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غير مخصص للبيع

نائب األمير استقبل وزير الديوان األميري

رئيس التحرير

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح بقصر السيف صباح أمس وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
ناصر صباح األحمد واستقبل سموه وزير املالية وزير النفط بالوكالة
أنس الصالح.
كما استقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبدالله واستقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر علي
صباح السالم.

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الثالثاء
 11ربيع األول 1437
 22ديسمبر 2015
العدد 744

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اللجنة التشريعية فضلت عدم االستعجال في الخروج بتقرير قبل دراسة المواد المقترحة كافة

مجلس الوزراء يقر قانونا جديدا لمكافحة
الفساد وينهي ندب أعضاء الهيئة

فيما ت�ق��دم  5ن ��واب أم��س ب��اق�ت��راح
ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال�ف�س��اد اجتمعت اللجنة التشريعية
لبحث االق �ت��راح��ات امل�ق��دم��ة ال�ي�ه��ا في
ه��ذا ال�ص��دد ف��ي محاولة لالستعجال
ف ��ي ال � �خ� ��روج ب �ق��ان ��ون ت ��واف �ق ��ي ل�س��د
الفراغ التشريعي الحاصل بعد حكم
امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ب��إب�ط��ال الهيئة
التي شكلت مسبقا بناء على مرسوم
ضرورة بإنشائها.
ورأت اللجنة ع��دم االستعجال في
الخروج بتقرير في هذا الشأن خاصة
أن أمامها اقتراحات بقوانني تحتوي
على ع�ش��رات امل ��واد ال�ت��ي تحتاج إلى
دراسة قبل إحالتها إلى مجلس األمة.
وأك� � � � � � ��دت م� � � �ص � � ��ادر م � � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل �ـ «ال��دس �ت��ور» أن ق��ان��ون
هيئة مكافحة ال�ف�س��اد ل��ن ي��درج على
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم� ��ة امل� �ق ��ررة ص�ب��اح
ال �ي��وم م��ؤك��دة أن ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
تحتاج إل��ى وق��ت ك��اف ل��دراس��ة جميع
م ��واد ال�ق��ان��ون إض��اف��ة إل��ى االس�ت�م��اع
إلى الرؤية الحكومية في هذا الجانب.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء أمس
ع �ل��ى م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اء هيئة
ملكافحة الفساد وكشف ال��ذم��ة املالية
وق ��رر رف �ع��ه ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو

األم �ي��ر ت�م�ه�ي��دا إلح��ال �ت��ه إل ��ى مجلس
األم� ��ة م��ع إع �ط��ائ��ه ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال
وف�ق��ًا للمادتني  98و 181م��ن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة.
وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس
ال � ��وزراء أي �ض��ا ع�ل��ى م �ش��روع م��رس��وم
ي�ق�ض��ي ب�س�ح��ب ك��ل م��ن امل��رس��وم رق��م
 146ل �س �ن ��ة  2013ب �ت �ع �ي�ي�ن رئ �ي��س
ون� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي ��س وأع � �ض � ��اء م�ج�ل��س
األم� � �ن � ��اء ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد واملرسوم رقم  147لسنة 2013
ب�ت�ح��دي��د م��رت �ب��ات وم �ك��اف��آت وب ��دالت
ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء
م �ج �ل ��س األم � � �ن � ��اء ب ��ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وامل� ��رس� ��وم رق� ��م 77
لسنة  2015بإصدار الالئحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم  24لسنة 2012
بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
امل��ال �ي��ة وك��ذل��ك س�ح��ب ج�م�ي��ع ق ��رارات
إن � �ه� ��اء ال� �خ ��دم ��ة وال� �ن� �ق ��ل مل� ��ن ان �ه �ي��ت
خ��دم��ات�ه��م أو ت��م ن�ق�ل�ه��م م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافة
الفساد واعتبارها كأن لم تكن.
تفاصيل (ص 03و )05

نواب لـ «الدستور» :حريصون
على الدفع بعجلة التنمية
أك � � � � ��د ع � � � � ��دد م� � � ��ن ال� � � � �ن � � � ��واب ف ��ي
ت�ص��ري�ح��ات خ��اص��ة ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
أن املجلس يسعى بخطى حثيثة
إلن� �ع ��اش االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي م��ن
خ�ل�ال إق � ��رار ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق��وان�ين
التي تتعلق بالجانب االقتصادي
وتمنوا على الحكومة سرعة إقرار
وتنفيذ هذه القوانني من أجل دفع
ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��اد وإن � �ج� ��از خ�ط��ة
التنمية.
وأشاروا إلى أن املجلس حريص
على النهوض باالقتصاد من أجل
تحسني مستوى معيشة املواطنني
وتحقيق التنمية البشرية وإيجاد
فرص عمل للمواطنني.

وق ��ال ��وا إن م �ع �ظ��م ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ن �م �ي��ة م� �ث ��ل ه�ي�ئ��ة
س� ��وق امل � ��ال وال �ن �ق��ل واالت � �ص� ��االت
وح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك وال � � �ـ BOTكما
أق � ��رت ال �خ �ط��ة ال �خ �م �س �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة
وال� �خ� �ط� �ت ��ان ال �س �ن ��وي �ت ��ان األول � ��ى
والثانية لكن التأخر الحكومي في
إص��دار اللوائح الداخلية للقوانني
التي أقرت تحت قبة البرملان وعدم
اإلس � ��راع ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا وتطبيقها
وض� ��ع ال �ع �ص��ا ف ��ي دوالب دوران
عجلة التنمية.
تفاصيل (ص)13-09

الميزانيات:
ال رقابة على صرف
المواد التموينية

رئيس مجلس األمة مع نظيره الطاجيكي في جولة بقاعة عبدالله السالم أمس

الغانم وظهوروف وقعا اتفاقية تعاون
بين البرلمانين الكويتي والطاجيكي
عقد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم في مكتبه أم��س مباحثات
رسمية مع رئيس مجلس النواب
ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى ف��ي ج�م�ه��وري��ة
طاجيكستان الصديقة شكورجان

ظهوروف والوفد املرافق له وذلك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وت�ن��اول��ت امل�ب��اح�ث��ات العالقات
ال � �ث � �ن ��ائ � �ي ��ة ب� �ي��ن دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وج�م�ه��وري��ة طاجيكستان وسبل

ت�ع��زي��زه��ا وتنميتها ف��ي مختلف
امل� � � �ج � � ��االت خ � ��اص � ��ة ف� � ��ي امل � �ج� ��ال
البرملاني.
تفاصيل (ص)02

الوكاالت والتخطيط اليوم
واستجواب العبيدي غدا
يعقد مجلس األمة جلسة عادية
ص� �ب ��اح ال � �ي ��وم مل �ن��اق �ش��ة ت �ق��اري��ر
اللجان البرملانية بشأن التخطيط
االق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي واالج � � �ت � � �م � ��اع � ��ي
وال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة وال �ت �ق��ري��ر
ب� �ش ��أن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وتقريرها بشأن إع��ادة النظر في
دع��م الكهرباء وامل��اء واملحروقات
للجهات الحكومية.
وحول استجواب وزير الصحة
املقدم من النائبني راك��ان النصف
وح �م ��دان ال �ع��ازم��ي ف��أك��د ال�ن��ائ��ب
ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د أن��ه ل��ن ي��درج

ع�ل��ى ج�ل�س��ة ال �ي��وم الف �ت��ا إل ��ى أن��ه
ل��ن ي�ح�ك��م ع�ل��ى االس �ت �ج��واب قبل
سماع طرفيه على املنصة.
من جانبه قال النائب د.يوسف
ال��زل��زل��ة إن ه �ن��اك رأي ��ا دس�ت��وري��ا
ب��أن اس�ت�ج��واب وزي ��ر ال�ص�ح��ة لن
ي�ك�م��ل م��دت��ه ال �ق��ان��ون �ي��ة إلدراج� ��ه
ع �ل��ى ج�ل�س��ة ال �ي��وم الف �ت��ا إل ��ى أن
صحيفة االس�ت�ج��واب ال تتضمن
شيئا خ��ارق��ا حتى يعجز الوزير
ال� �ع� �ب� �ي ��دي ع� ��ن ال � � ��رد ع �ل �ي��ه وم ��ن
امل�ت��وق��ع ان يصعد وزي ��ر الصحة
املنصة يوم غد األربعاء إال أنه من
الصعب أن يصل االستجواب إلى

مرحلة طرح الثقة بالوزير.
ب � � ��دوره ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
التميمي إن صحيفة االستجواب
ت �ت �ح��دث ع ��ن ت� � �ج � ��اوزات وف �س��اد
وأم� ��ور ف�ن�ي��ة ب� ��وزارة ال�ص�ح��ة ل��ذا
ف �ه��و اس� �ت� �ج ��واب م �س �ت �ح��ق وأي
استجواب بعيد عن الشخصانية
وال� � � �ح� � � �س � � ��اب � � ��ات ال� � �ض� � �ي� � �ق � ��ة ه ��و
اس �ت �ج��واب مستحق ون �ح��ن معه
مضيفا س��أن�ت�ظ��ر م��راف�ع��ة طرفي
االس�ت�ج��واب ف��ي الجلسة وم��ن ثم
أب �ن��ي ق�ن��اع�ت��ي ع�ل��ى ال � ��ردود لكال
ال�ط��رف�ين وس��أق��رر م��ا إن كنت مع
طرح الثقة بالوزير ام ال.

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��د ال�ص�م��د أن اللجنة
أثناء مناقشة الحساب الختامي
ل� � � � ��وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
الح � �ظ� ��ت اس� � �ت� � �م � ��رار ال �ق �ض ��اي ��ا
امل��رت�ب�ط��ة ب�ض�ع��ف ال��رق��اب��ة على
ص ��رف امل � ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ل�ع��دم
ج��دي��ة ال � ��وزارة ف��ي ت�س��وي��ة ه��ذا
املوضوع ومنها استمرار قصور
ال�ن�ظ��ام امل�س�ت�خ��دم ف��ي عمليات
ص ��رف امل� ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة وع��دم
إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ح�ق��ق م��ن رصيدها
امل� � �ت � ��وف � ��ر ب� � ��ال � � �ف� � ��روع وش � �ي� ��وع
املسؤولية بني العاملني.
تفاصيل (ص)04

تلفزيون المجلس
عبداهلل المعيوف:

 البصمة الوراثيةلدواع أمنية
فقط وعقوبات
على من يمتنع

تفاصيل (ص)08

البغلي و النصف:

 قسوة الرقابةالبرلمانية
للمجالس
السابقة عرقلت
مشاريع التنمية
تفاصيل (ص)14

02

محليات

aldostoor

الثالثاء  11ربيع األول  22 . 1437ديسمبر 2015

رئيس مجلس األمة أقام مأدبة غداء على شرفه في قاعة االحتفاالت

الغانم وظهوروف وقعا اتفاقية تعاون
بين البرلمانين الكويتي والطاجيكي

الغانم مستقبال نظيره الطاجيكي في مجلس األمة أمس

عقد رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم ��س مباحثات
رس�م�ي��ة م��ع رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ل �ل �م �ج �ل��س األع � �ل� ��ى ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة
طاجيكستان الصديقة شكورجان
ظ �ه��وروف وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وت �ن��اول��ت امل �ب��اح �ث��ات ال �ع�لاق��ات

ال � �ث � �ن� ��ائ � �ي� ��ة ب� �ي ��ن دول� � � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
وج �م �ه��وري��ة ط��اج�ي�ك�س�ت��ان وس�ب��ل
ت �ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ف ��ي مختلف
امل� � � � �ج � � � ��االت خ� � ��اص� � ��ة ف� � � ��ي امل� � �ج � ��ال
البرملاني.
كما تبادل الجانبان الحديث عن
آخر التطورات واملستجدات الراهنة
على املستويني اإلقليمي وال��دول��ي

الغانم وظهوروف يوقعان اتفاقية التعاون بني البلدين

 ..ويجري معه جلسة مباحثات

وع ��دد م��ن ال�ق�ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام
امل �ش �ت��رك وس �ب��ل ت�ن�س�ي��ق وت��وح�ي��د
امل � ��واق � ��ف ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
القارية والدولية.
وفي ختام املباحثات وقع الغانم
وظ �ه��وروف ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون ثنائي
بني البرملانني الكويتي والطاجيكي.
وحضر املباحثات كل من مراقب

م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب ��دال �ل ��ه
ال �ت �م �ي �م��ي ورئ � �ي� ��س ب �ع �ث��ة ال �ش��رف
امل��راف �ق��ة ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
ورئيس لجنة األولويات البرملانية
ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة والنائب
خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر ال� �ع� �ن ��زي وال �ن��ائ��ب
ف� � ��ارس س �ع ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي وال �س �ف �ي��ر
الطاجيكي ل��دى ال �ب�لاد د.زب�ي��دال�ل��ه

وفي جولة بقاعة عبدالله السالم

زبيدوف.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى أق � � ��ام رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ام��س
م � ��أدب � ��ة غ � � ��داء ع� �ل ��ى ش� � ��رف رئ �ي��س
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ط��اج �ي �ك��ي ش �ك ��ورج ��ان
ظهوروف والوفد املرافق له في قاعة
االحتفاالت بمبنى مجلس األمة.
وح� �ض ��ر امل� ��أدب� ��ة ك ��ل م ��ن رئ �ي��س

بعثة الشرف املرافقة النائب سعود
ال�ح��ري�ج��ي وال �ن��واب خ�ل��ف دميثير
ال �ع �ن��زي ود .ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش�ت��ي
وم ��اج ��د م��وس��ى امل �ط �ي��ري وح �م��ود
ال � �ح � �م� ��دان وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا ال �ع �ن��زي
وال �س �ف �ي��ر ال �ط��اج �ي �ك��ي ل� ��دى ال �ب�لاد
د.زبيدالله زبيدوف.

aldostoor

الثالثاء  11ربيع األول  22 . 1437ديسمبر 2015

محليات

03

تكليف وزير العدل تشكيل لجنة لتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها والحفاظ على سريتها

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون
بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
أق ��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي اج�ت�م��اع��ه
أم ��س ق��ان��ون��ا ج��دي��دا لهيئة مكافحة
ال �ف �س��اد وذل � ��ك ب �ع��د إب� �ط ��ال امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة امل ��رس ��وم رق ��م  24لسنة
 2012بشأن الهيئة.
والى التفاصيل:
ع �ق ��د م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األس�ب��وع��ي بعد ظهر أم��س ف��ي قاعــة
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ف� ��ي ق �ص ��ر ال �س �ي��ف
ب��رئ��اس�ـ�ـ�ـ��ة س�م��وال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س ال� � � � � � � � � ��وزراء وب� �ع ��د
االجتماع ص��رح وزي��ر الدولـة لشئون
مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واملاء
ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي �ـ��خ م �ح �م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
امل � � �ب � � ��ارك ب � �م ��ا ي � �ل ��ي :اط � � �ل � ��ع م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء ف ��ي م�س�ت�ه��ل اج �ت �م��اع��ه على
ال��رس��ائ��ل امل��وج �ه��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��واألم� �ي ��ر ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه
م ��ن ك ��ل م � ��ن ال ��رئ� �ي ��س ع �ب��د ال �ف �ت��اح
ال �س �ي �س��ي رئ� �ي ��س ج �م �ه ��وري ��ة م�ص��ر
العربية الشقيقة وال��رئ�ي��س الباجي
ق ��اي ��د ال �س �ب �س��ي رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
التونسية الشقيقة والرئيس املاز بيك
اتامبايف رئيس جمهورية قرغيزيا
الصديقة والرئيس بوني يايي رئيس
جمهورية بنني ال�ص��دي�ق��ة والرئيس
ت� ��وم � �ي � �س�ل��اف ن� �ي� �ك ��ول� �ي� �ت ��ش رئ� �ي ��س
ج�م�ه��وري��ة ص��رب�ي��ا وق��د ت�ن��اول��ت ه��ذه
ال��رس��ائ��ل ال�ع�لاق��ات الثنائية القائمة
ب�ي�ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت وك ��ل ه ��ذه ال ��دول
الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها
في كافة املجاالت وامليادين .
وب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ق � � ��رب ح � �ل� ��ول امل ��ول ��د
النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى
م �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��واألم�ي��ر
وس � �م� ��وول� ��ي ال� �ع� �ه ��د ح �ف �ظ �ه �م��ا ال �ل��ه
ورع��اه �م��ا وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال�ك��ري��م
ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة امل �ب��ارك��ة ع �ل��ى أم�ت�ن��ا
ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس�ل��ام � �ي� ��ة وه � ��ي ت��رف��ل
بأثواب العزة واالزدهار .
ك �م��ا ي �ت �ق��دم م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء إل��ى
ح � � �ض� � ��رة ص� � ��اح� � ��ب ال � �س � �م � ��واألم � �ي � ��ر
وس � �م� ��وول� ��ي ال� �ع� �ه ��د ح �ف �ظ �ه �م��ا ال �ل��ه
ورع��اه �م��ا ول�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي الكريم
ب�خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة بمناسبة اف�ت�ت��اح
ستاد جابر األحمد الدولي معربا عن
ثقته ب��أن ي�ك��ون ه��ذا ال�ص��رح منطلقا
لعودة الرياضة الكويتية كما كانت
ف��ي عصرها ال��ذه�ب��ي وتحقيق املزيد
م��ن اإلن� �ج ��ازات ال��ري��اض�ي��ة ل��رف��ع راي��ة
ال �ك��وي��ت ع��ال �ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل�ح��اف��ل
ال��ري��اض�ي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة وأن
ي �ك��ون ف��ات�ح��ة خ�ي��ر إلن� �ج ��ازات أخ��رى
ن�ش�ه��ده��ا ف��ي ال�ق��ري��ب ال�ع��اج��ل تحقق
ال�ف��رح��ة وال �س �ع��ادة للشعب الكويتي
الكريم .

سحب قرارات
تعيين رئيس
الهيئة ونائبه
وأعضاء مجلس
األمناء
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

وبهذا الصدد عبر مجلس ال��وزراء
ع ��ن ش �ك ��ره وت� �ق ��دي ��ره ل �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
امل�ن�ظ�م��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا وزي ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ووزي � � ��ر
الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ محمد
ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه ووزي � � ��ر اإلع �ل ��ام ووزي� ��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود وج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات امل�ش��ارك��ة
وف� � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ال� � ��دي� � ��وان األم � �ي� ��ري
واألمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
وكافة الجهات املشاركة األخ��رى على
ما بذلوه من جهود جبارة في تنظيم
ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة امل�ت�م�ي��زة ك�م��ا أش��اد
مجلس ال� ��وزراء بالترتيبات األمنية
امل� �م� �ت ��ازة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ت �ن �ظ �ي��م امل � ��رور
ودخول وخروج الجماهير واملحافظة
على أمنهم وس�لام�ت�ه��م وال�ت��ي نالت
استحسان وثناء الجميع مما أضفى
أج� ��واء ال�ط�م��أن�ي�ن��ة وال �ف��رح وال�ب�ه�ج��ة
على فعاليات هذه االحتفالية كما عبر
مجلس ال��وزراء عن ارتياحه وتقديره
ل� �ت� �ف ��اع ��ل ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر وم �ش ��ارك �ت �ه ��م
اإلي � �ج ��اب � �ي ��ة وت � �ع ��اون � �ه ��م وال� �ج� �ه ��ات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة م� �م ��ا أب� � � ��رز وج� � ��ه ال �ك ��وي ��ت
الحضاري املعهود وأدى إل��ى إنجاح
ه��ذا ال�ح�ف��ل امل �ش��رف متمنيا أن تعم
األف��راح واملناسبات السعيدة الكويت
وأهلها وأن تنعم باألمن واالستقرار
والنجاح في جميع املجـاالت.
ث ��م اس �ت �م��ع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء إل��ى
ش � ��رح ق ��دم ��ه ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ح ��ول نتائج
الزيارة التي قام بها للبالد مؤخرا د.
إي��اد أم�ين مدني ـ األم�ين العام ملنظمة
التعاون اإلسالمي والتي تم خاللها
م�ن��اق�ش��ة أع �م ��ال امل �ن �ظ �م��ة ب��اإلض��اف��ة
إل��ى بحث آخ��ر املستجدات وت�ط��ورات
األوض � ��اع ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين اإلقليمية
والدولية.
ك �م��ا اس �ت �م��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء إل��ى
شرح قدمه وزير العدل ووزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع

بشأن صدور حكم املحكمة الدستورية
ف��ي ال�ط�ع��ن ال�ق��اض��ي ب�ع��دم دس�ت��وري��ة
املرسوم بالقانون رقم  24لسنة 2012
بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
امل ��ال� �ي ��ة ون ��اق ��ش امل �ج �ل��س ال �ت �ب �ع��ات
املترتبة على ص��دور الحكم وتقديرا
ألهمية وج��ود هيئة معنية بمكافحة
ال� �ف� �س ��اد ف ��ي امل �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ل �ك��ون �ه��ا اس �ت �ح �ق��اق��ا وط �ن �ي��ا ح�ت�م�ي��ا
تقتضيه املصلحة العليا ل�ل�ب�لاد في
ض��وء االه�ت�م��ام الكبير والتوجيهات
السامية لحضرة صاحب السمواألمير
حفظه الله ورعاه في شأن مكافحة آفة
الفساد فقد وافق مجلس الوزراء على
مشروع قانون بإنشاء هيئة ملكافحة
ال �ف �س��اد وك �ش��ف ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة وق��رر
رف�ع��ه ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمواألمير
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ت�م�ه�ي��دا الح��ال�ت��ه
إل ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة م��ع إع �ط��ائ��ه صفة
االستعجال وف�ق��ا للمادتني  98و181
م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س األم��ة
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ف �ق��د واف� ��ق مجلس
ال � ��وزراء اي �ض��ا ع�ل��ى م �ش��روع م��رس��وم
ي�ق�ض��ي ب�س�ح��ب ك��ل م��ن امل��رس��وم رق��م
 146ل �س �ن ��ة  2013ب �ت �ع �ي�ي�ن رئ �ي��س
ون ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س وأع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم� � �ن � ��اء ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد واملرسوم رقم  147لسنة 2013
ب�ت�ح��دي��د م��رت �ب��ات وم �ك��اف��آت وب ��دالت
ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء
م �ج �ل ��س األم � � �ن � ��اء ب ��ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وامل ��رس ��وم رق ��م 77
لسنة  2015بإصدار الالئحة التنفيذية
ل� �ل� �م ��رس ��وم ب � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  24ل�س�ن��ة
 2012بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة
ال�ف�س��اد واألح �ك��ام ال�خ��اص��ة بالكشف
ع � ��ن ال � ��ذم � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وك � ��ذل � ��ك س �ح��ب
جميع ق ��رارات إن �ه��اء ال�خ��دم��ة والنقل
مل��ن انهيت خدماتهم أوت��م نقلهم من
الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة
ملكافة الفساد واعتبارها كأن لم تكن
وت�ك�ل�ي��ف وزي� ��ر ال �ع��دل ب�ت�ش�ك��ل لجنة
ت �خ �ت��ص ب �ت �س �ل��م م� ��وج� ��ودات ال�ه�ي�ئ��ة

وم �س �ت �ن��دات �ه��ا وأوراق � �ه � ��ا ووث��ائ �ق �ه��ا
وات�خ��اذ م��ا ي�ل��زم م��ن تدابير تحفظية
لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها
ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة املالية
امل��وج��ودة ل��دى الهيئة إل��ى أصحابها
وق� � ��رر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء رف �ع �ه ��ا إل ��ى
حضرة صاحب السمو األم�ي��ر حفظه
الله ورعاه .
ث � ��م اط � �ل� ��ع م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ت��وص�ي��ة ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
بشأن مشروع قانون باإلذن للحكومة
ف��ي أخ ��ذ م�ب�ل��غ م��ن امل� ��ال االح�ت�ي��اط��ي
العام وذلك الستكمال رأس مال شركة
الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وق ��رر مجلس
ال��وزراء املوافقة على مشروع القانون
ورفعه لحضرة صاحب السمواألمير
حفظه الله ورعاه تمهيدا إلحالته إلى
مجلس األمة .
واع� �ت� �م ��د م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء اي �ض��ا
م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� � �ش � ��أن ال� ��رع� ��اي� ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �م �س �ن�ي�ن وم � �ش ��روع
قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية
املريض النفسي.
وق � � ��رر م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء امل ��واف� �ق ��ة
ع�ل��ى م�ش��روع��ي ال�ق��ان��ون�ين ورفعهما
لحضرة صاحب السمواألمير حفظه
الله ورع��اه تمهيدا إلحالتها ملجلس
األمة .
ث��م اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
اململكة امل�ت�ح��دة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية في مجال التعاون
ال� �ت ��رب ��وي ورف � �ع ��ه ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
السمواألمير حفظه الله ورعاه .
ك � �م � ��ا ب � �ح � ��ث امل � �ج � �ل � ��س ال � � �ش� � ��ؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م ��ل ال � � �ت � � �ط � ��ورات ال � ��راه� � �ن � ��ة ف��ي
ال�س��اح��ة السياسية ع�ل��ى الصعيدين
ال� �ع ��رب ��ي وال� � ��دول� � ��ي وب � �ه� ��ذا ال �ص ��دد
رح ��ب م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب �ق��رار اململكة
العربية السعودية بتشكيل التحالف
اإلسالمي العسكري ملكافحة اإلرهاب

من الدول العربية واإلسالمية بقيادة
اململكة العربية السعودية وتأسيس
مركز عمليات مشترك مقره الرياض
والذي جاء انطالقا من أحكام اتفاقية
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ملكافحة
اإلره � ��اب ب�ج�م�ي��ع أش �ك��ال��ه وم �ظ��اه��ره
وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى أه� ��داف� ��ه وم �س �ب �ب��ات��ه
وأداء ل� � ��واج� � ��ب ح � �م� ��اي� ��ة األم � � � ��ة م��ن
ش� ��رور ك��ل ال �ج �م��اع��ات وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات
اإلرهابية املسلحة مهما كان مذهبها
وتسميتها وال�ت��ي تعيث ف��ي األرض
قتال وفسادا وترويعا لآلمنني ويأتي
ت �ش �ك �ي��ل ه� ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ان �ط�ل�اق��ا م��ن
تعاليم الشريعة اإلس�لام�ي��ة السمحة
وأحكامها التي تحرم اإلرهاب بجميع
ص��وره وأشكاله لكونه جريمة نكـراء
وظلم تأباه جميع األدي�ـ��ان السماوية
والفطرة اإلنسانية .
وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الذي
ت�ق��وم ب��ه اململكة العربيــة السعودية
ال �ش �ق �ي �ق��ة ب� �ق� �ي ��ادة خ � � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود والجهود الكبيرة التي تقوم
ب �ه��ا مل �ك��اف �ح��ة اإلره� � ��اب واإلره��اب �ي�ي�ن
ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون ب��أع�م��ال�ه��م الوحشية
ال�ب�ش�ع��ة ب��اس��م ال��دي��ن واإلس�ل��ام ب��راء
منهم.
كما رحب مجلس ال��وزراء باالتفاق
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ت��م ت��وق�ي�ع��ه م��ن قبل
األطراف الليبية برعاية األمم املتحدة
مؤخرا في مدينة الصخيرات املغربية
وال� � � � ��ذي ي� �ق� �ض ��ى ب �ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة
وحدة وطنية وأعرب مجلس الوزراء
ع ��ن أم �ل��ه ف ��ي أن ي�ش�ك��ل ه ��ذا االت �ف��اق
خ �ط��وة ع�م�ل�ي��ة ت�س�ه��م ف ��ي وض ��ع حد
ل�ل�ن��زاع املسلح ف��ي ليبيا وت ��ؤدي إلى
ع � ��ودة األم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار إل ��ى رب ��وع
ليبيا ال�ش�ق�ي�ق��ة ودع ��ا ك��اف��ة األط ��راف
الليبية إلى االلتزام باالتفاق وتغليب
مصلحة ب�ل�اده��م وت�ك��ري��س الجهود
إلع � ��ادة ب �ن��اء وط �ن �ه��م وال �ح �ف��اظ على
وح ��دت ��ه وت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات ال�ش�ع��ب
الليبي الشقيق.

أخذ  600مليون
دينار من االحتياطي
العام الستكمال
رأس مال الخطوط
الكويتية
اعتماد مشروعي
قانون بشأن
الرعاية االجتماعية
للمسنين والصحة
النفسية ورعاية
المريض النفسي
افتتاح استاد
جابر فاتحة خير
النجازات أخرى في
القريب العاجل
تحقق الفرحة
للشعب الكويتي
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تضارب بين إجابات مسؤولي اإلحصاء وتقارير المحاسبة

الميزانيات :عدم جدية التجارة في معالجة
ضعف الرقابة على صرف المواد التموينية
ق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي النائب ع��دن��ان
ع�ب��د ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة ق��د اجتمعت
ملناقشة الحسابني الختاميني ل�لإدارة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�إح �ص ��اء ووزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة للسنة املالية 2015/2014
ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنهما
وتبني لها ما يلي:
أوال :اإلدارة العامة لإلحصاء
الح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة أث� �ن ��اء االج �ت �م��اع
اختالفا و تغيرا في إجابات املسؤولني
لبعض اس�ت�ف�س��ارات�ه��ا ع�م��ا ه��و مثبت
ف� ��ي ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ح �ي��ال
امل�ل��اح � �ظ� ��ات امل� �س� �ج� �ل ��ة ع� �ل ��ى اإلدارة
امل��رك��زي��ة ل�لإح�ص��اء مما يعكس غياب
التنسيق املسبق بني إداراتها املختلفة
ودون ال�ت�ح�ق��ق م��ن م ��دى م�ل�اء م��ة تلك
ال � � ��ردود ق �ب��ل اع �ت �م��اده��ا ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر
الرسمي.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل
إدارة ال �ت��دق �ي��ق ال ��داخ �ل ��ي مل ��ا ل �ه��ا م��ن

أث��ر ف��ي ال �ح��د م��ن امل�لاح �ظ��ات اإلداري ��ة
واملحاسبية التي قد تقع بها الوحدات
التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل
وقوعها ؛ ومنها على سبيل املثال ما
سقط سهوا من عدم مراعاة اشتراطات
وزارة امل � ��ال � �ي � ��ة ف� � ��ي إح� � � � ��دى وث� ��ائ� ��ق
املمارسات التجارية.
وأف ��ادت اإلدارة امل��رك��زي��ة لإلحصاء
ال�ل�ج�ن��ة ب ��أن م��ن أس �ب��اب ت��أخ��ره��ا في
تنفيذ مشروعها التكنولوجي  -وهو
املشروع الوحيد امل��درج في ميزانيتها
– طلب إدارة الفتوى والتشريع منها
ض � ��رورة أخ� ��ذ م��واف �ق��ة ل �ج �ن��ة ال �ب �ي��وت
االستشارية على املشروع قبل تنفيذه
وب� �ع ��د أن ت �م��ت امل ��راس� �ل ��ة واالن �ت �ظ ��ار
ألك �ث��ر م��ن ش�ه��ر أف� ��ادت ل�ج�ن��ة ال�ب�ي��وت
االستشارية بعدم اختصاصها بهذه
املواضيع !!
ثانيا :وزارة التجارة والصناعة
والح � �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن امل�لاح �ظ �ت�ين
األس��اس�ي�ت�ين ف��ي ال � ��وزارة واملتعلقتني

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

باملنطقة ال�ح��رة وامل ��واد التموينية ما
ت ��زاالن دون تسوية ج��دي��ة مشيرة إلى
أن��ه رغ��م تبعية إدارة التدقيق الداخلي
للوزير مباشرة إال أن بعض املالحظات
املشتركة ب�ين ال ��وزارة والهيئة العامة
للصناعة وكلتاهما خاضعتان لرقابته
م��ا ت ��زال ع��ال�ق��ة وم�ن�ه��ا ق�ض�ي��ة ال��دي��ون
امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ال ��دراك � �ي ��ل وامل �م �ت��دة
لسنوات ومشاكل املنطقة الحرة.

أ -امل �ن �ط �ق ��ة ال� � �ح � ��رة :ت� �ب�ي�ن ل�ل�ج�ن��ة
اس� �ت� �م ��رار ال �ق �ض��اي��ا امل��رت �ب �ط��ة ب�م�ل��ف
امل �ن �ط �ق��ة ال � �ح� ��رة دون أي ت �س��وي��ات
ل �ض �ع��ف ال � � � ��وزارة اإلش � ��راف � ��ي ف ��ي ه��ذا
ال �ج��ان��ب ك �م��ا جاء ف ��ي ت �ق��ري��ر دي ��وان
املحاسبة.
وأوض � �ح � ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن � ��ه س �ب ��ق أن
بينت أن ه��ذه املشكلة ترجع في املقام
األول بسبب ع��دم وج��ود حصر دقيق

ل�ل�ق�س��ائ��م امل�س�ت�ث�م��رة م��ن ق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ح��رة
وه ��و م��ا أدى إل ��ى ع ��دم م�ع��رف��ة امل�ب��ال��غ
الواجب توريدها ل�ل��وزارة من إي��رادات
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��رة م �م��ا ت �س �ب��ب ف ��ي ع��دم
ت�ق��دي��ر أي إي� ��رادات م��ن املنطقة ال�ح��رة
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال� � � ��وزارة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
الحالية على نقيض السنوات السابقة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى اخ �ت�لاف ف��ي ال�ب�ي��ان��ات
بني وزارة التجارة والصناعة والهيئة
العامة للصناعة وع��دم وج��ود بيانات
دقيقة وموحدة يمكن االعتماد عليها
للتأكد من صحة وسالمة ودقة القيمة
اإليجارية املحصلة لكافة املستثمرين
ف��ي املنطقة ال�ح��رة كما أورده ال��دي��وان
في تقريره.
وش� � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى أن � ��ه ي�ج��ب
أن ي �ك ��ون ل � �ل� ��وزارة دور ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
ه ��ذا ال��وض��ع ال �ق��ائ��م م �ن��ذ س �ن��وات من
خ�لال الرجوع للقانون املناطق الحرة
والئحته التنفيذية خاصة أن ال��وزارة

وه��ي ال�ج�ه��ة امل�ش��رف��ة وال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة وه � ��ي ال �ج �ه ��ة ال� �ت ��ي ت��دي��ر
املشروع تحت مظلة الوزير نفسه مما
يسهل عملية فك التشابك.
ب -املواد التموينية :وبينت اللجنة
أن�ه��ا م��ا زال ��ت ت��رى اس�ت�م��رار القضايا
املرتبطة بضعف ال��رق��اب��ة على صرف
املواد التموينية لعدم جدية الوزارة في
تسوية هذا املوضوع ومنها استمرار
ق�ص��ور النظام املستخدم ف��ي عمليات
صرف امل��واد التموينية وعدم إمكانية
التحقق من رصيدها املتوافر بالفروع
وش � �ي� ��وع امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب�ي��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
م �ش �ي��رة إل � ��ى أن� �ه ��ا ق ��د وج� �ه ��ت م � ��رارا
بضرورة تصويب هذه املالحظة ضمن
متطلبات الجهات الرقابية خاصة أن
ما يخصص لإلعانات العامة من مواد
غذائية وإنشائية تقدر ب�ـ  242مليون
دينار مما يحتاج إلى آلية رقابية أكثر
إحكاما.

عسكر يقترح إنشاء جهاز للتخطيط التنموي
ومجلس أعلى لالستثمار
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
بحزمة من االقتراحات برغبة بشأن
القطاعات االق�ت�ص��ادي��ة والصناعية
وال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ال �ب�لاد وال�ع�م��ل علي
االس� ��راع م��ن عجلة تنفيذ امل�ش��اري��ع
ح� �ي ��ث ط ��ال ��ب ب �ت �خ �ص �ي��ص ال ��دول ��ة
قطعة أرض كبيرة ف��ي ك��ل محافظة
م��ن م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�لاد وت �ق��وم ببناء
وح � � ��دات ص �ن��اع �ي��ة ص �غ �ي��رة ع�ل�ي�ه��ا
على أال تقل ع��دد ال��وح��دات ع��ن 100
وح� ��دة ب ��واق ��ع م��ائ �ت��ي م �ت��ر ل�ل��وح��دة
ف� ��ي ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة وت � �ق� ��وم ب �ت��وزي��ع
ه ��ذه ال ��وح ��دات ع �ل��ى ال �ش �ب��اب لعمل
مشاريعهم عليها ف��ي امل�ق��اب��ل تقوم
ال� � ��دول� � ��ة ب� �ت� �س ��وي ��ق م� �ن� �ت� �ج ��ات ت �ل��ك
املشاريع محليا وعامليا مقابل أخذ
نسبة من األرباح.
وق� � � ��ال ف � ��ي ن � ��ص االق � � � �ت � � ��راح :ل �ق��د
اهتم ال��دي��ن االس�لام��ي بسن الشباب
اه�ت�م��ام��ا ب��ال�غ��ا مل��ا ل �ه��ذه ال �ف �ت��رة من
أهمية كبرى في بناء املجتمع وكون
ال �ش �ب��اب ه��م ع �م��اد األم ��م وااله �ت �م��ام
ب � �ق � �ض ��اي ��ا ال� � �ش� � �ب � ��اب وات � �ج� ��اه� ��ات� ��ه
وم �ش �كل��ات��ه ه ��و اه �ت �م��ام ب��امل�ج�ت�م��ع

ككل وبمستقبله النهم يمثلون جيل
املستقبل وال�ط��اق��ات التي تسهم في
تتحقيق أهداف املجتمع وانجازاتها
والشباب في هذه املرحلة يتطلع الى
مستقبله ويهتم ب��ه كثيرا وي�ح��اول
ق��در االم�ك��ان إع��داد نفسه وتهيئتها
لشغل األدوار التي تنتظره واختيار
العمل ون��وع��ه يعد م��ن أه��م ال�ق��رارات
التي يتخذها الشاب في حياته النه
يتوقف على ه��ذا ال �ق��رار مكانته في
املجتمع ونجاحه في عمله.
ودع ��ا ع�س�ك��ر إلى التزام ال�ج�ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ب � ��أح� � �ك � ��ام ال � � � �ق� � � ��رارات
الصادرة من مجلس الوزراء املتعلقة
بتنظيم إص� ��دار األوام � ��ر التغييرية
ع�ل��ى ت �ع��اق��دات ال� � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات
واملؤسسات العامة وعلى أال تتجاوز
قيمة األوامر التغييرية في أي تعاقد
وأي��ا ك��ان ن��وع��ه أو طبيعته ع��ن % 2
اثنني في املئة من القيمة اإلجمالية
لألعمال وألسباب فنية ينص عليها
في طلب إصدار األمر التغييري.
وأوض � � � � � � ��ح ف � � ��ي ن � � ��ص االق� � � �ت � � ��راح
أن ت� �ع ��اق ��دات ال� � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات

عسكر العنزي

وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت �ب��رم مع
امل � �ق ��اول �ي�ن وامل � �ك ��ات ��ب االس �ت �ش ��اري ��ة
ت �م �ث��ل ال� �ج ��زء ال �غ��ال��ب م ��ن ن�ش��اط�ه��ا
كما تكلف ميزانية تنفيذ املشاريع
اإلنشائية وعقود التصميم والتنفيذ
واإلش� � ��راف وع �ق��ود ال �ت��وري��د الكثير
م ��ن امل �ي��زان �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دول ��ة وق��د
اس �ت �ظ �ه��ر خ �ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة
ال��زي��ادة امل�ط��ردة في اعتماد الجهات

امل �ت �ع��اق��دة ع �ل��ى األوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة
وس � �ي � �ل� ��ة ل� �ت� �ع ��دي ��ل أح � � �ك� � ��ام ت �ن �ف �ي��ذ
عقودها وإسناد الجديد من األعمال
إل ��ى امل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��م ح�ت��ى أصبحت
تكاليف تلك األوام ��ر وسيلة ل�ت��دارك
أخ � �ط ��اء ال� �ج� �ه ��ات امل� �ت� �ع ��اق ��دة س ��واء
ف��ي ال�ت�ص�م�ي��م أم اإلش � ��راف أم وض��ع
املالحظات الفنية ومتطلبات تنفيذ
األعمال على وجه سليم.
وأردف أن��ه لتدارك اآلث��ار السلبية
ل � �ه ��ذه ال � �ظ� ��اه� ��رة وم � ��ا ت �ح �م �ل��ه وم ��ا
تمثله من هدر غير مبرر للمال العام
ص ��در ق� ��رار م�ج�ل��س ال � � ��وزراء بحظر
إص ��دار ال�ج�ه��ات الحكومية ل�لأوام��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة إال ب �ن��اء ع�ل��ى ع ��رض من
الجهة صاحبة املشروع على مجلس
الوزراء وموافقة املجلس على تنفيذ
األم � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
ه� ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م إل� ��ى ج ��ان ��ب ال �ق��واع��د
امل �ح��ددة ب�ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات العامة
م��ازال��ت ال�ظ��اه��رة تستشري بصورة
ت �م �ث��ل إه � � ��دارا ح�ق�ي�ق�ي��ا وغ �ي��ر م�ب��رر
ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام وع �م�ل�ا ع �ل��ى م�ع��ال�ج��ة
ه� � ��ذه ال � �ظ� ��اه� ��رة وب ��ال� �ن� �ظ ��ر إل� � ��ى أن

ب�ع��ض ال �ع �ق��ود أو ب�ح�س��ب ال �ظ��روف
أو امل� � �ب � ��ررات ال� �ت ��ي ت �ظ �ه��ر للجهة
الحكومية املستفيدة واملقاولني أثناء
التنفيذ كان من الالزم تأكيد ترشيد
استخدام الجهات الحكومية لألوامر
التغييرية.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أق� �ت ��رح ع�س�ك��ر
إن�ش��اء جهاز م��رك��زي يسمى الجهاز
امل��رك��زي للتخطيط ال�ت�ن�م��وي يلحق
بمجلس ال��وزراء ويشرف عليه وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويكون
ج �ه ��ازا دائ �م ��ا وم �ت �ف��رغ��ا للتخطيط
وم �ت��اب �ع��ة ال �خ �ط��ط ال �س �ن��وي��ة ي �ق��وم
ب��إع �م��ال��ه ب �ص �ف��ة ح �ي��ادي��ة وم�ه�ن�ي��ة.
ويختص الجهاز باالتي:
إع � � ��داد م �ق �ت��رح��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وخطط التنمية للدولة على املستوى
ال�ك�ل��ي وامل �س �ت��وى ال�ق�ط��اع��ي وإع ��داد
م � � �ش � ��روع � ��ات ال � �خ � �ط� ��ط االن � �م ��ائ � �ي ��ة
وب ��رام ��ج ال �ح �ك��وم��ة واع �ت �م��اده��ا من
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء واألش � � � � ��راف ع�ل��ى
ع �م �ل �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال �خ �ط ��ط وامل �ت��اب �ع��ة
الدقيقة لها بالتنسيق مع ال��وزارات
والجهات الحكومية وإعداد التقارير

ال ��دوري ��ة ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص وإج� ��راء
البحوث وال��دراس��ات التي تستهدف
اس �ت �ش��راف اف� ��اق م�س�ت�ق�ب��ل ال�ت�ن�م�ي��ة
ف��ي ال��دول��ة وف��ق مختلف امل�ت�غ�ي��رات
االقتصادية واالجتماعية.
ويختص بتدريب الكوادر البشرية
الفنية ال�ع��ام�ل��ة ف��ي امل �ج��االت امل�ش��ار
ال �ي �ه��ا ب �ك��ل ج �ه��ات ال ��دول ��ة وت�ن�م�ي��ة
ق��درات �ه��ا ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال وال�ت��وع�ي��ة
العامة بالتخطيط التنموي والخطط
املوضوعة ومردودها االيجابي لدى
فئات املجتمع كافة.
كذلك يعنى الجهاز بدراسة وإبداء
الرأي في االحتياجات الفنية واملالية
الالزمة ملشاريع الخطة في الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة األخ� � � ��رى وإع � � � ��داد ال �خ �ط��ط
القصيرة ومتوسطة املدى في ضوء
االه��داف والسياسات االستراتيجية
والرؤيا الوطنية للدولة ومتابعتها
وت�ح��دي�ث�ه��ا وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ق�ط��اع
االهلي والخاص وكل قطاعات الدولة
وت�ن�ف�ي��ذ ال �ب��رام��ج ال�ت�ن�م��وي��ة وإل� ��زام
جميع اجهزة الدولة بتنفيذها.
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 5نواب يقترحون إنشاء هيئة مكافحة الفساد
ق � � ��دم  5ن� � � ��واب ه � ��م د .ع � ��ودة
ال ��روي� �ع ��ي وس �ل �ط ��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
وطالل الجالل وفيصل الكندري
و د .عبدالحميد دشتي اقتراحا
ب � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن إن� � �ش � ��اء ه �ي �ئ��ة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد واألح � � �ك � ��ام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال��ذم��ة
املالية.
وج��اء في امل��ذك��رة اإليضاحية
ل �ل��اق� � �ت � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون :مل� � ��ا ك� ��ان
ال �ف �س��اد وم ��ا ي �ن �ط��وي ع�ل�ي��ه من
ج��رائ��م اق �ت �ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا زع � ��زع � ��ة اس� �ت� �ق ��رار
امل�ج�ت�م�ع��ات وأم �ن �ه��ا وت�ق��وي��ض
م ��ؤس � �س ��ات ال � ��دول � ��ة وامل � �س� ��اس
بسيادة القانون فيها ويساعد
ع �ل��ى ان� �ت� �ه ��اك ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
وت� �ع ��ري ��ض ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ع ��دال ��ة
ل� �ل� �خ� �ط ��ر وي � �ع� ��د م � ��ن ال � �ظ ��واه ��ر
ال� �خ� �ب� �ي� �ث ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � �ه � ��دد ك� �ي ��ان
املجتمع وتصيبه ب��آث��ار ض��ارة
والن الفساد لم يعد محليا فقد
أبرمت األمم املتحدة في سبتمبر
 2003اتفاقيه ملكافحته انضمت
إليها دولة الكويت بالقانون رقم

د .عودة الرويعي

سلطان اللغيصم

طالل الجالل

فيصل الكندري

د .عبدالحميد دشتي

 47لسنة  2006وق��د ن�ص��ت تلك
االت�ف��اق�ي��ة ف��ي م��ادت�ه��ا السادسة
على أن تكفل كل دولة طرف وفقا
ل �ل �م �ب��ادئ األس ��اس �ي ��ة ل�ن�ظ��ام�ه��ا
القانوني وجود هيئة أو هيئات
ح �س��ب االق� �ت� �ض ��اء ت �ت��ول��ى م�ن��ع
الفساد.
وأض � ��اف � ��ت :وم � ��ع م � ��راع � ��اة م��ا
التزمت به دولة الكويت وملا كان
القانون هو أداة الدولة لتحقيق
م��ا يتطلبه املجتمع فقد حرص

ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ص��ون
حرمة األموال العامة وحمايتها
وف� ��ق امل �ن �ص��وص ع �ل �ي��ه ب��امل��ادة
( )17منه.
وأردف � � � ��ت :وإزاء م ��ا م � ��رت ب��ه
ال � �ب �ل�اد م� ��ن أزم � � ��ات ن �ج ��م ع�ن�ه��ا
إخ � �ف � ��اق � ��ات ش� ��اب� ��ت ال� �ع� �م ��ل ف��ي
ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن أج � � �ه� � ��زة ال � ��دول � ��ة
وت�س�ب�ب��ت ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن مظاهر
ال�ف�س��اد وم��ن ث��م أص�ب��ح إص�لاح
الوضع استحقاقا وطنيا حتميا

ت�س�ت��وج��ب ال �ض ��رورة مواجهته
وم �ع��ال �ج �ت��ه ب��ال �س��رع��ة ال�ل�ازم ��ة
واس � �ت � �ج� ��اب� ��ة ل � �ه� ��ذه ال� � �ض � ��رورة
امل� �ل� �ح ��ة ك� � ��ان إص � � � ��دار امل� ��رس� ��وم
ب� �ق ��ان ��ون امل� ��رف� ��ق إلن � �ش� ��اء ه�ي�ئ��ة
ع��ام��ة تنهض بمكافحة الفساد
ومعالجة أسبابه.
وت ��اب � �ع ��ت :وق � ��د ت �ض �م��ن ه ��ذا
ال �ق��ان��ون إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة مستقلة
ب ��اس ��م ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ت�ك��ون مهمتها مكافحة الفساد

ومنعه ودرء مخاطرة ومعالجة
أس � �ب � ��اب � ��ه ف � �ض �ل�ا ع� � ��ن م�ل�اح �ق ��ة
م��رت �ك �ب �ي��ه واس � � �ت� � ��رداد األم � � ��وال
والعائدات الناتجة عنه وتعزيز
م�ب��دأ ال�ت�ع��اون وم�ش��ارك��ة ال��دول��ة
وامل�ن�ظ�م��ات اإلقليمية وال��دول�ي��ة
ف � ��ي م � �ج� ��ال م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد
وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة
ف� � ��ي امل� � �ع � ��ام �ل��ات االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
واملالية واإلداري ��ة وتفعيل مبدأ
امل�س��اواة وتعزيز ال��دور الرقابي

ل�ل�أج� �ه ��زة امل �خ �ت �ص ��ة وح �م��اي��ة
م��ؤس �س��ات وأج �ه ��زة ال ��دول ��ة من
ال� �ت�ل�اع ��ب واالس � �ت � �غ�ل��ال وس� ��وء
اس � �ت � �خ� ��دام ال� �س� �ل� �ط ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
منافع شخصية ومنع الوساطة
وامل �ح �س��وب �ي��ة ال �ت��ي ت �ل �غ��ى حقا
وتحقق باطال وتفعيل وتشجيع
دور م � ��ؤس� � �س � ��ات وم� �ن� �ظ� �م ��ات
املجتمع املدني في املشاركة.

الفضل يسأل الصبيح والعبيدي
عن صندوق إعانة المرضى
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س� � � ��ؤاال إل� � ��ى 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
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ق��ال
ف� � �ي � ��ه :ان � �ش � �ئ� ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ن �ف��ع
ع � ��ام ت �ح ��ت م �س �م��ى «ص� �ن ��دوق
إع ��ان ��ة امل� ��رض� ��ى» وم� ��ن أه� ��داف
ه ��ذا ال �ص �ن��دوق ح�س��ب املسمى
م �س��اع��دة وإع ��ان ��ة امل ��رض ��ى في
مستشفيات الكويت.
وط � ��ال � ��ب ت � ��زوي � ��ده وإف � ��ادت � ��ه
باآلتي:
– م �ت��ى ت ��م إن� �ش ��اء ص �ن��دوق
إع� � ��ان� � ��ة امل � � � ��رض � � � ��ى؟! وم � � � ��ن ه��م
األع� � �ض � ��اء امل � ��ؤس� � �س � ��ون؟! وم ��ن
ه � ��م أع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س اإلدارة
الحاليون؟!
 ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ع �ق��دتأسيس الصندوق.
 م��ا أه� ��داف ص �ن��دوق إع��ان��ةامل ��رض ��ى؟! وم ��ا ال �خ��دم��ات التي
يقدمها؟!
 م��ا إي ��رادات ص�ن��دوق إعانةاملرضى ومصادر دخله وأوجه
صرفها؟!
 -ي��رج��ى ت��زوي��دي بامليزانية

ال �س �ن��وي��ة امل��دق �ق��ة آلخ ��ر خمس
سنوات مالية للصندوق! .وهل
تقوم الوزارة بعمل تدقيق مالي
دوري ع �ل��ى إي � � ��رادات ص �ن��دوق
إعانة املرضى؟!
 م � �ت� ��ى ك� � � ��ان ان � �ع � �ق � ��اد آخ� ��رج �م �ع �ي��ة ع� �م ��وم� �ي ��ة ل� �ص� �ن ��دوق
إعانة املرضى؟!
 ه � ��ل ق� � ��ام ص � �ن � ��دوق إع ��ان ��ةاملرضى بتزويد وزارة الشؤون
ب��ال �ع �ق��ود امل� �ب ��رم ��ة ب �ي �ن��ه وب�ي�ن
وزارة ال� � �ص� � �ح � ��ة ل� �ل� �ت� �ط ��وي ��ر
االس �ت �ث �م��اري مل��واق��ع م��ن أم�ل�اك
ال � � ��دول � � ��ة ت � �ق� ��ع ض � �م� ��ن م �ح �ي��ط
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة
ال� � �ص� � �ح � ��ة؟! ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دي
ب �ن �س��خ م ��ن ت �ل��ك ال �ع �ق ��ود ال �ت��ي
تمثل ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري لتمويل
صندوق إعانة املرضى.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ق��دم س��ؤاال
إل� � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة د.ع � �ل� ��ي
ال �ع �ب �ي��دي ع ��ن ص� �ن ��دوق إع��ان��ة
املرضى أيضا قال فيه انه سبق
أن تقدمنا ب�س��ؤال فيما يخص
ص �ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى وب�ن��اء
ع�ل��ى األج ��وب ��ة ي��رج��ى ت��زوي��دي
وإفادتي باآلتي:

نبيل الفضل

– ب� �َّي� نَّ�� ال� � ��وزي� � ��ر ال� �ع� �ل ��ي ف��ي
رده ب ��أن ��ه ال ي ��وج ��د ع� �ق ��د ب�ين
صندوق إعانة املرضى ووزارة
ال�ص�ح��ة ف�ي�م��ا ي�خ��ص ب�م��زاول��ة
ن�ش��اط ال�ص�ن��دوق لنقاط البيع
ب ��امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
والتي تبلغ  157موقعا! .وعليه
ي��رج��ى إف��ادت��ي ب�ت�ق��دي��ر ال�ف�ت��رة
التي زاول فيها صندوق إعانة
امل��رض��ى للنشاط ال�ت�ج��اري في
املستشفيات الحكومية؟!
 م� ��ا ن ��وع� �ي ��ة االع � ��ان � ��ة ال �ت��ييقدمها ال�ص�ن��دوق للمرضى؟!

وه� ��ل ي �ح �ت��اج م��واف �ق��ة ال � ��وزارة
على نوعية هذه االعانة؟!
 م � � ��ا ال � �ك � �ل � �ف� ��ة ال � �ت � �ق ��دي ��ري ��ةال�س�ن��وي��ة مل��ا ي�ق��دم��ه ال�ص�ن��دوق
م � � ��ن اع� � � ��ان� � � ��ات ل � �ل � �م� ��رض� ��ى ف��ي
مستشفيات الكويت؟!
 هل تشمل اعانة املرضى منال�ص�ن��دوق تقديم مبالغ نقدية
ل �ل �م��رض��ى ,أم ت�ق�ت�ص��ر االع��ان��ة
على األجهزة واملعدات؟!
 متى تم تحديد موقع ضمنم� �ح� �ي ��ط م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ص� �ب ��اح
إلق��ام��ة م�ق��ر رئ�ي�س��ي ل�ص�ن��دوق
إع��ان��ة امل ��رض ��ى؟! وه ��ل ت��م ذل��ك
ب � �م� ��وج� ��ب ع � �ق� ��د م � ��ع وزارت� � �ك � ��م
امل� ��وق� ��رة؟! وم ��ا امل �ق��اب��ل ل�ت��وف�ي��ر
ذلك املوقع؟!
 ما مجموع مساحة األراضيال �ت��ي م �ن �ح��ت ل �ص �ن��دوق اع��ان��ة
املرضى ليستثمرها لحسابه؟!

مطيع :نرفض سد عجز
الميزانية على حساب أمن
البلد وقوته الدفاعية
اس � �ت � �غ� ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب د .أح �م ��د
مطيع م��ن التصريحات النيابية
ال�ت��ي ت�ط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة بتقليص
ميزانية تسليح الجيش الكويتي
ودمج ميزانية وزارة الدفاع وهي
 3مليارات دينار بامليزانية العامة
للدولة.
وقال مطيع انه في ظل األوضاع
اإلقليمية غير املستقرة املحيطة
ب��دول��ة الكويت وال�ت�ه��دي��دات التي
ت� �ت� �ش ��دق ب ��أم� �ن� �ن ��ا واس � �ت � �ق ��رارن� ��ا
ف��إن��ه والب� ��د أن ن �ك��ون ع �ل��ى أه�ب��ة
االس�ت�ع��داد ألي ط��ارئ ال ق��در الله
ول ��ن ي �ك��ون االس �ت �ع ��داد ال��دف��اع��ي
ع� �ل ��ى أوج � � ��ه إال ب � ��وج � ��ود ج �ي��ش
ق ��وي م��دع��م ب��أف�ض��ل ال�ت�ج�ه�ي��زات
وامل � �ع� ��دات ال��دف��اع �ي��ة ل �ك��ي ي �ك��ون
قادرا على صد أي عدوان خارجي
كان أم داخليا ول��ردع أي محاولة
ل�ل�م�س��اس ب��أم��ن ال �ب�لاد وس�ي��ادت��ه
واستقراره.
وأض � � � � ��اف إن ت � � � ��ذرع ال �ب �ع��ض
بالعجز املالي للدولة و مطالبته
ب� �ت� �ق� �ل� �ي ��ص م � �ي � ��زان � �ي � ��ة ال� �ج� �ي ��ش
الكويتي يعد ض��رب��ا م��ن الجنون
فسد العجز لن يكون على حساب
أم ��ن ال�ب�ل��د وق��وت��ه ال��دف��اع�ي��ة إنما

د .أحمد مطيع

ي� �ك ��ون ب� �ع ��دة خ � �ط� ��وات أخ � � ��رى ال
ت �ت �ع �ل��ق أب � ��دا ب �م �ي��زان �ي��ة وزارت � ��ي
الدفاع والداخلية.
وت � �م � �ن ��ى ال � �ن� ��ائ� ��ب م � ��ن ج �م �ي��ع
زم�ل�ائ��ه ال � � ��وزراء وال� �ن ��واب وك��اف��ة
م �س��ؤول��ي ال ��دول ��ة أن ي �ث �م �ن��وا ما
ي�ط�ل�ق��ون��ه م ��ن ت �ص��ري �ح��ات وآراء
م��ؤك��دا أن امل �ط �ل��وب م�ن�ه��م ال�ق�ي��ام
بحلول عملية وليست تصريحات
غ �ي��ر م� �س ��ؤول ��ة أو خ� �ط ��وات غ�ي��ر
مدروسة وال محمودة العواقب.
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الحويلة يثمن رد الصالح على مقترح
تنويع مصادر الدخل
ثمن النائب د.محمد الحويلة رد
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
املالية أن��س الصالح على مقترحه
لتنويع مصادر للدخل لتكون رافدا
ج ��دي ��دا ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
م�ن�ه��ا دع ��م امل �ش��اري��ع ال�ش�ب��اب�ي��ة من
ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة وت��وس �ي��ع مساهمة
القطاع الخاص في عملية التنمية
وال �ت��وظ �ي��ف ال �ج �ي��د مل� � ��وارد ال�ن�ف��ط
في االن�ف��اق على التنمية وتشجيع
ال � �س � �ي� ��اح� ��ة وت� � �ح � ��دي � ��ث ال � �ق� ��وان�ي��ن
وال�ت�ش��ري�ع��ات ل�ج��ذب االس�ت�ث�م��ارات
وان � �ش ��اء امل �ن��اط��ق ال� �ح ��رة وت �ك��وي��ن
ش��رك��ات استراتيجية م��ع الشركات
العاملية في جميع املجاالت وادخال

االس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ع� �ق ��اري ض �م ��ن اط ��ر
ت� �ن ��وي ��ع م� � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل ل �ل ��دول ��ة
وت �ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص في
ت �ن �م �ي��ة ق � �ط� ��اع ال� � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
وت� � �ش� � �ج� � �ي � ��ع ص � � � �غ� � � ��ار امل � �ن � �ت � �ج �ي�ن
ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ت �س �ه �ي�لات
االئ �ت �م��ان �ي��ة واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي دع��م
ال� � �ق � ��روض امل� �ي� �س ��رة ل �ل �م �ش��روع��ات
ال��زراع�ي��ة وتسهيل كافة االج ��راءات
لهم ودعم برامج البحوث واالرشاد
وج ��ذب وت�ش�ج�ي��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي م �ش��اري��ع اإلن �ت��اج
والتصنيع والتسويق تنمية املوارد
ال �ب �ش��ري��ة ع ��ن ط��ري��ق ان� �ش ��اء ودع ��م
مراكز التدريب املتنوعة.

وأش � � ��ارت وزارة امل��ال �ي��ة إل� ��ى أن
االق � �ت� ��راح ج �ي��د وي �ت �ف��ق م ��ع وج �ه��ة
نظرها خاصة فيما يتعلق بتشجيع
املشروعات الشبابية فقد تم إنشاء
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
بموجب القانون رقم  98لسنة 2013
وه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب�ين
القطاعيني العام والخاص بموجب
ال �ق��ان��ون رق��م  116لسنة  2014بما
يساهم ف��ي نسبة مساهمة القطاع
الخاص في عملية التنمية.
ول� �ف� �ت ��ت ال� � � � � ��وزارة إل� � ��ى ض� � ��رورة
اصدار التشريعات الالزمة لتشجيع
ال �س �ي��اح��ة واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ج��زر

الكويتية وتحويلها على منتجعات
سياحية بواسطة القطاع الخاص
ب �م ��ا ي �س ��اه ��م ف� ��ي ت �ن ��وي ��ع م �ص ��ادر
الدخل.
واتفقت الوزارة على أهمية ادخال
السوق العقاري كعنصر رئيس من
عناصر تنويع مصادر الدخل وذلك
م��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ي��ع وال �ش��راء
وإن � �ش� ��اء ب ��ورص ��ة ع �ق ��اري ��ة ب �ي��د ان
األم � ��ر ي�ت�ط�ل��ب دراس � ��ة متخصصة
لحج السوق العقاري بدولة الكويت
ودول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
والجدوى من إنشاء بورصة عقارية
وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع
الخاص في تنمية الثروة السمكية

ف��ان الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة
وال � �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ت �ق��وم ب��إص��دار
ت� ��راخ � �ي� ��ص ال� �ص� �ي ��د وف � �ق� ��ا ل �ح �ج��م
ال� �س ��وق وح� �ج ��م ال � �ث� ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
املتوافرة داخل املياه اإلقليمية.
وات� �ف� �ق ��ت ال � � � ��وزارة م ��ع االق � �ت ��راح
م��ن ح �ي��ث ت�ن�م�ي��ة امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
ع ��ن ط ��ري ��ق ق �ي ��ام ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ب��إن �ش��اء م��راك��ز ال �ت��دري��ب امل�ت�ن��وع��ة
لتدريب الفئات املستهدفة ملختلف
القطاعات وتأهيل امل��وارد البشرية
ملتطلبات القطاعني الخاص والعام.
د.محمد الحويلة

أبل للحمود :ما أسباب تكليف متخصص
في الزراعة لترميم التماثيل بمتحف الفن؟
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .خليل أب��ل س��ؤاال
إل� ��ى وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي � ��ر ال �ش �ب��اب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ق ��ال ف�ي��ه:
ن�م��ى إل ��ى ع�ل�م��ي ق �ي��ام األم�ي�ن ال�ع��ام
واألم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ال �س��اب��ق
ب� � � ��إدارة ال� �ف� �ن ��ون ب ��األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب بمخالفات تتعلق بتكليف
م��ن غير ذوي االخ�ت�ص��اص ببعض
األعمال وترشيح في مهام خارجية
ب �ع��ض ال �ف �ن��ان�ين ب� �ص ��ورة م �ت �ك��ررة
ف ��ي م� �ع ��ارض دول� �ي ��ة دون ال�ب�ع��ض
اآلخ � � � � ��ر وأي � � �ض� � ��ا ت� ��رش � �ي� ��ح ب �ع��ض
فناني الجمعية السابقني ملناصب
إداري��ة وإشرافية باملكتبة الوطنية
دون غ �ي��ره��م م �م��ن ل �ه��م األف�ض�ل�ي��ة،
وت �ج��اوزات إداري ��ة وم��ال�ي��ة بأعمال
تتعلق بمتحف الفن.
وط ��ال أب��ل إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
 م ��ا أس �ب ��اب ق �ي��ام األم�ي��ن ال �ع��امل�ل�م�ج�ل��س واألم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
السابق بإدارة الفنون بتكليف فنان
يعمل بتخصص الزراعة التجميلية
ل� � �ل� � �ح � ��دائ � ��ق ل � �ت� ��رم � �ي� ��م ال� �ت� �م ��اث� �ي ��ل
البرونزية والخشبية بمتحف الفن
الحديث دون االعتماد على فنانني
م �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي ه � ��ذا امل� �ج ��ال م��ن
الكفاءات؟ وهل تم إجراء ممارسة أو
مناقصة لهذه األعمال؟ مع تزويدي
بقيمة امل�م��ارس��ة أو املناقصة التي
خصصت إلنجاز هذه األعمال – أما
في حال لم تكن قد أجريت ممارسة
أو مناقصة ل�ه��ذه األع �م��ال فيرجى

ت��وض�ي��ح األس �ب ��اب ال �ت��ي دع ��ت إل��ى
االم � �ت � �ن� ��اع ع� ��ن ال �ت �ق �ي ��د ب��األن �ظ �م��ة
امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة امل �ع �م��ول بها
في الجهات الحكومية؟ كما يرجى
ت ��زوي ��دي ب�ق�ي�م��ة امل �ب��ال��غ امل�ص��روف��ة
على تنفيذ أعمال الترميم بما فيها
قيمة ما حصل عليه الفنان الذي قام
بأعمال الترميم ،وما هي املؤهالت
العلمية والعملية للفنان ال��ذي قام
بالترميم خاصة بهذا املجال؟ وهل
سبق لألمانة العامة ملجلس الثقافة
وال� �ف� �ن ��ون واآلداب أن ك �ل��ف ن�ف��س
ال�ف�ن��ان ب��أع�م��ال ت��رم�ي��م؟ وم��ا نتائج
أع�م��ال الترميم التي ق��ام بها؟ وفي
ح ��ال ح�ص��ل أي ت�ل�ف�ي��ات ف��ي أع�م��ال
الترميم فمن يتحمل قيمة األضرار
الناتجة عنها؟
 ملاذا رشح األمني العام للمجلسأحد الفنانني دون سواه بعمل كتاب
(أوراق تشكيلية كويتية) دون أخذ
موافقة وترخيص من إدارة الثقافة
والنشر ودون التقيد بأنظمة النشر
ورق��اب��ة املصنفات الفنية والكتب؟
وه ��ل ض ��م ه ��ذا ال �ك �ت��اب امل�خ�ص��ص
لسيرة حياة الفنانني ك��ل الفنانني
أو اقتصر على فنانني دون غيرهم؟
إذا ك� � ��ان م �ق �ت �ص ��را ع� �ل ��ى ال �ب �ع��ض
دون ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر ف �م��ا األس �ب��اب
ال�ك��ام�ن��ة وراء ذل ��ك وم ��ا ال�ق�ص��د من
إل� �غ ��اء ف �ن��ان�ي�ن آخ ��ري ��ن ل �ه��م س�م�ع��ة
وم �ك��ان��ة وخ� �ب ��رة وس� �ي ��رة م��رم��وق��ة
وتاريخ عريق كمحترفني وأصحاب
ش�ه��ادات عليا؟ وك��م بلغت ميزانية
ك �ت��اب��ة وط �ب��اع��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب؟ وك��م

ق�ي�م��ة امل �ك��اف��أة ال �ت��ي ح �ص��ل عليها
الفنان ال��ذي َّأل��ف ه��ذا الكتاب – مع
ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ال ��دال ��ة على
ذلك؟
 م ��ا أس �ب ��اب م �ن��ح م��ؤل��ف ك�ت��ابأوراق ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ك��وي �ت �ي��ة م�ه�م��ات
خ��ارج �ي��ة م �ت �ك��ررة دون غ �ي ��ره؟ مع
ت ��زوي ��دي ب �ك �ش��ف ي �ب�ين ع ��دد وم ��دة
وقيمة والوجهة لكل مهمة خارجية
رش ��ح ل�ه��ا م��ؤل��ف ه ��ذا ال �ك �ت��اب منذ
تعيينه وحتى ت��اري��خ ه��ذا الكتاب،
م ��ع إف ��ادت ��ي ب��أح �ق �ي��ة امل ��ذك ��ور دون
غيره ممن ه��و أق��دم وأع�ل��ى شهادة
وخ � � �ب� � ��رة ع� �ل� �م� �ي ��ة وع � �م � �ل � �ي ��ة م� �ن ��ه،
وت��وض�ي��ح آل�ي��ة إج ��راء الترشيحات
للمهام الرسمية الخارجية املعتمدة
ل��دي �ك��م ،وه ��ل ه �ن��اك ل�ج�ن��ة ت��رش�ي��ح
للمهام الخارجية أم تخضع لسلطة
األم�ين العام واألم�ين العام املساعد
ال �س��اب��ق إلدارة ال �ف �ن��ون ب��امل�ج�ل��س؟
وهل سبق للمذكور أن ُك ِّلف بتأليف
كتب مشابهة؟
 م ��ا أس �ب ��اب ق �ي��ام األم�ي��ن ال �ع��امامل � �س� ��اع� ��د ال � �س� ��اب� ��ق ب� �ش� �ط ��ب أح ��د
الفنانني املرشحني لجائزة اإلب��داع
امل�ق��ام��ة ب��دول��ة ق�ط��ر رغ��م م��ا يتمتع
فيه الفنان املسحوب ترشيحه من
سيرة ذاتية وعملية وعلمية ورغم
أن ��ه م��رش��ح م��ن ق �ب��ل إدارة ال�ث�ق��اف��ة
باملجلس وهي مختصة باملشاركات
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة؟ وم� � ��ا اس ��م
ال� �ف� �ن ��ان ال� � ��ذي وض � ��ع اس� �م ��ه م �ك��ان
الفنان املسحوب ترشيحه وأسباب
ترشيحه؟ مع عمل مقارنة بالسيرة

د .خليل أبل

ال��ذات�ي��ة متضمنة ال�خ�ب��رة العملية
وامل� ��ؤه� ��ل ال �ع �ل �م��ي وال �ت �خ �ص �ص��ات
العملية لكل من املسحوب ترشيحه
واملرشح البديل عنه.
 م� ��ا ال � �ج� ��دوى م� ��ن ت � �ك� ��رار م�ن��حم� �ه ��ام خ ��ارج �ي ��ة ل �ف �ن��ان�ين ب�ع�ي�ن�ه��م
دون غيرهم من الفنانني املتميزين
يقلون كفاءة عن نظرائهم
والذين ال ِّ
ول� ��م ي �س �ب��ق ل �ه��م امل� �ش ��ارك ��ة ب�م�ه��ام
خ � ��ارج� � �ي � ��ة ،ك � �م� ��ا ح � �ص� ��ل م � ��ن ق �ب��ل
ب �ت��رش �ي��ح ف �ن��ان�ي�ن ب �ص �ف��ة م �ت �ك��ررة
إل ��ى (ب �ك��و ب�ج�م�ه��وري��ة أذرب �ي �ج��ان)
و(ف �ل��ورن �س��ا ب��إي �ط��ال �ي��ا) و(ب�ي�ن��ال��ي
بنغالديش الدولي) رغم مشاركاتهم
بعدة مهام خارجية سابقة وفنانني
آخرين لم يتسن لهم املشاركة بأي
مهام خارجية؟ مع تزويدي بكشف
يتضمن أسماء من شاركوا في في
ت�ل��ك األن�ش�ط��ة وامل �ع��ارض ك��ل منهم

ع �ل��ى ح � ��دة ،م ��ع ت �ض �م�ين ال �ك �ش��وف
كل املهام الرسمية الخارجية التى
اش � �ت ��رك ف �ي �ه��ا ك ��ل م �ن �ه��م وع ��دده ��ا
ووجهتها وغرضها ومدتها وقيمة
املصروفات لكل مهمة خارجية.
 تزويدي بكشف يتضمن أسماءوامل�س�م�ي��ات الوظيفية وم�ه��ام عمل
ك � ��ل م � ��ن أع� � �ض � ��اء م� �ج �ل ��س اإلدارة
الحاليني والسابقني (قبل املجلس
ال� �ح ��ال ��ي) ب��امل �ك �ت �ب��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ،م��ع
ذك� ��ر امل ��ؤه�ل�ات ال �ع �ل �م �ي��ة وال �خ �ب��رة
العملية لكل منهم على حدة ،ومدة
عضويتهم في مجلس إدارة املكتبة
ال��وط �ن �ي��ة وامل �ك��اف��أة ال �س �ن��وي��ة؟ مع
ت��وض �ي��ح ال� �ض ��واب ��ط ال �ت ��ي ي�ع�ت�م��د
ع�ل�ي�ه��ا األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل�م�ج�ل��س في
اخ�ت�ي��اره ألع�ض��اء املكتبة الوطنية
دون غيرهم.
 مل ��اذا ق��ام األم�ي�ن ال �ع��ام املساعدال �س��اب��ق ب�ت��رش�ي��ح ف�ن��ان�ين بعينهم
ب �م �ع��رض (اس� �ك ��و ب �م��دي �ن��ة م �ي�لان)
دون ف �ن��ان�ين آخ ��ري ��ن ي�ض��اه��ون�ه��م
خ �ب ��رة وت �م �ي��زا رغ� ��م أن امل��رش �ح�ين
ملعرض (اسكو) سبق لهم املشاركة
ب �م �ه��ام أخ� ��رى خ�ل�ال ن �ف��س ال�س�ن��ة؟
م��ع ت��زوي��دي بكشف يتضمن كافة
امل � �ش� ��ارك� ��ات ف� ��ي امل � �ه� ��ام ال��رس �م �ي��ة
الخارجية للفانني بمعرض (اسكو)
متضمن املدة ونوع املهمة والوجهة
ال�خ��ارج�ي��ة وقيمة ك��ل مهمة حصل
عليها كل منهما.
 ه��ل ق��ام األم�ي�ن ال�ع��ام للمجلسبتكليف اح��دى السيدات من خارج
امل �ج �ل��س ب �م �ه �م��ة ت �ن �ظ �ي��م األع� �م ��ال

الفنية بمتحف ال�ف��ن ال�ح��دي��ث رغ��م
ع ��دم تخصصها ب �ه��ذا امل �ج��ال؟ إذا
كان الجواب بنعم – فما التخصص
العلمي والخبرة العملية للسيدة
امل��ذك��ورة؟ وه��ل قامت السيدة بهذه
األع � �م ��ال ب ��إس ��م ش ��رك ��ة ت�م�ل�ك�ه��ا أو
ب ��اس� �م� �ه ��ا ال� �ش� �خ� �ص ��ي؟ ومل � � � ��اذا ت��م
ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا ب��أع �م��ال ه �ن��دس��ة دي �ك��ور
وت�ن�ظ�ي��م م��راف��ق امل�ت�ح��ف إذا ك��ان��ت
غير متخصصة بمثل هذه األعمال؟
وك ��م ك�ل�ف��ة ق�ي�م��ة أع �م��ال امل �م��ارس��ة؟
وه ��ل ت��م ط ��رح ه ��ذه امل �م��ارس��ة على
ال� �ش ��رك ��ات امل �ت �خ �ص �ص��ة وب ��ات �ب ��اع
تعميم ن�ظ��ام ال�ش��راء ب ��وزارة املالية
ب �ش��أن ط ��رح م �ث��ل ه ��ذه امل �م��ارس��ات
وف� � ��ازت ب �ه��ا ال �س �ي��دة امل �ع �ن �ي��ة؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي
بمستندات الطرح ووثيقة املمارسة
والترسية ،في حال تم الطرح باألمر
املباشر فيرجى تزويدي بمستندات
عملية الشراء باألمر املباشر وفوز
ال �س �ي��دة امل� ��ذك� ��ورة ب��أق��ل األس� �ع ��ار،
أما في حال كانت اإلجابة بالنفي-
ف� �م ��ا أس � �ب � ��اب ع� � ��دم ات � �ب � ��اع أن �ظ �م��ة
ال�ش��راء املعمول بها بكافة الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال��دول��ة ح�س��ب تعميم
وزارة املالية؟ ومن هو املسؤول عن
هذه املخالفة املالية إن صحت؟
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أكد أن النائب العام لم يطلب إعادة التحقيق في البالغ حتى تاريخه

الصالح لدشتي :أحلنا مستندات صفقة شراء
 2000جهاز في البترول إلى النيابة العامة
ك � �ش� ��ف ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ادارة
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ان��س
ال�ص��ال��ح ع��ن تشكيل لجنة تحقيق
ب�خ�ص��وص ب�ل�اغ اح��د امل��وظ�ف�ين في
شركة البترول فيما يتعلق بشبهة
اس �ت �ن �ف��اع ش�خ�ص��ي وف �س ��اد اداري
م��ال��ي ب �ح��ق ب �ع��ض امل �س ��ؤول�ي�ن في
الشركة وذلك على خلفية شراء 2000
جهاز كاشف للغازات الصناعية.
وق � � � ��ال ال � �ص� ��ال� ��ح ف � ��ي رده ع �ل��ى
س��ؤال للنائب د.عبدالحميد دشتي
بخصوص عملية شراء األجهزة انه
تمت عملية ش��راء ع��دد  2000جهاز
ك ��اش ��ف ل� �ل� �غ ��ازات ال �ص �ن��اع �ي��ة ع�ل��ى
دفعتني االول��ى  700جهاز والثانية
 1300ج� �ه ��از ال � �ت� ��زام� ��ا ب � ��اج � ��راءات
الصحة والسالمة والبيئة املحدثة
آنذاك وذلك بواسطة نظام استمارة
ال � �ش� ��راء ال ��داخ� �ل ��ي ل �ل �م �ع��دات MPA
املعتمد في شركة البترول الوطنية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل � �ل � �ح ��االت امل �س �ت �ع �ج �ل��ة
وال �ض ��روري ��ة اس �ت �ن��ادا ال ��ى م��واف�ق��ة
سابقة االعتماد من قسم السالمة في
مصفاة ميناء عبدالله دون الحاجة
الى الرجوع الى قسم صيانة اآلالت
الدقيقة.
واض � ��اف ان ��ه ت �م��ت ع�م�ل�ي��ة ش ��راء
االجهزة الستخدامها من قبل عمال
الشركة واملقاول ولعدم تغطية هذا
ال�ب�ن��د ف��ي ال�ع�ق��ود ال�ق��دي�م��ة وحسب
التوصيات املستحدثة لتوفير هذه
االجهزة لجميع العمال.
وع � ��ن اس � �م ��اء امل � ��وردي � ��ن ال �ث�لاث��ة
مقدمي ال�ع�ط��اءات ل�ش��راء االج�ه��ازة
م� ��ع ت �ح ��دي ��د ع�ل�اق ��ة امل� � � ��ورد ال �ف��ائ��ز
بمقاول ال��ورش واألع �م��ال الشاملة،
اوض� ��ح ال �ص��ال��ح أن ال��دف �ع��ة االول ��ى
 700ج�ه��از وامل�ت�ق��دم�ين ب��ال�ع�ط��اءات
ه��م ش��رك��ة ال�خ�ب��راء ل�ل�س�لام واع�م��ال
ال�ح��ري��ق وش��رك��ة امل�ح�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة
وشركة العربي انترتك ،بينما الفائز
بالعطاء شركة العربي ان��ذرت��ك وال
توجود لها عالقة باملقاول وشركة
امل �ح �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة وت� �ع ��ود م�ل�ك�ي��ة
الشركة للمقاول.
وت� � ��اب� � ��ع ال � �ص � ��ال � ��ح ان� � � ��ه ل� � ��م ي �ت��م
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ت �ق �ي�ي��م ال �ع �ط ��اءات
وال � � ��ذي ال ي� �ت� �ع ��ارض واالج� � � � ��راءات
ال �خ��اص��ة ب �ن �ظ��ام اس �ت �م��ارة ال �ش��راء
ال��داخ�ل��ي للمعدات  MPAعلما بأن
الدفعة االول��ى  700مطابقة لكراسة
امل ��واص �ف ��ات وامل �ق��اي �ي��س ف ��ي ش��رك��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ام��ا
الدفعة الثانية  1300جهاز فتختلف
اخ� �ت�ل�اف ��ا ب �س �ي �ط��ا ع ��ن امل ��واص� �ف ��ات

الفنية بالشركة لكنها مقبولة فنيا
وتحقق الضمانات املطلوبة لحفظ
سالمة االفراد والغرض منها.
وب �ش��أن ن�ق��ل ص��اح��ب ال �ب�لاغ ح.د
م��ن قسمه ال��ى دائ ��رة اخ ��رى ق�ب��ل او
اثناء اجراء عملية الشراء املشبوهة؟
أكد انه تم ندب املوظف الى مشروع
ال ��وق ��ود ال �ب �ي �ئ��ي ب �ن��اء ع �ل��ى رغ�ب�ت��ه
وذلك بعد شراء االجهزة.
وم ��ا االج� � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة م��ن قبل
ادارة الشركة حال استالم بالغ فساد
من احد موظفيها؟ وهل تم تشكيل
لجنة تحقيق م��ن ادارة الشركة في
البالغ امل��ذك��ور؟ اوض��ح الصالح انه
يوجه البالغ الى وحدة سلوك العمل
وال �ع ��ام �ل�ي�ن وال� �ت ��ي ب� ��دوره� ��ا ت �ق��وم
ب��اج��راء تحقيق اول ��ى واب ��داء ال��رأي
والتوصيات حسب النظام املعتمد
ب �م �ث ��ل ه� � ��ذه ال� � �ح � ��االت آل � �ي� ��ة ت �ل �ق��ي
الشكاوى الخاصة بقواعد السلوك
وقد تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا
ال �ب�ل�اغ ب �ن��اء ع�ل��ى ت��وص �ي��ات وح��دة
س �ل��وك ال �ع �م��ل وال �ع��ام �ل�ي�ن ب �ت��اري��خ
 2015/5/13م ��ع ك��اف��ة امل �ع �ل��وم��ات
املتعلقة بلجنة التحقيق في البالغ.
ول� �ف ��ت ال �ص ��ال ��ح ال� ��ى ان� ��ه ال ع�ل��م
ل�ن��ا ب��االس �ب��اب ال �ت��ي دع ��ت ص��اح��ب
ال� �ب�ل�اغ ال �ت��وج��ه ال ��ى ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام
وامل � ��وظ � ��ف ه� ��و امل� �ع� �ن ��ي ب �ت��وض �ي��ح
ذل��ك ه��ذا وق��د قمنا ب�ت��زوي��د النائب
ال �ع��ام ب�ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي شكلت
للتحقيق ب��امل��وض��وع وم��ا توصلت
اليه واملستندات التي استندت اليها
اث�ن��اء عملها ف��ي كتابنا امل��وج��ه الى
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ب�ت��اري��خ 2015/6/22
ول � ��م ي �ط �ل��ب ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع� ��ام اع � ��ادة
التحقيق ف��ي ال �ب�لاغ ح�ت��ى تاريخه
حيث تولت النيابة العامة التحقيق
بهذا امل��وض��وع وق�ي��دت قضية برقم
 2015-1290حصر اموال عامة وهي
ره��ن التحقيق ل��دى النيابة العامة
حاليا.
وعن رأي نائب الرئيس التنفيذي
مل�ص�ف��اة م�ي�ن��اء ع�ب��دال�ل��ه ف��ي ال�ب�لاغ
امل�ق��دم ض��د امل�س��ؤول�ين العاملني في
ال ��دائ ��رة ال�ت��اب�ع��ة ل ��ه؟ ك�ش��ف ع��ن ان��ه
ت��م اب �ل�اغ امل��وظ��ف ب�ت�ق��دي��م م��ا ل��دي��ه
م��ن ادل ��ة ب�خ�ص��وص ادع��اءات��ه ليتم
التحقيق بها حسب انظمة الشركة
املعنية بمثل هذه الحاالت.
الترقيات
وب� �خ� �ص ��وص ال� �ب�ل�اغ امل� �ق ��دم م��ن
امل��وظ��ف ح .د م��ن دائ ��رة ال�ص�ي��ان��ة -
م.م.ع التابع لشركة البترول الوطنية
الكويتية فيما يتعلق بشبهة فساد
اداري واستغالل املنصب الوظيفي

د .عبدالحميد دشتي

أنس الصالح

ضد مدير دائرة الصيانة السابق في
مصفاة ميناء عبدالله وذلك بترقية
قريبه «ابن احته أو احد اقربائه من
ال ��درج ��ة االول � � ��ى» ب�م�ن�ص��ب م��راق��ب
ال �ت �ك �ي �ي��ف وال� �ت� �ب ��ري ��د ل � ��دى م �ق ��اول
ال�ص�ي��ان��ة وال�ت�ك�ي�ي��ف وال�ت�ب��ري��د في
املصفاة .وق��ال الصالح ان��ه تم اق��رار
الترقية املشار اليها قبل اعتماد آلية
الترقية للموظفني الكويتيني على
ع�ق��ود امل�ق��اول�ين «ال �ص��ادرة بتاريخ
 »2015/1/26م�ض�ي�ف��ا ان ��ه ل ��م تتم
م�خ��اط�ب��ة ق�س��م ال�ت�ك��وي��ت اذ ان آلية
الترقية للموظفني الكويتيني على
ع�ق��ود امل�ق��اول�ين ل��م ت�ك��ن م�ع�م��دة في
ذلك الحني.
وزاد ال�ص��ال��ح :اس�ت�ن��ادا ال��ى آلية
ت�ل�ق��ي ال �ش �ك��اوى ال �خ��اص��ة ب�ق��واع��د
ال �س �ل��وك ت��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
في ه��ذا البالغ بتاريخ 2015/6/28
يتضمن ك��اف��ة امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة
في اللجنة وع��ن رأي نائب الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل �ص �ف��اة م �ي �ن��اء ع�ب��دال�ل��ه
في البالغ املقدم ضد املدير السابق
التابع ل��ه :ق��ال الصالح ان��ه تم ابالغ
امل ��وظ ��ف ب�ت�ق��دي��م م ��ا ل��دي��ه م ��ن أدل ��ة
بخصوص ادع��اءات��ه ليتم التحقيق
ب�ه��ا ح�س��ب ان�ظ�م��ة ال �ش��رك��ة املعنية
بمثل هذه الحاالت.

امل � � �ق � ��اول ي� �ت� �ب� �ع ��ون ق � ��ان � ��ون ال �ع �م��ل
ب ��ال � �ق � �ط ��اع ال � � �خ � ��اص ال � � � ��ذي ي �ن �ظ��م
االج ��راءات االداري��ة لهذه الفئة ومن
بينها لوائح نظام العمل والحضور
واالن� � � �ص � � ��راف وان ال � �ق� ��ان� ��ون ن �ظ��م
ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ت �ح��دي��د ال �س �ق��ف االع �ل��ى
لساعات العمل  48ساعة باالسبوع
  6ايام لذا جاز للشركة الترتيب معامل �ق ��اول «ص��اح��ب ال �ع �م��ل» لتحديد
اي� � ��ام ال �ع �م��ل االس �ب ��وع �ي ��ة ب�خ�م�س��ة
اي � ��ام وع �ل �ي��ه ت �ف �ي��د ش��رك��ة ال �ب �ت��رول
ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ان � ��ه ال ص�ح��ة
ل�ل�ات �ف��اق ال �ش �خ �ص��ي «االس �ت �ث �ن��اء»
امل ��ذك ��ور اع�ل��اه ف �ض�لا ع ��ن ذل ��ك ف��ان
غ �ي��اب ال �ح��اج��ة ل �ت��واج��د امل��وظ �ف�ين
ي � � ��وم ال� �س� �ب ��ت ج � � ��اء ل � �ع� ��دم ت ��واج ��د
اي م� ��ن م ��وظ� �ف ��ي ش� ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية الكويتية ف��ي امل��وق��ع حيث
تكون املكاتب مغلقة باالضافة الى
الدواعي االمنية.
وت� ��اب� ��ع ال� �ص ��ال ��ح ان� � ��ه اس� �ت� �ن ��ادا
ال ��ى آل �ي��ة ت�ل�ق��ي ال �ش �ك��اوى ال�خ��اص��ة
ب� �ق ��واع ��د ال� �س� �ل ��وك ل ��م ي �ت��م ت�ش�ك�ي��ل
لجنة تحقيق في البالغ حيث ثبت
للشركة عدم صحة مضمون البالغ
او ع��دم تشكيله ت�ج��اوزا او مخالفة
لقواعد سلوك العمل مشيرا ال��ى ان
املوظف قام بتقديم ما لديه من ادلة
بخصوص ادع��اءات��ه ليتم التحقيق
ب�ه��ا ح�س��ب ان�ظ�م��ة ال �ش��رك��ة املعنية
بمثل هذه الحاالت.

نظام العمل
وب� �خ� �ص ��وص ال� �ب�ل�اغ امل� �ق ��دم م��ن
امل ��وظ ��ف ح .د م ��ن دائ� � ��رة ال�ص�ي��ان��ة
م.م.ع التابع لشركة البترول الوطنية
الكويتية فيما يتعلق بشبهة فساد
اداري واستغالل املنصب الوظيفي
ض��د م��دي��ر دائ ��رة ال�ص�ي��ان��ة السابق
ف ��ي م�ص�ف��اة م�ي�ن��اء ع�ب��دال�ل��ه وذل��ك
بتعيني واف��د هندي الجنسية «ابن
او قريب من ال��درج��ة االول��ى ملوظفة
ت �ع �م��ل ب �م �ك �ت �ب��ه» م� ��ع م � �ق� ��اول ق�س��م
صيانة اآلالت الدقيقة.
واض��اف الصالح :ملا كان موظفو

تعسف اداري
راب �ع��ا :بخصوص ان امل��وظ��ف ح.
د .عانى ظلما وتعسفا اداريا وشعر
بقسوة معاملة م��ن مسؤوليه بعد
ت�ق��دي�م��ه ال �ب�لاغ�لات امل ��ذك ��ورة اع�ل�اه
وب� � ��ادر ب �م �ق��اب �ل��ة م �س��ؤول �ي��ه ل�ش��رح
وجهة نظره وبيان واجبه الوطني
كمواطن بكشف اية تجاوزات مالية
وفساد اداري من قبل اآلخرين وذلك
م ��راع ��اة للمصلحة ال �ع��ام��ة وك�ش��ف

الصالح عن انه تمت احالة املوظف
لقسم ع�لاق��ات العاملني والتحقيق
معه لالسباب التالية:
 ب �ت ��اري ��خ  2014/12/15وذل ��كلقيامه بالتلفظ بعبارات غير الئقة
ب �ح��ق ق � �ي� ��ادات ال �ش ��رك ��ة وت� ��م ح�ف��ظ
املوضوع بعد اعتذار املوظف الدارة
الشركة.
 ب� �ت ��اري ��خ  2015/3/30وذل� ��كب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى م � ��ذك � ��رة م� ��دي� ��ر دائ � � ��رة
ال �ص �ي��ان��ة م �ص �ف��اة م �ي �ن��اء ع�ب��دال�ل��ه
ب �ش��أن ال �ش �ك��اوى امل �ت �ب��ادل��ة م��ا بني
رئيس فريق صيانة اآلالت الدقيقة
وامل� ��وظ� ��ف ح .د ح �ي��ث ت� ��م ت��وج �ي��ه
ت� �ن� �ب� �ي ��ه خ � �ط� ��ي ل� ��رئ � �ي� ��س ال� �ف ��ري ��ق
وحفظ موضوع التحقيق بالنسبة
للموظف بتاريخ .2015/9/1
 بتاريخ  2015/4/8وبناء علىم ��ذك ��رة ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
مل � �ص � �ف ��اة م � �ي � �ن ��اء ع � �ب ��دال � �ل ��ه وذل � ��ك
ل�ق�ي��ام��ه ب �ت��رك م �ق��ر ع�م�ل��ه دون اذن
مسبق م��ن مسؤوله املباشر وتمت
مجازاته ب��ان��ذار خطي اول بتاريخ
.2015/8/6
وهل كان نائب الرئيس التنفيذي
مل�ص�ف��اة م�ي�ن��اء ع�ب��دال�ل��ه يعلم او له
صله مباشرة او غير مباشرة بتلك
االح ��االت؟ وم ��اذا ك��ان دوره إن كان
يعلم بها؟
اوض ��ح ال�ص��ال��ح ان��ه ت�م��ت اح��ال��ة
امل� � ��وظ� � ��ف ل �ل �ت �ح �ق �ي ��ق ب �خ �ص ��وص
ت �ج��اوزات ال ت�م��ت بصلة لبالغاته
حسب انظمة الشركة وتم التحقيق
معه بشفافية وح�ي��ادي��ه وال يوجد
دور ل��دائ��رت��ه بعد االح��ال��ة حيث ان
التحقيق ب��امل�خ��ال�ف��ات ي�ت��م م��ن قبل
ق�س��م ع�لاق��ات ال�ع��ام�ل�ين وي �ك��ون مع
املوظف مباشرة.
وب � � �ش� � ��أن س � �ب� ��ب م � �ن� ��ح ص ��اح ��ب
الشكوى درجة تقييم اقل في تقرير
ادائه السنوي للسنة املالية االخيرة
 2015/2014م� �ق ��ارن ��ة ب��ال �س �ن��وات
ال� � � �ث� �ل ��اث امل� � ��اض � � �ي� � ��ة؟ وه � � � ��ل ات � �ب ��ع
مسؤوله املباشر (رئيس فريق قسم
ص �ي��ان��ة اآلالت ال��دق �ي �ق��ة) ال�ط��ري�ق��ة
ال �س �ل �ي �م��ة ح �س��ب اج � � � ��راءات دائ � ��رة
امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ع�ن��د ك�ت��اب��ة تقرير
امل ��وظ ��ف ال �س �ن��وي امل �ن �ق �س��م ل�ث�لاث��ة
م��راح��ل ال�ب��داي��ة االه� ��داف والنصف
ال�س�ن��وي��ة وال�ن�ه��ائ�ي��ة؟ ق��ال الصالح
ان ��ه ت �م��ت ت�ق�ي�ي��م اداء امل ��وظ ��ف بما
ي�ت�ن��اس��ب م��ع ادائ ��ه وم ��دى تحقيقه
الهدافه وفقا للنظام املعمول به في
ال �ش��رك��ة مضيفا ان ��ه ت �ق��دم امل��وظ��ف
بتظلم وج��ار النظر فيه ل��دى لجنة
ال �ت �ظ �ل �م��ات ول � ��م ي� �ص ��در ق � � ��رار م��ن
اللجنة حتى تاريخه.

عملية شراء
أجهزة كاشف
للغازات الصناعية
تمت على دفعتين
لم يتم تشكيل
لجنة لتقييم
العطاءات ألنه لم
يتعارض والشراء
الداخلي للمعدات
شكلنا لجنة
تحقيق في البالغ
بناء على توصيات
وحدة سلوك
العمل
ال علم لنا باألسباب
التي دعت صاحب
البالغ بالتوجه
للنائب العام
نقل صاحب البالغ
إلى مشروع
الوقود البيئي بناء
على رغبته بعد
شراء األجهزة
تقييم الموظف
بما يناسب أداءه
وجار النظر في
تظلمه
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برنامج هاش تاغ ناقش قوانين مكافحة الجريمة

المعيوف :البصمة الوراثية لدواع أمنية فقط
وعقوبات على من يرفض التعاون

اس�ت�ض��اف ب��رن��ام��ج ه��اش ت��اغ على
ت �ل �ف��زي��ون امل �ج �ل��س ع �ض��و ال��داخ �ل �ي��ة
وال � � ��دف � � ��اع ورئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
والرياضة النائب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
والعقيد املتقاعد مجبل املطيري مدير
مسرح الجريمة السابق للحديث عن
قانوني الكاميرات األمنية والبصمة
الوراثية وفي التفاصيل:
ش��دد النائب املعيوف على أن أمن
املواطن ف��وق كل اعتبار شخصي وأن
إق��رار مجلس األم��ة لقانون الكاميرات
األمنية ك��ان داف�ع��ه تحقيق االستقرار
األم�ن��ي وم��واك�ب��ة ت�ط��ور ال�ج��رائ��م التي
أص�ب��ح ل�ه��ا أوج ��ه ك�ث�ي��رة ت�ت�ف��وق على
ع��دد األج �ه��زة ال�ق��دي�م��ة م�ش�ي��را إل��ى ان
م��راق �ب��ة األم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة وامل�ج�م�ع��ات
ال�ت�ج��اري��ة م��ن خ�لال األف ��راد سيحتاج
إلى أعداد كبيرة وسيؤدي إلى إنهاكهم
ولن يؤدي إلى النتيجة التي يحققها
اس �ت �خ ��دام ال �ك ��ام �ي ��رات األم �ن �ي��ة ال�ت��ي
توفر لرجال األمن فرصة أكبر إلحكام
رق��اب�ت�ه��ا ع�ل��ى األم��اك��ن ال�ع��ام��ة م�ش��ددا
ع�ل��ى أن ال��وض��ع األم �ن��ي ي�س�ت��دع��ي أن
ت�ك��ون جميع امل�ن�ش��آت الحيوية تحت
رقابة ومتابعة أمنية طوال الوقت مثل
ما يحدث في ال��دول العاملية ومن هذا
املنطلق ن��رى أن ه��ذا القانون ج��اء في
وقته للحد م��ن ال�ج��رائ��م التي تقع في
األماكن العامة.
وأش � ��ار إل ��ى ان م �س��ؤول �ي��ة ت��رك�ي��ب
ال�ك��ام�ي��رات ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال�ش��رك��ات
والجهات املالكة للمجمعات التجارية
على ان تلتزم بمواصفات معينة لتلك
ال �ك��ام �ي��رات ت�ح��دده��ا وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
التي تكون مسؤولة عن تلك الكاميرات
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة األم �ن �ي��ة م ��ؤك ��دا أن ��ه من
الواجبات الواقعة على عاتق الشركات
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد وفقا للقانون تركيب
الكاميرات املطابقة للمواصفات الفنية
امل �ع �ل ��ن ع �ن �ه��ا م� ��ن ال �ج �ه ��ة امل �خ �ت �ص��ة
وت��وزي �ع �ه��ا ب��دق��ة واالل � �ت� ��زام ب�ط��ري�ق��ة
إدارت�ه��ا بصورة قانونية على ان يتم
رب�ط�ه��ا ب�م��رك��ز ع�م�ل�ي��ات ت��اب��ع ل ��وزارة
الداخلية.
وأك � � � � � ��د امل � � �ع � � �ي� � ��وف ج � � � � � ��دوى ت �ل ��ك
ال �ك��ام �ي��رات ب��ال�ت�ج��رب��ة ف��ي االس �ت��دالل
ع �ل��ى م��رت �ك �ب��ي ال� �ج ��رائ ��م م�س�ت�ش�ه��دا
ب �ج��ري �م��ة ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د ال� �ص ��ادق
وال� � �ت � ��ي ت � ��م ال � �ت� ��وص� ��ل إل � � ��ى ص ��اح ��ب
ال� �س� �ي ��ارة ال� �ت ��ي أق� �ل ��ت اإلره � ��اب � ��ي ع��ن
ط��ري��ق ك��ام�ي��را أح��د امل�ب��ان��ي التجارية
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ت �ف �ج �ي��ر الف� �ت ��ا إل � ��ى ان
قضية الكاميرات األمنية لم تستحدث
ف��ي عهد مجلس األم��ة ال�ح��ال��ي وإنما
ك��ان��ت م�ط��روح��ة منذ مجالس سابقة
وت �ع��رض��ت ل��رف��ض ك�ب�ي��ر م�م��ا يسمى
باملعارضة في ذلك الوقت حيث كانوا
يتخوفون م��ن استخدامها للتنصت

التوترات المحيطة
بنا استوجبت تعزيز
قدرات أجهزتنا
األمنية

املعيوف والعقيد املطيري في برنامج هاش تاغ على قناة املجلس

على تجمعاتهم وتجمعات أنصارهم
من قبل الحكومة.
وب � ��دد امل �ع �ي��وف م� �خ ��اوف ال�ب�ع��ض
م ��ن ت �ق �ي �ي��ده��ا ل �ل �ح��ري��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة
ل �ل��أف � ��راد ب��ال �ت��أك �ي��د أن� �ه ��ا س�ي�ق�ت�ص��ر
ت��واج��ده��ا على األم��اك��ن العامة والتي
ليس بها خصوصية لفرد بعينه وأن
القانون وضع محاذير الستخدام تلك
الكاميرات من خالل حظر استخدامها
في غ��رف تبديل املالبس وغ��رف النوم
بالفنادق والصالونات النسائية كما
غ�ل��ظ ال �ق��ان��ون ع�ق��وب��ة م��ن ينتهك تلك
املحاذير.
وتابع أن املقصود بأجهزة املراقبة
األم�ن�ي��ة ه��ي أج �ه��زة التسجيل وال�ت��ي
ت �ت �ل��ف م � ��واده � ��ا امل� � �ص � ��ورة ك� ��ل م��ائ��ة
وعشرين يوما وهي اقصى مدة يمكن
ل �ل �ك��ام �ي��رات االح� �ت� �ف ��اظ ب �م��ا ص��ورت��ه
ب��داخ�ل�ه��ا وي�ش�ت��رط ع�ل��ى ال�ش��رك��ات أن
تبلغ الجهات األمنية قبل إتالف املادة
وي� �ج ��رم ال �ق ��ان ��ون االح �ت �ف ��اظ ب �ه��ا من
قبل ال�ش��رك��ات غير ان��ه أج��از للجهات
االم�ن�ي��ة وج �ه��ات التحقيق االح�ت�ف��اظ
بتلك املادة املصورة ملدة عام كامل.
وأوضح املعيوف ان منح الضبطية
القضائية يمنح صالحيات للمفتشني
ب�ت�ح��ري��ر م �خ��ال �ف��ات ض ��د م ��ن ي�خ��ال��ف
ب �ن��ود ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ي�ق�ض��ي ب��وض��ع
ل��وح��ات ت�ن�ب�ي��ه ل � ��رواد امل �ك��ان ب��وج��ود
كاميرات مراقبة وكذلك تخضع صيانة
ال�ك��ام�ي��رات إل��ى التفتيش وال�ت��أك��د من
عدم محاولة الشركة االحتفاظ بنسخ
أخ��رى م��ن التسجيل وم��ن تثبت عليه
أح��د املخالفات امل��ذك��ورة تسجل ضده
ض�ب�ط�ي��ة ق�ض��ائ�ي��ة وأع � ��اد ت��أك �ي��ده أن
الكاميرات األمنية لن تحد من الحرية
ال�ش�خ�ص�ي��ة وأن �ه��ا ل�ل�ح�م��اي��ة األم�ن�ي��ة
وليست ملراقبة األشخاص.
البصمة الوراثية
أم��ا ق��ان��ون البصمة ال��وراث�ي��ة فقال
امل �ع �ي��وف إن ال �ه��دف م�ن��ه ه��و ت�ح��دي��د

ه��وي��ة الشخص وبصمته مما يسهل
ف� ��ي ت �ق �ص��ي أث� � ��ر م ��رت �ك �ب ��ي ال� �ج ��رائ ��م
اإلره��اب �ي��ة وم�خ�ت�ل��ف األن� ��واع األخ��رى
م ��ن ال �ج��رائ��م م �ش �ي��را إل ��ى أن ال�ك��وي��ت
تفتقد إلى قاعدة بيانات متكاملة عن
امل��واط �ن�ي�ن وامل�ق�ي�م�ين وك ��ل م��ن ي��دخ��ل
ال �ب�لاد أو ي�خ��رج منها م��ؤك��دا أن ه��ذا
ال �ق��ان��ون ج ��اء م�ت�ن��اس�ق��ا وم ��ا ت �م��ر به
املنطقة م��ن ت��وت��رات أمنية تستوجب
اس �ت �ع��داد أج �ه��زة األم ��ن وات �خ��اذ كافة
التدابير لحماية الكويت من تداعيات
ت �ل��ك األح� � ��داث ك �م��ا أن ��ه س�ي�س��اه��م في
بسط األمن واألمان والطمأنينة حيث
ان ك��ل م��ن يدخل إل��ى الكويت سيكون
لديه بيانات لدى وزارة الداخلية مما
يسهل من تحديد املشتبه به أو من قام
بافتعال الجرائم.
وأشار املعيوف إلى وجود عقوبات
مل ��ن ي �م �ت �ن��ع ع ��ن ال� �ت� �ع ��اون أو ي��رف��ض
إع�ط��اء بصمته ال��وراث�ي��ة بعد تطبيق
ال�ق��ان��ون الف�ت��ا إل��ى أن ق��ان��ون البصمة
الوراثية سيفتح مجاال أكبر للتعاون
األمني س��واء على املستوى الخليجي
أم مع الدول التي تربطنا بهم اتفاقيات
أم� �ن� �ي ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ت� �ب ��ادل
امل�ع�ل��وم��ات وق��ال ان ال�ك��وي��ت استفادة
م��ن اتفاقية ت�ب��ادل املعلومات األمنية
ف ��ي ق �ض �ي��ة ت�ف�ج�ي��ر م �س �ج��د ال �ص��ادق
حيث حصلنا على بيانات االنتحاري
من دولة أخرى.
وق��ال امل�ع�ي��وف إن عملية استغالل
البصمة الوراثية أو التالعب بها أمر
صعب ف��ي ظ��ل أنظمة الحماية الفنية
التي توفر للمشروع حيث إنه سينشأ
ل�ك��ل ف��رد م�ل��ف ع�ل��ى ج�ه��از الكمبيوتر
ب��رم��وز خ��اص��ة وال يمكن ال��ول��وج إل��ى
تلك ال�ب�ي��ان��ات إل��ى ع��ن ط��ري��ق املوظف
امل� �خ� �ت ��ص ك� �م ��ا أن اس � �ت � �خ� ��راج م �ل��ف
ال�ب�ص�م��ة ال��وراث �ي��ة م��ن ال�ج�ه��از ال يتم
إال وف �ق ��ا ل �ط �ل��ب رس �م ��ي م ��ن ال �ن �ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة م ��وض� �ح ��ا ان ال � �ق ��ان ��ون وف ��ر
ال�ع�ق��وب��ات ال��رادع��ة مل��ن يفشي أس ��رارا

امنية مرتبطة بملف البصمة الوراثية
ف�ع��اق��ب ب �ث�لاث س �ن��وات امل��وظ��ف ال��ذي
ي �خ��رج م�ع�ل��وم��ات ب ��دون إذن ال�ن�ي��اب��ة
وس �ب��ع س �ن��وات مل��ن ي� ��زور امل�ع�ل��وم��ات
وغرامة خمسة آالف دينار ومن يتلفها
ي�ع��رض نفسه لعقوبة الحبس مل��دة 3
سنوات مطمئنا من أن قانون البصمة
الوراثية لدواع أمنية فقط.
وأش ��ار إل��ى ان املجلس سيستكمل
خ� �ل��ال دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ح ��ال ��ي ن�ظ��ر
مجموعة أخ��رى م��ن ال�ق��وان�ين األمنية
وم� �ن� �ه ��ا ت� �ع ��ري ��ف وت� �ج ��ري ��م اإلره � � ��اب
وزي � ��ادة م ��دة ال�ح�ج��ز االح �ت �ي��اط��ي في
الجرائم الكبرى.
دليل مادي
وأك��د ب��دوره العقيد املتقاعد مجبل
املطيري أن التسجيالت املرئية دليل
م��ادي يفيد األدل��ة الجنائية في تعقب
املجرم وتحديد هويته والتعرف على
مل��اب �س��ات ال �ج��ري �م��ة ووق� ��ت ح��دوث�ه��ا
مشيرا إلى ان الكاميرات األمنية كانت
موجودة ومنتشرة بمعظم املجمعات
التجارية واألماكن العامة غير أن عدم
توافر غطاء قانوني لها يدفع البعض
للطعن ف��ي ق��ان��ون�ي��ة االع �ت �م��اد عليها
كدليل مادي لتثبيت حدوث الجريمة.
وتابع أن القانون سيفيد االجهزة
األم�ن�ي��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة بوضعه
مواصفات للكاميرات تجعلها عادية
ال � ��دق � ��ة ف � ��ي ت� �ح ��دي ��د م�ل��ام� ��ح م �س ��رح
ال �ج��ري �م��ة وأرك ��ان � �ه� ��ا وك� ��ذل ��ك ال �ن��ص
على خضوعها إلش��راف وصيانة من
املختصني ومن ثم تكون أكثر دقة في
ت�ح��دي��د ص ��ورة م��ن ق��ام ب��ال�ج��ري�م��ة أو
مخالفة القانون.
وق � � ��ال امل� �ط� �ي ��ري إن زي� � � ��ادة م �ع��دل
ال �ج��ري �م��ة ف ��ي األم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة خ�لال
الفترة السابقة أظهر مدى الحاجة إلى
وجود الكاميرات األمنية وأن اإلشراف
عليها من قبل وزارة الداخلية يطمئن
ال �ج �م �ه��ور ف ��ي ع� ��دم اس �ت �خ��دام �ه��ا في

غير م��ا ش��رع ل��ه ال�ق��ان��ون الفتا إل��ى ان
تلك األجهزة تسجل الصورة فقط وال
تسجل األصوات.
وأش ��ار امل�ط�ي��ري إل��ى ان الكاميرات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ف� ��ي امل� � �ن � ��ازل ي �ع �ت��د ب�ه��ا
ف ��ي ال� �ج ��رائ ��م ب �ع��د ت �س �ج �ي��ل ال�ق�ض�ي��ة
وال�ح�ص��ول على ام��ر م��ن النيابة وفقا
ل� �ل� �ق ��ان ��ون ال � � ��ذي ي �م �ك��ن امل � ��واط � ��ن م��ن
االس�ت�ف��ادة م��ن ال�ك��ام�ي��رات الشخصية
ف ��ي ح �م��اي��ة م �م �ت �ل �ك��ات��ه ال �خ��اص��ة م��ن
السرقة.
أما البصمة الوراثية فقال املطيري
إن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ت �م �ت �ل��ك ب��ال�ف�ع��ل
قاعدة بيانات لكنها صغيرة وتقتصر
ف� �ق ��ط ع� �ل ��ى م ��رت� �ك� �ب ��ي ال � �ج� ��رائ� ��م وأن
التوسع لتشمل جميع من يعيش على
ارض ال�ك��وي��ت وت�ح�ت��اج إل��ى ميزانية
وم��وظ �ف�ين وأج� �ه ��زة وم �ب �ن��ى م�ت�ك��ام��ل
تتوفر فيه جميع اإلمكانيات املطلوبة.
وأوض � � � � ��ح امل � �ط � �ي� ��ري أن ال �ب �ص �م��ة
ال � ��وراث � �ي � ��ة ي �ح �ق��ق اس � �ت � �ق� ��رار ال ��وط ��ن
م �ط ��ال �ب ��ا ال �ج �م �ي ��ع ب� ��إع�ل��اء م�ص�ل�ح��ة
البلد مؤكدا أنه لن يستخدم ألغراض
شخصية وأن��ه لن يتم الحصول عليه
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا إال م ��ن خ �ل��ال ال �ق �ض��اء
وأن ال� �ق ��ان ��ون ش� ��دد ال �ع �ق��وب��ات ع�ل��ى
امل �ت �ج��اوزي��ن ل�ح�م��اي��ة ب �ي��ان��ات األف ��راد
م �ش��ددا ع�ل��ى ان ع�م��ل إدارة ال�ج��ري�م��ة
ي�ن�ص��ب ع �ل��ى ان �ط �ب��اق ال �ع �ي �ن��ات على
شخص بعينه لتحديد صاحب الفعل
وأنه ليس من الصالحيات البحث في
ق �ض��اي��ا ال �ن �س��ب أو غ �ي��ره��ا م ��ن خ�لال
البصمة املحفوظة ل��دى اج�ه��زة األم��ن
م��ؤك��دا أن ��ه ال ت��وج��د س��واب��ق إلف �ش��اء
سرية البصمة.
ك �م��ا أف� � ��اد أن اس� �ت� �خ ��دام ال�ب�ص�م��ة
ال ��وراث� �ي ��ة ف ��ي ت �ح��دي��د رف � ��ات ش �ه��داء
الكويت من األس��رى عن طريق تحليل
ال� ��رف� ��ات وم �ق��ارن �ت��ه م ��ع ع �ي �ن��ات أس��ر
الشهداء وأنه ق��د ت��م ب �ن��اء ع �ل��ى ه��ذه
الطريقة تحديد الكثير من شخصيات
شهداء الكويت من األسرى.

البصمة الوراثية
تعزز مجال التعاون
األمني مع الدول
التي تربطنا بها
اتفاقيات
المعارضة رفضت
إقرار الكاميرات
األمنية في السابق
خوفا من التنصت
الحكومي عليها
المطيري:
التسجيالت المرئية
دليل مادي يفيد
األدلة الجنائية
في تعقب المجرم
وتحديد هويته
األجهزة األمنية
تسجل صورة فقط
وال تسجل األصوات
حددنا رفات
شهداء الكويت
من األسرى عن
طريق البصمة
الوراثية
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لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق نهضة شاملة في البالد

المجلس الحالي يقر  11قانونا في المجال
االقتصادي والتنموي
فيما أنجزت لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية
أمس األول تقريرها بشأن
قانون التخطيط االقتصادي
واالجتماعي وأدرج على
جدول أعمال جلسة اليوم
يكون المجلس قد مضى
قدما في تحقيق المنظومة
االقتصادية التي من شأنها
تحقيق التنمية االقتصادية.
واستكماال لملفات
«الدستور» بشأن ما أنجزه
المجلس الحالي في كافة
القطاعات وبعد رصد انجازاته
في مجالي األسرة والرقابة
المالية نتناول في هذا
الملف ما أنجزه المجلس في
الجانب التنموي واالقتصادي.
وإيمانا من المجلس الحالي
بأن التنمية االقتصادية
تشكل عنصرا اساسيا في
رؤية الكويت لعام 2035
إذ إنها بمثابة محرك للتطور
والنهضة وإيمانا منه
بضرورة تحقيق مستوى
معيشة أفضل للمواطن
فقد اقر المجلس  11قانونا
من شأنها تحقيق النهضة
االقتصادية الشاملة إال أن
المجلس ما زال في جعبته
الكثير والتي من المتوقع
إقرارها في الدور الحالي
ومنها الوكاالت التجارية
والمناقصات العامة
والتخطيط االقتصادي
واالجتماعي وغيرها.
وفيما يلي تفاصيل
القوانين األحد عشر وماذا
تهدف إليه:

وي �س �ع��ى م �ج �ل��س األم � ��ة س ��واء
م��ن خ�ل�ال ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ي�ق��ره��ا
أو م� ��ن خ �ل��ال ط� �ل� �ب ��ات امل �ن��اق �ش��ة
أو م� � � ��داخ� �ل� ��ات األع � � � �ض� � � ��اء ال � ��ى
ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ل�ت�ع��زي��ز
امل �ن��اف �س��ة واس �ت �ق �ط��اب امل��زي��د من
االس �ت �ث �م��ارات وت�ح�ق�ي��ق م�ع��دالت
نمو اقتصادية مستدامة للحفاظ
ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى م� �ع� �ي� �ش ��ة ث ��اب ��ت
ل�ل�م��واط�ن�ين ب�ع�ي��دا ع��ن أي تأثير
س �ل �ب��ي ع �ل��ى م �ع��اش��ات �ه��م اض��اف��ة
ال � ��ى االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى االق� �ت� �ص ��اد
امل�ت�ن��وع ال��ذي ت�ت��زاي��د ف�ي��ه اهمية
دور ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ل�ت�ح�ق�ي��ق
ت�ن�م�ي��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة ت �ت��زاي��د ف�ي�ه��ا
أس� �ه ��م االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال �ع �ن �ص��ر
البشري والكفاء ات الوطنية.
• ق ��ان ��ون رق� ��م  2ل �س �ن��ة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق� � ��م  98ل �س �ن��ة  2013ف� ��ي ش ��أن
إنشاء الصندوق الوطني لرعاية
وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة .ص ��در ال �ق��ان��ون في
ج�ل�س��ة  9ي�ن��اي��ر  2014ون �ش��ر في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي  2ف�ب��راي��ر
 2014ف� ��ي ع � ��دد  .1169وي �ه ��دف
ال� �ص� �ن ��دوق إل� ��ى رع ��اي ��ة وت�ن�م�ي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وت� �ع ��زي ��ز إم� �ك ��ان� �ي ��ات أص �ح��اب �ه��ا
م� � � ��ن إن� � � �ج � � ��ازه � � ��ا وال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط
والتنسيق والترويج النتشارها
ع� �ل ��ى ال � �ن � �ح� ��وال� ��وارد ب ��ال� �ق ��ان ��ون.
اس � � �ت � � �م� � ��رار ع� � �م � ��ل امل� � �ش � ��روع � ��ات
القائمة واملستفيدة م��ن القانون
رق� � ��م  10ل �س �ن��ة  1998ف� ��ي ش ��أن
إن�ش��اء محفظة ل��دى بنك الكويت
ال�ص�ن��اع��ي ل��دع��م ت�م��وي��ل النشاط
ال�ح��رف��ي وامل �ش��روع��ات الصغيرة
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ل �ح�ي�ن ان� �ت� �ه ��اء امل ��دة
امل� �ع� �ت� �م ��دة ل � �ه� ��ذه األن� �ش� �ط ��ة ن �ق��ل
العاملني ف��ي ال�ج�ه��ات الخاضعة
ل� �ل� �ق ��ان ��ون رق � ��م  10ل �س �ن��ة 1998
أول � �ل � �ق� ��رار ال� � �ص � ��ادر م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل�اس � �ت � �ث � �م ��ار ب� �ت ��اري ��خ
 1979/2/4ل �ل �ع �م��ل ب��ال �ص �ن��دوق
ب � � ��ذات م �س �ت��وي��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وحقوقهم املالية كحد أدنى.
• ق ��ان ��ون رق� ��م  3ل �س �ن��ة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رقم  32لسنة  1968في شأن النقد
وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي وتنظيم
املهن املصرفية .صدر القانون في
ج�ل�س��ة  9ي�ن��اي��ر  2014ون �ش��ر في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي  2ف�ب��راي��ر
 2014ف� ��ي ع � ��دد  .1169وي �ه ��دف
ال �ق��ان��ون إل ��ى ف�ت��ح ف ��روع لبنوك

إنشاء الصندوق
الوطني لدعم
المشروعات
الصغيرة يهدف
إلى تعزيز إمكانات
صغار المستثمرين

مجلس األمة مازال في جعبته الكثير من القوانني املتوقع إقرارها

أج�ن�ب�ي��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت وذل��ك
استجابة لطلب تحرير الخدمات
امل ��ال� �ي ��ة ال� � ��ذي دع � ��ا إل� �ي ��ه ال �ن �ظ��ام
االق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي ال�ج��دي��د في
وثيقة االتفاقية الجديدة ملنظمة
التجارة العاملية واقتصر الجواز
ع �ل��ى ف �ت��ح ف� ��رع واح � ��د ف ��ي دول ��ة
الكويت للبنك األجنبي وبمتابعة
م��دى ال �ت��أث �ي��رات اإلي�ج��اب�ي��ة على
النشاط املصرفي في الكويت من
ج ��راء ف�ت��ح ف ��روع ل�ب�ن��وك أجنبية
في الدولة تبني أنه يمكن تعظيم
ال� �ت ��أث� �ي ��ر اإلي � �ج� ��اب� ��ي إذا م � ��ا ت��م
السماح بفتح أكثر من فرع للبنك
األج� �ن� �ب ��ي ال � ��واح � ��د ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وبيان ذلك أن زيادة املنافسة بني
ال�ب�ن��وك ال��وط�ن�ي��ة وف ��روع البنوك
االج� �ن� �ب� �ي ��ة س� � ��وف ي� ��دف� ��ع ج �م �ي��ع
ه��ذه ال�ب�ن��وك إل��ى ت�ق��دي��م خ��دم��ات
مصرفية متنوعة ومتميزة.
• ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة 2014
ف��ي ش��أن امل�ع��ام�لات اإللكترونية.
ص� � ��در ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة 21
ي �ن��اي��ر  2014ون� �ش ��ر ب��ال �ج��ري��دة
الرسمية في  23فبراير  2014في
ع��دد  .1172وي�ه��دف ال�ق��ان��ون إلى
مواكبة هذا التطور املتعاظم في
وس��ائ��ل االت �ص��االت االل�ك�ت��رون�ي��ة
ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م �ن��ه ف ��ي امل �ع��ام�ل�ات
التجارية وغيرها وهواألمر الذي
اقتضى إع��داد تشريع ينظم هذه
امل �ع ��ام�ل�ات وي �ض��ع ل �ه��ا ال �ق��واع��د
والضوابط املناسبة لذا أعد هذا
ال� �ق ��ان ��ون ل� �ي� �ك ��ون م �ن �س �ج �م��ا م��ع
االعتبارات واألهداف املتقدمة.
ويهدف أيضا إلى إرس��اء مبدأ

سلطان اإلرادة في قبول التعامل
بالوسائل االلكترونية املستفاد
م � ��ن ال � �س � �ل� ��وك اإلي � �ج� ��اب� ��ي ال� � ��دال
ع�ل��ى ذل��ك ال�ق�ب��ول وق��د ت��م إض��اف��ة
ال �ف �ق��رة األخ� �ي ��رة ف ��ي ه� ��ذه امل� ��ادة
ال� �ت ��ي ت �ش �ت��رط م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات
الحكومية صراحة على التعامل
االلكتروني.
ت� ��رس � �ي� ��خ م� � �ب � ��دأ ه � � ��ام ي �ت �ع �ل��ق
بحجية ال�ص��ورة املنسوخة على
ال� � � ��ورق م� ��ن امل �س �ت �ن��د أوال� �س� �ج ��ل
االل �ك �ت��رون��ي أم ��ام ال �ق �ض��اء س��واء
ك� ��ان امل �س �ت �ن��د رس �م �ي��ا أو ع��رف�ي��ا
بالقدر ال��ذي تكون فيه متطابقة
ألص �ل �ه��ا ط ��امل ��ا ك� ��ان امل �س �ت �ن��د أو
ال �س �ج��ل االل �ك �ت ��رون ��ي وال �ت��وق �ي��ع
موجودين على الدعامة.
• ق��ان��ون رق ��م  37ل�س�ن��ة 2014
ب��إن�ش��اء هيئة تنظيم االت�ص��االت
وت � �ق � �ن � �ي � ��ة امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات .ص � ��در
ال � �ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  1أب ��ري ��ل
 2014ون�ش��ر بالجريدة الرسمية
ف��ي  18م��اي��و  2014ب �ع��دد .1184
وي� �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون إل � ��ى م��واك �ب��ة
ال� �ت� �ط ��ور ال� �س ��ري ��ع ال � ��ذي ي �ش �ه��ده
ق�ط��اع��ا االت �ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات عامليا والحاجة املاسة
إل��ى تنظيم ه��ذي��ن القطاعني بما
ي�ض�م��ن ت �ق��دي��م أف �ض��ل ال �خ��دم��ات
للمستفيدين وب�م��ا يحقق األداء
األم � � �ث� � ��ل ب� �ق� �ط ��اع ��ي االت � � �ص� � ��االت
وتكنولوجيا املعلومات.
وي � � �ه� � ��دف ك � ��ذل � ��ك إل� � � ��ى إن � �ش� ��اء
هيئة تنظيم االت �ص��االت وتقنية
املعلومات تتولى تنظيم قطاعي
االت � �ص� ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات

ب �ه��دف االرت � �ق ��اء ب��ال �ق �ط��اع�ين ف��ي
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وت �ن �ظ �ي��م ج�م�ي��ع
خ� � � ��دم� � � ��ات وش � � �ب � � �ك� � ��ات ق � �ط ��اع ��ي
االتصاالت وتقنية املعلومات في
ال �ك��وي��ت ل �ض �م��ان ت �ط��وي��ر ون�ش��ر
خ� � ��دم� � ��ات االت � � � �ص � � ��االت وت �ق �ن �ي��ة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب �م �خ �ت �ل��ف أن ��واع �ه ��ا
وتقديمها للمستخدمني بكفاء ة
وأس � � �ع � ��ار م� �ع� �ق ��ول ��ة ب� �م ��ا ي �ح �ق��ق
األداء األمثل لقطاعي االتصاالت
وتقنية املعلومات.
• ق��ان��ون رق ��م  39ل�س�ن��ة 2014
ب �ش ��أن ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك .ص��در
القانون في جلسة  29أبريل 2014
ونشر في الجريدة الرسمية في 8
يونيو  2014بعدد  .1187ويهدف
القانون إلى اآلتي:
ت� �ن� �ش ��أ ل� �ج� �ن ��ة دائ� � �م � ��ة ب� � � ��وزارة
التجارة تسمى اللجنة الوطنية
ل�ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك وال �ت��ي تعنى
ب � �ح � �م� ��اي� ��ة امل � �س � �ت � �ه � �ل� ��ك وص � � ��ون
م � �ص ��ال � �ح ��ه وي � ��رأس� � �ه � ��ا ال � ��وزي � ��ر
امل� �خ� �ت ��ص ول� � ��ه ان ي � �ف� ��وض أح ��د
وك � � �ل � ��اء ال � � � � � � � � ��وزارة امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن
وتختص باآلتي:
 - 1وض � ��ع ال �س �ي ��اس ��ة ال �ع��ام��ة
لحماية املستهلك ووضع الخطط
وب ��رام ��ج ال �ع �م��ل ل �ح �م��اي��ة ح�ق��وق
امل�س�ت�ه�ل��ك وت�ع��زي��زه��ا وتنميتها
ووسائل تحقيق ذلك.
 - 2ت � �ل � �ق � ��ي ال� � � �ش� � � �ك � � ��اوى م ��ن
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وج �م �ع �ي��ات ح�م��اي��ة
امل�س�ت�ه�ل��ك وف�ح�ص�ه��ا وال�ت�ح�ق�ي��ق

التتمة ص10

فتح فروع لبنوك
أجنبية في الكويت
استجابة لطلب
تحرير الخدمات
المالية
مواكبة التطوير
المتعاظم في
وسائل االتصاالت
من خالل إقرار
قانون المعامالت
االلكترونية
لجنة دائمة وطنية
لحماية المستهلك
في وزارة التجارة
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تحقيق تنمية مجتمعية تتزايد فيها أسهم االعتماد على العنصر البشري

مساع الستحداث معدالت نمو اقتصادية
مستدامة بمشاركة القطاع الخاص
تتمة المنشور ص09
ف�ي�ه��ا وإب �ل�اغ ال �ج �ه��ات املختصة
ورفع الدعاوى املتعلقة بمصالح
املستهلكني والتدخل فيها.
 - 3دراس� � � � � � � ��ة االق� � � �ت � � ��راح � � ��ات
والتوصيات التي ترد الى اللجنة
فيما يتعلق بحماية املستهلك.
 - 4ال� � �ت� � �ع � ��اون م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
امل�ه�ت�م��ة ب�ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك على
املستويني العربي والدولي.
 - 5ت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج ��ان ال�ل�ازم ��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق م� �ه ��ام� �ه ��ا م� ��ن اع� �ض ��اء
اللجنة وغيرهم وبصفة خاصة:
أ -ل �ج ��ان ل �ل �ت��أك��د م ��ن م�ط��اب�ق��ة
ال� �س� �ل ��ع وال � �خ� ��دم� ��ات مل ��واص� �ف ��ات
ومقاييس الجودة.
ب -ل� � � �ج � � ��ان ل � �ل � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف ��ي
ال � � � �ش � � � �ك � � ��اوى ال� � � �ت � � ��ي ت� � � �ق � � ��دم م ��ن
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وج �م �ع �ي��ات ح�م��اي��ة
املستهلك.
ج -ل� �ج� �ن ��ة ل� � ��دراس� � ��ة ال� �ع� �ق ��ود
ال �ن �م �ط �ي��ة م ��ن م �خ �ت �ل��ف امل �ج��االت
االس�ت�ه�لاك�ي��ة للسلع وال�خ��دم��ات
ل� � �ت �ل��اف � ��ي ال� � � � �ش � � � ��روط امل� �ج� �ح� �ف ��ة
للمستهلك.
• ق��ان��ون رق��م  115لسنة 2014
ف ��ي ش ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �ط ��رق وال � �ن � �ق� ��ل ال � � �ب � ��ري .ص ��در
ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ج �ل �س��ة  10ي��ون �ي��و
 2014ونشر في الجريدة الرسمية
في  10أغسطس  2014بعدد .1196
وت� �ه ��دف ه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ة ال� ��ى ادارة
منظومة نقل ب��ري حديثة وآمنة
واق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالش� � � ��راف ع�ل�ي�ه��ا
وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة
وت �ت �م �ت��ع ب �ج �م �ي��ع ال �ص�ل�اح �ي��ات
واالخ �ت �ص��اص��ات ال�ت��ي تكفل لها
ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
امل�س�ت��دام��ة ف��ي مجالها وتختص
الهيئة:
 ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع ال� �ج� �ه ��اتامل �ع �ن �ي��ة ب ��ال ��دول ��ة ف ��ي اس �ت �خ��دام
واس� �ت� �غ�ل�ال االراض � � � ��ي امل �م �ل��وك��ة
للدولة ف��ي سبيل تنفيذ شبكات
الطرق واملترو والسكك الحديدية
وم �ح �ط��ات االس� �ت ��راح ��ة وغ �ي��ره��ا
ول �ه��ا ح ��ق اس �ت �ئ �ج��ار او ام �ت�لاك
ال � �ع � �ق� ��ارات وامل � �ن � �ق� ��والت وامل � � ��واد
واالجهزة واملعدات والبرمجيات
ال�لازم��ة مل��زاول��ة اع�م��ال�ه��ا ب�م��ا في
ذل��ك التي تنقل م��ن جهات اخ��رى
في الدولة.
 وت � �ح� ��دي� ��د ت� �ع ��ري� �ف ��ة ال� �ن� �ق ��لب �ك ��ل ان ��واع� �ه ��ا وف� � ��رض ال ��رس ��وم
وت � �ح � �ص � �ي� ��ل ال � � �غ� � ��رام� � ��ات ح �س��ب

الهيئة العامة
للطرق هدفها
إدارة منظومة
نقل بري حديثة
وآمنة
معالجة تراكم
طلبات مستحقي
الرعاية السكنية
بإشراك القطاع
الخاص في حل
القضية

جهود نيابية القرار العديد من القوانني االقتصادية

جهود نيابية القرار العديد من القوانني االقتصادية

االج� � � � ��راء ات امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ق��وان�ي�ن
ال ��دول ��ة وال� �ت ��ي ي �ص��در ب �ه��ا ق ��رار
تنظيمي من رئيس الهيئة.
 وإج� � ��راء ال �ت �ف �ت �ي��ش وم��راق �ب��ةن �ش��اط االش �خ��اص امل��رخ��ص لهم
ب� �م ��وج ��ب ه � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون وت �ل �ق��ي
الشكاوى املقدمة بشأن املخالفات
وال� � �ج � ��رائ � ��م امل � �ن � �ص� ��وص ع �ل �ي �ه��ا
ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون واح��ال �ت �ه��ا ال��ى
ج� �ه ��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق س� � ��واء وق �ع��ت
في مواجهة الهيئة اواملتعاملني
ف��ي ن �ش��اط ال�ن�ق��ل وات �خ��اذ جميع
االج � � � ��راء ات ال �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ان
ت� ��ؤدي ال ��ى ال �ك �ش��ف ع��ن ال �ج��رائ��م
املشار اليها.
 ورس� � � ��م وم� �ت ��اب� �ع ��ة س �ي��اس��ةالنقل للدولة وتنفيذ ما يخصها
من مشاريع منظومة النقل البري
واستراتيجيتها.
 وت �خ �ط �ي��ط وت �ص �م �ي��م وت�ن�ف�ي��ذوتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة
ش �ب �ك��ات ال� �ط ��رق وم �ن �ظ��وم��ة ال�ن�ق��ل
ال � � �ب� � ��ري ح � �س� ��ب اح � � � ��دث امل� �ع ��اي� �ي ��ر
ال �ع��امل �ي��ة ول �ه��ا ان ت �س �ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ
ل � �ج � �ه ��ات اخ � � � ��رى ب � ��ال � ��دول � ��ة ل ��دع ��م
خ�ط��ط التنمية ال��وط�ن�ي��ة وال��زي��ادة
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة وي � ��وف � ��ر اح� �ت� �ي ��اج ��ات
املجتمع بما يحقق االمن والسالمة
وامل � �س ��اه � �م ��ة ف � ��ي ح� �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
وتوعية مستخدمي شبكات الطرق
ول� �ه ��ا ان ت �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ج �ه��ات
اخرى بالدولة.

 واالش � � � � � � � � � ��راف وال � �ت � �ن � �س � �ي� ��قلجميع املشاريع التي تقع ضمن
ح � ��رم ال � �ط� ��رق ب �ج �م �ي��ع ان ��واع� �ه ��ا
وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها
جهات اخرى بالدولة.
 ووضع معايير الفحص الفنيل �ج �م �ي��ع امل� ��رك � �ب� ��ات وت� �ط ��وي ��ره ��ا
وإدارتها وتراخيصها واإلشراف
عليها وإص� ��دار وت�ج��دي��د رخ��ص
القيادة.
 وال � �ق � �ي� ��ام ب� �ت ��أس� �ي ��س ش��رك��ةم�س��اه�م��ة ك��وي�ت�ي��ة اواك� �ث ��ر ي�ك��ون
غ��رض �ه��ا امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
اغراض الهيئة واهدافها.
• ق��ان��ون رق��م  113لسنة 2014
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق� � ��م  47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
ال��رع��اي��ة السكنية وال �ق��ان��ون رق��م
 27ل�س�ن��ة  1995ف��ي ش��أن إس�ه��ام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
األراضي الفضاء اململوكة للدولة
ألغ � � � � ��راض ال � ��رع � ��اي � ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة.
ص� � ��در ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة 25
يونيو  2014ون�ش��ر ف��ي الجريدة
ال��رس�م�ي��ة ف��ي  17أغ�س�ط��س 2014
بعدد  .1197ويهدف القانون إلى
معالجة تراكم طلبات املستحقني
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة اآلخ� � � ��ذة ف��ي
االزدياد عاما بعد آخر.
بديل يسرع في عملية اإلنجاز
ل � �ل� ��وح� ��دات ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ف � ��ي امل � ��دة
ال��زم �ن �ي��ة امل �ق �ت��رح��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��اج

إلى سياسة حديثة وجادة تواجه
ال � ��واق � ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي ل �ت �ك��ال �ي��ف
إن � � �ج � ��از ه � � ��ذه امل� � �ش � ��اري � ��ع وم � ��دد
إن�ج��ازه��ا اللذين ي�ع��دان أساسني
لحل املشكلة اإلسكانية.
م� ��راع� ��اة ال ��رب ��ط ب�ي�ن األراض � ��ي
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة وال� � �ب � ��دائ � ��ل
املطلوب تحقيقها مع االستفادة
م��ن ال�خ�ب��رات العاملية بما يحقق
اس� � �ت� � �ش � ��راف � ��ا واق� � �ع� � �ي � ��ا ل � �ل� ��رؤي� ��ة
املستقبلية
م� � �ش � ��ارك � ��ة ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ� ��اص
ال� �ج ��ادة س �ت �ح��دث ن�ق�ل��ة ت��وع��وي��ة
وح� � � �ض � � ��اري � � ��ة ب� � �س� � �ب � ��ب م� � ��رون� � ��ة
اإلج � � � � � ��راء ات وت ��وف� �ي ��ر ال� �خ� �ب ��رات
املتنوعة ل��دي��ه بما يسهل تنفيذ
املشاريع.
تفعيل نظم االنجاز باملؤسسة
ب��دي�لا ع��ن ال�ع��دي��د م��ن مقترحات
ال�ح��ل ال�ت��ي ط��رح��ت ع�ل��ى الساحة
م � ��ن إن � � �ش � ��اء م � � ��دن س� �ك� �ن� �ي ��ة ال� ��ى
تأسيس شركات مساهمة عقارية
بنظام القطاع الخاص.
إدراج ح�ص�ي�ل��ة ب �ي��ع األراض� ��ي
وال � � �ع � � �ق� � ��ارات امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل �غ �ي��ر
أغ��راض الرعاية السكنية باملزاد
ال� �ع� �ل� �ن ��ي وف � � ��ق ال � � �ش � � ��روط ال� �ت ��ي
ت � �ح ��دده ��ا ال �ل�ائ � �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�م��زي��د م��ن امل ��رون ��ة في
مواجهة واق��ع التصرف املطلوب
إض� � ��اف� � ��ة ال� � � ��ى ع � � ��ائ � � ��دات ح� �ق ��وق
االس �ت �غ�لال واالن �ت �ف��اع واالي �ج��ار

وم �ق��اب��ل م ��ا ت �ق��دم��ه م ��ن خ��دم��ات
م �ع��اون��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن وال�ق�ط��اع
ال � � �خ� � ��اص امل � � �ش � � ��ارك ف� � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
مشاريعها.
لجنة فنية متخصصة تشكل
م��ن ك �ب��ار امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي أف��رع
االس�ت�ث�م��ار وال �خ��دم��ات ال�ع�ق��اري��ة
وال� �ف� �ن� �ي ��ة وال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذ
املشاريع الكبرى على املستويني
املحلي والعاملي.
م� ��ن م� �ه ��ام ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة دع ��م
جهود مجلس إدارة املؤسسة في
تحديد املشاريع التنموية القابلة
ل �ل �ط��رح وف �ق��ا ل �ل �ق��وان�ين امل�ن�ظ�م��ة
م��ع أهليتها ل��دراس��ة امل�ش��روع��ات
وامل� � � �ب � � ��ادرات وت� �ق� �ي� �ي ��م دراس � � ��ات
الجدوى االقتصادية والفنية.
م� �ن� �ح ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ص�ل�اح �ي��ة
ال� �ت� �ع ��اق ��د امل � �ب ��اش ��ر ف � ��ي ال� �ع� �ق ��ود
وامل�ن��اق�ص��ات وك��ذل��ك ال�ت�ع��اق��د مع
امل� �ك ��ات ��ب االس� �ت� �ش ��اري ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال �ع��امل �ي��ة ب �م��ا ال ي� �ج ��اوز ع�ش��رة
م�لاي�ين دي �ن��ار ل�ك��ل ع�ق��د م��ع منح
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ص�ل��اح � �ي� ��ة اخ � �ت � �ي� ��ار
االج � � ��راء ات ذات ال �ص �ل��ة ب �ق��واع��د
وأس � � ��س وط � � ��رق ت �ن �ف �ي��ذ ال �ب �ن �ي��ة
التحتية.
• ق��ان��ون رق��م  116لسنة 2014
ب� �ش ��أن ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
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تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
تتمة المنشور ص10
العام وال�خ��اص .ص��در في جلسة
 30ي� ��ون � �ي� ��و  2014ون� � �ش � ��ر ف��ي
الجريدة الرسمية في  16نوفمبر
 2014بعدد .1210
ويهدف إلى تشكيل لجنة عليا
ملشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص وتتولى ممارسة
اخ �ت �ص��اص��ات وس �ل �ط��ات مجلس
إدارة ال�ه�ي�ئ��ة امل �ن �ص��وص عليها
ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وي �ت��ول��ى وزي��ر
املالية رئاسة اللجنة.
اللجنة تختص بما يلي:
 - 1وض ��ع ال �س �ي��اس��ات ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات وامل � � �ب� � ��ادرات ذات
األهمية االستراتيجية لالقتصاد
ال ��وط� �ن ��ي وت� �ح ��دي ��د أول ��وي ��ات� �ه ��ا
واعتماد الوثائق املتعلقة بها.
 - 2امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب الجهة
ال� � �ع � ��ام � ��ة امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ل� � �ط � ��رح أح� ��د
امل�ش��روع��ات وفقا لنظام الشراكة
واقتراح مشروعات الشراكة على
الجهات العامة.
 - 3اع �ت �م��اد م �ش ��روع م�ي��زان�ي��ة
الهيئة وح�س��اب�ه��ا ال�خ�ت��ام��ي قبل
عرضهما على الجهات املختصة.
 - 4اع� �ت� �م ��اد ال� �ل ��وائ ��ح امل��ال �ي��ة
واإلداري � � � � � � ��ة ول� � ��وائ� � ��ح ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
 - 5ت� �ح ��دي ��د ال� �ج� �ه ��ة ال� �ع ��ام ��ة
املختصة باملشروع لالشتراك في
عمليات طرحه مع الهيئة تمهيدا
لقيام ه��ذه الجهة بالتوقيع على
ع �ق��د ال� �ش ��راك ��ة وم �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع وتشغيله.
 - 6م �ن��ح امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط�ل��ب
ت�خ�ص�ي��ص األراض � ��ي ال �ض��روري��ة
ل �ت �ن �ف �ي ��ذ م� � �ش � ��روع � ��ات ال � �ش ��راك ��ة
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 7اعتماد الدراسات واألفكار
ال �خ��اص��ة ب �م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة
وامل � ��واف � �ق � ��ة ع� �ل ��ى ط ��رح� �ه ��ا وف �ق��ا
لنظام الشراكة.
 - 8اع �ت �م��اد امل �س �ت �ث �م��ر ال �ف��ائ��ز
بناء على توصية الهيئة.
 - 9اعتماد عقود الشراكة التي
ت�ق��وم ال�ج�ه��ات ال�ع��ام��ة بالتوقيع
عليها.
 - 10ال � �ب ��ت ف� ��ي ط� �ل ��ب ال �ج �ه��ة
ال� �ع ��ام ��ة امل� �ت� �ع ��اق ��دة ب� �ش ��أن ف�س��خ
عقد الشراكة أوإنهائه للمصلحة
العامة.
 - 11النظر ف��ي التقرير نصف
ال� � �س� � �ن � ��وي ب � � �ش� � ��أن م� � �ش � ��روع � ��ات
ال � �ش� ��راك� ��ة ك� �م ��ا ت� � �م � ��ارس ج �م �ي��ع
االخ � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��اص� � � � ��ات األخ� � � � � � � ��رى
املنصوص عليها.
إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة

املجلس يتطلع إلى ضمانة حكومية لتنفيذ املشروعات والقوانني املتأخرة

مشروعات الشراكة بني القطاعني
ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ت� �ض ��ع ق ��واع ��د
ال�ت�ع�ي�ين وال �ت��رق �ي��ات وال�ع�ق��وب��ات
ال�ت��أدي�ب�ي��ة وامل��رت �ب��ات وامل �ك��اف��آت
ال �ع �ي �ن �ي��ة وال �ن �ق��دي��ة ال �ت ��ي ت�م�ن��ح
ملوظفي الهيئة.
م� � ��دة االس� �ت� �ث� �م ��ار مل� �ش ��روع ��ات
ال�ش��راك��ة ال�ت��ي ت�ط��رح ت�ح��دد وفقا
ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي وث��ائ��ق ال�ط��رح
ب �م��ا ي �ت �ف��ق م ��ع ط �ب �ي �ع��ة امل �ش��روع
وم�ت�ط�ل�ب��ات��ه وال ي �ج��وز أن ت��زي��د
م��دة االستثمار التي تطرح وفقا
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون على خمسني سنة
تبدأ من التاريخ املحدد في العقد
الك �م��ال أع �م��ال ال�ب�ن��اء والتجهيز
أو إلتمام أعمال التطوير ويجب
إذا كان املشروع مقاما على أرض
ت �م �ل �ك �ه��ا ال� ��دول� ��ة أن ت� �ح ��دد م��دة
سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق
االن�ت�ف��اع على األرض مسبقا في
وثائق طرح هذه املشروعات.
• ق��ان��ون رق ��م  22ل�س�ن��ة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 7لسنة  2010بشأن هيئة أسواق
امل � � ��ال وت� �ن� �ظ� �ي ��م ن � �ش� ��اط األوراق
امل��ال�ي��ة .ص��در ال�ق��ان��ون ف��ي جلسة
 8أبريل  2015ونشر في الجريدة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي  10م� ��اي� ��و 2015
بعدد  .1235ويهدف القانون إلى
ت�لاف��ي ب�ع��ض امل�س��ائ��ل ف��ي أح�ك��ام
ون � �ص� ��وص ال � �ق� ��ان� ��ون ول� �ت ��واك ��ب
التطور املتالحق في هذا القطاع
ال �ح �ي ��وي م ��ن ق �ط ��اع ��ات ال �ن �ش��اط
االق � � �ت � � �ص � ��ادي وامل� � ��ال� � ��ي وي � �ك� ��ون
م ��ن األه� � ��داف األس��اس �ي��ة للهيئة

ت �ن �م �ي ��ة أس � � � ��واق امل� � � ��ال وت� �ن ��وي ��ع
وتطوير أدواتها االستثمارية مع
السعي ملواكبة أفضل املمارسات
العاملية األمر الذى يخدم السوق
امل��ال��ي الكويتي ليكون دائ�م��ا في
رك� ��اب ال �ت �ح��دي��ث امل �ت�لاح��ق ال��ذى
يصيب ه��ذا ال�ن�ش��اط ذا الطبيعة
امل �ت �غ �ي��رة وامل� �ت� �ط ��ورة وي�ت�ض�م��ن
إن�ش��اء الهيئة مؤسسة تعليمية
أوت ��دري� �ب� �ي ��ة ت� �ق ��وم ع� �ل ��ى ت��أه �ي��ل
وتخريج خبرات للعمل بأنشطة
األوراق امل ��ال� �ي ��ة أس � � ��وة ب�م�ع�ه��د
ال � ��دارس � ��ات امل �ص��رف �ي��ة وي�ش�ت�م��ل
ال�ق��ان��ون على آلية تضمن توفير
خ�ب��رات ف��ي مجال يتسم بالندرة
وأن يقدم الدراسات الالزمة التي
ت�ف�ي��د ب�ي�ئ��ة األع �م ��ال ف��ي ال�ك��وي��ت
وأن تتكون امل��وارد املالية للهيئة
م��ن أم ��وال ال��رس��وم ال �ت��ي ي�ق��رره��ا
ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ول� ��وائ � �ح� ��ه وي �ت��م
تحصيلها ل�ح�س��اب ال�ه�ي�ئ��ة وم��ا
يخصص لها من ميزانية الدولة
أو أي م � � ��وارد أخ� � ��رى ت�ت�ح�ص�ـ�ـ��ل
م��ن ممارسة نشاطها أوتوظيف
اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا وي �ه��دف ال �ق��ان��ون
ع �ل��ى ت��وف �ي��ر اح �ت �ي��اط �ي��ات ن�ق��دي��ة
ت�ض�م��ن ل�ل�ه�ي�ئ��ة اس �ت �ق��رارا م��ال�ي��ا
ع �ل��ى امل� ��دى ال �ط��وي��ل ف �ق��د ح��رص
ال� �ق ��ان ��ون ع� �ل ��ى ت �ض �م�ي�ن ال �ح �ظ��ر
ع �ل��ى أي م �ف��وض أو م��وظ��ف ف��ي
الهيئة يكون مدعوا إلى اجتماع
ف� ��ي م � �ج� ��ال اخ� �ت� �ص ��اص ال �ه �ي �ئ��ة
وك��ان��ت ل��ه ف��ي امل��وض��وع املطروح
للبحث مصلحة مباشرة أو غير
م�ب��اش��رة أن ي �ش��ارك ف��ي بحثه أو

إبداء رأي فيه أو التصويت عليه
وأن ي �ف �ص��ح ع ��ن ه� ��ذه امل�ص�ل�ح��ة
ف ��ي ب ��داي ��ة االج� �ت� �م ��اع وأن ي �ت��رك
االج �ت �م ��اع ق �ب��ل ال� �ب ��دء ب�م�ن��اق�ش��ة
امل ��وض ��وع وذات ال �ح �ك��م ي�ن�ط�ب��ق
ع �ل��ى أي ش �خ��ص أي ��ًا ك ��ان ي�ك��ون
م ��دع� �وًا إل� ��ى اج �ت �م ��اع ف ��ي م �ج��ال
اخ� �ت� �ص ��اص ال �ه �ي �ئ��ة واس �ت �ه��دف
ال� �ق ��ان ��ون ال� �ف� �ص ��ل ب �ي�ن م�ن�ص�ب��ي
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة ال �ش ��رك ��ة
امل� � � ��ذك� � � ��ورة وم � �ن � �ص� ��ب ال ��رئ� �ي ��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب �ح �ي��ث ي �م �ث��ل رئ �ي��س
م�ج�ل��س اإلدارة ش��رك��ة ال�ب��ورص��ة
أم � � ��ام ال� �غ� �ي ��ر وال � �ق � �ض ��اء ب �ج��ان��ب
اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات� ��ه األخ � � � � ��رى ط �ب �ق��ًا
لعقد الشركة ونظامها األساسي
وي �ت��ول��ى ت�ن�ف�ي��ذ ق � ��رارات مجلس
اإلدارة .وي �ك ��ون ل �ل �ش��رك��ة رئ�ي��س
تنفيذي يدير الشركة يتم تعيينه
من مجلس اإلدارة أو من غيرهم
وف� ��ق ال� �ض ��واب ��ط ال� �ت ��ي ت �ح��دده��ا
الهيئة وب�ع��د موافقتها وبحيث
ال ي � �ج� ��وز ال� �ج� �م ��ع ب �ي��ن م �ن �ص��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ومنصب
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي .ك�م��ا أن ه��ذا
التعديل يتوافق مع أحكام قانون
ال � �ش� ��رك� ��ات .وت� �ض � َّ�م ��ن أن ت �ص��در
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م��ات وال �ض��واب��ط
ل� �ع� �م ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ت � ��ي ت �خ �ت��ص
ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ال� �ت ��ي
ي��رت�ك�ب�ه��ا أح��د أع �ض��اء ال�ب��ورص��ة
وللهيئة رف��ض أو وق��ف أوإل �غ��اء
رخصة أوتقييد نشاط ليس فقط
في حالة مخالفة أحكام القانون
رق � ��م ( )7ل �س �ن��ة  2010والئ �ح �ت��ه

التنفيذية ول�ك��ن أي�ض��ًا ف��ي حالة
مخالفة قانون آخر يتعلق بنشاط
املرخص له أوقانون أوراق مالية
أو ق��اع��دة أو الئ�ح��ة ل��دول��ة أخ��رى
ويتضمن ال�ق��ان��ون ك��ل مطلع قام
ببيع أو ش��راء ورق��ة م��ال�ي��ة أث�ن��اء
ح�ي��ازت��ه ملعلومات داخ�ل�ي��ة عنها
أو كشف عن املعلومات الداخلية
أو أع� �ط ��ى م � �ش ��ورة ع �ل��ى أس ��اس
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل�ش�خ��ص
آخر كما يعاقب بذات العقوبة أي
ش�خ��ص ق��ام ب �ش��راء أو ب�ي��ع ورق��ة
مالية بناء على معلومات داخلية
ح�ص��ل عليها م��ن ش�خ��ص مطلع
مع علمه بطبيعة تلك املعلومات
ب� �غ ��رض ت �ح �ق �ي��ق أي م �ن �ف �ع��ة ل��ه
أو ل�غ�ي��ره وي �ه��دف ال �ق��ان��ون علي
ت�ش�ج�ي��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي ن�ش��اط
األوراق امل��ال �ي��ة وال �ش��رك��ات لكي
ت �ق��دم ع �ل��ى اإلدراج ح �ي��ث ي�ك��ون
ذلك حافزا لهم .األم��ر ال��ذي يكون
أح � ��د ال� �ع ��وام ��ل ل ��دف ��ع وت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م��ار وال �ت �ع��ام��ل ف��ي س��وق
املال الكويتي.
• ق � ��ان � ��ون ال� �خ� �ط ��ة ال �س �ن ��وي ��ة
 .2016/2015ص ��در ال �ق��ان��ون في
جلسة  11فبراير .2015
ال � �ق� ��ان� ��ون ي � �ه� ��دف ال� � ��ى زي� � ��ادة
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي واش � ��راك ال�ق�ط��اع
ال�خ��اص ودع��م التنمية البشرية
وتطوير السياسات الحكومية.
• ق � � ��ان � � ��ون اص� � � � � � ��دار ال� �خ� �ط ��ة
ال �س �ن��وي��ة ( .)2017/ 2016ص��در
ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ج �ل �س��ة  17ي��ون �ي��و
 .2015يهدف القانون الى التنمية

ال �ب �ش��ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة م��ن خ�لال
التركيبة السكانية وسوق العمل
وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع�م��ران�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب
ال� �ص� �ح ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� �ت ��دري ��ب
واالم� � � � � ��ن وال � � �ع� � ��دال� � ��ة وال � ��رع � ��اي � ��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وت�م�ك�ين
امل� ��رأة وال �ش �ب��اب وت�ن�م�ي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
والثقافة والفن واالعالم باإلضافة
الى التنمية االقتصادية في رؤية
الكويت ترتكز على تنوع القاعدة
االن �ت��اج �ي��ة ودع� ��م وت��وس �ي��ع دور
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ل��زي��ادة م�ع��دالت
ال � �ن � �م� ��و االق� � �ت� � �ص � ��ادي وت� �ط ��وي ��ر
ال� �ب� �ن� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة وت� �س� �ت� �ه ��دف
زي ��ادة مساهمة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ف��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج�م��ال��ي من
 26.4ف ��ي امل� �ئ ��ة ك �م �ت��وس��ط خ�ل�ال
ال� �ف� �ت ��رة  2013-2010ال � ��ى 41.9
ف ��ي امل� �ئ ��ة ك �م �ت��وس��ط ل �ل �ف �ت��رة م��ن
 2016/2015ال � ��ى 2020/2019
والتنمية االداري��ة لرؤية الكويت
رك� � � ��زت ع� �ل ��ى م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد
وال �ت �خ �ط �ي��ط وص �ن��ع ال �س �ي��اس��ات
العامة ال��ى جانب عمل االحصاء
وج� �م ��ع امل� �ع� �ل ��وم ��ات م �ش �ي ��را ال ��ى
ان ال � �خ � �ط� ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف ت �ف �ع �ي��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ف �س��اد
وت� � �ع � ��زي � ��ز ال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة ووض � � ��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي��ة ل �ل �ن��زاه��ة
وال �ش �ف��اف �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وف � ��ي امل � �ج� ��ال ال� �ص� �ح ��ي ت�ط�ب�ي��ق
ن �ظ��ام االع� �ت ��راف ال ��دول ��ي ب �ج��ودة
الخدمات الصحية ورفع كفاء تها
ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى خ � �ف� ��ض م� �ع ��دل
ال��وف�ي��ات ب��االم��راض املزمنة وفي
م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ت �س �ت �ه��دف ن�ظ��ام
االع� �ت� �م ��اد االك ��ادي� �م ��ي وت �ح �س�ين
ت��رت �ي��ب ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي اخ� �ت� �ب ��ارات
التقويم وال�ق�ي��اس العاملية الفتا
ال� ��ى زي� � ��ادة ن �س �ب��ة االن � �ف� ��اق ع�ل��ى
البحث العلمي من الناتج املحلي
االجمالي.
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طالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ القوانين ليشعر المواطن باإلنجاز

نواب لـ «الدستور» :حريصون على الدفع
أكد عدد من النواب
في تصريحات خاصة
لـ «الدستور» أن
المجلس يسعى
بخطى حثيثة إلنعاش
االقتصاد الوطني من
خالل إقرار العديد من
القوانين التي تتعلق
بالجانب االقتصادي
وتمنوا على الحكومة
سرعة إقرار وتنفيذ
هذه القوانين من أجل
دفع عجلة االقتصاد
وإنجاز خطة التنمية.
وأشاروا بأن المجلس
حريص على النهوض
باالقتصاد من أجل
تحسين مستوى
معيشة المواطنين
وتحقيق التنمية
البشرية وإيجاد فرص
عمل للمواطنين.
وإلى تفاصيل آراء
النواب:

الزلزلة :اقتراحات
نيابية كثيرة تخص
الجانب التنموي
الري :قوانين
البلدية ستحدث
نقلة نوعية في
تطوير الخدمات

د .يوسف الزلزلة

أحمد الري

د .مبارك الحريص

حمود الحمدان

وق��ال��وا ان معظم التشريعات
ال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة م �ث��ل هيئة
س��وق امل ��ال وال�ن�ق��ل واالت �ص��االت
وحماية املستهلك وال� �ـ BOTكما
اق ��رت ال�خ�ط��ة الخمسية الثانية
وال �خ �ط �ت�ين ال �س �ن��وي �ت�ين االول� ��ى
والثانية لكن ال�ت��أخ��ر الحكومي
ف ��ي إص � � ��دار ال� �ل ��وائ ��ح ال��داخ �ل �ي��ة
ل �ل �ق��وان�ين ال �ت��ي أق� ��رت ت �ح��ت قبة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان وع � � � ��دم اإلس� � � � � ��راع ف��ي
تنفيذها وتطبيقها شكل عصى
الدوالب في دوران عجلة التنمية.
ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
إن ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع
الحكومية واالقتراحات بقوانني
م� � �ق � ��دم � ��ة م � � ��ن ال � � � �ن� � � ��واب ت �خ��ص
ال �ج��ان��ب ال �ت �ن �م��وي وم ��ن أه�م�ه��ا
م ��دي� �ن ��ة ال� �ح ��ري ��ر ال � � ��ذي س�ت�ن�ق��ل
ال� �ك ��وي ��ت ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة م�ت�م�ي��زة
بني ال��دول و قوانني وتشريعات
مرتبطة بالقضاء لتسهيل عمل
الهيئات املعنية بالتنمية وايضا
التشريعات االجتماعية العامة
بتخصصاتها املختلفة تقدمت
بها الحكومة كمشاريع قوانني
وب � �ع� ��ض ال � � �ن � ��واب ك ��اق� �ت ��راح ��ات
بقوانني ويجب علينا ف��ي لجنة
االول � � ��وي � � ��ات ب� �ح ��ث االول� � ��وي� � ��ات
وتسريعها الخاصة في الجانب
التنموي.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري ان
ل �ج �ن��ة امل� � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ل��دي �ه��ا
ق ��ان ��ون امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة الن��ه
اكبر خلل تعاني البلد منه ونأمل
ان ي�ت��م إق� ��راره ف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال � ��راب � ��ع مل �ج �ل ��س االم� � � ��ة واي� �ض ��ا
قانون البديل االستراتيجي الذي
سيرشد اإلنفاق على الباب االول
من امليزانية العامة للدولة وهو
ب��اب ال��روات��ب وس�ت�ك��ون ال��زي��ادة
ال� �س� �ن ��وي ��ة  9%ب � � ��دال م � ��ن 12%
ونأمل ان نتوصل لتصور معني
م��ع ال�ح�ك��وم��ة الق � ��راره وامل��واف �ق��ة
عليه وف��ي اللجنة املالية قانون
املناقصات الن��ه عنصر مهم في

ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واي �ض ��ا
ق��ان��ون ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة شبه
املنتهي.
وب�ي�ن الري ان ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
ت�خ��ص ال�ق�ض��اء ودع �م��ه وق��ان��ون
مخاصمة ال�ق�ض��اء م��ن ال�ق��وان�ين
املهمة ويجب إقراره حيث ان كلتا
ال�س�ل�ط�ت�ين ت��ول��ي ه ��ذه ال�ق��وان�ين
اه �م �ي��ة ل�لان �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي دور
االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي م�ن��وه��ا ال��ى ان
ال �ق��وان�ي�ن امل��رت �ب �ط��ة ف ��ي ال�ب�ل��دي��ة
ستحدث نقلة نوعية في تطوير
الخدمات ناهيك عن قانون حقوق
امللكية الفكرية ال��ذي يشجع في
الجانب التنموي البشري وعلى
املجلس ال��دور األكبر إلق��رار هذه
القوانني ومراقبة تنفيذ وتطبيق
الحكومة لها وع��دم تأخرها في
ذلك.
وأك��د النائب مبارك الحريص
ان م�ع�ظ��م ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�خ��اص��ة

ب��ال �ت �ن �م �ي��ة ت� ��م إق � ��راره � ��ا ون �ح��ن
ب �ص��دد ع�ق��د ج�ل�س��ة م��ع السلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل�ح��اس�ب�ت�ه��ا بسبب
قصورها في التنفيذ خاصة في
ال �ج��ان��ب ال �ت �ن �م��وي وم� ��ا ي�خ��ص
امل��واط�ن�ين مثل التامني الصحي
وغ� �ي ��ره م ��ن األم� � ��ور ال� �ت ��ي ت�م��س
ح �ي��ات �ن��ا ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر وم �ل��ف
ال�ع�م��ال��ة ال�س��ائ�ب��ة امل �ط��روح على
الساحة في الفترة الحالية مؤكدا
ان هناك كما كبيرا من القوانني
ص ��درت ول �ك��ن ال�ح�ك��وم��ة بطيئة
جدا في تنفيذها وانه سيخوض
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � �ج � ��ان � ��ب ت � �ح� ��ت ق �ب��ة
البرملان إلثبات ان املجلس متقدم
على الحكومة بخطوات كثيرة.
وب � �ي� ��ن ال� � �ح � ��ري � ��ص ان � � � ��ه وف� ��ق
ال ��دس � �ت ��ورف ��ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة وه ��ي
السلطة التنفيذية يجب أال تكون
م�ت�ف��رج��ة ع�ل��ى ه��ذه ال �ق��وان�ين بل
واجبها التنفيذ ليشعر املواطن

بان هناك حكومة تعمل وليست
ح�ك��وم��ة ف��ي س �ب��ات م��وض�ح��ا ان
قوانني التنمية البشرية مرتبطة
ف� � ��ي ل� �ج� �ن ��ة امل� � � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة
وال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة وال �ك �ث �ي��ر من
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات الصلة
والتنمية البشرية ه��ي التنمية
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ف �ل��ا ت� ��وج� ��د ت �ن �م �ي��ة
لالقتصاد او تحريك أدوات ��ه اال
م ��ن خ �ل�ال ك � ��وادر ب �ش��ري��ة ق ��ادره
ع� �ل ��ى ال� �ع� �ط ��اء وس �ن �س �ع ��ى ب�ك��ل
السبل إلق��رار املزيد من القوانني
ال �ت��ي ت�ص��ب ف��ي ص��ال��ح التنمية
بشكل عام.
وبدوره قال النائب محمد طنا
ان ال �ط��ري��ق ال �ص �ح �ي��ح للتنمية
بكل أشكالها هو االستثمار في
التنمية البشرية التي من خاللها

التتمة ص13

الحريص :هناك كم
كبير من القوانين
التي صدرت ولكن
الحكومة بطيئة
جدا في تنفيذها
الحمدان :البلد
يحتاج إلى حزم
في كل الهيئات
الحكومية من
رأس السلم إلى
أصغر موظف
طنا :الطريق
الصحيح للنهضة
هو االستثمار في
التنمية البشرية
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بعجلة التنمية والنهوض بالوطن
تتمة المنشور ص12
ت �س �ت �ط �ي��ع ان ت �ن �م��ي االق �ت �ص��اد
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالج � �ت � �م ��اع وك � ��ل م��ا
ي�ل��زم ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ل��ذا يجب
االهتمام بالتنمية البشرية التي
ه ��ي ام� �ت ��داد ل �ك��ل ش� ��يء متمنيا
إقرار املزيد من القوانني التنموية
وال � �ت� ��ي س� �ي� �ك ��ون م� ��ن ال ��داع� �م�ي�ن
الرئيسني لها إلقرارها.
وم��ن جانبه ق��ال النائب كامل
ال� �ع ��وض ��ي ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
أق � ��ر ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن وت��م
ت�ح��وي �ل�ه��ا ال� ��ى م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ولكن القصور يكمن في ال��وزراء
ال ��ذي ��ن ل�ل�أس ��ف ال ي �ب �ح �ث��ون ف��ي
كيفية تطبيق هذه القوانني وكل
م ��ا ت �س��أل �ه��م ي � � ��ردون ب � ��أن م�ه�ل��ة
ال�ت�ط�ب�ي��ق س�ت�ك��ون ب�ع��د  6اشهر
م��ن ن�ش��ره��ا ف��ي ج��ري��دة ال�ك��وي��ت
ال �ي��وم مبينا ان ق��ان��ون العمالة
املنزلية من اهم القوانني التي في
صالح املواطن وغيرها الكثير.
وأض � � � ��اف ال � �ع� ��وض� ��ي ان� � ��ه ف��ي
ال �س��اب��ق واث � �ن ��اء زي� � ��ارة ال �ن ��واب
للدواوين كان يتساءل املواطنون
م� � � ��اذا ق � � ��دم امل � �ج � �ل� ��س؟ ام � � ��ا االن
فسؤالهم مل��اذا ال تنفذ الحكومة
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي أق � � ��رت؟ م�ط��ال�ب��ا
الحكومة بسرعة اإلنجاز والعمل
على فترتني صباحية ومسائية
إلق� � ��رار ال �ق ��وان�ي�ن واالن� �ت� �ه ��اء من
ص� �ي ��اغ ��ة ل ��وائ� �ح� �ه ��ا ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ل�ك��ي ي �ع��رف امل��واط��ن ان املجلس
وال �ح �ك��وم��ة ي�ع�م�لان م�ش�ي��را ال��ى
انه من غير املمكن ان يحلق طائر
التنمية ب�ج�ن��اح ال �ب��رمل��ان وح��ده
بينما جناح الحكومة مكسور.
واوضح العوضي ان املشاريع
ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة ق ��ائ� �م ��ة وف� � ��ي ص ��دد
االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا وب� �ن ��اء م�ش��اري��ع
اخ ��رى ج��دي��دة م�ث��ل ج�س��ر ج��اب��ر
وس� ��اح� ��ة ال �ع �ل��م م� ��ؤك� ��دا ان � ��ه ف��ي
ن� �ه ��اي ��ة ه � ��ذه ال� �س� �ن ��ة س�ي�ت�ل�م��س
امل� ��واط� ��ن اإلن� � �ج � ��ازات ال �ت �ن �م��وي��ة
ال� �ح� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة وال� � �س� � �ن � ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة
سيشاهدون املزيد من املشاريع
ال �ت �ن �م��وي��ة ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ج ��االت
فبناء الوطن يحتاج الى الصبر.
ومن ناحيته قال النائب حمود
ال �ح �م��دان ان ال �ب �ل��د ي �ح �ت��اج ال��ى
ح��زم ف��ي ك��ل الهيئات الحكومية
من رأس السلم الى أصغر موظف
م �ط ��ال �ب ��ا ب � � ��زرع ث� �ق ��اف ��ة ال �ع �ط��اء
لهذا الوطن في النشء الثرائهم
وتنميتهم وعلى الحكومة العمل
ف��ي ج��ل وزارات� �ه ��ا م�ث��ل االوق ��اف
ب��ال �ت��وع �ي��ة واإلع �ل ��ام ب��ال�ت��وج�ي��ه
ال� �ص� �ح� �ي ��ح م � ��ن خ �ل ��ال م �خ �ت �ل��ف
أج �ه��زت �ه��ا وال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع�ل �ي��م

العوضي :من غير
الممكن أن يحلق
طائر التنمية
بجناح البرلمان
وحده بينما جناح
الحكومة مكسور
كامل العوضي

محمد البراك

راكان النصف

أحمد القضيبي

العالي باألمانة والحزم وتكافؤ
ال�ف��رص وت�ك��ري��م املجتهد وإزال��ة
م ��ن ج��ان �ب��ه ال � �ص� ��واب وت�ط�ب�ي��ق
القانون عليه بذلك يهتم الجميع
وننمي بلدنا.
وب� � �ح� � �س � ��ب ال � � �ن � ��ائ� � ��ب م �ح �م��د
ال� �ب ��راك ف ��ان ال �ق��وان�ي�ن ال�ت�ن�م��وي��ة
معطلة بسبب تقاعس الحكومة
غ� �ي ��ر امل � �ب � ��رر وع � � ��دم م� �ج ��ارات� �ه ��ا
إلن� �ج ��ازات ال �ب��رمل��ان ال� ��ذي سطر
اروع ال � � �ص� � ��ور ف� � ��ي ال � �ت � �ع� ��اون
وإق � � � ��رار ال � �ق ��وان �ي�ن م ��وض� �ح ��ا ان
ن � ��واب ال �ب ��رمل ��ان ل ��ن ي ��أل ��وا ج�ه��دا
ف��ي إص ��دار ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�لازم��ة
ل �ل�ارت � �ق ��اء ب ��ال� �ج ��ان ��ب ال �ت �ن �م��وي
بجميع أش �ك��ال��ه ول �ك��ن ن�ح��ن في
ظل حكومة كسولة ذات خطوات
ب �ط �ي �ئ��ة ال ت � ��واك � ��ب امل �ت �ط �ل �ب��ات
الحقيقية للمجتمع.
واك� � � � ��د ال� � � �ب � � ��راك أن ال �ت �ن �م �ي��ة
البشرية ه��ي الركيزة االساسية

ال� �ت ��ي ت ��رت �ك ��ز ع �ل �ي �ه��ا ال �ج ��وان ��ب
ال �ت �ن �م��وي��ة االخ � � ��رى ل ��ذل ��ك ي�ج��ب
االل �ت �ف��اف ح ��ول ال �ش �ب��اب وص�ق��ل
م ��واه �ب �ه ��م وت �س �ه �ي��ل ال �ص �ع��اب
ال� �ت ��ي ف ��ي ط��ري �ق �ه��م واع �ط ��اؤه ��م
ال� � �ف � ��رص � ��ة ل �ل��إن� � �ج � ��از وت� ��دع � �ي� ��م
التنمية عموما مضيفا انه يجب
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة س��رع��ة االن �ت �ه��اء
م ��ن ص �ي��اغ��ة ال �ل��وائ��ح ال��داخ �ل �ي��ة
للقوانني املنجزة وتطبيقها واذا
ط �ل �ب��ت امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
ستجد أيادينا ممتدة لها وهذا
دورن ��ا ال��ذي كفله امل�ش��رع��ون لنا
ورقابتنا ستكون صارمة لها في
حال فشلها في تحقيق ما يصبو
اليه الجميع.
ال � ��ى ذل � ��ك ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب راك � ��ان
ال � �ن � �ص� ��ف ان ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ي �س��ت
ب �ح��اج��ة مل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
وإن ك� �ن ��ا ب� �ح ��اج ��ة ل �ت �ش��ري �ع��ات
فاللجان البرملانية حاضرة ألي

ت �ش��ري��ع وي �ت��م إق � ��راره ت �ح��ت قبة
ال �ب��رمل��ان م��وض�ح��ا ان ��ه وبحسب
ارق � � � � � ��ام م� ��ؤت � �م� ��ر داف � � � � � ��وس ف� ��ان
الكويت متقدمة نسبيا في إقرار
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال �ل��ازم � ��ة ول �ك �ن �ه��ا
م � �ت� ��أخ� ��رة ف � ��ي ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ وه � ��ذه
ليست ارقام محلية او اجتهادات
ش �خ �ص �ي��ة إن� �م ��ا ارق� � � ��ام م��ؤت �م��ر
داف� � ��وس ت ��ؤك ��د ه� ��ذا االم � ��ر واك ��د
النصف ب��ان املعضلة الرئيسية
ف� ��ي ال� �ب� �ل ��د ه� ��ي ال � �ش� ��ق االداري
والتنفيذي والحلول لذلك يجب
ان يضعها اصحاب االختصاص
ال� � ��وزراء ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ون ال�ق��ائ�م��ون
ع�ل��ى ال � ��وزارات مبينا ان تفعيل
ال��دور ال��رق��اب��ي ل�ن��واب االم��ة بات
ض��روري��ا ج��دا ل�ت�ع��رف الحكومة
بأنها تأخرت كثيرا في تنفيذها
للقوانني التي تهم البلد.
وق��ال النائب أحمد القضيبي
ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل ��دي� �ه ��ا ال� �ق� �ن ��وات

واألدوات التنفيذية وليس هناك
نقص ف��ي التشريعات وان وجد
نحن مستعدون إلقرار اي قانون
ي�س��اه��م ف��ي ال�ت�ط��وي��ر وينعكس
على الجانب التنموي مشيرا الى
ان ��ه ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة البعد
ع��ن ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل
م ��ع ال �ق��وان�ي�ن وت �ج��دي��د األم��اك��ن
اإلداري � ��ة امل�ه�م��ة ب��ال�ب�ل��د ب��ال��دم��اء
ال�ش��اب��ة خ�ص��وص��ا ف��ي املناصب
ال�ق�ي��ادي��ة لخلق ف��رص التنافس
وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بني
أفراد املجتمع.
وم � � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب
س� �ل� �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م ان � � ��ه ي �ج��ب
ع� � �ل � ��ى ال � �س � �ل � �ط � �ت�ي��ن االه� � �ت� � �م � ��ام
ب��ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة امل �س �ت��دام��ة
ال �ت��ي ه ��ي االن �ع �ك ��اس ال�ح�ق�ي�ق��ي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة وغ�ي��ره��ا
م��ن ال �ج��وان��ب ال�ت�ن�م��وي��ة االخ��رى
وخ� � � �ل � � ��ق روح امل� � �ن � ��اف� � �س � ��ة ف ��ي
التطوير والبناء ورس��م الخطط
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة ال�لازم��ة
م ��وض� �ح ��ا ان ال �ت �ن �م �ي��ة ت �ح �ت��اج
تضافر جهود السلطتني واتخاذ
ال� � �ق � ��رار امل� �ن ��اس ��ب ل �ي �ن �ع��م اب� �ن ��اء
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب �خ �ي��رات ه��ذا
البلد م��ن خ�لال إق��ام��ة امل��زي��د من
املشاريع التنموية.
وب �ي��ن ال �ل �غ �ي �ص��م ان ال �ك��وي��ت
لديها اإلمكانيات البشرية التي
تستطيع ان ت�س��اه��م ف��ي نهضة
البلد والتي تحتاج من الحكومة
منحها الفرصة لإلبداع والتميز
م� �ط ��ال� �ب ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �م� �ج ��ارات
إن �ج��ازات ال�ب��رمل��ان واإلس� ��راع في
تنفيذ وتطبيق القوانني وعليها
احتضان الشباب ألنهم العنصر
املهم في التنمية ملواكبة التطور
التنموي الذي يشهده العالم.

الحكومة مطالبة بتنفيذ القوانني االقتصادية

البراك :القوانين
التنموية معطلة
بسبب تقاعس
الحكومة غير
المبرر وعدم
مجاراتها إلنجازات
البرلمان
النصف :تفعيل
الدور الرقابي
للمجلس بات
ضروريا جدا لتعرف
الحكومة أنها
تأخرت كثيرا في
تنفيذ القوانين
القضيبي :على
الحكومة البعد
عن البيروقراطية
في التعامل مع
القوانين
اللغيصم :التنمية
تحتاج تضافر
جهود السلطتين
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استضافهما برنامج مفكرة لمناقشة العالقة بين الديمقراطية والتنمية

البغلي والنصف :قسوة الرقابة البرلمانية
للمجالس السابقة عرقلت مشاريع التنمية
استضاف برنامج مفكرة بتلفزيون المجلس
الوزيرين السابقين علي البغلي وسامي النصف
للحديث عن العالقة بين الديمقراطية والتنمية
حيث أكد الوزيران أن سوء استخدام الديمقراطية
يعرقل الجهود التنموية مستشهدين على ذلك
بفترة االحتقان السياسي في عهد المجالس
السابقة والتي أدت إلى توقف التنمية لسنوات.
وفي التفاصيل:
أعرب املحامي والوزير السابق علي
البغلي عن اع�ت�ق��اده ب��أن امل�م��ارس��ات
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ت� ��ؤث� ��ر ف � ��ي ال �ج �ه ��ود
ال�ت�ن�م��وي��ة ارت �ف��اع��ا وان�خ�ف��اض��ا الفتا
إلى أنه في املرحلة السابقة واملعروفة
بأنها مرحلة احتقان سياسي كان فيه
ت��أزي��م ووض ��ع ال�ع�ص��ي ف��ي ال��دوال�ي��ب
وك��ان��ت ه �ن��اك خ�ش�ي��ة م��ن امل�س��ؤول�ين
م��ن ال��رق��اب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة امل �ش��ددة التي
أصبحت معرقلة للتنمية فقد كانت
ال ��رق ��اب ��ة ح� ��ادة واالس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ال
تخص التنمية بقدر ما كانت ألسباب
سياسية فقد كانت الرقابة البرملانية
في واد والتنمية في واد أخر غير أنها
كانت في األخير سببا ولم تكن جميع
األسباب وراء تأخر التنمية.
وقال البغلي إنه في عام  2009كان
هناك  11ألف مشروع تنموي مطلوب
م��ن الحكومة تنفيذها وبالنظر إلى
م� ��ا ت �ح �ق��ق ع �ل ��ى أرض ال� ��واق� ��ع ب�ع��د
م ��رور س��ت س �ن��وات ن �ج��ده ال يتعدى
أص��اب��ع ال�ي��د معتبرا أن ع��دم متابعة
تنفيذ امل�ش��اري��ع ك��ان ال�ط��ام��ة الكبرى
التي تعاني منها الحكومة فاملشروع
يضيع أو يتوقف عند أحد املسؤولني
وي �ن �س��ى ب� �م ��رور ال ��وق ��ت م �ش �ي��را إل��ى
أن م �ع �ظ ��م امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ت �ن �م��وي��ة
ال�ت��ي ك��ان ال�ح��دي��ث ي��دور عنها خالل
ال �س �ن��وات ال �س��اب �ق��ة ح�ب�ي�س��ة اإلدراج
ت �ع �ل��وه��ا األت ��رب ��ة ك �م��ا أش � ��ار إل� ��ى أن
معظم الخطط التنموية ل�ل��وزارات لم
تتغير منذ س�ن��وات وأن�ه��ا ع�ب��ارة عن
قص ولزق حيث يقوم كل وزير جديد
بوضع تعديالت بسيطة وتحديثات
لخطة ال��وزي��ر ال��ذي سبقه وأن معظم
من يتولى حقائب الحكومة الوزارية
ال ي �ك��ون ل��دي��ه ج��دي��د ل�ي�ق��دم��ه وي��أت��ي
بنفس فكر ونهج سابقيه.
وارج� � � ��ع ال �ب �غ �ل��ي أس � �ب� ��اب ض�ع��ف
التنمية ف��ي ال�ك��وي��ت إل��ى ع��دم وج��ود
رؤي � ��ة وم �ن �ظ��وم��ة ح �ق�ي �ق�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � � ��ذي ي� �ع ��ان ��ي ان �خ �ف��اض��ا

م�س�ت�م��را ف��ي م �س �ت��واه ال �ع��ام إض��اف��ة
إل��ى ت�ن��ام��ي ظ��اه��رة ال�ف�س��اد وم�ع��ان��اة
م�ع�ظ��م م �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة م��ن شبهة
التنفيع والفساد ال��ذي أصبح مقننا
ل��درج��ة أن��ه م��ن ال�ص�ع��ب ال�ح��دي��ث عن
مشروع تنموي واحد لم تطله شبهة
ال �ت �ن �ف �ي��ع ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ع� � ��دم وج� ��ود
حقيقي للحكومة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة على
أرض ال��واق��ع وس ��وء ال�ن�ظ��ام اإلداري
بالحكومة وطول الدورة املستندية.
واعتبر البغلي أنه لن توجد رقابة
ومحاسبة شعبية حقيقية للحكومة
ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم وج � ��ود ن �ظ��ام ض��ري�ب��ي
ي� ��دف� ��ع امل � ��واط � ��ن مل� ��راق � �ب� ��ة ال �ح �ك��وم��ة
وطريقة إدارتها ألمواله التي تأخذها
منه الفتا إلى أنه في الدول الغربية ال
يحق ملن ال يدفع الضرائب محاسبة
الحكومة معربا عن اعتقاده بأن البلد
أصابتها نقمة املوارد الطبيعية التي
تهدر الحكومة أموالها من دون تنفيذ
م� �ش ��اري ��ع ت �ن �م��وي��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ت�ح�ق��ق
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ط �ف��رة امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
أحدثتها املوارد الطبيعية مشيرا إلى
أن الديمقراطية الكاملة فيما يخص
ال� �ب ��رمل ��ان وال� �ح� �ي ��اة ال �ن �ي��اب �ي��ة ت�ع�ن��ي
وج� ��ود أحزاب تطرح ب��رام��ج ي�خ�ت��ار
ال �ن��اخ��ب م ��ن ب�ي�ن�ه��ا م ��ا ي �ت��وس��م فيه
ت�ح�ق�ي��ق ط�م��وح��ات��ه وأح�ل�ام��ه ل�ب�لاده
حيث يطرح كل حزب رؤيته للمشاريع
التنموية العاجلة وب��ال�ت��ال��ي يتمكن
ال�ن��اخ��ب ك��ل أرب ��ع س �ن��وات م��ن تقييم
األحزاب وتحديد أكثرها نفعا للبالد
م �ع��رب��ا ع ��ن اع �ت �ق��اده ب �ن��اء ع �ل��ى ذل��ك
ب ��أن روح ال��دي�م�ق��راط�ي��ة الحقيقية ال
تتواجد من دون إشهار أحزاب.
وش��دد على أن أي عملية تنموية
ج��ادة الب��د م��ن أن تنطلق م��ن القطاع
التعليمي والبحث العلمي مشيرا إلى
اع�ت�ق��اده ب��أن منع االخ�ت�لاط م��ن أب��رز
أس �ب��اب اض �م �ح�لال ال�ت�ع�ل�ي��م وع��رق�ل��ة
نهضته إض��اف��ة إل��ى املتابعة ال�ج��ادة
مل�ش��اري��ع التنمية القائمة وامل�ش��اري��ع

علي البغلي

سامي النصف

ال �ج��دي��دة م�ن�ه��ا وال �ع �م��ل ع �ل��ى وض��ع
حد للفساد القائم في معظم الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م �ق �ت��رح��ا إن � �ش� ��اء ل�ج�ن��ة
برملانية خاصة تكون مهامها متابعة
تنفيذ الحكومة للمشاريع التنموية
وي �ك��ون ل��دي�ه��ا خ �ب��راء ت�ض��ع ال�ح�ل��ول
وت �س��اع��د ال � � ��وزارات ال �ت��ي ت�ت��أخ��ر في
ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري�ع�ه��ا التنموية مؤكدا
أن جميع املواطنني عطشى ملشاريع
ال �ت �ن �م �ي��ة وأن الشعب ل ��ن ي �ف ��رط ف��ي
ج ��زء م��ن ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ت��ي يتمتع
بها حتى لو كانت تلك الديمقراطية
م �ن �ق��وص��ة م �خ �ت �ت �م��ا ب � ��اإلع � ��راب ع��ن
ت �ف��اؤل��ه ب��امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وأن ي��ؤدي
ال �ت �ع ��اون اإلي �ج ��اب ��ي ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين
إلصالح عيوب وخلل حقبة االحتقان
السياسي.

السياسية بتحقيق إنجازات تنموية
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع لذلك ن�ع�ت�ق��د أن
التنمية م �ش��روع ق��ائ��م ب��ذات��ه يعتمد
ع �ل��ى ت ��واف ��ر ال �ب �ن �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة م��ن
التعليم والصحة والتدريب املستمر
وث� �ق ��اف ��ة اإلن� � �ج � ��از واح � � �ت � ��رام ال �ع �م��ل
ووج � � ��ود م ��راك ��ز األب � �ح� ��اث امل �ت �ق��دم��ة
مستشهدا بالتجربة الصينية التي
ت�ش�ه��د م �ش��اري��ع ت�ن�م��وي��ة م�ت�م�ي��زة ال
رابط بينها وبني وجود الديمقراطية
من عدمه.
وت� � � ��اب� � � ��ع ف� � � ��ي ه � � � � ��ذا ال � � � �ص� � � ��دد أن
ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ك ��ام �ل ��ة
الدسم  غير أن دوره��ا األكبر ينصب
ع � �ل� ��ى ح � ��ري � ��ة ال � � � � ��رأي أم� � � ��ا ال �ت �ن �م �ي��ة
فتتعلق بوجود مقومات ورؤى أدى
غيابها إل��ى ت��راج��ع التنمية بخالف
م� ��ا ي� �ح ��دث ف� ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ت��ي
ت�ق��دم��ت ع�ل��ى ال �ك��وي��ت ب�ف�ض��ل ال ��رؤى
التنموية والنظرة املستقبلية الثاقبة
وصوال إلى األهم وهو توافر وسائل
املحاسبة ومحاربة الفساد.
وأشار النصف إلى أن كل الدراسات
ال�ت��ي تعلقت ب��أس�ب��اب ت��أخ��ر التنمية
ي��أت��ي ف ��ي م �ق��دم�ت�ه��ا ال �ف �س��اد وال� ��ذي
ت �ش �ه��د ال �ك��وي��ت ت��راج �ع��ا ع �ل��ى ك��اف��ة
م��ؤش��رات��ه العاملية معتبرا أن وج��ود
الديمقراطية كاملة ال��دس��م ال يعتبر
دواء لجميع العلل التي نشكو منها
وإن كان توافرها أرضية مهمة لقيام
ال � ��رؤى ال�ت�ق��دم�ي��ة وم �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
بفاعلية مشيرا إل��ى أن��ه وبرغم إق��رار
ال�ج�م�ي��ع ب��وج��ود ص��ور ل�ل�ف�س��اد غير
أن ذل ��ك ل��م ي�ت��رج��م م�ن��ذ ق �ي��ام ال�ح�ي��اة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب� ��زج م �س��ؤول
ف ��اس ��د ف ��ي ال �س �ج��ن وق� � ��ال إن ن�ق��ص
األوراق امل �ح��ال��ة إل� ��ى ال �ق �ض��اء خ�ط��أ
إجرائي حكومي متكرر أدى لحفظ 80
 %من القضايا املرفوعة أمام املحاكم.
ك� �م ��ا أك � � ��د م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ح �ك ��وم ��ة
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي إع ��داد األرض �ي��ة املالئمة
للقيام باملهام التنموية املوكلة إليها

نظرة مستقبلية
وم� ��ن ج �ه �ت��ه اع �ت �ب��ر وزي � ��ر اإلع �ل�ام
ال �س��اب��ق وال �ك��ات��ب ال�ص�ح�ف��ي س��ام��ي
النصف أن التنمية تعتمد باألساس
ع �ل��ى وج � ��ود ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي تمتلك
ال��رؤى والنظرة املستقبلية السديدة
غير أن الرقابة املشددة في غير محلها
واالس �ت �ج��واب��ات ال�ك�ث�ي��رة ت�ع��رق��ل من
دون ش��ك ال�ج�ه��ود ال�ت�ن�م��وي��ة ل�ل��دول��ة
م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��اده ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
ب ��أن االس �ت �ج��واب��ات وف �ق��ا ل�ل�ت�ج��ارب
السابقة فريدة من نوعها حيث أنها
ت�ع��رق��ل العمل أك�ث��ر م��ن ك��ون�ه��ا تفيد
ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا ح�ي��ث ي�ت��رك
ال��وزي��ر م�ت��اب�ع��ة امل �ش��اري��ع ويستنفد
جهده وجهد فريقه في تفنيد محور
االستجواب.
وق ��ال ال�ن�ص��ف إن ال �ح��دي��ث ع��ن أن
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة س�ب��ب رئ�ي�س��ي لعرقلة
ال �ت �ن �م �ي��ة م� � � ��ردود ع �ل �ي��ه ب��ال �ت �ج��رب��ة
ال ��واق� �ع� �ي ��ة ح �ي ��ث ت �ع �ط �ل��ت ال �ت �ج��رب��ة
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ل��دي �ن��ا ل �س �ن ��وات ول��م
يقابلها تقدم تنموي ولم تقم الحكومة
ب ��رغ ��م غ� �ي ��اب ال � �ب ��رمل ��ان وامل � �س � ��اءالت

عن طريق حسن اختيار قيادييها في
مختلف ال� ��وزارات وال�ح��رص على أال
يتولى املنصب الوزاري إال من تتوافر
فيه شروط القدرة على القيادة والعمل
والبعد عن أي شبهات مالية معتبرا
أن ذل ��ك ب��داي��ة ال �ط��ري��ق ن �ح��و ال �ق��درة
ع�ل��ى اإلن �ج��از م��ن خ�ل�ال ت��واف��ر وزراء
أكفاء وباالستفادة من تعاون مجلس
األمة معهم وتوفير ما يحتاجونه من
التشريعات امل�س��ان��دة ي�ك��ون الجميع
قد أدى دوره كما ينبغي هذا بخالف
م��ا إذا وج ��د م�ج�ل��س ي �ش��رع للتنمية
وح �ك��وم��ة ت �ع��ان��ي ب�ط�ئ��ا ف��ي التنفيذ
فإنه س�ي��ؤدي ف��ي النهاية إل��ى نتائج
بطيئة.
وأشار إلى أن املركز املالي هو البديل
األم� �ث ��ل ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ل�ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل غير أنه أوضح أن هدف
تحويل الكويت إلى مركز مالي يعاني
م �م��ا ت �ع��ان �ي��ه م� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م �ي��ة م��ن
أوج��ه قصور وأن��ه حتى اآلن ال توجد
إج� ��راءات على أرض ال��واق��ع لتحقيقه
موضحا أن ت�ق��دم دول الخليج ارتكز
ع �ل ��ى ن �ج��اح �ه �م��ا ف� ��ي إي � �ج� ��اد ب ��دائ ��ل
للنفط لدرجة أن النفط لدى بعضهما
ت��راج�ع��ت نسبة مساهمته ف��ي الدخل
القومي إلى .% 25
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��رؤي� �ت ��ه ل�ق�ض�ي��ة
الضرائب ق��ال النصف :ال أؤيدها في
ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ألن��ه الب��د أن تسبقها
إج� � � ��راءات ت �ت �ع �ل��ق ب �ت��رش �ي��د اإلن �ف ��اق
الحكومي ومن ثم يتم تهيأت املواطن
ل ��دف ��ع ال �ض��ري �ب��ة ل �س��ت م �ع �ه��ا داع �ي��ا
الحكومة إل��ى التركيز على مشاريع
التنمية التي ينتظر منها أن تدر دخال
وت�ج�م�ي��د امل �ش��اري��ع األخ � ��رى ال �ت��ي ال
ينتظر منها توفير عائد مالي لخزانة
الدولة تماشيا مع حالة العجز املالي
الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا.
وت��اب��ع :الب ��د أن ن�ع�م��ل ع�ل��ى غ��رس
م �ف �ه��وم دي �م��وم��ة ال ��دول ��ة ف ��ي أذه� ��ان
امل��واط�ن�ين وم��ن ث��م ف��إن على الجميع
واجبات البد من القيام بها تجاه بلده
واألخ� ��ذ ب��ال�ت��داب�ي��ر ال �ت��ي ت �ع��زز ف�ك��رة
اإلن� �ج ��از ف ��ي ال �ع �م��ل وع� ��دم ال �ت��راخ��ي
ب��اخ �ت �ي��ار ال ��رج ��ل امل �ن ��اس ��ب ل�ل�م�ك��ان
املناسب ومحاربة الفساد.
م�ع�ت�ب��را ان ذل ��ك ي�ت�ط�ل��ب اس �ت �ق��رار
الوزراء في مناصبهم لفترة من الزمن
تمكنهم م��ن تطبيق س�ي��اس��ات�ه��م في
ال � � ��وزارات وم ��ن ث ��م ت �ت��م م�ح��اس�ب�ت�ه��م
ب�ع��د ان �ق �ض��اء ف �ت��رة م�ن��اس�ب��ة تتضح
من خاللها سياسة الوزير وتأثيرها
إيجابا أو سلبا على سير العمل.

البغلي :منذ عام
 2009يوجد 11
ألف مشروع
تنموي وما نفذ
منها ال يتعدى
أصابع اليد
خطط الوزارات
قص ولزق وما
يقوم به الوزير
الجديد هو تحديث
لبياناتها
النصف :تراجع
الترتيب على
مؤشرات الفساد
وضعف اإلنجاز
الحكومي أكثر ما
تعانيه التنمية
الكويتية
األخطاء اإلجرائية
للملفات المحالة
إلى القضاء تتسبب
في حفظ ٪ 80
من قضايا الفساد
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المواصالت تدشن المرحلة
الثانية من األلياف الضوئية
دش��ن وزي ��ر امل��واص�ل�ات وزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال� �ك� �ن ��دري امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
مشروع االل�ي��اف الضوئية التي
ت � �ه� ��دف ال� � ��ى ت ��وص� �ي ��ل ان �ت ��رن ��ت
وات� �ص ��االت ع��ال�ي��ة ال �س��رع��ة ل �ـ34
منطقة في الكويت.
وق � � � � � ��ال ال � � � ��وزي � � � ��ر ال� � �ك� � �ن � ��دري
ف� ��ي ك �ل �م��ة ب �ح �ف��ل ال� �ت ��دش�ي�ن ان
امل ��واص�ل�ات ت�س�ع��ى ال ��ى ت�ط��وي��ر
شبكة خطوط الهواتف االرضية
وت�ح��وي�ل�ه��ا م��ن شبكة نحاسية
ال��ى شبكة ألياف ضوئية عالية
السرعة.
وأض � ��اف أن ال �ش �ب �ك��ة ال �ج��دي��دة
ت��رت �ق��ي ب �ج��ودة خ��دم��ات ال�ه��ات��ف
واالن �ت��رن��ت وزي � ��ادة ال �س��رع��ة ال��ى
معدالت عاملية إلى جانب إمكانية
إضافة خدمات حديثة تطرح ألول
م ��رة ك��ال�ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ال��رق�م��ي
عالي الوضوح.

عيسى الكندري

م ��ن ج��ان �ب��ه أك ��د وك �ي��ل وزارة
امل� ��واص �ل�ات ح �م �ي��د ال �ق �ط��ان ف��ي
كلمة مماثلة أن أهمية مشروع
األل� � � � �ي � � � ��اف ال� � �ض � ��وئ� � �ي � ��ة ف ��اي� �ب ��ر
اوبتكس تأتي باعتبارها أحدث
أن �ظ �م��ة االت� �ص ��االت ب��ال �ع��ال��م ملا
ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات إل�ك�ت��رون�ي��ة

متعددة وتقديم س��رع��ات عالية
ل� �ن� �ق ��ل امل � �ع � �ل � ��وم � ��ات وال� � �ص � ��وت
والفيديو للمشتركني بسرعات
تصل ألكثر من  70ميجابايت.
و قال املدير التنفيذي لشركة
ه � ��واوي ال �ك��وي��ت امل �ش��رف��ة ع�ل��ى
تنفيذ امل�ش��روع تريفور ل��وي إن
املشروع من شأنه االرتقاء بنظام
االت�ص��االت ونقل املعلومات في
الكويت يذكر أن مشروع املرحلة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ل �ش �ب �ك��ات ال �ض��وئ �ي��ة
ي �ش �م��ل  34م�ن�ط�ق��ة م ��ن ضمنها
م�ن��اط��ق م �ش��رف وب �ي��ان وم �ي��دان
حولي وصباح السالم والعدان
والقصور.

الصبيح :الكويت حرصت على
تحمل مسؤولياتها اإلنسانية
أك � � � ��د م � ��دي � ��ر إدارة امل� �ت ��اب� �ع ��ة
وال �ت �ن �س �ي ��ق ب� � � � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
السفير ناصر الصبيح ان الكويت
ب�ق�ي��ادة س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح��رص��ت على تحمل مسؤوليتها
االنسانية على الصعيد اإلقليمي
وال ��دول ��ي ح�ي��ث اس�ت�ض��اف��ت خ�لال
السنوات املاضية ثالثة مؤتمرات
دول � � � �ي� � � ��ة ل � �ل � �م� ��ان � �ح�ي��ن ل �ل�اج � �ئ �ي�ن
ال�س��وري�ين وت��م جمع  7.7مليارات
دوالر من خاللها بما في ذل��ك 1.3
م�ل�ي��ار م��ن ال �ك��وي��ت .وأن �ه��ا ت�ب��وأت
املرتبة األولى في تقديم املساعدات
االنسانية لعام  2014وفقا لتقرير
املساعدات اإلنسانية العاملي.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف � ��ي ك �ل �م ��ة ل �ل �س �ف �ي��ر
الصبيح خالل افتتاح أعمال الندوة
امل�ت�خ�ص�ص��ة ال �ت��ي ع�ق��ده��ا املعهد
ال��دب�ل��وم��اس��ي ام��س ب��ال�ت�ع��اون مع
ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي
واللجنة الدولية للصليب األحمر
وح �م �ل��ت ع �ن��وان ال �ق��ان��ون ال��دول��ي
االن �س ��ان ��ي ودول� � ��ة ال �ك��وي��ت.ودع��ا
ال � � ��دول ال� ��ى ال� ��وف� ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا
ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد الس �ي �م��ا ف ��ي ظل
ال �ت �ح��دي��ات ال �ح��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رق��ل
مسيرة العمل االن�س��ان��ي وخاصة
االم� �ن� �ي ��ة الف� �ت ��ا إل � ��ى أن امل �ج �ت �م��ع

أخبار

السفير الصبيح متحدثا خالل افتتاح ندوة املعهد الدبلوماسي

ال��دول��ي ي��واج��ه ت�ف��اق�م��ا ل�لأوض��اع
االنسانية بشكل واض��ح من جراء
األزم ��ات اإلنسانية التي تشهدها
ال �ع��دي��د م ��ن م �ن��اط��ق ال� �ص ��راع في
العالم العربي.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي ��ة ال� �ه�ل�ال
األح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي أن ��ور ال�ح�س��اوي
إن حقوق االنسان وما يتصل بها
م��ن ح��ري��ات ال تعد أم��را اختياريا
في عالم اليوم بل أصبحت من أهم
املوضوعات التي تحظى باهتمام
ع��امل��ي وإق�ل�ي�م��ي وم�ح�ل��ي وأوض��ح
أن م��ا حققته الجمعية م��ن مكانة
متميزة ف��ي العمل االنساني على
املستويني املحلي والدولي جعلها
ن� �م ��وذج ��ا ف� ��ي ال� �ع� �م ��ل ال �ت �ط��وع��ي

ال� �ك ��وي� �ت ��ي وت � �ق� ��دي� ��م امل � �س� ��اع� ��دات
اإلغ ��اث� �ي ��ة اإلن �س��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت��أت��ي
ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر
ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح.
ب ��دوره ��ا ق ��ال ��ت ن ��ائ ��ب امل �ف��وض
اإلقليمي للجنة الدولية للصليب
األحمر في الكويت رانيا مشلب إن
ال�ع��ال��م يحتفل ه��ذه السنة بمرور
 50ع ��ام ��ا ع� �ل ��ى ت ��رس� �ي ��خ م� �ب ��ادئ
ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي م �ش �ي��رة إل ��ى أن
ال �ك��وي��ت ن��ال��ت ل �ق��ب م��رك��ز ال�ع�م��ل
االن �س ��ان ��ي ف ��ي م �س��اع��دة ض�ح��اي��ا
النزاعات املسلحة وإغاثة املدنيني.
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العيسى :أسئلة االمتحانات
في مستوى الطلبة وقدراتهم
أكد وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د .ب��در العيسى ان ال��وزارة
ح� ��رص� ��ت ع� �ل ��ى ان ت � �ك� ��ون اس �ئ �ل��ة
االم�ت�ح��ان��ات ف��ي م�س�ت��وى الطالب
وق� � ��درات� � ��ه اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ت �ن��وع �ه��ا
لتشمل ما تمت دراسته خالل تلك
الفترة.
وق� ��ال د .ال�ع�ي�س��ى ف��ي ت�ص��ري��ح
لـكونا عقب جولة تفقدية قام بها
ع �ل��ى ل �ج��ان اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ث��ان��وي��ة
ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وزي��ارة ثانوية ام عامراالنصارية
ب � �ن� ��ات وث� ��ان� ��وي� ��ة م� ��رش� ��د ال � �ب� ��ذال
ب �ن�ين ام ��س إن ال � � ��وزارة بمختلف
قطاعاتها لم تأل جهدا في توفير
ك ��ل االس � �ت � �ع� ��دادات وال �ت �ج �ه �ي��زات
م��ن أج��ل ت��وف�ي��ر األج� ��واء املناسبة
ل �ل �ط�ل�اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات اس� �ت� �ع ��دادا
النطالق اختبارات الفترة الثانية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال �ع ��ام
ملنطقة الفروانية التعليمية جاسم

الداخلية حريصون
على تأمين دور
العبادة المسيحية
استقبل وكيل وزارة الداخلية
ال �ف��ري��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د ممثلي
الكنائس في الكويت وذلك ضمن
سلسلة م��ن ال�ل�ق��اءات التنسيقية
امل� � �س� � �ت� � �م � ��رة م � � ��ع ك � � ��ل ال � �ج � �ه� ��ات
والطوائف الدينية بالبالد.
وق��ال��ت إدارة االع �ل��ام االم �ن��ي
ب��ال��وزارة في بيان صحافي امس
ان الفريق الفهد اكد حرص وزارة
الداخلية على تأمني دور العبادة
الخاصة بأبناء الديانة املسيحية
وعلى أمن وسالمة مرتاديها.
وأض � ��اف � ��ت أن ت� �ل ��ك ال� �ل� �ق ��اءات
ت��أت��ي ف��ي إط��ار تعزيز اإلج ��راءات
الوقائية واتخاذ التدابير األمنية
واالح �ت��رازي��ة وت �ب��ادل ال� ��رؤى في
ظ��ل األوض��اع التي تتطلب املزيد
م��ن ال�ح�ي�ط��ة وال �ت �ع��اون وإس �ن��اد
ال�ج�ه��ود امل�ش�ت��رك��ة ل��دع��م ال� ��وزارة
في إجراءاتها.
وذك� ��رت أن ال �ف��ري��ق ال�ف�ه��د نقل
ت� �ح� �ي ��ات وت� �ق ��دي ��ر ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د مل�م�ث�ل��ي
ال� �ك� �ن ��ائ ��س ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت م ��ؤك ��دا
ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى أن ي� �ن� �ع ��م ج �م �ي��ع
امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ع � �ل ��ى أرض ال� �ك ��وي ��ت
ب�ح��ري��ة ال�ع�ق�ي��دة وأداء ال�ع�ب��ادات
ف��ي أج��واء مستقرة وآم�ن��ة ملؤها
ال �ت �س��ام��ح وامل� �ح� �ب ��ة وال �ت �ع��اي��ش
الديني والعيش بأمان على أرض
املحبة والسالم.

وزير التربية خالل جولته على لجان االختبارات

ب ��وح �م ��د ان ع � ��دد ط �ل��اب امل��رح �ل��ة
ال �ث��ان��وي��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ف��روان �ي��ة
التعليمية بلغ  19337بينهم 6985
طالبا وطالبة ف��ي الصف العاشر
و 2487ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة ف��ي الصف
الحادي عشر علمي و 2816طالبا

وط ��ال � �ب ��ة ف � ��ي األدب � � � ��ي أم� � ��ا ط�ل�اب
الصف ال�ـ  12علمي فيبلغ عددهم
 3465طالبا وطالبة في حني يبلغ
عدد طالب الصف الـ  12أدبي 3584
طالبا وطالبة.

الكهرباء والماء تنظم
ندوتها الثالثة غدا
ق� ��ال وك� �ي ��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء
واملاء املهندس محمد بوشهري
إن ال � � � � ��وزارة س �ت �ع �ق��د ن��دوت �ه��ا
الثالثة غدا األربعاء بمركز تنمية
مصادر املياه بمنطقة الشويخ
ت �ح��ت ع �ن��وان ب ��اإلب ��داع ن�ت�ف��وق
وستكون حول االب��داع في بيئة
ال�ع�م��ل وم ��دى ارت �ب��اط��ه بتطور
امل�ج�ت�م��ع وت �ق��دم��ه .وأض� ��اف أن��ه
سيشارك في الندوة محاضرون
م ��ن أص� �ح ��اب االخ �ت �ص��اص في
مختلف مؤسسات الدولة وفقا
مل��ا ستتضمنه م �ح��اور ال �ن��دوة
وال � �ب � �ن� ��ود امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب ��وس ��ائ ��ل
وقنوات االب��داع وم��دى ارتباطه
بثقافة املجتمع وتحويل األفكار
إلى ابتكارات وحقائق لالرتقاء
بالعنصر ال�ب�ش��ري وامل�س��اه�م��ة
في تنمية القدرات واملهارات.
وأوض� � � ��ح أن ه � ��ذه ال � �ن� ��دوات
ت �س �ه��م ف ��ي خ �ل��ق ف� ��رص مكثفة
للتواصل مع عموم املستهلكني
بمختلف شرائحهم لتشجيعهم
على تبني سلوكيات إيجابية
ت � �ع� ��زز م� �س � �ت ��وى ال � ��وع � ��ي ل ��دى
ال � �ج � �م � �ي� ��ع ل� � �ل� � �خ � ��روج ب� �ج� �ه ��ود
متميزة وأفكار بناءة تهدف إلى
تقدم املجتمع.
وذك � � ��ر أن ال� � �ن � ��دوة س�ت�س�ل��ط
ال � �ض � ��وء ك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى ال �ج �ه ��ود
امل �ب ��ذول ��ة واإلم� �ك ��ان ��ات امل �ت��اح��ة

محمد بوشهري

ل �ل �ت �ع��ام��ل اإلي � �ج� ��اب� ��ي ال � �ه ��ادف
ب��دع��م م�س�ي��رة ال �ع �ط��اء وال��رؤي��ة
الواضحة ف��ي استغالل العقول
االب ��داع� �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل في
مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الدعوة لحضور
ال� � �ن � ��دوة س �ت �ع �م��م ع� �ل ��ى ج�م�ي��ع
ال ��وزارات وامل��ؤس�س��ات ليتسنى
للجميع ال�ح�ض��ور واالس�ت�ف��ادة
ودعم الجهود الساعية لترسيخ
مفهوم االبداع واملبدعني.
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المدرسة المباركية تحتفل
بمرور  104أعوام على إنشائها
تحتفل املدرسة املباركية بمرور
 104أع ��وام على فتح اب��واب�ه��ا ام��ام
ابناء الكويت في  22ديسمبر .1911
وقد سميت باملباركية نسبة إلى
الشيخ مبارك الصباح وكان الشيخ
ي ��وس ��ف ب ��ن ع �ي �س��ى ال �ق �ن��اع��ي أول
مدير للمدرسة املباركية وهو أحد
أقطاب الحركة التعليمية والفكرية
في الكويت وأعقبه في ادارتها على
ال �ت��وال��ي ي��وس��ف ب��ن ح �م��ود وع�م��ر
ع ��اص ��م األزم� � �ي � ��ري وع� �ب ��د ال �ع��زي��ز
الرشيد ومحمد خراشي املنفلوطي
لتكون اكبر مشروع ثقافي تربوي
في تاريخ دول��ة الكويت.وكان لتلك
امل��درس��ة ال� ��دور األك �ب��ر ف��ي تخريج
عدد من أبناء الكويت الذين رسموا
ط��ري��ق ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة ف ��ي ال �ب�لاد
ف��ي م��ا بعد وق ��ادوا ح��رك��ة التنوير
ومنهم على سبيل املثال ال الحصر
ط �ب �ق��ا ل �ل �ت �س �ل �س��ل ال ��زم� �ن ��ي اح �م��د
ال �ب �ش ��ر ال� ��روم� ��ي واح � �م� ��د م �ش ��اري
ال� �ع ��دوان ��ي وح� �م ��د ع �ي �س��ى ج��اس��م
ال ��رج� �ي ��ب وع� ��ال� ��م ال �ف �ل ��ك ال ��دك� �ت ��ور
ص��ال��ح العجيري وع�ب��د ال�ل��ه زكريا
األن� �ص ��اري وع �ب��د ال �ل��ه األن �ص ��اري
وف� �ه ��د ال �ع �س �ك��ر وم �ح �م��د م �س��اع��د
الصالح وامير القلوب الشيخ جابر
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وصاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح

الهيئة التدريسية وعدد من طلبة املدرسة املباركية

األحمد الجابر الصباح.
وك��ان��ت امل ��درس ��ة امل �ب��ارك �ي��ة منذ
ت��أس�ي�س�ه��ا ت �ق��وم ع �ل��ى م�س��اه�م��ات
امل��واط�ن�ين م��ن ت�ب��رع��ات إض��اف��ة إلى
رس� ��وم ت�س�ج�ي��ل ال�ط�ل�ب��ة ح �ت��ى ق��ام
م �ج �ل��س امل� �ع ��ارف «وزارة ال�ت��رب�ي��ة
حاليا» بضمها عام  1936لتصبح
ت� �ح ��ت إدارة ال� �ح� �ك ��وم ��ة واس �ت �م��ر
ال� �ت ��دري ��س ف �ي �ه��ا ح �ت��ى ع� ��ام 1985
ح� �ي ��ث اس � �ت � �خ� ��دم م �ب �ن ��ى امل� ��درس� ��ة

إلنشاء املكتبة املركزية في الكويت.
وقال مدير ادارة اآلثار واملتاحف
ف � ��ي امل � �ج � �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن ��ون واآلداب س �ل �م��ان ب��ول�ن��د
ل � �ـ(ك� ��ون� ��ا) إن «امل � �ب� ��ارك � �ي� ��ة» ك��ان��ت
امل �ن ��ارة ال �ت��ي ات�ج�ه��ت إل�ي�ه��ا ع�ق��ول
امل �ث �ق �ف�ين ل �ت �ك��ون م ��رك ��زا وم �ن �ت��دى
فكريا لكل فئات املجتمع الكويتي
ث �ق��اف �ي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا واق �ت �ص��ادي��ا
وأض� ��اف ب��ول�ن��د أن امل��درس��ة ق��ام��ت

الوفيات

املدخل الرئيسي للمدرسة

على التبرعات حيث انطلقت حملة
ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات ال �ت��ي اس�ت�غ��رق��ت
عشرة أشهر ليتم جمع مبلغ وصل
إلى  77ألفا و 550روبية.
وأش� � ��ار ال� ��ى ان� ��ه ب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن الترتيبات فتحت أول مدرسة
نظامية ف��ي ال�ك��وي��ت أب��واب �ه��ا أم��ام
ال� �ط�ل�اب ف ��ي  22دي �س �م �ب��ر م ��ن ع��ام
 1911ح�ي��ث س ��ارع أه��ال��ي ال�ك��وي��ت
ب�ت�س�ج�ي��ل أب �ن��ائ �ه��م وق ��د ب �ل��غ ع��دد

ال�ط�لاب عند االف�ت�ت��اح  254تلميذا
وب �ع��د خ�م��س س �ن��وات ب�ل��غ ع��دده��م
 341تلميذا..
وعما آلت اليه املدرسة املباركية
ذكر بولند انه في عام  1979تم نقل
تبعيتها الى املجلس الوطني الذي
ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ره��ا ل �ت �ك��ون م�ق��را
للمكتبة املركزية.

الناجم :المشاريع الخيرية الكويتية في إفريقيا عالمة مضيئة
إن امل �ش��اري��ع ال�خ�ي��ري��ة الكويتية
في القارة االفريقية عالمة مضيئة
في تاريخ الكويت االنساني.
بمشاركة سفير الكويت لدى
ج�م�ه��وري��ة ت�ن��زان�ي��ا امل�ت�ح��دة جاسم
ال �ن��اج��م ت��م ام ��س اف �ت �ت��اح م�ش��اري��ع
خيرية كويتية ممولة م��ن جمعية
احياء التراث االسالمي منها مركز
ل��دار االي�ت��ام للبنات ومسجد وبئر
ارت��وازي��ة اض��اف��ة ال��ى افتتاح مبنى
جديد الدارة مدرسة كانت الجمعية
قد مولته.

وقال السفير الناجم إن املشاريع
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ق� ��ارة
االفريقية عالمة مضيئة في تاريخ
الكويت االنساني واضاف في بيان
ل� �ـ (ك ��ون ��ا ) أن م �ث��ل ه� ��ذه امل �ش��اري��ع
ت �ج �س��د امل �ع �ن��ى ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �م��ودة
والرحمة بني املسلمني في مختلف
دول العالم اضافة الى دور الكويت
االن� �س ��ان ��ي ف ��ي ظ ��ل ق� �ي ��ادة ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح قائد
العمل االنساني.

وشارك في االفتتاح نائب رئيس
لجنة القارة االفريقية الشيخ جمال
اب��راه �ي��م ال�ح�م�ي��دي وم �س��ؤول قسم
املشاريع الشيخ راشد أحمد القطان
اض ��اف ��ة ال � ��ى م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال �ف��رق��ان
االسالمي الداعية جمعة عمر.
ي��ذك��ر ان ل�ج�ن��ة ال� �ق ��ارة االق��ري �ق��ة
في جمعية احياء التراث االسالمي
ن � �ف � ��ذت ن � �ح ��و  238م � �ش� ��روع� ��ا ف��ي
ت �ن��زان �ي��ا م��اب�ي�ن م �س��اج��د وم� ��دارس
وآب� � ��ار ارت � ��وازي � ��ة اض ��اف ��ة ال� ��ى دور
االيتام وكفالة أيتام.
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● إب��راه�ي��م محمد حمد ال�ص��ال��ح51 ،
عاما( ،شيع) ،رجال :الزهراء ،ق ،5ش،509
م ،30تلفون ،99242320 :نساء :االندلس،
ق ،5ش ،4م ،210تلفون50050650 :
● سليمة محمد يعقوب بوحيمد69 ،
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تلفون60600071 :
● ي � �ع � �ق � ��وب ي� � ��وس� � ��ف ع � �ب� ��دال� ��رض� ��ا
ع�ب��دال�ع��زي��ز 73 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
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● اس �م��اء اح �م��د ب ��ور ح��اج��ي اح �م��د،
زوجة :جاسم محمد العطار31 ،عاما،
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ارم� �ل ��ة :س �ع��د ج �م �ع��ان ال �ع ��ازم ��ي78 ،
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