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التشريعية تصوت
على قانون
هيئة مكافحة
الفساد اليوم

 36سؤاال جديدا
من  16نائبا
على جدول أعمال
جلسة الثالثاء

القالف يفوز
بذهبية «االيبيه»
في بطولة أمريكا
الشمالية للمبارزة

أكد أن ما يتردد مجرد دراسات ومقترحات من مكاتب أجنبية

الحريص لـ «الدستور» :وزير المالية أبلغني
عدم وجود قرار برفع الدعم حتى اآلن
دعوات نيابية لعقد جلسة خاصة لمناقشة حل عجز الموازنة بعيدا عن جيب المواطن
نقل ال�ن��ائ��ب م�ب��ارك ال�ح��ري��ص عن
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
امل ��ال �ي ��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ان� ��س ال �ص��ال��ح
تأكيده أنه ال يوجد اي ق��رار حكومي
لرفع الدعم عن اسعار الخدمات حتى
اآلن.
وقال الحريص في تصريح خاص
ل �ـ«ال��دس �ت��ور» :وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ابلغني
بأنه ال يوجد اي مشروع لرفع الدعم
وان ما نشر في وسائل االعالم مجرد
دراس� � � � ��ات وم� �ق� �ت ��رح ��ات م� ��ن م �ك��ات��ب
استشارات اجنبية.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي دع ��ا
ف�ي��ه ع��دد م��ن ال �ن��واب ف��ي تصريحات
لـ«الدستور» الى ض��رورة عقد جلسة
خاصة ملناقشة توجه الحكومة لرفع
ال� ��دع� ��م ع� ��ن ب �ع ��ض ال� �خ ��دم ��ات م�ن�ه��ا
ال �ب �ن��زي��ن ،ف�ي�م��ا اك ��د ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال�ت�م�ي�م��ي ف��ي ت�ص��ري��ح م�م��اث��ل ان ��ه ال
يوجد اي ق��رار لرفع الدعم حتى اآلن
وم � ��ا ي � �ت ��ردد م� �ج ��رد م �ق �ت��رح��ات ي�ت��م
بحثها والتناقش حولها.
ال��ى ذل��ك أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب محمد طنا
ت ��أي� �ي ��ده ع �ق��د ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ب �ش��أن
ت��وج��ه الحكومة ف��ي ش��أن رف��ع الدعم
ع��ن ال�ب�ن��زي��ن وب �ع��ض م ��واد التموين
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� � ��رورة ع� ��دم امل �س��اس

الغانم يختتم جولة شملت القاهرة وجنيف

ب��دخ��ل امل��واط��ن واذا ك��ان��ت ه�ن��اك نية
ل �س��د ال �ع �ج��ز ف �ي �ج��ب ان ت �ك ��ون وف��ق
دراسات.
ف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه اك � ��د ال �ن��ائ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف ان االم � �ت � �ي ��ازات
وامل �ك��اف��آت ال �ت��ي ت�ص��رف�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
ل �ل �ق �ي��ادي�ي�ن غ �ي��ر م �س �ت �ح �ق��ة م �ش��ددا
ع�ل��ى ض ��رورة اي �ج��اد ح��ل ألزم ��ة عجز
امل�ي��زان�ي��ة ب��وق��ف االس� ��راف الحكومي
وت �ق��دي��م دراس � ��ات وف ��ق ارق � ��ام دق�ي�ق��ة
الق� �ن ��اع اع� �ض ��اء ال �ب ��رمل ��ان ب �ع �ي��دا ع��ن
جيوب املواطنني.
وق � ��ال امل �ع �ي ��وف ان ال �ح �ك��وم��ة اذا
توجهت ل��رف��ع ال��دع��وم ع��ن املواطنني
ف�س�ي�ك��ون م ��ن ال��داع �م�ي�ن الس �ت �ج��واب
وزير املالية بل سيذهب الى مساءلته
وص �ع��وده امل�ن�ص��ة اذا ت�غ�ي��رت بعض
املواقف.
م � � � � ��ن ج� � � ��ان � � � �ب� � � ��ه ق � � � � � � ��ال ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب
د.عبدالرحمن الجيران إن رفع رسوم
ب �ع��ض ال �خ��دم��ات ل��ن ي �س��د ن�ق�ص��ا أو
يزيد م��وردا ويجب أن تتجه األنظار
إل � ��ى ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ت��ي
تشهد هدرا حسبما وقفت عليه لجنة
امليزانيات والحساب الختامي الفتا
الى ضرورة تحديد جزء من اي جلسة
مقبلة ملناقشة هذا املوضوع املهم.

ث �م��ن ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب ج �ه��ود
س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االحمد الجابر الصباح في اطالق
س � � ��راح امل �ع �ت �ق��ل ف ��اي ��ز ال �ك �ن��دري
م �ش �ي��دي��ن ب �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ودور ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
الكويتية وال�ت��ي تكللت بالنجاح
في االفراج عن الكندري من معتقل
غوانتانامو.
وه � �ن � ��أوا أس� � ��رة امل �ع �ت �ق��ل ف��اي��ز
الكندري بعودته ساملا إلى أرض
ال ��وط ��ن م ��ؤك ��دي ��ن ان ال �ك ��وي ��ت ل��م
تدخر جهدا على املستويات كافة
إلط�ل�اق س��راح ال�ك�ن��دري وإخ��وان��ه
م� ��ن ه� � ��ذا امل �ع �ت �ق ��ل ال � � ��ذي س�ي�ظ��ل
وصمة عار في جبني اإلنسانية.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم لدى وصوله إلى مطار الكويت أمس

استنكر التدخالت في الشؤون السعودية

الوزاري الخليجي :إجراءات إضافية ضد إيران
في حال استمرار اعتداءاتها
استنكر املجلس الوزاري الخليجي
وزراء خارجية دول مجلس التعاون
أمس التدخالت االيرانية السافرة في
ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة للمملكة العربية
السعودية.
وق ��ال وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�س�ع��ودي
ع ��ادل ال�ج�ب�ي��ر واألم �ي�ن ال �ع��ام ملجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ال��زي��ان��ي ف��ي م��ؤت�م��ر صحفي مشترك

ع �ق��ب اج �ت �م��اع اس�ت�ث�ن��ائ��ي للمجلس
ال� � � � � � ��وزاري إن � � ��ه ج � � ��رى ك� ��ذل� ��ك ت��أي �ي��د
اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها السعودية
ملحاربة اإلرهاب .وقال الجبير خرجنا
ب� ��رؤي� ��ة م �ش �ت ��رك ��ة ازاء االع � � �ت� � ��داءات
االي��ران �ي ��ة ون��اق �ش �ن��ا ب�ع�م��ق االع �ت ��داء
االي��ران��ي وال�س�ي��اس��ات ال�ع��دوان�ي��ة في
امل �ن �ط �ق��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن االع � �ت ��داءات
االي ��ران� �ي ��ة ت��رف �ض �ه��ا ك ��اف ��ة امل��واث �ي��ق

إشادة نيابية
بجهود األمير
في اإلفراج
عن الكندري

وامل� �ع ��اه ��دات ال ��دول �ي ��ة .ول �ف��ت إل ��ى أن
ال�س�ع��ودي��ة وم�ج�ل��س ال�ت�ع��اون نجحا
ف ��ي ص �ي��اغ��ة ق � ��رار ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ن
وننظر في اجراءات اضافية ضد ايران
في حال استمرت في اعتداءاتها.
وق � ��ال ع �ل��ى اي � � ��ران ان ت �خ �ت��ار ب�ين
م�ن�ط��ق ال��دول��ة او ال� �ث ��ورة ..ال �ك��رة في
ملعب اي��ران وعليها ان تحدد طبيعة
سياساتها ازاء دول الجوار.

ومن جانبه قال الزياني إن مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ي ��دي ��ن االع� � �ت � ��داء االي� ��ران� ��ي
ويحمل طهران املسؤولية مضيفا ان
دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا
م ��ع ال �س �ع ��ودي ��ة وامل �ج �ل ��س ال � � ��وزاري
يشيد باستقاللية القضاء السعودي.
تفاصيل (ص)15

تفاصيل (ص)02

تفاصيل (ص)05-04

المحاسبة :الحكومة مسؤولة
عن إصالح اختالالت االقتصاد
دع��ا دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة الحكومة
الى تحمل مسؤولياتها بوقفة جادة
في اصالح االختالالت الهيكلية في
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وامل �ت �م �ث �ل��ة في
اع�ت�م��اد ال��دول��ة ع�ل��ى م�ص��در وحيد
ل �ل ��دخ ��ل وه �ي �م �ن��ة ال �ح �ك ��وم ��ة ع�ل��ى
ال �ق �ط��اع��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وض �ع��ف
دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي التنمية
االقتصادية املستدامة.
واك � ��د ال� ��دي� ��وان ف ��ي ت �ق ��ري ��ره ع��ن
الحالة املالية للدولة للسنة املالية
 ،2015 /2014انه في ضوء ما اظهره
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل��ادارة امل��ال�ي��ة

ل�ل��دول��ة ع��ن ه��ذه ال�س�ن��ة وع�ج��ز بلغ
م� �ق ��داره  2.751م �ل �ي��ار دي �ن ��ار وه��و
االول م �ن��ذ ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة /1998
 1999ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت ��راج ��ع ال ��واض ��ح
ألسعار النفط مطالبا وزارة املالية
ب��اس �ت �ح��داث ادارة م�س�ت�ق�ل��ة ت��أخ��ذ
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا ادارة ال ��دي ��ن ال �ع��ام
تستهدف ضمان تلبية االحتياجات
ال� �ت� �م ��وي� �ل� �ي ��ة ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة وس� � � ��داد
التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة.
تفاصيل (ص)14
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أكد أن مصر ستستعيد مقعدها في االتحاد الدولي عقب اختيار رئيس مجلس الشعب

الغانم :االتحاد البرلماني العربي يقف إلى جانب
السعودية فيما تواجهه من تحديات

الرئيس الغانم لدى وصوله إلى مطار الكويت وفي استقباله الوزير يعقوب الصانع

ع� � ��اد إل� � ��ى ال� � �ب �ل��اد أم� � ��س رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م بعد
اخ � �ت � �ت� ��ام ج� ��ول� ��ة ش� �م� �ل ��ت ال� �ق ��اه ��رة
وجنيف.
وك� ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال �غ��ان��م ل��دى
وص� ��ول� ��ه ع �ل��ى أرض امل � �ط� ��ار وزي ��ر
ال � �ع� ��دل وزي� � ��ر األوق � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
االس�لام �ي��ة ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع وأم�ين
ع� ��ام م �ج �ل��س األم � ��ة ع�ل��ام ال �ك �ن��دري
وال� �س� �ف� �ي ��ر امل � �ص� ��ري ل � ��دى ال �ك��وي��ت
ياسر عاطف واألم�ين العام املساعد
ل�ش��ؤون ح��رس مجلس األم��ة ال�ل��واء
خالد الوقيت واألمني العام املساعد
لقطاع العالقات العامة واملنظمات
مهدي املطيرات.
وك ��ان رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي رئيس مجلس االمة الكويتي
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ق � ��د أك � � � ��د ت��أي �ي��د
االتحاد ومساندته اململكة العربية
السعودية ووقوفه ال��ى جانبها في
كل ما تواجهه من تحديات.

ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف � � ��ي ت � �ص ��ري � �ح ��ات
صحافية للغانم عقب لقائه االمني
ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة د.
نبيل العربي.
وق � ��ال ن ��ؤك ��د ك��ات �ح��اد ب��رمل��ان��ي
ع � ��رب � ��ي ت� ��أي � �ي� ��دن� ��ا وم� �س ��ان ��دت� �ن ��ا
للمملكة العربية السعودية وهي
اح ��د اع �ض��اء االت �ح��اد ض��د ك��ل ما
يقع ضدها من انتهاكات وآخرها
اقتحام بعثتيها الدبلوماسيتني
في طهران ومشهد.
واض� ��اف ان االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال �ع��رب��ي ي�ق��ف ال ��ى ج��ان��ب اململكة
ك� ��ذل� ��ك ف � ��ي ك � ��ل م � ��ا ت� ��واج � �ه� ��ه م��ن
تحديات.
واش � � � � ��اد ال � �غ� ��ان� ��م ب ��اج� �ت� �م ��اع ��ه
والعربي مبينا انه اجتماع مثمر
وي � ��أت � ��ي م � ��ن ب� � ��اب ال � �ت � �ع� ��اون ب�ين
االتحاد البرملاني العربي وجامعة
الدول العربية ملواجهة العديد من
القضايا االقليمية.

 ..ويلتقي أمني عام الجامعة العربية نبيل العربي

وذك��ر ان م��ن ب�ين تلك القضايا
التطورات االخيرة التي تشهدها
امل � �ن � �ط � �ق� ��ة م � � ��ؤك � � ��دا ان االت � � �ح � ��اد
وال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة ك � ��ان � ��ا وال ي � � � ��زاالن
وس � �ي � �ظ �ل�ان ف � ��ي ط� � ��ور ال� �ت� �ش ��اور
وال �ت �ب ��اح ��ث وال� �ت� �ع ��اون امل�س�ت�م��ر
الننا نخدم هدفا واحدا.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ان ال �ت �ن �س �ي��ق
س� �ي� �ك ��ون م� ��وج� ��ود ب�ي��ن االت � �ح ��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي وب�ي�ن ج��ام�ع��ة
ال ��دول العربية وال�ب��رمل��ان العربي
مل��واج�ه��ة ك��اف��ة امل��واق��ف وم�ح��اول��ة
توحيد الصف العربي والتنسيق
بني اعضائه.
واش � ��ار ال ��ى ت��رت �ي �ب��ات ل�ل�اع��داد
ل �ل �م��ؤت �م��ر ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ل�لات �ح��اد
البرملاني العربي في جامعة الدول
العربية.
واك� � � ��د ال� � � � ��دور ال� � � ��ذي ي � �ق� ��وم ب��ه
رئيس االت�ح��اد البرملاني العربي
العادة عضوية مصر الى االتحاد

البرملاني ال��دول��ي وننتظر نتائج
ان �ت �خ��اب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري امل� �ق ��ررة ف��ي ال �ع��اش��ر من
يناير الحالي.
واض � ��اف ن�ت�ي�ج��ة الج�ت�م��اع��ات�ن��ا
ق�ب��ل اي ��ام ق�ل�ي�ل��ة ف��ي ج�ن�ي��ف وب�ع��د
ظ � �ه� ��ور ن �ت �ي �ج��ة رئ � ��اس � ��ة م �ج �ل��س
ال� �ش� �ع ��ب س �ي �ت��م م� �ب ��اش ��رة ت �ق��دي��م
ال �ط �ل��ب الع � ��ادة ع �ض��وي��ة ال �ب��رمل��ان
املصري الى االتحاد الدولي.
واوضح انه بذلك ستعود مصر
وب��رمل��ان �ه��ا ال� ��ى م �م��ارس��ة دوره� ��ا
ال�ط�ب�ي�ع��ي وال��رئ �ي �س��ي وامل �ه��م في
منظومة البرملانات العربي.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى ت � �ح� ��دي� ��ات ك �ث �ي��رة
تتضمنها اجندة مؤتمر االتحاد
البرملاني الدولي املقبل في زامبيا
واالجتماع الذي يعقبه في جنيف
م ��ا ي �س �ت��دع��ي ت�ن�س�ي�ق��ا اك �ب ��ر ب�ين
البرملانات العربية وه��ذا مانقوم
به.

وق � � ��ال ان ال� �ل� �ق ��اء الم �ي��ن ال� �ع ��ام
ل �ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ت �ط��رق
ك� � � ��ذل� � � ��ك ال� � � � � ��ى ب � � �ح� � ��ث ال � �ق � �ض � �ي� ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وك �ي �ف �ي��ة م��واج �ه��ة
م ��ا ي �م��ارس��ه ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
م��ن ان�ت�ه��اك��ات ف��ي ارض فلسطني
امل �ح �ت �ل��ة م�س�ت�غ�لا االح� � ��داث ال�ت��ي
ت�م��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة وال �ت��ي سحبت
االض ��واء عما يتعرض ل��ه الشعب
الفلسطيني.
واع� � � � � � ��رب ال� � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي خ� �ت ��ام
ت �ص��ري �ح��ه ع ��ن ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
ل�ل��ام�ي��ن ال� � �ع � ��ام ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � � ��دول
العربية الدكتور نبيل العربي على
ما تقدمه االمانة العامة للجامعة
م ��ن دع � ��م وم� �س ��ان ��دة ل�ل�م�ن�ظ�م��ات
العربية كافة ومن بينها االتحاد
البرملاني العربي.

تقديم الطلب
إلعادة عضوية
البرلمان المصري
إلى االتحاد الدولي
بعد انتخاب رئيسه
التنسيق بين
االتحاد البرلماني
العربي وبين
الجامعة والبرلمان
العربي لتوحيد
الصف
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أنجزت تقريرها حول القوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ

األولويات :إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين
في موعدها لتفادي الدعاوى القضائية
أص� � � � � � � � ��درت ل� � �ج� � �ن � ��ة األول � � � � ��وي� � � � ��ات
ت��وص �ي��ات �ه��ا ح ��ول ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا م�ت��اب�ع��ة
القوانني التي تم إقرارها في مجلس
األم��ة ول��م تنفذ حيث كشفت ان��ه بعد
اط �ل�اع ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ردود ال � ��وزارات
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ف � ��ي ش ��أن
س �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��وان�ي�ن امل�ت�ع�ل�ق��ة بها
ح�س��ب امل ��دة امل �ق��ررة إلص ��دار ال�ل��وائ��ح
التنفيذية لتلك ال �ق��وان�ين وتوصلت
إلى النتائج اآلتية:
 ت � �ش � �ع� ��ب م� � ��وض� � ��وع� � ��ات ب �ع��ضال�ق��وان�ين ب�ين أكثر م��ن وزارة أو جهة
ح�ك��وم�ي��ة وع ��دم التنسيق وال�ت�ع��اون
ب�ي�ن�ه��ا ل�ع�ق��د االج �ت �م��اع��ات امل�ش�ت��رك��ة
بينها إلعداد اللوائح التنفيذية لتلك
القوانني.
 إل � �ق ��اء ب �ع��ض ال � � � � ��وزارات ب�ت�ب�ع��ةالتأخير في إصدار اللوائح التنفيذية
على مجلس الوزراء أو وزارات أخرى
أو ج�ه��ات حكومية تابعة لها م��ع أن
ال � ��وزارة ف��ي ال�ن�ظ��ام ال�ب��رمل��ان��ي وح��دة
واح � ��دة م�ت�ض��ام�ن��ة م �ث��ل ب �ي��ت ال��زك��اة
وإدارة الحج والعمرة بوزارة األوقاف.

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

 إص� ��دار ب�ع��ض ال � ��وزارات ل�ل��وائ��حال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن ذات ال �ع�ل�اق��ة
بنشاطها وعدم قيام إدارة اإلعالم في
تلك ال��وزارات بإبراز هذا االنجاز كما
هو الحال في وزارة الصحة.
 ب � �ع� ��ض ال� � � � � � � � � ��وزارات ذك � � � � ��رت أنال�لائ�ح��ة التنفيذية ف��ي ط��ور اإلع ��داد
أو الصياغة ل��دى الفتوى والتشريع
والبعض اآلخر ذكر أنه تم رفعها إلى
مجلس الوزراء إلصدارها.

 قيمة القوانني تكمن ف��ي أن تبثفيها روح الحياة وتبرز لوائحها إلى
ح�ي��ز ال��وج��ود ول�ي��س ألي وع��د مهما
عظم وال ألي أم��ل مهما سما م��ن أثر
في النفوس واستيالء على القلب ما
لتطبيق القانون وتنفيذها.
 امتناع بعض الوزراء عن حضوراج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن ��ة دون ع� � ��ذر م��ا
ي�ش�ك��ل ع ��دم ت�ق��دي��ره��م للمجلس حق
ق � ��دره ول �ي ��س ل �ه��م ف ��ي االم �ت �ن ��اع ع��ن

ال�ح�ض��ور ع��ذر ب��ه ي�ع�ت��ذرون أو حجة
بها يحتجون.
 ع � ��دم اك � �ت� ��راث ب �ع��ض ال � � � ��وزاراتب��امل��دة امل �ح��ددة ف��ي ال �ق��ان��ون إلص��دار
الالئحة التنفيذية وغالبيتها تطلب
إمهاال وإرجاء وتسويفا.
ـ �ـ ت�ف��اوت��ت ردود ال� � ��وزارات ت�ف��اوت��ا
واض�ح��ا ف��ي ال��رد ع�ل��ى اللجنة بشأن
ع� � ��دم إص � � � ��دار ال � �ل� ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وأغلبها قدم أعذارا وهمية واهية.

التشريعية تصوت على قانون
هيئة مكافحة الفساد اليوم
ت� �ع� �ق ��د  5ل� � �ج � ��ان ال � � �ي� � ��وم االح� � ��د
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا مل �ن��اق �ش��ة امل � ��درج على
ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا إذ ت �ع� �ق ��د ل �ج �ن��ة
ال � �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
اجتماعا ملناقشة مشروع قانون في
ش��أن ان�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
الفساد واالح�ك��ام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية.
 مناقشة مجموعة من االقتراحاتبقانون في شأن انشاء الهيئة العامة
ملكافحة ال�ف�س��اد واالح �ك��ام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية ومناقشة
التعديالت املقدمة من النواب فيصل
فهد الشايع وراك��ان يوسف النصف
واحمد سليمان القضيبي.
ك � �م ��ا ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ا
مل�ن��اق�ش��ة ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل ��وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وم �ل�اح � �ظ� ��ات دي � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن��ه ب�ح�ض��ور ممثلني
ع ��ن ك ��ل م� ��ن :وزارة امل��ال �ي��ة وج �ه��از
امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين ووزارة ال�ك�ه��رب��اء

النصف :الحكومة غير جادة
في حل عجز الموازنة

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

واملاء وديوان املحاسبة.
ول � �ج � �ن ��ة االول� � � ��وي� � � ��ات اج �ت �م ��اع ��ا
مل� �ن ��اق� �ش ��ة امل � ��وض � ��وع � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ف�ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر ب�ح�ض��ور:
وزي��ر الصحة ووزي��ر التربية ووزير
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي وامل �خ �ت �ص�ي�ن ف��ي
االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع �ل��ى
للتخطيط والتنمية.
ك �م ��ا ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون امل � ��رأة

واالس ��رة اجتماعا ملناقشة تسجيل
العقارات املوروثة من االم الكويتية.
 معرفة رأي ال��وزارة بإلغاء املادةرق��م  153من قانون ال�ج��زاء بحضور
وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون
اإلسالمية وما يستجد من اعمال.
أم � � � ��ا ل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف �ت �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا
ملناقشة االقتراحات بقوانني بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  6لسنة

 وج��دت اللجنة أن الفرق شاسعاب �ي�ن م ��ا ي ��ري ��ده ال � �ن� ��واب م ��ن ف�ع��ال�ي��ة
تطبيق القانون وبني التراخي والبطء
من الحكومة في تنفيذ القانون ومن
حق الشعب أن يعرف ممثلوه تاريخا
محددا لتنفيذ القانون حتى يكونوا
ع�ل��ى دراي ��ة ب��أع�م��ال ال � ��وزارات وم��دى
إنجازها لتلك اللوائح التنفيذية.
ب � �ع� ��د دراس� � � � � ��ة ردود ال � � � � � � ��وزارات
وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
وف �ح��ص امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ت��م ت��زوي��د
اللجنة بها توصي اللجنة باآلتي:
 س ��رع ��ة االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت �ع��دي�لاتق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات م ��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وع��رض��ه على
امل� �ج� �ل ��س إلق � � � � ��راره ح� �ت ��ى ت �س �ت �ط �ي��ع
ال ��وزارات والجهات الحكومية إع��داد
ال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن ذات
الصلة بقانون املناقصات.
 ضرورة إعداد الوزارات والجهاتال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ل �ج ��داول واض �ح��ة تبني
ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة ل�لان�ت�ه��اء م��ن إص��دار
ال �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��وان�ين ال�ت��ي

تتعلق بنشاطها وت��اري��خ ص��دوره��ا
وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية
ورقم العدد واملدة املقررة في القانون
إلص� � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة وذك � ��ر ن ��ص امل� ��ادة
ال ��واردة بالقانون املتعلقة بالالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب ��دال م ��ن ال �س ��رد ال �ع��ادي
للردود وخلوها من تلك الجداول وقد
أح�س�ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ع��رض
ردوده� � ��ا م ��ن خ �ل�ال ج � ��دول اس �ت��وف��ى
غ��ال��ب العناصر ول�ي��س ك��ل العناصر
املطلوبة في رد الوزارة.
 ق�ي��ام ال� ��وزارات ب��إص��دار ب��إص��دارال � �ل� ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف� ��ي امل ��واع� �ي ��د
ال�ت��ي ح��دده��ا ال�ق��ان��ون ح�ت��ى تتفادى
ال ��دع ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ت��ي ق ��د ت��رف��ع
عليها لعدم إص��دار اللوائح أص�لا أو
ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي إص ��داره ��ا وم ��ا ي�ت��رت��ب
ع �ل��ى ذل � ��ك م� ��ن آث� � ��ار ت ��ؤث ��ر ف� ��ي س�ي��ر
املرافق العامة أو على ميزانية الدولة.
 التزام الوزراء لحضور اجتماعاتل�ج��ان امل�ج�ل��س وإال ع��دا ذل��ك بمثابة
استهانة بقوة اإلرادة الشعبية التي
يعبر عنها النواب في املجلس.

 2008ف� ��ي ش � ��أن ت �ح ��وي ��ل م��ؤس �س��ة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��ى
شركة مساهمة والتعديالت املقدمة
من السادة االعضاء ومشروع قانون
ب ��االذن للحكومة ف��ي أخ��ذ مبلغ من
امل � ��ال االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام وم�ن��اق�ش��ة
م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون واالق� � �ت � ��راح � ��ات
بقوانني في شأن املناقصات العامة
وال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات امل � �ق ��دم ��ة ع �ل �ي ��ه وم ��ا
يستجد من اعمال.

ق� ��ال ال �ن��ائ��ب راك� � ��ان ال �ن �ص��ف إن
اج� �م ��ال ��ي امل �ب �ل ��غ امل� �ت ��وق ��ع ت��وف �ي��ره
م��ن رف��ع ال��دع��م ع��ن ال�ب�ن��زي��ن حسب
دراسة اللجنة االقتصادية الوزارية
ل��ن ي�ت�ج��اوز م��ا قيمته  280مليون
دينار سنويا مشيرا الى أن مقارنة
ه� � ��ذا امل� �ب� �ل ��غ ب� �م� �ئ ��ات امل �ل��اي �ي��ن م��ن
ال��دن��ان�ي��ر ال �ت��ي ق �ف��زت ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
السابقة للعالج في الخارج يؤكد أن
الحكومة تتخبط في وضع الحلول
للعجز الذي تعانيه الدولة.
وأوض� � � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ن� �ص ��ف ف��ي
تصريح صحفي أن ميزانية العالج
ف� ��ي ال � �خ � ��ارج ل �ل �ع ��ام 2015/2014
قفزت الى  331مليون دينار كويتي
ب��زي��ادة ق��دره��ا ح��وال��ي  220مليون
دي �ن��ار ع��ن امل�ي��زان�ي��ة ال �ت��ي تسبقها
مشيرا الى أن هذه الزيادة في سنة
واحدة استفاد منها حوالي  11ألف
م��واط��ن وم��واط�ن��ة ع�ل��ى األق ��ل 6800
حالة منهم ابتعثوا عن طريق نواب
أو ش �خ �ص �ي��ات س �ي��اس �ي��ة ب�ح�س��ب
تقرير ديوان املحاسبة األخير.
وب �ي��ن ال �ن ��ائ ��ب ال �ن �ص��ف أن رف��ع
الدعم عن البنزين وال��ذي��ن سيتأثر

راكان النصف

ب � ��ه ج �م �ي ��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
يساوي تقريبا ما تم زيادته للعالج
في الخارج من أجل  11ألف مواطن
م �ب �ي �ن��ا أن ه � ��ذه األرق � � � ��ام ت ��ؤك ��د أن
ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر ج� ��ادة ف��ي م�ع��ال�ج��ة
اخ� � �ت �ل��االت امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
ال��دول��ة .وت�س��اءل النصف هل يعقل
أن ال�ح�ك��وم��ة ت��ري��د م��ن امل ��واط ��ن أن
ي��دف��ع قيمة اض��اف�ي��ة للبنزين لدعم
ميزانية ال��دول��ة وف��ي امل�ق��اب��ل تأخد
الحكومة هذا الدعم لزيادة ميزانية
العالج في الخارج.
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هنأوا أسرته بعودته إلى أرض الوطن من معتقل غوانتانامو

إشادة نيابية بدور األمير في
أشاد عدد من النواب
بجهود ودور سمو
امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح
امير البالد حفظه اهلل
ورعاه على جهوده
الكبيرة والمستمرة في
اطالق سراح المعتقل
فايز الكندري مشيرين
إلى توجيهات سمو
أمير االنسانية المباشرة
والحثيثة في متابعة
أحوال الكويتيين
المعتقلين في سجن
غوانتانامو والتي تكللت
بالنجاح في االفراج عن
آخر معتقل من أبناء
الكويت من براثن هذا
المعتقل سيئ الذكر.
وهنأوا أسرة المعتقل
فايز الكندري بعودته
سالما إلى أرض الوطن
امس السبت مؤكدين
ان الكويت لم تدخر
جهدا على المستويات
كافة إلطالق سراح
الكندري وإخوانه من
هذا المعتقل الذي
سيظل وصمة عار في
جبين اإلنسانية.

رح � ��ب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� ��ه م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب��اط�لاق
س� � ��راح امل �ع �ت �ق��ل ف ��اي ��ز ال �ك �ن��دري
امل�ع�ت�ق��ل ف��ي س�ج��ن غ��وان�ت��ان��ام��و
االمريكي مقدما التهاني للكويت
ق�ي��ادة وشعبا والس��رة الكندري
ع �ل��ى ع � ��ودة اب� ��ن ال �ك��وي��ت اله�ل��ه
واخوانه ابناء الشعب الكويتي.
وت� � �ق � ��دم ال � �خ ��ري � �ن ��ج ب��ال �ش �ك��ر
ال � �ج � ��زي� ��ل وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر ال �ع �م �ي��ق
لحضرة ص��اح��ب السمو الشيخ
ص�ب��اح االح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع� � � ��اه ع �ل ��ى ج � �ه� ��وده ال �ك �ب �ي��رة
واملستمرة في اطالق سراح ابناء
ال�ك��وي��ت م��ن س�ج��ن غ��وان�ت��ان��ام��و
وال �ت��ي تكللت ف��ي اط�ل�اق س��راح
اخر معتقل ولله الحمد والشكر
فقد كان سموه حفظه الله ورعاه
ي�ح�م��ل ه��م اب �ن��اء ال �ك��وي��ت اينما
ك ��ان ��وا وف ��ي ج�م�ي��ع ل �ق��اءات��ه مع
االداره االمريكية.
وأض � � � ��اف ال �خ ��ري �ن ��ج:ال �ش �ك ��ر
موصول لسمو ولي عهده االمني
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه وس �م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ع �ل��ى اه �ت �م��ام �ه��ا
وسعيهما ال� ��دؤوب ف��ي متابعة
اح � ��وال امل�ع�ت�ق�ل�ين وال �ع �م��ل على
اط � �ل � ��اق س � ��راح� � �ه � ��م وع� ��ودت � �ه� ��م
للوطن وهذا ماتحقق بفضل الله
والجهود التي بذلت من اجل ذلك
والتي تكللت بالنجاح.
واكد الخرينج ان الدبلوماسية
الكويتية ك��ان لها ال��دور املتميز
ف � ��ي م� �ت ��اب� �ع ��ة اح � � � ��وال م �ع �ت �ق �ل��ي
ال �ك��وي��ت وع �ل��ى رأس� �ه ��م ال �ن��ائ��ب
االول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي��ر الخارجيه الشيخ صباح
ال�خ��ال��د ون��ائ��ب وزي ��ر الخارجية
خ � ��ال � ��د ال� � �ج � ��ارال� � �ل � ��ه وال� �س� �ف� �ي ��ر
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي واش �ن �ط��ن ال�ش�ي��خ
س��ال��م ال�ص�ب��اح وك��اف��ة العاملني
ف � � ��ي ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ف � � ��ى ت ��رج� �م ��ة
ت��وج �ي �ه��ات س �م��و االم �ي��ر حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ف ��ي م�ت��اب�ع��ة قضية
املعتقلني الكويتيني مقدما لهم
ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��رع�ل��ى ج�ه��وده��م
املخلصة تجاه الشعب الكويتي.
األب الروحي
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أع� � � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبد الله الطريجي عن تهنئته
إلى أس��رة املواطن فايز الكندري
والذي تم اإلفراج عنه من معتقل
غ��وان�ت�ن��ام��و ووص��ول��ه إل��ى بلده
ال� �ك ��وي ��ت ام � ��س ال �س �ب��ت م �ن��وه��ا
بجهود القيادة السياسية وعلى
رأس� �ه ��ا ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر

الخرينج :األمير
يحمل هم أبناء
الكويت أينما كانوا

مبارك الخرينج

د .أحمد مطيع

طالل الجالل

وال�ج�ه��ود الشعبية التي أثمرت
عن تخليص آخر معتقل كويتي
م� ��ن ب� ��راث� ��ن ه � ��ذا امل �ع �ت �ق��ل س�ي��ئ
الذكر.
وأضاف الطريجي في تصريح
ص� �ح ��اف ��ي أن� � ��ه ال ي �م �ك ��ن إن� �ك ��ار
املعاناة التي تكبدها املعتقلون
ف� � ��ي ه� � � ��ذا امل� �ع� �ت� �ق ��ل ال� � � � ��ذي ك� ��ان
يفتقر ألدن ��ى م �ق��وم��ات املعاملة
اإلن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ش��دق
بها الواليات املتحدة ال سيما أن
كل من أف��رج عنهم من املعتقلني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ل��م ت �ق��دم ض��ده��م أي
ات � �ه� ��ام� ��ات أو وث � ��ائ � ��ق ت��دي �ن �ه��م
فاستمروا في هذا املعتقل إلى أن
خرج منه الكندري بعد  14عاما
من االحتجاز بال أي اتهام.
وأث�ن��ى الطريجي على جهود
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د وال ��ذي أخ��ذ ع�ل��ى عاتقه
متابعة ه��ذا امللف حتى النهاية
كما أثنى الطريجي على جهود
س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح � �م� ��د وال � � � ��دور ال � � ��ذي ق � ��ام ب��ه

ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س ال� � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال� �خ ��ال ��د ك� �م ��ا أش � � ��اد ال �ط��ري �ج��ي
ب��ال �ج �ه��د امل �ض �ن��ي ال � ��ذي ق� ��ام به
خالد ال�ع��ودة وال��ذي أطلق عليه
ال � �ب � �ع� ��ض ل � �ق� ��ب األب ال � ��روح � ��ي
ل� �ل� �م� �ع� �ت� �ق� �ل�ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ف��ي
غ��وان�ت��ان��ام��و م��ؤك��دا ان ال�ك��وي��ت
ل��م تدخر جهدا على املستويات
ك ��اف ��ة إلط �ل ��اق س� � ��راح ال �ك �ن ��دري
وإخ��وان��ه م��ن ه��ذا امل�ع�ت�ق��ل ال��ذي
س �ي �ظ��ل وص� �م ��ة ع � ��ار ف� ��ي ج�ب�ين
اإلنسانية.

الوزراء الشيخ جابر املبارك وكل
من عمل إلنهاء هذا امللف واغالقه
بعودة اخر املعتقلني الكويتيني
من معتقل غوانتانامو إلى أرض
الوطن.
وق � � � ��ال ال � � �ج �ل ��ال :ن� �ش� �ك ��ر ال� �ل ��ه
س �ب �ح��ان��ه وت� �ع ��ال ��ى ع �ل��ى ع ��ودة
اح� ��د اب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت ال� ��ى وط �ن��ه
واه� �ل ��ه س ��امل ��ا م �ع��اف��ى ون�ت�م�ن��ى
ل��ه ك��ل التوفيق ون �ب��ارك السرته
ال�ك��ري�م��ة ون �ق��ول ل�ه��م ال�ح�م��د لله
ع �ل��ى س�لام �ت��ه ون�ت�م�ن��ى ل �ه��م كل
خير وتوفيق ان شاء الله.
وأض � � ��اف ال� �ج�ل�ال ان االف� � ��راج
ع��ن ال �ك �ن��دري ت��م ب�ف�ض��ل ج�ه��ود
ال�خ�ي��ري��ن ون�ش�ي��د ب ��ال ��دور ال��ذي
قام به املسؤولون في الخارجية
وس � � �ف � � ��ارت � � �ن � � ��ا ف � � � ��ي واش� � �ن� � �ط � ��ن
ب�ت��وج�ي�ه��ات م �ب��اش��رة م��ن سمو
األم �ي��ر ال ��ذي ح��رص ع�ل��ى اط�لاق
سراح املعتقلني الكويتيني.

سعادة كبيرة
وب � � � ��دوره ع �ب ��ر ال� �ن ��ائ ��ب ط�ل�ال
ال � �ج �ل�ال ع� ��ن س� �ع ��ادت ��ه ال �ك �ب �ي��رة
ب �ع ��ودة امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي ف��اي��ز
الكندري من معتقل غوانتانامو
ال��ى ارض ال��وط��ن ش��اك��را القيادة
ال�س�ي��اس�ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وسمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األح� �م ��د وس �م��و رئ �ي��س مجلس
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فايز الكندري عاد بعد  14عاما
قضاها في «غوانتانامو»
ب� �ع ��د غ� �ي ��اب دام ح ��وال ��ي
 14عاما قضاها في معتقل
غوانتانامو ع��اد فجر أمس
إل � � � ��ى أرض ال� � ��وط� � ��ن ف ��اي ��ز
ال � �ك � �ن� ��دري آخ � � ��ر امل �ع �ت �ق �ل�ين
الكويتيني ف��ي غوانتانامو
وسط فرحة ذويه.
وكان البنتاغون األميركي
ق��د أع�ل��ن أول أم��س الجمعة
أن� � � ��ه ت� � ��م ن � �ق� ��ل م� �ع� �ت� �ق ��ل م��ن
سجن غوانتانامو إلى بلده
الكويت.
وق� � � � ��ال ال � �ب � �ن � �ت� ��اغ� ��ون ف��ي

بيان إن وزارة ال��دف��اع تعلن
ال� �ي ��وم ت�س�ل�ي��م ف��اي��ز محمد
أح� �م ��د ال� �ك� �ن ��دري م ��ن س�ج��ن
غ ��وان� �ت ��ان ��ام ��و إل � ��ى ح �ك��وم��ة
دولة الكويت.
وأض � � ��اف ال �ب �ن �ت��اغ��ون أن
الجيش األم�ي��رك��ي ووك��االت
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات اع �ت �ب��رت أن
اع �ت �ق��ال ال� �ك� �ن ��دري ب�م��وج��ب
ق � � ��ان � � ��ون ال� � � �ح � � ��رب ل � � ��م ي �ع��د
ضروريا للحماية من تهديد
كبير مستمر ألمن الواليات
املتحدة.

وبحسب ملف سجنه الذي
تم تسريبه ونشرته صحيفة
نيويورك تايمز فإن الكندري
البالغ من العمر  40عاما كان
ع� �ض ��وا م �ل �ت��زم��ا ف� ��ي ت�ن�ظ�ي��م
ال� �ق ��اع ��دة وش �خ �ص �ي��ة دي�ن�ي��ة
ت�ح�ظ��ى ب�ن�ف��وذ ل ��دى مقاتلي
التنظيم في أفغانستان.
وق� ��د اع �ت �ق��ل ف ��ي دي�س�م�ب��ر
 2001وارسل الى غوانتانامو
في مايو في السنة التالية.

الطريجي :الكويت
لم تدخر جهدا
بالمستويات كافة
إلطالق الكندري
من معتقل
غوانتانامو
الجالل :نشكر
كل من ساهم
في إنهاء هذا
الملف بعودة
آخر المعتقلين
الكويتيين إلى أرض
الوطن
مطيع :ال بد أن
يكون للعدالة
كلمة في نهاية
المطاف
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اإلفراج عن الكندري
تتمة المنشور ص05
وثمن الجالل دور النائب االول
لرئيس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد في االفراج
ع��ن ف��اي��ز ال �ك �ن��دري وان �ه��اء ملف
املعتقلني الكويتيني ف��ي معتقل
غوانتانامو.
وف � ��ي خ� �ت ��ام ت �ص��ري �ح��ه ب� ��ارك
ال � �ج�ل��ال الس � � ��رة ال � �ك � �ن� ��دري ه ��ذا
االف� � � � ��راج م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ان ه ��ذه
املناسبة املفرحة فرصة الن يعبر
اهل الكويت عن التآخي واملحبة
ف ��ي ه� ��ذا االس �ت �ق �ب��ال وال �ت �ه �ن �ئ��ة
ونسأل الله ان يديم على كويتنا
الحبيبة نعمة األمن واالمان.
جهود حثيثة
وف� � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ن� �ف� �س ��ه ه �ن��أ
ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د م �ط �ي��ع ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وسمو ولي عهده الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د وح� �ك ��وم ��ة دول ��ة
ال�ك��وي��ت ب�خ�ص��وص اإلف� ��راج عن
ف ��اي ��ز ال� �ك� �ن ��دري آخ � ��ر امل�ع�ت�ق�ل�ين
الكويتيني في غوانتانامو.
وق � ��دم ال �ن��ائ��ب ت �ه��ان �ي��ه أي�ض��ا
ل �ل �م �ف��رج ع �ن��ه وأس ��رت ��ه ال�ك��ري�م��ه
م��ؤك��دا أن ق��رار اإلف ��راج ج��اء بعد
ج � �ه� ��ود ح �ث �ي �ث��ة م � ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ت��وج �ي �ه��ات س��ام�ي��ة
م��ن ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
امل� � �ف � ��دى وال� � �ت � ��ي ت �ك �ل �ل��ت أخ� �ي ��را
ب��ال�ن�ج��اح ول �ل��ه ال�ح�م��د وال يعد
هذا األمر غريبا على سموه فهو
ع��ودن��ا على ح��رص��ه ال��دائ��م على
س�ل�ام��ة أب �ن��ائ��ه امل��واط �ن�ي�ن وه��و
م��ا ش��اه��دن��اه ب��ال�ف�ع��ل م��ن خ�لال
جهوده الحثيثة في اإلف��راج عن
امل�ع�ت�ق��ل اآلخ ��ر ف��ي غ��وان�ت��ان��ام��و
فوزي العودة قبل شهور.
وتمنى النائب مطيع للمفرج
عنه فايز الكندري حياة سعيدة
وه��ان�ئ��ة ب��رف�ق��ة ع��ائ�ل�ت��ه الكريمة
بعد سنوات عديدة قضاها خلف
قضبان السجون األمريكية دون
أية محاكمة ولكن البد أن يكون
للعدالة كلمة في نهاية املطاف.
تحرك دبلوماسي
إل � � � � ��ى ذل � � � � ��ك ب� � � � � � ��ارك ال� � �ن � ��ائ � ��ب
د .م � �ن � �ص� ��ور ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ق� � ��رار
االف� � � ��راج ع ��ن امل �ع �ت �ق��ل ال �ك��وي �ت��ي
ف��ي غ��وان �ت �ن��ام��وا ف��اي��ز ال�ك�ن��دري
م �ث �م �ن��ا ج � �ه� ��ود دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
وت ��وج � �ي � �ه ��ات ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
والتحرك ال��دب�ل��وم��اس��ي الفاعل
لوزارة الخارجية وسفارتنا في
واشنطن تلك الجهود الحثيثة

ووال� ��د وخ �ي��ر راع ل��رع�ي�ت��ه سمو
االمير أطال الله في عمره ومتعه
بموفور الصحة والعافية.

د .منصور الظفيري

محمد الجبري

فارس العتيبي

التي تكللت بالنجاح.
وق � ��ال ال �ظ �ف �ي��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ان ه� � � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة
س�ع�ي��دة ل�ك��ل أه ��ل الكويت بعد
ه��ذه امل��دة الطويلة التي قضاها
فايز الكندري والتي امتدت منذ
عام  2002وال يتسع املجال هنا
اال ان ن �ب ��ارك الس ��رت ��ه الكريمة
عودته ساملا معافى ونتمنى له
كل التوفيق.
وت �ق ��دم ال �ن��ائ��ب ال �ظ �ف �ي��ري في
خ�ت��ام حديثه بخالص التهاني
والتبريكات لجميع اهل الكويت
متقدما في االطار نفسه بأسمى
آيات ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر للقيادة
السياسية وعلى رأسها صاحب

ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع ��اه وول��ي ع�ه��ده االمني وكل
م ��ن س ��اه ��م ف ��ي ال� ��وص� ��ول ب�ت�ل��ك
القضية الى ع��ودة أبناء الكويت
س � ��امل �ي��ن م � �ع� ��اف�ي��ن ال� � � ��ى اه� �ل� �ه ��م
وذويهم.

ع� �ل ��ى اط� �ل ��اق س � � ��راح امل �ع �ت �ق �ل�ين
الكويتيني.
وق � ��ال ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين
سعداء بانتهاء مرحلة ظلم فيها
ابناؤنا وع� � � ��ادوا ال � ��ى وط �ن �ه��م
ب�ع��د اع�ت�ق��ال�ه��م ل �س �ن��وات مشيرا
ال��ى ان التحركات االيجابية من
امل�س��ؤول�ين ومتابعتنا للقضية
ان �ت �ه��ت ب �ح �م��دال �ل��ه ال� ��ى اي �ص��ال
ص��وت �ن��ا ب � �ض� ��رورة االف� � � ��راج ع��ن
امل�ع�ت�ق��ل ف��اي��ز ال �ك �ن��دري وقبلها
فايز العودة.
واض ��اف ال �ك �ن��دري ان املعتقل
فايز الكندري املحتجز منذ عام
 2002دون سند قانوني او مبرر
خضع ملئات االستجوابات غير
العادلة ولم يصدروا بحقه قرار
افراج لذلك كان التحرك الكويتي
ط � �ي � �ل� ��ة ه � � � ��ذه ال� � �ف� � �ت � ��رة ي �ن �ص��ب
ب �ض��رورة االف ��راج على الكندري
مع اصدار حكم ببرائته
وانهى تصريحه بقوله «نتقدم
ل �ج �م �ي��ع اه� ��ل ال �ك��وي��ت االوف� �ي ��اء
والى اسرة املعتقل فايز الكندري
ب� ��أح� ��ر ال� �ت� �ه ��ان ��ي وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات
بمناسبة قرار االفراج كما نتقدم
للقيادة السياسية بجزيل الشكر
وال� �ع ��رف ��ان وع �ل��ى رأس� �ه ��م سمو
امير البالد وولي عهده االمني.

فايز الكندري مع والده لدى عودته فجر أمس

مرحلة ظلم
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ب� ��ارك
ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري ق ��رار
االف��راج عن املعتقل الكويتي في
غوانتناموا فايز الكندري مشيدا
ب��ال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه املسؤولون
ف ��ي ال �خ ��ارج �ي ��ة وس �ف ��ارت �ن ��ا ف��ي
واش �ن �ط��ن ب�ت��وج�ي�ه��ات م�ب��اش��رة
من سمو امير البالد الذي حرص

أمير االنسانية
أم� ��ا ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
فقال  :كلمة شكر واجبة لوالدنا
أم�ي��ر االن�س��ان�ي��ة والدبلوماسية
ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح�م��د حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ال��ذي
أث � �م� ��رت ج � �ه� ��وده وت��وج �ي �ه��ات��ه
امل �ب ��ارك ��ة ع ��ن اط �ل��اق س � ��راح اب��ن
الكويت فايز الكندري من معتقل
غ��وان �ت��ان��ام��و وم� ��ن ق �ب �ل��ه ف ��وزي
العودة.
وأض � � � � ��اف :ف �ه �ن �ي �ئ��ا ل �ل �ك��وي��ت
ب� ��اإلف� ��راج ع ��ن آخ� ��ر أب �ن��ائ �ه��ا من
ه��ذا امل�ع�ت�ق��ل وه�ن�ي�ئ��ا ل�ن��ا بقائد

فرحة الكويتيين
ف ��ي ح�ي�ن ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب ف ��ارس
العتيبي إن ف��رح��ة الكويتيني ال
ت�ت�س��ع ل �ه��ا ال �ق �ل��وب ب �ع ��ودة اب��ن
ال�ك��وي��ت املعتقل ف��ي غوانتنامو
فايز الكندري بعد جهود حثيثة
استمرت لسنوات.
وتابع العتيبي في تصريحه
ن�ش�ك��ر أم �ي��ر ال �ب�لاد وول ��ي عهده
وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ك� ��اف� ��ة ف� ��ي وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة للجهود ال�ت��ي ق��ام��وا
ب �ه��ا ع �ل��ى م� ��دى س� �ن ��وات وال �ت��ي
تكللت اليوم بعودة املعتقل فايز
الكندري ليكون في رب��وع وطنه
وبني أهله وعائلته.
أيد أمينة
وق� � ��د ه� �ن ��أ ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال � �ع� ��دوان� ��ي س� �م ��و ام � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح� �م ��د ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح وس � �م� ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح واس� ��رة ف��اي��ز ال�ك�ن��دري
وال� � �ش� � �ع � ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب � �ع� ��ودة
ال�ك�ن��دري ال��ى أرض الوطن بعد
ارب �ع��ة ع�ش��ر ع��ام��ا م��ن االس ��ر في
غوانتنامو.
وق � � ��ال ال � �ع� ��دوان� ��ي ان خ� ��روج
الكندري كأخر ابناء الكويت من
غوانتنامو ال �ف �ض��ل فيه بعد
ال �ل��ه ي �ع��ود ال ��ى ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
الذي تابع شخصيا ملف ابنائنا
حتى عادوا جميعا مشيرا الى ان
مكانة سموه وع�لاق��ات��ه الدولية
مكن من اغالق هذا امللف نهائيا.
واض��اف العدواني ان سياسة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب �ي��د أم �ن��ة فسمو
االم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه وم��ن
خ�لال خ�ب��رات��ه ومكانته الدولية
ي��ذل��ل ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
اب� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت م �ش �ي��دا ب ��ال ��دور
ال � ��ذي ل �ع �ب �ت��ه وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
خالل العقد املاضي وحتى عهد
ال �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص �ب��اح ال�خ��ال��د ال ��ذي ان�ت�ه��ى في
ع�ه��ده ملف سجناء ال�ك��وي��ت في
غوانتنامو.

الظفيري :اإلفراج
عن الكندري
مناسبة سعيدة
لكل أهل الكويت
الكندري :التحركات
اإليجابية أسفرت
عن إيصال صوتنا
بضرورة اإلفراج
عن فايز الكندري
الجبري :هنيئا
للكويت باإلفراج
عن آخر ابنائها
وكلمة شكر
واجبة لوالدنا أمير
اإلنسانية
العتيبي :فرحة
الكويتيين ال تتسع
لها القلوب بعودة
الكندري
العدواني :سياسة
الكويت بيد آمنة
فسمو األمير
يذلل الصعوبات
التي تواجه أبناء
الكويت
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الزلزلة يسأل عن إجراءات نقل األوفست
إلى هيئة تشجيع االستثمار
قدم النائب د .يوسف الزلزلة سؤاال
إلى وزير املالية أنس الصالح وجاء في
نص السؤال:
 م��ا االج � ��راءات التفعيلية امل�ت�خ��ذةم ��ن ق �ب��ل وزارة امل��ال �ي��ة ف �ي �م��ا ت�ض�م�ن��ه
ق � ��رار م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ( )691ال �ص��ادر
ب��اج�ت�م��اع��ه رق��م ( )2014/2-23املنعقد
بتاريخ  2014/5/29والقاضي باملوافقة
ع �ل��ى ن �ق��ل ت �ب �ع �ي��ة ب��رن��ام��ج ال�ع�م�ل�ي��ات
امل�ق��اب�ل��ة (األوف� �س ��ت) م��ن وزارة امل��ال�ي��ة
إل��ى هيئة تشجيع االس�ت�ث�م��ار املباشر
اع �ت �ب��ارا م ��ن ت ��اري ��خ أع�ل��اه وه ��ل ق��ام��ت
ال�ه�ي�ئ��ة امل ��ذك ��ورة ب�ت�س�ل��م ك��اف��ة األوراق
وامل �س �ت �ن��دات وم ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ح��ل عمل
البرنامج من قبل وزارة املالية من العدم
تسلما رس�م�ي��ا الت �خ��اذ م��ا ي�ل��زم بشأن
البرنامج؟
ما الوضع الحالي للشركة الوطنيةلألوفست؟ وما آخر التطورات املتخذة
ب�ش��أن ه��ذا ال�ك�ي��ان؟ وم��ا املعالجة التي
تمت بخصوص أوض��اع العاملني لدى
الشركة (كويتي  -غير كويتي) خاصة
بعد صدور قرار نقل تبعية البرنامج؟
 ف� ��ي ح � ��ال اس � �ت � �م ��رار ه � ��ذا ال �ك �ي��انيرجى توضيح األسباب التي أدت إلى
اس �ت �م��رار ب �ق��اءه ح�ت��ى ت��اري�خ��ه رغ��م ما
ج��اء به ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م ()691
سابق الذكر مع ضرورة بيان وتزويدنا
بكشف تفصيلي بما يلي:
• األس� �م ��اء وامل �س �م �ي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وال��درج��ة واألج��ر مل��ن ال ي��زال على رأس

عمله (كويتي  -غير كويتي).
• ع �ق��ود االل� �ت ��زام ال �س��اري��ة امل�ف�ع��ول
حتى تاريخه واملترتبة على تعاقدات
ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة م��ع ال�غ�ي��ر م��ع تقدير
مدتها وتكلفتها املالية.
• أي تعاقدات استشارية واتفاقيات
تمت من قبل الشركة مع الغير على أن
ي �ك��ون ذل ��ك م�ش�ف��وع��ا ب��امل�س�ت�ن��دات ذات
الصلة.
 في ض��وء إلغاء عقد إدارة برنامجال �ع �م �ل �ي��ات امل �ق��اب �ل��ة األوف � �س� ��ت امل �ب��رم
ف �ي �م��ا ب �ي�ن ال �ش ��رك ��ة امل � ��ذك � ��ورة ووزارة
امل��ال �ي��ة وال � ��ذي ب�م��وج�ب��ه ك��ان��ت تتبقى
ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة أت�ع��اب نظير توليها
إدارة البرنامج نيابة عن حكومة دولة
ال �ك��وي��ت م�م�ث�ل��ة ب � ��وزارة امل��ال �ي��ة وال ��ذي
أص �ب��ح م�ن�ت�ه�ي��ا ال�ع�م��ل ب��ه اع �ت �ب��ارا من
ت��اري��خ ( 2014/5/26وه ��و ذات ت��اري��خ
ص��دور ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م ()691
بنقل تبعية البرنامج من الشركة  -وزارة
امل��ال �ي��ة إل ��ى ه�ي�ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع االس�ت�ث�م��ار
املباشر) نرجو تحديد الجهة الحالية
ال�ت��ي تتكفل ب��أت�ع��اب ال�ش��رك��ة الوطنية
لألوفست املستمر بقاءها حتى تاريخه
على أن يكون الرد مشفوعا بمستندات
ذات صلة.
ت� � � ��م اع � � �م� � ��ال ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � �خ� ��اصبالعمليات املقابلة ل�لأوف�س��ت ف��ي عام
 1992ع�ن��د ع�ن��د تبعيته الدارة ملحقه
ب��وزارة املالية آن��ذاك واستمر العمل به
حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء

د .يوسف الزلزلة

911أوال 2004/ب �ت��اري��خ 2004/8/15بتعليق العمل به لعدم تحقيق الغرض
امل� �خ� �ص ��ص ألج � �ل� ��ه واس � �ت � �م� ��ر ت �م��دي��د
ال �ت �ع �ل �ي��ق ح �ت ��ى ت� ��اري� ��خ ص � � ��دور ق� ��رار
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء  2005/863ب �ت��اري��خ
 2005/8/7ب ��إع ��ادة ت�ف�ع�ي��ل ال�ب��رن��ام��ج
بحسب توصيات البنك الدولي وعليه
ص ��در ال �ق��رار رق ��م  2005/25بتفويض
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي إن�ش��اء
ش��رك��ة إلدارة البرنامج ووض��ع النظام
األس��اس��ي لها ال��ذي يجب أن ي��راع��ي ما
يلي:
• ما يكفل تفعيل البرنامج وتطبيقه.
• إح �ك ��ام ال��رق��اب��ة وال �س �ي �ط��رة على
الشركة.
وع �ل �ي��ه ف ��ي  2006/3/28أب � ��رم عقد
ال �ت��أس �ي��س رق� ��م  2066ل �ه��ا واس �ت �م��رت
بالعمل طيلة تلك ال�ف�ت��رة  -وف��ي ضوء

م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة والتقارير
امل �ح��ال��ة ع�ن�ه��ا ب � ��إدارة م �ش��اري��ع ال��دول��ة
للنيابة تم ص��دور ق��رار مجلس ال��وزراء
بنقل تبعية البرنامج من وزارة املالية
إل��ى هيئة تشجيع االس�ت�ث�م��ار املباشر
 وعملية النقل تفترض ب��أن البرنامججيد وذو ع��ائ��د اق�ت�ص��ادي ملموس لو
طبق كما يجب وأن القصور يكمن فيمن
يدير هذا البرنامج وهذا ما يتضح من
ق� � ��راري م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رق �م��ي ()691
و(.)890
كما أن االحالة للنيابة في الشبهات
ال�ت��ي تبينت ع�ب��ر م�ش��اري��ع ال�ش��رك��ة في
تقارير دي��وان املحاسبة وتقارير لجنة
ت �ق �ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق ل� ��دى ال �ش��رك��ة وك ��ذا
نتائج تحقيق اللجان املشكلة من قبل
وزير املالية برئاسة الفتوى والتشريع
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى س�ل�ام��ة امل �س �ت �ن��دات من
ال �ع ��دم وم ��ا ش ��اب إدارة ال �ب��رن��ام��ج من
قصور أدى إلى ايقاف العمل به في عام
 2004كما أش��رن��ا سلفا م��ا ه��ي ال��دالئ��ل
ع�ل��ى أن ه�ن��ال��ك م��ن س��اه��م ف��ي التالعب
باملال العام عبر تلك املشاريع وتفويت
حق الدولة من االستفادة منها فالسؤال
يكمن بما يلي:
م��ا االج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة ملحاسبة املعينني ل��دى الشركة
ع��ن إه� ��دار ه ��ذا ال �ك �ي��ان وال �ع �ب��ث ب��ه مع
ضرورة توضيح ما آلت إليه مستجدات
إج ��راءات التحقيق ب��امل�ش��اري��ع السبعة
امل�ح��ال��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة م��ن ق�ب��ل وزي��ر

املالية واملتمثلة باآلتي:
م� � � � �ش � � � ��روع ال � � � �ط� � � ��ائ� � � ��ر ،وم � � � �ش� � � ��روع
األك ��ادي � �م � �ي ��ات وامل � �ع ��اه ��د األم ��ري �ك �ي ��ة،
وم � �ب� ��ادرة ال �ح �ب��س ال �ع ��امل ��ي ،وال �ش��رك��ة
ال��وط�ن�ي��ة للفحص واالع �ت �م��اد ،وش��رك��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ح �ل ��ول إدارة امل ��راف ��ق
ال� �ش ��ام� �ل ��ة وال � �ط � ��اق � ��ة ،وان� � �ش � ��اء ش��رك��ة
أك��ادي �م �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات ال �ش��ام �ل��ة إلدارة
املشاريع ،وانشاء بوابة الكترونية لدعم
القطاع الخاص الكويتي.
م��ع ب�ي��ان األس �م��اء امل�ش�ت�ب��ه ب�ه��ا وم��ا
االج ��راءات االح�ت��رازي��ة املتخذة ضدهم
ل�س�لام��ة اج ��راء التحقيق ح�س��ب ق��ان��ون
ال �ج��زاء وب�م��ا يكفل ح�م��اي��ة ح��ق ال��دول��ة
من الضياع.
ن��رج��و ت��زوي��دن��ا بما ت��م ات�خ��اذه منق �ب��ل م �ج �ل��س إدارة ال �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل�ل�أوف �س ��ت ف �ي �م��ا ان �ت �ه��ت ال �ي ��ه ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا رق��م
 828994امل� � ��ؤرخ  2015/5/18وال� ��ذي
مفاده:
أوال :امل��واف �ق��ة ع�ل��ى تصفية ال�ش��رك��ة
امل��ذك��ورة وت�ع�ي�ين مصفى للشركة وأن
ي �ت��م دع � ��وة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
العادية للموافقة على ذلك.
ث��ان�ي��ا :م��واف�ق��ة ال �س��ادة وزارة املالية
على منح املوظفني الكويتيني بالشركة
الوطنية األوف�س��ت رات��ب ث�لاث سنوات
ع�ل��ى أس ��اس ال ��رات ��ب ال �ش��ام��ل ح�ي��ث تم
االت �ف��اق م��ع ال�س�ي��د وك�ي��ل وزارة املالية
ع �ل��ى أداء ه� ��ذا امل �ب �ل��غ م ��ن ق �ب��ل وزارة

امل��ال�ي��ة وامل�ن�ت�ه��ي ب�ط�ل��ب ك�ش��ف يوضح
ك��اف��ة التفاصيل ال�لازم��ة ملنح املوظفني
رات��ب ث�لاث سنوات على أس��اس الراتب
ال �ش��ام��ل .ع�ل��ى أن ي �ك��ون ال ��رد مشفوعا
باملستندات ذات الصلة.
اس� �ت� �ن ��ادا مل ��ا ج� ��اء ب ��ه ال �ب �ن��د ث��ان�ي��ابالسؤال السابق وعليه يرجى بيان ما
اذا ت��م استبعاد األش �خ��اص املتسببني
في إخفاق العمل بالبرنامج واملحالني
ت �ب �ع��ا ل� ��دوره� ��م ف ��ي ال �ت �ق ��اري ��ر امل �ح��ال��ة
للنيابة العامة من قبل وزير املالية من
الكشف الصادر لوزارة املالية من العدم؟
ع�ل��ى أن ن ��زود بكشف توضيحي لتلك
األسماء كل ودوره في املشاريع املحالة
للنيابة وصفته الوظيفية آن��ذاك (عند
امل�ش��ارك��ة ف��ي إج� ��راءات امل �ش��روع) وذل��ك
بحسب م��ا انتهت إليه لجان التحقيق
املعنية واملشكلة ب �ق��رارات وزي��ر املالية
برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وذلك
حفاظا على حق الدولة من الضياع مرة
أخ��رى إث��ر م��ا تسبب ب��ه امل��ذك��وري��ن من
شبهات ألحقت أض��رار بالصالح العام
عن س��وء إدارت�ه��م للبرنامج بمشاريعه
طيلة تلك الفترة.
اع �م��اال ل �ل �م��ادة ( )249م��ن امل��رس��ومب �ق��ان��ون رق ��م  25ل�س�ن��ة  2012ب��إص��دار
ق��ان��ون ال �ش��رك��ات ي��رج��ى ت�ح��دي��د اآلل�ي��ة
التي تمت من خاللها اتخاذ االج��راءات
املناسبة ب�ش��أن ك�ي��ان الشركة الوطنية
األوف � �س� ��ت وذل � ��ك ب��اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
العامة الغير عادية في حال انعقادها.

سأل أبل عن مشروع بناء المساكن منخفضة التكاليف

العدواني يدعو لفتح باب التبرع إلغاثة
السوريين
ناشد النائب عبدالله العدواني
أمير االنسانية صاحب السمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد التدخل
السريع ملساعدة االخ��وة السوريني
امل� �ح ��اص ��ري ��ن ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة م �ض��اي��ا
وال��ذي��ن ي�ت�ع��رض��ون ل�ل�ج��وع وامل��وت
بشكل يومي جراء الحصار عليهم.
وق� � � ��ال ال� � �ع � ��دوان � ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان اه � ��ل س� ��وري� ��ا ع �م��وم��ا
وم � � �ض� � ��اي� � ��ا خ� � �ص � ��وص � ��ا ي � �ع� ��ان� ��ون
م� ��ن وي� �ل ��ات ال� �ت� �ج ��وي ��ع وال� �ح� �ص ��ار
ال � ��ذي ي �ف��رض��ه ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري و
امل �ي �ل �ي �ش �ي ��ات امل � �ج ��رم ��ة امل �ت �ع ��اون ��ة

م�ع��ه داع �ي��ا ال�ح�ك��وم��ة الكويتية ال��ى
ف�ت��ح ب ��اب ال �ت �ب��رع��ات ب�ش�ك��ل رس�م��ي
وم�ط��ال�ب��ة االم ��م امل�ت�ح��دة ومنظمات
االغ � ��اث � ��ة ال� �ت ��دخ ��ل ال� �س ��ري ��ع الن� �ق ��اذ
املحاصرين.
وأض� � � � ��اف ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان دول � ��ة
ال �ك ��وي ��ت ام� �ي ��را وح �ك ��وم ��ة وش�ع�ب��ا
تقف م��ع الشعب ال �س��وري وت�م��د له
يد ال �ع��ون الف �ت��ا ال ��ى ان ه ��ذا االم��ر
ل �ي ��س ب �غ ��ري ��ب ع �ل ��ى أه � ��ل ال �ك��وي��ت
ال��ذي��ن ي�ه�ب��ون مل�س��اع��دة املحتاجني
في مختلف اقطار العالم وهي التي
ت�ق �ي��م امل ��ؤت� �م ��رات امل��ان �ح��ة ل �س��وري��ا

وافريقيا ومناطق الوباء والفقر.
واوض� � � � ��ح ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان ل �ج ��ان
االغاثة الكويتية على استعداد لنقل
االغذية واملؤن الى االخوة في سوريا
وال ينقصهم سوى الدعم الحكومي
وال �غ �ط��اء ال��رس �م��ي ل�ل�ب��دء بعمليات
االغاثة للمحاصرين في مضايا.
واستغرب العدواني صمت العالم
ع��ن امل�ن��اظ��ر ال�ت��ي ت��رد ي��وم�ي��ا بشأن
ضحايا حصار مضايا وم��ا حولها
وم ��ا ي �ت �ع��رض ل��ه االط �ف ��ال وال �ن �س��اء
وال �ش �ي ��وخ م ��ن ت �ج��وي��ع وق �ت ��ل دون
تدخل انساني يحميهم.

وم � ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ق � ��دم ال �ن��ائ��ب
ال� � � �ع � � ��دوان � � ��ي س� � � � � ��ؤاال إل� � � � ��ى وزي � � ��ر
امل��واص�ل�ات ووزي� ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
البلدية عيسى الكندري طالب فيه
افادته باآلتي:
ك��م ي�ب�ل��غ ع��دد امل��وان��ئ ال �ت��ي يتمالعمل بها حاليا؟
م � ��ا ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل�ك��لميناء؟
م � ��ا ال �خ �ط ��ط ال� �ت ��ي ت� ��م وض �ع �ه��ال� �ت� �ط ��وي ��ر ه� � � ��ذه امل � � ��وان � � ��ئ وزي� � � � ��ادة
كفاءتها؟
ك �م��ا وج ��ه ال �ع ��دوان ��ي س� ��ؤاال إل��ى

وزي��ر الدولة لشؤون االسكان ياسر
أبل طالب فيه افادته باآلتي:
ما املشاريع الجديدة التي تنويامل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
ال �ب��دء ب �ه��ا ب �خ�ل�اف م��ا ه��و م �ط��روح
مسبقا؟
إل � � ��ى أي � ��ن وص � ��ل م � �ش� ��روع ب �ن��اءاملساكن منخفضة التكاليف؟ وأي��ن
موقعها؟
ما خطة املؤسسة لترميم بيوتتيماء والصليبية؟
عبدالله العدواني
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الجيران يدعو لحسم اختيار عميد
كلية الشريعة
دع� ��ا ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة إل��ى
ح �س ��م ع � �م� ��ادة ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
قائال :أن الوقت ال يحتمل مزيدا
م��ن التأخير وه�ن��اك م��ا ه��و اهم
واج � � ��دى ف ��ي اص� �ل��اح م�ن�ظ��وم��ة
ال �ت �ع �ل �ي ��م وب� � �ن � ��اء ع� �ل ��ى ع �ي��وب
الالئحة املنظمة إلختيار عميد
ال�ش��ري�ع��ة وال �ض��واب��ط املعتمدة
من اعضاءها في جانبها اداريا.
وأضاف :ان اشتراط ان يكون
ع �م �ي��دا إلح � ��دى ك �ل �ي��ات ج��ام�ع��ة
الكويت غير حزبي وغير منتم
ف�ض�لا ع��ن ع��دم م�ش��روع�ي��ة ه��ذه
الضوابط فانها تلقي بظالل من
اللبس وعدم الوضوح
ذلك انه ال يوجد في القوانني
االداري � � � ��ة ال� �س ��اري ��ة وال ق��ان��ون
الخدمة املدنية و ال في اللوائح
املعمول بها اشتراط هذا الشرط
ف�ض�لا ع��ن ع ��دم ت�ح��دي��د مفهوم
ملصطلح حزبي او منتمي!
وب �ي��ن ان � ��ه ي� �ق ��ع ع� �ل ��ى ع��ات��ق

ال �ل �ج �ن��ة م �س��ؤول �ي��ة إث� �ب ��ات ه��ذا
االدع��اء وخاصة إذا ترتب عليه
ه �ض��م ح� �ق ��وق م ��واط ��ن ك��وي�ت��ي
ف �ض�ل�ا ع ��ن ان امل� �ق� �ص ��ود ب �ه��ذه
امل � �ص � �ط � �ل � �ح� ��ات م� � ��ن ت� � �ك � ��ون ل��ه
ت��وج�ه��ات سياسية ف��ان الكثير
م �م��ن ت �ق �ل��د امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة وغ �ي��ره��ا وم��واق��ع
اس �ت �ش ��اري ��ة ك� �ب ��رى ف ��ي ال ��دول ��ة
ل � ��ه ات� � �ج � ��اه س� �ي ��اس ��ي م� �ع ��روف
وم��ن ال��واض��ح ان ال��دول��ه ترعى
ج �م �ي��ع اب �ن��ائ �ه��ا ك �م��ا ج � ��اء ف��ي
ال��دس �ت��ور ط��امل��ا ان��ه يعمل وف��ق
القانون واملصالح العليا للبالد
واملطلوب تحديدا تطبيق مبدأ
ت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص وال�ش�ف��اف�ي��ة في
املفاضلة بني املتقدمني اكاديميا
دون ال�ن�ظ��ر ملعايير اخ ��رى غير
موضوعية.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ق ��دم
ال� � �ج� � �ي � ��ران س� � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � ��ر
التربية ووزي��ر التعليم العالي
د.بدر العيسى قال فيه :تحقيقا

د.عبدالرحمن الجيران

مل �ب��دأ ت�ك�ـ�ـ�ـ��اف��ؤ ال� �ف ��رص وس�ع�ي��ا
ل�ل�ش�ف��اف�ي��ة ف ��ي إدارة ال�ج��ام�ع��ة
وت � ��أك � �ي � ��دا مل � �ب� ��دأ ال � �ع � ��دال � ��ة ب�ين
امل� ��واط � �ن �ي�ن ال � �ت ��ي ن� ��ص ع�ل�ي�ه��ا
ال��دس�ت��ور وتحديد ف��ي اجتماع
اللجنة الخاصة باختيار عميد
كلية الشريعة.
وط � ��ال � ��ب إف� � ��ادت� � ��ه وت � ��زوي � ��ده

باالتي-:
 ال �ض��واب��ط ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��االلجنة الختيار العميد وكذلك
األس� �ئ� �ل ��ة ال � �ت ��ي ت� ��م ت��وج �ي �ه �ه��ا
للمرشحني والسيرة الذاتية لكل
مرشح.
 ف � ��ي اي ي � � ��وم ت � ��م ان� �ع� �ق ��ادال �ل �ج �ن��ة؟ وم� ��ن ه ��م أع �ض��ائ �ه��ا؟
وم � ��ن ت ��م م �ق��اب �ل �ت��ه م ��ن اع �ض��اء
هيئة ال �ت��دري��س وم��ا روات�ب�ه��م؟
ودرج��ات�ه��م العلمية وال��ذي��ن تم
أخذ آرائهم بمواصفات العميد
الجديد؟
 وه ��ل ت ��م دخ� ��ول م� ��درس لمي �س �ت ��وف ال� � �ش � ��روط؟ ف� � ��إذا ك ��ان
ال�ج��واب نعم م��ا امل�ب��ررات لذلك؟
ارجو تزويدي بالتفاصيل.

الحويلة :اتخاذ اإلجراءات الحاسمة إلزالة
تعديات شركة كي جي إل على المال العام
ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م ��د ال �ح��وي �ل��ة
إن م��ا ق��ام��ت ب��ه ش��رك��ة «ك��ي ج��ي ال»
بتعطيل العمل ف��ي ميناء الشعيبة
أم � ��ر م� ��رف� ��وض ال� �ت� �ع ��دي ع �ل ��ى أح ��د
امل � ��راف � ��ق امل� �ه� �م ��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ي �ع��اق��ب
امل�ت�س�ب��ب ب�ه��ا وف �ق��ا مل��ا ن�ص��ت عليه
املادتني رقمي ( )250 249من القانون
الجزائي الكويتي وطالب الحويلة
باتخاذ اإلج ��راءات الحاسمة حيال
إزال� ��ة ت�ع��دي��ات ش��رك��ة «ك ��ي ج��ي ال»
على أمالك الدولة دون سند قانوني
سار وتحديد حجم الضرر على املال
العام واملتسببني بذلك الضرر.
ودع ��ا ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري
إل � ��ى م�ل�اح �ق��ة ك� ��ل م� ��ن ان �ت �ه ��ك امل� ��ال
العام وكبد مؤسسة املوانئ خسائر
فادحة في الفترات السابقة واتخاذ
االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
مل�ح��اس�ب��ة امل�ف�س��دي��ن وم��رت�ك�ب��ي تلك
امل �خ��ال �ف��ات إداري � � ��ا وج �ن��ائ �ي��ا وف�ق��ا
ل � �ل � �ق� ��ان� ��ون واس � � �ت � � �ع� � ��ادة األراض � � � ��ي
اململوكة للمؤسسة كافة.
وق � � � ��ال ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح

صحفي له إن تقدم مؤسسة املوانئ
ب�ت�س�ج�ي��ل ق �ض �ي��ة ض ��د ش��رك��ة «ك��ي
ج��ي ال» ال�ع��ام�ل��ة ف��ي امل��وان��ئ يؤكد
أن �ه��ا ش��رك��ة م�غ�ت�ص�ب��ة ل�ل�م��ال ال�ع��ام
وأراض ��ي وأم�ل�اك ال��دول��ة ول��م تكتف
ب��ذل��ك ب��ل ق��ام��ت بتعطيل ال�ع�م��ل في
ميناء الشعيبة من خالل غلق مداخل
وم�خ��ارج محطة ح��اوي��ات الشعيبة
بامليناء بعدد من الشاحنات بقصد
إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج
ال �ب �ض��ائ��ع وال� �ح ��اوي ��ات م ��ن امل �ي �ن��اء
وإليه مما أدى إلى شلل تام في هذا
املرفق الحيوي.
وأك ��د ال�ح��وي�ل��ة أن امل��وان��ئ ص��رح
ك�ب�ي��ر ت�ع�ق��د ع�ل�ي��ه اآلم � ��ال ل�لاس�ه��ام
ب � �ش � �ك ��ل ك � �ب � �ي ��ر وف � � �ع� � ��ال ف� � ��ي ج �ع��ل
الكويت مركزا ماليا وتجاريا عامليا
باعتبارها البوابة االولى الرئيسية
الستقبال جميع البضائع ال ��واردة
الى الكويت من مختلف دول العالم
وهو احد امل��وارد التي ينبغي اعادة
النظر بها لتعظيم إي ��رادات ال��دول��ة
وق��د ك��ان للموانئ الكويتية وم��ازال
دورا مهما في مسيرة دولة الكويت
االق�ت�ص��ادي��ة والعمرانية إال أن هذا

د.محمد الحويلة

ال��رك��ن ال �ح �ي��وي م� ��ازال ب�ح��اج��ة إل��ى
تطوير وتحديث لتضاهي موانئها
أفضل املوانئ العاملية.
وتابع :علما بأن الكويت بها عدد
من املوانئ تتمثل في ميناء الشويخ
ال � �ب � �ح � ��ري وال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ة وال� � ��دوح� � ��ة
واألحمدي ومبارك الكبير باإلضافة
إل��ى ميناء عبدالله ف�ض��رورة وضع
خ� �ط ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر أع� � �م � ��ال امل ��ؤس �س ��ة
ك ��ذل ��ك دع � ��م امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ط��وي��ري��ة
ف ��ي ج �م �ي��ع امل� ��وان� ��ي ودع� � ��م اإلدارة

ال �ج��دي��دة ب�ت�ش��ري�ع��ات وص�لاح�ي��ات
أوس � ��ع ل �ت �ط��وي��ر امل ��وان ��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة
وم� � ��ا ن� �ش ��اه ��ده األن ت� ��أخ ��ر ش��دي��د
ملنافسة م��وان��ي دول املنطقة وع��دم
اس� �ت� �ث� �م ��ار امل� ��وق� ��ع االس �ت ��رات �ي �ج ��ي
للكويت ك��ذل��ك ال�ع�م��ل ع�ل��ى تشجيع
ال� � �ك� � �ف � ��اءات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ع �م ��ل ف��ي
ه ��ذه امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة وال�ح�س��اس��ة
وكيفية االستغالل األمثل لالراضي
و امل �خ��ازن وامل �س �ت��ودع��ات اململوكة
ل �ه��ا ل �ل��وص��ول إل ��ى ت �ق��دي��م خ��دم��ات
ل��وج�س�ت�ي��ة ع��امل�ي��ة وزي � ��ادة إي� ��رادات
امل ��ؤس� �س ��ة ودع� � ��م امل� ��وان� ��ي ب ��وج ��ود
األج�ه��زه الحكومية وأن يكون فيها
م ��رك ��ز ل �ك ��ل ه � ��ذه ال� �ج� �ه ��ات ل �خ��دم��ة
ال �ع �م�لاء وامل�س�ت�ث�م��ري��ن وت �ق��دي��م كل
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات وااله � � � ��م االن ت�م�ك�ين
االدارة من تنفيذ القانون.

برلمان
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الكندري يطالب باستعجال
التعديالت على قوانين الجزاءات
طالب النائب فيصل الكندري
بضرورة استعجال التعديالت
ع� �ل ��ى ك � ��ل ق � ��وان �ي��ن ال � � �ج� � ��زاءات
والجريمة بما يوافق تطورات
ال� � ��وض� � ��ع اإلق � �ل � �ي � �م� ��ي ال� �ح ��ال ��ي
وظ� � �ه � ��ور ج � �م� ��اع� ��ات إره ��اب� �ي ��ة
متطرفة لم يصنفها القانون.
وأك ��د ال �ك �ن��دري ف��ي تصريح
ص � �ح � �ف� ��ي ل � � ��ه أن ك� � �ث� � �ي � ��را م��ن
اإلرهابيني املشتبه بهم أخ��ذوا
ب � � ��راءات م ��ن امل �ح �ك �م��ة ألخ �ط��اء
إجرائية أو نقص في التشريع
م �ش �ي��را إل� ��ى أن األع � �م� ��ال ال �ت��ي
اق �ت��رف �ه��ا او خ �ط��ط ل �ه��ا بعض
اإلره � � ��اب� � � �ي� �ي ��ن ب � � �ه� � ��دف ض � ��رب
أم ��ن ال �ك��وي��ت واض �ح��ة للعيان
وش ��اه ��ده ��ا ال �ج �م �ي��ع ف �ع�ل�ا او
ضبطا.
وأش � � � � ��ار ال� � �ك� � �ن � ��دري إل � � ��ى أن
ال� �ت� �ش ��ري ��ع ي� �ح� �ت ��اج ل �ت �ع��ري��ف
وت �ع��دي�ل�ات مل�ص�ط�ل��ح اإلره� ��اب
والجريمة في ظل تسارع وتيرة
األح � � ��داث ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ون �ش��وء
ج� �م ��اع ��ات إره ��اب� �ي ��ة م �ت �ش��ددة
وم� � �ت� � �ط � ��رف � ��ة ت � � �ض� � ��رب وح� � � ��دة
الصف أو تدمر البلد بأعمالها
االره� ��اب � �ي� ��ة م� ��ن ت� �ف� �ج� �ي ��رات أو
تخطيط ألعمال عدوانية داخل
الدولة.
وط��ال��ب ال �ك �ن��دري ال�ح�ك��وم��ة
ب� �ض ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق وت �ض��اف��ر
الجهود مع اللجنة التشريعية
من خ�لال تقديمها للنواب أهم

فيصل الكندري

األحكام التي انتهت إلى البراءة
ل� ��وج� ��ود ن� �ق ��ص ف� ��ي ال �ت �ش��ري��ع
ع �ل��ى أن ي �ق��وم أع �ض��اء اللجنة
ب ��دراس ��ة ال �ت �ع��دي�لات امل�ط�ل��وب��ة
واستعجالها ح�ت��ى ال يحصل
كل خائن للبالد على البراءة.
وشدد الكندري على ضرورة
س ��ن ت �ش��ري �ع��ات ت ��واف ��ق عليها
ال � �س � �ل � �ط � �ت� ��ان ت � �ت � �ض � �م ��ن أش � ��د
ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ت�ح��د م��ن عمل
اإلره ��اب� �ي�ي�ن وامل �ج��رم�ي�ن ال��ذي��ن
ي �خ �ط �ط ��ون ل �ن �ش��ر ج��ري �م �ت �ه��م
على أرض الكويت أو حتى ملن
يتعاون ويتخابر مع جماعات
م � �ص � �ن � �ف� ��ة إىه � � ��اب� � � �ي � � ��ة س� � � ��واء
بالتأييد او ب��االن�ض�م��ام تحت
لوائها.

الهاجري :العيسى قام بواجبه
الوطني بإحالة كي جي إل للنيابة
أكد النائب ماضي الهاجري
أن وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون البلدية عيسى
الكندري قد تحمل مسؤولياته
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة وق � � � � ��ام ب ��واج � �ب ��ه
ال��وط �ن��ي وب� ��ر ب�ق�س�م��ه ب��إح��ال��ة
ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال ال�ع��ام�ل��ة في
امل� ��وان� ��ئ إل � ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل � �ك � �ث ��رة ت � �ج ��اوزات � �ه ��ا
ومخالفاتها وت�ع��دي��ات�ه��ا على
امل � ��ال ال� �ع ��ام وأراض� � � ��ي وأم�ل��اك
الدولة.
وث � �م� ��ن ال � �ه� ��اج� ��ري ش �ج��اع��ة
ال��وزي��ر ب�ت�ص��دي��ه ل �ه��ذا ال�ف�س��اد
واس �ت �ج��اب �ت��ه مل �ط��ال��ب ال� �ن ��واب
ب �م�ل�اح �ق��ة ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ال �ت��ي
استباحت امل��ال ال�ع��ام وعطلت
مرافق الدولة الحيوية.
وأض� � � � � ��اف ال� � �ه � ��اج � ��ري أن� �ن ��ا
ك � �ن� ��واب وك ��أع� �ض ��اء ف� ��ي ل�ج�ن��ة
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام ل��ن ن�ت��وان��ى

ماضي الهاجري

ع� � ��ن ك � �ش� ��ف م� � ��واط� � ��ن ال� �ف� �س ��اد
واالعتداء على املال العام وحث
ال ��وزراء على ات�خ��اذ االج ��راءات
الكفيلة بحماية مقدرات البلد.
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الطريجي :مرسوم تنظيم أعمال مؤسسة
البترول زاد األمور تعقيدا وغموضا
أكد النائب د .عبدالله الطريجي
ان العديد من القرارات الصادرة عن
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ب� ��در ال �س �ع��د ه ��ي ق � � ��رارات م��زاج �ي��ة
وغ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان من
ص ��ور «ال�ع�ن�ج�ه�ي��ة» ال �ت��ي ي�ت�ع��ام��ل
بها السعد انهاءه خدمات موظفني
كويتيني اكفاء داخل الهيئة ومنهم
م � ��ن ح� �ص ��ل ع� �ل ��ى ج � ��ائ � ��زة ال� ��دول� ��ة
التشجيعية.
واض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ان اح � ��د ض� �ح ��اي ��ا ت �ف��رد
السعد بالقرارات غير املدروسة هو
د .سيد احمد الرفاعي والذي صدر
ق � ��رار ب��ان �ه��اء خ��دم��ات��ه ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ال�ش�ه��ر امل��اض��ي
م��ن دون ات�ب��اع ال��وس��ائ��ل القانونية
ال � �ت� ��ي ت� �ك� �ف ��ل ح � ��ق امل� ��وظ � �ف �ي�ن م �ث��ل
التحقيق ولفت النظر وغير ذلك من
االجراءات املتعارف عليها.
وق� � � ��ال ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان امل� �ف ��ارق ��ة
ال �غ��ري �ب��ة وال � �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي ال �ت��وق��ف
ع � �ن� ��ده� ��ا ل� � �ل � ��دالل � ��ة ع � �ل� ��ى غ� �ط ��رس ��ة
رئ�ي��س هيئة االس�ت�ث�م��ار وتجاهله

ال� �ق ��ان ��ون ان ال ��رف ��اع ��ي ال � ��ذي ان �ه��ى
السعد خدماته تم تكريمه من قبل
ال ��دول ��ة ب �ع��د ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ج��ائ��زة
الدولة التشجيعية العام  2015في
ع�ل��م االق �ت �ص��اد ع��ن ع�م�ل��ه «ال�ت�ط��ور
التاريخي الستخدام النقود».
واض��اف ان وزي��ر االع�ل�ام الشيخ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود اك ��د خ�ل�ال اع�لان��ه
اس�م��اء ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي ج��ائ��زة ال��دول��ة
ال� �ت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ي ��ة اه � �ت � �م� ��ام ال� �ك ��وي ��ت
ب��أب �ن��ائ �ه��ا م� ��ن ال � � � ��رواد وامل �ب ��دع�ي�ن
وت �ق��دي��ره��ا ع �ط��اء ه��م وان �ج��ازات �ه��م
ب��اع�ت�ب��اره��م ال �ق ��دوة وامل �ث��ل األع�ل��ى
لالجيال الكويتية الشابة في خدمة
الحياة الثقافية والفكرية في الدولة
وتساءل الطريجي ..هل ما يحصل
ف ��ي ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار م ��ن ت�س��ري��ح
الكفاءات الكويتية يتفق مع ما قاله
الوزير الحمود؟
وخ��اط��ب الطريجي سمو رئيس
ال� � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب � ��ارك
بالقول ...هل تقبل يا سمو الرئيس
بأن يتعامل رئيس هيئة االستثمار
م ��ع اب� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت االك � �ف� ��اء ام �ث��ال

االخ الرفاعي وغيره بهذه الطريقة
امل�ه�ي�ن��ة؟ وه ��ل يستحق م��ن كرمته
ال � ��دول � ��ة وح � �ص� ��ل ع� �ل ��ى ج��ائ��زت �ه��ا
ال �ت �س��ري��ح م ��ن ع �م �ل��ه ب�ل�ا اي سبب
س��وى مزاجية رئيس الهيئة؟ وهل
ي��ري��د السعد وامل�ت�ن�ف��ذون م��ن خلفه
ايهامنا بأنهم اق��وى م��ن الحكومة
وقوانني الدولة؟
وم ��ن ج�ه��ة اخ ��رى اك ��د ال�ن��ائ��ب د.
عبدالله الطريجي ان امل��رس��وم رقم
 337ل �س �ن��ة  2015ب�ت�ن�ظ�ي��م اع �م��ال
م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال
ي �ت �م��اش��ى م ��ع ت��وج �ه��ات ال�س�ي��اس��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ك �م��ا ي �ع �ن��ي تخلي
وزي� � � � ��ر ال � �ن � �ف� ��ط ع� � ��ن م� �س ��ؤول� �ي ��ات ��ه
وصالحياته .واضاف الطريجي في
تصريح صحافي «اننا استبشرنا
خ� �ي ��را ب� �ع ��د ح� �س ��م ال � �خ �ل�اف ��ات ب�ين
وزير النفط السابق د .علي العمير
وم �ج �ل��س ادارة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ب��أن ي�ت��م تصحيح م�س��ار املؤسسة
وال�ق�ط��اع النفطي ال��ذي يعد امل��ورد
الرئيسي للدخل ف��ي الكويت إال ان
املرسوم الجديد زاد االم��ور تعقيدا

د .عبدالله الطريجي

إذ تخلى وزير النفط الحالي والذي
ي �ش �غ ��ل امل� �ن� �ص ��ب ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن ��س
ال �ص��ال��ح ع��ن ص�لاح �ي��ات��ه ل�ل��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمؤسسة فيما ل��م يقم
بالشيء ذات��ه في وزارة املالية التي
يشغل حقيبتها باألصالة.
وق� ��ال «إن م��ا ي��زي��د م��ن ال��ده�ش��ة
واالس � �ت � �غ� ��راب ان ال� �ص ��ال ��ح ي�ش�غ��ل
ح �ق �ي �ب��ة ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ووف� ��ق

االع � � � � � ��راف ي� �ت� �ط� �ل ��ب م � ��ن أي وزي � ��ر
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ت �س �ي �ي��ر االع � �م� ��ال ح�ت��ى
تعيني وزير باألصالة وليس إصدار
مرسوم يتخلى فيه عن مسؤولياته
وصالحياته».
وأض � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ان امل��رس��وم
 337/2015ي� �ت� �ع ��ارض م� ��ع امل � ��ادة
 130ال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى «ي �ت��ول��ى كل
وزي��ر اإلش��راف على شؤونه وزارت��ه
وي��رس��م ات�ج��اه��ات ال ��وزارة ويشرف
على تنفيذها» متسائال :كيف لنا
كأعضاء ف��ي مجلس االم��ة مساءلة
ومحاسبة الوزير عن شؤون النفط
ف��ي ح��ال ت ��ردي االوض ��اع اك�ث��ر مما
ه��ي عليه االن إذا ك��ان ال��وزي��ر ليس
م �ع �ن �ي��ا ب ��رس ��م ات� �ج ��اه ��ات ال � � ��وزارة
ويتخلى ع��ن م�س��ؤول�ي�ت��ه امل�ب��اش��رة
بتعيني االعضاء املنتدبني وتحديد
اخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��م وي � �ب � ��دو ام ��ام �ن ��ا
منزوع الصالحيات.
وح � � ��ذر ال� �ط ��ري� �ج ��ي م � ��ن ان ه ��ذا
امل ��رس ��وم س �ي��زي��د االم� � ��ور غ�م��وض��ا
مل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل امل� ��ؤس � �س� ��ة ون� �ش ��اط� �ه ��ا
امل� �ح� �ل ��ي وال� � �خ � ��ارج � ��ي وس �ت �ص �ب��ح

رئ� ��اس� ��ة امل ��ؤس� �س ��ة امل �م �ث �ل��ة ب��وزي��ر
ال �ن �ف��ط م �ج��رد ص� ��ورة ل �ل �ع��رض من
دون اط��ار وتصبح مساءلة الوزير
بمجلس االم��ة ص��ورة عبثية اخرى
ال ي �ح��دده��ا اي اط � ��ار ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة
واملحاسبة.
واك � � ��د ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان اس� �ت� �م ��رار
ت � ��راج � ��ع اس � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط وت ��أث� �ي ��ره
السلبي على اي��رادات ال��دول��ة وعلى
م �ش��اري �ع �ه��ا ال �ت �ن �م��وي��ة ف �ض�ل�ا ع��ن
تراجع ارب��اح واداء القطاع النفطي
خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل��اض �ي�ين يحتمان
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ح� �ي ��وي ع��رض��ة
ألي مخاطر او ص��راع��ات ق��د تنجم
ج��راء االخ�ط��اء الكارثية ف��ي تداخل
االختصاصات الفتا الى ان اصالح
القطاع النفطي مسؤولية مشتركة
وس �ي �ك��ون ال ��وزي ��ر م �س��ؤوال ام��ام�ن��ا
عن أي اخفاق قد ينجم عن تطبيق
املرسوم السيئ.

أبل للكندري :هل استبعد أي قيادي في كاسكو
من الهيكل التنظيمي الجديد؟
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د.خ �ل �ي ��ل أب� ��ل س ��ؤاال
إل ��ى وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات ووزي � ��ر ال��دول��ة
لشئون البلدية عيسى الكندري وقال
ف��ي ن��ص ال� �س ��ؤال :ن�م��ا إل ��ى ع�ل�م��ي أن��ه
ب �ت��اري��خ  2015/6/8اج �ت �م��ع م�ج�ل��س
إدارة ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �خ��دم��ات
ال � �ط � �ي ��ران ( )KASCOب �ج �ل �س �ت��ه رق ��م
( )2015/5وأق � ��ر ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
الجديد للشركة وت�ق��رر تسكني بعض
املوظفني أصحاب املسميات اإلشرافية
وال�ق�ي��ادي��ة ع�ل��ى الهيكل ال�ج��دي��د فيما
ل��م ي�ت��م تسكني ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر وأع�ق��ب
ذل � � ��ك ن � �ش ��ر إع � �ل� ��ان داخ� � �ل � ��ي مل��وظ �ف��ي
الشركة بتاريخ  2015/9/1ع��ن فرص
ع�م��ل ل�ب�ع��ض ال��وظ��ائ��ف وف �ق��ا للهيكل
التنظيمي الجديد وبالتزامن مع ذلك
تم نشر إعالن خارجي عام في عدد من
الصحف اليومية.
وط��ال��ب أب ��ل إف ��ادت ��ه وت ��زوي ��ده بما
يلي:
-ت � � ��زوي � � ��دي ب �ن �س �خ ��ة م � ��ن ال �ه �ي �ك��ل

التنظيمي ال�ج��دي��د للشركة الكويتية
لخدمات ال�ط�ي��ران ( )KASCOونسخة
م ��ن م�ح�ض��ر اج �ت �م��اع م�ج�ل��س اإلدارة
بجلسته رقم (.)2015/5
كشف بأسماء موظفي الشركة منم�س�ت��وى رئ�ي��س ق�س��م وم��ا ف��وق ال��ذي��ن
لم يتم تسكينهم على الهيكل الجديد
مع بيان مؤهالتهم العلمية وخبرتهم
ال �ع �م �ل �ي��ة وت ��وض� �ي ��ح ق ��ري ��ن ك� ��ل اس ��م
أس�ب��اب ع��دم تسكينهم على مسميات
الهيكل التنظيمي الجديد.
ه� ��ل ت ��م إخ� �ض ��اع أي م ��ن م��وظ�ف��ي( )KASCOأص� � � �ح � � ��اب امل � �س � �م � �ي ��ات
ال �ق �ي��ادي��ة واإلش ��راف� �ي ��ة ألي م �ق��اب�لات
أو اخ �ت �ب��ارات خ��اص��ة ق �ب��ل تسكينهم
أو اس�ت�ب�ع��اده��م م��ن م�س�م�ي��ات الهيكل
التنظيمي الجديد؟ إذا كانت اإلجابة
ب �ن �ع��م – ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �م ��ا ي�ف�ي��د
إج��راء املقابالت أو االختبارات أما في
ح��ال ك��ان��ت اإلج��اب��ة بالنفي – فيرجى
تسبيب تسكني املوظفني بمسمياتهم

ال ��وظ � �ي � �ف � �ي ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة دون األخ� � ��ذ
ب � ��اإلج � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة ف��ي
التعيني والتسكني.
ت��زوي��دي بنسخة م��ن ال�ع�ق��د امل�ب��رمم��ع ال�ش��رك��ة االس�ت�ش��اري��ة ب�ش��أن إج��راء
ع �م �ل �ي��ة ت �س �ك�ي�ن امل ��وظ � �ف �ي�ن أص� �ح ��اب
الوظائف القيادية واإلشرافية ونسخة
ال�ع�ق��د امل �ب��رم م��ع ال�ش��رك��ة االس�ت�ش��اري��ة
إلع� � � ��داد ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ل �ش��رك��ة
( )KASCOم ��وض� �ح ��ا ف �ي �ه �م��ا ق�ي�م��ة
العقدين وأي مصروفات أخرى متعلقة
بهذين العقدين.
ب �ي��ان ب �ع��دد امل �س �م �ي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ةوأس�م��اء الوظائف التي قامت الشركة
االس �ت �ش��اري��ة امل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا لتسكني
الوظائف حتى تاريخ .2015/12/1
ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة م��ن ق� ��رار ش��رك��ة( )KASCOب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�خ�ت��ص
ب��إج��راء امل �ق��اب�لات ال�ل�ازم��ة للمتقدمني
الكويتيني للوظائف ال��واردة باإلعالن
امل �ش��ار إل �ي��ه أع �ل�اه م��ع ت��وض�ي��ح م�ه��ام

د.خليل أبل

وق��واع��د عمل اللجنة وأس �م��اء أعضاء
ال� �ل� �ج� �ن ��ة وم� �س� �م� �ي ��ات� �ه ��م ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة
ومؤهالتهم العلمية وخبرتهم العملية
ك��ل ع �ل��ى ح ��دة وإف ��ادت ��ي م��ا إذا ك��ان��ت
ه �ن��اك ل�ج�ن��ة ل�ل�م�ق��اب�لات س��اري��ة خ�لال
تشكيل لجنة امل�ق��اب�لات ال�ح��ال�ي��ة وإذا

ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب�ن�ع��م – ف �م��ا األس �ب��اب
التي دعت إلى تشكيل لجنة للمقابالت
والتعيينات جديدة رغ��م وج��ود لجنة
قائمة وسارية.
ك �ش��ف ب��أس �م��اء ج �م �ي��ع امل�ت�ق��دم�ينل� �ل� �ت ��وظ� �ي ��ف وف� � �ق � ��ا ل� �ل��إع� �ل��ان امل � �ش� ��ار
إل �ي��ه أع �ل��اه م ��ن داخ � ��ل وخ � ��ارج ش��رك��ة
( )KASCOم ��رت �ب ��ة ح �س ��ب ال��وظ �ي �ف��ة
امل�ت�ق��دم لها وت��اري��خ التقديم م��ع بيان
املؤهل الدراسي وصورة عنه وسنوات
ال �خ �ب ��رة أو ال �خ ��دم ��ة وم� ��ا ي �ث �ب��ت ذل��ك
وامل� �س� �م� �ي ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي س�ب��ق
شغلها مع ما يثبت ذلك قرين كل إسم.
ن �س �خ��ة م ��ن م �ح��اض��ر اج �ت �م��اع��اتلجنة املقابالت الخاصة باإلعالن املشار
إليه وكذلك نسخ من محاضر املقابالت
واإلختبارات التحريرية للمتقدمني مع
بيان آلية اختيار املرشح من بني باقي
املرشحني املستبعدين مع إرفاق جدول
مقارنة بني املتقدمني لكل وظيفة يبني
م��دى ان�ط�ب��اق االش �ت��راط��ات الوظيفية

لكل مرشح على ح��دة ومحصلة نقاط
امل �ف ��اض �ل ��ة ب�ي��ن امل ��رش� �ح�ي�ن ل �ل��وظ �ي �ف��ة
وبيان أسباب استبعاد من لم ينطبق
عليهم االشتراطات الوظيفية بحسب
الشروط التي لم تتوافر في املقدم لها.
ب� � �ت � ��اري � ��خ  2015/11/11ص� ��درالتعميم رقم ( )2015/79مذيال بتوقيع
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ش �ئ��ون امل��ال �ي��ة
واإلداري � ��ة وي�ش�ي��ر إل��ى اع�ت�م��اد رئيس
مجلس اإلدارة تعيني عدد ( )3مرشحني
من املتقدمني إلعالن الوظائف من أصل
 11وظ �ي �ف��ة ت ��م اإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا ي��رج��ى
ت��زوي��دي بنسخة م��ن التعميم امل�ش��ار
إل �ي��ه وامل �س �م �ي��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة وأس �م��اء
امل��رش �ح�ين امل �ق �ب��ول�ين ل �ه��ذه ال��وظ��ائ��ف
ومؤهالتهم العلمية وخبرتهم العملية
م��ع م��ا ي�ث�ب��ت ذل ��ك وأس �ب��اب اس�ت�ك�م��ال
إج � ��راءات تعيني ل �ه��ؤالء ال�ث�لاث��ة دون��ا
عن بقية املتقدمني اآلخرين للوظائف
املعلن عنها.
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جدول األعمال

جلسة الثالثاء تشهد إعالن خلو مقعد
الفضل واستجواب العبيدي
تضمن جدول أعمال الجلسة السابعة المقرر
عقدها بعد غد الثالثاء 12من يناير2016م  47بندا
أهمها إعالن خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل
لوفاته وطلب رفع الحصانة عن النائب عبد اهلل
التميمي واالستجواب المقدم من النائبين راكان
النصف وحمدان العازمي فضال عن تقارير اللجان
البرلمانية فيما يلي التفاصيل:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا احدى جلسات مجلس األمة

ال � �ب � �ن ��د األول  :ال � �ت � �ص ��دي ��ق ع �ل��ى
املضبطة التالية:
( )1343بــــتاريخ 2015/12/22م
ال �ب �ن��د ال� �ث ��ان ��ي :إع �ل��ان خ �ل��و م�ح��ل
العضو نبيل نوري الفضل رحمه الله
لوفاته .
ال � �ب � �ن� ��د ال� � �ث � ��ال � ��ث :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الرابع :األسئلة
(وت�ن�ظ��ر حسب ترتيبها ف��ي كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها الــدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة)
ال � �ب � �ن ��د ال � �خ� ��ام� ��س  :ط � �ل � �ب ��ات رف ��ع
الحصانة:
التقرير السادس والعشرون للجنة
ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
واملدرج بصفة االستعجال بشأن طلب
النيابة ال�ع��ام��ة اإلذن ب��رف��ع الحصانة
النيابية عن العضو عبدالله ابراهيم
التميمي في القضية رقم 2015/1131م
ح �ص��ر ن�ي��اب��ة ال�ف��روان�ي��ةامل�ق�ي��دة برقم
 2015/ 576جنح الفردوس ــ 2015/187
م جنح املباحث.
البند السادس :االستجوابات:
االس�ت�ج��واب امل��وج��ه م��ن العضوين
راك��ان يوسف النصف وح�م��دان سالم
العازمي للسيد وزير الصحة بشأن:
املحور األول :األخطاء الطبية .
املحور الثاني :عمليات شراء أدوية
ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة.
املحور الثالث :التالعب فى العقود
وتضليل الجهات الرقابية وهدر املال
العام.
امل � �ح ��ور ال � ��راب � ��ع :ال� �ف� �س ��اد اإلداري
واملالي واستغالل املنصب الوزاري.
امل �ح ��ور ال �خ��ام��س :م �ش ��روع ال��رب��ط
اآلل � ��ي ب�ي�ن وزارة ال �ص �ح��ة وامل �ك��ات��ب
الصحية الخارجية .
طبقا لنص املادة ( )135من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة
البند ال�س��اب��ع :اإلح ��االت حسب ما
هو وارد في الكشوف املرفقة
ال�ب�ن��د ال �ث��ام��ن :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
امل ��راس� �ي ��م ب �ق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وان�ين وامل� �ش ��روع ��ات
بقوانيـــــــن واالقتراحات بقوانني:

ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة ش ��ؤون ذوي
االحتياجات الخاصة وامل��درج بصفة
االستعجال عن :
 االق �ت �ـ �ـ��راح �ـ �ـ�ين ب �ق��ان��ون�ين ب�ش�ـ�ـ�ـ�ـ��أنتـــعديل بعـــض أحكام القــــانون رقم ()8
ل� � � �س� � � �ن � � ��ة2010م ف� � ��ي ش� � � ��أن ح� �ق ��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة .
 االق �ت��راح بقانون باستبدال نصال� �ف� �ق ��رة األول� � � ��ى م� ��ن امل� � � ��اده ( )25م��ن
القانون
رق� � � ��م ( )8ل� �س� �ن ��ة 2010م ب� �ش ��أن
األشخاص ذوي اإلعاقة.
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن :
 االقتـــــراح بقانون بإضافـة بنـــــــدجديـــــد ب��رق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م()11ال��ى امل � ��ادة( )21من
القانون رق��م ( )3لسنة  2006في شأن
املطبوعات والنشر.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج�ن��ة ال �ش ��ؤون
املالية واالق�ت�ص��ادي��ة وامل��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع ��ن م � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ف � ��ي ش� � ��أن م � ��د ال� �ح� �م ��اي ��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة
للعسكريني من مواطني دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال �ع��رب �ي��ة
العاملني في غير دولهم في أي دولة
عضو في املجلس .
ت � �ق� ��ري� ��ر ل� �ج� �ن ��ة ش� � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
والثقافة واإلرشاد عن مشروع القانون
بشأن تنظيم اإلعالم اإللكتروني .
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية عن :
 مشروع القانون بتنظيم الوكاالتالتجارية.
 ال�ت�ع��دي��ل امل �ق �ت��رح ع�ل��ى مشـــــروعالقانــــون بتنظيم الوكـــــاالت التجــــاريـــة
واملقدم من الحكومة.
التقرير األول للجنة املشتركة بني
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ولجنة امليزانيات والحساب الختامي
ول �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
ول�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وامل ��درج
بصفة االستعجال عن مشروع القانون
باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من املال
االحتياطي العام .
التقرير الحادي والعشرون للجنة

ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
واملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح
بقانون في شأن الهيئة العامة ملكافحة
ال�ف�س��اد واألح �ك��ام ال�خ��اص��ة بالكشف
عن الذمة املالية .
ال � �ت � �ق � ��ري � ��ر ال� � �ث � ��ال � ��ث ال �ت �ك �م �ي �ل ��ي
للتقرير األول للجنة ال �ش��ؤون املالية
واالقتصادية عن :
 مشــــروع القـــانون بتعديل بعـــضأحــكام القانون رقم ( )60لســــــنة 1986
م ف �ـ��ي ش� ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالجتماعي .
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد وامل � � ��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ش� � ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رق��م( )4لسنة 2012م في شأن
جامعة جابر األحمد.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم� � � � � � ��وال ال � �ع � ��ام � ��ة وامل� � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )1لسنة 1993م بشأن حماية األموال
العامة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
اإلس �ك��ان وامل� ��درج بصفة االس�ت�ع�ج��ال
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن�ش��اء
مدينة صباح األحمد املتطورة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
اإلس �ك��ان وامل� ��درج بصفة االس�ت�ع�ج��ال
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن توفير
وح � ��دات وش �ق��ق س�ك�ن�ي��ة ف ��ي امل�ن��اط��ق
الحضرية.
التقرير الثاني والثالثون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رق��م ( )53لسنة 2001م بشأن
اإلدارة العامة للتحقيقات.
التقرير الخامس واألربعون للــجنة
الشـؤون التـشريعية والقــانونيــة عن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إلى امل��ادة ( )180من القانون رقم ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.

التقرير ال��راب��ع عشر للجنة املرافق
ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي شأن
إن � �ش � ��اء م � �ط� ��ار دول � � ��ي خ � � ��ارج ح � ��دود
املناطق السكنية.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنة
امل��راف��ق ال �ع��ام��ة ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية واملدرج بصفة
االس �ت �ع �ج��ال ع ��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق��م ( )12لسنة 2008م بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم()16لسنة 1960م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل �ل �ت �ق��ري��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون
الخارجية واملدرج بصفة االستعجال
ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح�ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير الخامس عشر للجنة املرافق
العامة وامل��درج بصفة االستعجال عن
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )119لسنة
2013م في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت��ون للجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � � ��دف � � ��اع ع �ـ��ن
االق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين وع��دده��ا خمسة
ف��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد ال� ��ذي ي�ج��وز
منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
الشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
في شأن التزام األشخاص االعتبارية
ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة ف��ي
دول��ة الكويت بأحكام القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
التقرير ال�ح��ادي والثمانون للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اء هيئة
ع� ��ام� ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ل � ��رؤي � ��ة ه �ل ��ال ش �ه��ر
رمضان وهالل شهر شوال.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن

االقتراح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
ال � �ت � �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع ع � �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش� � ��أن ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع�ل��ى
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
التقرير التاسع واألرب �ع��ون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون في
ش��أن إن�ش��اء وإدارة وتشغيل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تجريم
ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �س �ت��ون للجنة
املرافق العامة عن :
 االقتراحني بقانونني في شــأن عدمج��واز قطع املياه والتيار الكهربائي
عــن
امل �ش �ت��رك�ي�ن إال ب �ع��د ص� � ��دور ح�ك��م
قضائي.
 االقــــتراح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة مــادةجديدة برقـــــم ( 3مكررا) إلى القــــانون
رقـــم (  )48لسنة 2005م بشــأن تسوية
امل�ب�ـ�ـ�ـ��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى امل��واط�ـ�ـ�ـ�ـ�ن�ين
املتـــرتبة على استهالكهم للكهرباء
واملاء.
التقرير األول للجنة ش��ؤون امل��رأة
واألس� ��رة ع��ن اإلق �ت��راح ب�ق��ان��ون بشأن
إضافة مادة جديدة برقم (2مكررا) إلى
القانون رق��م ( )31لسنة 2008م بشأن
ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي ال ��زواج
قبل إتمام الزواج .
التقرير األول للجنة املرافق العامة
ع��ن االق�ت��راح��ات بقوانني بشأن إنشاء
الهيئة العامة إلدارة األزمات والكوارث
.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الخارجية عن مشروع قانون باملوافقة
على االتفاقية املعدلة للتعاون العربي
ف��ي م �ج��ال ت�ن�ظ�ي��م وت�ي�س�ي��ر ع�م�ل�ي��ات
اإلغاثة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
الخارجية عن مشروع قانون باملوافقة
على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة
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التعاون بشأن البراءات(.)PCT
ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الخارجية عن مشروع قانون باملوافقة
على االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
وعلى التعديل الصادر بشأنها .
البند التاسع :طلبات املناقشة:
ط� �ل ��ب م �ن ��اق �ش ��ة م � �ق� ��دم م � ��ن ب�ع��ض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ووزي� � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ع��اص��رت
االستجواب املقدم من النائب د.عبدالله
محمد الطريجي الستيضاح سياسة
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش ��أن ��ه وت � �ب� ��ادل ال � ��رأي
بصدده.
البند العاشر :كتب ديوان املحاسبة:
ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب �ش��أن
تكليف مجلس األم��ة للديوان بإحالة
ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ع��ن ط�ل�ب��ات التحقيق
ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن اإلح ��ال ��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة إل��ى
ديوان املحاسبة .
البند الحادي عشر:
كتاب نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة مرفقا به
تقرير ال��رد على التوصيات الخاصة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
د .عبدالله محمد الطريجي.
كتاب وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ب� �ش ��أن ط �ل ��ب ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت �ح�ق �ي��ق ح� ��ول ت� �ك ��رار ح � ��االت وف �ي��ات
ال �ع �م ��ال ف ��ي م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص �ب��اح
السالم الجامعية (الشدادية).
ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ووزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة مرفقا به تقرير
ع�ق��د م�ح�ط��ة ال� ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة امل��رح�ل��ة
األولى.
ك �ت��اب وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات أو
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات خ� �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة ال �س ��اب �ق ��ة
م �ب��اش��رة ع�ل��ى إس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د .ع�ب��دامل�ح�س��ن
مدعج املدعج.
ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ووزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات أو التنقالت خ�لال الفترة
السابقة مباشرة على إستقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
التجارة والصناعة السابق.
ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ووزي � ��ر ال��دول��ة
ل � � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م ��رف � �ق ��ا ب��ه
رد ال �ح �ك��وم��ة ب� �ش ��أن ت �ق ��ري ��ري ل�ج�ن��ة
التحقيق ف��ي ت �ج��اوزات هيئة أس��واق
املال رقمي  1و.2
البند الثاني عشر  :ما يستجد من
األعمال.
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الصبيح ترد على التوصيات النيابية
الستجواب طنا
احالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مذكرة الى
مجلس االمة متضمنة الردود على التوصيات النيابية
عقب جلسة استجوابها المقدم لها من النائب محمد
طنا والذي نوقش في جلسة  27اكتوبر  2015وجاءت
الردود كالتالي:

تم التأكد من
قرارات إشهار
جمعيات النفع
العام المتلقية
لدعم الهيئة
محمد طنا خالل جلسة استجواب وزيرة الشؤون

التوصية رقم ( :)1العمل
على تطوير العمل في الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة.
 - 1ت��م تخصيص خ��ط ساخن
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ب��رق��م  22672343لنقل
الشكاوى والعمل على حلها وذلك
خالل ساعات الدوام الرسمي.
 - 2تسهيال لسرعة انهاء اعمال
ومصالح املراجعني يتم استقبال
امل��راج�ع�ين على فترتني صباحية
ومسائية بصالة االستقبال بمقر
الهيئة الرئيسي.
 - 3ت ��م اع � ��داد ال�ل�ائ �ح��ة امل��ال �ي��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �م �ن��ح امل � ��زاي � ��ا امل ��ادي ��ة
والعينية لالشخاص ذوي االعاقة
طبقا للقانون رقم  8لسنة .2010
 - 4اع� � � � � ��داد دل� � �ي � ��ل اج� � � � � ��راء ات
ال� ��وح� ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة امل �ع �ت �م��دة
ب��ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي للهيئة كما
تم اتخاذ االجراء ات الالزمة وذلك
بمخاطبة دي��وان ال�خ��دم��ة املدنية
الع ��داد وص��ف وظ�ي�ف��ي للوظائف
واملسميات الوظيفية العاملة لدى
الهيئة.
التوصية رقم ( :)2زيادة
الكوادر الوطنية العاملة
في الهيئة العامة لشؤون
ذوي االعاقة الستيعاب حجم
العمل الكبير.
يبلغ العدد االجمالي للعاملني
في الهيئة ( )212موظفا يبلغ عدد
الكويتيني منهم ( )180ف��ي حني
يبلغ عدد غير الكويتيني ( )32مع
م��راع��اة ان��ه ق��د ت��م ان �ه��اء خ��دم��ات
( )6م � ��ن غ� �ي ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وف ��ي
امل �ق��اب��ل ج ��ار اس �ت �ك �م��ال اج� ��راء ات
ت �ع �ي�ي�ن ع � ��دد ( )10م ��وظ �ف�ي�ن م��ن
الكويتيني وم��ن املتوقع تسلمهم
للعمل خالل الشهر الجاري.

التوصية رقم ( :)3مراجعة
جميع القرارات التي تم التطرق
لها في االستجواب للتأكد من
صحتها وفقا لما يلي:
 اصدار سبعة قرارات بتشكيلف � ��رق ع� �م ��ل ب� �ت ��اري ��خ الح � ��ق ل �ب��دء
عملها.
 ت� �ش� �ك� �ي ��ل ف � � ��رق ع � �م ��ل ت ��وج ��دوح� � � ��دات ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ت� �ق ��وم ب� ��ذات
اع �م ��ال �ه ��ا وق � �ي� ��ام ب �ع ��ض اع �ض ��اء
ال � �ل � �ج ��ان ب� � ��اج� � ��ازات خ �ل ��ال ف �ت��رة
اللجان.
 اث� �ب ��ات ح� �ض ��ور ال �ب �ع��ض ف��ياك � �ث� ��ر م � ��ن ل �ج �ن ��ة ب �ن �ف ��س ال ��وق ��ت
وت �ش �ك �ي��ل ل �ج ��ان م �ت�ل�ازم��ة امل �ه��ام
واالختصاصات مع فرق العمل.
 ال�ت��زم��ت الهيئة ب�ع��دم اص��داراي ق ��رارات اداري ��ة بتشكيل لجان
او ف��رق عمل ب��اث��ر رج�ع��ي وق��د تم
اص� � ��دار ت �ع �م �ي��م اداري رق� ��م ()21
لسنة  2015بعدم قيام اعضاء هذه
الفرق واللجان بأعمالهم اال بعد
اصدار القرارات بتشكيلها (مرفق
رقم .)1
 ت ��م م ��راج �ع ��ة وت �ق �ن�ي�ن ج�م�ي��عق � � � � ��رارات ف� � ��رق ال� �ع� �م ��ل وال� �ل� �ج ��ان
امل�ش�ك�ل��ة داخ ��ل ال�ه�ي�ئ��ة وت��م ان�ه��اء
ما هو متالزم مع االختصاصات
ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ل �ب �ع��ض ال� ��وح� ��دات
التنظيمية داخ��ل الهيئة وتقليل
ع��دد اع �ض��اء ال �ف��رق وال �ل�ج��ان فتم
الغاء عدد ( )5فرق عمل.
 ص� � � ��دور ق� � � ��رار ب ��االس �ت �ع ��ان ��ةب �خ��دم��ات اح ��د ال��واف��دي��ن بمكتب
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ف ��ي م �ج��ال
االس �ت �ش��ارات ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة بمكافأة شهرية (1400
د .ك) علما بانه يحمل تخصص
تربية رياضية وه��و تخصص ال
يمت بصلة لطبيعة العمل داخ��ل

مراجعة وتقنين
قرارات فرص
العمل واللجان
المشكلة داخل
هيئة اإلعاقة

ال �ه �ي �ئ��ة وت �ف �ع �ي��ل اع� �ض ��اء ال �ف��رق
واللجان.
 ت ��م ال �ت ��أك ��د م ��ن ان ال�ش�خ��صاملذكور املستعان به يحمل شهادة
الدكتوراه وكانت رسالته بعنوان
(ت��أث �ي��ر ب��رن��ام��ج ري��اض��ي م�ق�ت��رح
لتنمية القدرات الحركية الخاصة
بالتأهيل املهني باملعاقني بطيئي
التعلم) وان ذل��ك يؤكد ان املذكور
م �ت �خ �ص��ص ف � ��ي م � �ج� ��ال االع� ��اق� ��ة
ول� �ه ��ذا ال �س �ب��ب ت �م��ت االس �ت �ع��ان��ة
ب ��ه مل ��دة س �ن��ة واح � ��دة وس�ت�ن�ت�ه��ي
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب� �خ ��دم ��ات ��ه ب �ت��اري��خ
 2015 /12 /21وت��م اب�لاغ��ه بعدم
التجديد له (مرفق رقم .)2
 ص ��دور ق � ��رارات ت�ع�ي�ين داخ��لال�ه�ي�ئ��ة .ب �ص��ورة مخالفة ب��ال�ق��رار
رقم  2006 /25الصادر من الخدمة
املدنية سواء من حيث التخصص
او مدة الخبرة.
 تلتزم الهيئة بقرارات مجلسالخدمة املدنية بهذا الشأن حيث
ي� �ت ��م ع� � ��رض ج� �م� �ي ��ع م� �ش ��روع ��ات
ال �ق��رارات االداري ��ة املتعلقة بشغل
الوظائف االشرافية على مراقبي
ش��ؤون التوظف التابعني لديوان
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة ق �ب��ل اص ��داره ��ا
للتأكد من صحتها.
 ص��رف م�ب��ال��غ لجمعيات نفععام لم تنص قرارات اشهارها من
ق�ب��ل وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م خ ��دم ��ات
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��رار 131
لسنة .2014
وت �م��ت االش � ��ارة ال ��ى جمعيتني
ه�م��ا ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��رع��اي��ة
املعاقني ومركز تعليم الطفل.
 ت��م ال�ت��أك��د م��ن ق� ��رارات اش�ه��ارجمعيات النفع العام التي تتلقى
دعم من قبل الهيئة حيث ان قرار

اشهار مركز تقويم وتعليم الطفل
ينص في احد اهدافه على:
اك� �ت� �ش ��اف وت �ش �خ �ي��ص وع �ل�اج
وم�ت��اب�ع��ة ح ��االت ال�ع�ج��ز ال�خ��اص
ع � ��ن ال� �ت� �ع� �ل ��م وان ق � � � ��رار اش � �ه ��ار
الجمعية الكويتية لرعاية املعاقني
يتضمن احد اهدافها على :تقديم
الرعاية وااليواء والتوجيه السليم
واالعداد املهني للطفولة املتخلفة
عقليا او صحيا.
وه� � ��ذا ي ��ؤك ��د ان ت �ل��ك ال �ج �ه��ات
تقدم خدمات تعليمية متخصصة
لذوي االعاقة وان الصرف لهم تم
بشكل صحيح.
التوصية رقم ( :)4التأكد من
ان طريقة التشخيص لحاالت
االعاقة هي نفسها المتبعة
على المستوى العالمي:
ي�ت��م م��راج �ع��ة امل �ل �ف��ات للتحقق
م��ن اش�ت��راط��ات استحقاق شهادة
اثبات اعاقة.
 ه � �ن � ��اك ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع وزارةالصحة في تعيني رؤس��اء اعضاء
اللجان الطبية التخصصية والتي
تصدر شهادات االعاقة.
 ي �ت��م اع �ت �م��اد وت �ق �ي �ي��م درج ��ةوش��دة االع��اق��ة ب�ن��اء على معايير
منظمة الصحة العاملية املعتمدة
لدى الهيئة.
التوصية رقم ( :)5التأكد من
ان المدارس والحضانات التي
تتعامل معها الهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة لديها
تراخيص صحيحة.
 ان الهيئة تلتزم بالتعامل معامل��دارس والحضانات التي لديها
تراخيص صحيحة وقد تم تزويد
ال �س��ادة ممثلي دي ��وان املحاسبة

بنسخ ع��ن تلك التراخيص مرفق
ت��راخ�ي��ص امل� ��دارس وال�ح�ض��ان��ات
(املرفق رقم .)5
التوصية رقم ( :)6مراجعة ما
ورد في صحيفة االستجواب
من مخالفات والتأكد من
تصحيحها.
ق�ي��ام الهيئة بالتعاقد م��ع عدة
شركات لتوريد وتركيب االجهزة
التعويضية شابها املخالفات.
تم انهاء جميع العقود موضوع
التوصية اعتبارا من 2016 /3 /31
ت�م�ه�ي��دا الج � � ��راءات ط ��رح ج��دي��دة
وال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة الجهات
الرسمية (مرفق رقم .)6
 ص� ��رف م �ب��ال��غ الي� �ف ��اد بعضامل��وظ�ف�ين ل�ح�ض��ور ن ��دوات خ��ارج
البالد باعتبارها مهمات رسمية.
 ان تحديد صرف املخصصاتامل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �ه �م��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة او
ال � � � � � � ��دورات ال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ي �خ �ض��ع
للموافقة املسبقة ملراقبي ش��ؤون
التوظف التابعني لديوان الخدمة
امل��دن �ي��ة ل�ت�ح��دي��د اذا ك ��ان االي �ف��اد
م�ه�م��ة رس �م �ي��ة ام دورة ت��دري�ب�ي��ة
خارجية وذلك قبل القيام باملهمة
او املشاركة في الدورة التدريبية.
 م�خ��ال�ف��ة ق ��رار دي ��وان الخدمةاملدنية رق��م  13لسنة  2007بشأن
نسبة الكويتيني في الهيئة والتي
تبلغ .٪ 83
س� � �ت� � �ب� � �ل � ��غ ن� � �س� � �ب � ��ة ال � � � � �ك � � � ��وادر
الكويتية ف��ي نهاية السنة ٪ 88
وتسعى الهيئة ال��ى ال��وص��ول الى
ال �ن �س �ب��ةامل �ق��ررة وال �ب��ال �غ��ة ٪ 90
خالل الثالثة اشهر املقبلة.
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تفعيل دور المراقب المالي واإلداري
في الجمعيات التعاونية
تتمة المنشورص10
التوصية رقم ( :)7التأكد
من ان القياديين في الهيئة
العامة القوى العاملة قد تم
اختيارهم بناء على شروط
تعيينهم وايضا موافقات
الخدمة المدنية.
تم ترشيح القياديني بالوزارات
والهيئات التابعة وفقا للقنوات
الرسمية بدءا من مجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة وم ��ن ث��م م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واخ� �ي ��را ص� ��دور م��رس��وم بتعيني
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ع �ل��ى ض� ��وء ال �ق��وان�ي�ن
املنظمة.
التوصية رقم ( :)8االستمرار
في تطوير العمل في الهيئة
العامة للقوى العاملة
وتطهيرها من اي نوع من
انواع الفساد الذي كان منتشرا
بها سواء تجارة االقامات او
الرشوة.
ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ق��وى
ال�ع��ام�ل��ة ب �ع��دة اج � ��راءات لتطوير
العمل تتمثل في:
 تشكيل لجنة م��ع ال�ع��دي��د منالجهات الحكومية لوضع معايير
ج��دي��دة ل�ت�ق��دي��ر ع �م��ال��ة امل �ش��اري��ع
الحكومية (مرفق رقم .)8
 رغبة في انجاز اصحاب العملمعامالتهم دون معاناة او مراجعة
الدارات العمل تم تزويدهم بأرقام
س��ري��ة ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ب�ه��ا ال��دخ��ول
ال��ى البوابة االلكترونية الخاصة
بالهيئة واتمام معامالتهم بمقر
شركاتهم ومؤسساتهم.
وح� ��رص� ��ا ع �ل��ى دع� ��م ال �ش �ب��ابال � ��وط� � �ن � ��ي اص � � �ح � � ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة اس � ��وة
ب � �م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � � ��دول� � � ��ة ف � �ق� ��د ت��م
ت �خ �ص �ي��ص ادارة ع� �م ��ل م� �ب ��ارك
الكبير لتسجيل ملفاتهم بها وفقا
ل �ل �ق��رارات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وف ��ي اط��ار
قانوني صحيح مع تشكيل لجنة
خاصة للتفتيش عليهم للتحقق
من مدى التزامهم بمزاولة العمل
على ضوء قانون العمل بالقطاع
االه � �ل � ��ي م � ��ع ات � �خ � ��اذ االج � � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ض��د امل �خ��ال �ف�ين منهم
(مرفق رقم .)9
 ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ب�ي��ن ال �ه �ي �ئ��ةال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة واالدارة
العامة للتحقيقات حتى يتسنى
س� ��رع� ��ة ال � �ف � �ص ��ل ف � ��ي م� �خ ��ال� �ف ��ات
اص� �ح ��اب ال �ع �م��ل واح ��ال �ت �ه ��ا ال��ى
القضاء (مرفق رقم .)10
 ت� ��م اق � �ت� ��راح م � �ش� ��روع ق ��ان ��ونل �ت �غ �ل �ي��ظ ال �ع �ق ��وب ��ات امل �ن �ص��وص

وزيرة الشؤون هند الصبيح

ع�ل�ي�ه��ا ب �ق��ان��ون ال �ع �م��ل ب��ال�ق�ط��اع
األه� �ل ��ي ت �ت �ن��اس��ب م ��ع امل �خ��ال �ف��ات
ال �ج �س �ي �م��ة ال� �ت ��ي ت �ق��ع م ��ن ب�ع��ض
اص � �ح� ��اب ال� �ع� �م ��ل وامل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
استقدام واستخدام عمالة واف��دة
يثبت عدم الحاجة الفعلية لها.
التوصية رقم ( :)9وضع
معايير لتحديد العمالة
المطلوبة في الشركات
والمؤسسات الخاصة:
ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة ب ��وض ��ع آل � �ي ��ات ج��دي��دة
لتقدير احتياج العمالة املطلوبة
الص� �ح ��اب ال �ع �م��ل ح �ي��ث اص� ��درت
الهيئة ال �ق��رارات التنظيمية التي
ت�ض�م�ن��ت ال �ع��دي��د م ��ن االج� � ��راءات
حماية سوق العمل وعدم املبالغة
ف��ي تقدير االح�ت�ي��اج ح��رص��ا على
التركيبة السكانية وعدم االخالل
بها حيث قامت باآلتي:
 استحداث ادارة جديدة تسمىادارة ت�ق��دي��ر االح �ت �ي��اج ووح ��دات
ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ب �ج �م �ي��ع م �ح��اف �ظ��ات
ادارات العمل.
 ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة م��عال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل��وض��ع م �ع��اي �ي��ر ج ��دي ��دة ل�ت�ق��دي��ر
ع�م��ال��ة امل �ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة التي
ت�م�ث��ل ال�ش��ري�ح��ة األك �ب��ر ع ��ددا من
العمال.
التوصية رقم ( )10و (:)11
 - 1م� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات
ال �ت �ع��اون �ي ��ة وال� �ت ��أك ��د م� ��ن ص�ح��ة
ح �س��اب��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة وت �ح��وي��ل أي
شخص من األشخاص الذين لهم
دور ف ��ي ت ��زوي ��ر ه ��ذا ال �ح �س��اب��ات
للنيابة.
 - 2ال�ت��أك��د م��ن أداء الجمعيات
ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ل� ��دوره� ��ا ال �ت �ع��اون��ي
واملجتمعي ومحاسبة املخالفني

ألنظمة هذه الجمعيات.
وف� � � � ��ي س � �ب � �ي� ��ل االخ � � � � � ��ذ ب � �ه� ��ذه
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ووض� �ع� �ه ��ا م��وض��ع
التنفيذ فقد قامت الوزارة باتخاذ
عدة خطوات تتمثل فيما يلي:
أوال  :تفعيل دور املراقب املالي
واالداري:
 - 1حيث قامت الوزارة بإصدار
القرار ال��وزاري رقم (/12ت) لسنة
 2015ب � �ش� ��أن ت� �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ل� �م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون
رق� ��م ( )24ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش��أن
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل �ع��دل
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )18ل�س�ن��ة 2013
وال��ذي بموجبه ت��م اع��ادة تحديد
مهام واختصاصات كل من املراقب
املالي واالداري فضال عن تقسيم
ه��ذه االخ�ت�ص��اص��ات وامل�ه��ام على
عدة اقسام بحيث تشمل كل نواحي
ال� �ع� �م ��ل ب��ال �ج �م �ع �ي��ة ب� �م ��ا ي�س�ه��ل
م ��ن م �ه �م��ة ال� � � ��وزارة ف ��ي م �م��ارس��ة
دوره ��ا االش��راف��ي وال��رق��اب��ي على
الجمعيات التعاونية ملعرفة املهام
والواجبات املكلف بها في كل قسم
من اقسام الجمعية.
 - 2ق�ي��ام ال� ��وزارة بعمل دورات
ت ��دري� �ب� �ي ��ة وت ��أه� �ي� �ل� �ي ��ة ل �ل �م��راق��ب
االداري وامل � ��ال � ��ي وذل� � � ��ك ل �ص �ق��ل
خ �ب��رت��ه ال �ع �ل �م �ي��ة وت ��دري� �ب ��ه ع�ل��ي
امل� � �ه � ��ام واالع� � � �م � � ��ال امل � �ك � �ل� ��ف ب �ه��ا
ب �م ��ا ي �ح �س��ن م� ��ن ادائ� � � ��ه ألع �م��ال��ه
بالجمعية.
ثانيا :تشكيل العديد من لجان
التحقيق للقيام بمراجعة اعمال
وح � �س� ��اب� ��ات ب� �ع ��ض ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية وذلك على ضوء تقارير
ك ��ل م ��ن امل ��راق ��ب امل ��ال ��ي واالداري
ع ��ن اوض � � ��اع ال �ج �م �ع �ي��ة ح �ي��ث ت��م
تشكيل ع ��دد ( )46ل�ج�ن��ة تحقيق
ب��ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع ��اون �ي ��ة خ�ل�ال
العامني .2015/2014
ثالثا :ق��ام��ت ال� ��وزارة بممارسة

دوره � � � � ��ا ال � ��رق � ��اب � ��ي ع � �ل� ��ى اع � �م� ��ال
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ون�ت��ج عن
ذلك:
 ص ��دور ع ��دد ( )9ق � ��رارات حلملجالس ادارات جمعيات تعاونية.
 ص ��دور ع��دد ( )3ق� ��رارات ع��زلأعضاء في جمعيات تعاونية.
 اح � ��ال � ��ة ع� � ��دد ( )15ج �م �ع �ي��ةتعاونية الى النيابة العامة.
 اح � ��ال � ��ة ع� � ��دد ( )7ج �م �ع �ي��اتت� �ع ��اون� �ي ��ة ال� � ��ى االدارة ال� �ع ��ام ��ة
للتحقيقات.
 اح ��ال ��ة ع ��دد ( )86ع �ض��وا فيج �م �ع �ي��ات ت �ع��اون �ي��ة ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة.
 اح ��ال ��ة ع ��دد ( )34ع �ض��وا فيج �م �ع �ي��ات ت �ع��اون �ي��ة ال� ��ى االدارة
العامة للتحقيقات.
 اح��ال��ة ع ��دد ( )40م��وظ�ف��ا فيج �م �ع �ي��ات ت �ع��اون �ي��ة ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة.
راب���ع���ا :ف� � ��ي س� �ب� �ي ��ل ت ��وف� �ي ��ر
ال �س �ل��ع وال� �خ ��دم ��ات ل�ل�م�س��اه�م�ين
ب� ��أف � �ض� ��ل ج� � � � ��ودة واق� � � � ��ل اس � �ع� ��ار
ق ��ام ��ت ال� � � � ��وزارة ب��ال �ت �ع �م �ي��م ع�ل��ى
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ب �ض��رورة
الشراء املباشر للخضار والفاكهة
م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة وع ��دم
ال�ت�ع��اق��د م��ع م ��ورد واح ��د لتوريد
جميع االص�ن��اف للجمعية لخلق
امل� �ن ��اف� �س ��ة وت� �خ� �ف� �ي ��ض االس � �ع� ��ار
للمساهمني.
خامسا :ف� ��ي س �ب �ي��ل م �ت��اب �ع��ة
ال �ج �م �ع �ي��ات ل� ��دوره� ��ا ال �ت �ع��اون��ي
واملجتمعي قامت الوزارة بإصدار
القرار ال��وزاري رقم (/10ت) لسنة
 2015بشأن تعديل املادة رقم ()32
م ��ن ال� �ق ��رار ال � � ��وزاري رق ��م ـ/35ت)
ل� �س� �ن ��ة  2014وال� � � � ��ذي ب �م��وج �ب��ه
ت� � ��م ت� �ن� �ظ� �ي ��م وت � �ح� ��دي� ��د ال �ن �س �ب��ة
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ص��رف ع �ل��ى اوج ��ه
ال �خ��دم��ات االج �ت �م��اع �ي��ة املختلفة

ب�م��ا ف��ي ذل��ك ت�ح��دي��د ن�س�ب��ة لدعم
امل �ح��اف �ظ��ة ال �ت��ي ت �ق��ع ب �ه��ا منطقة
عمل الجمعية وك��ذل��ك املناسبات
الوطنية تجميل املرافق العامة.
سادسا :في سبيل تطوير نظام
العمل فإن الوزارة في سبيل القيام
بميكنة ك��اف��ة امل�ع��ام�لات الخاصة
ب �ق �ط��اع ال �ت �ع��اون وم ��ن ث ��م ال��رب��ط
اآلل � ��ي ب�ي�ن ال� � � ��وزارة وال �ج �م �ع �ي��ات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ب� �م ��ا ي �ك �ف��ل ال ��رق ��اب ��ة
ال��دائ �م��ة وامل �س �ت �م��رة ع �ل��ى اع �م��ال
الجمعيات وت��م توقيع العقد مع
الشركة املنفذة للمشروع.
التوصية رق��م ( :)12التأكد من
تطبيق قانون الحضانة العائلية
بخصوص فئة مجهولي الوالدين
واذا كان هذا القانون بحاجة الى
تعديل تتقدم الحكومة بمشروع
قانون تعديله.
ق��ام��ت ال � ��وزارة ب��ال�ف�ع��ل ب��اع��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر ب� ��امل� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق ��م
( )82لسنة  1977بشأن الحضانة
ال�ع��ائ�ل�ي��ة واع� ��دت م �ش��روع ق��ان��ون
ج� ��دي� ��د ف � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ش � ��أن ل �ي �ن �ظ��م
احتضان فئة مجهولي الوالدين
م � ��ن ق� �ب ��ل االس� � � ��ر وك � ��ذل � ��ك رع ��اي ��ة
ال ��وزارة لهم وبتاريخ  9اغسطس
 2015ص � � ��در ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 80
ل� �س� �ن ��ة  2015ب � �ش� ��أن ال �ح �ض��ان��ة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة وب� � � ��دأت ال� � � � ��وزارة م�ن��ذ
ص� ��دور ال �ق��ان��ون امل ��ذك ��ور ون �ش��ره
ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي إع��داد
الالئحة التنفيذية للقانون سالف
البيان وج��ار اع��ادة تشكيل لجنة
ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة وال� �ل� �ج ��ان
املختصة بما يتوافق مع القانون
الجديد ومل��ا ك��ان القانون املذكور
ق� ��د ص� � ��در ح ��دي� �ث ��ا ف� � ��ان ال � � � ��وزارة
ستعمل على معالجة اي ثغرات
تبني من خالل التطبيق العملي له
عند الحاجة لتعديله فإن ال��وزارة
لن تدخر جهدا في ذلك.
التوصية رق��م ( :)13التأكد من
تطبيق القانون على كل من يتقدم
لطلب املساعدات املالية من وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل تعدم
االخ �ل��ال ف ��ي اي م� ��واد م ��ن م ��واده
ومحاسبة املخالفني ب��ال�ج��زاءات
الواردة في قوانني الدولة:
إن ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � �ت� ��ي ت�ن�ظ��م
ب��امل �س��اع��دات ال �ع��ام��ة ه ��ي ق��ان��ون
امل �س��اع��دات ال�ع��ام��ة رق��م  12لسنة
 2001وامل ��رس ��وم رق ��م ( )33لسنة
 2013ب �ش��أن اس �ت �ح �ق��اق وت�ق��دي��ر
ورب ��ط امل �س��اع��دات ال �ع��ام��ة وعليه
ص � � � ��در ب� � ��ال � � �ق� � ��رار االداري رق � ��م
(/2315أ) لسنة  2015بشأن الئحة
تنظيم ص��رف امل �س��اع��دات العامة
والتي اشتمل على اجراءات صرف
امل � �س� ��اع� ��دات وت �ض �م �ن��ت ال �ف �ئ��ات
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املستفيدة من القانون واالجراءات
ط�ل��ب امل �س��اع��دة االج�ت�م��اع�ي��ة لكل
ف��رد واشتملت الالئحة ف��ي امل��ادة
( )13وال�ت��ي نصت على ان مكتب
ال��رق��اب��ة والتدقيق ال�ت��اب��ع للوزير
مراجعة ومراقبة عمليات الصرف
والتحق من صحتها ومطابقتها
م��ع ال �ق��وان�ين وال � �ق� ��رارات املنظمة
لها وف��ق عملية اختيار عشوائي
للملفات ب��ال��وح��دات ورف��ع تقرير
للوزير بذلك ونصت الالئحة على
ان ��ه ي �ت�ع�ين ف ��ي ح ��ال ع �ل��م االدارة
او ال ��وح ��دات ب ��أي ح� ��االت ت��زوي��ر
اب �ل�اغ ق �ط��اع ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
لتتحقق ب��االم��ر وات�خ��اذ التدابير
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال �ك �ف �ي �ل ��ة ب �م�ل�اح �ق��ة
امل �ت �س �ب��ب ف ��ي ال �خ �ط��أ وق� ��د ق��ام��ت
ادارة ال��رع��اي��ة االس��ري��ة بتحويل
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ورؤس� � ��اء
الوحدات او املوظفني باالدارة الى
ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة ب��ذل��ك (م��رف��ق
ك �ش��ف ب �م��وظ �ف��ي ادارة ال��رع��اي��ة
االس� ��ري� ��ة ال ��ذي ��ن ت ��م م �ع��اق �ب �ت �ه��م)
كما تم اص��دار ال�ق��رار االداري رقم
ـ/2316أ) لسنة  2015والذي يهدف
ال � � ��ى ض� �ب ��ط ص � � ��رف امل � �س� ��اع� ��دات
وف��ق اللوائح والقوانني ومساواة
ك��اف��ة ال� �ف ��ذات وال � �ح ��االت وق �ي��اس
اس�ت�ح�ق��اق�ه��ا وف �ق��ا ل�ت�ل��ك ال�ل��وائ��ح
ملنع اي ت �ج��اوزات او استثناءات
من شأنها ان ترتب تجاوزات على
االدارة او مديونيات على االفراد.
ك � �م ��ا ح� ��رص� ��ت ال� � � � � � ��وزارة ع �ل��ى
ت� �ض� �م�ي�ن ال� � �ق � ��وان �ي��ن وال� � �ل � ��وائ � ��ح
ال� � �ص � ��ادرة ب �ك �ت �ي��ب ي �ت��م ت��وزي �ع��ه
ع � �ل� ��ى ال� � � ��وح� � � ��دات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ل �ت��زوي��د امل�ن�ت�ف�ع�ين م��ن امل �س��اع��دة
االجتماعية وذل��ك الطالعهم على
آخ��ر ال �ق��وان�ين وامل�س�ت�ج��دات بهذا
ال �ش��أن ول�ن�ف��ي ال�ج�ه��ل ب��ال �ق��رارات
والقوانني.
ت ��م ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ث�ل�اث �ي��ة م��ن
ادارة ال��رع��اي��ة االس ��ري ��ة واالدارة
القانونية واالدارة املالية لحصر
املديونيات وقد تم اكتشاف العديد
م � ��ن ال� � �ت� � �ج � ��اوزات وامل ��دي ��ون� �ي ��ات
ف ��ي ب �ع��ض امل �ل �ف��ات وت �م��ت اح��ال��ة
املوظف املتجاوز او من صرفت له
مساعدة دون وج��ه حق ال��ى ادارة
التحقيقات للتحقيق معه واتخاذ
ال�ت��داب�ي��ر بشأنهم وف�ق��ا للقوانني
واللوائح املطبقة بهذا الشأن.
فضال عن صدور احكام لصالح
ال� ��وزارة الس �ت��رداد م�ب��ال��غ صرفت
دون وج ��ه ك �م �س��اع��دة اج�ت�م��اع�ي��ة
بلغت ( )108وت��م اتخاذ اج��راءات
ت �ن �ف �ي��ذ ع� � ��دد ( )21ح� �ك ��م وج � ��ار
اس� �ت� �خ ��راج ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل �ع��دد ( )87ح�ك��م ت�م�ه�ي��دا الت�خ��اذ
اجراءات التنفيذ.
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جدول األعمال
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األحد  30ربيع األول  10 . 1437يناير 2016

 36سؤاال جديدا من  16نائبا

حماية المنافسة واتفاقية الربط اآللي
والمستشفيات االربعة محاور أسئلة النواب
أدرج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
 12يناير الجاري  36سؤاال جديدا
من  16نائبا الى  11وزيرا حيث قدم
النائب د.عبدالله الطريجي  6أسئلة
يليه النائب خليل أبل بـ  5أسئلة ثم
ال�ن��ائ��ب س�ع��د ال�خ�ن�ف��ور ب �ـ  4اسئلة
وق��دم ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل الفضل
سؤالني الى وزيري املالية والتربية
وق� � ��دم ال � �ن � ��واب د.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ة
وسعدون حماد ود.محمد الحويلة
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ود.ع �ب��د
الحميد دش�ت��ي وم��اض��ي الهاجري
كل منهم سؤاال واحدا.
أبراج الكويت
وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 6أس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا  3اس�ئ�ل��ة ال ��ي وزي��ر
امل� ��ال � �ي� ��ة وال � �ن � �ف� ��ط ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة ع��ن
أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ب�ت��رول
أو أع�ض��اء ال�ل�ج��ان املكلفة م��ن قبله
مصلحة م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر مباشرة
ف ��ي امل� �ن ��اق� �ص ��ات أو امل� �ع ��ام�ل�ات أو
ال�ت�ع��اق��دات االس�ت�ش��اري��ة القانونية
أو املالية أو اإلداري ��ة أو غيرها من
التعاقدات املبرمة مع وزارة النفط
أو مؤسسة البترول الكويتية أو أي
م��ن ال�ش��رك��ات أو ال�ج�ه��ات املرتبطة
ب �ه��ا و م ��ا ورد ف ��ي ج ��ري ��دة ال� ��راي
الجمعة  4ديسمبر  2015أن العقد
م��ع ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ف��ي م�ج��ال
ت �ف �ت �ي��ش ال� �ح ��اوي ��ات وال �ش��اح �ن��ات
وتشغيل أجهزة املسح االلكتروني
واإلشعاعي منته منذ أكثر من سنة
وأنها تمارس عملها من دون سند
قانوني وأنها تتحصل على رسوم
ن �ق��دي��ة دون ت��وري��ده��ا إل ��ى خ��زي�ن��ة
ال� ��دول� ��ة وك� �ش ��ف ي ��وض ��ح ف �ي��ه ع�ق��د
تحديث إضاءة أبراج الكويت ووجه
سؤاال الى وزير املواصالت والبلدية
عن شركة (  ) KGLو الخسائر التي
تكبدها امل ��ال ال �ع��ام نتيجة الكثير
م��ن العقود ال�ت��ي أبرمتها مؤسسة
امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع ال�ش��رك��ة كما
وج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر الداخلية عن
ضبط وافد إيراني الجنسية من قبل
األج �ه��زة األم �ن �ي��ة ب�ت�ه�م��ة ن�ش��اط��ات
اس�ت�خ�ب��اري��ة وت��م اإلف� ��راج ع�ن��ه بعد
ت��دخ��ل م�س��ؤول ام�ن��ي س��اب��ق ووج��ه
سؤاال الى وزير العدل واالوقاف عن
سبب رفض وزارة الداخلية تجديد
إقامة عشرة من الخطباء ومحفظي
القرآن الكريم بناء على طلب وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
التعليم النوعي
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
 5أس� �ئ� �ل ��ة م �ن �ه��ا  3أس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر

التربية والتعليم العالي عن التعليم
ال�ن��وع��ي ب �م��دارس ال�ت��رب�ي��ة الفكرية
وف �ص��ول ازدواج اإلع ��اق ��ة وال�خ�ط��ة
امل�ع�م��ول ب�ه��ا ف��ي ع�م��ل االخ �ت �ب��ارات
ال �ت �ح �ص �ي �ل �ي��ة ل �ل �ت�لام �ي��ذ ال ��ذي ��ن ت��م
ت �ص �ن �ي �ف �ه��م ك � �م � ��زدوج � ��ي اإلع� ��اق� ��ة
وب �ع��ض األع �م ��ال اإلداري� � ��ة وامل��ال�ي��ة
ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م
النوعي في مدارس التعليم الخاص
ال�ت��اب��ع ل �ل��وزارة ووج��ه س��ؤال�ين الى
وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ع� ��ن ج � � ��دول ب �ع��دد
ح � ��االت ال��وف �ي��ات ن�ت�ي�ج��ة األخ �ط��اء
ال �ط �ب �ي��ة م ��ع ب� �ي ��ان أس� �ب ��اب ال ��وف ��اة
والطبيب املعالج واإلجراء التأديبي
امل �ت �خ��ذ ب �ح��ق م ��ن ت �س �ب��ب ب��ال�خ�ط��أ
الطبي واملشاريع اإلنشائية للوزارة
م� ��ع ال � �ت� ��زوي� ��د ب �ك �ش��ف ب��امل �ش��اري��ع
امل � ��درج � ��ة ب� �ك ��اف ��ة خ� �ط ��ط ال �ت �ن �م �ي��ة
امل �ل �ت��زم��ة ب �ه��ا ال � � � ��وزارة وت��وض �ي��ح
الهدف العام لكل مشروع على حدة
مع بيان توضيحي بسنة االعتماد
امل��ال��ي وال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ك�ل�ي��ة ل�ل�م�ش��روع
واالع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال� �ي ��ة امل�خ�ص�ص��ة
على مستوى كل سنة مالية وبيان
إجمالي للمبالغ املصروفة من تلك
االع� �ت� �م ��ادات ع �ل��ى ك ��ل س �ن��ة م��ال�ي��ة
وع�ل��ى مستوى ك��ل خطة م��ن خطط
التنمية وكشف يوضح بيان نسب
االن �ج��از ل�ك��ل م �ش��روع م��ن م�ش��اري��ع
التنمية.
جهاز حماية المنافسة
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب س� �ع ��د ال �خ �ن �ف��ور
 4اس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا  3أس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي��ر
ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ع� � ��ن ع� ��دد
املوظفني في جهاز حماية املنافسة
وك� �ش ��ف ب ��االع� �م ��ال ال� �ت ��ي ق � ��ام ب�ه��ا
ال �ج �ه��از م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ون �س �خ��ة م��ن
ال �ق��رارات ال��وزاري��ة املتخذة ف��ي حق
امل �ط ��اع ��م وامل � �ح �ل�ات ال� �ت ��ي ت�ت�ع��ام��ل
وتروج للسلع االستهالكية الفاسدة
وحماية املستهلك ووجه سؤاال الى
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
والكهرباء واملاء عما نشر في إحدى
ال �ص �ح��ف امل �ح�ل �ي��ة خ �ب��را م �ف ��اده أن
ه�ن��اك توجها ل��دى مجلس ال ��وزراء
أو إحدى لجانه باتخاذ قرار بوقف
ص ��رف ال �ت �م��وي��ن مل��ن ت �ج��اوز رات �ب��ه
 1300دينار .
التعيينات
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
 3أسئلة ال��ى وزي��ر العدل واالوق��اف
عن م��دى صحة ص��دور ق��رار إيقاف
ال� �ش� �ي ��خ د .ع� �ث� �م ��ان ال �خ �م �ي��س ع��ن
ال� �ت ��دري ��س وال� ��وع� ��ظ ف ��ي امل �س��اج��د
وت�ع�ي�ي�ن��ات ق��ام��ت ال� � ��وزارة شملت

سعد الخنفور

عبدالله املعيوف

اش �خ ��اص ��ا خ � ��ارج دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل � � ��دن� � � �ي � � ��ة ش� � ��اب � � �ه� � ��ا امل � � �ج� � ��ام �ل ��ات
وامل� �ح� �س ��وب� �ي ��ات ف � ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
ول ��م ي�ك��ن ل�ل�ك�ف��اءات أي اع �ت �ب��ار في
ه��ذه التعيينات م��ع ال�ت��زوي��د بعدد
التعيينات التي تمت مؤخرا وعدد
املستشارين املعينني ب��وزارة العدل
واألوق� � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
والهيئات واملؤسسات التابعة.

ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع ��ن ت��رش�ي��ح
ال� � � � ��وزارة م��وظ �ف��ا ع �ل �ي��ه ق �ي��د أم �ن��ي
ل �ت��ول��ي وظ �ي �ف��ة م�ل�ح��ق ت �ج ��اري في
جنيف.

اتفاقية الربط اآللي
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد
سؤالني الى وزير الصحة عن أسباب
وم � � �ب� � ��ررات ت ��أخ� �ي ��ر اف� �ت� �ت ��اح م��رك��ز
امل��رح��وم عبدالرحمن عبدالله الزيد
ال�ص�ح��ي بمنطقة م �ب��ارك العبدالله
وون�س�خ��ة م��ن ات�ف��اق�ي��ة ال��رب��ط اآلل��ي
ل� �ل� �م� �ك ��ات ��ب ال � �ص � �ح � �ي ��ة ف� � ��ي اورب� � � ��ا
وبريطانيا وأم��ري�ك��ا امل�ق��رر ابرامها
بني الكويت واململكة املتحدة .
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
س ��ؤال �ي�ن م �ن �ه �م��ا س� � ��ؤال ال � ��ى وزي ��ر
ال�ص�ح��ة ع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ال��رب��ط
اآللي بني املكاتب الصحية الكويتية
ب� ��ال � �خ� ��ارج م� ��ع ش ��رك ��ة ت� ��ي ب� ��ي ب��ي
البريطانية ووج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر

مناقصة المستشفيات األربعة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع� � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
ال� � �ص� � �ح � ��ة ع� � � ��ن امل� � � �ع � � ��وق � � ��ات ال � �ت� ��ي
ت�ح��ول دون إت �م��ام م�ن��اق�ص��ة ان�ش��اء
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� � � ��رازي واب � ��ن س�ي�ن��ا
واالط � �ف� ��ال وال � � ��والدة ووج � ��ه س ��ؤاال
الى وزي��ر االشغال واالم��ة عن إلغاء
مناقصة املستشفيات االربعة.
وج��ه النائب محمد طنا سؤالني
ال� ��ى وزي� � ��رة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال�ع�م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة عن
ك �ش��ف ب ��اس ��م امل ��دي ��ر امل ��ؤق ��ت ال ��ذي
ت� ��م ت �ع �ي �ي �ن��ه ف� ��ي ج �م �ع �ي��ة ال ��راب� �ي ��ة
ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة م � � ��ع ب � � �ي � ��ان س� �ي ��رت ��ه
ال��ذات�ي��ة وش�ه��ادت��ه العلمية وم�ك��ان
ع �م �ل��ه ال� �ح ��ال ��ي ون �س �خ ��ة م� ��ن ق� ��رار
التعيني وانسحاب وزي��رة الشؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل م��ن حفل أقيم
في محافظة الجهراء احتفاء باليوم
العاملي للمعاقني.

 50جوابا جديدا
لـ  9وزراء

ادرج ف � ��ي ك � �ش� ��ف االج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
ج � ��دول اع� �م ��ال ج �ل �س��ة ال �ث�لاث��اء
 12يناير  50ج��واب��ا ج��دي��دا ل�ـ 9
وزراء م �ن �ه��ا  20ج ��واب ��ا ل��وزي��ر
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي
د.ب � � � ��در ال� �ع� �ي� �س ��ى و 12ج ��واب ��ا
ل��وزي��ر املالية والنفط  6أجوبة
ل��وزي��ر امل��واص�لات وال�ب�ل��دي��ة و5

أج ��وب ��ة ل ��وزي ��ر ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي
ال� �ع� �ب� �ي ��دي وج� � ��واب� � ��ان ل� �ك ��ل م��ن
وزي� � ��ري ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل واالشغال وجواب واحد
ل �ك��ل م��ن وزراء ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس الوزراء والكهرباء واملاء
والداخلية والدفاع.

هيئة مكافحة الفساد.
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر ال�ع��دل واالوق��اف
عن عدد القياديني املشمولني بقانون
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد م ��ن درج ��ة
وزي��ر ووكيل وزارة ووكيل مساعد
ممن لم يقدموا بيانا بذمتهم املالية
إلى الهيئة وعدد املواطنني الصادر
بحقهم أح�ك��ام نهائية م��ن القضاء
ال �ك��وي �ت��ي م �ن��ذ ع ��ام  1992ول ��م يتم
تنفيذ األح �ك��ام ض��ده��م ل��وج��وده��م
خارج البالد والطلبات الصادرة من
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل�لان�ت��رب��ول بضبط
وإحضار الكويتيني املحكوم عليهم
ويعتبرون هاربني خارج البالد مع
بيان ع��دد م��ن ت��م ضبطه وتسليمه
للكويت.
وجه النائب الراحل نبيل الفضل
سؤالني الى وزيري املالية والتربية
والتعليم العالي .
مشروع توسعة مطار الكويت
وج ��ه ال� �ن ��واب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
ود.م� � �ح� � �م � ��د ال � �ح ��وي � �ل ��ة وس � �ع� ��دون
ح �م ��اد و د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران
ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وم��اض��ي
ال �ه��اج��ري س ��ؤاال واح ��دا ل�ك��ل منهم
ف� �س ��أل ال ��زل ��زل ��ة وزي� � ��ر امل� ��واص �ل�ات
وال� �ب� �ل ��دي ��ة ع � ��ن م ��ؤس� �س ��ة امل� ��وان� ��ئ
ال �ك��وي �ت �ي��ة وس� � ��أل ال �ح��وي �ل��ة وزي ��ر
االش�غ��ال ع��ن خطة ال ��وزارة لتطوير
طريق الوفرة املؤدية ملدينة صباح
األحمد وس��أل حماد وزي��ر االشغال
ال �ع��ام��ة وش� ��ؤون م�ج�ل��س االم ��ة عن
األسانيد القانونية في قيام وكيل
وزارة األش �غ ��ال ال �ع��ام��ة بمخاطبة
ش��رك��ة ف��وس�ت��ر األم��ري�ك�ي��ة لتحديد
قيمة التكلفة امل��ال�ي��ة لبند اتفاقية
اإلش � � � � � ��راف ع � �ل ��ى ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م � �ش ��روع
توسعة مطار الكويت مبنى الركاب
(  ) 2وس��أل ال�ج�ي��ران وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
ف��ي قسم اللغة العربية ف��ي جامعة
ال �ك ��وي ��ت وس� � ��أل ال� �ه ��اج ��ري وزي � ��رة
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ع��ن منشآت
ومرافق جمعية األحمدي والشركة
امل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا وم �ت��ى ي�ت��م اف�ت�ت��اح
الجمعية رسميا وسأل دشتي وزير
التربية والتعليم العالي عن معهد
الكويت لألبحاث العلمية .

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  12يناير
النائب

عدد
االسئلة

عبدالله الطريجي

6

خليل أبل

5

سعد الخنفور

4

عبدالله املعيوف

3

عدنان عبدالصمد

2

عسكر العنزي

2

عادل الجارالله

2

محمد طنا

2

نبيل الفضل

2

احمد القضيبي

2

يوسف الزلزلة

1

عبدالرحمن الجيران

1

سعدون حماد

1

محمد الحويلة

1

عبدالحميد دشتي

1

ماضي الهاجري

1

االجمالي

36

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  12يناير
الوزارة

اجمالي
االجوبة

التربية والتعليم العالي

20

املالية والنفط

12

املواصالت والبلدية

6

الصحة

5

األشغال وشؤون االمة

2

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

1

الداخلية

1

الدفاع

1

الدولة والكهرباء واملاء

1

االجمالي

50
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المجلس يناقش  4رسائل من حماية األموال والمرافق والمعيوف واألمانة العامة

 106اجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة
وتخصيص ساعتين لتأبين الفضل
تضمن كشف األوراق والرسائل
الواردة ملجلس األمة بجلسته بعد
غد  4رسائل واردة جاءت كالتالي:
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم��وال العامة يطلب فيها تكليف
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف�ح��ص وتدقيق
كافة املستندات املتعلقة بعمليتي
ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة
الغذائية والشركة الكويتية لتعليم
قيادة السيارات.
س �ب��ق ان ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ه��ذه
الرسالة بجلسة  2015/12/22ولم
يتم التصويت عليها.
ونصت الرسالة على اآلتي:
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة م � ��ا ت� �ج ��ري ��ه ل �ج �ن��ة
حماية االم ��وال ال�ع��ام��ة م��ن دراس��ة
تقارير دي��وان املحاسبة بشأن ما
اثير من مخالفات شابت عمليتي
بيع كل من:
 ش ��رك ��ة امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال ��زراع� �ي ��ةالغذائية.
 الشركة الكويتية لتعليم قيادةالسيارات.
ن��رج��و م�خ��اط�ب��ة رئ �ي��س دي ��وان
املحاسبة باإلنابة بتكليف الديوان
ف �ح��ص وت��دق �ي��ق ك��اف��ة امل�س�ت�ن��دات
واالج � � � � � � � ��راءات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �ه��ات�ي�ن
العمليتني اب �ت��داء م��ن االع�ل�ان عن
ال�ب�ي��ع ح�ت��ى اب ��رام ال�ع�ق��د وع�ل��ى ان
تتضمن:
 ه��ل ت��م ب�ي��ع ال�ش��رك�ت�ين بقيمةتعكس القيمة الحقيقية للشركة
في تاريخ البيع.
 هل الدراسة املعدة من املكاتباالس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ع � ��ن ت �ق �ي �ي ��م س �ه��م
ال�ش��رك�ت�ين يعكس القيمة ال�ع��ادل��ة
للسهم.
 ه � � ��ل ت � �ض � �م� ��ن ت� �ق� �ي� �ي ��م س �ه��مال �ش��رك �ت�ين ل�ل�ق�ي�م��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة عن
ال� �ف ��روع واالراض � � ��ي ال �ت��ي تملكها
الشركتان.
 دراس� ��ة ال �ج��دوى ال �ت��ي سبقتعمليتي البيع.
 تقرير لجنة تقييم األسعار. عدد العروض املقدمة متضمنةاسماء مقدميها واألسعار املقدمة.
 سعر البيع ملن رسا عليه املزادوت� ��اري� ��خ ت �س �ل �ي��م امل �ب �ي��ع وه � ��ل ت��م
السداد من عدمه مع إرف��اق صورة
العقد املبرم وصور من املستندات
كافة.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةامل��راف��ق العامة يطلب فيها تمديد
ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة ب �خ �ص��وص متابعة
ت��وص �ي��ات االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
ال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي��ر
الكهرباء واملاء السابق عبدالعزيز

اإلب��راه �ي��م وذل ��ك ح�ت��ى ن�ه��اي��ة دور
االنعقاد الحالي.
ونصت الرسالة على اآلتي:
ملا كانت لجنة املرافق العامة قد
أع��دت تقريرها الثاني والعشرين
ال � � �خ� � ��اص ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة ت ��وص � �ي ��ات
االس �ت �ج��واب امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و م.
ع ��ادل م�س��اع��د ال�ج��ارال�ل��ه ال�خ��راف��ي
ال��ى وزي��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزي��ر
الكهرباء واملاء السابق عبدالعزيز
عبداللطيف اإلب��راه�ي��م وت��م عرض
التقرير على مجلس االمة بجلسته
امل�ع�ق��ودة بتاريخ  2015/4/7على
ان ت��واف��ي ال� ��وزارة اللجنة بجميع
املراسالت واملكاتبات واملستندات
ذات ال � �ص � �ل� ��ة ب � ��امل � ��وض � ��وع ال� �ت ��ي
طلبتها اللجنة من ال��وزارة والذي
رئ��ي معه رف��ع التقرير ال��ى مجلس
االمة املوقر ليتخذ ما يراه مناسبا
ب � �ص ��دده .وق� ��د ق� ��رر م �ج �ل��س االم ��ة
ب��ذات الجلسة تمديد عمل اللجنة
وتقديم تقريرها قبل دور االنعقاد
ال� �س ��اب ��ق ول � ��م ت� � ��زود ال �ل �ج �ن��ة ب�م��ا
طلبته من مستندات حتى تاريخه
االم��ر ال��ذي ح��ال دون عقد اجتماع
م ��ع ال ��وزي ��ر واع� � ��داد ت �ق��ري��ره��ا في
هذا الشأن ونظرا الستقالة الوزير
اح � �م� ��د خ� ��ال� ��د ال� �ج� �س ��ار ال � � ��ذي ت��م
االت �ف��اق م�ع��ه ع�ل��ى ت��زوي��د اللجنة
بالبيانات املطلوبة وتعيني وزير
ج��دي��د ه��و د .ع�ل��ي ص��ال��ح العمير
وزيرا لالشغال العامة.
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن ع � �ض ��و م �ج �ل��ساألم � ��ة ع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف امل �ع �ي��وف
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت�خ�ص�ي��ص س��اع�ت�ين
م ��ن ج �ل �س��ة ي� ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل��واف��ق
 2016/1/12لتأبني ن��ائ��ب مجلس
األمة الراحل نبيل نوري الفضل.
ون �ص��ت ال��رس��ال��ة ع �ل��ى م��اي�ل��ي:
ت �ث �م �ي �ن��ا ل � � ��دور امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب� ��إذن
ال�ل��ه ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل الفضل
وت �خ �ل �ي��دا ل ��ذك ��راه ال �ط �ي �ب��ة ف��ان�ن��ي
ات �ق��دم ب�ط�ل��ب تخصيص ساعتني
م ��ن وق ��ت امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر لجلسة
الثالثاء املوافق  2016/1/12وحتى
يتسنى للمجلس امل��وق��ر ان يؤبن
روح امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل
نبيل الفضل.
 ت� �ق ��ري ��ر االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ع��ناجتماعات لجان املجلس الدائمة
وامل� ��ؤق � �ت� ��ة خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة م � ��ن 27
اك�ت��وب��ر وح�ت��ى  31ديسمبر 2015
عمال بالفقرة االخيرة طبقا لنص
امل� � ��ادة  46م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ملجلس االمة.
كما في الجدول التالي:

تقرير عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة من  27أكتوبر  2015وحتى 31
ديسمبر ( 2015عمال بالفقرة االخيرة من المادة  46من الالئحة الداخلية لمجلس األمة)
 27اكتوبر حتى  31اكتوبر
مسلسل

اسم اللجنة

ديسمبر

نوفمبر

عدد
عدد االجتماعات
عدد االجتماعات التي عدد االجتماعات عدد االجتماعات التي لم
عدد االجتماعات
التي لم يكتمل االجتماعات
يكتمل بها النصاب
املنعقدة
لم يكتمل بها النصاب
املنعقدة
املنعقدة
بها النصاب

1

لجنة العرائض والشكاوى

1

-

1

-

2

-

2

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

-

-

3

-

1

-

3

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية

1

-

4

2

3

1

4

لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية

1

-

5

-

5

-

5

لجنة شؤون التعليم
والثقافة واالرشاد

1

-

3

-

3

-

6

لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل

1

-

2

-

1

1

7

لجنة الشؤون الخارجية

-

-

3

1

1

-

8

لجنة املرافق العامة

-

-

4

-

1

2

9

لجنة امليزانيات والحساب
الختامي

1

-

9

-

6

-

10

لجنة حماية األموال العامة

-

-

3

-

2

1

11

لجنة االولويات

1

-

3

-

4

-

12

(أ) لجنة مشروع الجواب على
الخطاب األميري

-

-

-

-

-

-

13

(أ) لجنة الشباب والرياضة

-

-

4

-

1

-

14

(أ) اللجنة اإلسكانية

-

-

3

-

1

-

15

(أ) لجنة شؤون ذوي االحتياجات
الخاصة

-

-

3

-

2

-

16

(أ) لجنة تنمية املوارد
البشرية الوطنية

1

-

2

-

1

-

17

(أ) لجنة حقوق اإلنسان

-

-

3

-

-

-

18

(ب) لجنة شؤون املرأة واألسرة

-

-

3

-

3

-

19

(ج) لجنة التحقيق في أوضاع
مكتب االستثمار الكويتي بلندن
واملكاتب االخرى حول العالم

-

-

1

-

-

-

20

(د) اللجنة املشتركة من لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
ولجنة الشؤون املالية
واالقتصادية

-

-

-

-

-

-

21

(هـ) اللجنة املشتركة من لجنة
الشؤون الخارجية ولجنة
الشؤون التشريعية والقانونية

-

-

1

-

-

-

22

(و) اللجنة املشتركة من لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية
ولجنة امليزانيات والحساب
الختامي ولجنة الشؤون
الداخلية والدفاع ولجنة
الشؤون الخارجية

-

-

-

-

1

-

14
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الحكومة تحيل على المجلس مشروع
مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين
أح��ال��ت الحكومة على مجلس األم��ة
امل��رس��وم رق��م  328ل�س�ن��ة  2015ب��إح��ال��ة
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن م��د ال�ح�م��اي��ة
التأمينية للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي غ�ي��ر دول �ه��م ف��ي أي دول��ة
عضو في املجلس .ونصت م��واده على
ما يلي:
م � � ��ادة ( :)1ت � �س ��ري أح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
امل �ش��ار ال �ي��ه إل��زام �ي��ا ع �ل��ى ال�ع�س�ك��ري�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ف��ي أي من
ال �ج �ه ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي إح� � ��دى دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
بشرط:
أ  -أن يكون العمل لدى جهة عسكرية
ت�ط�ب��ق عليها ق��وان�ين أو ن�ظ��م التقاعد
العسكري في الدولة مقر العمل.
ب  -ان يكون العسكري الكويتي ممن
تسري في شأنه أحكام قانون معاشات
وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د للعسكريني امل�ش��ار
إليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.
مادة ( :)2يتحمل العسكري الكويتي
ب��ال�ف��رق ب�ين االش �ت��راك��ات امل �ق��ررة وفقا
ل �ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د
للعسكريني امل�ش��ار ال�ي��ه وب�ي�ن مجموع
حصته في االشتراكات التي تقتطعها
ال �ج �ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة م ��ن م��رت �ب��ه وح�ص��ة
الجهة العسكرية في االشتراكات وفقا
ل�ل�ق��وان�ين أو األن�ظ�م��ة امل�ع�م��ول ب�ه��ا في

الدول مقر العمل بما ال يجاوز الحصة
التي تتحمل بها الجهة العسكرية في
ال�ك��وي��ت ع��ن ال�ع�س�ك��ري ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
يعمل لديها.
م ��ادة ( :)3ت�ل�ت��زم ال�ج�ه��ة العسكرية
امل �خ��اط �ب��ة ب ��أح� �ك ��ام ق ��ان ��ون م �ع��اش��ات
وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د للعسكريني امل�ش��ار
ال� �ي ��ه ف� ��ي ح ��ال ��ة ق �ي��ام �ه��ا ب ��إل� �ح ��اق أي
ع �س �ك��ري ي �ح �م��ل ج �ن �س �ي��ة إح � ��دى دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
ب ��االش� �ت ��راك ع �ن��ه إل ��زام �ي ��ا ف ��ي ال �ت��أم�ين
طبقا للنظام املقرر في دول�ت��ه .وعليها
ان ت ��ؤدي االش �ت��راك��ات امل�س�ت�ح�ق��ة عنه
س ��واء ف��ي ذل��ك ال�ح�ص��ة ال�ت��ي تقتطعها

من مرتبه لديها أو الحصة التي تتحمل
ب �ه��ا وف �ق��ا ل �ل �ن �ظ��ام امل �ش ��ار ال �ي��ه ب �م��ا ال
يجاوز حصتها عن العسكري الكويتي
ال � ��ذي ي �ع �م��ل ل��دي �ه��ا وك ��ذل ��ك أي ف ��روق
اش� �ت ��راك ��ات ت �س �ت �ح��ق ع �ل��ى ال �ع �س �ك��ري
وتلتزم بخصمها من مرتبه.
م� � ��ادة ( :)4ي ��وق ��ف ال �ع �م��ل ب��أح �ك��ام
امل��رس��وم بالقانون رق��م  70لسنة 1980
امل�ش��ار إل�ي��ه مل��ن ت��م االش �ت��راك عنه وفقا
ل�لأح �ك��ام امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة
السابقة.
وي � �س� ��ري ف� ��ي ش� � ��أن ال �ت �ع��وي��ض
ع ��ن االص ��اب ��ة أح �ك ��ام امل � ��ادة  12من
ق��ان��ون معاشات ومكافآت التقاعد

للعسكريني املشار اليه.
م��ادة ( :)5ال تلتزم الجهة العسكرية
ب�م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة امل �ق��ررة طبقا
ألن�ظ�م��ة ال�خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة م��ا ل��م تكن
ق�ي�م��ة ه ��ذه امل �ك��اف��أة أك �ب��ر م ��ن م�ج�م��وع
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ح�م�ل��ت ب�ه��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا
حصتها ف��ي االش�ت��راك��ات فتلتزم ب��أداء
الفرق بينهما الى العسكري مباشرة.
وف � � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع األح� � � � � � � ��وال ي �ح �ت �ف��ظ
ال�ع�س�ك��ري ب��أي ح �ق��وق أو م��زاي��ا تكون
م �ق��ررة وف �ق��ا ل�لأن�ظ�م��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال�ت��ي
ت � �ل � �ت ��زم ب � �ه ��ا ال � �ج � �ه ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة م��ع
العسكريني العاملني لديها.
م ��ادة (« :)6ال ت �س��ري أح �ك��ام امل ��واد

( )3و ()4و ( )5م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون على
ال�ع�س�ك��ري ال ��ذي يحمل جنسية اح��دى
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال �ع��رب �ي��ة اذا ك ��ان ق ��د اس �ت �ح��ق م�ع��اش��ا
تقاعديا او مكافآة تقاعد وفقا للمرسوم
بالقانون رق��م ( )70لسنة  1980املشار
ال�ي��ه ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل بهذا
القانون حتى تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية».
م ��ادة ( :)7ت�ت��ول��ى امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية تطبيق احكام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وي � �ك ��ون ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة
ومجلس ادارة املؤسسة ومديرها العام
ذات االخ �ت �ص ��اص ��ات امل � �ق ��ررة ب �ق��ان��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
املشار اليه في هذا الخصوص.
م � ��ادة ( :)8ت� �ح ��دد ب� �ق ��رار م ��ن وزي ��ر
امل ��ال � �ي ��ة ب� �ع ��د م ��واف � �ق ��ة م �ج �ل ��س ادارة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
م��واع�ي��د وق��واع��د واج � ��راءات التسجيل
وان �ت �ه��اء ال�خ��دم��ة وامل �س�ت�ن��دات ال�لازم��ة
لذلك للمخاطبني بأحكام ه��ذا القانون
وم ��واع� �ي ��د وق� ��واع� ��د واج� � � � ��راءات س ��داد
االش� � � �ت � � ��راك � � ��ات وامل � � �ب � ��ال � ��غ االض� ��اف � �ي� ��ة
املستحقة ع��ن التأخير ف��ي س��داده��ا او
ع��دم تسجيل الخاضعني لهذا القانون
بالنسبة للجهات العسكرية في الكويت
وذلك بما ال يجاوز الحدود املنصوص
عليها ف��ي امل��ادت�ين  91و  92م��ن قانون
التأمينات االجتماعية ال�ص��ادر باألمر

االميري بالقانون رقم  61لسنة .1976
وتكون املبالغ االضافية املشار إليها
ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة م��ن ح�ق��وق اج�ه��زة
ال�ت�ق��اع��د ال�ع�س�ك��ري ف��ي ال ��دول ��ة م��وط��ن
العسكري.
ويكون صحيحا حساب االشتراكات
وفروقها واملبالغ االضافية وغيرها من
االلتزامات املستحقة وفقا ألحكام هذا
ال�ق��ان��ون بالعملة الوطنية للدولة مقر
العمل.
م � ��ادة ( :)9ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق اح� �ك ��ام ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون ي �ع �ت��د ب ��ال �ت �ق ��وي ��م ال �ه �ج��ري
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل ��دول ��ة ال� �ت ��ي ت ��أخ ��ذ ب �ه��ذا
التقويم وتكون املدد املحسوبة وفقا له
مساوية للمدد بالتقويم امليالدي.
مادة ( :)10تسري االحكام املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 69
لسنة  1980واملرسوم بالقانون رقم 128
لسنة  1992والقانون رقم  25لسنة 2001
امل�ش��ار اليهم وذل��ك فيما ل��م ي��رد بشأنه
ن��ص خ ��اص ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وب �م��ا ال
يتعارض مع احكامه.
م� � ��ادة ( :)11ي �ع �م��ل ب� �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
اع�ت�ب��ارا م��ن  2011/7/1او م��ن التاريخ
الذي يتم فيه تطبيق االلزام في كل دولة
من دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية على حدة أيهما ألحق.
م ��ادة ( :)12ع�ل��ى ال � ��وزراء  -ك��ل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون وينشر في
الجريدة الرسمية.

أح � � � ��ال رئ � �ي � ��س دي � � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
باالنابة عادل الصرعاوي على مجلس
األم��ة تقرير ال��دي��وان ع��ن الحالة املالية
للدولة للسنة املالية  2015/2014وجاء
في التقرير ما يلي:
يطيب لي أن أق��دم لسعادتكم تقرير
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة
للدولة للسنة املالية  2015/2014وذلك
بموجب التكليف الصادر من مجلسكم
امل��وق��ر ب�م��وج��ب ك �ت��اب رئ��اس��ة املجلس
رقم (/1/4/1ب  )20112في 1996/1/24
ل �ت��زوي��د امل�ج�ل��س ب�ت�ق��ري��ر دوري خ�لال
ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة
مالية عن الحالة املالية للدولة.
وأمل الصرعاوي ان يكون ما تضمنه
ال�ت�ق��ري��ر م��ن ب�ي��ان��ات وت�ح�ل�ي�لات مالية
ومالحظات وتوصيات محققا للغاية
امل��رج��وة من الرقابة على االستثمارات
ك �م��ا ن��ؤك��د ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد م ��ا ت�ب��دى
ل � �ل ��دي ��وان م� ��ن م ��وض ��وع ��ات ف� ��ي غ��اي��ة

االهمية تستدعي م��ن مجلسكم املوقر
دراس�ت�ه��ا لتحقيق ال�ه��دف املنشود من
هذا التقرير وهي على النحو اآلتي:
أوال :ض � ��رورة إل � ��زام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ت�ب�ن��ي م�ع��اي�ي��ر ال�ت�ق��اري��ر
امل � ��ال� � �ي � ��ة ال � ��دول � � �ي � ��ة ع � �ن� ��د اع � �ت � �م ��اده ��ا
ال �س �ي��اس��ات امل �ح��اس �ب �ي��ة ل�لاح�ت�ي��اط��ي
ال� �ع ��ام واح �ت �ي ��اط ��ي االج � �ي� ��ال ال �ق��ادم��ة
لتحقيق الشفافية وبما يناسب املكانة
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة امل��رم��وق��ة ل�ه��ذه
االح �ت �ي��اط �ي��ات ب��اع �ت �ب��اره��ا ص �ن��دوق��ا
س�ي��ادي��ا ومل��ا ل��ذل��ك م��ن ت��أث�ي��ر ج��وه��ري
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج اع�م��ال�ه��ا وم��رك��زه��ا امل��ال��ي
وأسوة ملا هو متبع عامليا.
ثانيا :ف��ي ض��وء م��ا اظ�ه��ره الحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل ��ادارة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة عن
السنة املالية  2015/2014من عجز بلغ
مقداره  2.751مليار دينار كويتي وهو
األول م�ن��ذ ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 1999/1998
نتيجة التراجع الواضح السعار النفط

ال �خ��ام ف ��ان دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي��ؤك��د أن
ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
ف��ي وق�ف��ة ج ��ادة ف��ي االص�ل�اح الهيكلي
ل�ل�م��ال�ي��ة ال �ع��ام��ة واص �ل��اح االخ �ت�ل�االت
ال �ه �ي �ك �ل �ي ��ة ف � ��ي االق � �ت � �ص � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
واملتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر
وح�ي��د ل�ل��دخ��ل وهيمنة ال�ح�ك��وم��ة على
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة وض �ع��ف دور
القطاع الخاص في التنمية االقتصادية
املستدامة.
ث��ال �ث��ا :ض � ��رورة ق �ي��ام وزارة امل��ال�ي��ة
ب��اس�ت�ح��داث ادارة مستقلة ت��أخ��ذ على
ع��ات�ق�ه��ا ادارة ال��دي��ن ال �ع��ام ت�س�ت�ه��دف
ض�م��ان تلبية االح�ت�ي��اج��ات التمويلية
للحكومة وسداد التزاماتها باقل تكلفة
ممكنة ودرج��ة معقولة من املخاطر من
خ�ل�ال ات�ب��اع اف�ض��ل امل�م��ارس��ات املهنية
م �ت��وخ �ي��ة ف ��ي ل ��ك ال� �ت� �ج ��ارب ال�س�ل�ي�م��ة
للدول املتقدمة.
راب � �ع � ��ا :ض� � � ��رورة ت �ع ��دي ��ل امل ��واع �ي ��د

املقررة لتقديم بيان االم��وال املستثمرة
ال��ى ال��وزي��ر املختص املنصوص عليها
في املادة رقم  7من القانون رقم  1لسنة
 1993ب �ش ��أن ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة
ليكون اعتبارا من تاريخ نهاية السنة
امل��ال�ي��ة م��ا يسهل ع�م��ل ال�ج�ه��ات امل�ش��ار
ال �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة وال� �ح ��د م��ن
ال �ف��روق ال�ن��اج�م��ة م��ن ت��داخ��ل ال�ت�ق��اري��ر
ف��ي اكثر م��ن سنة مالية وي�ك��ون البيان
سنويا ب��دال م��ن ستة اشهر ليكون عن
س �ن��ة م��ال �ي��ة ك��ام �ل��ة وب��ال �ت��ال��ي ي�ع�ط��ي
ان�ع�ك��اس��ا ع��ن ن�ت��ائ��ج اس�ت�ث�م��ارات سنة
م��ال �ي��ة ول �ي��س س �ت��ة أش �ه��ر واس �ت �ب��دال
مدة ثالثني يوما املقررة لتقديم البيان
بثالثة اشهر حتى تتمكن هذه الجهات
م��ن تقديمها بيانا مدققا ذل��ك ان مدة
الثالثني يوما قصيرة نسبيا.
خامسا :ورد للديوان تكليف مجلس
االم � ��ة ب ��دراس ��ة ال� �ج ��دوى االق �ت �ص��ادي��ة
ل�ع�م�ل�ي��ات ب �ي��ع ال �ش��رك��ات ال �ت��ي تمتلك

الهيئة العامة لالستثمار اكثر من ٪50
م ��ن رأس �م��ال �ه��ا وم� � ��ازال ه ��ذا ال�ت�ك�ل�ي��ف
ف��ي ط ��ور االع � ��داد وق ��د اورد م��ن ضمن
التوصيات أنه في ظل استمرار الهيئة
العامة لالستثمار ببيع بعض الشركات
ال �ت��ي ت�م�ت�ل�ك�ه��ا ال ��دول ��ة ي� ��رى ال ��دي ��وان
ض � � ��رورة وض� ��ع ض ��واب ��ط ح��اك �م��ة ي�ت��م
مراعاتها قبل بيع الشركات الحكومية
ال�ت��ي تملك ح�ق��وق ان�ت�ف��اع ن��ات�ج��ة عما
ت��م تخصيصه لها م��ن أراض م��ن ادارة
ش � ��ؤون ام �ل��اك ال ��دول ��ة م ��ع ت�ض�م�ي�ن�ه��ا
بالبدائل املختلفة لكيفية معالجة تلك
االراضي وبما يضمن االستغالل االمثل
الم �ل��اك ال� ��دول� ��ة ال �ع �ق ��اري ��ة وت�ص�ح�ي��ح
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ق ��ائ� �م ��ة وال� � �غ � ��اء ح �ق��وق
االنتفاع لالراضي غير املستغلة وذلك
ق�ب��ل ع��رض ت�ل��ك ال�ش��رك��ات للبيع وبما
ي�ك�ف��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى االم� � ��وال ال�ع��ام��ة
للدولة وتعظيم ايرادات الدولة منها.
س� ��ادس� ��ا :ي ��ؤك ��د ال � ��دي � ��وان ان ف �ت��رة

الثالثة اشهر م��ن انتهاء السنة املالية
ال� �ت ��ي ح� ��دده� ��ا ال �ت �ك �ل �ي��ف غ �ي ��ر ك��اف �ي��ة
الع��داد التقرير حيث ان الهيئة العامة
لالستثمار تحتاج ف�ت��رة زمنية كافية
الع� ��داد ح�س��اب��ات�ه��ا واس �ت �خ��راج امل��رك��ز
امل � ��ال � ��ي ل�ل�اح� �ت� �ي ��اط ��ي ال� � �ع � ��ام ل� �ل ��دول ��ة
واحتياطي االجيال القادمة وذل��ك بعد
االن�ت�ه��اء م��ن اع ��داد ال�ح�س��اب الختامي
ل �ل��دول��ة وال �ه �ي �ئ��ات امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة
ل �ت �ح��دي��د م � �ق� ��دار ال� �ف ��ائ ��ض او ال �ع �ج��ز
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة م��ن جهة
واحتساب قيمة املستقطع من االيرادات
ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دول ��ة امل �ح ��ول ��ة ال� ��ى ح �س��اب
اح �ت �ي��اط��ي االج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة م��ن جهة
اخرى.
الحكومة تحيل على املجلس مشروع
م��د الحماية التأمينية للعسكريني
الخليجيني

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

ديوان المحاسبة:ضوابط حاكمة قبل بيع
الشركات الحكومية
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المجلس الوزاري الخليجي لوزراء الخارجية اختتم اجتماعه في الرياض

استنكار خليجي للتدخالت اإليرانية
السافرة في الشؤون السعودية
أع � � � � � ��رب امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � ��وزاري
الخليجي (وزراء خ��ارج�ي��ة دول
م� �ج� �ل ��س ال � � �ت � � �ع� � ��اون) أم � � ��س ع��ن
اس �ت �ن �ك��ار «ال �ت��دخ�ل�ات االي��ران �ي��ة
ال�س��اف��رة» ف��ي ال �ش��ؤون الداخلية
للمملكة العربية السعودية.
وق � � � � � � ��ال وزي � � � � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة
السعودي ع��ادل الجبير واألم�ين
العام ملجلس التعاون الخليجي
عبداللطيف ال��زي��ان��ي ف��ي مؤتمر
ص�ح��اف��ي م�ش�ت��رك ع�ق��ب اج�ت�م��اع
اس �ت �ث �ن��ائ��ي ل �ل �م �ج �ل��س ال� � ��وزاري
إن��ه ج��رى كذلك تأييد اإلج��راءات
التي اتخذتها السعودية ملحاربة
اإلرهاب.
وق��ال الجبير «خ��رج�ن��ا برؤية
مشتركة ازاء االعتداءات االيرانية
ون � ��اق� � �ش� � �ن � ��ا ب � �ع � �م� ��ق االع � � � �ت � � ��داء
االي��ران��ي والسياسات العدوانية
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة» م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى أن
«االع �ت��داءات» االيرانية ترفضها
ك � ��اف � ��ة امل � ��واث� � �ي � ��ق وامل� � �ع � ��اه � ��دات
الدولية.
وشدد على أن منظمة التعاون
وال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة س �ت��أخ��ذان
«امل��وق��ف املناسب تجاه االع�ت��داء
االيراني» الفتا إلى أن السعودية
وم� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع ��اون ن �ج �ح��ا ف��ي
ص �ي��اغ��ة ق� ��رار ف��ي م�ج�ل��س االم��ن
«ون �ن �ظ��ر ف ��ي اج � � ��راءات اض��اف �ي��ة
ض��د اي��ران ف��ي ح��ال استمرت في
اعتداءاتها».
وقال إن «إليران تاريخا حافال
ف � ��ي االع � � �ت� � ��داء ع� �ل ��ى ال � �س � �ف ��ارات
وال �ت��دخ��ل ب �ش��ؤون دول ال �ج��وار
وعلى ايران ان تختار بني منطق
الدولة او الثورة ..الكرة في ملعب
اي� ��ران وع�ل�ي�ه��ا ان ت �ح��دد طبيعة
سياساتها ازاء دول الجوار».
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��ال �ق �ض ��اي ��ا
االقليمية قال الجبير «سنواصل
ال � � �ع � � �م� � ��ل ل� � �ل� � �ت � ��وص � ��ل ال � � � � ��ى ح ��ل
ل�ل�ازم��ة ال �س��وري��ة وف ��ق ج�ن�ي��ف 1
وم�ل�ت��زم��ون ب�م�س��اع��دة الحكومة
الشرعية ف��ي اليمن حتى ارس��اء
سلطتها الكاملة واي��ران تواصل
دعم املليشيات الحوثية».
وم � � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ق � � ��ال ال ��زي ��ان ��ي
إن «م � �ج � �ل� ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ي ��دي ��ن
االع � � � �ت � � � ��داء االي � � � ��ران � � � ��ي وي� �ح� �م ��ل
ط� � �ه � ��ران امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة» م �ض �ي �ف��ا
كذلك أن «مجلس التعاون يدين
ال� �ت ��دخ�ل�ات االي ��ران � �ي ��ة ال �س��اف��رة
بالشؤون السعودية» واضاف أن
املجلس الوزاري يؤكد ان االعمال
االيرانية تتنافى وسياسة حسن

وضع رؤية
مشتركة إزاء
االعتداءات
اإليرانية
منظمة التعاون
والجامعة
العربية ستأخذان
«الموقف
المناسب تجاه
االعتداء اإليراني»
وزراء مجلس التعاون الخليجي خالل االجتماع االستثنائي

ال � �ج ��وار ..دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
تقف صفا واح��دا م��ع السعودية
وامل � � �ج � � �ل� � ��س ال � � � � � � � � � ��وزاري ي� �ش� �ي ��د
باستقاللية ال�ق�ض��اء ال�س�ع��ودي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون
س �ت �ت �خ��ذ امل ��زي ��د م ��ن االج � � ��راءات
للتصدي لالعتداءات االيرانية.
ودع� � ��ا امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي إل��ى
ات � �خ� ��اذ اج� � � � ��راءات ص� ��ارم� ��ة مل�ن��ع

ت�ك��رار ال �ح��ادث مضيفا ونطالب
ب��إع��ادة ال�ج��زر االم��ارات�ي��ة الثالث
ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ل �ه��ا اي � � ��ران ون �ط��ال��ب
ايران بوقف التدخل في الشؤون
الداخلية ورع��اي��ة االره ��اب .وأك��د
أن م��وق��ف دول مجلس ال�ت�ع��اون
واض� ��ح وه� ��ذا م��ا س�ن�ن��اق�ش��ه في
القاهرة في إشارة إلى االجتماع
امل � � � �ق� � � ��رر ع � � �ق� � ��ده ال � � � �ي� � � ��وم األح� � � ��د

بالجامعة العربية على مستوى
وزراء الخارجية ملناقشة االعتداء
على س�ف��ارة ال�س�ع��ودي��ة بطهران
وق �ن �ص �ل �ي �ت �ه��ا ب� �م ��دي� �ن ��ة م �ش �ه��د
االيرانية.
واختتم املجلس الوزاري وزراء
خ��ارج �ي��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ف� ��ي ال � ��ري � ��اض أم ��س
االج� �ت� �م ��اع االس �ت �ث �ن ��ائ ��ي ال� � �ـ 42

رئيس البرلمان العربي:
متضامنون مع السعودية
أك� � � � � ��د رئ� � � �ي � � ��س ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان
ال� � �ع � ��رب � ��ي أح� � �م � ��د ال � � �ج� � ��روان
أم� � � ��س ض� � � � � ��رورة ال� �ت� �ض ��ام ��ن
«ال� �ف� �ع� �ل ��ي وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي» م��ع
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ف� ��ي أع � �ق� ��اب ت� �ع ��رض س� �ف ��ارة
ال��ري��اض وقنصليتها بإيران
العتداءات.
ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل�ل�ج��روان على ه��ام��ش أعمال
االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ت �ح �ض �ي��ري��ة
ل �ل �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ث��ال �ث��ة
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي وامل � �ق� ��رر
عقدهما ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل
بالجامعة العربية.
وق � ��ال ال � �ج� ��روان ان م�ك�ت��ب
البرملان العربي عقد اجتماعه

ال� � � ��راب� � � ��ع ام � � � ��س ل �ل �ت �ح �ض �ي��ر
ل �ل �ج �ل �س��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ب��رمل��ان
امل � � � �ق� � � ��ررة ال � � �ث �ل ��اث� � ��اء امل� �ق� �ب ��ل
ب��ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة م �ش��ددا
ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ه� � ��ذه ال �ج �ل �س��ة
خ ��اص ��ة ف� ��ي ظ� ��ل م� ��ا ت �ش �ه��ده
املنطقة العربية من تطورات
متالحقة.
وأش � � � ��ار ال� � ��ى أن ال� �ب ��رمل ��ان
ال� �ع ��رب ��ي ي �ت �ف ��اع ��ل م� ��ع ك��اف��ة
امللفات املستجدة على الساحة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وآخ� � ��ره� � ��ا اع � �ت� ��داء
مجموعة من املتظاهرين على
س� �ف ��ارة ال �س �ع��ودي��ة ب �ط �ه��ران
وقنصليتها ب�م��دي�ن��ة مشهد
االيرانية.
وأضاف أن البرملان العربي

أص� ��در ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ق ��رارات
وال �ب �ي��ان��ات مل �س��ان��دة امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية والوقوف
خ�ل��ف ت��وج�ه��ات�ه��ا م�ن��ذ ب��داي��ة
الحدث .
وب � � �ش� � ��أن رؤي � � � ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان
للخطوات ال��واج��ب اتخاذها
ت � � �ج� � ��اه االع� � � � � �ت � � � � ��داءات ش � ��دد
ال� �ج ��روان ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال ��دور
الذي تلعبه البرملانات العربي
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � �ش� � ��أن م ��وض �ح ��ا
ان� �ه ��ا ال ت �ت �ح��رك ب �م �ع��زل ع��ن
الدبلوماسية العربية .

ب�م�ش��ارك��ة ال�ن��ائ��ب االول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال �ك��وي �ت��ي ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح خ��ال��د
الحمد الصباح.
وض��م وف��د دول��ة الكويت ال��ذي
ي �ت��رأس��ه ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ك�لا م��ن مساعد وزي��ر الخارجية
ل � �ش� ��ؤون م �ك �ت��ب ال� �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية السفير الشيخ د .احمد
ناصر املحمد الصباح ومساعد
وزي��ر الخارجية لشؤون مجلس
ال �ت�ع��اون ل ��دول الخليج العربية
ال� �س� �ف� �ي ��ر ن� ��اص� ��ر ح� �ج ��ي امل ��زي ��ن
وسفير دولة الكويت لدى اململكة
العربية السعودية الشيخ ثامر
جابر األحمد الصباح وعددا من
كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
وك � ��ان � ��ت ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة أع �ل �ن��ت
األح� � ��د امل ��اض ��ي ق �ط��ع ال �ع�ل�اق��ات
الدبلوماسية مع إيران في أعقاب
األع� �م ��ال ال �ع��دوان �ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
بها ج�م��وع م��ن املتظاهرين ضد
سفارتها في طهران وقنصليتها
ف� ��ي م �ش �ه��د واق� �ت� �ح ��ام ال �س �ف ��ارة
وم� �م ��ارس ��ة ال �ت �خ��ري��ب وإض� � ��رام
النيران فيها.

الزياني :دول
مجلس التعاون
تقف صفا واحدا
مع المملكة
وتشيد بالقضاء
السعودي
دعوة المجتمع
الدولي إلى اتخاذ
اجراءات صارمة
لمنع تكرار الحادث
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الصقور الخليجية تزين صحراء الكويت
ازدان��ت الصقور الخليجية في
ص�ح��راء ال�ك��وي��ت وبالتحديد في
قرية صباح االحمد التراثية وذلك
ضمن منافسات (مزاين الصقور)
امل � ��درج � ��ة ض �م ��ن م �س ��اب �ق ��ات ف�ئ��ة
ال � �ط � �ي � ��ور ب � �م � �ه� ��رج� ��ان امل� � � � ��وروث
الشعبي الخليجي املتواصل هنا
بمكرمة أميرية سامية.
واس � � �ت � � �ع� � ��رض امل � �ت � �س� ��اب � �ق� ��ون
الخليجيون ج�م��ال ط�ي��وره��م في
ق� ��اع� ��ة م �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �س��اب �ق��ات
ب��ال �ق��ري��ة وس ��ط ت �ف��اع��ل ك�ب�ي��ر من
م�ت��اب�ع��ي ه ��ذه ال �ه��واي��ة االص�ي�ل��ة
ف��ي ظ��ل منافسات قوية م��ن ه��واة
هذا التراث العربي االصيل الذي
يحظى بشعبية كبيرة عند اهل
الكويت والخليج العربي.
وت� �ع� �ت� �م ��د م� �ق ��اي� �ي ��س ال �ج �م ��ال
للصقور التي تعتبر ج��زءا مهما
من ت��راث ه��ذه املنطقة على حجم
ال � � ��رأس وال � �ك� ��ف وج � �م� ��ال امل �ن �خ��ر
(االن � ��ف) وال �ل��ون ال �ع��ات��ق وك�ث��اف��ة
ال� ��ري� ��ش ل �ل �ط �ي��ر ودق � ��اق � ��ة ال �ن �ح��ر
(الجسم) وجمال العني والحجاج
(اع � �ل� ��ى ال � �ع�ي��ن) وق � �ص ��ر ال �ح �ج��ل
(ال� �س ��اق) واش �ي ��اء اخ� ��رى تجعله
اكثر جماال ومتعة للناظرين.
واس �ف��رت ن�ت��ائ��ج امل�س��اب�ق��ة عن
ف � ��وز ال �ط �ي��ر ال �ع ��ائ ��د ل�ل�م�ت�س��اب��ق
االم � � � � ��ارات � � � � ��ي خ� � ��ال� � ��د آل ش ��اف ��ي
ال � �ه� ��اج� ��ري ب ��امل ��رك ��ز األول ت�ل�اه
م � ��واط � �ن � ��ه وش� �ق� �ي� �ق ��ه م� �ح� �م ��د آل

جانب من مسابقات الطيور في مهرجان املوروث الشعبي

ش� ��اف� ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري ث ��ان� �ي ��ا ف �ي �م��ا
اح� ��رز امل �ت �س��اب �ق��ون ال �س �ع��ودي��ون
تميم بن ظافر الدوسري ومسفر
ب��ن م� ��رزوق ال �ق �ه��ادي وم��اج��د بن
معجب ال��دوس��ري امل��راك��ز الثالث
والرابع والخامس على التوالي.
واش � � � ��اد رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ح �ك��ام
امل� �س ��اب� �ق ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه ن� ��اش� ��ي ف��ي
تصريح لـ (كونا) امس باملستوى
ال� � �ج� � �م � ��ال � ��ي امل� � �م� � �ي � ��ز ل� �ل� �ص� �ق ��ور
الخليجية املشاركة في منافسات
هذه النسخة والتي امتعت جميع

م �ح �ب��ي ه � ��ذه ال� �ه ��واي ��ة ال �ت��راث �ي��ة
االص�ي�ل��ة ال��ذي��ن ح �ض��روا بكثافة
مل �ت��اب �ع��ة امل �س��اب �ق��ة م �ق��دم��ا ش�ك��ره
ل�ل�م�ت�س��اب�ق�ين ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��م مع
اللجنة املنظمة ما اسهم بنجاح
املسابقة.
وقال ناشي ان مسابقات مزاين
ال � �ص � �ق� ��ور س� �ت� �ت ��واص ��ل ب� ��اج� ��راء
املسابقات الخاصة باملتسابقني
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن م �ت��وق �ع��ا ان ت�ح�ف��ل
منافساتها بقوة واث��ارة كبيرتني
في ظل امتالك مربي الصقور في

ال�ك��وي��ت الن ��واع وس�ل�االت مميزة
منها عن طريق الشراء او االنتاج.
وثمن مكرمة سمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه باقامة
ه��ذا امللتقى التراثي الكبير الذي
يجسد ح��رص سموه على اتاحة
ال �ف��رص��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وأش �ق��ائ �ه��م
ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ل�ل�ت�م�ت��ع ب�ف�ع��ال�ي��ات��ه
وال � �ت � ��ي ت � �ب� ��رز أواص � � � ��ر ال� �ت ��راب ��ط
وامل� �ح� �ب ��ة وال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن اب �ن��اء
الخليج.

القالف يفوز بذهبية
«االيبيه» في بطولة أمريكا
الشمالية للمبارزة
اس� �ت� �ه ��ل امل� � �ب � ��ارز ال �ك��وي �ت��ي
ط� � � ��ارق ال � �ق �ل��اف م� � �ش � ��واره ف��ي
بطولة ك��أس أميركا الشمالية
للمبارزة بحصوله على ذهبية
لعبة (االيبيه) في اليوم األول
ل �ل �م �ن��اف �س��ات امل �س �ت �م��رة ث�لاث��ة
أيام.
وأه��دى ال�ق�لاف ف��ي تصريح
ل �ـ (ك��ون��ا) م �س��اء أول م��ن أم��س
امل� �ي ��دال� �ي ��ة ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ل �ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األح�م��د الجابر
ال �ص �ب��اح -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه-

وال � � �ش � � �ع� � ��ب ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي وك � ��ل
الداعمني له.
وي �ش��ارك ال �ق�لاف ض�م��ن فئة
الكراسي املتحركة في البطولة
امل � �ق� ��ام� ��ة ب� �م� �ق ��اط� �ع ��ة (س� ��ان� ��ت
ل � ��وي � ��س) ب � ��والي � ��ة (م� � �ي � ��زوري)
األمريكية في منافسات ثالثة
أسلحة للمبارزة هي (االيبيه)
و(الفلوريه) و(السابر).

ق ��دم ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال االح �م��ر
ال�ك��وي�ت��ي ام��س  350ح�ص��ة غ��ذائ�ي��ة
و 700بطانية ألس��ر س��وري��ة نازحة
في اقليم ال�خ��روب بجبل لبنان في
اط��ار حملة (ال�ش�ت��اء ال��داف��ئ )2016
التي أطلقتها ملساعدة  30ألف أسرة
سورية نازحة في لبنان.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال� �ف ��ري ��ق امل �ي��دان��ي
للجمعية منهل العنزي في تصريح
لـ (كونا) ان الهالل االحمر الكويتي
ق��ام ب�ت��وزي��ع ح�ص��ص م�م��اث�ل��ة على
أسر سورية نازحة في بلدة (شبعا)
الحدودية جنوبي لبنان الى جانب
توزيع حلوى وهدايا لالطفال.
وأع� ��رب ال �ع �ن��زي ع��ن ام �ل��ه ف��ي ان
تساهم هذه املساعدات في تخفيف
معاناة النازحني السوريني بلبنان
ف��ي ظ��ل االج� ��واء ال�ش�ت��وي��ة القاسية

م �ج��ددا ت��أك�ي��ده اس�ت�م��رار الجمعية
ف ��ي ت �ق��دي��م امل ��زي ��د م ��ن امل �س ��اع ��دات
خالل االيام املقبلة.
وم��ن جانبه اك��د منسق عمليات
االغ � � ��اث � � ��ة ف� � ��ي ال � �ص � �ل � �ي� ��ب االح � �م� ��ر
اللبناني ي��وس��ف ب�ط��رس ان حملة
ال�ج�م�ع�ي��ة س �ي �ك��ون ل �ه��ا دور كبير
ف ��ي ت�خ�ف�ي��ف م �ع��ان��اة م �ئ��ات األس ��ر
ال � �س� ��وري� ��ة ال � �ن� ��ازح� ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
املناطق اللبنانية بعد تضرر عدد
ك �ب �ي��ر م �ن �ه��م ب �س �ب��ب م ��وج ��ة ال �ب��رد
وال �ث �ل��وج وس� ��وء االح� � ��وال ال�ج��وي��ة
التي تمر على لبنان.
واشاد بطرس بالدور الكبير الذي
يقوم به فريق جمعية الهالل االحمر
الكويتي ف��ي ت��وزي��ع امل�س��اع��دات في
ظ��ل ه ��ذه االج � ��واء امل �م �ط��رة ش��دي��دة
البرودة والعواصف.

الوفيات
• مريم احمد العمر 37 ،عاما( ،شيعت) ،نساء :العارضية ،ق ،3ش ،5م،48
تلفون99514530 - 66004254 :
• حسني عبدالله كاكولي 81 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الجابرية ،حسينية
البلوش ،تلفون ،99319191 :نساء :الجابرية ،حسينية ام ط�لال ،ق ،12ش،5
م ،36تلفون94425292 :
• حسن محمد ن��اص��ر ال�ب�ل��وش��ي 83 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،ال��س��امل��ي��ة ،ش��ارع
عمان ،حسينية جمدار ،تلفون66605877 - 66627212 :
• عبدالكريم ابراهيم محمد باقر الشيخ 43 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
الدعية ،ق ،4شارع حمزه ،حسينية الشمالي ،تلفون،97668998 - 66678636 :
نساء :الشعب ،ق ،2شارع الرومي ،م ،10تلفون99879708 :
• ح��وراء سالم عبدالله يوسف ال�ق�لاف 16 ،ع��ام��ا( ،شيعت) ،رج��ال:
ال��دع��ي��ة ،مسجد البحارنة ،تلفون ،65960280 :ن��س��اء :الرميثية ،ق ،1ش��ارع
الشافعي ،ج ،12م ،14العزاء يوم االحد فقط ،تلفون97913139 :
• حمد صالح علي املطوع املري 82 ،عاما( ،شيع) ،رجال :علي صباح
السالم ،منطقة ام الهيمان ،ق ،9ش ،13م ،30تلفون ،55550181 :نساء :علي
صباح السالم ،منطقة ام الهيمان ،ق ،5ش  ،23م ،29تلفون97747111 :
• علي مطلق سعد ال��دغ�ي��م 82 ،ع��ام��ا( ،يشيع التاسعة م��ن صباح
اليوم) ،رجال :الفردوس ،ق ،4ج ،3م ،11تلفون ،66265669 :نساء :الفردوس،
ق ،6ج ،13م33

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

طارق القالف الفائز بذهبية املبارزة

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الهالل األحمر 350 :حصة
غذائية و 700بطانية ألسر
سورية نازحة في جبل لبنان

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع
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