �ت� � � �ع � � ��رض أوض � � � � � � � ��اع ال � �ط � �ل � �ب ��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي امل � ��دن األس �ت��رال �ي��ة
وأه � �م � �ي� ��ة ت ��وف � �ي ��ر ك � ��ل م � ��ا ي �س �ه��ل
تحصيلهم العلمي.
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث ال� � �ب � ��در وامل� � �س � ��ؤول

نجيب البدر

االس� � �ت � ��رال � ��ي ك� ��ذل� ��ك س� �ب ��ل ت �ع��زي��ز
التعاون االستثماري واالقتصادي
بني البلدين.
وتطرق الجانبان الى نشاط عدد
من املؤسسات الكويتية واهتمامها
ب��االس�ت�ث�م��ار ف��ي اس�ت��رال�ي��ا وك��ذل��ك
اهتمام الجانب االسترالي بتوسيع
االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن جهته
أش � � ��اد ب� � � ��راون ب �م �س��اه �م��ات دول� ��ة
ال �ك ��وي ��ت االن �س��ان �ي��ة ال �س �خ �ي��ة ف��ي
س��وري��ا واس�ت�ض��اف�ت�ه��ا امل��ؤت �م��رات
ال��دول�ي��ة ال�ث�لاث��ة للمانحني وك��ذل��ك
ب� � ��ال� � ��دور ال � � � ��ذي ت� �ض �ط� �ل ��ع ب � ��ه ف��ي
مكافحة االرهاب وجهودها الرامية
الى القضاء على تنظيم داعش.
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فريق منار الحشاش يفوز بالجائزة
األوروبية للشباب
ف � � ��از ف� ��ري� ��ق أش � ��رف � ��ت ع �ل �ي��ه
امل � �ه � �ن ��دس ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� �ن ��ار
الحشاش بالجائزة األوروبية
للشباب لهذا العام عن مشروع
ن� � �ظ � ��ام إل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ل �ت �م �ك�ي�ن
األف � ��راد م��ن إت �م��ام مشاريعهم
ال �ت �ط��وع �ي��ة .وق��ال��ت امل�ه�ن��دس��ة
الكويتية منار الحشاش التي
اش��رف��ت على ال�ف��ري��ق ل�ـ (ك��ون��ا)
امس إن الجائزة التي اختتمت
أعمالها أخيرا في مدينة غراز
ال �ن �م �س��اوي��ة ك ��رم ��ت امل �ش��اري��ع
ال �ف��ائ��زة وم��ن ضمنها فريقها
وه ��و م��ن ب��ول �ن��دا ح �ي��ث كلفت
بقيادته لفترة ام�ت��دت حوالي
ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر ض �م ��ن ب��رن��ام��ج
(أج �ن �ح��ة ال �ن �ج��اح) واخ �ت �ي��رت
ل�ع�ض��وي�ت��ه ب�م�ع�ي��ة  12م��رش��دا
أوروب� � � � �ي � � � ��ا وك � � ��ان � � ��ت ال� �ع� �ض ��و
ال� ��وح � �ي� ��د م � ��ن خ � � � ��ارج ال � �ق� ��ارة

أكد نائب رئيس جمعية الهالل
األحمر الكويتية أن��ور الحساوي
أن ت��وج �ه��ات ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
ف��ي ال�ك��وي��ت ت �ش��دد ع�ل��ى ال��وق��وف
الكامل مع النازحني العراقيني في
محنتهم للتخفيف من معاناتهم
ف��ي مختلف املحافظات العراقية
ومن ضمنها اقليم كردستان.
وق ��ال ان الجمعية أخ ��ذت على

ع��ات �ق �ه��ا أه �م �ي ��ة دع � ��م وت �خ �ف �ي��ف
امل�ع��ان��اة ع��ن ال�ن��ازح�ين العراقيني
ت �ل �ب �ي��ة ل� �ن ��داء س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح في تقديم الدعم والعون
واملساعدات اإلنسانية لالخوة في
املحافظات العراقية.

الوفيات

م .منار الحشاش متوسطة فريقها الهندسي

األوروبية .وأوضحت أنها إلى
ج��ان��ب اإلش � ��راف ع �ل��ى ال�ف��ري��ق
ق � ��دم � ��ت ج � �ل � �س ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة
ب�م�ج��ال امل �ح �ت��وى اإلل�ك�ت��رون��ي
ل �ل��ري��ادة للمستقبل بحضور
ك � �ب� ��ار ال � �خ � �ب� ��راء وامل � �ش� ��ارك �ي�ن
األوروب � � � � �ي � �ي � ��ن ف � � ��ي ال � �ج� ��ائ� ��زة
وجميع أفراد الفريق املتنافسة
م��ن مختلف دول أوروب ��ا بناء

ع� �ل ��ى ال � ��دع � ��وة ال � �ت� ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا
للمشاركة كمتحدثة.
وأع� � � ��رب� � � ��ت ال� � �ح� � �ش � ��اش ع��ن
ف �خ��ره��ا ب �ه��ذا االخ �ت �ي��ار ال ��ذي
يعد الثاني على التوالي بهذا
ال �ب��رن��ام��ج األوروب � ��ي لشخص
م ��ن خ � ��ارج ال � �ق� ��ارة األوروب � �ي� ��ة
مما ي��دل على القناعة بكفاءة
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي خ�ص��وص��ا

أن ع � � � ��دد أع� � � �ض � � ��اء ب� ��رن� ��ام� ��ج
(أج �ن �ح��ة ال �ن �ج��اح)  13م��رش��دا
تم اختيارهم ضمن عدد كبير
من الخبراء من أوروبا معتبرة
ان �ه��ا ن��اج �ح��ة ب �ن �ج��اح فريقها
البولندي.

علم الكويت رسالة إنسانية
من قمة إيفرست
نجح املغامر الكويتي فؤاد
ق �ب��ازرد ف��ي ال�ص�ع��ود إل��ى قمة
ج�ب��ل إي �ف��رس��ت ال�ش�ه�ي��ر راف�ع��ا
علم الكويت وصورة سمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و ول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
الجابر الصباح.
وق��ال ق�ب��ازرد ل�ـ (ك��ون��ا) عقب
ع��ودت��ه إل ��ى ال �ب�ل�اد إن ال �ه��دف
ال��رئ �ي �س��ي م ��ن م �غ��ام��رت��ه ال�ت��ي
اس� � �ت� � �م � ��رت ن � �ح� ��و أس � �ب� ��وع �ي�ن
تسلق خاللها نحو  5364مترا
م��ن ه ��ذه ال �ج �ب��ال ال��واق �ع��ة في
(نيبال) هو لفت انظار العالم

الهالل األحمر تبحث األعمال
اإلنسانية واإلغاثية في العراق

إل ��ى ال��رس��ال��ة ال �س��ام �ي��ة ل��دول��ة
ال�ك��وي��ت ال�ت��ي اخ�ت��ارت�ه��ا هيئة
األم � ��م امل �ت �ح��دة م ��رك ��زا ل�ل�ع�م��ل
اإلنساني.
وأض � � ��اف أن ه� ��ذه امل �غ��ام��رة
ت� � ��ؤك� � ��د أي � � �ض� � ��ا أن ال � �ش � �ب� ��اب
الكويتيني قادرون على تجاوز
كل العقبات في سبيل رفع علم
بلدهم عاليا في املجاالت كافة
وتقديم رسالة سالم للعالم من
الكويت بلد الخير واإلنسانية.
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• عبدالعزيز حسني حسن العطار 79 ،عاما( ،شيع) ،رجال :حسينية االوحد،
املنصورية ،ق ،1مقابل مسجد الجمعية ،تلفون ،66220240 :نساء :الرميثية ،ق،7
شارع حراء ،ج ،72م 13أ ،تلفون99708128 :
• حبيب سيد شبر سيد عبدالحسني عباس املوسوي 72 ،عاما( ،شيع)،
رج��ال :الرميثية ،ق ،5ش��ارع املسجد االق�ص��ى ،حسينية العقيلة ،الطالبني ،تلفون:
 ،99991113نساء :الرميثية ،ق ،4شارع مالك بن أنس ،ج ،44م 5حسينية ام صادق،
مالحظة :العزاء ابتداء من اليوم الثالثاء املوافق ()2015 /12 /1
• م��زن��ة ع�ب��دال�ل��ه ال �س��وي��د ،ارم �ل ��ة /م�ج�ب��ل ري� ��ان ال�ب��ري�ع�ص��ي 83 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،العارضية ،ق ،6ش ،1ج ،3م ،14تلفون97160009 :
• كال بتول اسفنديار ازري ،ارملة /حسني عبدالله حاجي حسن 80 ،عاما،
(شيعت) ،العزاء باملقبرة ،تلفون50455512 ،97773775 :
• خالد احمد جاسم الجسمي 70 ،عاما( ،شيع) ،رجال :اليرموك ،ق ،3الشارع
الثاني ،ج ،14م ،1تلفون ،60779944 ،66977714 :نساء :اليرموك ،ق ،3الشارع الثاني،
ج ،14م ،7تلفون50000069 :
• ح�س��ن ع�ب��دال�ل��ه ح�س��ن ال �ص��راف 76 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،حسينية س�ي��د علي
املوسوي ،بنيد القار ،تلفون99771123 ،66667476 :
• فاطمة عبدالرحمن محمد الكندري ،زوجة /محمد عبدالله علي يوسف
الكندري 59 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،تلفون،97865061 :
نساء :الروضة ،ق ،5ش  ،54م ،8تلفون99055074 :
• محيي الدين فوزي بسج 77 ،عاما( ،شيع) ،سلوى ،ق ،4ش ،3م ،118تلفون:
97157588 ،99660493
• م��رزوق��ة ع��وي��ض م�ب��ارك ال�ص��اب��ري 90 ،ع��ام��ا( ،تشيع التاسعة صباح
اليوم) ،رجال :الدسمة ،ق ،1شارع بلقيس ،م 39تلفون ،99721565 :نساء :صباح
السالم ،ق ،7ش ،1ج ،12م ،50تلفون25518606 :
• خديجة ب��در مكي ح�م��ود امل �ت��روك 49 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :حسينية
بوعليان ،الدعية مقابل الدسمة ،تلفون ،99455713 :نساء :القرين ،ق ،4ش ،13م،6
تلفون99066451 :
• مليعة سيد عبدالله سيد هاشم املوسوي ،زوجة /سيد احمد سيد شبر،
 73عاما( ،شيعت) ،رج��ال :حسينية العقيلة ،الرميثية ،ق ،5تلفون،99017739 :
نساء :حسينية ام صادق ،الرميثية ،ق ،4شارع مالك بن أنس ،تلفون97869912 :
• خديجة عبدالعزيز صالح الصالح ،زوج��ة /علي عبدالعلي القتم62 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :حسينية الكاظمية ،الشعب ،ق ،6نساء :القادسية ،ق ،4ش،42
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