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الغانم استقبل القنصل الكويتي
لدى ميالنو
اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
القنصل العام لدولة الكويت في مدينة ميالنو اإليطالية عبد الناصر
بوخضور.

اعتبرها رسالة جامعة تستشعر ما تتعرض له موارد الدولة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط

مجلس الوزراء :إجراءات عاجلة لتنفيذ
المبادرة السامية لترشيد اإلنفاق
ثمن مجلس الوزراء مبادرة أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال � �ص � �ب� ��اح ب� �ت ��رش� �ي ��د وت �خ �ف �ي��ض
ميزانية الديوان األميري والجهات
التابعة ل��ه منوها بما تمثله هذه
املبادرة السامية من رسالة جامعة
ت �س �ت �ش �ع��ر ب � � ��روح امل� �س ��ؤول� �ي ��ة م��ا
ت�ت�ع��رض ل��ه م ��وارد ال��دول��ة نتيجة
اس �ت �م��رار ان�خ�ف��اض أس �ع��ار النفط
وما تستوجبه من تداعي الجميع
أف� � ��رادا وم��ؤس �س��ات مل��واج �ه��ة ه��ذا
التحدي وتجــاوز آثـاره ونتائجه.
وح� � � ��ث س � �م� ��و رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء الشيخ جابر امل�ب��ارك وزير
املالية انس الصالح بالتنسيق مع
الجهات الحكومية كافة التخاذ ما
يلزم من خطوات وإجراءات تترجم
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �س��ام �ي��ة وت��رش �ي��د
اإلن � �ف� ��اق ال � �ع� ��ام ب �م ��ا ي �ن �س �ج��م م��ع
متطلبات الظروف الراهنة ويحقق
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ي �ح��رص
الجميع على االلتزام بها.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أش ��اد مجلس
ال � � � ��وزراء ب �م��راف �ع��ة وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �ب� �ي ��دي خ �ل��ال ج�ل�س��ة
االس�ت�ج��واب امل�ق��دم ض��ده وتفنيده
مل� � � �ح � � ��اور االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب م �ب �ي �ن ��ا
ب��ال��وث��ائ��ق وال �ح �ق��ائ��ق أم� ��ام ن��واب

نواب لـ «الدستور» :قانون
الشركات يحرك عجلة االقتصاد
أك��د ع��دد من النواب ان قانون
ال �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ال� ��ذي أق��ره
امل �ج �ل��س ف� ��ي ج �ل �س �ت��ه األخ� �ي ��رة
ي � �س � ��اه � ��م ف � � ��ي ت � �ح � ��ري � ��ك ع �ج �ل��ة
االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ال ��ى االم ��ام
م �ش �ي��ري��ن ال � ��ى ان � ��ه ي �ع �م��ل ع�ل��ى
اي� �ج ��اد ب �ي �ئ��ة اق �ت �ص��ادي��ة ج�ي��دة
ت�ج��ذب رؤوس االم ��وال وتنعش
االقتصاد.
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

األمة كافة التفاصيل التي تضمنها
االستجواب منوها بما انتهت إليه
جلسة االستجواب من تأكيد الثقة
في وزير الصحة.
وأك��د مجلس ال ��وزراء أن الهدف
امل � �ش � �ت ��رك ه � ��و امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال �ع ��ام ��ة
وت� �ك ��ري ��س امل � �م� ��ارس� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الحقة التي تتطلب التعاون املثمر
والبناء بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية وتحقيق األمن واألمان

والرخاء واالزدهار للكويت.
ك � �م� ��ا واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ع� �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ات ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب� �ش ��أن م� �ش ��روع ��ات
ال � �ق� ��وان�ي��ن ب� ��رب� ��ط م � �ي ��زان � �ي ��ات ك��ل
م ��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية وال�ص�ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية وبنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي وب �ن��ك االئ �ت �م��ان
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال � �ص � �ن� ��دوق ال��وط �ن��ي

طلب نيابي لتخصيص ساعتين
لمناقشة انهيار البورصة
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي واص � �ل� ��ت ف�ي��ه
ت� �ع ��ام�ل�ات س � ��وق ال� �ك ��وي ��ت ل �ل ��أوراق
امل��ال�ي��ة امل��زي��د م��ن ال�ت��راج�ع��ات بسبب
اس �ت �م��رار وت �ي ��رة ال �ع��وام��ل ال�س�ل�ب�ي��ة
الضاغطة على م�س��ار األداء السيما
املتعلقة بالتطورات في املنطقة تقدم
النائب د.عبدالرحمن الجيران بطلب
ن� �ي ��اب ��ي ل �ت �خ �ص �ي��ص س ��اع� �ت�ي�ن م��ن
جلسة مجلس االم��ة املقبلة ملناقشة
واالطالع على ما تم اتخاذه من تدابير
احترازية وما تم تنفيذه من خطوات
م��ن قبل الحكومة ملواجهة التقلبات
االقتصادية وانخفاض سعر البترول

وال�ه�ب��وط امل�ف��اج��ئ ل�ل�ب��ورص��ة وم��دى
ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
ل �ل �ب�لاد .وق ��ال ال �ج �ي��ران ف��ي تصريح
خاص لـ «الدستور» ان الهبوط الحاد
ل�ل�ب��ورص��ة ي�ت�ط�ل��ب ت��دخ��ل ال�ح�ك��وم��ة
العادة هيكلة االقتصاد الكويتي من
ج��دي��د وغ��رب �ل��ة ال �ش��رك��ات امل��وج��ودة
ب��ال �ب��ورص��ة وف�ص�ل�ه��ا ع��ن ال �ش��رك��ات
الورقية.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال � �ن ��ائ� ��ب ع � ��ادل
ال � � �خ� � ��راف� � ��ي ف � � ��ي ت � �ص � ��ري � ��ح م� �م ��اث ��ل
لـ«الدستور» ان هبوط اسعار النفط
اح � ��د االس � �ب� ��اب ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ت��ده��ور

البورصة ما انعكس سلبا على عمل
ال �ص �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ش ��اري ��ة ال� �ت ��ي ت��م
تجميد بعضها وخروج بعضها من
السوق وهي عملية معقدة غير سهلة
مضيفا أن ه�ن��اك جانبا اخ��ر يخص
الشركات املنتجة التي ليس لها صلة
م�ب��اش��رة ب��ال�ن�ف��ط الن�ه��ا تعتمد على
حقيقة عائدات االسهم ومن الطبيعي
ان ت �ت��أث��ر ال �ب��ورص��ة ب �ت��أث��ر امل �ص��در
ال��وح �ي��د ل�لاق�ت�ص��اد ال��وط �ن��ي م��ؤك��دا
ان ال�ب��ورص��ة اآلن تحتاج ال��ى تدخل
سريع من الحكومة ملنع انهيارها.

ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ط ��رق وال � �ن � �ق� ��ل ال� �ب ��رى
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية
وهيئة تنظيم االت�ص��االت وتقنية
املعلومات وكذلك ميزانيات بعض
املؤسسات املستقلة للسنة املالية
.2017/2016
تفاصيل (ص)04

االنتخابات التكميلية:
 5مرشحين في اليوم
السادس
ت� �ق ��دم  5م ��رش �ح�ي�ن ب�ي�ن�ه��م
امرأة بأوراقهم امس الى االدارة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون االن �ت �خ��اب��ات
ف��ي ال�ي��وم ال �س��ادس لفتح ب��اب
ال�ت��رش�ي��ح الن�ت�خ��اب��ات مجلس
االم� � � ��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ب ��ال ��دائ ��رة
ال�ث��ال�ث��ة ليصل ع��دد املسجلني
ح �ت��ى ام � ��س ال � ��ى  35م��رش �ح��ا
ب�ي�ن�ه��م ام � ��رأة واح � ��دة ال�ج��دي��ر
ب� ��ال� ��ذك� ��ر ان ب � � ��اب ال �ت ��رش �ي ��ح
س� �ي� �ق� �ف ��ل ن � �ه� ��اي� ��ة دوام ي� ��وم
الجمعة املقبل.
تفاصيل (ص)11

واع � � � �ت � � � �ب � � � ��ر ال� � � � � � �ن � � � � � ��واب ف� ��ي
ت � � � �ص� � � ��ري � � � �ح� � � ��ات خ� � � � ��اص� � � � ��ة ل � �ـ
«ال��دس�ت��ور» ان ال�ق��ان��ون ممتاز
وذو ج��ودة عالية مل��ا يتضمنه
م��ن م ��واد وب �ن��ود وي�س��اه��م في
ج� �ع ��ل ال� �ك ��وي ��ت م� ��رك� ��زا م��ال �ي��ا
واقتصاديا عامليا.
تفاصيل (ص)10

طنا لـ «الدستور» :الوزيرة الصبيح
ستصعد المنصة مجددا
أك � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م � �ح � �م� ��د ط �ن ��ا
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» أن وزي� ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
س �ت �ص �ع��د امل �ن �ص��ة م� �ج ��ددا ن �ظ��را
لعدم التزامها بتوصيات املجلس
ال� �ت ��ي اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا االس� �ت� �ج ��واب
ال � �س ��اب ��ق وم� � ��ا زال � � ��ت م �س��اء ل �ت��ي
السياسية لها قائمة موضحا أن
هناك تعيينات لقياديني تقوم بها
ال�ص�ب�ي��ح ال ي�س�ت�ح�ق��ون امل�ن�ص��ب
وه� � ��ي م� ��ن ت �ع �ي��ق ع� �م ��ل ال � � � ��وزارة
وت �ت �ح �م��ل ال� ��وزي� ��رة م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا

تلفزيون المجلس
صالح الفضالة:
توجيهات من
القيادة السياسية
بسرعة إنهاء
قضية البدون
تفاصيل (ص)12

السياسية تجاه ه��ذه املمارسات
التي ال ترتقي للتنمية والتخطيط
اللذين أنيطا بها.
وقال طنا ان من ابرز ما ذكرناه
في االستجواب ممارسة اشخاص
ألعمالهم ه��م وزوج��ات�ه��م بالرغم
من ان اقاماتهم خارج الوزارة مثل
بنشرجي وم��ا ش��اب��ه وخصوصا
في هيئة االعاقة وه��ذا دليل على
ضعف الوزيرة في االدارة.
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استقبل عمدة مدينة لندن بحضور محافظ حولي الشيخ أحمد نواف األحمد

األمير يمنح شيخ األزهر وسام الكويت
ذا الوشاح من الدرجة األولى

األمير يمنح د .أحمد الطيب وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة املمتازة

اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
بقصر السيف صباح امس وبحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح فضيلة االم��ام االكبر
االستاذ د .أحمد الطيب شيخ االزهر
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق وذل� � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زي ��ارت ��ه ل �ل �ب�ل�اد ح �ي��ث م �ن �ح��ه س�م��وه

وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة
امل �م �ت ��ازة ت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده ال �ك �ب �ي��رة
امل�ب��ذول��ة وامل�م�ي��زة ف��ي امل�ج��ال الديني
والخدمات الجليلة التي قدمها.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون
الديوان االميري الشيخ علي الجراح
ووزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه وب �ح �ض��ور

 ..ومستقبال اللورد جيفري ايفانس

س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال � �ل� ��ورد ج �ي �ف��ري
اي �ف��ان��س ع �م��دة م��دي�ن��ة ل �ن��دن وال��وف��د
املرافق وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة رئيس بعثة الشرف
م�ح��اف��ظ ح��ول��ي ال �ف��ري��ق اول متقاعد
الشيخ احمد نواف االحمد.

الرئيس المكسيكي يزور الكويت اليوم
ي� � �ص � ��ل ال� � � � ��ى ال � � � �ب � �ل ��اد ال� � �ي � ��وم
ال �ث�لاث��اء ال��رئ�ي��س ان��ري�ك��ي بينيا
ن�ي�ت��و رئ �ي��س ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
امل �ك �س �ي �ك �ي��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة وال ��وف ��د

ال ��رس� �م ��ي امل� ��راف� ��ق ل ��ه ف ��ي زي � ��ارة
رس�م�ي��ة ل�ل�ب�لاد ت�س�ت�غ��رق يومني
يجري خاللها مباحثات رسمية
م��ع ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أمير

ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
الجابر الصباح.

ولي العهد استقبل الصالح والعبيدي وثامر العلي

ولي العهد مستقبال وزير املالية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه

 ..ومستقبال وزير الصحة

ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص� �ب ��اح ام��س
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر

امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح.

واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
د.علي العبيدي.

وكما استقبل سموه رئيس جهاز
االمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
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برلمان
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سنصل الى ابعد مدى مع وزير المالية حيال تنفيع بعض المسؤولين للمقربين لهم

حماية المال العام :عدم تعاون السعد
رسالة واضحة من الحكومة للصدام مع المجلس
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة
االم � � � � � � ��وال ال� � �ع � ��ام � ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ان دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة اب �ل��غ ال�ل�ج�ن��ة ام�ت�ن��اع
ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب � � ��در ال � �س � �ع� ��د ع��ن
ت��زوي��د دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة لبعض
املستندات والوثائق التي طلبت
م ��ن ال ��دي ��وان ع �ب��ر ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم� ��وال ال�ع��ام��ة ب �ش��أن التحقيق
وال� � �ف� � �ح � ��ص ف� � ��ي ب � �ي� ��ع ال � �ش ��رك ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات
العقارية التي تم بيعها بتنفيع
واض ��ح الش �ق��اء ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب
ال �س �ع��د واي � �ض� ��ا ب �ع��ض اع �ض ��اء
م �ج �ل��س االم� � ��ة اث � �ن� ��اء وج ��وده ��م
ف � ��ي امل � �ج � �ل� ��س وه � � ��م ي �ت �م �ت �ع��ون
بالعضوية .
واضاف الطريجي في تصريح
ص�ح�ف��ي أن ��ه ت �ب�ين ق �ي��ام ال�ع�ض��و
امل � �ن � �ت� ��دب ب� �ب� �ي ��ع ن� �س� �ب ��ة  ٢٠ف��ي
امل �ئ��ة الح� ��دى ال �ش��رك��ات لشقيقه
م ��ن دون وج ��ه ح ��ق م��وض �ح��ا ان
ال� �ع� �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب رف � ��ض اي �ض��ا
ت��زوي��د دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ببعض
امل�س�ت�ن��دات بالنسبة ل�لاج��راءات
ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ع �م �ل �ي��ة ب �ي��ع ع �ق��ار
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شركة كيفان العقارية واستفاد
العضو املنتدب ماديا.
وك �ش��ف ال �ط��ري �ج��ي ان دي� ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة س� � �ي � ��رس � ��ل ك� �ت ��اب ��ا
رسميا ال��ى رئ�ي��س مجلس االم��ة
ي��وض��ح ف�ي��ه ع��دم ت �ع��اون الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار م� �ت ��ذرع ��ة
ب �ب �ع ��ض االس� ��ان � �ي� ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة
ال �ت��ي ن��رف �ض �ه��ا وس �ن ��واص ��ل من
خ� �ل ��ال ل� �ج� �ن ��ة ح � �م ��اي� ��ة االم � � � ��وال
العامة للوصول ال��ى حقيقة بيع
ال �ش��رك��ة ل�ب�ع��ض اع �ض��اء مجلس
االم� � ��ة ول �ب �ع��ض اش� �ق ��اء ال �ع �ض��و
املنتدب موضحا ان لدى اللجنة

امل �س �ت �ن��دات واالث �ب��ات��ات وب�ع��ض
ص��ور الشيكات التي تثبت كيف
تمت عملية بيع الشركة مضيفا
ل ��ذل ��ك ط �ل �ب �ن��ا م ��ن م �ج �ل��س االم ��ة
ب �ع ��دم ال �ت �ف��ري��ط ف ��ي ب �ي��ع ب�ع��ض
الشركات.
وق��ال الطريجي :نوجه رسالة
ال� ��ى رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ان
ام �ت �ن��اع ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب وع ��دم
ال � �ت � �ع� ��اون رس� ��ال� ��ة واض � �ح� ��ة م��ن
الحكومة في الدخول مع املجلس
ف ��ي ص � ��دام وأوض� � ��ح ف ��ي رس��ال��ة
اخ� ��رى ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة ق ��ال ف�ي�ه��ا:
ام�ت�ن��اع اح��د م��رؤوس�ي��ك ع��ن عدم

التعاون مع مجلس االمة سابقة
خ �ط �ي��رة وع �ل �ي��ك ان ت�ت�ح�م��ل ه��ذا
ال � �ع � �ب ��ث وال� � �ت �ل��اع � ��ب م � ��ن ب �ع��ض
امل �س��ؤول�ين ال��ذي��ن ي�ت�ب�ع��ون��ك من
خ�ل�ال هيئة االستثمار.مضيفا:
س��وف نعد م��ذك��رة إلرسالها الى
رئيس مجلس االم��ة بهذا الشأن
وسنصل الى ابعد مدى مع وزير
املالية لنثبت للشعب كيف يعبث
ب �ع��ض امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
تنفيع للمقربني لهم.

ت �ج �ت �م��ع  4ل� �ج ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
ال � � � �ي� � � ��وم مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ع� � � � ��دد م ��ن
امل � ��وض � ��وع � ��ات امل� � ��درج� � ��ة ع �ل��ى
ج ��دول أع�م��ال�ه��ا ح�ي��ث تناقش
ل �ج �ن��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ال �ح �س��اب
الختامي ل��وزارة الداخلية عن
ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015 /2014
وم�لاح �ظ��ات دي� ��وان املحاسبة
ب �ش��أن��ه ب �ح �ض��ور م�م�ث�ل�ين عن
ك ��ل م ��ن وزارة امل��ال �ي��ة وج �ه��از
امل � ��راق� � �ب �ي��ن امل� ��ال � �ي�ي��ن ووزارة
الداخلية وديوان املحاسبة.
وت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ال �ع��رائ��ض
وال� �ش� �ك ��اوى ل ��دراس ��ة ع� ��دد من
ال � � �ش� � �ك � ��اوى ب � �ح � �ض� ��ور وزي� � ��ر
امل � � � ��واص � �ل� ��ات وزي � � � � ��ر ال � ��دول � ��ة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة او م��ن ينوب
عنه كما تجتمع لجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة مل �ن��اق �ش��ة م �ش��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية
حكومة دولة الكويت وحكومة

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة املكسيكية
امل�ت�ح��دة للتشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
وت�ج�ت�م��ع ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
مل � �ن ��اق � �ش ��ة االول � � � ��وي � � � ��ات ال� �ت ��ي
س �ي �ت ��م ت� �ح ��دي ��ده ��ا ل �ع��رض �ه��ا
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س االم � � ��ة ف� ��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال� ��راب ��ع م��ن
ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� ��راب� ��ع
عشر بحضور وزي��رة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل وزي� ��رة
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية ووزير الدولة لشؤون
مجلس ال��وزراء وزير الكهرباء
واملاء ووزير االشغال العامة.

ناشدوا الخارجية سرعة التحرك لإلفراج عنه

مطالب نيابية إلطالق الكويتي المختطف في لبنان
ط��ال��ب ع��دد م��ن ال �ن��واب وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��اإلس��راع
ف ��ي ال� �ت� �ح ��رك إلع � � ��ادة ال �ك��وي �ت��ي
امل�خ�ت�ط��ف ف��ي ل�ب�ن��ان داع �ي�ن في
الوقت نفسه السلطات اللبنانية
إلى بذل قصارى جهدها لإلفراج
ع��ن امل��واط��ن الكويتي مناشدين
امل��واط �ن �ي�ي�ن امل ��وج ��ودي ��ن ه �ن��اك
أخذ الحيطة و الحذر.
ون � ��اش � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��د
ال�ح��وي�ل��ة ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد بالتدخل
واستخدام واستثمار العالقات
الكويتية بالحكومة اللبنانية
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ب �ل �ب �ن��ان
واتخاذ الخطوات الدبلوماسية
الط �ل�اق س� ��راح امل ��واط ��ن محسن
ب � ��راك ال �ع �ج �م��ي امل �خ �ط��وف على

د.محمد الحويلة

سيف العازمي

طالل الجالل

ي��د مجموعة مسلحة م��ن داخ��ل
مزرعته في بلدة قب الياس في
البقاع األوسط.
ودع � � � ��ا ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ال � �س � �ف� ��ارة

ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان إل� ��ى ب��ذل
املزيد من الجهد والتواصل مع
اج�ه��زة االم��ن ف��ي لبنان للكشف
ع � ��ن ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن وال � �ع � �م ��ل ع �ل��ى

اط�ل�اق س��راح��ه وض �م��ان ع��ودت��ه
ساملا الى وطنه وذويه.
وط � � ��ال � � ��ب ال � �ح � ��وي � �ل � ��ة وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وال � � �ت� � ��ي ل � �ه� ��ا ب� ��اع

طويل في التعامل مع مثل هذه
ال �ح��االت الصعبة ب��أن تستثمر
ع�ل�اق ��ات� �ه ��ا ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ف��ي
ح �م��اي��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
الس�ي�م��ا ف��ي ل�ب�ن��ان م��وض�ح��ا أن
االوض ��اع الصعبة والسيئة في
املنطقة بدأت تنعكس سلبا على
ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي وه ��ذه ليست
أولى حاالت الخطف للمواطنني
ف ��ي ل �ب �ن��ان ل ��ذل ��ك ع �ل��ى ال � � ��وزارة
وك ��ذل ��ك ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ح��ذر
واالن�ت�ب��اه لضمان ع��ودت�ه��م إلى
البالد ساملني.
وم��ن جهته اك��د النائب سيف
ال � �ع� ��ازم� ��ي ث � �ق � �ت� ��ه ب ��ال� �س� �ل� �ط ��ات
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ف � ��ي ب � � ��ذل ق� �ص ��ارى
ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي اي � �ج� ��اد امل ��واط ��ن
املختطف بلبنان.
ودع� ��ا ال �ع��ازم��ي ع �ل��ى ه��ام��ش

م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي اج �ت �م��اع الت �ح��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي ف ��ي بيروت
ال �س �ل �ط��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال� ��ى ب��ذل
ق� � �ص � ��ارى ج � �ه ��ده ��ا ف � ��ي س �ب �ي��ل
االف � � ��راج ع ��ن امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي
امل�خ�ت�ط��ف ف��ي ل�ب�ن��ان م�س�ت��درك��ا
ب ��ال� �ق ��ول :ن� �س ��أل ال� �ل ��ه ان ي�ع�ي��د
امل � ��واط � ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� � ��ى ذوي � ��ه
ووطنه بخير.
وب � ��دوره ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ط�لال
الجالل وزارة الخارجية باتخاذ
جميع الخطوات م��ن اج��ل ع��ودة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي امل� �خ� �ت� �ط ��ف ب �ل �ب �ن��ان
ال � ��ى أس ��رت ��ه وع� �ل ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ين
امل��وج��ودي��ن ه�ن��اك أخ��ذ الحيطة
والحذر.
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كلف وزراء المالية ترجمة توجيهات األمير بترشيد االنفاق العام

مجلس الوزراء :األمر السامي بتخفيض ميزاينة
الديوان األميري رسالة جامعة
أكد مجلس الوزراء ان
األمر السامي لحضرة
صاحب السمو األمير
حفظه اهلل ورعاه
بترشيد وتخفيض
ميزانية الديوان األميري
والجهات التابعة له تعد
رسالة جامعة تستشعر
بروح المسؤولية
ما تتعرض له موارد
الدولة نتيجة استمرار
انخفاض أسعار النفط
وما تستوجبه من
تداعي الجميع أفرادا
ومؤسسات لمواجهة
هذا التحدي وتجاوز
آثاره ونتائجه.وحث
رئيس الوزراء وزارة
المالية التخاذ ما يلزم
من خطوات وإجراءات
تترجم التوجيهات
السامية وترشيد
اإلنفاق العام بما
ينسجم مع متطلبات
الظروف الراهنة
ويحقق المصلحة
العامة.
وفي ما يلي نص البيان:

وعقد مجلس ال��وزراء األسبوعي
ب �ع��د ظ �ه��ر أم ��س ف ��ي ق��اع��ة مجلس
الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء وبعد االجتماع صرح وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة
الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
أح � �ي� ��ط م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل �م��ا
ب ��األم ��ر ال �س��ام��ي ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
بترشيد وتخفيض ميزانية الديوان
األميري والجهات التابعة له منوها
ب�م��ا ت�م�ث�ل��ه ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ال�س��ام�ي��ة
م��ن رس��ال��ة جامعة تستشعر ب��روح
امل �س��ؤول �ي��ة م ��ا ت �ت �ع��رض ل ��ه م ��وارد
ال��دول��ة نتيجة اس �ت �م��رار ان�خ�ف��اض
أس �ع��ار ال �ن �ف��ط وم ��ا ت�س�ت��وج�ب��ه من
ت��داع��ي الجميع أف ��رادا ومؤسسات
ملواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره
ونتائجه.
وق� ��د ح ��ث س �م��و رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � � � � ��وزراء ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع ك��اف��ة
الجهات الحكومية التخاذ ما يلزم
م� ��ن خ � �ط� ��وات وإج � � � � � ��راءات ت �ت��رج��م
ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �س ��ام� �ي ��ة وت��رش �ي��د
اإلن� � �ف � ��اق ال � �ع� ��ام ب� �م ��ا ي �ن �س �ج��م م��ع
متطلبات الظروف الراهنة ويحقق
امل �ص �ل �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة ال � �ت ��ي ي �ح��رص
الجميع على االلتزام بها.
ث ��م اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة صاحب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
م� � ��ن ف � �خ� ��ام� ��ة ال � ��رئ� � �ي � ��س م �ح �م ��ود
عباس رئيس دولة فلسطني رئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية وال �ت��ي ع�ب��ر فيها عن
ال�ت�ق��دي��ر ل�ل�م��واق��ف األخ ��وي ��ة ل��دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ت� � �ج � ��اه ن� � �ص � ��رة ال �ش �ع ��ب
الفلسطيني وقضيته ال�ع��ادل��ة كما
ت� �ن ��اول ��ت س� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ف � ��ي ك��اف��ة
املجاالت وامليادين.
واط � �ل � ��ع م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه من
كل معالي بان كي مون األمني العام
لألمم املتحدة والتي تضمنت دعوة
سموه حفظه الله ورع��اه للمشاركة
في القمة العاملية اإلنسانية األولى
واملزمع عقدها في مدينة إسطنبول
في الجمهورية التركية خالل الفترة
من .2016/5/24 23
واط � �ل� ��ع ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة

تعيين عدد
من القياديين
في الجهات
الحكومية
المجلس يدين
التفجيرات
اإلرهابية في تركيا
وأندونيسيا
الشيخ جابر املبارك مترئسا مجلس الوزراء أمس

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
مجلس ال � ��وزراء ب�ن�ت��ائ��ج مشاركته
ف��ي أع �م��ال ال � ��دورة ال��راب �ع��ة للجنة
العليا املشتركة للتعاون بني دولة
الكويت ودول��ة قطر الشقيقة والتي
استعرضت كافة م�ج��االت التعاون
ال � �ث � �ن� ��ائ� ��ي ال � �ت � ��ي ت� �ع� �ك ��س ال ��رغ� �ب ��ة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ف � ��ي ت� �ط ��وي ��ر وت ��وط� �ي ��د
ال � �ع �ل�اق ��ات األخ � ��وي � ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة ب�ين
قيادتي وشعبي البلدين الشقيقني.
كما أح��اط ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �ن �ت��ائ��ج ال ��زي ��ارة
الرسمية ال�ت��ي ق��ام بها ل��دول��ة قطر
الشقيقة يوم االثنني املاضي ولقائه
مع صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير دولة قطر والتي
تم خاللها بحث العالقات الثنائية
املتينة ال�ت��ي ت��رب��ط م��ا ب�ين البلدين
ال�ش�ق�ي�ق�ين وح � ��رص دول � ��ة ال �ك��وي��ت
على تعزيزها وتنميتها.
ث��م بحث مجلس ال ��وزراء ش��ؤون
مجلس األم��ة وأش��اد بمرافعة وزير
الصحة د.علي سعد العبيدي خالل
ج �ل �س��ة االس � �ت � �ج ��واب امل � �ق ��دم ض��ده
وتفنيده ملحاور االستجواب مبينا
ب��ال��وث��ائ��ق وال �ح �ق��ائ��ق أم � ��ام ن ��واب
األمة كافة التفاصيل التي تضمنها
االستجواب منوها بما انتهت إليه
جلسة االستجواب من تأكيد الثقة
في وزير الصحة.
وأك ��د مجلس ال� ��وزراء أن ال�ه��دف
امل � �ش � �ت� ��رك ه � ��و امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة
وت � �ك� ��ري� ��س امل � �م� ��ارس� ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة
الحقة التي تتطلب التعاون املثمر
وال�ب�ن��اء ب�ين السلطتني التشريعية
والتنفيذية وتحقيق األمن واألمان
والرخاء واالزده��ار للكويت الغالية
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء

ي �س �ج��ل ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل�لاخ��وة
أعضاء مجلس األمة عما أبدوه من
تفهم كامل وروح املسؤولية ورقي
الطرح والتي اتسمت بها م��داوالت
االس �ت �ج��واب وح ��وارات ��ه اإلي�ج��اب�ي��ة
متمنيا ل�ل��وزي��ر ال�ن�ج��اح والتوفيق
ف� ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال أداء م �س��ؤول �ي��ات��ه
الوطنية تجاه الوطن واملواطنني.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
توصيات لجنة الشؤون االقتصادية
ب �ش��أن م �ش��روع��ات ال �ق��وان�ي�ن ب��رب��ط
م�ي��زان�ي��ات ك��ل م��ن امل��ؤس�س��ة العامة
للتأمينات االجتماعية الصندوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ب� �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل� ��رك� ��زي
ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي ال�ص�ن��دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ط ��رق وال � �ن � �ق� ��ل ال � �ب ��رى
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
وه�ي�ئ��ة تنظيم االت �ص��االت وتقنية
املعلومات وكذلك ميزانيات بعض
امل��ؤس�س��ات املستقلة للسنة املالية
.2017/2016
وق � ��رر م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء امل��واف �ق��ة
على مشاريع القوانني املشار إليها
ورف �ع �ه��ا ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه تمهيدا
إلحالتها ملجلس األمة.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
الصدد أدان املجلس العمل اإلجرامي
ال� � � ��ذي ت� �ع ��رض ��ت ل � ��ه ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ال �ت��رك �ي��ة ص �ب��اح ال �ث�ل�اث ��اء امل��اض��ي
ف��ي م�ي��دان السلطان أح�م��د بمدينة
اسطنبول معربا عن تعازيه للشعب

التركي وألس��ر الضحايا وتمنياته
بالشفاء العاجل للمصابني مؤكدا
موقف دولة الكويت الثابت الداعى
ل� �ت� �ك ��ات ��ف امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � ��دول � � ��ي ف��ي
م��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة البغيضة
ال�ت��ي تستهدف النيل م��ن استقرار
الشعوب وسالمتها حول العالم من
دون تمييز بني عرق أو دين ودولة
ال �ك��وي��ت إذ ت��ؤك��د وق��وف �ه��ا بجانب
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة
وش �ع �ب �ه��ا ف ��ي ت �ص��دي �ه��ا لل��أع �م��ال
اإلج��رام�ي��ة وتأييدها الكامل لكافة
اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت �ت �خ��ذه��ا ت��رك�ي��ا
للحفاظ على أمنها وسالمتها.
ك� � �م � ��ا أدان م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � ��وزراء
التفجيرات اإلرهابية التي شهدتها
ال �ع��اص �م��ة األن��دون �ي �س �ي��ة ج��اك��رت��ا
م� ��ؤخ� ��را وال � � � ��ذي أس � �ف� ��ر ع� ��ن م�ق�ت��ل
وإص��اب��ة العديد م��ن الضحايا وقد
ج ��دد م�ج�ل��س ال � ��وزراء م��وق��ف دول��ة
ال �ك��وي��ت ال ��راف ��ض ل�ل�اره ��اب ب�ك��اف��ة
اش �ك��ال��ه وان� ��واع� ��ه وال� � ��ذي ت��رف�ض��ه
ك ��اف ��ة األدي � � � ��ان وال� �ق� �ي ��م واألع� � � ��راف
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ك� �م ��ا ي� �ت� �ق ��دم م �ج �ل��س
ال ��وزراء ب��أح��ر ال�ت�ع��ازى لجمهورية
أندونيسيا وال�ش�ع��ب األندونيسي
الصديق وألسر الضحايا وتمنيانه
بالشفاء العاجل للمصابني ويجدد
دعوته للمجتمع ال��دول��ي بتجسيد
التضامن العاملي ملحاربة اإلره��اب
ف ��ي ك��اف��ة ص � ��وره وأش �ك��ال��ه م��ؤك��دا
م �س��ان��دة دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل �ك��ل جهد
ي �س �ه��م ف ��ي م ��واج �ه ��ة آف� ��ة اإلره � ��اب
والقضاء عليه.
وواف � � � ��ق م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع�ل��ى
م �ش��روع م��رس��وم بتعيني املهندس
أح� �م ��د ع �ب��دال �ل��ه امل �ن �ف��وح��ي ل�ش�غ��ل
وظ �ي �ف��ة م��دي��ر ع ��ام ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
بدرجة وكيل وزارة.

ك�م��ا واف ��ق ع�ل��ى م�ش��روع م��رس��وم
ب �ت �ع �ي�ي�ن د .خ ��ال ��د ع �ب��دال �ص��اح��ب
ع �ب��داألم �ي��ر م� �ه ��دي ل �ش �غ��ل وظ�ي�ف��ة
األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل �ل��أم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س األع� � � �ل � � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية بدرجة وكيل وزارة.
وواف� � � � � ��ق اي� � �ض � ��ا ع � �ل� ��ى م � �ش� ��روع
م � ��رس � ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن ف �ي �ص ��ل س �ع��ود
ال � �ح � �س� ��اوي ل �ش �غ��ل وظ� �ي� �ف ��ة م��دي��ر
ع��ام الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ب ��درج ��ة وك �ي��ل
وزارة.
ك�م��ا واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
م � �ش� ��روع م ��رس ��وم ب �ت �ع �ي�ين م�ح�م��د
راش� ��د ال �ح �م��اد وك �ي�لا م �س��اع��دا في
وزارة العدل ومشروع مرسوم اخر
ب�ت�ع�ي�ين ول �ي��د ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ع�م��ار
وك�ي�لا م�س��اع��دا ف��ي وزارة االوق ��اف
والشؤون االسالمية.
وواف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى م �ش ��روع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن م �ح �م��د ب � ��در ب��ن
ن ��اج ��ي وك� �ي�ل�ا م �س��اع��دا ف ��ي وزارة
االعالم.
وواف� � � ��ق ع� �ل ��ى م � �ش� ��روع م ��رس ��وم
بتعيني فاطمة محمد السنان وكيال
مساعدا في وزارة التعليم العالي.
ك�م��ا واف ��ق ع�ل��ى م�ش��روع م��رس��وم
بتعيني حمد عبداللطيف البرجس
ن��ائ �ب��ا مل ��دي ��ر ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة
مساعد.
وواف � � � � � ��ق ع � �ل� ��ى ت � �ع � �ي �ي�ن ه� �ي� �ف ��اء
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز امل� �ض ��ف ام �ي �ن ��ا ع��ام��ا
مساعدا في االمانة العامة للمجلس
االعلى للتخطيط والتنمية بدرجة
وكيل وزارة مساعد.
ك�م��ا واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
تعيني محمود حمد القطان نائبا
ملدير ع��ام املؤسسة العامة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب � ��درج � ��ة وك � �ي� ��ل وزارة
مساعد.
ووافق على مشروع مرسوم بنقل
اس �ي��ا م �ح �م��د ب �ه �م��ن م ��ن امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية الى ديوان
الخدمة املدنية بذات الدرجة.
ك�م��ا واف ��ق ع�ل��ى م�ش��روع م��رس��وم
اخ � � ��ر ب� �ن� �ق ��ل ه� ��دي � ��ل ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ب ��ن ن ��اج ��ي م ��ن ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان ال��ى
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
بذات الدرجة.
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نواب :توجيهات األمير خارطة طريق
للحكومة لترشيد اإلنفاق وتنويع الدخل
أكد عدد من النواب
أن توجيهات سمو
أمير البالد بتخفيض
ميزانية الديوان األميري
رسالة تحمل مدلوالت
عميقة وقراءة من
صاحب السمو لمتطلبات
ومقتضيات المرحلة
في ظل الظروف
االقتصادية والمالية
التي تمر بها البالد
مشيرين إلى حرص
سموه على مصلحة
البالد ومعالجة
اختالالت الموازنة
وترشيد االتفاق
مؤكدين ان توجيهات
سموه يفترض أن
تكون دافعا للحكومة
لوضع خارطة طريق
لكيفية تعاملها مع
اشكالية عجز الموازنة
العامة وترشيد اإلنفاق
وتنويع مصادر الدخل
متمنين على جميع
جهات ومسؤولي
الدولة ووزاراتها أن
تحذوا حذو سموه.

واشاد النائب كامل العوضي
ب��ت��وج��ي��ه��ات س��م��و ام���ي���ر ال��ب�لاد
ب��ت��خ��ف��ي��ض م���ي���زان���ي���ة ال�����دي�����وان
االم����ي����ري وت���رش���ي���ده���ا وت��ك��ل��ي��ف
س���م���و رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء
ات�����خ�����اذ م�����ا ي�������راه م�����ن اج���������راءات
الع���ادة دراس���ة ميزانية ال��دي��وان
االم���ي���ري وال���ج���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة له
والعمل على تخفيضها مؤكدا
ان ذلك ليس بالجديد على سمو
ام���ي���ر ال���ب�ل�اد ال�����ذي ي��ض��ع دائ��م��ا
مصلحة الكويت قبل اي شئ.
وق�����ال ال��ع��وض��ي ف���ي ت��ص��ري��ح
صحافي انه يتمنى ان يعمم هذا
النهج من ترشيد للنفقات على
الوزارات واملؤسسات الحكومية
كافة مؤكدا ان ه��ذا االم��ر اصبح
لزاما وحتميا على الجميع في
ظ���ل امل��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي ت��ح��دث في
ت��ل��ك االي����ام واه��م��ه��ا االن��خ��ف��اض
ال����ح����اد ف����ي اس����ع����ار ال���ن���ف���ط وم���ا
ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م اج��م��ع م��ن كساد
ف������ي ح�����رك�����ة ال�����ت�����ج�����ارة وال���ب���ي���ع
والشراء.
واض�������������������اف ال��������ع��������وض��������ي ان�������ه
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ان يتحلى
باملسؤولية الالزمة ملواجهة ما
ي��ط��رأ م���ن ت��غ��ي��ي��رات ح��ت��ى ت���دوم
ال��ن��ع��م ال���ت���ي ح��ب��ان��ا ال���ل���ه اي��اه��ا
اطول فترة مشددا على ان ايقاف
الهدر االستهالكي ال ينبغي ان
يتوقف على املصالح الحكومية
ف���ق���ط ب����ل ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا ك����أف����راد
ع����ادي��ي�ن ال���ق���ي���ام ب��ت��غ��ي��ي��ر ن��م��ط
االس���ت���ه�ل�اك ال���ي���وم���ي وذل������ك م��ن
خالل ترشيد استهالك الكهرباء
واملاء والطاقة وغيره وذلك حتى
تمتد خ��ي��رات ب�لادن��ا ال��ى اجيال
واجيال قادمة.
واخ��ت��ت��م ال��ع��وض��ي م���ؤك���دا ان
ت��رش��ي��د االس���ت���ه�ل�اك ل��ي��س فقط
واج��������ب وط����ن����ي ب�����ل ه�����و واج�����ب
دي���ن���ي اي���ض���ا ف��ق��د ام���رن���ا دي��ن��ن��ا
الحنيف بعدم االس���راف مشددا
ع��ل��ى ض������رورة ال��س��ي��ر ع��ل��ى ه��ذا
ال��ن��ه��ج و االح���ت���ذاء ب��ت��وج��ي��ه��ات
س�����م�����و االم���������ي���������ر واالخ���������ذ ب���ع�ي�ن
االع��ت��ب��ار م��ا يحدث حولنا وفي
ال��ع��ال��م من متغيرات وان نشكر
ال�����ل�����ه دائ�����م�����ا ع����ل����ى ن���ع���م���ه ال���ت���ي
م���ن���ح���ن���ا اياها وشكر ال��ن��ع��م��ة
يقتضي الحفاظ عليها.
مصلحة البالد
وم���������ن ج����ه����ت����ه ث�����م�����ن ال����ن����ائ����ب
د.م���ح���م���د ال���ح���وي���ل���ة ت��وج��ي��ه��ات
صاحب السمو للحكومة باتخاذ
اإلجراءات الالزمة إلعادة دراسة

دعوات نيابية
للجهات الحكومية
كافة أن تحذو
حذو سمو األمير

كامل العوضي

فارس العتيبي

د .عبد الحميد دشتي

م����ي����زان����ي����ة ال��������دي��������وان األم�����ي�����ري
وال���ج���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة ل���ه وال��ع��م��ل
على تخفيضها وترشيدها.
وأك������د ال���ح���وي���ل���ة أن���ه���ا رس���ال���ة
تحمل م��دل��والت عميقة وق���راءة
م����ن ص���اح���ب ال���س���م���و مل��ت��ط��ل��ب��ات
وم���ق���ت���ض���ي���ات امل����رح����ل����ة ف����ي ظ��ل
ال���ظ���روف االق���ت���ص���ادي���ة وامل��ال��ي��ة
ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب�ل�اد وح���رص
س����م����وه ع����ل����ى م���ص���ل���ح���ة ال����ب��ل�اد
وم���ع���ال���ج���ة اخ�����ت��ل��االت امل����وازن����ة
وت��رش��ي��د االن���ف���اق وي��ف��ت��رض أن
ت���ك���ون داف���ع���ا ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��وض��ع
خ��ارط��ة ط��ري��ق لكيفية تعاملها
م������ع اش����ك����ال����ي����ة ع����ج����ز امل������وازن������ة
العامة وترشيد االنفاق وتنويع
مصادر الدخل.
ودع�����������ا ال�����ح�����وي�����ل�����ة ال����ج����ه����ات
ال����ح����ك����وم����ي����ة ان ت������ح������ذو ح�����ذو
س����م����و األم������ي������ر ل���ت���ق���ل���ي���ل ال����ه����در
ف�������ي م����ي����زان����ي����ات����ه����ا وت���ق���ل���ي���ص
امل���ص���روف���ات وامل���ي���زان���ي���ات دون
امل������س������اس ب�����دخ�����ل وام������ت������ي������ازات
املوظفني واملواطنني من أصحاب
ال���دخ���ول امل���ح���دودة وامل��ت��وس��ط��ة
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ال��ت��رش��ي��د ووق���ف
الهدر في كثير من بنود امليزانية
في ظل انخفاض أسعار النفط.

سموه بذلك الحكومة وال���وزراء
أم�������ام م���س���ؤول���ي���ات���ه���م ل�ل�اق���ت���داء
ب����س����م����و االم������ي������ر ب�����ال�����ب�����دء ف������ورا
ب���ت���رش���ي���د ال���ن���ف���ق���ات ب�����ال�����وزارات
وال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة املختلفة
ب������ال������ت������خ������ل������ي ع�����������ن ال������ت������ب������ذي������ر
وامل���ص���روف���ات غ��ي��ر امل���ب���ررة دون
املساس بدخول املواطنني.
واش����������������اد ع�����س�����ك�����ر ب����ال����ق����ائ����د
اإلن����س����ان����ي س���م���و االم����ي����ر ال����ذي
استشعر املخاطر التي تتعرض
ل����ه����ا م����ي����زان����ي����ة ال������دول������ة وان����ه����ا
بحاجة لترشيد النفقات العامة
ف��ب��دأ س ّ���م���وه ب��ن��ف��س��ه بتخفيض
م���ي���زان���ي���ة دي��������وان س����م����وه وت��ل��ك
الخطوة السامية تؤكد ان سمو
االمير دائما سباقا في كل شيء
وف��ي كل ما فيه مصلحة الوطن
واملواطنني.

األم�����ث�����ل ب����م����ا ي���ض���م���ن م���س���ت���وى
م��ت��م��ي��زا م����ن الخدمات وحياة
كريمة للمواطن مؤكدا ضرورة
ال��ن��ظ��ر ف���ي ال����دراس����ات البحثية
امل��ت��خ��ص��ص��ة م���ع ال��ت��أك��ي��د على
ع�����������دم م�����س�����اس�����ه�����ا ب�����أص�����ح�����اب
املداخيل املحدودة.
وش�����دد ع��ل��ى ض������رورة ارت���ك���از
أى خطة اقتصادية مقبلة على
دراس������ات واق��ع��ي��ة ل��س��ب��ل تنويع
م���ص���ادر ال���دخ���ل م��ش��ي��را ال����ى ما
ت��ح��ق��ق م��ن ن��ج��اح��ات ك��ث��ي��رة في
العديد من دول العالم وتحولها
م�����ن م����ص����در دخ������ل آح���������ادي ال���ى
ث����ورة اق��ت��ص��ادي��ة ش��ام��ل��ة ق��ف��زت
بها ال��ى مراتب عاملية في القوة
االقتصادية.
وأض�������اف ان ال���ك���وي���ت ت��م��ت��ل��ك
ك�����ل م����ق����وم����ات ت���ن���وي���ع م���ص���ادر
الدخل غير أن ه����ن����اك م����ن ه��و
م���س���ت���ف���ي���د م������ن ت����ل����ك األوض����������اع
ال���ق���ائ���م���ة  ،وه����ن����اك م����ن ي��ح��رص
على ان تظل على هذا النحو لكن
ث��ق��ت��ن��ا ك��ب��ي��رة ف���ي س��م��و رئ��ي��س
مجلس الوزراء في الضرب بيد
م��ن ح��دي��د ع��ل��ى ك��ل أوج���ه ال��ه��در
امل���ال���ي وك����ل م���ن ي���ح���اول ال��ع��ب��ث
باملال العام.

خطوة غير مسبوقة
وب������دوره ث��م��ن ال��ن��ائ��ب عسكر
ال��ع��ن��زي ال��خ��ط��وة ال��س��ام��ي��ة غير
امل����س����ب����وق����ة ب�������إص�������دار ص���اح���ب
ال���س���م���و ت���وج���ي���ه���ات���ه ال���س���ام���ي���ة
ب��إع��ادة دراس���ة ميزانية ال��دي��وان
االم���ي���ري وال���ج���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة له
ب����ه����دف ت���خ���ف���ي���ض امل����ص����روف����ات
وترشيدها.
وق���ال ع��س��ك��ر :ان س��م��و االم��ي��ر
اس��ت��ش��ع��ر م���ا ت��ع��ان��ي��ه امل��ي��زان��ي��ة
وق��������رر س����م����وه ت����رش����ي����د ن���ف���ق���ات
ال�������دي�������وان االم�������ي�������ري اوال دون
امل�����س�����اس ب����امل����واط����ن��ي�ن ووض�����ع

نبراس
وم����ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن النائب د.
عبد الحميد دشتي توجيهات
ص��اح��ب ال��س��م��و األم���ي���ر ب��اع��ادة
دراس���������������ة م�����ي�����زان�����ي�����ة ال��������دي��������وان
االم��ي��ري وال��ج��ه��ات التابعة لها
ب���ه���دف ال��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيضها
وترشيدها.
وق���������ال دش�����ت�����ي ف������ي ت���ص���ري���ح
ص��ح��اف��ي :ان تلك ال��خ��ط��وة التي
ن��ج��ل��ه��ا ون���ق���دره���ا ت��ع��د ن��ب��راس��ا
ينبغي السير عليه من مختلف
ال��ج��ه��ات وزارات أو م��ؤس��س��ات
أو ه���ي���ئ���ات ح���ك���وم���ي���ة مل��ع��ال��ج��ة
أوجه الهدر املالي والصرف غير
املبرر بما ينعكس إيجابيا على
املصلحة العامة وبما يضع حدا
ل��ت��ع��دي��ات وسرقات امل���ال ال��ع��ام
من قبل الفاسدين .
وأض����اف دش��ت��ي ان الحكومة
مطالبة اليوم قبل الغد بمعالجة
أوجه الهدر وترشيد املصروفات
واس�����ت�����غ��ل��ال�����ه�����ا ع�����ل�����ى ال����ن����ح����و

سياسة الترشيد
وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل أش����اد
ال����ن����ائ����ب ف��������ارس ال���ع���ت���ي���ب���ي ف��ي
ت��ص��ري��ح ل��ه ب��ال��ق��رار ال���ذي أخ��ذه
ص����اح����ب ال����س����م����و أم����ي����ر ال����ب��ل�اد
بتخفيض م��ص��روف��ات ال��دي��وان
االميري.
ودعا العتيبي وزراء الحكومة
ك����ل ع���ل���ى ح�����ده ف����ي وزارت��������ه إل���ى
ض���������رورة ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��رش��ي��د
اإلن��ف��اق وتخفيض امل��ص��روف��ات
واالقتداء بقرار أمير البالد.
وأض����اف ال��ع��ت��ي��ب��ي :إن رئيس
ال���ح���ك���وم���ة س���م���و ال���ش���ي���خ ج��اب��ر

امل�����ب�����ارك س���ب���ق أن ات����خ����ذ ق������رارا
م��ن��ذ اك��ث��ر م��ن ع��ام�ين بتخفيض
م������ص������روف������ات دي�������������وان م���ج���ل���س
ال����وزراء ودع���ا ف��ي حينها وزراء
ال����ح����ك����وم����ة ل���ت���ف���ع���ي���ل س���ي���اس���ة
الترشيد وتخفيض املصروفات
إال أن����ن����ا ل�����م ن�����ر ش���ي���ئ���ا م��ح��ق��ق��ا
ع��ل��ى أرض ال����واق����ع ف���ي وزارات
ومؤسسات الدولة.
وق���ال العتيبي ف��ي تصريحه
إن تخفيض مصروفات الديوان
األم�������ي�������ري م������ن ب��������اب ال���ت���رش���ي���د
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال��دول��ة
ق����رار ي��ج��ب ان ت��ح��ذو ال��ح��ك��وم��ة
ح��ذوه وه��و ق��رار يجعل ال���وزراء
اليوم مطالبني بتطبيق خطوات
م��م��اث��ل��ة ل��وق��ف ال��ه��در وتقليص
ب����ن����ود امل����ي����زان����ي����ات ل����وزارات����ه����م
والعمل على وضع خطط تراعي
الظروف املالية.
وأض���اف العتيبي :يجب على
الجميع أن يتحلى باملسؤولية
ال��ل�ازم����ة مل���واج���ه���ة م����ا ي���ط���رأ م��ن
ت���غ���ي���ي���رات ح���ي���ث ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا
ك���أف���راد ع���ادي�ي�ن ال��ق��ي��ام بتغيير
ن��م��ط االس��ت��ه�لاك ال��ي��وم��ي وذل��ك
م������ن خ����ل���ال ت����رش����ي����د اس���ت���ه�ل�اك
الكهرباء وامل��اء و الطاقة وغيره
وذل��ك حتى تمتد خيرات بالدنا
إلى أجيال املستقبل.
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سأل العبداهلل عن أسماء مستشاري الحكومة وجنسياتهم

الطريجي يسأل عن خسائر بيع أصول لهيئة
االستثمار في ألمانيا
وج � � � ��ه ع� � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
د.ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي س� ��ؤاال إل��ى
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية جاء في مقدمته ما يلي:
ت� �ح ��ت ذري� � �ع � ��ة ق � � � ��رار ال �ل �ج �ن��ة
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ف � ��ي 2010 /9 /8
الع��ادة هيكلة املحفظة العقارية
ل � �ش� ��رك� ��ة س � ��ان � ��ت م � ��ارت � ��ن ق ��ام ��ت
الهيئة خ�لال عامي  2011و2012
ببيع  6عقارات في أملانيا بمبلغ
 49مليون جنيه استرليني وبلغت
ال�خ�س��ائ��ر املحققة لتلك الصفقة
 35م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه اس�ت��رل�ي�ن��ي مع
االخ��ذ بعني االعتبار بأنه لم يتم
ت�ق�ي�ي��م ت�ل��ك االص� ��ول ق�ب��ل بيعها
وك � �م� ��ا ه � ��ي ال � � �ع � ��ادة ل �ت �ص��رف��ات
ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ب� �م� �م ��ارس ��ات ��ه غ�ي��ر
املشروعة عند بيع اصول الهيئة
ال�ت��ي ه��ي ف��ي نهاية امل �ط��اف ملك
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وب �ع��د االخ�ل�ال
ك� ��ذل� ��ك ف� ��ي ب� �ي ��ع ج� � ��زء ك �ب �ي��ر م��ن
اص��ول الهيئة العامة لالستثمار
العقارية في بريطانيا حني بلغت
تلك الخسائر ما يقارب  30مليون
خ �ل��ال ع ��ام ��ي  2011و 2012م��ع
ع��دم تقييم ال�ع�ق��ارات املبيعة من
 3ج�ه��ات لتحديد السعر ال�ع��ادل
ق� �ب ��ل ب �ي �ع �ه��ا وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
مناقشة ه��ذا الخلل ال �ف��ادح على
م�س�ت��وى مجلس االم ��ة ال ��ذي ق��رر
آن � � � ��ذاك ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
ل � � �ل � ��وق � ��وف ع� � �ل � ��ى ح � �ق � �ي � �ق ��ة ت �ل��ك
التصرفات التي تبخس حق املال
العام فمع ه��ذا كله يقوم العضو
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار
ف� ��ي ع � ��ام  2014ب �ب �ي��ع ع� �ق ��ار ف��ي
أملانيا بسعر  9ماليني ي��ورو أما
ت�ك�ل�ف�ت��ه ف ��ي ع� ��ام  2008ف �ه��ي م��ا
يقارب  22مليون ي��ورو بخسارة
م�ح�ق�ق��ة ب�ل�غ��ت  13م �ل �ي��ون ي ��ورو
وامل� �ث� �ي ��ر ف ��ي امل� ��وض� ��وع ه ��و ب�ي��ع
هذا العقار دون تقييمه من ثالثة
اط� ��راف ل�ت�ح��دي��د ال�ق�ي�م��ة ال�ع��ادل��ة
ل � ��ه الن� � �ص � ��اف ح � ��ق امل � � � ��ال ال� �ع ��ام
ول�ل�اب �ت �ع��اد ع ��ن ال �ش �ب �ه��ات ال �ت��ي
سبق وان تطرقنا لها سابقا عند
ب�ي��ع ع �ق��ارات ب��ري�ط��ان�ي��ا وأمل��ان�ي��ا
سابقا وبنفس الطريقة.
وط � ��ال � ��ب ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي اف � ��ادت � ��ه
باآلتي:
 ل��م االص ��رار على بيع اص��ولال��دول��ة ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة وتحقيق
خسائر فادحة مع ع��دم تقييمها
اوال ملعرفة السعر العادل لها؟
 ك ��ان ت��اري��خ ش ��راء ال �ع �ق��ار فيعام  2008وبتكلفة  22مليون يورو

وبوجود العضو املنتدب الحالي
للهيئة وت��م بيع نفس العقار في
ع��ام  2014بمبلغ  9م�لاي�ين ي��ورو
وب��وج��وده ايضا مع ع��دم االلتزام
بتقييم ذل��ك العقار فما ه��و مبرر
ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار لهذا التصرف؟
 م��ا الجهة ال�ت��ي ق��ام��ت بشراءهذا العقار؟
 م� ��ا س� �ي ��اس ��ة ش� ��رك� ��ة س��ان��تمارتن بالتحديد في ال��دول التي
تمتلك بها عقارات س��واء اوروب��ا
او غيرها؟
 ت ��زوي ��دي ب �ق��ائ �م��ة ال �ع �ق��اراتاململوكة للشركة مع تاريخ شراء
ك ��ل ع� �ق ��ار وت �ك �ل �ف �ت��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة
وال� �ق� �ي� �م ��ة ال� �س ��وق� �ي ��ة امل� � �ق � ��درة ل��ه
ف��ي آخ��ر تقييم وت��اري��خ التقييم
التقديري؟
 ه� ��ل ه � �ن� ��اك أط � � � ��راف م�ح�ل�ي��ةاو اق �ل �ي �م �ي��ة ل �ه��ا ع�ل�اق��ة ب �ص��ورة
مباشرة او غير مباشرة بصفقة
عقار أملانيا االخيرة؟
ومن جهة اخرى قدم الطريجي
س� � � � � ��ؤاال ال� � � � ��ى وزي� � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل��ي
ت�ق��اري��ر ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ع��ن ال�ع��ام
املالي  2015 /2014عن املخالفات
التي ت��م تسجيلها وردود وزارة
ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ع �ل �ي �ه��ا
م� ��ع ب � �ي ��ان امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل� �ت� �ك ��ررة
ع ��ن ال� �س� �ن ��وات امل ��ال� �ي ��ة ال �س��اب �ق��ة
ومبررات الوزارات عن عدم اطفاء
تلك املخالفات.
 م��واف��ات��ي بنسخة م��ن فتوىادارة الفتوى والتشريع بمجلس
ال� � � � ��وزراء ب� �ت ��اري ��خ 2015 /2 /8
وال �ت��ي ان�ت�ه��ت ال ��ى ق �ي��ام ال� ��وزارة
باعمال احكام القانون  37لسنة
 1964بشأن املناقصات العامة في
ظل املجرى العادي لالمور وايضا
ك�ت��اب ال� ��وزارة ال��ى ادارة الفتوى
والتشريع الصادر قبل ورود تلك
الفتوى بشأن استطالع رأي ادارة
الفتوى والتشريع في هذا األمر.
 م��واف��ات��ي بنسخة م��ن فتوىادارة الفتوى والتشريع ال��واردة
للوزارة بتاريخ  2015 /7 /1والتي
انتهت بأنه يتعني على ال��وزارات
اع�م��ال اح�ك��ام القانون 1979 /10
وك� �ت ��اب ال � � � ��وزارة امل ��رس ��ل الدارة
الفتوى والتشريع للحصول على
تلك الفتوى ومبررات ال��وزارة في
استفتاء ادارة الفتوى والتشريع
ف ��ي اق� ��ل م ��ن  5اش �ه��ر م��رت�ي�ن عن
م� � ��وض� � ��وع واح� � � � ��د وه� � � ��و اي �ه �م ��ا
ي�ت��م تطبيقه ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات
( )1964 /37أم (.)1979 /10

هل تم تشكيل
لجنة تحقيق
في إعطاء قسائم
في المنطقة الحرة
من دون وجه
حق؟
د .عبدالله الطريجي

 هل تم تطبيق احكام الفتوىال� � � � �ص � � � ��ادرة ف � � ��ي 2015 /2 /8
ب �ش��أن ت��وف �ي��ر امل � ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
واالنشائية املدعومة خالل الفترة
م ��ن ص� � ��دور ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة وح �ت��ى
س� �ع ��ي ال� � � � � ��وزارة إل� � ��ى ال �ح �ص ��ول
على الفتوى االخ��رى ال ��واردة في
 2015 /7 /1ب� ��أع � �م� ��ال اح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون ( )79 /10م��ع توضيح
االس�ب��اب ف��ي حالة االج��اب��ة بنعم
او ال؟
 ما مبررات الوزارة في تعديلال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ب �ن �ق��ل ادارة
التموين ال��ى مكتب السيد وكيل
الوزارة؟
 ه��ل ق�ط��اع ال��رق��اب��ة التجاريةوال � ��ذي ك��ان��ت ت �ح��ت رق��اب��ة ادارة
ال �ت �م��وي��ن ف �ش��ل ف��ي اش ��راف ��ه على
تلك االدارة ممما استدعى نقلها
مل �ك �ت��ب وك �ي ��ل ال � � � ��وزارة؟ وه� ��ل ت��م
م �س��اء ل��ة ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ح��ال
تقصيره ف��ي االش ��راف واملتابعة
على تلك االدارة؟
 ب �ن �س �خ��ة م � ��ن ك � �ت� ��اب وزارةال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ال ��ى دي ��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ب � �ش� ��أن ط �ل��ب
ت�ع��دي��ل ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي بنقل
ادارة التموين م��ن ق�ط��اع الرقابة
التجارية الى مكتب السيد وكيل
ال� � � ��وزارة وك ��ذل ��ك م��واف �ق��ة دي� ��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ت �ع��دي��ل
الهيكل التنظيمي مشروطة.
 م� � � ��ا ال � � �ع �ل ��اق� � ��ة ب� �ي� ��ن س� �ع ��يال��وزارة الى الحصول على فتوى
تجيز ال�ت�ع��ام��ل ب��أح�ك��ام ال�ق��ان��ون
( )79 /10بدال من العمل بأحكام
قانون املناقصات وامل��زاي��دات 37
ل �س �ن��ة  64ون �ق��ل ادارة ال�ت�م��وي��ن
ملكتب السيد وكيل الوزارة.
 بمالحظات دي��وان املحاسبةع��ن امل�ن��اط��ق ال�ح��رة ع��ن السنوات
ال � � � �ث � �ل ��اث ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة وت � �ح� ��دي� ��د
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن ت� �ك ��راره ��ا وع ��دم

ات� � � �خ � � ��اذ االج � � � � � � � � � ��راءات ال� �ل��ازم� � ��ة
الطفائها.
 هل تم تشكيل لجنة تحقيقب ��رئ ��اس ��ة وك� �ي ��ل وزارة ال �ت �ج��ارة
ب �ش��أن ال�ت�ح�ق�ي��ق ب��اع�ط��اء قسائم
ب��امل�ن��اط��ق ال �ح��رة دون وج ��ه حق
وم� � ��ا ن� �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق وك ��ذل ��ك
موافاتي بقرارات اللجان والفرق
وامل� �ب ��ال ��غ امل��ال �ي��ة امل� �ص ��روف ��ة لها
بشأن معالجة مالحظات دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ع� ��ن امل� �ن ��اط ��ق ال �ح ��رة
وكذلك تقارير تلك اللجان وفرق
العمل ومحاضرها.
 تحديد املسؤولية بشأن عدمصحة التزكد من املبالغ املحولة
من الهيئة العامة للصناعة والتي
ت�م�ث��ل  %20ك�ح�ص��ة ال� � ��وزارة من
القيمة االي �ج��اري��ة للمستثمرين
وال �ت��ي ق��د ت�م�ث��ل اه� ��دار الي� ��رادات
الوزارة.
 ت� �ح ��دي ��د امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب �ش��أنالقصور لالماكن غير املستثمرة
ب ��امل� �ن ��اط ��ق ال � �ح� ��رة وك� ��ذل� ��ك ع ��دم
وج� � � ��ود ح� �ص ��ر دق � �ي� ��ق ل�ل�ام ��اك ��ن
املستثمرة وغ�ي��ر املستثمرة كما
اف� ��ادت ت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
في هذا الشأن وهو ما تبني لدى
مناقشة الحساب الختامي للعام
 2015 /2014امام لجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ب�م�ج�ل��س
االمة خالل ديسمبر .2015
 ت� �ح ��دي ��د امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب �ش��أنقصور النظام اآلل��ي في عمليات
ص��رف امل��واد التموينية املتوفرة
ب ��ال� �ف ��رع ك� �م ��ا اش � � � ��ارت م�لاح �ظ��ة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل ��دى م�ن��اق�ش��ة
ال�ح�س��اب الختامي 2015 /2014
ب �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب
الختامي خالل ديسمبر .2015
 م� � ��واف� � ��ات � � �ن� � ��ا ب� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��اتاالدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة ب ��ال ��وزارة عن
ف��روق��ات االس�ع��ار بني الجمعيات
وش� � ��رك� � ��ة ال � �ت � �م� ��وي� ��ن وال� � � � � � ��وزارة

بخصوص جمعية كل من القرين
وال �ص �ل �ي �ب �خ��ات وم� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
والدسمة.
 ه��ل ت��م اب�ل�اغ ال�ن�ي��اب��ة العامةباملخالفات عن فروقات االسعار
ب�ين الجمعيات وش��رك��ة التموين
وب� ��االخ� ��ص ب �ج �م �ع �ي��ات ال �ق��ري��ن
وال �ص �ل �ي �ب �خ��ات وم� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
والدسمة وف��ي حالة ع��دم االب�لاغ
اوافي باملبررات.
 م � ��واف � ��ات� � �ن � ��ا ب � � � ��االج � � � ��راءاتال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب� �ش ��أن ت� ��وزي� ��ع ع ��دد
 14ق �س �ي �م��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ح��رة
ف ��ي اآلون� � ��ة االخ� �ي ��رة م ��ع ت�ح��دي��د
املسؤولية ع��ن ذل��ك م��ع ارف��اق كل
املستندات لهذا االمر مع موافاتنا
هل تم ابالغ النيابة العامة.
 موافاتنا باالجراءات املتخذةمن قبل الوزارة بشأن التوصيات
ال�ت��ي كلفت ب�ه��ا ال� ��وزارة م��ن قبل
م �ج �ل��س االم � � ��ة ب� �ع ��د اس� �ت� �ج ��واب
الوزير السابق لكل توصية على
حدة.
 م ��واف ��ات� �ن ��ا ب �ك��ل امل �س �ت �ن��داتال �خ��اص��ة ب�م�ل��ف ت��وري��د ال�ح��دي��د
امل ��دع ��م ش ��ام�ل�ا ال� �ع� �ق ��ود امل �ب��رم��ة
وك� � �م� � �ي � ��ات واس � � � �ع � � ��ار ال � �ت� ��وري� ��د
وال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ال �ت��وري��د خ�لال
امل � ��دة م ��ن  2012وح �ت��ى ت��اري �خ��ه
وك� ��ذا م�لاح �ظ��ات وح� ��دة ال��رق��اب��ة
املالية او ديوان املحاسبة عليها.
 موافاتنا بشكاوى الشركاتاملنافسة والتي تضررت من عدم
ت��وري��ده��ا للحديد حسب زعمها
ورد الوزارة على تلك الشكاوى.
 م��واف��ات�ن��ا باملبالغ املنصرفةل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ن عن
ال�ع�م��والت نظير قيامها بتوفير
امل � � ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة واالن �ش��ائ �ي��ة
املدعومة منذ عام  2012لكل عام
مالي على ح��دة او املستحق ولم
يتم صرفه حتى حينه.
كما وجه الطريجي سؤاال آخر
ال��ى وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس
ال� ��وزراء الشيخ محمد العبدالله
جاء فيه:
 ما االج��راءات الفنية والدورةامل � �س � �ت � �ن ��دي ��ة إلص� � � � � ��دار م� ��رس� ��وم
بقانون؟
 م ��ا ال �ج �ه��ة امل �ك �ل �ف��ة اس �ت �ن��ادال� �ل ��دس� �ت ��ور وال� � �ق � ��ان � ��ون ب� ��اع� ��داد
املراسيم بقانون؟
 ما الجهة الفنية التي تبحثال� �ج ��وان ��ب ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
باملرسوم بقانون؟
 ك � � � ��م ع� � � � � ��دد امل� � �س� � �ت� � �ش � ��اري � ��نالقانونيني ل��دى مجلس ال ��وزراء
وك� ��ذل� ��ك وزارة ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء م �ك �ت��ب ال ��وزي ��ر
وم��ؤه�لات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة وس �ن��وات
ال�خ�ب��رة وجنسياتهم واع�م��اره��م
م��ع ت�ح��دي��د ج�ه��ة ال�ع�م��ل وامل �ه��ام
الوظيفية؟
 م� � � � � ��ا دور ادارة ال � � � � � �ف � � � � � �ت� � � � � ��وىوال �ت �ش��ري��ع ف ��ي اع � ��داد وص �ي��اغ��ة
امل��راس�ي��م وه��ل ه�ن��اك جهة اخ��رى
تشارك في العمل مع تحديد جهة
العمل واسماء القانونيني الذين
يقومون باملراجعة القانونية؟
 ما أسماء وجنسيات املكلفنيبالعمل بصياغة مرسوم بقانون
م � ��ع ت� �ح ��دي ��د ج� �ه ��ة ال� �ع� �م ��ل ل �ك��ل
شخص وكم عدد القانونيني غير
الكويتيني وأعمارهم؟
 ه� � ��ل ه� � �ن � ��اك ه � �ي� �ك ��ل إداريت �ن �ظ �ي �م��ي ل� � ��دى ادارة ال� �ف� �ت ��وى
والتشريع؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة
ع��ن التنظيم وتفسير سبب عدم
وج � ��ود ه �ي �ك��ل اداري وت�ن�ظ�ي�م��ي
الدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وه��ل
ل � � ��دى االدارة ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ون غ �ي��ر
كويتيني واعمارهم وجنسياتهم
واخصاصاتهم وسنوات العمل؟
 م � ��ن ي � � � ��رأس امل� �ك� �ت ��ب ال �ف �ن��يف� ��ي ادارة ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع
وجنسيته وعمره؟
 م � � � ��ا ع� � � � � ��دد امل� � �س� � �ت� � �ش � ��اري � ��نال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي �ي��ن وج � � �ه� � ��ة ال� �ع� �م ��ل
وأس� �م ��اؤه ��م وج �ن �س �ي��ات �ه��م ممن
س ��اه� �م ��وا ف� ��ي اع� � � ��داد وص �ي��اغ��ة
م ��رس ��وم ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة ال�ف�س��اد ال��ذي ت��م ابطاله
دستوريا مؤخرا؟
 هل اج��رى مجلس ال��وزراء اواي ج �ه��ة ق��ان��ون �ي��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
س �ب��ب ال �خ �ط��أ ال ��دس� �ت ��وري وه��ل
ت �م ��ت م �ح��اس �ب��ة ال� ��ذي� ��ن ص ��اغ ��وا
م��راس�ي��م ال �ق��ان��ون ال �ت��ي ابطلتها
املحكمة الدستورية؟
 ه ��ل ه� �ن ��اك ج� �ه ��ات ق��ان��ون �ي��ةاو م� �س� �ت� �ش ��ارون ي� �ش ��ارك ��ون ف��ي
ص �ي��اغ��ة امل ��راس �ي ��م خ � ��ارج ن�ط��اق
ال� �ح� �ك ��وم ��ة؟ م� ��ع ت �ح ��دي ��د ال �ج �ه��ة
واالدارة املسؤولة عن ذلك؟
 ه� ��ل ه � �ن ��اك اي دور ل�ل�ج�ن��ةال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
باعداد املراسيم بقانون؟
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نظرا لعدم اصدار أي قانون يحدد العدد منذ  9سنوات

عسكر يقترح تجنيس  4آالف شخص
في العام 2016
ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
باالقتراح بقانون بشأن تحديد
ال� � � �ع � � ��دد ال � � � � ��ذي ي � � �ج� � ��وز م �ن �ح��ه
الجنسية الكويتية لسنة 2016
وفقا لحكم البند ثالثا من املادة
 5م��ن امل��رس��وم االم �ي��ري رق��م 15
ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون الجنسية
الكويتية وذلك بما ال يزيد على
 4آالف شخص.
وج� � � � ��اء ف� � ��ي ن� � ��ص االق � � �ت� � ��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تحديد العدد
ال� � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية في العام :2016
مادة أولى :يحدد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية
ل�س�ن��ة  2016وف �ق��ا ل�ح�ك��م ال�ب�ن��د
ث��ال�ث��ا م��ن امل� ��ادة  5م��ن امل��رس��وم
االم � �ي� ��ري رق � ��م  15ل �س �ن��ة 1959
بقانون الجنسية الكويتية بما
ال يزيد على  4آالف شخص.
م � � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ع � �ل ��ى رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال� � � � ��وزراء ك��ل

فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن�ش��ره في
الجريدة الرسمية.
وج��اء في املذكرة االيضاحية
لالقتراح بقانون:
ت �ن ��ص امل� � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
امل��رس��وم االم �ي��ري رق��م  15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية
ع � �ل� ��ى ج� � � � ��واز م � �ن� ��ح ال �ج �ن �س �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �م��رس��وم ب �ن��اء على
عرض وزير الداخلية ملن تتوافر
فيه ال�ش��روط املنصوص عليها
ف��ي ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا م��ن ت �ل��ك امل ��ادة
ع �ل��ى ان ي �ح��دد ب �ق��ان��ون ال �ع��دد
ال� � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ك ��ل س �ن��ة ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق
الحكام املادة ممن توافرت فيهم
ال� �ش ��روط وال �ض��واب��ط امل�ط�ل��وب��ة
وذل� � ��ك ب �ع��د ال �ب �ح��ث وال �ت��دق �ي��ق
الذي تقوم به االجهزة املعنية.
وك� � ��ان آخ � ��ر م ��ا ص � ��در وط �ب��ق
ت�ن�ف�ي��ذا ألح �ك��ام ه ��ذه امل� ��ادة هو

عسكر العنزي

ال �ق��ان��ون رق ��م  37ل�س�ن��ة 2007م
ب �ت �ح ��دي ��د ال � �ع� ��دد ال � � ��ذي ي �ج��وز
منحه الجنسية الكويتية لسنة
 2007بالتطبيق ألح �ك��ام البند
ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن امل � � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة
م ��ن امل� ��رس� ��وم األم � �ي� ��ري رق� ��م 15
ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون الجنسية

العازمي يسأل عن اختيار
رئيس قسم بالتربية
وجه النائب حمدان العازمي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى
بخصوص اختيار رئيس قسم
ال �ت��رب �ي��ة ال �ب��دن �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة
ب�ك�ل�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس��اس �ي��ة ق��ال
فيه:
مل � � ��ا ك � � � ��ان ش � �غ� ��ل ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
اإلش � � ��راف� � � �ي � � ��ة ف � � ��ي امل � ��ؤس � �س � ��ات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ي �خ �ض��ع إلج� � ��راءات
تتسم بالحيادية وتبعدها عن
األه � ��واء ال�ش�خ�ص�ي��ة وح �ي��ث إن��ه
ن �م��ى إل ��ى ع�ل�م�ن��ا وج� ��ود بعض
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ف� ��ي ق� �س ��م ال �ت��رب �ي��ة
ال �ب��دن �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة ف ��ي كلية
ال� �ت ��رب� �ي ��ة األس� ��اس � �ي� ��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب.
وط � ��ال � ��ب اف� � ��ادت� � ��ه وت � ��زوي � ��ده
باآلتي:
 ه��ل أص ��درت الهيئة العامةل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ق � ��رارا ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة الخ �ت �ي��ار
رئ� �ي ��س ق �س��م ال �ت��رب �ي��ة ال �ب��دن �ي��ة
وال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ب �ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
األس ��اس� �ي ��ة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
بنعم ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة

حمدان العازمي

من هذا القرار.
 يرجى ت��زوي��دي ب�ص��ورة مناإلعالن املنظم الستقبال طلبات
امل ��رش� �ح�ي�ن وال � �ن � �م� ��اذج امل �ق��دم��ة
لطلبات الترشيح.
 ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب��أس �م��اءأعضاء لجنة االختيار والسيرة
الذاتية لكل منهم.
 هل تم تعديل تشكيل اللجنةسالفة الذكر؟ وم��ا سبب ذل��ك إن
كانت اإلجابة بنعم؟
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب� �ص ��ورةضوئية عن محاضر عمل اللجنة

والقرارات النهائية ألعمالها.
 هل تدخل املدير العام للهيئةلتعديل أس �م��اء امل��رش�ح�ين وفقا
ل �ق��رارات لجنة االخ�ت�ي��ار سالفة
ال ��ذك ��ر وم��اس �ب��ب ذل ��ك إن ك��ان��ت
اإلجابة بنعم؟
 نمى إلى علمنا صدور حكمق� �ض ��ائ ��ي ن� �ه ��ائ ��ي ب ��إل� �غ ��اء ق� ��رار
تعيني رئيس القسم الحالي من
م�ن�ص�ب��ه ف �م��ا م ��دى ص �ح��ة ذل��ك؟
وم� ��ا أث � ��ره ع �ل��ى أع� �م ��ال ال�ل�ج�ن��ة
س��ال�ف��ة ال��ذك��ر؟ وه ��ل ت��م اخ�ت�ي��ار
رئ� � �ي � ��س للقسم من االس� � �م � ��اء
ال� �ت ��ي رف �ع �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ه الدارة
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة؟ وم� � ��ا ت� ��وج� ��ه ال �ه �ي �ئ��ة
حيال ذل��ك وم��ا السند القانوني
ال ��ذي اع�ت�م��دت عليه الهيئة في
توجهها وهل راجعت الهيئة في
شأن توجهها ذلك إدارة الفتوى
والتشريع؟

الكويتية ومل��ا ك��ان ه��ذا القانون
ق � ��د ان � �ت � �ه ��ى م� �ف� �ع ��ول ��ه ب �ن �ه��اي��ة
ديسمبر  2007ونظرا ألنه لم يتم
اصدار وتطبيق أي قانون يحدد
ع � ��دد م ��ن ي �ت��م ت �ج �ن �ي �س �ه��م م�ن��ذ
 9سنوات
ل � ��ذا ف �ق ��د أع � ��د ه � ��ذا االق � �ت� ��راح
ب� �ق ��ان ��ون م �ت �ض �م �ن��ا ف� ��ي م ��ادت ��ه
االولى النص على تحديد العدد
ال� � ��ذي ي� �ج ��وز م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �س �ن��ة  2016وف �ق��ا
الح � �ك� ��ام امل � � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
املرسوم االميري املشار اليه بما
ال يزيد على  4آالف شخص.
ونصت املادة الثانية منه على
أحكام تنفيذية قضت ب��أن على
رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء
ك� ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذا
ال �ق��ان��ون وال �ع �م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.

برلمان
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عاشور :الحكومة
غير جادة في تجنيس
البدون
أك��د النائب صالح عاشور
أن ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر ج� ��ادة في
ت �ج �ن �ي��س ال � �ب� ��دون م��وض �ح��ا
أن ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر ج� ��ادة في
ت�ج�ن�ي��س ال� �ب ��دون م�ت�س��ائ�لا:
م � ��اذا ي �ع �ن��ي إح ��ال ��ة  32أل��ف
م �ل ��ف ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ق �ي �ي��م ب�ع��د
ن � �ص� ��ف ق� � � ��رن م� � ��ن امل � �ع� ��ان� ��اة
وال �ح��رم��ان وه ��م يستحقون
ال�ت�ج�ن�ي��س وأض� ��اف ع��اش��ور
 :أم� ��ا أب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات من
امل�ط�ل�ق��ات واألرام� ��ل املنسيني
فهذه معاناة ال يعلم حجمها
اال األم� � � �ه � � ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
ف�ل�م��اذا ت��م ت�ح��دي��د ف�ق��ط 155
م �ل �ف��ا ول �ي��س ج �م �ي��ع امل �ل �ف��ات
امل�س�ت�ح�ق��ة م�ط��ال�ب��ا االع �ض��اء
ف��ى لجنة ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع
أن تكون جادة في حل مشكلة
ال� �ب ��دون وأب� �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات

صالح عاشور

فقد ط��ال الزمن بهم والناس
يئسوا وملوا من الوعود.
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أحاله على الحكومة الجلسة الماضية بغالبية أعضاء المجلس

إقرار قانون الشركات التجارية الستقرار
المراكز القانونية واالقتصادية والتجارية
أقر مجلس األمة
في جلسته الماضية
المشروع بقانون
الشركات بغالبية أعضاء
المجلس وأحاله على
الحكومة وجاء القانون
رغبة من الحكومة في
مواكبة متغيرات العصر
سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا خصوصا
بعد صدور حكم
المحكمة الدستورية
بتاريخ  20ديسمبر
 2015بعدم دستورية
المرسوم بالقانون
رقم 2012/24
بإنشاء الهيئة العامة
لمكافحة الفساد
واالحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة
المالية.
وقد أشاد عدد من
النواب باقرار مجلس
االمة هذا القانون الذي
يساهم في استقرار
المراكز القانونية
االقتصادية والتجارية
باعتبارها ركيزة من
ركائز النظام العام.
والقانون مكون من
 337مادة موزعة
على  13بابا والدستور
تنشر فقط الباب الثالث
عشر المتعلق بالرقابة
والتفتيش والعقوبات
وتصويت النواب وفيما
يلي التفاصيل:

الباب الثالث عشر
الرقابة والتفتيش والعقوبات
الفصل األول
الرقابة والتفتيش
مادة ()327
على ال� ��وزارة بحث اي شكوى
ت �ق��دم م��ن ك��ل ذي م�ص�ل�ح��ة فيما
يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون
وفقا ملا تقرره املادة التالية.
مادة ()328
اذا ت � �ب�ي��ن ل � � � �ل� � � ��وزارة وج� � ��ود
م�خ��ال�ف��ات الح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون
او ع�ق��د ال �ش��رك��ة او ان ال�ق��ائ�م�ين
على ادارة الشركة او مؤسسيها
ق � ��د ت � �ص� ��رف� ��وا ت � �ص� ��رف� ��ات ت �ض��ر
ب �م �ص��ال��ح ال �ش��رك��ة او ال �ش��رك��اء
او امل� �س ��اه� �م�ي�ن او ت� ��ؤث� ��ر ع �ل��ى
االق�ت�ص��اد الوطني وج��ب عليها
دعوة الجمعية العامة العادية او
اجتماع الشركاء لتصحيح هذه
امل �خ��ال �ف��ات خ�ل��ال خ �م �س��ة ع�ش��ر
يوما من تاريخ انعقاد االجتماع
واخ � � �ط� � ��ار ال � �ج � �ه� ��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق
املختصة بذلك.
وت � �ب �ي�ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
اج� � � ��راءات ت �ق��دي��م ال �ش �ك ��اوى من
اص�ح��اب ال �ش��أن وكيفية بحثها
من قبل الوزارة.
مادة ()329
ي�ج��وز للمساهمني او الشركاء
ال � ��ذي � ��ن ي� �م� �ل� �ك ��ون خ �م �س ��ة ب��امل �ئ��ة
على االق��ل م��ن رأس�م��ال الشركة ان
يطلبوا م��ن ال� ��وزارة تعيني مدقق
ح� �س ��اب ��ات الج � � ��راء ت �ف �ت �ي��ش ع�ل��ى
الشركة فيما ينسبونه ال��ى املدير
او اعضاء مجلس االدارة او مراقب
ال�ح�س��اب��ات او ال��رئ�ي��س التنفيذي
ل �ل �ش��رك��ة م ��ن م �خ��ال �ف��ات ف ��ي اداء
واج�ب��ات�ه��م م�ت��ى ك��ان��ت ل��دي�ه��م من
االسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك
ب �ع��د س � ��داد ال ��رس ��م ال � ��ذي ت �ح��دده
الالئحة التنفيذية ويلتزم مقدمو
ال� �ط� �ل ��ب ب � � � ��أداء ت� �ك ��ال� �ي ��ف م ��راق ��ب
الحسابات.
وف ��ي ح ��ال ام �ت �ن��اع ال �ش��رك��ة عن
ت � ��زوي � ��د امل � ��دق � ��ق امل � �ع�ي��ن م � ��ن ق �ب��ل
ال��وزارة بالبيانات املطلوبة يجوز
لالشخاص املشار اليهم في الفقرة
السابقة اللجوء الى القضاء اللزام
الشركة بتزويد املدقق باملستندات
املطلوبة وفقا للقواعد املقررة في
ق��ان��ون االث�ب��ات بشأن ال��زام خصم
بتقديم مستند تحت يده.

فيصل الشايع أثناء جلسة إقرار قانون الشركات

مادة ()330
اذا ت �ب�ي�ن ل� � �ل � ��وزارة او اح� ��دى
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة م��ن التفتيش
ان م� ��ا ن� �س ��ب الع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
االدارة او م��راق��ب ال�ح�س��اب��ات او
املدير او الرئيس التنفيذي غير
صحيح ي�ج��ب عليها ب�ن��اء على
طلب صاحب الشأن وعلى نفقة
ط��ال�ب��ي التفتيش  -ن�ش��ر نتيجة
التقرير في صحيفتني يوميتني
وامل� ��وق� ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ل �ش��رك��ة
وذلك دون االخالل بمسؤوليتهم
عن التعويض عند االقتضاء.
مادة ()331
اذا رف� � �ض � ��ت ال � � � � � � ��وزارة ط �ل��ب
امل �س��اه �م�ي�ن او ال� �ش ��رك ��اء اج� ��راء
التفتيش  -املشار اليه في امل��ادة
 329م� ��ن ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون  -ع�ل��ى
ال �ش��رك��ة ج ��از مل ��ن رف ��ض طلبهم
ان يتقدموا بعريضة الى رئيس
امل �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة ل �ي��أم��ر ب��اج��راء
التفتيش املطلوب وانتداب خبير
ل �ل �ق �ي��ام ب� �ه ��ذه امل �ه �م��ة وت �ح��دي��د
ات �ع��اب��ه وي�ت�ح�م��ل ه ��ذه االت �ع��اب
ط��ال �ب��و ال �ت �ف �ت �ي��ش او م ��ن تثبت
مسؤوليته عن املخالفات الواردة
في الطلب.
مادة ()332
ع� �ل ��ى م � ��ن ي� �ت ��ول ��ى ال �ت �ف �ت �ي��ش
ان ي �ح��اف��ظ اث � �ن� ��اء ع �م �ل��ه وب �ع��د
تركه للعمل على سرية الدفاتر

وامل � �س� �ت � �ن ��دات وك� ��اف� ��ة ال ��وث ��ائ ��ق
وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي اط �ل��ع عليها
ب �ح �ك��م م �ه �م �ت��ه واال ي �ف �ش��ى اي
اس��رار تتعلق بالشركة التي قام
ب��ال �ت �ف�ت�ي��ش ع �ل �ي �ه��ا وذل � ��ك فيما
ع��دا االح� ��وال ال�ت��ي ي�ص��رح فيها
ال �ق��ان��ون ب��ذل��ك وي �ك��ون م�س��ؤوال
اذا اه �م��ل ذك ��ر وق��ائ��ع صحيحة
او اث �ب��ت وق ��ائ ��ع غ �ي��ر صحيحة
م��ن ش��أن�ه��ا ان ت��ؤث��ر ف��ي نتيجة
التفتيش.
مادة ()333
ع�ل��ى رئ�ي��س واع �ض��اء مجلس
ادارة الشركة وموظفيها ومراقب
الحسابات ومديريها ان يطلعوا
من يتولى التفتيش على جميع
الدفاتر والسجالت واملستندات
وكافة الوثائق واملعلومات التي
يطلبها الغراض التفتيش.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة ()334
م ��ع ع� ��دم االخ� �ل��ال ب� ��أي ع�ق��وب��ة
اش � ��د ي �ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ق� ��ان� ��ون اخ ��ر
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
ث�لاث سنوات وبغرامة ال تقل عن
ع�ش��رة االف دي�ن��ار وال ت��زي��د على
مئة ال��ف دي�ن��ار او ب��اح��دى هاتني
العقوبتني:
 - 1ك��ل م��ن اثبت بسوء نية في
ع �ق��د ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ة ون�ظ��ام�ه��ا

االساسي او في نشرات االكتتاب
ال � �ع� ��ام او اي ن � �ش� ��رات اخ � � ��رى او
وثائق موجهة للجمهور بيانات
كاذبة او مخالفة الحكام القانون
وكل من وقع على هذه الوثائق او
قام بتوزيعها او الترويج لها مع
علمه بعدم صحتها.
 - 2ك ��ل م ��ن وج� ��ه ال� ��دع� ��وة ال��ى
الجمهور لالكتتاب ف��ي اس�ه��م او
سندات صادرة باسم شركات غير
مساهمة.
 - 3ك��ل م��ن ق ��وم ب�ط��ري��ق الغش
حصصا عينية بأكثر من قيمتها
الحقيقية.
 - 4ك� ��ل ع� �ض ��و م �ج �ل��س ادارة
او م��دي��ر او م��راق��ب ح �س��اب��ات او
مصفى اشترك في إع��داد ميزانية
او مركز مالي او بيانات ص��ادرة
ع��ن ال�ش��رك��ة غ�ي��ر م�ط��اب�ق��ة للواقع
بقصد اخفاء حقيقة الوضع املالي
للشركة.
 - 5ك��ل ع�ض��و مجلس ادارة او
مدير مراقب حسابات او مصفى
وزع او ص � ��ادق ع �ل��ى ت ��وزي ��ع اي��ة
مبالغ بوصفها ارب��اح��ا م��ع علمه
ب � ��أن ال� ��وض� ��ع امل� ��ال� ��ي ل �ل �ش��رك��ة ال
يسمح بذلك او باملخالفة ألحكام
هذا القانون او عقد الشركة.
 - 6ك��ل ع�ض��و مجلس ادارة او
م��دي��ر او ع�ض��و م�ج�ل��س رق��اب��ة او
م ��راق ��ب ح �س��اب��ات او اي م��وظ��ف
ب��ال �ش��رك��ة او اي ش �خ��ص ي�ع�ه��د
اليه بالتفتيش عليها يفشي في
غير االح��وال التي يلزمه القانون
بها م��ا يحصل عليه بحكم عمله
من اسرار او يستغل هذه االسرار
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ن��اف��ع ش�خ�ص�ي��ة ل��ه او
لغيره او لإلضرار بها.
 - 7ك ��ل م ��ن ي �ك �ل��ف ب��ال�ت�ف�ت�ي��ش
ع�ل��ى ال �ش��رك��ة وي�ث�ب��ت ع �م��دا فيما
ي � �ع� ��ده م � ��ن ت � �ق� ��اري� ��ر ع � ��ن ن �ت �ي �ج��ة
التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة
او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية
م ��ن ش��أن �ه��ا ان ت��ؤث��ر ف ��ي نتيجة
التفتيش.
 - 8ك��ل م��ن أث�ب��ت او اغ�ف��ل عمدا
وع �ل��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة م ��ع ع �ل �م��ه ب��ذل��ك
ب � �ي ��ان ��ات او م� �ع� �ل ��وم ��ات ت �ت �ع �ل��ق
ب � � �ش � ��روط ال � �ت� ��رش � �ي� ��ح ل �ع �ض��وي��ة
مجلس االدارة في شركة املساهمة.
مادة ()335
م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أي��ة عقوبة
اش� ��د ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ق ��ان ��ون آخ��ر
ي �ع��اق��ب ب��ال �ح �ب��س م� ��دة ال ت��زي��د
ع �ل��ى س �ن��ة وب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل عن

خمسة آالف دينار وال تزيد على
ع� �ش ��رة االف دي� �ن ��ار او ب��إح��دى
هاتني العقوبتني:
 - 1ك ��ل ع �ض��و م �ج �ل��س ادارة
او م��دي��ر ات� ��ى ع �م��دا او ب�ط��ري��ق
التحايل اع�م��اال م��ن شأنها منع
اح��د ال�ش��رك��اء او امل�س��اه�م�ين من
امل �ش��ارك��ة ف��ي اج�ت�م��اع الجمعية
ال� �ع ��ام ��ة او اج� �ت� �م ��اع ال� �ش ��رك ��اء
للشركة.
 - 2ك ��ل ع �ض��و م �ج �ل��س ادارة
او مدير امتنع عمدا ودون عذر
م� �ق� �ب ��ول ب� �ع ��د م� � � ��رور ش� �ه ��ر م��ن
ان ��ذاره رسميا ع��ن عقد اجتماع
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة او اج �ت �م��اع
الشركاء وذل��ك في االح��وال التي
يوجبها القانون.
 - 3ك� � ��ل م� � ��ن ي� �م� �ن ��ع م� ��راق� ��ب
ال� �ح� �س ��اب ��ات او ع� �ض ��و م�ج�ل��س
ال��رق��اب��ة او ال� �ح ��ارس ال�ق�ض��ائ��ي
او امل� � �ص� � �ف � ��ي او االش � � �خ� � ��اص
املكلفني بالتفتيش على الشركة
م� � ��ن االط � � �ل� � ��اع ع � �ل� ��ى دف� ��ات� ��ره� ��ا
ووث��ائ �ق �ه��ا وك ��ل م ��ن ي�م�ت�ن��ع عن
ت �ق��دي��م امل �ع �ل��وم��ات وامل �س �ت �ن��دات
وااليضاحات التي طلبوها.
 - 4كل عضو مجلس ادارة او
م��دي��ر او م�ص�ف��ي اس�ت�غ��ل ب�س��وء
نية ب�ه��ذه الصفة ام ��وال الشركة
او اس� �ه� �م� �ه ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ن��اف��ع
ش�خ�ص�ي��ة ل ��ه او ل �غ �ي��ره ب�ط��ري��ق
م�ب��اش��ر او غ�ي��ر م�ب��اش��ر .وي�ج��وز
للمحكمة في الجرائم املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ه� ��ذه امل � � ��ادة وامل � ��ادة
ال� �س ��اب� �ق ��ة ال� �ح� �ك ��م ب � �ع ��زل ع�ض��و
مجلس ادارة الشركة او املدير.
مادة ()336
م��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب ��أي عقوبة
اش� ��د ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ق ��ان ��ون اخ��ر
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة
االف دينار وال تزيد على خمسني
ال��ف دي�ن��ار ال�ش��رك��ة ال�ت��ي تمتنع
ع��ن تصحيح املخالف ال�ت��ي ترد
بتقرير الوزارة الذي يعرض على
جمعيتها العامة خالل املواعيد
املحددة من قبل الوزارة.
مادة ()337
تختص النيابة العامة وحدها
بالتحقيق وال�ت�ص��رف واالدع ��اء
في الجرائم املنصوص عليها في
هذا القانون.

التتمة ص09

ملف
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للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون  5في المئة رأسمال الشركة

تعيين مدقق حسابات إلجراء تفتيش
على أعضاء مجالس اإلدارات

التصويت على قانون الشركات

تتمة المنشور ص08
وي �ص ��در ال ��وزي ��ر ق � ��رارا ب�ن��دب
العدد الكافي من موظفي الوزارة
ليتولى مراقبة تنفيذ احكام هذا
ال �ق��ان��ون وض �ب��ط ال �ج��رائ��م ال�ت��ي
تقع باملخالفة ألحكامها وتحرير
املحاضر إلثبات هذه الجرائم.
المذكرة اإليضاحية
للقانون لسنة 2016
بإصدار قانون الشركات
رغبة من الحكومة في مواكبة
م � �ت � �غ � �ي� ��رات ال � �ع � �ص� ��ر س �ي��اس �ي��ا
واقتصاديا واجتماعيا املتعلقة
ب� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � � �ش� � ��رك� � ��ات وم � � � ��رور
اك �ث��ر م ��ن  50ع��ام��ا ع �ل��ى ق��ان��ون
ال �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ال � ��ذي ك��ان
ي �ن �ظ��م اح �ك��ام �ه��ا م �م��ا اس �ت��دع��ى
ض ��رورة امل��راج�ع��ة مل ��واده تغييرا
وت �ع ��دي�ل�ا وت� �ط ��وي ��را ت ��م اص� ��دار
امل��رس��وم بالقانون رق��م  25لسنة
 2012ب � �ش� ��أن ال � �ش� ��رك� ��ات ح �ي��ث
أع� �ي ��د اص � � � ��داره ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 2013/1997ب� ��ذات اح �ك��ام��ه مع
ب�ع��ض ال�ت�ع��دي�لات االخ ��رى التي
استلزمتها ض� ��رورات التطبيق
العملي.
وح� �ي ��ث ص � ��در ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
الدستورية بتاريخ 2015/12/20
ب � � �ع� � ��دم دس� � � �ت � � ��وري � � ��ة امل� � ��رس� � ��وم
بالقانون رق��م  2012/24بإنشاء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة الفساد
واالح�ك��ام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية متعرضا في اسبابه
الى ان عرض املرسوم املشار اليه
ع �ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة وإق� � ��راره من
امل �ج �ل��س ال ي� �ح ��ول دون ال�ح�ك��م
بعدم الدستورية.
واذ ك��ان م��ن ش��أن ه��ذا الحكم
اس�ت�ه��داف امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رقم
 2012/25وامل� � �ع � ��دل ب��ال �ق��ان��ون
 2013/97ب��ال�ط�ع��ن ع�ل�ي��ه ب�ع��دم
ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة وه� � � ��و م� � ��ا ي� �ه ��دد
االس � � �ت � � �ق� � ��رار االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ف��ي
ال� �ش ��رك ��ات وامل � ��راك � ��ز ال �ق��ان��ون �ي��ة
العاملة والناشئة في ظل احكام
هذا القانون.
ون � � � � � � � � ��زوال ع � � �ل� � ��ى اس � � �ت � � �ق� � ��رار
امل ��راك ��ز ال �ق��ان��ون �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
وال �ت �ج��اري��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا رك �ي��زة
م��ن رك��ائ��ز ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام ف�ق��د تم
اعداد مشروع القانون املعروض
ب� � ��ذات االح � �ك� ��ام ال �س��اب �ق��ة ح�ي��ث
ع��ال��ج ال �ب��اب االول م�ن��ه االح �ك��ام
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش��رك��ة ون �ظ �م �ه��ا ف��ي

وزير التجارة والصناعة د .يوسف العلي

امل ��واد  31-1ون�ظ��م ال�ب��اب الثاني
شركة التضامن في املادة 55 33-
وق��د نظم ال�ب��اب ال�ث��ال��ث شركات
ال �ت��وص �ي��ة ال �ب �س �ي �ط��ة ف ��ي امل� ��واد
م��ن  59 - 56ون�ظ��م ال�ب��اب ال��راب��ع
ش��رك��ات ال �ت��وص �ي��ة ل�لاس �ه��م في
امل � � � ��واد  75 - 60ون � �ظ� ��م ال� �ب ��اب
ال� �خ ��ام ��س ش ��رك ��ة امل� �ح ��اص ��ة ف��ي
املواد .79 - 76
ون�ظ��را ألن م�م��ارس��ة امل�ه��ن من
خ�ل��ال ج �ه ��ود ج �م��اع �ي��ة م�ن�ظ�م��ة
غدت ظاهرة واسلوبا مقننا في
كثير م��ن االن�ظ�م��ة فقد ت��م االخ��ذ
بهذا االتجاه مطلبا مهنيا ملحا
وج��رى تنظيم الشركات املهنية
ف��ي ال �ب��اب ال �س��ادس م��ن م�ش��روع
ال�ق��ان��ون امل�ع��روض ف��ي امل ��واد 80
 .84وت ��م ت�ن�ظ�ي��م ش��رك��ة ال�ش�خ��ص
ال ��واح ��د ف ��ي ال� �ب ��اب ال �س��اب��ع من
ال �ق��ان��ون ف��ي امل� ��واد م��ن 91 - 85
مسايرة للكثير م��ن التشريعات
االوروبية والعربية الحديثة.
ون �ظ��م ال �ب��اب ال �ث��ام��ن ال�ش��رك��ة
ذات امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة امل� � � �ح � � ��دودة
ف� ��ي امل� � � ��واد  117 - 92ت�ن�ظ�ي�م��ا
م�س�ت�ح��دث��ا م�ت�ف��ادي��ا ال�ك�ث�ي��ر من
االش �ك��االت العملية ال�ت��ي كشف
ع�ن�ه��ا ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي ل�ن�ظ��ام
عمل هذه الشركات.
ونظم البابان التاسع والعاشر
شركات املساهمة العامة واملقفلة
في املواد .273 - 118
ون� �ظ ��م ال � �ب ��اب ال � �ح� ��ادي ع�ش��ر

ال�ش��رك��ة ال�ق��اب�ض��ة ف��ي امل� ��واد من
.280 - 274
ونظم الباب الثاني عشر احكام
ت� �ح ��ول ال� �ش ��رك ��ات وان ��دم ��اج �ه ��ا
وان� �ق� �س ��ام� �ه ��ا وان� �ق� �ض ��ائ� �ه ��ا ف��ي
املواد .326 - 281
ونظم الباب الثالث عشر احكام
الرقابة والتفتيش على الشركات
ف��ي امل� ��واد  337 - 327ب�م��ا يكفل
اخضاع جميع الشركات للرقابة
متضمنا ع�ق��وب��ات على االف�ع��ال
ال� � � � � ��واردة ب� ��ذل� ��ك ال � �ب� ��اب ح �م��اي��ة
للمصلحة العامة والخاصة على
السواء.
وع � �ل� ��ى ذل � � ��ك ي � �ك� ��ون م� �ش ��روع
ال � � �ق� � ��ان � ��ون امل� � � �ع � � ��روض م �ح �ق �ق��ا
ل �ت �ح �س�ين ب �ي �ئ��ة ع �م��ل ال �ش��رك��ات
وت� �ش� �ج� �ي� �ع ��ا ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ف��ي
دول��ة الكويت نظرا ألهميته في
مشروعات التنمية االقتصادية
ال� � ��واردة ف��ي خ �ط��ة ال ��دول ��ة االم��ر
ال ��ذي يستوجب س��رع��ة اص ��داره
نزوال على الضرورات القانونية
والعملية امللحة واستقرار املراكز
القانونية السالف ذكرها.
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أكدوا لـ «الدستور» أن إقراره يساهم في جذب رؤوس األموال إلى الكويت

إشادة نيابية :قانون الشركات يحرك
عجلة االقتصاد الوطني
اعتبر عدد من النواب
ان اقرار قانون
الشركات التجارية
يساهم في تحريك
عجلة االقتصاد
الكويتي الى االمام،
مشيرين الى انه
يعمل على ايجاد
بيئة اقتصادية جيدة
تجذب رؤوس االموال
وتنعش االقتصاد.
ووصف النواب
القانون في تصريحات
ل «الدستور»بأنه
ممتاز وذو جودة
عالية لما يتضمنه من
مواد وبنود ويساهم
في جعل الكويت
مركزا ماليا تطبيقا
لرغبة سمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد.

ق � ��ال أم �ي��ن س� ��ر م �ج �ل��س االم� ��ة
النائب ع��ادل الخرافي ان قانون
الشركات يعطي مساحات جديدة
للتجارة ويتيح حرية في العمل
ال �ت �ج��اري ف��ي ال �ب �ل��د م �ش �ي��را ال��ى
ان ه��ذا القانون سيضيف زي��ادة
ايجابية في الجانب االقتصادي
ال �ك��وي �ت��ي خ��اص��ة ان ال �ب �ل��د تمر
بظروف اقتصادية صعبة بسبب
انخفاض سعر النفط.
وبني الخرافي ان هذا القانون
من التشريعات التي ستستفيد
م �ن �ه��ا ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة في
تطوير القطاع التجاري وتحريك
رؤوس االموال وجلبها الى داخل
ال �ك��وي��ت وب �ن��اء اق �ت �ص��اد صحي
م �ض �ي �ف��ا ان اع � �ت � �م� ��اده ي �س��اه��م
بشكل كبير ف��ي ج��ذب املستثمر
االجنبي وخلق بيئة اقتصادية
حاضنة في الكويت واال يعتمد
ال�ق�ط��اع االق �ت �ص��ادي ل��دي�ن��ا فقط
ع �ل��ى ال �ت �ب��ادالت ال �ت �ج��اري��ة ان�م��ا
ف� �ت ��ح ق� � �ن � ��وات ج � ��دي � ��دة ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصاد وهذه من الحلول التي
يجب ان تأخذها الحكومة على
محمل ال�ج��د ف��ي تنويع مصادر
الدخل.
عجلة االقتصاد
وم��ن جهته اك��د النائب محمد
ط �ن��ا ان اق � ��رار ق ��ان ��ون ال �ش��رك��ات
ال �ت �ج��اري��ة ف��ي ال�ج�ل�س��ة االخ �ي��رة
يعتبر من االنجازات الهامة التي
حققها مجلس االم��ة مشيرا إلى
ان ال �ق ��ان ��ون م �م �ت��از وذو ج ��ودة
ع ��ال� �ي ��ة مل� ��ا ي �ت �ض �م �ن��ه م� ��ن م� ��واد
وبنود.
واض � � � � ��اف ط � �ن� ��ا ان ال � �ق� ��ان� ��ون
س � �ي � �ع � �ج� ��ل ب� � �ت� � �ح � ��ري � ��ك ع� �ج� �ل ��ة
االقتصاد الكويتي ويساهم في
إنعاشه خاصة ان��ه ينظم عملية
تأسيس الشركات وخاصة التي
ال تحقق الربح.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان ت �ن �ظ �ي��م وض��ع
الشركات والسوق سوف يساعد
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى االق� �ت� �ص ��اد
وي �ج �ع ��ل ال �ع �ج �ل��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ت��دور وه��ذا ل��ه ان�ع�ك��اس ايجابي
للجميع.
وب�ي�ن ان امل �ج �ل��س ي�س�ع��ى إل��ى
اقرار القوانني املهمة التي تساهم
ب��إي �ج��اد ب�ي�ئ��ة اق �ت �ص��ادي��ة ج�ي��دة
ت�ج��ذب رؤوس االم ��وال وان�ع��اش
االق �ت �ص ��اد م �ش �ي��را إل� ��ى ان ال�ك��ل
يسعى إل��ى جعل ال�ك��وي��ت مركزا

م  .عادل الخرافي

عبدالله التميمي

م��ال �ي��ا ت �ط �ب �ي �ق��ا ل��رغ �ب��ة ص��اح��ب
السمو امير البالد.

ف ��ي امل ��وازن ��ة واالق �ت �ص ��اد بشكل
ع��ام ي�ح�ت��اج ال��ى م��زي��د م��ن اق��رار
القوانني االقتصادية.
وب � � �ي� � ��ن ان م � � �ج � � �ل � ��س االم� � � � ��ة
ال ي� � ��دخ� � ��ر ج � � �ه� � ��دا ف � � ��ي اي� � �ج � ��اد
ق ��وان�ي�ن ت �س��اه��م ب ��رف ��ع م�س�ت��وى
االق� �ت� �ص ��اد ون �ه �ض �ت��ه الف �ت��ا ال��ى
ان ه � �ن� ��اك ام � � � � ��ورا ي � �ج ��ب وض ��ع
ال�ح�ل��ول ل�ه��ا ومعالجتها وال�ت��ي
ت �ع��رق��ل امل� �ش ��اري ��ع االق �ت �ص��ادي��ة
س� ��واء ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة او تفعيل
ب�ع��ض ال �ق��وان�ين وال� �ق ��رارت ال�ت��ي
م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ال� �ن� �ه ��وض م� �ج ��ددا
باالقتصاد الكويتي.

قانون واضح
وب � � � � � � � � � � � � ��دوره أك � � � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب
د.عبدالرحمن الجيران ان قانون
الشركات الذي أقره املجلس نأمل
أن يساهم في تحسني االقتصاد
ال ��وط� �ن ��ي وان ت� �ك ��ون ال �ش ��رك ��ات
ح �ق �ي �ق �ي��ة وف� �ع ��ال ��ة ول� �ه ��ا ق��ان��ون
واضح وينظم عملها.
واض� � � � ��اف ان ال � �ق � ��ان � ��ون ج �ي��د
ون �ن �ت �ظ ��ر ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ول� � �ك � ��ن ال � � ��واق � � ��ع ي� �خ� �ت� �ل ��ف وم� ��ن
خ�لال التنفيذ والتطبيق سوف
ن � ��رى ال � �ث � �غ� ��رات م� �ش� �ي ��را ال � ��ى أن
رئ�ي��س مجلس األم��ة دع��ا بصفة
شخصية ملتابعة القانون.
واش��ار الى ان القانون ال نريد
له التعثر أو الطعون الدستورية
ف��ال �ق��ان��ون ج �ي��د ون��أم��ل تطبيقه
ألهميته.
باب االستثمار
وب � ��دوره ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
التميمي ان اقرار قانون الشركات
ال�ت�ج��اري��ة يعتبر ام ��را ج �ي��دا من
الناحية االقتصادية السيما ان
االوض� � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة
في انحدار وه��ذا االم��ر سيساعد
ف��ي م�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض االم ��ور التي
ت � �س� ��اه� ��م ب � �ن � �ه� ��وض االق � �ت � �ص� ��اد
ورفعته.
واض��اف التميمي ان فتح باب
االس� �ت� �ث� �م ��ار وان � �ش� ��اء ال �ش��رك��ات
ال �ت �ج��اري��ة ام� ��ام رؤوس االم� ��وال
العاملية واملحلية يعطي ايجابية
وي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى االق �ت �ص��اد
امل �ح �ل��ي م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال��وض��ع
الحالي الذي نعاني منه من عجز

احترام القانون
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه أك � � � � ��د ال � �ن � ��ائ � ��ب
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي ض� ��رورة
معالجة الخلل القانوني املرتبط
بإبطال املراسيم األميرية والذي
من شأنه وضع الدولة وأجهزتها
ف ��ي إح� � ��راج س �ي��اس��ي وق��ان��ون��ي
منتقدا استمرار تعرض املراسيم
االم� �ي ��ري ��ة ل�ل�إب �ط ��ال ال ��دس �ت ��وري
دون م�ح��اس�ب��ة ج� ��ادة وم��راج �ع��ة
دقيقة من الحكومة عن الجهات
وامل� � �س� � �ت� � �ش � ��اري � ��ن ال � �ق ��ان ��ون � �ي �ي�ن
املعنيني.
وأوض��ح في تصريح صحافي
ان ت�ك��رار مثل ه��ذه االم ��ور يمس
سمعة ال��دول��ة وي�س��يء إل��ى دول��ة
ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون م�ش�ي��را ال��ى
تبنيه ه ��ذا امل �ل��ف ي��أت��ي م��ن اج��ل
س �م �ع��ة ال �ك��وي��ت وح �م��اي��ة م ��واد
ال � ��دس � �ت � ��ور وت � �ع � ��زي � ��زا الح � �ت� ��رام
القانون كما يهدف ال��ى معالجة
ه��ذا الخلل القانوني ال��ذي يضع
ال � ��دول � ��ة واج� �ه ��زت� �ه ��ا ف� ��ي وض ��ع
م� �ح ��رج ي� �ف ��رض ع �ل �ي �ه��ا ض� ��رورة

العمل من اجل منع تكرار مثل هذه
االخ �ط��اء ال��دس �ت��وري��ة خصوصا
ان� � �ه � ��ا ص� � � � � ��ادرة م� � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة
وي � �ف � �ت� ��رض ان ك� ��اف� ��ة امل ��راس� �ي ��م
ب �ق��ان��ون ت�ح�ص��ن م��ن الناحيتني
القانونية والدستورية.
وش��دد الطريجي على ان لدى
الحكومة اجهزة قانونية ك��ادارة
الفتوى والتشريع محامي الدولة
واللجنة الوزارية القانونية لدى
مجلس ال� ��وزراء ال��ى ج��ان��ب ع��دد
ال ي�س�ت�ه��ان ب��ه م��ن امل�س�ت�ش��اري��ن
ال�ق��ان��ون�ي�ين ف��ي م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ول � � � ��دى وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس ال ��وزراء وب��ال��رغ��م م��ن كل
ه ��ذه ال �ت �ع��ددي��ة ت �ت �ك��رر االخ �ط��اء
القانونية والدستورية.
واش � ��ار ال �ط��ري �ج��ي ال ��ى اب �ط��ال
ق� ��ان� ��ون ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد باالضافة الى ما
حصل في إبطال انتخابات 2012
م ��ن دون ان ت �ت �ح��رك ال �ح �ك��وم��ة
مل�ع��ال�ج��ة ه ��ذه االخ �ط��اء ال�ف��ادح��ة
ك �م��ا ح ��دث ف��ي ق��ان��ون ال �ش��رك��ات
اض��اف��ة إل��ى ال�ع��دي��د م��ن املراسيم
ف��ي التعيينات التي ت��م الغاؤها
ب�م��وج��ب اح �ك��ام قضائية بسبب
عدم حصافة القرارات في التعيني
واالل �ت��زام ف��ي ال�ق��واع��د والقوانني
التي حددها ديوان الخدمة.
وش��دد الطريجي على ان حكم
املحكمة االخير في ابطال قانون
مكافحة ال�ف�س��اد ينبغي اال يمر
مرور الكرام ويجب ان تكون هناك
م �ح��اس �ب��ة وش �ف��اف �ي��ة وم �س��اء ل��ة
للجهات واالف ��راد املسؤولني عن
ت �ك��رار ع��دم التحصني القانوني
وال� ��دس � �ت� ��وري ل �ل �م��راس �ي��م الف �ت��ا
ال� � ��ى ان امل� ��راس � �ي� ��م ال � �ت� ��ي ي��وق��ع
عليها ص��اح��ب ال�س�م��و االم �ي��ري
يجب ان تحظى بمراجعة دقيقة
ق �ب��ل ع��رض �ه��ا ع �ل��ى س� �م ��وه واال
ت �ك��ون امل��راس �ي��م ب �ق��ان��ون ع��رض��ة
لإلجتهاد أو الخطأ.

الخرافي :قانون
الشركات يساهم
في تطوير القطاع
التجاري وتحريك
رؤوس األموال
طنا :القانون
يساهم في إنعاش
االقتصاد الكويتي
وينظم عملية
تأسيس الشركات
الجيران :قانون
الشركات جيد وال
نريد أن يطعن فيه
دستوريا
التميمي :مجلس
األمة ال يدخر
جهدا في تطوير
االقتصاد الكويتي
وتحريك عملية
التنمية
الطريجي :ضرورة
تحصين القوانين
الصادرة عن مجلس
األمة قانونيا
ودستوريا
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الفضالة :توجيهات من القيادة السياسية
بسرعة إنهاء قضية البدون
أكد الرئيس التنفيذي
للجهاز المركزي لمعالجة
أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية النائب السابق
صالح الفضالة حرص
القيادة السياسية على حل
مشكلة البدون في أقرب
وقت مشيرا إلى أن الجهاز
المركزي قطع شوطا
كبيرا لتحقيق المطلب
السامي من خالل تحديد
المجاميع التي تستحق
النظر في تجنيسها
والمجاميع التي عليها
تعديل األوضاع.
وأشاد الفضالة خالل
لقائه في برنامج مفكرة
على تلفزيون المجلس
بالدعم الكبير الذي يحصل
عليه الجهاز من رئيس
مجلس األمة مرزوق
الغانم من منطلق حرصه
على تلبية الرغبة األميرية
بإنهاء تلك القضية
كاشفا عن تقديم تقارير
دورية له عما تم إنجازه
وإلى التفاصيل:

اس� �ت� �ع ��رض ال �ف �ض��ال��ة ف ��ي ب��داي��ة
حديثه تطورات مشكلة البدون منذ
ن �ش��أت �ه��ا ق ��ائ�ل�ا :ل �ق��د ب � ��دأت امل�ش�ك�ل��ة
منذ ع��ام 1960ع�ن��دم��ا ص��در مرسوم
ال�ت�ج�ن�ي��س وك ��ان ع��دده��م ق�ل�ي�لا في
ذل��ك الوقت وعندما أتحدث عن تلك
النقطة فإنني ال استطيع إغ�ف��ال ما
دار ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ك�م��ا رواه لي
محمد ال�ع�س�ك��ري أم�ي�ن ع��ام مجلس
األم��ة األسبق حيث طرحت القضية
ف� ��ي أول م �ج �ل��س أم � ��ة ف� ��ي ع � ��ام 63
وك��ان العم علي الفضالة عضوا في
م �ج �ل��س األم � ��ة ك �م��ا ك� ��ان ع �ض��وا في
لجنة التجنيس وعندما طلبوا رأيه
عن تلك القضية قال ال يوجد كويتي
واحد لم يجنس.
وتابع :إن تفاقم املشكلة بدأ أيضا
في عقد الستينيات من القرن املاضي
عندما بدأت مجاميع تدخل الجيش
من دون امتالكها أوراقا ثبوتية مما
شجع بعض العاملني بأمور البر في
استقطاب املجاميع املحسوبة عليهم
وم �س ��اع ��دت �ه ��م ع �ل��ى دخ� � ��ول ال �ب�ل�اد
والعمل بالجيش ومما ساعد أيضا
ف ��ي ذل ��ك ال ��وق ��ت ع �ل��ى ف �ت��ح ال �ح��دود
ب�ل�ا رق��اب��ة ع�ل�ي�ه��ا ف��دخ�ل��ت مجاميع
إل� ��ى ال �ج �ي��ش م��دع �ي��ة ف �ق��د أوراق� �ه ��ا
ال �ث �ب��وت �ي��ة ب �ع��د أن ت �خ �ل �ص��ت م�ن�ه��ا
وادعوا أنهم والدة البر مشيرا إلى أن
الخطوات التنظيمية التي اتخذتها
الدولة ج��اءت بعد ذلك بسنوات عن
ط��ري��ق ال�ط�ل��ب م��ن ال�ج�م�ي��ع ال�ت��وج��ه
للمحافظات للتسجيل غير أن هناك
فئات من البدون لم تستجب لدعوات
ال ��دول ��ة ث��م ج� ��اءت ب �ع��د ذل ��ك م��دع�ي��ة
أنها من مواليد البر وال تملك أوراق
ثبوتية وق ��ال معلقا إن ت�ل��ك الحيل
ل��م تنطل على العاملني ف��ي الجهاز
امل��رك��زي وال��ذي��ن لديهم من الخبرات
م��ا يمكنهم م��ن أداء ع�م�ل�ه��م فضال
ع��ن ال �ت �ع��اون م��ع وزارت � ��ي ال��داخ�ل�ي��ة
وال ��دف ��اع ك��اش �ف��ا ع��ن ام �ت�ل�اك وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ألرش� �ي ��ف م ��ن ال�ب�ص�م��ات
ي � �ع� ��ود ح� �ت ��ى ع� � ��ام  1955وأن� � � ��ه ت��م
االستعانة بهذا األرشيف في تحديد
عدد كبير ممن يدعون أنهم من فئة
البدون.
أعداد البدون
وف� �ي� �م ��ا ي �خ �ت��ص ب� � ��األع� � ��داد ق ��ال
ال� �ف� �ض ��ال ��ة إن إع� � � ��داد ال� � �ب � ��دون ق�ب��ل
ال �غ��زو وص��ل إل��ى  ٢٢٠أل�ف��ا أم��ا اآلن
ف��إن املسجلني ل��دى الجهاز امل��رك��زي
ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ب� �ط ��اق ��ات ��ه ي�ص��ل
ع��دده��م إل ��ى  96أل �ف��ا م��ع األخ� ��ذ في
االعتبار عدم ثبات هذا الرقم صعودا
وهبوطا باعتبار املواليد والوفيات
م�ش�ي��را إل��ى أن ه �ن��اك ج� ��وازات سفر

وق �ط ��اع ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة وأم � ��ن ال ��دول ��ة
م��ن أج ��ل ال�ت�ن�س�ي��ق ح ��ول اس�ت�خ��راج
ال � �ج� ��وازات وأن امل� �ج ��ال م �ت��اح أم ��ام
البدون ملن يرغب بالعالج بالخارج
أو ي � ��ؤدي م �ن��اس��ك ال �ح ��ج وال �ع �م��رة
ح�ي��ث ت�ق��دم ل�ه��م جميع التسهيالت
طاملا ال يوجد عليه أي قيود أمنية.
ورد الفضالة على من يدعي بأن
وال��ده أو ج��ده رف��ض الحصول على
الجنسية الثانية بقوله أن اللجنة
العليا للجنسية لم يثبت مثول حالة
واحدة أمامها رفضت الحصول على
الجنسية الثانية.

صالح الفضالة

ب �ح ��وزة ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل �ع��دد من
ال � �ب� ��دون غ �ي��ر أن� �ه ��م م � �ص� ��رون ع�ل��ى
إن�ك��اره��ا وأن��ه باألخير ف��إن القانون
هو الفيصل بني الجهاز وهؤالء.
وت� ��اب� ��ع :إن ال �ج �ه ��از وف� ��ر م��زاي��ا
ع��دي��دة مل��ن ي��ري��د ت�ص�ح�ي��ح وض�ع��ه
وأن ع��دده ��م وص ��ل ح �ت��ى اآلن إل��ى
 7500ف� ��رد ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى م��زاي��ا
ت��واك��ب م��ا يحصل عليه املواطنون
وح � �ص � �ل� ��وا ع � �ل ��ى إق� � ��ام� � ��ات دائ � �م ��ة
وب �ط��اق��ات ل�ل�خ��دم��ات الف �ت��ا إل ��ى أن
البدون بشكل عام في الوقت الحالي
ي�ح�ص�ل��ون ع �ل��ى  11م �ي��زة وح ��ق ال
تتوافر لهم ف��ي أي دول��ة ف��ي العالم
معتبرا أن تقديم تلك الخدمات يأتي
م ��ن م �ن �ط �ل��ق وج ��وده ��م ع �ل��ى أرض
اإلن �س��ان �ي��ة وف ��ي ك�ن��ف ق��ائ��د العمل
اإلن �س��ان��ي وم� ��ع ه� ��ذا ال ��وض ��ع فمن
حق املقيمني على أرض الكويت أن
يتطلعوا ملزايا تليق بوضع الدولة
اإلن �س��ان��ي م �ش��ددا ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
على أن ال�خ��دم��ات اإلنسانية تمنح
ل�ل�ج�م�ي��ع وال ت�س�ت�ث�ن��ي أح� ��دا حتى
أبناء من تعاون مع الجيش العراقي
في وقت الغزو.
وت � �ح� ��دث ال �ف �ض ��ال ��ة ع� ��ن م �ط��ال��ب
ه� �ي ��وم ��ان راي� � ��س ل �ل �ك��وي��ت ف ��ي ت�ل��ك
القضية ب��أن��ه ق��د ت��م ت��وج�ي��ه رس��ال��ة
واض� � �ح � ��ة إل � � ��ى امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال ��دول � �ي ��ة
بوجود مرونة من الجانب الكويتي
ف ��ي ال �ح ��دي ��ث م �ع �ه��م ح� ��ول ح �ص��ول
ال �ب��دون على م��زاي��ا إض��اف�ي��ة غير أن
الحديث عن الجنسية ام��ر مرفوض
تماما وغير قابل للنقاش باعتباره
أم� ��را س �ي��ادي��ا ل �ي��س ل �ك��ائ��ن م��ن ك��ان

أن يتدخل فيه أو ف��رض ش��يء على
الدولة.
وأكد الفضالة أن خارطة الطريق
املوضوعة لحل مشكلة البدون تسير
ف��ي طريقها الصحيح وأن الجميع
قد عرف مصيره من حيث النظر في
ت�ج�ن�ي�س��ه وه ��و م ��ن ي�ح�م��ل إح �ص��اء
 65ف�م��ا ق�ب��ل وت �ت��واف��ر ف�ي��ه ال �ش��روط
ال �ت��ي ح ��دده ��ا ال �ق��ان��ون وامل �ج��ام �ي��ع
ال � �ت� ��ي ع �ل �ي �ه ��ا ت� �ع ��دي ��ل اوض ��اع� �ه ��ا
وال م �ج��ال ل�ت�ج�ن�ي�س�ه��ا وه ��م حملة
إحصاء  66حتى  79أما ما بعد ذلك
ف�ل�ا ي �ن��درج��ون ت �ح��ت م�س�م��ى ب��دون
ق��ان��ون��ا وب��ال�ت��ال��ي ف�ه��م مستبعدون
من الحالتني السابقتني وما يترتب
ع�ل�ي�ه�م��ا م��ن م��زاي��ا م �ش �ي��را ف��ي ه��ذا
ال�ص��دد إل��ى أن ال�ع��دد ال��ذي سينظر
ف� ��ي ت �ج �ن �ي �س��ه ي� �ص ��ل إل � ��ى  32أل ��ف
شخص.
وع� � ��ن ج � �ه� ��ود ال � �ج � �ه ��از امل� ��رك� ��زي
لتوفير ف��رص ع�م��ل ل�ل�ب��دون أوض��ح
ال �ف �ض��ال��ة أن ال �ج �ه ��از ي �ت �ع ��اون م��ع
دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وال �ع��دي��د
م ��ن ال �ج �ه��ات م ��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق ه��ذا
ال�غ��رض حيث ت��م االت�ف��اق م��ع دي��وان
الخدمة على وضع حملة الشهادات
العليا وخريجي التعليم التطبيقي
ممن يملكون إح�ص��اء  65على سلم
ال ��وظ ��ائ ��ف ب �ع ��د ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وق �ب��ل
ال � ��واف � ��دي � ��ن أم� � ��ا م � ��ن ت �ع �ل �ي �م��ه دون
املستوى الجامعي ومن يملك بطاقة
ال�ج�ه��از ف��إن ال�ف��رص��ة أم��ام��ه متاحة
للعمل بالقطاع الخاص.
وت � ��اب � ��ع أن ه � �ن� ��اك خ� �ط ��ا دائ� �م ��ا
م� �ف� �ت ��وح ��ا ب� �ي��ن ال � �ج � �ه � ��از امل � ��رك � ��زي

حياة كريمة
ك� �م ��ا رد ال� �ف� �ض ��ال ��ة ع� �ل ��ى وج� ��ود
احتجاجات متوالية لبعض البدون
ب� ��أن ال �ج �ه ��از امل� ��رك� ��زي ح ��ري ��ص ك��ل
ال� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى ان ي� ��أخ� ��ذ ك � ��ل ذي
ح ��ق ح �ق��ه ت ��أدي ��ة ل�ل�أم��ان��ة ال �ت ��ي ت��م
ال �ت �ك �ل �ي��ف ب �ه��ا م ��ن ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد وأن��ه بناء على ذل��ك فإن
ك��ل س�ب��ل ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة م�ت��واف��رة
لتلك الفئة على أرض الكويت معلال
اح�ت�ج��اج��ات�ه��م ب ��أن أك �ث��ر املحتجني
ت �ج��ار ول��دي �ه��م م �ش��اري��ع اق�ت�ص��ادي��ة
وع � �ل� ��ى ذل� � ��ك ف� � ��إن ك � ��ل م � ��ا ي� ��رك� ��زون
عليه ه��و حصولهم على الجنسية
وي� �س� �ع ��ون ب �ك ��ل ال �س �ب ��ل ل �ل �ح �ص��ول
عليها.
وأض ��اف معلقا :ادع��و ه��ؤالء إلى
ع �ق��د م �ق��ارن��ة ب�ي�ن أوض� � ��اع ال �ب ��دون
خ ��ارج ال�ك��وي��ت وف��ي ال ��دول الغربية
بما يقدم لهم في الكويت من مزايا
فال توجد دولة في العالم يوجد بها
ب��دون تقدم بعضا من كل ما تقدمه
ال �ك ��وي ��ت ل �ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة امل �ق �ي �م��ة ع�ل��ى
أراضيها.
وقال الفضالة إن توجيهات سمو
األمير الدائمة حل مشكلة البدون في
أسرع وقت وان الجهاز املركزي سعى
ب ��دوره تلبية لتلك ال�ت��وج�ي�ه��ات من
وضع حل جامع مانع لهذه القصية
معربا عن اعتقاده بأن مالمح الحل
ق��د ات�ض�ح��ت ب�ت�ح��دي��د م��ن يستحق
التجنيس وحصر ع��دده��م النهائي
وبدء مرحلة التنفيذ.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ط��ال��ب الفضالة
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب� �م� �س ��ان ��دة أع� �م ��ال
ال�ج�ه��از إلن �ه��اء ت�ل��ك القضية معربا
ع��ن ش �ك��ره ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد لرئيس
م�ج�ل��س االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال��ذي
ي� �ح ��رص ب ��اس �ت �م ��رار ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة
أع �م��ال ال �ج �ه��از ك��اش�ف��ا ع��ن تقديمه
تقريرا شفهيا بصفة دورية إليه عما
تم إنجازه.

الكويت منحت
البدون  11حقا
ال تتوافر لهم في
أي دولة بالعالم
أوصلنا رسالة إلى
هيومان رايتس
أن الباب مفتوح
لحصول البدون
على المزيد من
المزايا لكن الحديث
عن الجنسية أمر
مرفوض
 ٧٥٠٠فرد عدلوا
أوضاعهم وحصلوا
على إقامة دائمة
ومزايا خدمية
تخص المواطنين
خدماتنا اإلنسانية
متاحة للجميع
وال استثناء ألبناء
المتعاونين مع
النظام العراقي
أثناء الغزو
المجال متاح أمام
البدون للعالج
بالخارج أو تأدية
مناسك الحج
والعمرة
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وزير الداخلية قام بجولة على إدارة االنتخابات والعدد اإلجمالي وصل إلى 35

 5مرشحين من بينهم امرأة حصيلة اليوم
السادس لتكميلية الثالثة

وزيرالداخلية الشيخ محمد الخالد متفقدا اإلدارة العامة لالنتخابات

ت � �ق� ��دم  5م ��رش� �ح�ي�ن ب �ي �ن �ه ��م ام � � ��رأة
ب ��أوراق � �ه ��م ام � ��س ال � ��ى االدارة ال �ع��ام��ة
لشؤون االنتخابات في اليوم السادس
لفتح باب الترشيح النتخابات مجلس
االمة التكميلية بالدائرة الثالثة ليصل
ع� � ��دد امل �س �ج �ل�ي�ن ح� �ت ��ى ام� � ��س ال� � ��ى 35
مرشحا بينهم امرأة واحدة.
وق ��ام ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ب �ج ��ول ��ة ع �ل ��ى االدارة ام � ��س ل�ل�اط�ل�اع
على التسجيل التكميلي وق��ال ان باب
الترشيح مفتوح حتى نهاية دوام يوم
الجمعة املقبل.
وت �م �ن��ى ال �خ��ال��د ل�ج�م�ي��ع امل��رش�ح�ين
ال �ت ��وف �ي ��ق م� ��ؤك� ��دا ان خ ��دم ��ة ال �ك��وي��ت
ال ت � �ق� ��اس ب � �م� ��دة ق� �ص� �ي ��رة او ط��وي �ل��ة
فالكويتيون مستعدون لخدمة الكويت
حتى ولو يوم واحد من عمرهم.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه دع � ��ا ال ��وك� �ي ��ل امل �س��اع��د
لشؤون القانونية والدراسات والبحوث
ف � ��ي وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ال � � �ل � ��واء اس �ع��د
ال��روي��ح جميع املرشحني لالطالع على
االج��راءات املطلوب اتخاذها الستكمال
عملية الترشيح خاصة ان البعض منهم
لم يذهب للمخفر حيث ان الطلب يبدأ
م��ن االدارة م��ن خ�ل�ال ال�ت�س�ج�ي��ل ودف��ع
ال��رس��وم امل �ق��ررة وم ��ن ث��م االن �ت �ق��ال ال��ى
امل�خ�ف��ر امل�خ�ص��ص ل�ل��دائ��رة وه��و مخفر
ش ��رط ��ة ك �ي �ف��ان الس �ت �ك �م��ال االج � � ��راءات

خالد الديحاني

ال�لازم��ة تمهيدا الن �ش��اء م�ق��ر انتخابي
حتى انتهاء العملية االنتخابية.
واض � � � ��اف ال� � ��روي� � ��ح :ك� �م ��ا ان ه �ن��اك
اج � � � ��راءات اخ � ��رى خ ��اص ��ة ق ��ي م�ت��اب�ع��ة
امل�ن��دوب�ين ووك�ل�اء امل��رش�ح�ين م��ؤك��دا ان
إدارة شؤون االنتخابات التابعة لالدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ش��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة م��وج��ودة
لخدمة الجميع.
واوضح ان هناك  ٨٤لجنة مقسمة ما
بني  ٤٥لجنة لإلناث و ٣٩للذكور موزعة
ع �ل��ى  ٢٠م ��درس ��ة  ١٠ل�ل�إن ��اث وم�ث�ل�ه��ا
للذكور.
وت��اب��ع ال��روي��ح ان ه�ن��اك اش�ت��راط��ات

خليفة الخده

سامي الشريدة

ح ��دده ��ا امل� �ش ��رع م ��ن اه �م �ه��ا اال ي �ك��ون
املتقدم للترشيح محكوم عليه بعقوبة
ج �ن ��اي ��ة أو ب �ح��ري �م��ة م �خ �ل��ة ب��ال �ش��رف
واالم��ان��ة وح�ت��ى يتم تحقق ت��واف��ر هذا
ال�ش��رط وع��دم وج��ود أي م��ان��ع قانوني
شكلت لجنة ب�ق��رار م��ن وزي��ر الداخلية
ب��رئ��اس��ة اح��د رج ��ال ال�ق�ض��اء املستشار
س � �ل � �ط ��ان ب � � ��وج � � ��روة امل � �ح� ��ام� ��ي ال � �ع ��ام
االول ف ��ي ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة وع �ض��وي��ة
مسؤولني في وزارة الداخلية من مدير
ع��ام تنفيذ االح �ك��ام وم��دي��ر ع��ام االدل��ة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة وم �م �ث �ل�ي�ن ع ��ن االخ � � ��وة ف��ي
ادارة الفتوى والتشريع وكذلك االدارة

أماني الصالح

فرج الخضري

ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات .واش � � ��ار ال � ��ى ان
دور ه��ذه اللجنة فحص ه��ذه الطلبات
وات � �خ ��اذ االج � � ��راء ال �ق��ان��ون��ي امل �ن��اس��ب
الفتا ال��ى ان املسألة تخضع الج��راءات
قانونية حددها املشرع بحيث اليتقدم
لالنتخابات اال من يكون خاليا من أي
م ��وان ��ع ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ول دون ت��رش�ح��ه
مستطردا بالقول :اعتقد هذا االم��ر فيه
من الشفافية والوضوح بحيث سيبلغ
فيما بعد من يوجد عليه مانع قانوني
بعدم امكانية ترشحه وله الحق في ان
يتخذ أي اجراء قانوني في هذا الشأن.
واختتم الرويح قائال إن اللجان لم
تنته م��ن اعمالها حتى االن ومستمرة
في فحص جميع الطلبات على ان تعلن
عن اجراءاتها بعد قفل باب الترشيح.
ب��دوره ق��ال امل��رش��ح خ��ال��د الديحاني
إن سبب ترشيحه يأتي إلكمال مسيرة
العمل البرملاني تحقيقا للهدف املنشود
وهو خدمة الوطن متمنيا أن يكون عند
حسن ظن أهل الكويت.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا أك ��دت امل��رش �ح��ة أم��ان��ي
الصالح إن ترشحها إل��ى مجلس األمة
من اجل الحديث عن حال لسان املواطن
بكل م��ا يمر ب��ه م��ن احتياجات وهموم
ومطالب موضحا أن القضايا التي تهم
امل��واط��ن س�ت�س�ع��ى إل ��ى وض�ع�ه��ا ضمن
برنامجها االنتخابي.

أسماء المرشحين في  6أيام من فتح باب التسجيل
األيام

املرشحون

عدد املرشحني

اليوم األول

اسامة الطاحوس
جاسم الكندري
طاهر الفيلكاوي
عبدالعزيز السمحان
حسني العصيمي
خالد الحمد
رسلي بورسلي
سليمان الكوح
علي الحداد
وليد الشراح

10

اليوم الثاني

خالد العتيبي
عبداللطيف الشمري
عبدالله األنصاري
عمار أسيري
مشعل العتيبي

5

اليوم الثالث

بدر املويزري

1

اليوم الرابع

أحمد نبيل الفضل
عبدالله مطلق الضويحي
علي عبدالله الخميس
فؤاد عبدالرحمن الهاشم
نجيب سعيد العوضي

5

اليوم الخامس

عبدالله الكندري
فوزي الصقر
فيصل السليسل
عيد العتيبي
مزيد املعوشرجي
عيسى عبدالله
فهيد العجمي
أحمد الطيار
خالد الهاجري

9

اليوم السادس

سامي الشريدة
خليفة الخده
أماني الصالح
خالد الديحاني
فرج الخضري

35

اإلجمالي

35
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العبداهلل :الكويت بدأت
 60في المئة نسبة تخفيض
التحول إلى الطاقة المتجددة استهالك الطاقة في حولي
قال وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله
ان الكويت بدأت بالفعل الخطوات
ال �ل ��ازم� � ��ة ل� �ل� �ت� �ح ��ول ال � � ��ى ال� �ط ��اق ��ة
املتجددة السيما الطاقة الشمسية
وال� �ك� �ه ��روم ��ائ� �ي ��ة ب �م ��ا ي� � ��ؤدي ال ��ى
ت�ح�س��ن ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة وت��وف�ي��ر
تكاليف الطاقة .واضاف العبدالله
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ ك��ون��ا ل��دى وص��ول��ه
إل��ى ابوظبي لحضور قمة الطاقة
امل �ت �ج��ددة ان ال �ه��دف م��ن امل�ش��ارك��ة
في القمة هو االطالع على التطور
ال� � ��ذي وص� �ل ��ت ال� �ي ��ه ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال �ط��اق��ة امل� �ت� �ج ��ددة وال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر
ركيزة اساسية لتنمية املجتمعات
في املستقبل القريب.
ون� � ��وه ال �ع �ب��دال �ل��ه ب��ال �ح �ض��ور

الشيخ محمد العبدالله

امل�م�ي��ز م��ن خ �ب��رات ع��امل�ي��ة وعربية
ف��ي ال�ق�م��ة ق��ائ�لا ان �ه��ا ت�ع��د ف��رص��ة
ملناقشة كيفية تفعيل تكنولوجيا
ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ف��ي دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية.
واك ��د ان وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل��اب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وم ��ؤس� �س ��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ع �م��ل ع�ل��ى
وض� ��ع خ �ط��ط م �ت��وس �ط��ة وط��وي �ل��ة
االجل لتحقيق الطاقة املتجددة في
الكويت موضحا ان هناك مشاريع
ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة س�ي�ت��م االع�ل�ان
عنها في املرحلة املقبلة.
وستناقش قمة مستقبل الطاقة
املتجددة التي تشارك فيها خبرات
دول �ي��ة وع��رب �ي��ة ع�ل��ى م ��دى يومني
التحديات التي ت��واج��ه العالم في
م �ج��ال ال �ط��اق��ة وك �ي �ف �ي��ة ال��وص��ول
ال��ى انتاج طاقة متجددة تحد من
اآلث��ار السلبية للطاقة االحفورية
وتقلل من االحتباس الحراري.

بدء خطة الزراعة التجميلية
لجميع مناطق الكويت
ب � ��دأت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ام��س
خطتها املرحلية الجديدة لتنفيذ
الزراعات التجميلية وتطويرها.
وقال نائب املدير العام لشؤون
ال ��زراع ��ة ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة م.
ف� �ي� �ص ��ل ال� �ص ��دي� �ق ��ي إن ال �خ �ط��ة
الجديدة مبرمجة زمنيا لالنتهاء
م��ن تنفيذ مشروعاتها بموجب
امل �ن��اق �ص��ات ال �ت��ي ت ��م ط��رح �ه��ا و
تشمل ال��زراع��ات التجميلية في
امل�ن��اط��ق امل�ق�س�م��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة في

ج �م �ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات اض ��اف ��ة ال��ى
ال � �ط� ��رق ال� �س ��ري� �ع ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة
القطاع الجنوبي وتبلغ قيمتها
أك� �ث ��ر م� ��ن م �ل �ي��ون��ي دي � �ن� ��ار ل�ك��ل
منطقة.
وذك � ��ر أن ال �ه �ي �ئ��ة ح ��رص ��ت ف��ي
ط ��رح وت��رس �ي��ة م�ن��اق�ص��ات�ه��ا على
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ت� �ج ��ارب امل��اض��ي
وم� �ن� �ه ��ا اس � �ن� ��اد م� �ن ��اق� �ص ��ات ال ��ى
ش��رك��ات ضعيفة ال�ق��درات اعتمادا
ع� �ل ��ى اق� � ��ل األس � � �ع� � ��ار .وت � �ج � ��اوزت
الهيئة ت�ل��ك ال�س�ل�ب�ي��ات ب��إج��راءات

ال� �ط ��رح وال �ت��رس �ي��ة ب��امل �ن��اق �ص��ات
ال�ج��دي��دة التي حرصت فيها على
اخ� �ت� �ي ��ار ش� ��رك� ��ات زراع � �ي� ��ة ج �ي��دة
سبق لها العمل مع الهيئة وأثبتت
خالله الجدية وااللتزام.
واوض � � � � � ��ح أن ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ت ��أخ ��ذ
ب��االع �ت �ب��ار امل� ��وازن� ��ة ب�ي�ن ال �خ �ب��رة
الفنية والقدرات واإلمكانات املالية
وق �ي �م ��ة ال � �ع� ��رض امل � �ق� ��دم م� ��ن ت�ل��ك
الشركات حيث يتم اختيار األنسب
منها ومخاطبة لجنة املناقصات
املركزية بشأنها.

محافظ حولي الشيخ أحمد النواف مترئسا اجتماع لجنة ترشيد الطاقة

أع �ل��ن م �ح��اف��ظ ح��ول��ي ال�ف��ري��ق
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف
ادخ� � ��ال ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات على
مبنى املحافظة م��ن أج��ل خفض
ن �س �ب��ة اس �ت �ه�ل�اك ال �ط ��اق ��ة .وذل ��ك
ف��ي اط ��ار ال�ح�م�ل��ة ال�ت��ي اطلقتها
املحافظة تحت شعار حولي غير.
وذك � ��ر ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ص ��ادر
ع ��ن امل �ح��اف �ظ��ة ان ال �ش �ي��خ أح�م��د
ال � � � �ن� � � ��واف ق � � � ��ال خ � �ل� ��ال ت� ��رؤس� ��ه
اجتماع لجنة ترشيد الطاقة أن
املرحلة األولى من الحملة شملت
مدارس ومساجد منطقة الزهراء
ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارات ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � � � � ��اء وال � �ت � ��رب � �ي � ��ة واألوق� � � � � ��اف
وال� �ش ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة وجمعية
ال��زه��راء وحققت نتائج إيجابية
كتجربة أول��ى يعقبها االنطالق
الى باقي مناطق املحافظة.
واوض� � � � � ��ح أن ال � �ح � �م � �ل ��ة ت �ع��د
م� � � �ب � � ��ادرة وط � �ن � �ي� ��ة ت� � �ه � ��دف ال� ��ى
ن�ش��ر ال��وع��ي ب�ين ف �ئ��ات املجتمع
وال �ت �ع ��ري ��ف ب��أه �م �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ة

ع �ل��ى م� �ص ��ادر ال �ط��اق��ة وت��رش �ي��د
االس �ت �ه�ل�اك وامل �س��اه �م��ة بتقليل
الهدر واالسراف في استخدامات
الطاقة.
واش� � � � ��ار ال� � ��ى وج� � � ��ود ت� �ع ��اون
م ��ع ال �ج �ه��ات ذات االخ �ت �ص��اص
ف ��ي ال� ��دول� ��ة الس� �ت� �خ ��دام ال �ط��اق��ة
ال �ش �م �س �ي��ة ف� ��ي ب �ع ��ض األم ��اك ��ن
لتحقيق نقلة نوعية ف��ي تنويع
م� �ص ��ادر ال �ط��اق��ة ول �ف��ت إل� ��ى أن��ه
ت��م تشكيل لجنة ترشيد الطاقة
ال �ت ��ي ت �ض��م ال �ق �ط��اع��ات امل�ع�ن�ي��ة
في ال��وزارات واملؤسسات بهدف
وضع الخطط والبرامج العملية
وال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية.
واش � � ��ار ال � ��ى ال �س �ع��ي الش � ��راك
م � ��ؤس� � �س � ��ات امل � �ج � �ت � �م� ��ع امل� ��دن� ��ي
وال� � �ج� � �ه � ��ات األه � �ل � �ي� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
اه� ��داف ال�ح�م�ل��ة وت��رس�ي��خ ثقافة
ترشيد استهالك الطاقة وتنفيذ
ح �م�لات ت��وع��وي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
جميع الجهات املعنية.

م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
لجنة ترشيد الطاقة في محافظة
ح ��ول ��ي ال �ع �ق �ي ��د خ ��ال ��د ال �ن �ج��ار
إن��ه ت��م تخفيض االس�ت�ه�لاك في
بعض جوانب املبنى بنسبة 60
في املئة مشيرا إل��ى أن الترشيد
اصبح أمرا حتميا على الجهات
الحكومية من أجل انجاح الحملة
الوطنية.
وذكر أن املحافظة رأت ضرورة
اش � ��راك ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ع��ام �ل��ة في
ن �ط��اق امل�ح��اف�ظ��ة ل�خ��دم��ة ال��وط��ن
وامل ��واط ��ن ع�ل��ى ح��د س ��واء وذل��ك
ايمانا بالدور املهم الذي تقوم به
مؤسسات املجتمع املدني وعلى
رأسها الجمعيات التعاونية.
ول � � �ف � ��ت إل � � � ��ى ان � � � ��ه ت � � ��م ال � �ب� ��دء
ب��امل��دارس وامل�س��اج��د الن�ه��ا أكثر
ال � �ج � �ه� ��ات اس � �ت � �ه �ل�اك� ��ا ل �ل �ط��اق��ة
إال أن ال �ل �ج �ن��ة وج� � ��دت أن � ��ه م��ع
انطالق الحملة ان البيئة خصبة
لالنتقال بها الى املنازل.

إطالق تقرير حالة سكان العالم 2015
بمقر المعهد العربي للتخطيط اليوم
ي �ط �ل��ق ص � �ن ��دوق األم� � ��م امل �ت �ح��دة
ل�ل�س�ك��ان ت�ق��ري��ر ح��ال��ة س�ك��ان ال�ع��ال��م
 2015االح �ت �م��اء م��ن ال�ع��اص �ف��ة ي��وم
األرب � � �ع� � ��اء  20ي� �ن ��اي ��ر ف� ��ي ال �ك��وي��ت
بدعم م��ن املعهد العربي للتخطيط
وب��ال�ت�ع��اون م��ع مكتب منسق األم��م
امل�ت�ح��دة امل�ق�ي��م .وي�ظ�ه��ر ال�ت�ق��ري��ر أن
ه�ن��اك  100مليون نسمة ف��ي العالم
ال � �ي � ��وم ي� �ح� �ت ��اج ��ون إل� � ��ى م �س ��اع ��دة

إن�س��ان�ي��ة م��ن بينهم  26مليونا من
ال�ن�س��اء وامل��راه �ق��ات ف��ي س��ن الحمل
واإلنجاب ويعلن عن إطالق التقرير
صباح يوم األربعاء  20يناير 2016
ب �م �ق��ر امل �ع �ه ��د ال� �ع ��رب ��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
بالشويخ في تمام الساعة  9صباحا.
وي �ت �ح��دث ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن امل�ن�ط�ق��ة
العربية حيث تشتعل نيران نزاعني
إق �ل �ي �م �ي�ين ف ��ي س ��وري ��ا وف� ��ي ال�ي�م��ن

وح � �ي ��ث ت� ��واج� ��ه ع � ��دة ب �ل��اد أزم � ��ات
إنسانية طويلة األمد يعمل صندوق
األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ل�س�ك��ان ع�ل��ى توفير
خ ��دم ��ات م �ن �ق��ذة ل �ح �ي��اة ال �س �ي��دات
واألط � �ف� ��ال ح��دي �ث��ي ال� � � ��والدة وع �ل��ى
ت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة ل�ل�ن�س��اء ع��ن طريق
ال�ح��د م��ن العنف املبني على النوع
االج�ت�م��اع��ي .ورغ��م أن العقد األخير
ق ��د ش �ه��د ت �ق��دم��ا ف ��ي م �ج��ال ح�م��اي��ة

ص �ح��ة وح� �ق ��وق ال �ن �س��اء وال �ف �ت �ي��ات
امل��راه�ق��ات إال أن حجم االحتياجات
ف��اق ال�ق��درة على االستجابة بسبب
شح املوارد.
وألن ال� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى امل� �س ��اع ��دات
اإلنسانية يفوق العرض يلزم األخذ
بنهج جديد يتم فيه التأكيد مجددا
على الوقاية والتأهب وبناء القدرة
على الصمود لدى األمم واملجتمعات

املحلية واملؤسسات واألفراد.
س �ي �ق��دم ال �ت �ق��ري��ر م��دي��ر ص �ن��دوق
األم� � ��م امل �ت �ح ��دة ل �ل �س �ك��ان ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ي��د م�ح�م��د ع �ب��د األح��د
وت�ل�ي��ه ح�ل�ق��ة ن�ق��اش ت��دي��ره��ا ممثلة
األم� ��م امل �ت �ح��دة امل�ق�ي�م��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ال �س �ي ��دة زي� �ن ��ب ت��وي �م��ي ب ��ن ج �ل��ون
تركز على دور دولة الكويت في دعم
ال�ع�م�ل�ي��ات اإلن�س��ان�ي��ة واالس�ت�ج��اب��ة

ل �ح��اج��ات ال �ن �س��اء وامل ��راه� �ق ��ات ف��ي
مجال الصحة اإلنجابية والنفاسية
ب �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك إم �ك ��ان �ي ��ة وص��ول �ه��ن
للرعاية الصحية ولألدوية.
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اإلعالم :تطوير السياحة يوفر  30ألف
فرصة عمل

ق��ال وك�ي��ل وزارة اإلع�ل�ام لشؤون
اإلع�لام الخارجي والوكيل املساعد
ل �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة ب��اإلن��اب��ة فيصل
امل �ت �ل �ق��م إن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة االرت� �ق ��اء
ب��ال �س �ي��اح��ة ت �ح �م��ل ط �م��وح��ا ك�ب�ي��را
م �ش �ي ��را إل � ��ى أن ت �س ��وي ��ق ال �ك��وي��ت
ك��وج�ه��ة سياحية تتطلب اهتماما
كبيرا بتنمية املشروعات السياحية
وال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة وف� � �ت � ��ح آف � � � � ��اق ع �م��ل
ج��دي��دة أم��ام الشباب بالشراكة بني
القطاعني .وق��ال إن قطاع السياحة
في الكويت قادر على توفير نحو 30
ألف فرصة عمل خالل عشر سنوات
واستيعاب استثمارات وطنية تزيد
على  700مليون دينار سنويا.
وأض � � � ��اف امل �ت �ل �ق ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح �ف �ي�ي�ن ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة اف� �ت� �ت ��اح
م �ع��رض (ه��وري �ك��ا ال �ك��وي��ت )2016

الحمود :الطاقة
المتجددة ستكون
إحدى أهم الفرص
االستثمارية
في العالم
ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ب� �ي� �ئ ��ة ورئ � �ي� ��س
م � �ج � �ل� ��س االدارة ال� �ش� �ي ��خ
ع �ب��دال �ل��ه أح �م��د ال �ح �م��ود إن
الطاقة املتجددة مثل الطاقة
ال �ش �م �س �ي��ة وط� ��اق� ��ة ال ��ري ��اح
وال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة وال �ط��اق��ة
(ال� �ك� �ه ��روم ��ائ� �ي ��ة) وال� �ط ��اق ��ة
(ال � �ج � �ي� ��وح� ��راري� ��ة) س �ي �ك��ون
ل �ه��ا ح �ض��وره��ا ال �ك �ب �ي��ر ف��ي
املستقبل الف�ت��ا إل��ى ان ه��ذه
امل �ص ��ادر ت��م ال�ت�ع��ام��ل معها
ف��ي امل��اض��ي ك�ف��رص وح�ل��ول
بيئية فقط اما في املستقبل
القريب فإنها ستكون احدى
اه� ��م ال� �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة
ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م .وان ال� �ح� �ل ��ول
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ال �ع �م �ل �ي��ة
جعلت الطاقة املتجددة اقرب
الى التطبيق الواقعي من اي
وقت مضى بعد نجاحها في
تجاوز العقبات التقنية.
وقال الحمود في تصريح
ل � � �ـ (ك � � ��ون � � ��ا) ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
مشاركته في (قمة مستقبل
الطاقة املتجددة) التي تعقد
ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة اإلم� ��ارات � �ي� ��ة
اب ��وظ� �ب ��ي ان ال �ق �م ��ة ت�ع�ت�ب��ر
ال � �ف� ��رص� ��ة االه � � � ��م ل �ت �س �ل �ي��ط
ال� �ض ��وء ع �ل��ى اخ � ��ر ال �ح �ل��ول
ال � �ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ت��م
ال� �ت ��وص ��ل ال �ي �ه��ا دول� �ي ��ا ف��ي
م � �ج� ��ال ال � �ط� ��اق� ��ة امل � �ت � �ج ��ددة
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى امل �ص��ادر
الطبيعية غير النفطية.

املتلقم خالل افتتاح معرض هوريكا

ن � �ي ��اب ��ة ع � ��ن وزي � � � ��ر اإلع� � �ل � ��ام وزي � ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب أن ق�ط��اع
ال �س �ي��اح��ة س �ي �ك��ون م � �ح ��ورا م�ه�م��ا
ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل وتقليص
ال �ع �ج��ز امل �ت ��وق ��ع ف ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة ف��ي

ح� ��ال اس �ت �م ��رت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ف��ي
االنخفاض.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أه� �م� �ي ��ة امل � �ع ��ارض
امل � �ت � �خ � �ص � �ص ��ة ف � � ��ي دع � � � ��م ال� �خ� �ط ��ط
التنموية وتنشيط الحركة التجارية

اضافة الى دورها الحيوي في تحفيز
ال �ش �ب��اب ع �ل��ى االن� �خ ��راط ف ��ي م�ج��ال
األعمال عبر دعم وتشجيع أصحاب
املشاريع املتوسطة والصغيرة.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل �ش ��رك ��ة (ل� � �ي � ��درز ج � � � ��روب) امل �ن �ظ �م��ة
للمعرض نبيلة العنجري :أن املعرض
يسهم في تطوير قطاعات الضيافة
والصناعات الغذائية والتجهيزات
الفندقية ويساعد بشكل كبير على
دف ��ع خ �ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة ودع� ��م ت�ح��وي��ل
ال �ك ��وي ��ت إل � ��ى ب �ل��د س �ي��اح��ي ج ��اذب
وتنويع مصادر الدخل .وأشارت إلى
أنه يعد فرصة جيدة للشباب الراغب
ف� ��ي إن � �ش� ��اء م� �ش ��اري ��ع اس �ت �ث �م��اري��ة
مختصة بهذا القطاع الفتة إل��ى أنه
استقطب أكثر من  60شركة تعمل في
تلك املجاالت.

أكد أهمية تقرير األمم المتحدة عن المساعدات اإلنسانية

المعتوق يدعو للتصدي ألسباب
اندالع النزاعات والحروب
دع � � ��ا رئ � �ي� ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �خ �ي ��ري ��ة
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار
بالديوان االميري د.عبدالله املعتوق
ال ��ى ال �ت �ص��دي ل�ل�أس �ب��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
التي أدت الندالع النزاعات والحروب
م��ن خ�ل�ال ت�ح�م��ل ال �ع��ال��م م�س��ؤول�ي��ة
م�ن��ع ال �ن��زاع��ات وت�س��وي�ت�ه��ا وزي ��ادة
االستثمار للحد من مخاطر الكوارث.
وأع �ت �ب��ر أن االه �ت �م ��ام ب��ال�ت�ن�م�ي��ة
م � ��ن أف � �ض� ��ل ال � ��وس � ��ائ � ��ل الس� �ت� �ع ��ادة
امل �ج �ت �م �ع��ات ل �ح �ي��وي �ت �ه��ا وت��وج �ي��ه
م��وارد العالم املخصصة للمساعدة د .عبدالله املعتوق
اإلن �م��ائ �ي��ة مل��واج �ه��ة ال �ح ��االت األش��د
ف�ق��را واألك �ث��ر ح��اج��ة ف��ي املجتمعات يقدر ب�ـ  78تريليون دوالر م��ا يعني
اإلنسانية.
أن م�ع��ال�ج��ة ال �ف �ج��وة ال�ت�م��وي�ل�ي��ة في
ودع��ا املعتوق الى ض��رورة تركيز املساعدات اإلنسانية يمكن تحقيقها
امل �س��اع��دات اإلن �م��ائ �ي��ة ع�ل��ى ال�ب�ل��دان وأضاف أن التقرير الذي اطلق خالل
ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي ت ��داع� �ي ��ات ال� �ن ��زاع ��ات االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ف ��ي م�ق��ر
وال� �ك ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ع �م��ل على املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية
ب �ن��اء آل �ي��ات ل�ت�ع�ظ�ي��م ث �ق��اف��ة ال �س�لام ف��ي دب ��ي ب�ح�ض��ور أم �م��ي وإن�س��ان��ي
وفض النزاعات على الصعيد الدولي رف �ي ��ع امل �س �ت ��وى دع� ��ا مل �ع��ال �ج��ة ذل��ك
وق ��ال امل�ع�ت��وق ال ��ذي يشغل كذلك ال �ن �ق��ص ع �ب��ر ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق�ل�ي��ص
منصب م�ب�ع��وث األم�ي�ن ال �ع��ام لألمم االحتياجات وتوسيع قاعدة م��وارد
امل� �ت� �ح ��دة ل� �ل� �ش ��ؤون اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ف��ي وتمويل املشاريع اإلنسانية وتنمية
ت �ص��ري��ح ل� �ـ(ك ��ون ��ا) إن ت �ق��ري��ر األم ��م كفاءة املساعدات اإلنسانية .واش��ار
امل � �ت � �ح ��دة ح� � ��ول م� �ع ��ال� �ج ��ة ال �ف �ج ��وة ال ��ى ان ال�ت�ق��ري��ر أظ �ه��ر أن ع ��ام 2014
التمويلية في املساعدات اإلنسانية ش �ه ��د ن� ��زوح� ��ا ي ��وم �ي ��ا ب �ل ��غ 42500
في العالم ال��ذي صدر في دبي تحت ش � �خ� ��ص ت� � � �ش � � ��ردوا ب� �ف� �ع ��ل ال �ع �ن ��ف
ع�ن��وان (معالجة الفجوة التمويلية وال �ن��زاع��ات فيما ي�ت��رك ي��وم�ي��ا نحو
ف ��ي امل� �س ��اع ��دات اإلن �س ��ان �ي ��ة ق�ض�ي��ة  53أل �ف��ا أوط��ان �ه��م ب�س�ب��ب ال �ك ��وارث
ب��ال �غ��ة األه �م �ي��ة ال ت�ح�ت�م��ل ال �ف �ش��ل) الطبيعية ال�ت��ي ي��رت�ب��ط  90ف��ي املئة
اظهر أن الناتج السنوي لدول العالم منها باألحوال املناخية.

ول� � �ف � ��ت ال� � � ��ى أن ت � �ف� ��اق� ��م ال �ع �ن ��ف
امل �ص �ح ��وب ب��ال �ت �ط��رف وال �ت �غ �ي��رات
امل �ن��اخ �ي��ة س �ي��ؤدي إل ��ى ارت �ف ��اع تلك
األرق � ��ام ب��ال �ت��وازي م��ع ارت �ف ��اع كلفة
االستجابة لتلبية احتياجات هؤالء
النازحني.
وق��ال امل�ع�ت��وق إن التقرير ناقش
ايضا العديد من القضايا اإلنسانية
ووض� ��ع ع�ل�اج��ات م ��دروس ��ة ل �ه��ا من
بينها ض��رورة وض��ع  1ف��ي املئة من
ال �ت �م ��وي ��ل األس � ��اس � ��ي امل �خ �ت ��ص م��ن
األنصبة املقررة على الدول األعضاء
باألمم املتحدة لعمليات حفظ السالم
في صندوق األمم املتحدة.
وث� �م ��ن ادراج ال �ت �ق ��ري ��ر ل �ل �ب �ل��دان
امل � �ض � �ي � �ف ��ة ل�ل��اج � �ئ�ي��ن ف� � ��ي ال �خ �ط ��ط
اإلنمائية للحصول على دع��م دولي
ك� ��اف مل��واج �ه��ة اع �ب��ائ �ه��ا االض��اف �ي��ة
ودعم املحتاجني وكذلك منح البلدان
املتوسطة الدخل إمكانية الحصول
ع�ل��ى م�ن��ح ت�ل��ك امل��ؤس�س��ة وق��روض�ه��ا
املنخفضة الفائدة.
وب �ي�ن امل �ع �ت��وق ان ال �ت �ق��ري��ر ش��دد
اي �ض��ا ع�ل��ى أه�م�ي��ة س��د ال�ف�ج��وة بني
العمل اإلن�س��ان��ي والتنمية ببرمجة
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال�ت�ح�ل�ي��ل امل �ش �ت��رك مما
ي�س�ه��ل م��ن اع �ت �م��اد امل�ح�ت��اج�ين على
ال��ذات وتلقيهم امل�س��اع��دات بسالسة
م��ن م�ن�ظ�م��ات إن�س��ان�ي��ة ل��دي�ه��ا ق��درة
أك �ب��ر ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي ال�ب�ي�ئ��ات غير
املستقرة.

الكويت وفيتنام تحتفالن
بـ  40عاما من العالقات
الدبلوماسية
ت�ب��ادل ال�ن��ائ��ب االول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ون��ائ��ب
رئ�ي��س ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ل � � � � � ��دى ج � � �م � � �ه� � ��وري� � ��ة ف � �ي � �ت � �ن� ��ام
االش�ت��راك�ي��ة الصديقة ف��ام بينه
مينه برقيات التهنئة بمناسبة
ح� � � �ل � � ��ول ال � � � ��ذك � � � ��رى ال � �س � �ن� ��وي� ��ة
األرب� �ع�ي�ن ع �ل��ى إق��ام��ة ال �ع�لاق��ات
الدبلوماسية بني دول��ة الكويت
وجمهورية فيتنام االشتراكية.

واش � � � � � � ��اد ال� � �ج � ��ان� � �ب � ��ان ب �ع �م��ق
ال �ع�ل�اق ��ات ال ��وط �ي ��دة ال �ت��ي ت��رب��ط
البلدين الصديقني والتي شهدت
ن�م��وا م�ت��واص�لا ع�ل��ى م��دى أرب�ع��ة
ع� � �ق � ��ود ارت � � �ك � � ��زت ع � �ل� ��ى وش� ��ائ� ��ج
ال � �ص� ��داق� ��ة وال � �ت � �ف� ��اه� ��م امل� �ت� �ب ��ادل
وامل �ص �ل �ح��ة امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي ش�ت��ى
مجاالت التعاون الثنائي.

الداخلية :حريصون على
تسهيل اجراءات ومعامالت
ذوي االحتياجات الخاصة
أك ��د وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ال�ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ال�ف�ه��د ح��رص
ال � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ت �س �ه �ي��ل ك��اف��ة
االج��راءات واملعامالت الخاصة
بفئة ذوي االحتياجات الخاصة
م�ب�ي�ن��ا ان �ه��ا الت��دخ��ر ج �ه��دا في
تقديم الخدمات لتلك الفئة من
اجل راحتها.
وق��ال��ت ادارة االع �ل�ام االم�ن��ي
ب � � � � ��وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي ان ال � �ف� ��ري� ��ق ال �ف �ه��د
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ن� � ��ادى ال �ص��م
وال �ب �ك��م ف �ه��د ص �ب��اح أب��وش�ي�ب��ة
وأم �ي��ن ال� �س ��ر ب ��ال� �ن ��ادي م�ح�م��د
على الكندري.
ون � �ق� ��ل ال � �ب � �ي ��ان ع � ��ن ال �ف ��ري ��ق
ال �ف �ه��د ق��ول��ه إن ال � � ��وزارة تعمل
ع� � �ل � ��ى ت � �س � �ه � �ي� ��ل االج � � � � � � � � ��راءات
وامل � �ع� ��ام�ل��ات ال� �خ ��اص ��ة ب� ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة مشيرا
ال� ��ى ت��وف �ي��ر إدارات ل�ل�خ��دم��ات
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ب��ال �ج �م �ه��ور ف��ي
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا فضال
ع� ��ن ت �خ �ص �ي��ص أم� ��اك� ��ن ت�ع�م��ل
ع �ل��ى ت�ل�ب �ي��ة اح �ت �ي��اج��ات �ه��م من
دون عناء.
وث �م��ن رئ �ي��س ال �ن��ادي وأم�ي�ن
ال�س��ر ال��دع��م ال��ذي تقدمه وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وادارات � �ه� ��ا املختلفة
ل� � �ف� � �ئ � ��ة ذوي االح � � �ت � � �ي � ��اج � ��ات
الخاصة.
وذكر البيان ان الفريق الفهد
استقبل أم�ين سر مجلس ادارة
املعهد الدبلوماسي املستشار
عبدالله اليحيى م��ؤك��دا أهمية
ال�ت�ع��اون ب�ين وزرات ��ي الداخلية
وال �خ��ارج �ي��ة ف��ي اع� ��داد ممثلي
ال �ب �ع �ث ��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ب�م��ا
يعكس مكانة الكويت ومواقفها
وقيم شعبها على النحو االمثل
أمام العالم.

وأف��اد بأن املستشار اليحيى
ث �م��ن امل �ج �ه��ودات ال �ت��ي تبذلها
وزارة الداخلية مشيدا بدعمها
ل� �ل� �م� �ع� �ه ��د ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي ف��ي
مختلف املجاالت.
واض� � ��اف ال �ب �ي��ان ان ال �ف��ري��ق
ال �ف �ه��د اس �ت �ق �ب��ل ال �ع �ق �ي��د ث�ن�ل��ى
دروجى من سفارة مملكة بوتان
وب �ح �ث��ا ع� ��دد م ��ن امل��وض��وع��ات
ذات االه� �ت� �م ��ام امل �ش �ت��رك الف �ت��ا
الى الروابط بني البلدين وسبل
ت � �ع� ��زي� ��ز وت� ��وط � �ي� ��د ال � �ع �ل�اق� ��ات
املشتركة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أع� � � ��رب ال �ع �ق �ي��د
دروج��ي عن تقدير ب�لاده لدولة
ال �ك��وي��ت ال ��داع� �م ��ة ب �ش �ك��ل دائ ��م
مل� �م� �ل� �ك ��ة ب � ��وت � ��ان ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل� �ج ��االت م �ش �ي��دا ب �م �ب��ادرات �ه��ا
اإلقليمية والدولية وإسهاماتها
الجبارة على مستوى العالم.
إل � � � ��ى ذل � � � ��ك أع� � �ل� � �ن � ��ت وزارة
الداخلية تنفيذ اإلدارة العامة
ل �ق��وات االم ��ن ال�خ��اص��ة بتمرين
ال� ��ردع ال �ح��اس��م ( )5ب��ال��ذخ�ي��رة
ال�ح�ي��ة ف��ي ج��زي��رة فيلكا وذل��ك
حتى يوم األربعاء  28من الشهر
الجاري.
وح� � � � � ��ذرت اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات واالع � � �ل � ��ام األم� �ن ��ي
ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ب�ي��ان
ص � �ح� ��اف� ��ي رواد ال � �ب � �ح� ��ر م��ن
االقتراب من موقع الرماية خالل
الفترة الزمنية املذكورة مؤكدة
أن ج�م�ي��ع ال� ��دوري� ��ات ال�ب�ح��ري��ة
سوف تقوم بمنع كل من يحاول
االق �ت��راب وذل��ك م��ن أج��ل سالمة
الجميع.

مشاركة عزاء

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة
بخالص العزاء إلى

النائب طالل الجالل
بوفاةابن عمه

عبداهلل محمد الجالل
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله الصبر والسلوان
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الكندري استقبل
إحدى الناجيات من داعش

الكندري خالل لقائه نادية مراد

اس�ت�ق�ب��ل األم�ي��ن ال �ع��ام ملجلس
األم � ��ة ع �ل�ام ال �ك �ن ��دري ف ��ي مكتبه
أم � ��س ن� ��ادي� ��ة م� � ��راد وه � ��ي إح� ��دى
ال �ن��اج �ي��ات م��ن ق�ب�ض��ة داع ��ش في
املوصل بعد احتجازها ألشهر.
وقدمت م��راد شرحا مفصال ملا
تعرضت له طائفتها االيزيدية في
منطقة سنجار التي وقعت تحت
س �ي �ط��رة داع� ��ش وم ��ا ي �ت �ع��رض له

العراقيون من األدي��ان والطوائف
ك � ��اف � ��ة ع � �ل� ��ى ي� � ��د ه� � � ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م
اإلرهابي.
وت ��أت ��ي زي � ��ارة م� ��راد ال ��ى دول ��ة
الكويت بناء على دعوة من رئيس
االت�ح��اد البرملاني العربي رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.

معهد األبحاث :انخفاض شديد
في المخزون السمكي الخليجي
أك � ��د م �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب �ح��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة وج � ��ود ان �خ �ف��اض ش��دي��د
في املخزون السمكي الخليجي في
مصائد األسماك التجارية وخاصة
أسماك الزبيدي والهامور والصبور
وال �ح �م��را وغ�ي��ره��ا م��ا أدى ال��ى قلة
امل �ع��روض منها وارت �ف��اع أسعارها
وش ��دد ع�ل��ى اه�م�ي��ة اث� ��راء امل �خ��زون
ال�س�م�ك��ي م��ن خ�ل�ال اق��ام��ة دراس ��ات
ومشاريع واصدار توصيات خاصة
باعادة تأهيلها.
وق ��ال ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال م��دي��ر ع��ام
املعهد عبدالحميد الهاشم في كلمة
ل��ه اث �ن��اء الحلقة النقاشية الثانية
التي نظمها املعهد بعنوان (املخاطر
ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه ال � � �ث� � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
واق� �ت ��راح ��ات إلع� � ��ادة ال �ت��أه �ي��ل) ان
ال�ح�ل�ق��ة ت�س�ت�ع��رض ن�ت��ائ��ج أب�ح��اث
واق� � �ت � ��راح � ��ات أه� � ��م امل� �خ ��اط ��ر ال �ت��ي
تهدد األن ��واع املختلفة م��ن األحياء
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة خ � �ص� ��وص� ��ا ال �س �م �ك �ي��ة
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وامل � �ص � �ي� ��د ال� �ج ��ان� �ب ��ي
واألنواع املهددة باالنقراض.

واوض��ح الهاشم ان ه��ذه الحلقة
ت � ��أت � ��ي ض � �م� ��ن م � � �ش� � ��روع (ان � �ه � �ي� ��ار
امل � � �خ� � ��زون ال� �س� �م� �ك ��ي ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
التحليل واالحتياجات واإلج��راءات
اإلداري � ��ة ال�ل�ازم��ة إلع� ��ادة ال�ت��أه�ي��ل)
ال � � � ��ذي ي �ق �ي �م ��ه امل � �ع � �ه ��د ب� ��دع� ��م م��ن
م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي
م �ب �ي �ن��ا ان ال� ��ورش� ��ة ض �م��ت خ �ب��راء
ومختصني م��ن ال�س�ع��ودي��ة وإي ��ران
واس �ت��رال �ي��ا وج �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة من
ال�ك��وي��ت كجامعة ال�ك��وي��ت والهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
وامل � �ن � �ظ � �م� ��ة اإلق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة ل �ح �م ��اي ��ة
البيئة البحرية واالت�ح��اد الكويتي
لصيادي األسماك.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ح� � ��ذر م� ��دي� ��ر إدارة
األبحاث في مؤسسة التقدم العلمي
ع�ص��ام عمر م��ن ان ه��ذا االنخفاض
قد يزداد في املستقبل اذا لم يتدارك
ال ��وض ��ع ال� �ح ��ال ��ي ب� �ه ��ذه امل �ش��اري��ع
والدراسات الهادفة.

تدشين  4سيارات لالنتقال
بين أروقة مجلس األمة
دش��ن مجلس االم��ة ام��س خدمة
ج � ��دي � ��دة ع� �ب ��ر ت �س �ي �ي ��ر س � �ي� ��ارات
لتسهيل تحركات كبار السن داخل
مبنى املجلس.
وقد خصص املجلس  4سيارات
ت�ت�ي��ح ل �ل �ن��واب وم��وظ �ف��ي املجلس
م ��ن االن� �ت� �ق ��ال ف ��ي اروق� � ��ة امل�ج�ل��س
خاصة بعد ان�ش��اء املبنى الجديد
واالن �ت �ق��ال م�ن��ه إل��ى ق��اع��ة عبدالله
السالم.
وت ��أت ��ي ال �خ ��دم ��ة ال� �ج ��دي ��دة ف��ي
اط ��ار ع�م�ل�ي��ة االص�ل��اح وال�ت�ط��وي��ر
ال �ش��ام �ل��ة ال� �ت ��ي ي ��رع ��اه ��ا امل�ج�ل��س
ل �ت �ط��وي��ر آل� �ي ��ات ال �ع �م��ل وت�ح�س�ين
ظ��روف��ه وات��اح��ة ال�ف��رص��ة للشباب
وت�ب�ن��ي االف �ك��ار ال �ت��ي ت�ح�ق��ق نقلة
نوعية في العمل.
وق��د ح��ازت ال�س�ي��ارات الجديدة
على استحسان ال �ن��واب واش ��ادوا
بها لتسهيل وراحة كبار السن من
العاملني باملجلس.

النائب خلف دميثير يقوم بتجربة السيارة الجديدة

الساير :الهالل األحمر تنفذ مشاريع
تنموية تخدم كل الفئات المحتاجة
قال رئيس مجلس ادارة الجمعية
د .هالل الساير إن الجمعية تسعى
ال��ى تنفيذ م�ش��اري��ع تنموية تخدم
كل الفئات املحتاجة والفئات األقل
حظا في مجتمعاتها كاملرأة والطفل
وذوي االحتياجات الخاصة.
واض � ��اف ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ «ك��ون��ا»
عقب استقبال رئيس مجلس إدارة
صندوق إنقاذ الطفل كارولني مايلز
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل �ه��ا ان ال�ج�م�ع�ي��ة
ع� �م� �ل ��ت ع � �ل� ��ى خ� � �ت � ��ان  3000ط �ف��ل د .هالل الساير خالل لقائه كارولني مايلز
س��وري وتوفير الحقائب املدرسية
لـ  15ألفا وتوفير أجهزة لحاضنات إدارة صندوق إنقاذ الطفل كارولني
األط �ف��ال بمستشفى ال�ه�لال االحمر م��اي �ل��ز أن ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال االح �م��ر
األردن� � ��ي اض ��اف ��ة ال ��ى زراع � ��ة ال�ك�ل��ى ح�ق�ق��ت إن� �ج ��ازات ك �ب �ي��رة ف��ي م�ج��ال
لطفلة س��وري��ة ب�ل�ب�ن��ان م�ش�ي��را إل��ى العمل االنساني واإلغاثي.
أن ذلك يأتي استكماال للمشروعات
وقالت إنها بحثت مع الساير دعم
الخارجية التي قامت بها الجمعية ص �ن��دوق إن �ق��اذ ال�ط�ف��ل وخ�ص��وص��ا
ملصلحة املرأة والطفل.
األطفال السوريني الذين هم بحاجة
من ناحيتها اكدت رئيس مجلس ماسة للتعليم والغذاء والطبابة.

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وعن صندوق إنقاذ الطفل ذكرت
أنه يقدم خدمات لدعم االطفال االقل
ح �ظ��ا ف ��ي ال �ع��ال��م م ��ن خ �ل�ال ب��رام��ج
دع� ��م ت��أه �ي �ل��ي وإغ� ��اث� ��ي وت�ع�ل�ي�م��ي
وصحي إض��اف��ة إل��ى ك��ل م��ا يلزمهم
من احتياجات في أكثر من  100دولة
في العالم وقدم العون الكثر من 140
مليون طفل منذ تأسيسه حتى اآلن.

الوفيات
• خالد جاسم محمد جاسم السبتي،
 30ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي� ��ع) ،رج � � ��ال :ال� ��زه� ��راء،
ق ،1ش ،101م ،68ت �ل �ف��ون99041785 :
  ،99087394ن �س��اء :األن��دل��س ،ق ،8شاألول ،م�ن��زل  ،101تلفون- 99056427 :
99664478
• ش� � ��ري � � �ف� � ��ة ي� � � ��وس� � � ��ف ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه
ال � � � �ع � � � �ب � � � ��دال � � � ��رزاق ،أرم� � � � �ل � � � ��ة :أح � �م� ��د
عبداللطيف ال�ع�ب��دال��رزاق 87 ،عامًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :ال��دس �م��ة ،ق ،5ش��ارع
ام ��رؤ ال�ق�ي��س ،دي ��وان ال �ع �ب��دال��رزاق مقابل
جمعية املعلمني ،نساء :الدسمة ،ق ،1شارع
بلقيس ،ج ،19م1
• باسمة فهد ع�ب��اس ،أرم�ل��ة :مذخر
غ� ��ال� ��ي ش �ل ��ال ال � �ع � �ن� ��زي 65 ،ع ��ام ��ًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :ع�ل��ي ص �ب��اح ال�س��ال��م،
ق ،9ش ،12م ،45ت �ل �ف��ون،96664447 :
نساء :الصباحية ،ق ،3ش ،5م ،729تلفون:
97540477 - 55574070
• محمد حمد علي ال��وازع 86 ،عامًا،
(شيع) ،رجال :صباح السالم ،ق ،6شارع
األول ،ج ،14م ،19ت �ل �ف��ون،55441000 :
نساء :الرميثية ،ق ،11ش معاذ بن جبل،
ج ،110م ،8تلفون25642254 :
• علي محمد رج��ب أم�ي�ن 70 ،عامًا،
(ش� � �ي � ��ع) ،رج � � � ��ال :ب � �ي� ��ان ،ق ،6ش،5
ج ،2م ،4ت�ل�ف��ون ،90055088 :ن�س��اء:
سلوى ،ق ،12ش األول ،م ،149تلفون:
99639308
• ش �ي �خ��ة ن ��اص ��ر م �ح �م��د امل �ط �ي��ري،
أرم� � �ل � ��ة :ن� �خ� �ي�ل�ان س� ��ال� ��م امل� �ط� �ي ��ري،
 79ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك،
ق ،8ش ،913م ،7ت�ل�ف��ون- 97971166 :
96980006
• زينب محمد درويش ،أرملة :حسن
م��ون��س ك �م �ش��اد 89 ،ع ��ام ��ًا( ،ت�ش�ي��ع
ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح ال � �ي� ��وم) ،ح�س�ي�ن�ي��ة
البلوش ،الجابرية ،تلفون99071148 :
• ع� � � ��ادل ع� �ل ��ي ح� �س ��ن اإلب� ��راه � �ي� ��م،
 59ع��ام��ًا( ،ي �ش �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص�ب��اح
ال� �ي ��وم) ،رج � ��ال :ال �ق��ادس �ي��ة ،ق ،7ش��ارع
محمد حبيب البدر ،ديوان اإلبراهيم ،م،69
ت�ل�ف��ون ،22547625 :ن �س��اء :ال�ن��زه��ة ،ق،1
ش��ارع عبدالرحمن ال�ف��ارس ،م ،19تلفون:
22532666
• ل �ط �ي �ف ��ة ش� ��ام� ��ي م� �ف� �ل ��ح ،زوج � � ��ة:
رخ �ي��ص ج �ف��ال ال�ظ�ف�ي��ري 58 ،ع��ام��ًا،
(ت �ش �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص� �ب ��اح ال � �ي ��وم)،
ال � �ع ��ارض� �ي ��ة ،ق ،2ش ،1م ،27ت �ل �ف��ون:
55576222 - 99716696
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