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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

رئيس مجلس األمة استقبل وفدا من المجلس
األعلى للتخطيط والمعهد العربي
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم بمكتبه أمس وفدا من املجلس
األعلى للتخطيط واملعهد العربي للتخطيط .وضم الوفد األمني العام للمجلس
األعلى للتخطيط د .خالد مهدي ومدير عام املعهد العربي للتخطيط د .بدر
مال الله واملستشار خالد الحشاش واملستشار فارس العبيد ومدير االدارة
االقتصادية في األمانة العامة للتخطيط طالل الشمري.

الغانم :استضافتنا للناجية من تنظيم داعش رسالة إلى العالم عن هوية اإلسالم الحقيقية

نادية مراد :األمير منحني األمل
في الحياة
استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح السيدة االيزيدية
ن��ادي��ة م ��راد ال�ن��اج�ي��ة م�م��ا يسمى
بتنظيم الدولة داعش.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا اع� ��رب� ��ت م� � ��راد ع��ن
ف�خ��ره��ا واع �ت��زازه��ا ب�ل�ق��اء حضرة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ورعاه.
وقالت مراد عقب تشرفها بلقاء
سموه إنه كان لي الشرف والقدر
ان اكون مع سمو امير البالد قائد
اإلن �س��ان �ي��ة ح �ي��ث م�ن�ح�ن��ي س�م��وه
األم��ل في الحياة بقدر ال استطيع
التعبير عنه بالكلمات.
واض � ��اف � ��ت ان � �ن� ��ي ف � �خ� ��ورة ب ��أن
اكون في الكويت بني أهلي مثمنة
ال��دع��وة الكريمة لحضرة صاحب
السمو أمير البالد ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم كما أعربت عن
أملها ف��ي أن تبقى الكويت مركزا

لالنسانية وان تظل مساملة.
وب� � � � ��دوره أك� � ��د رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أن دع� ��وة
ن� � ��ادي� � ��ة م� � � � ��راد ل � � ��زي � � ��ارة ال� �ك ��وي ��ت
ه��دف�ه��ا إظ �ه��ار ال�ت�ض��ام��ن ال�ع��رب��ي
ل�ل�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��رأس
ال �ك��وي��ت ات� �ح ��اده ��ا ح �ي��ث ان ت�ل��ك
ال�ب��رمل��ان��ات تمثل ص��وت الشعوب
العربية املسلمة املتضامنة مع كل
م��ن ي�ت�ع��رض ل�ل�ظ�ل��م واالس�ت�ع�ب��اد
وت��أك �ي��د رف �ض �ه��ا ت �ل��ك امل �م��ارس��ات
الوحشية لهذا التنظيم املجرم.
وت� ��اب� ��ع خ �ل��ال م ��داخ� �ل ��ة ل� ��ه م��ع
تلفزيون املجلس مساء األول من
أم��س خ�لال استضافتها ف��ي لقاء
خ ��اص ق ��ائ�ل�ا :أن �ن��ا ن��ري��د إي �ص��ال
رسالة إلى العالم بأن ما تعرضت
ل� ��ه ن� ��ادي� ��ة ال ي �م �ث��ل وج � �ه� ��ة ن�ظ��ر
امل �س �ل �م�ين وال ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة
وها هي تتلقى دع��وات من زعماء
وحكام ل��دول عربية مسلمة تعلن
تضامنها ورفضها ملا تعرضت له

م��ن وحشية وت��وض�ي��ح حقيقة أن
 99في املئة من ضحايا داعش هم
من املسلمني.
وأض��اف الغانم :كما أننا نريد
أن ن��وض��ح ل �ل �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي في
املنطقة جرائم هذا التنظيم والتي
ال ي ��رض ��ى ع �ن �ه��ا أي م �ن �ه��م وق ��د
ك�ش��ف ل�ه��م ال��وج��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي لهذا
التنظيم املتخفي وراء قناع الدين
ون �ق��ول لشبابنا وأه�ل�ن��ا إن�ن��ا في
نعمة كبيرة تتعلق باألمن واالمان
وال�خ�ي��ر وه��و م��ا ي�ح�ت��اج م�ن��ا إل��ى
شكر الله على ما نحن فيه وعندما
نشاهد مآسي قريبة منا الب��د ان
ن��درك أن علينا واج�ب��ا وطنيا في
هذه املرحلة يحتم علينا أن نتحد
ون �س �م��و ون �ع �ل��و ف ��وق أي أه ��داف
خ ��اص ��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع� �ل ��ى وح��دت �ن��ا
الوطنية فنحن في منطقة ملتهبة
وسالحنا هو وحدتنا الوطنية.
ي� ��ذك� ��ر ان ت� �ل� �ف ��زي ��ون امل �ج �ل��س
اس �ت �ض��اف ن ��ادي ��ة م � ��راد ف ��ي ل �ق��اء

القوانين المتأخرة وتعديل الالئحة
الداخلية ضمن جدول الجلسة المقبلة
حددت لجنة األولويات البرملانية
ام ��س م�لام��ح ج� ��دول أع �م��ال جلسة
مجلس األمة املقبلة والذي سيكون
م ��ن ض �م��ن ال �ت �ق��اري��ر امل� ��درج� ��ة ف�ي��ه
ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات ب �ش��أن
متابعة القوانني التي أقرها املجلس
ول� ��م ت �ص��در ل��وائ �ح �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة.

وق� ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الري ان ج � ��دول األع � �م� ��ال س �ي��درج
ف� �ي ��ه ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية البرملانية بشأن إضافة
فقرة ج��دي��دة للمادة  180الخاصة
ب��اج�ت�م��اع��ات ل �ج��ان امل�ج�ل��س بشأن
ت�ع��دي��ل ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس

أك ��د ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد ان
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب � �ق� ��راره رف��ض
م� �م ��ارس ��ة م � �ش ��روع إن � �ش ��اء م�ب�ن��ى
الركاب الجديد وإن�ج��ازه وتأثيثه
وصيانته بمطار الكويت الدولي

تفاصيل (ص - 02ص )13-12
سمو األمير مستقبال نادية مراد

تلفزيون المجلس

االمة إضافة إلى تقرير لجنة شؤون
امل ��رأة واألس� ��رة ب�ش��أن إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة إل��ى ق��ان��ون  31لسنة 2008
بشأن الفحص الطبي للراغبني في
الزواج قبل إتمامه.
تفاصيل (ص)04

حماد :المحاسبة سيف قاطع للفساد
أث�ب��ت أن��ه ال ��ذراع الرقابية ملجلس
األم � � � � ��ة وال� � �ح� � �ص � ��ن اآلم � � � � ��ن ال � � ��ذي
ي �ح �م��ي م �ص��ال��ح ال ��دول ��ة وي��وق��ف
ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى األم � � ��وال ال �ع��ام��ة
معتبرا أن دي ��وان املحاسبة بهذا

ت �ل �ف��زي��ون��ي س� � ��ردت خ�ل�ال ��ه ق�ص��ة
أس� ��ره� ��ا م� ��ن ق �ب ��ل ت �ن �ظ �ي��م داع� ��ش
وح �ت��ى ت �ح��ري��ره��ا ع �ل��ى ي ��د أس ��رة
مسلمة تعيش في املوصل.
وقالت م��راد إنها برغم نجاتها
م��ن جحيم داع ��ش إال أن األل ��م ظل
مصاحبا لها في رحلتها الغريبة
نتيجة الستمرار الوضع واحتجاز
النساء وع��دم وج��ود تحرك دول��ي
عاملي إلنهاء مأساتهن .وأضافت
معلقة أن داعش يعامل النساء على
أن �ه��ن س�ل�ع��ة ول �س��ن ب �ش��را وزادت
م�خ��اط�ب��ة ض�م�ي��ر ال �ع��ال��م م�ط��ال�ب��ة
بتحرك عاجل لتحرير النساء من
ب��راث��ن التنظيم اإلج��رام��ي وق��ال��ت
إن ما قامت بتقديمه أمام مجلس
األمن لم يجسد حقيقة ما تتعرض
ل ��ه ال� �ن� �س ��اء امل �ح �ت �ج ��زات م ��ن ق�ب��ل
التنظيم الذي يعتبرهن سبايا.

ال ��رف ��ض ان �ت �ص��ر ل �ل �ق��ان��ون وك ��ان
ب�م�ن��زل��ة ال�س�ي��ف القاطع للفساد
واملفسدين.
تفاصيل (ص)06

د .خليل أبل:

 عقوبات مغلظةلمن يدعي صفة
علمية أو يتولى
منصبا بشهادة
مزورة

تفاصيل (ص)07

المبارك :الكويت تحصد نتائج
جهودها في نشر الفكر المستنير
ان � �ط � �ل � �ق ��ت أول أم� � � ��س ف� �ع ��ال� �ي ��ات
اح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ك��وي��ت ع��اص �م��ة ال�ث�ق��اف��ة
اإلسالمية لعام  2016التي أكد خاللها
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ح��رص ال�ح�ك��وم��ة على
توفير املناخ املالئم لإلبداع واالبتكار
وتشجيع أبناء الكويت من املوهوبني
في شتى مجاالت الثقافة والفنون.
وق ��ال ان اخ�ت�ي��ار ال�ك��وي��ت عاصمة
الثقافة اإلس�لام�ي��ة ل�ع��ام  2016يتوج
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت منذ
سنوات طويلة من أج��ل نشر الثقافة
وال��وع��ي وال�ف�ك��ر املستنير وحرصها
البالغ على تكريس الصورة الحقيقية
ل�ل�اس�ل�ام ب��اع �ت �ب��اره دي �ن��ا ل�ل�ت�س��ام��ح
والسالم.
وقال إن الثقافة بمختلف روافدها
ت� �ش� �ك ��ل ع � �ن � �ص� ��را م� �ه� �م ��ا ف� � ��ي ح� �ي ��اة

املجتمع وتعتبر محورا أساسيا من
محاور التنمية الشاملة ودافعا قويا
لتنشيط امل �ب��ادرات ال�خ�لاق��ة وتعزيز
ال��رص�ي��د ال�ث�ق��اف��ي وامل �خ��زون ال�ف�ك��ري
والحضاري للكويت مشيدا بالجهود
التي بذلها أبناء الكويت من مثقفني
وم �ف �ك ��ري ��ن وف� �ن ��ان�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ح �م �ل��وا
رس��ال��ة إن�س��ان�ي��ة راق �ي��ة إلع�ل�اء مكانة
الكويت في العالم.
ودع ��ا إل��ى ض ��رورة اس�ت�ث�م��ار ه��ذه
ال �ف �ع ��ال �ي ��ات امل �ه �م ��ة إلظ � �ه� ��ار ال ��وج ��ه
ال� �ح� �ض ��اري امل� �ش ��رق ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
والبدء في خطوات جادة من أجل دعم
اإلب ��داع ال�ف�ك��ري وال�ث�ق��اف��ي واالن�ف�ت��اح
على ثقافات وحضارات الشعوب.
تفاصيل (ص)03
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استمع لشرح حول استغالل الجزر الشرقية من لجنة السياسات بمجلس التخطيط

األمير استقبل رئيس مجلس األمة
والشيخ ناصر المحمد

األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام ��س رئ�ي��س
مجلس االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م كما
استقبل سموه سمو الشيخ ناصر
املحمد.

 ..ومستقبال الشيخ ناصر املحمد

واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد وب �ح �ض��ور
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح س�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب � � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء واع � �ض ��اء ل�ج�ن��ة
ال� �س� �ي ��اس ��ات وال �ت �ن �م �ي��ة االداري � � ��ة

باملجلس االعلى للتخطيط حيث
قدموا لسموه شرحا حول مشروع
استغالل الجزر الكويتية الشرقية
ال � �ح� ��رة وه� � ��ي (ب� ��وب � �ي� ��ان وف �ي �ل �ك��ا
وورب� ��ة وم�س�ك��ان وع��وه��ه) وال ��ذي
يتكون م��ن ث�لاث م��راح��ل منفصلة
وم�ت�ك��ام�ل��ة ل �ت �ك��ون ب�م�ن��زل��ة ب��واب��ة

اقتصادية وثقافية لدولة الكويت
تحقيقا للرغبة السامية بتحويل
الكويت ال��ى م��رك��ز م��ال��ي وت�ج��اري
وتفعيل الرؤية التنموية للدولة.
واستقبل سموه رئيس مجلس
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وال �س �ي��دة
االيزيدية نادية مراد الناجية مما

يسمى بتنظيم ال��دول��ة االسالمية
(داع��ش) بمدينة املوصل العراقية
وذلك بعد احتجازها الشهر.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ال �ق��ائ��د ال�ع��ام
ل� � �ل � ��درك ال� �ف ��رن� �س ��ي ال � �ف� ��ري� ��ق أول
دينيس فافير والوفد املرافق وذلك
بمناسبة زي��ارت��ه ل�ل�ب�لاد وحضر

املقابلة نائب وزير شؤون الديوان
االم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي ال � �ج� ��راح
ووك �ي��ل ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ال�ف��ري��ق
الركن م .هاشم الرفاعي.

ولي العهد استقبل الغانم والمحمد ووزيري
التعليم العالي واألوقاف

ولي العهد مستقبال وزير التربية

استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح ام��س رئيس

 ..ومستقبال وزير العدل

مجلس األمة مرزوق الغانم.واستقبل
سموه سمو الشيخ ناصر املحمد كما
استقبل وزي��ر التربية وزي��ر التعليم

ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى واس �ت �ق �ب��ل
وزي��ر العدل وزي��ر االوق��اف والشؤون
االسالمية يعقوب الصانع.

واستقبل سموه القائد العام للدرك
الفرنسي ال�ف��ري��ق اول دينيس فافير
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه وذل � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة

زيارته للبالد.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة رئ � �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد

الشيخ م�ب��ارك صباح السالم ووكيل
الحرس الوطني الفريق ركن م .هاشم
الرفاعي.
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انطالق احتفالية الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية  2016ومهرجان القرين

المبارك :الكويت تحصد نتائج جهودها
في نشر الفكر المستنير
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء سمو
الشيخ جابر املبارك حرص الحكومة
ع �ل��ى ت��وف �ي��ر امل � �ن ��اخ امل �ل�ائ ��م ل�ل�خ�ل��ق
واالبتكار وتشجيع أبناء الكويت من
املوهوبني في شتى مجاالت الثقافة
والفنون.
وق ��ال ان اخ�ت�ي��ار ال�ك��وي��ت عاصمة
الثقافة اإلس�لام�ي��ة ل�ع��ام  2016يتوج
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت منذ
سنوات طويلة من أج��ل نشر الثقافة
وال��وع��ي وال�ف�ك��ر املستنير وحرصها
البالغ على تكريس الصورة الحقيقية
ل�ل�اس�ل�ام ب��اع �ت �ب��اره دي �ن��ا ل�ل�ت�س��ام��ح
والسالم.
وشدد املبارك في تصريح صحافي
مساء اول من امس على الدور الثقافي
ال��ري��ادي ال ��ذي اضطلعت ب��ه الكويت
منذ الخمسينيات من القرن املاضي
وس�ع�ي�ه��ا إل��ى ن�ش��ر منهج الوسطية
الذي يتسم به الدين اإلسالمي.
ك �م��ا أع� ��رب ع ��ن س �ع��ادت��ه ال�ك�ب�ي��رة
بانطالق فعاليات احتفالية الكويت
عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 2016
وافتتاح الدورة الـ 22ملهرجان القرين
ال�ث�ق��اف��ي ال�ت��ي ت�ت��زام��ن م��ع اح�ت�ف��االت
ال� �ك ��وي ��ت ب ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ن��اس �ب��ات
الغالية على ق�ل��وب أبنائها وأهمها
الذكرى الـ 55الستقالل البالد والذكرى
ال � � �ـ 25ل �ل �ت �ح��ري��ر وال� ��ذك� ��رى ال �ع��اش��رة
ل�ت��ول��ي ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د الجابر
الصباح -حفظه ال�ل��ه ورع ��اه -مقاليد
الحكم.
وقال إن الثقافة بمختلف روافدها
ت� �ش� �ك ��ل ع � �ن � �ص� ��را م� �ه� �م ��ا ف� � ��ي ح� �ي ��اة

املجتمع وتعتبر محورا أساسيا من
محاور التنمية الشاملة ودافعا قويا
لتنشيط امل �ب��ادرات ال�خ�لاق��ة وتعزيز
ال��رص�ي��د ال�ث�ق��اف��ي وامل �خ��زون ال�ف�ك��ري
والحضاري للكويت مشيدا بالجهود
التي بذلها أبناء الكويت من مثقفني
وم �ف �ك ��ري ��ن وف� �ن ��ان�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ح �م �ل��وا
رس��ال��ة إن�س��ان�ي��ة راق �ي��ة إلع�ل�اء مكانة
الكويت في العالم.
ودع ��ا إل��ى ض ��رورة اس�ت�ث�م��ار ه��ذه
ال �ف �ع ��ال �ي ��ات امل �ه �م ��ة إلظ � �ه� ��ار ال ��وج ��ه
ال� �ح� �ض ��اري امل� �ش ��رق ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
والبدء في خطوات جادة من أجل دعم
اإلب ��داع ال�ف�ك��ري وال�ث�ق��اف��ي واالن�ف�ت��اح
ع �ل��ى ث �ق��اف��ات وح � �ض� ��ارات ال �ش �ع��وب
وإع �ل��اء ق�ي��م ال �ت��آخ��ي وال �ت �س��ام��ح في
العالم.

ولفت إلى أن افتتاح مسرح الفنان
عبدالحسني ع�ب��دال��رض��ا ال��ذي تزامن
م��ع ان�ط�لاق مهرجان القرين الثقافي
ال � �ـ 22يعكس ت�ق��دي��ر ال�ك��وي��ت الكبير
واع�ت��زازه��ا البالغ بأبنائها الفنانني
وف �خ��ره��ا ب ��دوره ��م ف��ي إث� ��راء ال�ح�ي��اة
الفنية والثقافية في الكويت واملنطقة.
وك��ان��ت ق��د أق �ي �م��ت م �س��اء اول من
ام � ��س ت �ح��ت رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور س�م��و
الشيخ جابر املبارك احتفالية إطالق
ف�ع��ال�ي��ات (ال �ك��وي��ت ع��اص�م��ة ال�ث�ق��اف��ة
اإلسالمية  )2016وافتتاح الدورة الـ22
مل�ه��رج��ان ال�ق��ري��ن ال�ث�ق��اف��ي وذل��ك على
مسرح الفنان عبدالحسني عبدالرضا
بالساملية.
وق� ��ال وزي� ��ر اإلع �ل��ام وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ورئ� �ي ��س امل�ج�ل��س

تم خالل االحتفال تكريم صاحب
ال �ف �ض �ي �ل��ة اإلم � � � ��ام االك � �ب� ��ر ال �ش �ي��خ
د.أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف
بصفته (شخصية احتفالية الكويت
عاصمة للثقافة اإلسالمية .)2016
كما تم خالل االحتفال تكريم الفنان
القدير عبدالحسني عبدالرضا على
ما قدمه طوال مسيرته الفنية عالوة
على تقديم عرض مسرحي يحاكي
عددا من األعمال الفنية التي قدمها
الفنان خالل مسيرته من مسلسالت
تلفزيونية وأوبريتات ومسرحيات
ي � �ت� ��ذك� ��ره� ��ا ال � �ج � �م � �ه� ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي
والخليجي والعربي.
وف� � �ض �ل��ا ع � � ��ن ذل � � � ��ك ت � � ��م ت� �ك ��ري ��م

الحائزين جائزة ال��دول��ة التقديرية
وال �ت �ش �ج �ي �ع �ي ��ة وه � � ��م د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ي��وس��ف ال �غ �ن �ي��م وال �ش��اع��ر ي�ع�ق��وب
ي��وس��ف ال�س�ب�ي�ع��ي وال �ف �ن��ان س��ام��ي
محمد وامل�خ��رج أحمد عبدالرحمن
الخلف ود.عبدالله محمد الهاجري
ود.مها ناجي غنام ود .أحمد سيد
يعقوب ال��رف��اع��ي وأم��ل عبدالجبار
ال��رن��دي ود .عويد سلطان املشعان
والفنان فاضل سليمان العبار ود.
فيصل عبدالله أبوصليب وعبدالله
غ �ل��وم ال �ص��ال��ح وع �ب��دال �ع��زي��ز سعد
امل �ط �ي ��ري وس ��ام ��ي إب ��راه� �ي ��م س�ع��د
وم �ش ��اري م�ح�م��د ال�ع�ب�ي��د وامل �خ��رج
كامل سليمان العبد الجليل.

وزير اإلعالم مكرما شيخ األزهر

رئيس الوزراء وشيخ األزهر وعدد من الوزراء في مقدمة الحضور

ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال� �ح� �م ��ود ف ��ي ك�ل�م��ة
أل �ق ��اه ��ا ن �ي��اب��ة ع ��ن راع � ��ي ال �ح �ف��ل ان
ان �ط�ل�اق اح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ك��وي��ت ع��اص�م��ة
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ل � �ع � ��ام 2016
ومهرجان القرين الثقافي الـ 22يؤكد
موقع وأهمية دولة الكويت من العالم
اإلسالمي.
وأض � � ��اف ال �ح �م ��ود أن ذل � ��ك ي��ؤك��د
أيضا حرص الكويت على لعب دورها
الثقافي بما يمثله م��ن نهج وسطي
م� �ع� �ت ��دل وم� �ن� �ف� �ت ��ح ي� ��ؤم� ��ن ب ��ال �س�ل�ام
وبالقيم اإلنسانية النبيلة حيث تم
اختيارها مركزا للعمل اإلنساني من
أرفع مرجع أممي.
وق � ��ال إن� ��ه ل �ش��رف ك �ب �ي��ر أي �ض��ا أن
يحتفل معنا شخصيا بهذه االنطالقة

اإلم ��ام األك�ب��ر ال�ش�ي��خ د.أح �م��د الطيب
شيخ األزهر الشريف .
وش��دد ع�ل��ى ح��رص ال�ك��وي��ت خ�لال
ه��ذا العام على أن تبقى وفية إلرثها
ون�ه�ج�ه��ا ودوره� � ��ا ف��ي إظ �ه��ار أب�ه��ى
ص ��ور اإلس �ل��ام ف ��ي زم ��ن ي�س�ع��ى فيه
البعض إلى تشويه هذه الصورة عن
قصد أو غير قصد حيث من واجبنا
أن نواجه تحديات العصر من تطور
ت �ك �ن��ول��وج��ي وس ��رع ��ة ف ��ي االت� �ص ��ال
وال�ت��واص��ل مما جعل م��ن ه��ذا العالم
ق ��ري ��ة ص� �غ� �ي ��رة ت �ت �ش��اب��ك وت �ت �ف��اع��ل
باختالف مكوناتها.
وأض ��اف ان�ن��ا ن��رى م��ن ذل��ك فرصة
عظيمة ل�لاس�لام لكي ينتشر ويظهر
ح�س�ن��ه ل��ذا س�ن��دع��م ال�ث�ق��اف��ة م��ن أج��ل
ت �ل��ك ال �غ��اي��ة ل �ن��رس��خ ق �ي��م ال �ت �س��ام��ح

تكريم شيخ األزهر وعبدالحسين عبدالرضا

املبارك مكرما الفنان عبدالحسني عبدالرضا

وامل �ح �ب ��ة وال � �س �ل�ام ون ��ؤك ��د وس�ط�ي��ة
نهجنا وع�م��ق إي�م��ان�ن��ا وإنسانيتنا
ونمثل تاريخنا بتمسكنا بتقاليدنا
اإلس �ل�ام � �ي ��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة األص �ي �ل��ة
ونكتب مستقبلنا ليحل السالم أينما
حللنا وننشر الفرح والفكر واألمان.
وأك� � � ��د ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال �ح �م ��ود
حرصه م��ع املجلس الوطني للثقافة
وال �ف �ن��ون واآلداب ع�ل��ى ان �ط�لاق ه��ذه
االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة امل� �ه� �م ��ة ب ��ال� �ت ��زام ��ن م��ع
مهرجان القرين الثقافي ال �ـ 22وعلى
تكريم املبدعني من الفنانني ليكونوا
قدوة في املجتمع ولنؤكد على انفتاح
الكويت على التنوع واالبتكار وشدد
على ح��رص ال��دول��ة على دع��م الثقافة
وال�ف�ن��ون واآلداب بكل اإلم�ك��ان��ات مع
ضمان دور الشباب ف��ي رف��ده��ا ألجل
استمراريتها واالرت �ق��اء بها مضيفا
أنه لذلك جاء تأسيس جائزة الكويت
للتميز ال�ش�ب��اب��ي  2016ف��ي ع ��دد من
م� �ج ��االت ال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ل �ت �ت��واك��ب م ��ع ط �م��وح��ات وإب ��داع ��ات
الشباب وحثهم على العمل واملثابرة
والتميز ع��رف��ان��ا منا ب��دوره��م ال�ب��ارز
ب��امل �س��اه �م��ة ف� ��ي ال �ن �م ��و ال �ح �ض ��اري
والثقافي للمجتمعات.
من جانبه قال املدير العام للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) د.عبدالعزيز التويجري
إن اختيار عواصم الثقافة اإلسالمية
ي �ت��م وف �ق��ا ل �ع��راق��ة ت ��اري ��خ ال�ع��اص�م��ة
ومساهماتها في إثراء العمل الثقافي
وه��و األم ��ر ال ��ذي ت�م�ي��زت ب��ه ال�ك��وي��ت
واص � �ف ��ا إي ��اه ��ا ب��امل��دي �ن��ة ال �ن��اه �ض��ة
الجميلة.
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األولويات :إدراج تقرير تأخر القوانين
في الجلسة المقبلة
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات
البرملانية أمس جدول أعمال جلسة
مجلس األمة املقبلة والتقارير التي
ستدرج على جدول األعمال.
وق��ال مقرر اللجنة النائب احمد
الري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي عقب
انتهاء االجتماع ان ج��دول األعمال
سيدرج فيه تقرير لجنة األولويات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�ش��أن م�ت��اب�ع��ة ال�ق��وان�ين
ال� �ت ��ي أق ��ره ��ا امل �ج �ل��س ول � ��م ت �ص��در
لوائحها التنفيذية.
وأض� ��اف الري ان ج ��دول األع �م��ال
سيدرج فيه تقرير اللجنة التشريعية
والقانونية البرملانية بشان إضافة
ف� �ق ��رة ج� ��دي� ��دة ل� �ل� �م ��ادة  180ب �ش��أن
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل��س االم� ��ة

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

إضافة إلى تقرير لجنة شؤون املرأة
واألس ��رة بشأن إض��اف��ة م��ادة جديدة
إل� ��ى ق ��ان ��ون  31ل �س �ن��ة  2008ب �ش��أن
الفحص الطبي للراغبني في ال��زواج

قبل اتمام الزواج.
وذك��ر ان ج��دول االع�م��ال سيدرج
فيه تقرير لجنة الشؤون الخارجية
بشأن املوافقة على االتفاقية املعدلة

للتعاون العربي في مجال اإلغاثة
ومشروع قانون حول انضمام دولة
الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن
البراءات.

الزلزلة يستفسر عن انهاء خدمة
موظف بالكويتية؟
وجه ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات وزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى
الكندري جاء فيه :
ف� � ��ي ش � �ه� ��ر رم � � �ض� � ��ان وب � �ت� ��اري� ��خ
 25ي��ون �ي��و  2015ق� ��ام م ��دي ��ر دائ� ��رة
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ب� ��ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��رف��ع ك �ت��اب إل ��ى م�س��اع��د
الرئيس التنفيذي يطلب فيه إنهاء
ع �ق��د ك ��اب�ت�ن ط� �ي ��ار ك � ��ان ق ��د أم �ض��ى
قرابة  22عامًا في الخدمة بحجة أن
املوظف املذكور قد تقدم بمرضيات
وإج � � � ��ازات وم� ��ن ث ��م ت� �ق ��دم ب��أس �ب��اب
واهية يرفض التدريب على الجهاز
التشبيهي إلنهاء ال��دورة علمًا بأن
املوظف املذكور كان قد تقدم بكتاب
اع �ت��ذار مل�س��ؤول��ه امل�ب��اش��ر ع��ن السفر
إل� ��ى أمل��ان �ي��ا إلت� �م ��ام ال� �ت ��دري ��ب ع�ل��ى
الجهاز التشبيهي ألسباب قانونية
وكان ذلك بتاريخ  25يونيو  2015أي
ان كتاب طلب انهاء التعاقد قد صدر
ف��ي نفس ال�ي��وم وت��م ان�ه��اء اج ��راءات
ان �ه ��اء ال �خ��دم��ة ف ��ي أق ��ل م ��ن أس �ب��وع
أث �ن ��اء ع �م��ل ي ��وم رم �ض��ان��ي م�ط��ال�ب��ا
أفادته باآلتي:
ه ��ل ق� ��ام م ��دي ��ر دائ� � ��رة ال�ع�م�ل�ي��ات
باستدعاء املوظف للوقوف واالطالع
على ما لدى املوظف من أسباب قبل
قرار انهاء خدماته ؟ اذا كانت االجابة
ب�ن�ع��م ف��أرج��و ت ��زوي ��دي ب��امل��راس�لات
الدالة على ذلك؟

د .يوسف الزلزلة

هل أي من املرضيات التي قدمها
امل � ��وظ � ��ف غ � �ي ��ر ص �ح �ي �ح ��ة أو غ �ي��ر
ق��ان��ون�ي��ة أو غ�ي��ر م�ع�ت�م��دة امل��ذك��ورة
ف� ��ي ط �ل ��ب م ��دي ��ر دائ� � � ��رة ال �ع �م �ل �ي��ات
ك��أح��د أس �ب��اب إن �ه��اء خ��دم��ات��ه ؟ اذا
كانت االجابة بنعم فأرجو تزويدي
باملراسالت الدالة على ذلك.
وه��ل االج��ازات امل��ذك��ورة ضمن ما
ورد م ��ن أس �ب ��اب ان �ه ��اء ال �خ��دم��ة قد
ك��ان��ت غ�ي��ر م�ع�ت�م��دة ب�ش�ك��ل ق��ان��ون��ي
؟ اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ف��أرج��و
تزويدي باملراسالت الدالة على ذلك.
وب � � �م � ��ا ان ط � �ل� ��ب م � ��دي � ��ر دائ � � � ��رة
العمليات بحجم انهاء خدمة مواطن
كويتي لديه أسرة فهل قامت رئيسة
امل��ؤس �س��ة أو ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي أو
ح �ت��ى م �س��اع��د ال ��رئ �ي ��س ال �ت�ن �ف �ي��ذي

لشؤون العمليات باستدعاء املوظف
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م��ا ل��دي��ه م��ن أس �ب��اب
وع� �ل ��ى األق� � ��ل إلع� �ط ��ائ ��ه ال� �ح ��ق ع�ل��ى
ال ��رد وت�ف�ن�ي��د ادع � ��اءات م��دي��ر دائ ��رة
ال�ع�م�ل�ي��ات ق�ب��ل امل �ص��ادق��ة ع�ل��ى ق��رار
انهاء خدمته ؟ وباألخص حني نعلم
ب��أن��ه س �ب��ق أن ت�ظ�ل��م ن �ف��س امل��وظ��ف
لكل من سبق واعترض على ق��رارات
اداري ��ة أص��دره��ا نفس م��دي��ر ال��دائ��رة
ب��دأت ف��ي سبتمبر  2014واستمرت
إل��ى فبراير  2015واستكملها حتى
ال� �ي ��وم ه ��ي م �ن �ظ��ورة أم � ��ام ال �ق �ض��اء
الكويتي.
وه ��ل ك ��ان اج � ��راء ان �ه ��اء ال�ت�ع��اق��د
مقصودا بنية اسقاط قضية املوظف
امل�ن�ظ��ورة أم��ام القضاء حتى تنتفي
الصلة بني الطرفني وبالتالي تسقط
ويسقط حقه بالتقاضي ؟
وه��ل ك��ان ب��رن��ام��ج ال�ت��دري��ب ال��ذي
وض��ع للموظف امل��ذك��ور غير مكتمل
وي � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع دل � �ي� ��ل ال �ع �م �ل �ي��ات
ل�ل�ت��دري��ب ؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة بنعم
ف � � ��أرج � � ��و ت� � � ��زوي� � � ��دي ب � � � ��اإلج � � � ��راءات
التصحيحية ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا دائ��رة
العمليات في هذا الشأن.
وه� � � � ��ل ك� � � � ��ان امل � � ��وظ � � ��ف امل� � ��ذك� � ��ور
ملتزمًا بالحضور اليومي وبنسبة
 ٪100بالبرنامج التدريبي إل��ى ما
ق �ب��ل م��وع��د ال �ت��دري��ب ع �ل��ى ال �ج �ه��از
التشبيهي ؟
وم��اال��دور واإلج ��راء ال��ذي اتخذته

أو س�ت�ت�خ��ذه ال�ج�ه��ة ال��رق��اب�ي��ة وه��ي
ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي م ��ن ه ��ذه امل�خ��ال�ف��ة
املتمثلة في برنامج تدريبي ناقص
وي � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع دل � �ي� ��ل ال �ع �م �ل �ي��ات
ل �ل �ت��دري��ب وم� ��ن ث ��م م �ح��اول��ة إج �ب��ار
امل��وظ��ف وت��ره�ي�ب��ه ب��ال�ع�ق��وب��ات كما
ج��رى الح�ق��ا م��ع نفس امل��وظ��ف ال��ذي
ت �س �ل��م ك� �ت ��اب ��ا ب� �ت ��اري ��خ  23ي��ون �ي��و
ي �ت��م ت� �ه ��دي ��ده ب �ك��ل وض� � ��وح إن ه��و
ت��أخ��ر ع��ن االل�ت�ح��اق ب��ال�ت��دري��ب على
ال �ج �ه��از ال �ت �ش �ب �ي �ه��ي ف� ��إن ال �ع��واق��ب
س �ت �ك��ون وخ �ي �م��ة ف ��ي ح ��ال اع �ت��رض
م ��ع ان امل ��وظ ��ف امل ��ذك ��ور وم ��ن وازع
امل �س ��ؤول �ي ��ة ق ��د خ ��اط ��ب امل �س��ؤول�ي�ن
ل� �ت ��ذك� �ي ��ره ��م ب � � �ض � � ��رورة اس � � �ت � ��دراك
خ�ط�ئ�ه��م ال � ��ذي ي �ت �ع��ارض م ��ع دل�ي��ل
العمليات وبالتالي يعتبر مخالفة
ل �ق��وان�ي�ن ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي؟ ف��أرج��و
تزويدي باملراسالت الدالة على ذلك
إن وجدت.
وه � ��ل ق ��ام ��ت ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل� � �خ � ��دم � ��ات ال � � �ط � � �ي� � ��ران ب �م �خ ��اط �ب ��ة
الخطوط الجوية الكويتية للوقوف
ع �ل��ى األس � �ب� ��اب وم � ��ن ث ��م اس �ت��دع��اء
امل��وظ��ف للتحقق م��ن ت�ل��ك األس �ب��اب
عمال باملادة  46من قانون العمل في
ال�ق�ط��اع األه �ل��ي ق�ب��ل امل �ص��ادق��ة على
قرار إنهاء الخدمة ؟ اذا كانت االجابة
ب�ن�ع��م ف��أرج��و ت ��زوي ��دي ب��امل��راس�لات
الدالة على ذلك.

وت��اب��ع ق��ائ�لا إن ��ه س �ي��درج أيضا
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح � ��ول م � �ش ��روع ق��ان��ون
ب �ش��أن االت �ف��اق �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ملكافحة
اإلره � � � ��اب إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت�خ�ص�ي��ص
س��اع�ت�ين م��ن ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س لضم
أرب� �ع ��ة م��واض �ي��ع م�ت�ش��اب�ه��ة ب�ش��أن
ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات وال� � �ت � ��رق� � �ي � ��ات ال� �ت ��ي
اع� �ت� �م ��ده ��ا ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر التجارة والصناعة
ال �س��اب��ق ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
االس �ت �ج ��واب امل �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب د.
عبدالله الطريجي.
وذك ��ر أن امل��وض��وع ال�ث��ان��ي ال��ذي
س �ي �ن ��اق ��ش ض� �م ��ن ال� �س ��اع� �ت�ي�ن ه��و
كتاب نائب رئيس مجلس ال��وزراء

وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة السابق
د .ع �ب��دامل �ح �س��ن امل ��دع ��ج وت �ق��ري��ره
ع��ن ال��رد على ال�ت��وص�ي��ات الخاصة
باستجوابه.
وب�ي�ن ان امل��وض��وع ال�ث��ال��ث ال��ذي
س �ي �ن��اق��ش ض �م ��ن ب �ن ��د ال �س��اع �ت�ين
أي �ض��ا ك �ت��اب وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة ح��ول
التعيينات وال�ت��رق�ي��ات وال�ت�ن�ق�لات
خالل الفترة السابقة مباشرة على
استقالة وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
السابق وكتاب وزي��ر النفط ووزي��ر
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة بشأن
التعيينات وال�ت��رق�ي��ات وال�ت�ن�ق�لات
خ�لال الفترة السابقة مباشرة بعد
استقالة وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
السابق عبداملحسن املدعج.

طنا يقترح تخصيص
أرض على الدائري السابع
كموقع للحراج
ت � �ق� ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا
ب � ��اق� � �ت � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أن
تخصيص أرض ع�ل��ى ال��دائ��ري
السابع كموقع للحراج ونصت
م � � ��واد االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ع�ل��ى
اآلتي:
املادة رقم  :1تخصيص أرض
ل�ح��راج ال�س�ي��ارات على ال��دائ��ري
السابع    .
امل � ��ادة رق� ��م  :2ت �ك��ون م�ج�ه��زة
بخدمات الفحص الفني واملرور
وافرع للبنوك املحلية .
امل��ادة رق��م  :3يكون استئجار
امل� �س ��اح ��ات ب ��أس� �ع ��ار ي �ح��دده��ا
وزير املالية.
املادة رقم  :4يكون تخصيص
م� � �س � ��اح � ��ات ل � �ل � �ف � �ئ� ��ات اآلت � � �ي� � ��ة:
امل�ت�ق��اع��دي��ن وأب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
وغير محددي الجنسية  .
امل� � � � ��ادة رق� � ��م  :5ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
ال ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ
ه��ذا القانون من تاريخ ص��دوره
في الجريدة الرسمية.
وج��اء في املذكرة االيضاحية
لالقتراح بقانون  :عملت الدولة
على استغالل األراض��ي الفضاء
لديها وغير املستغلة حتى هذه
اللحظة وإليجاد مصادر جديدة
ل �ل��دخ ��ل أع � � ��ددت ه � ��ذا االق � �ت� ��راح
ب �ق ��ان ��ون وال � �خ� ��اص ب��اس �ت �غ�لال

محمد طنا

األراض ال�ف�ض��اء وأن �ش��اء ح��راج
ل �ل �س �ي��ارات وه ��و م ��ا ن ��ص عليه
ف� � ��ي م� � ��ادت� � ��ه األول� � � � � ��ى وم � ��ادت � ��ه
الثانية حددت مواصفات حراج
ال� �س� �ي ��ارات وال� �خ ��دم ��ات امل �ق��دم��ة
ف� ��ي ح � � ��راج ال � �س � �ي� ��ارات وامل � � ��ادة
الثالثة استئجار أماكن الحراج
مقابل االنتفاع بهذه املساحات
املخصصة وامل � � � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة
ح� � � ��ددت ال � �ف � �ئ� ��ات ال � �ت� ��ي ي �س �م��ح
ل�ه��ا ب��االس�ت�ئ�ج��ار م�س��اح��ات من
الحراج.
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استقبل السفير التونسي ووفدا صحافيا مصريا

الخرينج :تكريم األمير شيخ األزهر
عرفان بدوره في نشر الوسطية
ب��ارك نائب رئيس مجلس االمة
م� �ب ��ارك الخريج ل�ف�ض�ي�ل��ة االم� ��ام
االكبر د .احمد الطيب شيخ االزهر
ال�ش��ري��ف تكريمه م��ن ل��دن حضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح امير البالد
امل �ف��دى حفظه ال�ل��ه ورع ��اه بمنحه
وس � � ��ام ال� �ك ��وي ��ت ذا ال � ��وش � ��اح م��ن
ال��درج��ة االول� ��ى ت�ك��ري�م��ا ل�ج�ه��وده
ال ��واض� �ح ��ة وامل �ت �م �ي��زة ف ��ي خ��دم��ة
االسالم واملسلمني.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ح ان ه��ذا التكريم
املستحق جاء عرفانا بدور فضيلة
االم� � ��ام االك� �ب ��ر ف ��ي ن �ش��ر االع� �ت ��دال
وال� ��وس � �ط � �ي� ��ة ال � �س � �م � �ح� ��اء ل �ل ��دي ��ن
االس �ل�ام� ��ي ال �ح �ن �ي��ف م ��ؤك ��دا دع��م
االم ��ام االك�ب��ر ال�ت��وج�ه��ات املعتدلة
وم� �ح ��ارب ��ة ال �غ �ل ��و وال� �ت� �ط ��رف ف��ي
الدين واحترامه التعددية الدينية
في العالم.
واش� � ��ار ال �خ��ري �ن��ج ال� ��ى ان ه��ذا
ال �ت �ك��ري��م ل�ف�ض�ي�ل��ة االم� � ��ام االك �ب��ر
ه��و ت �ك��ري��م ل�ل�ن�ه��ج امل �ع �ت��دل ال��ذي
يتبناه فضيلة االم��ام االكبر وهو
ن �ه��ج ال �ك��وي��ت ق �ي��ادة وش �ع �ب��ا في
ت �ع��ام�لات��ه م ��ع ال �ج �م �ي��ع ب��اح �ت��رام

الخرينج مستقبال وفد صحافي مصرفي

االن� �س ��ان ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن دي�ن��ه
ومذهبه وعرقه منطلقني من مبدأ
االن �س��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ع �م��ل م ��ن اج �ل��ه
سمو االمير قائد العمل االنساني
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح.
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب
رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة م � �ب � ��ارك
ال�خ��ري�ن��ج ف��ي م�ك�ت�ب��ه أم ��س سفير
ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ت��ون �س�ي��ة الشقيقة

ل � � ��دى دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت اح � �م � ��د ب��ن
الصغير.
وت� �ط ��رق ال �ل �ق ��اء ال� ��ى ال �ع�ل�اق��ات
املتميزة التي تربط دول��ة الكويت
وج�م�ه��وري��ة ت��ون��س وس�ب��ل تعزيز
وتطوير آفاق التعاون بني البلدين
الشقيقني في مختلف املجاالت.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �خ ��ري �ن ��ج وف� ��دا
ص �ح��اف �ي ��ا م� ��ن ج� �م� �ه ��وري ��ة م�ص��ر
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ح� �ي ��ث أش� ��اد

الخرينج بدور االعالم املصري في
توطيد العالقات بني دولة الكويت
وج �م �ه��وري��ة م �ص��ر وح��رص��ه على
ط��رح القضايا واملوضوعات التي
تهم الشأن العربي بصورة شفافة
وموضوعية بما يحقق املصلحة
العامة.

نحتاج إلى قرارات حكومية ال تنحني أمام بعض المستفيدين

الكندري :انخفاض أسعار النفط دون
الـ 20دوالرا تنذر بكارثة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
ال �ح �ك��وم��ة ب �ط��رح رؤي �ت �ه��ا ال�ح��ال�ي��ة
واملستقبلية في مواجهة انخفاض
اس � �ع� ��ار ال� �ب� �ت ��رول ووص ��ول� �ه ��ا ال��ى
مستويات لم تصل إليها منذ العام
 2003مشيرا الى ان االنخفاض الى
دون  20دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل ق��د ي�ن��ذر
بكارثة فعلية.
واك � � � ��د ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف ��ي ان م �ط ��ال �ب ��ات �ن ��ا وح �ث �ن��ا
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �ت �ق��دي��م خ �ط ��ط ب��دي �ل��ة
ل �ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ل ��م ت�ج��د
ج ��ادة ال�ط��ري��ق الصحيحة وم��ن ثم
ف ��إن اع �ت �م��ادن��ا ال �ك �ل��ي ع �ل��ى م�ص��در
وح � �ي� ��د ل� �ل ��دخ ��ل ي �ج �ع �ل �ن��ا ع ��رض ��ة
ل�لان �ه �ي��ار االق� �ت� �ص ��ادي اذا اس�ت�م��ر
ه�ب��وط اس �ع��ار ال�ن�ف��ط وع ��دم وج��ود
خطط بديلة ع��دا بعض الصناديق

االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وه� ��ذه
وحدها التكفي لتغطية املصروفات
املليارية في موازنة الدولة.
ول � �ف � ��ت ال � � ��ى ان ال � �خ � �ط� ��ط ال� �ت ��ي
طبقتها بعض دول مجلس التعاون
مثال يحتذى به من خالل استقطاب
رؤوس االم ��وال ال�ع��امل�ي��ة وادخ��ال�ه��ا
ف� ��ي ال � �س� ��وق امل �ح �ل �ي ��ة م� ��ع ت �ط��وي��ر
القاعدة السياحية والبنية التحتية
لها وم��ن ث��م اعلنت أن�ه��ا ستحتفل
ب �ت �ص��دي��ر آخ ��ر ب��رم �ي��ل ن �ف��ط ق��ري�ب��ا
وه � ��و دالل� � ��ة ع �ل��ى ع � ��دم اع �ت �م��اده��م
ع�ل��ى ال�ب�ت��رول ف��ي ت�م��وي��ل امليزانية
وايرادها.
واش � � ��ار ال � ��ى ان ك� ��ل امل �ق �ت��رح��ات
امل �ق��دم��ة ف��ي ج��ان��ب ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل يجب ان تناقش جديا ويتم
وضع خطة طوارئ تنفذ في غضون

فيصل الكندري

فترة محددة يتم فيها تقليل الهدر
غ �ي��ر امل� �ب ��رر ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة م ��ع ع��دم
امل �س��اس ب��ام �ت �ي��ازات امل ��واط ��ن ال�ت��ي

ك�ف�ل�ه��ا ال��دس �ت��ور اض ��اف ��ة ال ��ى ع��دم
ت �ع �ط �ي��ل امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ذات
الفائدة واملردود االقتصادي الرابح
موضحا ان البالد تحتاج فعليا الى
اس��اس اق�ت�ص��ادي متني مبني على
تشريعات سليمة وقرارات حكومية
ال ت�ن�ح�ن��ي ام� ��ام امل �ص��ال��ح ال�ض�ي�ق��ة
لبعض املستفيدين.
واع� �ل ��ن ال �ك �ن ��دري ع ��ن امل�س��اه�م��ة
في جميع التشريعات التي تساهم
ف��ي ت�ط��وي��ر امل�ن�ظ��وم��ة االق�ت�ص��ادي��ة
وتنويع مصادر الدخل قائال نحن
ام � � ��ام م� �س ��ؤول� �ي ��ة وط� �ن� �ي ��ة ت�ت�ط�ل��ب
م��ن ال�ج�م�ي��ع ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود بما
يساهم في بقاء اقتصادنا والرفاه
االجتماعي للمواطنني على وتيرته
ال �ت��ي اع �ت��اد ع�ل�ي�ه��ا ج�م�ي��ع اط �ي��اف
املجتمع.

برلمان
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مطيع :ال لتقليص الميزانيات
على حساب الوطن
والمواطن
أش� � � � � � ��اد ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.أح� � � �م � � ��د
م � � �ط � � �ي� � ��ع ب � � �ق� � ��رار س � � �م� � ��و أم � �ي� ��ر
البالد بتقليص ميزانية الديوان
األم � �ي � ��ري م� ��ؤك� ��دا أن� �ه ��ا خ �ط��وة
غ�ي��ر مستغربة من س �م��وه فهو
أش��د الحريصني على مصلحة
ال�ب�ل��د العليا متمنيا أن ت�ك��ون
ه��ذه الخطوة نبراسا للحكومة
التخاذ خطوات أخ��رى مشابهة
وم � � � � ��دروس � � � � ��ة ف� � � ��ي وزارات� � � � �ه � � � ��ا
والقطاعات التابعة لها.
وق� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ال م � � � � � �ط � � � � � �ي� � � � � ��ع إن
ت � �ق � �ل � �ي� ��ص امل � � �ي � � ��زان � � �ي � � ��ات ف ��ي
وزارات وق � � � � �ط� � � � ��اع� � � � ��ات أخ� � ��رى
مطلب مهم شريطة أال يكون
التقليص على حساب الوطن
وامل� ��واط� ��ن ك � �م� ��ا ت� �ح ��دث� �ن ��ا ف��ي
تصريحات سابقة فهناك كثير
م��ن امل �ي��زان �ي��ات املرصودة في

د.أحمد مطيع

ب� � �ع � ��ض ال� � �ق� � �ط � ��اع � ��ات م� �ب ��ال ��غ
فيها وباإلمكان ترشيدها.

القضيبي :العلي يتحمل
المسؤولية السياسية عن
قسائم الصلبوخ المسحوبة
اس� �ت� �غ ��رب ال� �ن ��ائ ��ب أح �م��د
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ت � � �ج� � ��اوز وزي� � ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
ل� � �ل � ��وائ � ��ح ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للصناعة وت�س�ل�م��ه تظلمات
ب � �ش � �ك� ��ل م� � �ب � ��اش � ��ر م� � � ��ن ق �ب ��ل
أص� �ح ��اب ق �س��ائ��م ال �ص �ل �ب��وخ
وات � � �خ � � ��اذ ق � � � � � ��رارات ف � ��ي ت �ل��ك
ال �ت �ظ �ل �م��ات رغ � ��م أن ال�ل�ج�ن��ة
املختصة بنظر تلك التظلمات
سبق لها أن رفضتها.
وقال القضيبي في تصريح
صحفي إن ما يقوم به الوزير
ال� �ع� �ل ��ي ي �ع �ي��د ال� � ��ى األذه � � ��ان
قضية األنابيب النفطية التي
ح �م �ل��ت ت� � �ج � ��اوزات م �ش��اب �ه��ة
ف��ي ال �ل �ج��وء ال ��ى ق �ن��وات غير
معنية ف��ي ت�ق��دي��م التظلمات
وت� �ج ��اوز ال ��وزي ��ر ف ��ي ال��وق��ت
ذاته الجهات املختصة وكسر
ق ��رارات� �ه ��ا م �ت �س��ائ�لا إن ك��ان
ك��ل م�ت�ن�ف��ذ ي �ت �ج��اوز ال�ل��وائ��ح
اإلداري ��ة باللجوء ال��ى الوزير
م �ب��اش��رة ب �ع��د رف ��ض تظلمه
ف �م��ا ق �ي �م��ة ال �ه �ي �ك��ل اإلداري
واللوائح؟
وكشف القضيبي أن الوزير
العلي ادخ��ل تعديالت مريبة
ع �ل��ى ض ��واب ��ط واش� �ت ��راط ��ات
ت �خ �ص �ي��ص وس� �ح ��ب ق �س��ائ��م
ت� �خ ��زي ��ن ال� �ص� �ل� �ب ��وخ م� �ح ��ذرا
ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه م ��ن تطبيق

أحمد القضيبي

التعديالت بأثر رجعي بهدف
إع � � ��ادة ال �ق �س��ائ��م امل �س �ح��وب��ة
بقرار من هيئة الصناعة.
وأض� � � � � ��اف ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي أن
ال� �ق� �س ��ائ ��م امل� �س� �ح ��وب ��ة إن ل��م
ي � �ص� ��در ب� �ه ��ا ق� � � ��رار ال �س �ح��ب
وي � �ن � �ف� ��ذ ك � �م� ��ا ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ي ��ه
اللجنة فإن الوزير سيتحمل
امل�س��ؤول�ي��ة السياسية كاملة
وف� � � � � ��ورا الف� � �ت � ��ا إل� � � ��ى أن م��ن
س �ح �ب��ت ق �س �ي �م �ت��ه ب��إم �ك��ان��ه
التقدم مجددا على الحصول
ع�ل��ى قسيمة وف��ق ال�ض��واب��ط
وقرار اللجنة املختصة.
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نواب يطالبون بتحرك الخارجية إلطالق
سراح الكويتي المختطف بلبنان
ك �ش��ف ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب ع ��ن دع ��وة
أعضاء اللجنة الخارجية النائب االول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ال� ��ى امل�ج�ل��س
إلطالع النواب على التحركات إلطالق
س ��راح امل��واط��ن محسن ب ��راك العجمي
في اسرع وقت
حيث قال النائب د.محمد الحويلة
إن� ��ه أج � ��رى ات� �ص ��اال م ��ع س �م��و رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء ورئ�ي��س مجلس األم��ة
والنائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية
والسفير الكويتي في لبنان عبدالعال
ال �ق �ن��اع��ي مل �ت��اب �ع��ة ق �ض �ي��ة امل�خ�ت�ط��ف
محسن العجمي والستثمار عالقتنا
النيابية ف��ي لبنان وتفعيلها وبحث
م� ��ع وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة آل� �ي ��ة ال �ت �ح��رك
ال�ت��ي تضمن ع ��ودة املختطف محسن
العجمي.
وأض ��اف ال�ح��وي�ل��ة أن ن��ائ��ب رئيس

.د محمد الحويلة

م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
أك ��د أن ال �ك��وي��ت س �ت �ب��ذل ك ��ل ال�ج�ه��ود
الدبلوماسية لضمان سالمة املختطف
وعودته معافى لذويه.
وأوضح انه في اتصال مع سفارتنا
ف��ي لبنان أك��د القائم ب��األع�م��ال محمد
ال ��وق� �ي ��ان أن ال� �س� �ف ��ارة ت �ع �م��ل ب �ك��ام��ل

طاقتها بمعية السفير وطاقم السفارة
وأن ه �ن��اك ب�ح�ث��ا وت�ح�ق�ي�ق��ا موسعني
واستنفارا أمنيا للتوصل اليه.
واخ�ت�ت��م ال�ح��وي�ل��ة ق��ائ�لا ن�س��أل الله
أن ي��وف��ق ال ��وزارة وأرك ��ان ال�س�ف��ارة في
مساعيهم الدبلوماسية الحثيثة وأن
يعود العجمي ساملا معافى لذويه.
م��ن ج��ان�ب��ه ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال �ع��دوان��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��دخ��ل
ال � �س ��ري ��ع ل� � ��دى ال � �ج � �ه ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ال ��رس � �م � �ي ��ة ل � �ل� ��وص� ��ول ال � � ��ى امل� ��واط � ��ن
الكويتي املخطوف منذ يومني.
واضاف العدواني ان على السلطات
اللبنانية ب��ذل ج�ه��ود حثيثة الط�لاق
س� ��راح ال�ع�ج�م��ي الس �ي �م��ا أن �ه��ا ت�ع��رف
كما ف��ي ح ��وادث اخ��رى امل�س��ؤول�ين عن
ه��ذا العمل االج��رام��ي وع�ل��ى الحكومة
الكويتية متابعة الحادث حتى يعود
امل � ��واط � ��ن ال �ك ��وي �ت ��ي ال � ��ى اه� �ل ��ه س��امل��ا
معافى.

وم��ن جهته ق��ال النائب محمد طنا
ان خطف امل��واط��ن الكويتي من مزرعة
في لبنان وهو امر محزن جدا مضيفا
ان��ه م��ن امل��ؤل��م ج��دا ان يخطف م��واط��ن
عربي مسلم في بلد عربي مسلم.
وط��ال��ب ط�ن��ا وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ب��أن
ت�ب��ذل م��ا تملكه م��ن ع�لاق��ات بالتحرك
مل�ع��رف��ة مصير امل��واط��ن امل�ف�ق��ود داع�ي��ا
ال ��ى وج� ��ود ب �ي��ان ي��وم��ي م��ن ال �س �ف��ارة
الكويتية في لبنان إلطالع اهل الكويت
ع �ل��ى م��ا ي �ح��دث وان ت��وض��ح االم��اك��ن
االم� �ن ��ة وغ �ي ��ر اآلم� �ن ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ب�ع��د
ان ت �ك ��ررت ح � ��وادث خ �ط��ف امل��واط �ن�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ل �ب �ن��ان .وب�ي�ن ط�ن��ا ان��ه
س�ي��دع��و ال �ن��واب ف��ي ل�ج�ن��ة ال�خ��ارج�ي��ة
البرملانية ال��ى دع��وة وزي��ر الخارجية
ال� � ��ى امل� �ج� �ل ��س إلط � �ل ��اع ال� � �ن � ��واب ع�ل��ى
ال�ت�ح��رك��ات الط�ل�اق س ��راح امل��واط��ن في
اسرع وقت.

طالب العمير بمحاسبة المتورطين وإحالتهم على النيابة العامة

حماد :رفض ديوان المحاسبة ممارسة
المطار انتصار للقانون
أش� � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد
ب � �ق ��رار دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��رف��ض
م �م��ارس��ة م �ش��روع إن �ش��اء وإن�ـ�ج��از
وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى ال��رك��اب
ال �ج��دي��د ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
 IIاس�ت�ن��ادا إل��ى ح�ج��م ال�ت�ج��اوزات
الضخمة التي تم رصدها والرتفاع
التكلفة املالية وعدم ربط املشروع
بمبنى املطار الحالي وع��دم التزام
االش �ت��راط��ات وامل��واص �ف��ات الفنية
وغ � �ي� ��اب م � ��وازن � ��ة ب� �ن ��د ال �ت �ش �غ �ي��ل
وال �ص �ي��ان��ة م��ؤك��دا ان ق ��رار دي ��وان
املحاسبة أثبت أنه الذراع الرقابية
ملجلس االمة والحصن اآلمن الذي
ي �ح �م��ي م �ص��ال��ح ال� ��دول� ��ة وي��وق��ف
ال �ت �ع ��دي ��ات ع �ل��ى األم� � � ��وال ال �ع��ام��ة
معتبرا ان دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بهذا
ال� ��رف� ��ض ان �ت �ص ��ر ل �ل �ق��ان��ون وك� ��ان
ب �م �ث��اب��ة ال �س �ي��ف ال �ق��اط��ع ل�ل�ف�س��اد
واملفسدين .
وزاد حماد ان تلك التوصيات
ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
والرافضة لهذه املمارسة املشبوهة
ت��ؤك��د ص�ح��ة موقفنا ال ��ذي اعلناه
وأكدناه مرارا وتكرارا بعد أن ُ
ثبت
لدينا حجم التجاوزات واملخالفات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة واالداري � � � � ��ة
وشبهات استغالل النفوذ وتعمد
اه� � � ��دار وت� �ب ��دي ��د األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة

سعدون حماد

ل� �ل ��دول ��ة ب �م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ت �ت �ج��اوز
قيمتها  600مليون دي�ن��ار كويتي
م��ن خ�ل�ال م �ش��روع إن �ش��اء وإن�ـ�ج��از
وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى ال��رك��اب
الجديد بمطار الكويت ال��دول��ي II
وذل ��ك م ��رورا بجميع امل��راح��ل منذ
طرح املناقصة ثم املمارسة وحتى
تعمد تنفيع وترسية املشروع على
إح � ��دى ال �ش��رك��ات ب�ع�ي�ن�ه��ا بمبلغ
خ�ي��ال��ي ب�ل��غ م �ل �ي��ارا و 312مليون
دينار كويتي.
وأش � � � � � � ��ار ح � � �م� � ��اد ال� � � � ��ى وج � � ��ود
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ف �ن �ي��ة
واالخ� �ط ��اء ال�ج�س�ي�م��ة وال �خ �ل��ل في
التصميم وعدم تطابق املواصفات
واملتطلبات الفنية الكاملة لنطاق

االع � � �م� � ��ال وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات امل � �ش� ��روع
ول � �ق� ��د ت ��رج� �م� �ن ��ا م ��وق� �ف� �ن ��ا ع �م �ل �ي��ا
باالستجواب ال��ذي قدمناه لوزير
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ال �س ��اب ��ق اح �م��د
ال� �ج� �س ��ار وم ��اق ��دم� �ن ��اه اي� �ض ��ا ال��ى
هيئة مكافحة ال�ف�س��اد م��ن وث��ائ��ق
وم � �س � �ت � �ن� ��دات ت � ��ؤك � ��د امل� �خ ��ال� �ف ��ات
وال� � �ت �ل��اع � ��ب ال � � � ��ذي ش � � ��اب ع �م �ل �ي��ة
ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ة ال �ف��ائ��زة
ب�م�ب�ل��غ خ �ي��ال��ي ب �ل��غ م �ل �ي��ارا و312
مليون دينار كويتي .
ودع� � � ��ا ح � �م� ��اد وزي� � � ��ر االش � �غ� ��ال
ال�ع��ام��ة د .علي العمير إل��ى سرعة
م� �ح ��اس� �ب ��ة امل� � �ت � ��ورط �ي��ن ف � ��ي ه ��ذه
ال � �ت � �ج ��اوزات ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ع�م�ل�ي��ة
ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ة ال �ف��ائ��زة
باملمارسة واحالتهم على النيابة
العامة وذلك بعد صدور توصيات
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��رف��ض امل�ش��روع
اس� �ت� �ن ��ادا إل � ��ى ح �ج��م ال� �ت� �ج ��اوزات
الضخمة التي تم رصدها .
واوض� � � ��ح ح� �م ��اد ان م� ��ن ت�ل��ك
ال � �ت � �ج � ��اوزات ال� �خ� �ط� �ي ��رة ف� ��ي ه ��ذه
امل� �م ��ارس ��ة وامل ��وث� �ق ��ة ب��امل �س �ت �ن��دات
قيام اللجنة التي تترأسها وكيلة
ال � � � ��وزارة ب� ��دراس� ��ة ه� ��ذه امل �م��ارس��ة
الضخمة خالل اسبوع واح��د فقط
ب�ت�ع��اون�ه��ا واالس �ت �ش ��اري ال�ع��امل��ي
«ف� ��وس � �ت� ��ر» ف � ��ي ح �ي��ن ان ال �ل �ج �ن��ة

السابقة املشكلة برئاسة الوكيلة
ن �ف �س �ه��ا اي �ض ��ا ل� ��دراس� ��ة م�ن��اق�ص��ة
امل �ش��روع قبل الغائها عند الطرح
االول ب� �ق ��رار م ��ن ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز االب � ��راه � �ي � ��م رف �ض��ت
امل �ن��اق �ص��ة ب �ن��اء ع �ل��ى رأي ال�ل�ج�ن��ة
واملستشار العاملي بعد دراستها
مل� ��دة ارب� �ع ��ة اش �ه��ر ل �ت��أت��ي ال�ل�ج�ن��ة
ال�ح��ال�ي��ة ب��رئ��اس��ة ال��وك�ي�ل��ة نفسها
وتوافق على املمارسة بعد اسبوع
واح ��د ف�ق��ط وه��و االم ��ر ال ��ذي يثير
الكثير من عالمات االستفهام.
وش� � ��دد ح� �م ��اد ع �ل ��ى ض � ��رورة
م �ح��اس �ب��ة ج �م �ي��ع امل �ت �س �ب �ب�ين ف��ي
ض� �ي ��اع واه � � � ��دار األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ن�ت�ي�ج��ة ال �ت�ل�اع��ب ف ��ي تلك
املمارسة وال�ت��ي منها اه��دار مبلغ
ع �ش��ري��ن م �ل �ي��ون دي �ن ��ار وال �ت ��ي تم
ت �س �ل �ي �م �ه��ا امل� �ك� �ت ��ب االس � �ت � �ش ��اري
العاملي فوستر حيث اثبت دي��وان
املحاسبة أن دراسته كانت مبهمة
وغير دقيقة وال يعتد بها في مثل
هذه املشاريع الكبرى ما يستدعي
م ��ن ال� ��وزي� ��ر امل �ط��ال �ب��ة ب ��اس� �ت ��رداد
ت �ل��ك امل �ب��ال��غ وم �ع��اق �ب��ة امل �ت��ورط�ين
ومالحقتهم قضائيا.

العوضي يستقبل القائم
بأعمال السفارة الليبية

العوضي مستقبال عبدالعالي أنور املرتضى

استقبل رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون
الخارجية البرملانية النائب كامل
ال �ع ��وض ��ي ام� ��س ال �ق ��ائ ��م ب��أع �م��ال
ال � �س � �ف� ��ارة ال �ل �ي �ب �ي��ة ل� � ��دى ال� �ب�ل�اد
عبدالعالي أنور املرتضى.
وج��رى خالل اللقاء استعراض

ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن وس� � �ب � ��ل ت� �ط ��وي ��ره ��ا
وتعزيزها في شتى املجاالت كما
ت �ب��ادل ال �ج��ان �ب��ان وج �ه��ات النظر
حيال عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام املشترك.

الهاجري يقترح تعديل قانون
حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة
ق� �ـ ��دم ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
اقـتراحا بقـانون بشأن بإضافة فقرة
ج��دي��دة ل�ل�ق��ان��ون رق��م  8لسنة 2010
ف ��ي ش� ��أن ح �ق ��وق األش � �خ ��اص ذوي
االعاقة مع إعطائه صفة االستعجال.
وج � ��اء ف ��ي ن ��ص اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة  18م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 8ل� �س� �ن ��ة  2010ف � ��ي ش � � ��أن ح �ق ��وق
االشخاص ذوي االعاقة:
م��ادة أول��ى :تلتزم الهيئة العامة
للشباب والرياضة اتخاذ االجراءات
الالزمة لضمان إقامة اتحاد خاص
برياضة املعاقني تندرج تحته جميع
االندية الرياضية الخاصة برياضة
امل �ع ��اق�ي�ن وف � ��ق ش� � ��روط االت � �ح� ��ادات
الدولية املعتمدة والخاصة برياضة
امل�ع��اق�ين على ان ت�ك��ون ه��ذه االن��دي��ة
في جميع محافظات دولة الكويت.
م��ادة ث��ان�ي��ة :على رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
تنفيذ أحكام هذا القانون.
وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي �ـ��ة
ل�ل�اق �ت��راح ب �ق��ان��ون :ت�ض�م��ن ال�ف�ص��ل
ال �خ��ام��س م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 2010ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق االش �خ��اص
ذوي االع��اق��ة اح �ك��ام��ا ع��دي��دة تكفل
ان��دم��اج ذوي االحتياجات الخاصة
ف��ي امل�ج�ت�م��ع وال ��زم ال �ق��ان��ون ال��دول��ة
م� �م� �ث� �ل ��ة ب � � � � ��ال � � � � ��وزارات وال � �ه � �ي � �ئ ��ات
وامل � � ��ؤس� � � �س � � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ
االج� � � � � � � � ��راءات امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
تمتع ذوي االع��اق��ة ب�ك��اف��ة حقوقهم
امل��دن �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق تنص املادة 18
م��ن ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ع�ل��ى ان تلتزم
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ض�م��ان

ماضي الهاجري

إق � ��ام � ��ة ان � ��دي � ��ة وم � � ��راك � � ��ز ل �ل �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي والثقافي وللترفيه وفقا
للمواصفات العاملية الخاصة بذوي
االع��اق��ة ف��ي جميع م�ح��اف�ظ��ات دول��ة
ال �ك��وي��ت وذل � ��ك ب �ه��دف دم �ج �ه��م في
املجتمع ال�ك��وي�ت��ي واس�ت�ك�م��اال لهذا
ال� �ن ��ص وح� �ي ��ث ان � ��ه الب � ��د م� ��ن ق �ي��ام
اتحادات رياضية تنظم تحت لوائها
ه��ذه االن��دي��ة الرياضية وتعمل على
ت �ط��وي��ر امل �ن��اش��ط امل �خ �ت �ل �ف��ة وت�ق�ي��م
امل � �ن ��اف � �س ��ات ب �ي��ن االن � ��دي � ��ة وت ��رت ��ب
مشاركتها الداخلية والخارجية.
وتتولى وضع النظم والضوابط
ال �ل��ازم � ��ة اس � � ��وة ب �م ��ا ت� ��م ال �ع �م ��ل ب��ه
ال� ��دول� ��ة امل �ت �ق��دم��ة ل � ��ذا رئ � ��ي ت�ع��دي��ل
املادة  18تلزم الهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ب� ��أن ت �ت �خ��ذ االج � � ��راءات
وال� �ت ��داب� �ي ��ر ال�ل��ازم� ��ة ل �ق �ي��ام ات �ح��اد
خاص برياضة املعاقني تندرج تحت
االن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة ال�خ��اص��ة امل�ش��ار
ال �ي �ه��ا ف ��ي ال �ف �ق ��رة األول � � ��ى م ��ن ذات
املادة  18على ان يكون قيام االتحاد
امل ��ذك ��ور وف ��ق ال �ش ��روط وال �ض��واب��ط
املعمول بها عامليا.
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برنامج «هاش تاغ» ناقش قضية «الشهادات المزورة»

أبل :عقوبات مغلظة لمن يدعي صفة علمية
أو يتولى منصبا بشهادة مزورة
ناقش برنامج هاش تاغ الذي يبث على تلفزيون
المجلس قضية الشهادات المزورة بحضور رئيس
لجنة تنمية الموارد البشرية د .خليل أبل والمدير
العام للجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي وضمان
جودة التعليم د .نورية العوضي اللذين تحدثا عن
أبعاد المشكلة وحلولها وكيفية التعامل حاليا
مع الطالب المبتعثين للدراسة في جامعات غير
معتمدة وإلى التفاصيل:

د .خليل ابل

ف� ��ي ب� ��داي� ��ة ال� � �ح � ��وار اس �ت �ع��رض
ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل أب��ل أش �ك��ال ت��زوي��ر
ال �ش �ه��ادات العملية ق��ائ�لا :ال�ت��زوي��ر
ل��ه ع��دة أش �ك��ال ف��إم��ا أن ت �ك��ون ه��ذه
ال � �ش � �ه� ��ادة ل� ��م ت � �ص ��در أس� ��اس� ��ا م��ن
ال � �ج ��ام � �ع ��ة ال � �ت� ��ي ي� ��دع� ��ي ص ��اح ��ب
ال �ش �ه��ادة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ش�ه��ادت��ه
م�ن�ه��ا وإم ��ا م��ن خ�ل�ال ال �ت�لاع��ب في
كشف ال��درج��ات وتحريف النتيجة
ك�م��ا أن ه �ن��اك ش �ه ��ادات ج� ��اءت من
ج ��ام �ع ��ات أش� �ب ��ه ب ��ال �ب �ق ��االت ت �ق��وم
ب� � ��إص� � ��دار ش � � �ه� � ��ادات غ� �ي ��ر ع �ل �م �ي��ة
وال أك ��ادي� �م� �ي ��ة وه � �ن� ��اك ج��ام �ع��ات
معتمدة وتعامل الطلبة الكويتيني
وال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن ب� �ط ��ري� �ق ��ة خ ��اص ��ة
ف�ل�ا ت �ك��ون ال �ش �ه��ادة ال �ت��ي ح�ص�ل��وا
عليها من تلك الجامعات أكاديمية
باملعنى الصحيح.
وش��دد ال�ن��ائ��ب أب��ل على خطورة
ان �ت �ش��ار أص� �ح ��اب ت �ل��ك ال �ش �ه��ادات
في املجاالت املختلفة ضاربا مثاال
بالطبيب املزور وما يمكن أن يكون
ق��د أح��دث��ه م��ن ك ��وارث ل��و أن��ه باشر
ع�ل�اج امل��رض��ى م�ع�م�م��ا ه ��ذا ال�ح�ك��م
ع�ل��ى ك��ل م��ن ي�ح�م��ل ش �ه��ادة م��زورة
ف��ي أي م�ج��ال م��ن امل �ج��االت ويعمل
بها فإنه سيسبب كوارث كبيرة في
مجال عمله ومن ثم وجب التصدي
بحزم لحملة هذه الشهادات حفاظا
على املجتمع من التبعات الكارثية
الس �ت �م��رار ت �ل��ك ال�ق�ض�ي��ة م��ؤك��دا أن
امل � ��وض � ��وع ي� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى م��راج �ع��ة
بيانات وج��رد ومتابعة م��ن دي��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ج�ه��ات العلمية
املختصة.
وأكد أبل أن الخلل في الشهادات
ال �خ ��ارج �ي ��ة ل �ي��س ول� �ي ��د ال �س �ن��وات
األخ �ي��رة وإن �م��ا ه��و ق��دي��م وي��رت�ب��ط
ب�ب��دء إي�ف��اد ال�ط�لاب الكويتيني إلى

ال� �خ ��ارج ل �ل��دراس��ة م �ن��ذ ال�س�ت�ي�ن��ات
مرجعا ه��ذا الخلل إل��ى ع��دم وج��ود
ج�ه��ة م��رك��زي��ة الع �ت �م��اد ال�ج��ام�ع��ات
الخارجية في ظل اختالف اللوائح
ب�ي�ن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وغ �ي��ره��ا من
مؤسسات الجهات العلمية وديوان
ال�خ��دم��ة ح�ي��ث إن ل�ك��ل منهم قائمة
ب �ج��ام �ع��ات خ��ارج �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ع��ن
ق��وائ��م الجهات األخ��رى مشيرا إلى
أهمية ال��دور ال��ذي يقوم به الجهاز
ال� ��وط � �ن� ��ي ل�ل�اع� �ت� �م ��اد األك� ��ادي � �م� ��ي
وض �م��ان ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م وم�ط��ال�ب��ا
ب ��أن ي �ك��ون ه ��ذا ال� ��دور أع ��م وأش�م��ل
ل� �ي� �ك ��ون م � �س� ��ؤوال ع� ��ن ال �ج��ام �ع��ات
ليس في خ��ارج الكويت فقط وإنما
داخ�ل�ه��ا أي �ض��ا ب�م��ا ي�ع�ن��ي أن يقوم
الجهاز بتقييم البرامج التعليمية
في الجامعات الخاصة.
واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب أب� ��ل أن ق�ض�ي��ة
الشهادات امل��زورة سببها الرئيسي
ي� � �ع � ��ود إل� � � ��ى س� � � ��وء إدارة ول� �ي ��س
البيروقراطية املتفشية بني الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ك��اش�ف��ا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
ع��ن ن�ي�ت��ه ال �ت �ق��دم ب�م�ق�ت��رح ب�ق��ان��ون
لسد ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة ف��ي قانون
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال �خ��اص��ة
بتلك القضية.
وأمل� � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب أب � ��ل إل � ��ى وج� ��ود
مسؤولني في وزارة التعليم العالي
ي� �س� �ت� �ف� �ي ��دون م � ��ن ال� ��وض � ��ع ال �ق��ائ ��م
ملنح أقربائهم ش �ه��ادات علمية من
الجامعات غير املعتمدة م��ن خالل
ف �ت��ح ال� �ب ��اب ل�ل�ت�ق��دي��م ب �ه��ا مل ��دة من
الوقت وم��ن ثم يتم إغالقه على من
ت ��م ق �ب��ول��ه وب �ع��د ذل ��ك ي �ت��م اع�ت�م��اد
ش�ه��ادات�ه��م معتبرا أن ذل��ك التعمد
جناية في حق البلد يجب محاسبة
املتسببني بها كما أن هناك شهادات
تعتمد قياسا على اعتماد شهادات

س��اب�ق��ة ل�ن�ف��س ال�ج��ام�ع��ة م��ؤك��دا أن
قضية االبتعاث والتعليم بالخارج
م�ل��ف معقد ت�ش��وب��ه ال�ف��وض��ى التي
تحتاج إلى من يوقفها حفاظا على
كيان الدولة من االنهيار.
وت��اب��ع أن م��ن مظاهر ومسببات
املشكلة أيضا عدم مرونة العديد من
الجامعات داخ��ل الكويت ورفضها
ق �ب��ول أص �ح��اب ال�ن�س��ب املنخفضة
في الثانوية العامة فال يكون أمام
أصحاب هذه النسب إال اللجوء إلى
الدكاكني الخارجية للحصول على
شهادة مضروبة ومزورة.
وف � ��ي ق �ض �ي��ة أخ� � ��رى ان �ت �ق ��د أب ��ل
ل �ج��وء ال �ج �ه��از ال��وط �ن��ي ل�لاع�ت�م��اد
األك � ��ادي� � �م � ��ي إل � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ال� �ف� �ت ��وى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ل � �ف� ��ك االش� � �ت� � �ب � ��اك ف��ي
االخ�ت�ص��اص��ات بينه وب�ين مجلس
الجامعات الخاصة باعتبار أن ذلك
ي�ح�ت��اج إل ��ى وق ��ت ط��وي��ل ل�ل��وص��ول
إل��ى نتيجة أم��ا القضية املطروحة
فتحتاج إلى قرارات عاجلة مقترحا
أن يفض االشتباك من خالل مرسوم
عاجل لتمكني الجهاز م��ن مباشرة
ع �م �ل��ه ل �غ �ل��ق ال� �ب ��اب أم � ��ام ان �ض �م��ام
املزيد من أصحاب الشهادات املزورة
لسوق العمل.
وأشار إلى وجود قرار في مجلس
األم� � � ��ة ل� �ل� �ت� �ص ��دي ل� �ت� �ل ��ك ال� �ظ ��اه ��رة
م��ن خ�ل�ال امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ق�ت��رح أن
تقوم لجنة برملانية بالتحقيق في
الشهادات التي تم الحصول عليها
من الخارج عن طريق إجازة الدراسة
ب� �ك ��ل م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � ��دول� � ��ة م ��ؤك ��دا
أن وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي يتحمل
امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وم �ط��ال �ب��ا
ب ��إح ��ال ��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي�ث�ب��ت
تورطهم في تلك القضية وإحالتهم
ل�ل�ن�ي��اب��ة ب��اع�ت�ب��ار أن �ه��م ي�س��اه�م��ون

ف��ي تدمير م��ؤس�س��ات ل�ل��دول��ة الفتا
إل��ى أن ق��ان��ون ال �ج��زاء ي�ج��رم جميع
أشكال التزوير وع��ن وج��ود اقتراح
بقانون يعاقب ك��ل م��ن يدعي صفة
علمية بالحبس والغرامة.
ك� � �م � ��ا ل� � �ف � ��ت إل� � � � ��ى ع� � � � ��دم وج � � ��ود
ت �خ �ط �ي��ط ل� � ��دى ال � �ج � �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ح ��ول ال�ت�خ�ص�ص��ات ال �ت��ي شملتها
ال �ب �ع �ث��ات ال ��دراس � �ي ��ة ك �م��ا أن دور
املكاتب الثقافية في الخارج ضعيف
وال يوفر فرصا حقيقة ألبنائنا في
الجامعات املعتمدة.
وبدورها أكدت د.نورية العوضي
امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� �ل� �ج� �ه ��از ال ��وط� �ن ��ي
لالعتماد االكاديمي وضمان جودة
التعليم عظم املسؤولية امللقاة على
ع��ات��ق ال �ج �ه��از ال��وط �ن��ي ل�لاع�ت�م��اد
األكاديمي وقالت إن تلك املسؤولية
تتعلق بتحديد مؤسسات التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي�س�م��ح
ل �ل �ط�لاب ال �ك��وي �ت �ي�ين ال� ��دراس� ��ة بها
واع �ت �م��اد ش�ه��ادات�ه��ا س ��واء تعلقت
بدرجة البكالوريوس أم املاجستير
وال � ��دك � �ت � ��وراه م �ش �ي��رة إل � ��ى أن � ��ه ل��ن
يسمح باعتماد أي ش�ه��ادة تخرج
من جامعة غير م��وج��ودة بالقائمة
املعتمدة من الجهاز الوطني.
وق��ال��ت ال �ع��وض��ي إن ال �ش �ه��ادات
امل� ��زورة ت��م رص��د ال�ع��دي��د م�ن�ه��ا من
خالل عمل الجهاز الوطني وتوجد
ب��ه ش �ه��ادات تحمل أخ�ت��ام��ا م��زورة
ل� �ج ��ام� �ع ��ات ع ��ري� �ق ��ة وم� �ص ��دق ��ة م��ن
خارجيات بالد التخرج مشيرة إلى
ان املشكلة الكبرى أن تلك الشهادات
مصدقة م��ن القنصليات الكويتية
وم� �م� �ه ��ورة ب �ت��وق �ي��ع ال �ق �ن �ص��ل وأن
ال� �ج� �ه ��از ال ��وط� �ن ��ي ق� ��د ت� � � ��دارك ت�ل��ك
الثغرة بطلب اجتماع مع املسؤولني
في وزارة الخارجية حيث تم إصدار

ت�ع�م�ي��م ع �ل��ى ج�م�ي��ع س �ف��ارات �ن��ا في
ال � � �خ � ��ارج ن� �ق ��ل ص�ل�اح� �ي ��ة اع �ت �م ��اد
ال �ش �ه��ادات ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن القنصلية
إلى املكتب الثقافي مشيدة بتعاون
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة وس��رع��ة التفاعل
مع مطلب الجهاز الوطني.
وقالت العوضي إن قضية ضبط
ج � ��ودة ال �ت �ع �ل �ي��م ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام
ك� �ب� �ي ��ر م� � ��ن ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
ووجود توجيهات للجهاز الوطني
لالعتماد االكاديمي بالقيام بدوره
لتحقيق ذل��ك وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ف��إن
الجهاز يبذل جهوده لضبط جودة
ال �ت �ع �ل �ي��م م ��ا ب �ع��د ال� �ث ��ان ��وي س ��واء
داخل الكويت أم خارجها فضال عن
تحديد املؤسسات العلمية املسموح
باعتماد شهاداتها.
وتحدثت د.ال�ع��وض��ي ع��ن وج��ود
إش� �ك ��ال� �ي ��ة ت� �ع ��رق ��ل ق � �ي� ��ام ال� �ج� �ه ��از
ال��وط�ن��ي ب� ��دوره تتمثل ف��ي ت��داخ��ل
االخ�ت�ص��اص��ات بينه وب�ين مجلس
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة الف�ت��ة ف��ي ه��ذا
الصدد إل��ى وج��ود ق��رار من الفتوى
والتشريع بأحقية الجهاز الوطني
ل�لاع�ت�م��اد األك��ادي �م��ي ف��ي م�م��ارس��ة
ت� �ل ��ك االخ� �ت� �ص ��اص ��ات وأن ال� �ق ��رار
معروض على مجلس ال ��وزراء منذ
عام وبانتظار التفعيل.
وأش��ارت إل��ى أن الجهاز الوطني
ل�لاع �ت �م��اد األك��ادي �م��ي ي ��رى أن أه��م
أس �ب��اب ت �ن��ام��ي ظ��اه��رة ال �ش �ه��ادات
امل � ��زورة ه��و ت��واف��ر ال �ف��رص ف��ي ظل
ت �س��اه��ل غ �ي��ر م �ق �ص��ود م ��ن ج �ه��ات
الدولة يتمثل في عدم سد الثغرات
ال �ت��ي يستفيد م�ن�ه��ا أص �ح��اب ه��ذه
الشهادات في التحايل على القانون
وت� �م ��ري ��ر ش� �ه ��ادات� �ه ��م م �ش �ي ��رة ف��ي
ه��ذا ال �ص��دد إل��ى أن ال�ح��اج��ة ماسة
لتعديل الئ�ح��ة البعثات ف��ي دي��وان
الخدمة املدنية وال�ت��ي تنص امل��ادة
ال�ث��ان�ي��ة م�ن�ه��ا ع�ل��ى اإلج � ��ازات التي
تمنح للدراسة دون تحديد إن كانت
ت �ل��ك اإلج� � � ��ازة م��رت �ب �ط��ة ب ��ال ��دراس ��ة
الداخلية أو في الخارج
وأوض� � �ح � ��ت ال� �ع ��وض ��ي أن ق� ��رار
ت� �ح ��دي ��د ع� � ��دد ال � �ط�ل��اب امل �ب �ت �ع �ث�ين
ل�ك��ل ج��ام�ع��ة ب �ع��دد خ�م�س�ين ط��ال�ب��ا
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال ��واح ��دة ي�م�ن��ع ال�ت�ك��دس
ال � �ط �ل�اب� ��ي وي � �ك� ��اف� ��ح ال � �ت �ل�اع� ��ب ف��ي
ال �ش �ه ��ادات م �ش �ي��رة إل ��ى وج� ��ود ما
ي �ق��ارب س�ت��ة آالف ش�خ��ص ح��اص��ل
ع� �ل ��ى ش � � �ه� � ��ادات ف � ��ي ت �خ �ص �ص��ات
م �ت �ن��وع��ة م� ��ن دون ت� �ف ��رغ دراس � ��ي
وهو على رأس عمله ويستفيد مما
وفرته الدولة له من إجازات.

مقترح بقانون
لسد ثغرات الخدمة
المدنية التي
يستفيد منها
المزورون
هناك جامعات
معتمدة ال تؤهل
الخليجيين أكاديميا
أصحاب الشهادات
الوهمية
موجودون في
مختلف الجهات
الحكومية
د .العوضي :رصدنا
شهادات مزورة
تحمل أختام
جامعات عالمية
مرموقة
مراجعة قريبة
لجميع البرامج
الدراسية
للجامعات الخاصة
داخل الكويت
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«الدستور» تنشر نص القانون بعد إجراء التعديالت في الجلسة

مجلس األمة يقر مشروع هيئة مكافحة
الفساد وكشف الذمة المالية باإلجماع
أقر مجلس األمة بإجماع
 39عضوا في الجلسة
الماضية المشروع
بقانون بشأن انشاء
الهيئة العامة لمكافحة
الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة
المالية في مداولتيه
األولى والثانية وأحاله على
الحكومة.
وقد قام رئيس المجلس
بأخذ موافقة المجلس
في تفعيل المادة 65
من الدستور والخاصة
بتسريع إصدار القانون
خالل  7أيام بدال من
 30يوما من اجل سد
الفراغ التشريعي الحاصل
بعد إبطال المحكمة
الدستورية مرسوم
انشاء الهيئة لعيب اجرائي
واستقرار المراكز القانونية
االقتصادية.
ويتكون مشروع القانون
من  7أبواب و 58مادة
وقد دفع رئيس واعضاء
مجلس االمة الحكومة
الى التعهد بإعادة
موظفي الهيئة المبطلة
الى مواقعهم في
الهيئة الجديدة بالميزات
والمواقع نفسها وقد
اشاد عدد من النواب بإقرار
مجلس األمة لهذا القانون
الحيوي المهم الذي تنشره
«الدستور» مع مذكرته
اإليضاحية بعد التعديالت
التي أدخلت عليه في جلسة
األربعاء الماضي.

الباب األول
األحكام العامة
مادة 1
ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون
ي �ك ��ون ل �ل �ك �ل �م��ات وال � �ع � �ب ��ارات ال� � ��واردة
أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما لم
يقتض سياق النص خالف ذلك:
 ال �ه �ي �ئ��ة :ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ةالفساد.
 الوزير املختص :وزير العدل. الرئيس :رئيس الهيئة. املجلس :مجلس األمناء. االت �ف��اق �ي��ة :ات�ف��اق�ي��ة األم ��م امل�ت�ح��دةملكافحة الفساد.
 الكسب غير املشروع :كل زيادة فيالثروة أو انتقاص في االلتزامات تطرأ
بسبب ت��ول��ي الوظيفة أو ق�ي��ام الصفة
على ال�خ��اض��ع ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون أو أوالده
القصر أو م��ن يكون وليا أو وصيا أو
قيما عليه م�ت��ى ك��ان��ت ال تتناسب مع
مواردهم وغير مبررة.
 امل � ��وظ � ��ف ال � � �ع � ��ام :ي� �ع ��د ف � ��ي ح �ك��مامل��وظ��ف ال �ع��ام ف��ي تطبيق أح �ك��ام ه��ذا
القانون األش�خ��اص املنصوص عليهم
في املادة  43لسنة  1970بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء رقم  16لسنة .1960
 الذمة املالية :ما للخاضع ألحكامه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وأوالده ال �ق �ص ��ر وم ��ن
ي �ك��ون ول �ي��ا أو وص �ي��ا أو ق�ي�م��ا عليهم
م��ن أم��وال نقدية أو عقارية أو منقولة
داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا وي��دخ��ل في
ذل��ك م��ا لهم م��ن ح�ق��وق وم��ا عليهم من
ديون قبل الغير كما تشمل الوكاالت أو
التفويضات ذات األث��ر املالي الصادرة
م� �ن ��ه ل �ل �غ �ي��ر أو م� ��ن ال� �غ� �ي ��ر ل �ص��ال �ح��ة
وحقوق االنتفاع.
 ال�ب�لاغ :ه��و اإلع�ل�ام أو اإلخ�ب��ار منشخص طبيعي أو اعتباري بما لديه
م ��ن م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ج��ري �م��ة أو ش ��روع
ف��ي ج��ري �م��ة أو ت�س�ت��ر ع �ل��ى ج��ري �م��ة أو
ت�خ�ل��ص م ��ن أدل � ��ة ج��ري �م��ة أو م�خ��ال�ف��ة
مالية جسيمة يقدم إلى الهيئة أو إلى
أي جهة مختصة بتلقي البالغات.
 ُامل �ب �ل��غ :ه��و ال �ش �خ��ص ال� ��ذي ي�ق��ومباإلبالغ عن أي جريمة فساد وينطبق
ذل��ك ع�ل��ى ال�ش�ه��ود وض�ح��اي��ا الجريمة
والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق
بأفعال مجرمة.
مادة 2
ت� �س ��ري أح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ع�ل��ى
الفئات التالية:
 - 1رئ �ي��س ون � ��واب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء وم ��ن ي�ش�غ��ل وظيفة
بدرجة وزير.
 - 2رئ �ي��س ون��ائ��ب رئ �ي��س وأع �ض��اء
مجلس األمة.

عليها وزي ��ر ال �ع��دل وت ��ؤدي مهامها
واخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات� � �ه � ��ا ب ��اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة
وح �ي��ادي��ة ك��ام �ل��ة وف �ق��ا ألح� �ك ��ام ه��ذا
القانون.
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 - 3رئيس وأع�ض��اء املجلس األعلى
ل �ل �ق �ض��اء وال �ق �ض ��اة وأع� �ض ��اء ال�ن�ي��اب��ة
العامة ورئيس وأع�ض��اء إدارة الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع وامل��دي��ر ال �ع��ام وأع �ض��اء كل
من اإلدارة العامة للتحقيقات في وزارة
الداخلية واإلدارة القانونية في بلدية
ال�ك��وي��ت وامل�ح�ك�م��ون وال�خ�ب��راء ب��وزارة
العدل واملصفون والحراس القضائيون
ووكالء الدائنني.
 - 4رئ �ي��س ون��ائ��ب رئ �ي��س وأع �ض��اء
املجلس البلدي.
 - 5رئ� � �ي � ��س وأع� � � �ض � � ��اء امل� �ج ��ال ��س
والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام
تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو
ق��رار م��ن مجلس ال ��وزراء بتشكيلها أو
بتعيني أعضائها.
 - 6رئ �ي��س ج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين
ونائبه ورؤس��اء القطاعات واملراقبون
املاليون.
 - 7القياديون وهم:
 ش� ��اغ � �ل� ��و م � �ج � �م ��وع ��ة ال� ��وظ� ��ائ� ��فال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي ج � ��دول امل ��رت �ب ��ات ال �ع��ام
ال��درج��ة امل�م�ت��ازة /وك�ي��ل وزارة /وكيل
مساعد.
 أعضاء مجالس اإلدارات واملديرونال � �ع � �م ��وم ون� ��واب � �ه� ��م أو م� �س ��اع ��دوه ��م
واألم � � � �ن� � � ��اء ال � � �ع � ��ام � ��ون ون � ��واب � � �ه � ��م أو
مساعدوهم في الهيئات أو املؤسسات
العامة أو أي جهة حكومية.
 م��ن ف��ي ح�ك��م ال �ق �ي��ادي م��ن رؤس��اءالجهات ونوابهم أو الوحدات اإلداري��ة
أو األع � �ض� ��اء امل �ن �ت��دب�ي�ن ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ات
واملؤسسات العامة.
 مديرو اإلدارات ومن في حكمهم منرؤس��اء ال��وح��دات التنظيمية املعتمدة
في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من
هذا املستوى.
 - 7ويسري حكم البندين السابقني

ع� �ل ��ى ال �ع �س �ك ��ري�ي�ن وال ��دب �ل ��وم ��اس �ي�ي�ن
وامل ��دن � �ي �ي�ن ف� ��ي ال� � � � � ��وزارات واإلدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ه� �ي� �ئ ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
العامة والجهات ذات امليزانية امللحقة
أو املستقلة متى اضطلع باملسؤوليات
أو تمتع باملزايا املقررة للوظيفة سواء
كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو
مؤقتة.
وت� �ت ��ول ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ال�ج�ه��ات املعنية بصفة دوري ��ة تحديد
وت � �ح� ��دي� ��ث ش ��اغ� �ل ��ي ه � � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف
الخاضعينه ألحكام هذا القانون.
 - 8رئيس ونائب الرئيس وأعضاء
مجلس األم�ن��اء واألم�ين العام واألمناء
امل � �س� ��اع� ��دون وامل� � ��دي� � ��رون وامل ��وظ� �ف ��ون
ال �ف �ن �ي ��ون ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد.
 - 9رئيس ونائب الرئيس والوكالء
واملديرون واملوظفون الفنيون بديوان
املحاسبة.
 - 10م �م �ث �ل��و ال� ��دول� ��ة ف ��ي ع �ض��وي��ة
مجالس إدارات الشركات التي تساهم
فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية
أو ال�ه�ي�ئ��ات أو امل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة أو
غيرها من األشخاص املعنوية العامة
بصورة مباشرة بنصيب ال يقل عن 25
 ٪من رأس املال.
 - 11أع � � �ض� � ��اء م � �ج� ��ال� ��س إدارات
ال �ج �م �ع �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة وال �ه �ي �ئ ��ات
الرياضية.
الباب الثاني
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الفصل األول
أهداف واختصاصات الهيئة
مادة 3
ت�ن�ش��أ ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة ت�س�م��ى الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد ي �ش��رف

مادة 4
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
 - 1إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة
ف��ي امل�ع��ام�لات االق�ت�ص��ادي��ة واإلداري ��ة
ب�م��ا ي�ك�ف��ل ت�ح�ق�ي��ق اإلدارة ال��رش�ي��دة
ألم � ��وال وم� � ��وارد وم �م �ت �ل �ك��ات ال��دول��ة
واالستخدام األمثل لها.
 - 2ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ات� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة األم� � � ��م
امل� �ت� �ح ��دة مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد امل ��واف ��ق
عليها ب��ال�ق��ان��ون رق ��م 47لسنة 2006
واالت� �ف ��اق� �ي ��ات وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة
الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم
املوافقة عليها.
 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
ودرء م� �خ ��اط ��ره وآث� � � � ��اره وم�ل�اح �ق��ة
م��رت�ك�ب�ي��ه وح �ج��ز واس� �ت ��رداد األم ��وال
وال� �ع ��ائ ��دات ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن م�م��ارس�ت��ه
وفقا للقانون.
 - 4ح� �م ��اي ��ة أج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة م��ن
ال ��رش ��وة وامل �ت��اج��رة ب��ال �ن �ف��وذ وس��وء
اس �ت �خ��دام ال �س �ل �ط��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ن��اف��ع
خاصة ومنع الوساطة واملحسوبية.
 - 5حماية املبلغني عن الفساد.
 - 6تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة
م� ��ع ال � � � ��دول وامل� �ن� �ظ� �م ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية في مجاالت مكافحة الفساد.
 - 7تشجيع وتفعيل دور مؤسسات
ومنظمات املجتمع املدني في مكافحة
ال � �ف � �س� ��اد وت� ��وع � �ي� ��ة أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع
ب �م �خ��اط��ره وت��وس �ي��ع ن �ط��اق امل �ع��رف��ة
بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة 5
ت �ت ��ول ��ى ال �ه �ي �ئ��ة م� �م ��ارس ��ة امل �ه ��ام
واالختصاصات التالية:
 - 1وض� ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط�ن�ي��ة
شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة
ال �ف �س ��اد وإع� � � ��داد اآلل � �ي� ��ات وال �خ �ط��ط
وال � �ب � ��رام � ��ج امل � �ن � �ف ��ذة ل� �ه ��ا وم �ت��اب �ع��ة
تنفيذها مع الجهات املعنية.
 - 2ت �ل �ق��ي ال� �ت� �ق ��اري ��ر وال� �ش� �ك ��اوى
واملعلومات بخصوص جرائم الفساد
امل �ق��دم��ة إل�ي�ه��ا ودراس �ت �ه��ا وف ��ي ح��ال
التأكد م��ن أنها تشكل شبهة جريمة
ي �ت ��م إح��ال �ت �ه ��ا إل � ��ى ج �ه ��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
املختصة.
 - 3ت �ل �ق��ي إق� � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
وتشكيل اللجان لفحصها.
- 4حماية املبلغني عن الفساد وذلك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 5إبالغ الجهات املختصة التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي

عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب
ام �ت �ي��از أو غ�ي��ر ذل ��ك م��ن االرت �ب��اط��ات
إذا ت �ب�ين أن �ه��ا ق��د أب��رم��ت ب �ن��اء على
م�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ال �ق��وان�ين أو ي�ج��ري
تنفيذها باملخالفة للعقد املبرم وذلك
بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 6متابعة اإلج � ��راءات وال�ت��داب�ي��ر
ال� �ت ��ي ت� �ت ��واله ��ا ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
السترداد األموال والعائدات الناتجة
عن جرائم الفساد.
 - 7دراس ��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات واألدوات
القانونية املتعلقة بمكافحة الفساد
ب �ش �ك��ل دوري واق � �ت� ��راح ال �ت �ع��دي�لات
ال�ل�ازم ��ة ع�ل�ي�ه��ا مل��واك �ب��ة االت �ف��اق �ي��ات
وامل �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ص��ادق��ت
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت أو ان �ض �م��ت إل �ي �ه��ا
وت �ط��وي��ر ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ل�ل��وق��اي��ة
من الفساد وتحديث آليات ووسائل
مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة
الدولة.
 - 8التنسيق م��ع وزارة الخارجية
ف ��ي ال �ت �ع��اون م ��ع ال � ��دول وامل �ن �ظ �م��ات
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة ذات
ال�ص�ل��ة بمكافحة ال�ف�س��اد وامل�ش��ارك��ة
في البرامج الهادفة إل��ى منع الفساد
وت� �م� �ث� �ي ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��رات
وامل� � �ح � ��اف � ��ل االق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
والدولية املتعلقة بمكافحة الفساد.
 - 9دراسة وتقييم التقارير الصادرة
ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات امل �ح �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول�ي��ة املتعلقة بمكافحة الفساد
واالط �ل��اع ع �ل��ى وض ��ع ال �ك��وي��ت فيها
واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.
 - 10التنسيق م��ع وس��ائ��ل اإلع�لام
لتوعية املجتمع وتبصيره بمخاطر
الفساد واملمارسات الفاسدة وآثارها
وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
 - 11ات � �خ� ��اذ ال� �ت ��داب� �ي ��ر ال �ك �ف �ي �ل��ة
ب�م�ش��ارك��ة م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره
على املجتمع وتوسيع دور املجتمع
ف � ��ي األن � �ش � �ط� ��ة امل� �ن ��اه� �ض ��ة ل �ل �ف �س��اد
ومكافحته.
 - 12ط �ل��ب ال �ت �ح��ري م ��ن ال �ج �ه��ات
امل�خ�ت�ص��ة ع��ن وق��ائ��ع ال �ف �س��اد امل��ال��ي
واإلداري وال �ك �ش ��ف ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات
وال �ت �ج��اوزات وج �م��ع األدل� ��ة املتعلقة
بها.
 - 13إع��داد قواعد بيانات وأنظمة
م �ع �ل��وم��ات وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل ��وم ��ات م��ع
الجهات واملنظمات املعنية بقضايا
ال �ف �س��اد ف ��ي ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج وف�ق��ا
للتشريعات النافذة.
 - 14الطلب من الجهات املختصة
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مدة عضوية مجلس أمناء الهيئة
 4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
تتمة المنشور ص08
إق ��ام ��ة ال� ��دع� ��اوى اإلداري � � � ��ة وامل��دن �ي��ة
الالزمة.
 - 15إح��ال��ة الوقائع التي تتضمن
ش �ب �ه��ة ج ��ري� �م ��ة ج ��زائ� �ي ��ة إل� � ��ى ج�ه��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق امل�خ�ت�ص��ة م��ع إرف � ��اق ك��اف��ة
املستندات.
 - 16أي م� �ه ��ام أو اخ �ت �ص��اص��ات
أخ� ��رى ت�ت�ف��ق م��ع ال �غ��رض م��ن إن�ش��اء
الهيئة وتناط بها.
الفصل الثاني
مجلس األمناء
مادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى
م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ي �ت �ك��ون م ��ن س�ب�ع��ة
أش�خ��اص ممن ت�ت��واف��ر فيهم الخبرة
والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس
ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س وي� �ص ��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
م ��رس ��وم ب �ن��اء ع �ل��ى ت��رش �ي��ح ال��وزي��ر
املختص.
مادة 7
يشترط ف��ي عضو مجلس األمناء
ما يلي:
 - 1أن يكون كويتي الجنسية.
 - 2أال يقل عمره عن أربعني عاما.
 - 3أن ي �ك��ون ح��اص�لا ع�ل��ى مؤهل
جامعي على األقل.
 - 4أن ي �ك��ون ح �س��ن ال�س�م�ع��ة وأال
ي �ك��ون ق��د ص ��در ض ��ده ح�ك��م ق�ض��ائ��ي
ب ��ات ف ��ي ق �ض��اي��ا ال �ف �س��اد أو ج��ري�م��ة
مخلة بالشرف أو األمانة.
وي �ج��ب أن ي �ك��ون ال�ع�ض��و متفرغا
للعمل بمجلس األمناء ويفقد العضو
صفته بحكم القانون ويصبح مكانه
شاغرا إذا خالف ذلك وال يجوز إعادة
ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس
األمناء وعلى الوزير املختص اتخاذ
إج��راءات تعيني العضو البديل وفقا
ألحكام هذا القانون.
مادة 8
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت
وب � � � ��دالت وم� � ��زاي� � ��ات رئ � �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة
وأع �ض��اء مجلس األم �ن��اء وذل ��ك بناء
على اقتراح الوزير املختص وموافقة
مجلس الوزراء.
مادة 9
م��دة العضوية ف��ي مجلس األمناء
أرب � ��ع س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل��رة
واح ��دة ف�ق��ط ول �ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص بناء
ع�ل��ى اق �ت��راح أغ�ل�ب�ي��ة أع �ض��اء مجلس
األم �ن��اء إس �ق��اط ع�ض��وي��ة ال��رئ�ي��س أو
ن��ائ �ب��ه أو أي م ��ن األع� �ض ��اء ف ��ي ح��ال

ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى اق� � �ت � ��راح م �ج �ل��س األم � �ن ��اء
الئحة تنظم نشاطات أع�ض��اء مجلس
أمناء الهيئة والعاملني بها الحاليني
والسابقني.

ث �ب��وت اإلخ �ل��ال ال �ج �س �ي��م ب��واج �ب��ات��ه
وبعد إجراء التحقيق.
وإذا خال منصب الرئيس أو نائبه
أو أي من أعضاء مجلس األمناء ألي
س �ب��ب ي �ت��م ت �ع �ي�ين ب ��دي ��ل ل ��ه وي�ك�م��ل
العضو الجديد مدة سلفه فقط.
مادة 10
يختص مجلس األمناء بما يلي:
 - 1رسم السياسة العامة ملكافحة
ال �ف �س��اد ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �ج �ه��ات ذات
ال �ع�ل�اق��ة ووض � ��ع ال �خ �ط��ط وال �ب��رام��ج
الالزمة لتنفيذها.
 - 2إق� � � � ��رار ال� �ه� �ي� �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون
امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة وال� �ق ��رارات املنظمة
ل�ل�ع�م��ل ب��ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك دون اإلخ�ل�ال
بأحكام امل��ادت�ين  5و  38م��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م  15لسنة  1979املشار
إليه.
 - 2إق� � � � ��رار ال� �ه� �ي� �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون
امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة وال� �ق ��رارات املنظمة
ل�ل�ع�م��ل ب��ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك دون اإلخ�ل�ال
بأحكام امل��ادت�ين  5و  38م��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 - 3امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى االت� �ف ��اق� �ي ��ات
وال �ع �ق��ود ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ذات
الصلة باختصاصاتها.
 - 4ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة أو أك �ث��ر ي��راه��ا
ضرورية لعمله.
 - 5إق ��رار م �ش��روع م��وازن��ة الهيئة
وح�س��اب�ه��ا ال�خ�ت��ام��ي ق�ب��ل عرضهما
على الجهات املختصة.
 - 6إق ��رار ون�ش��ر ال�ت�ق��ري��ر السنوي
العام للهيئة.
 - 7رف��ع ت�ق��ري��ر ن�ص��ف س�ن��وي إل��ى
م�ج�ل��س األم ��ة وإل ��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ي �ت �ض �م��ن ال� �ن� �ش ��اط ��ات ذات ال �ص �ل��ة
ب ��ال ��وق ��اي ��ة م� ��ن ال� �ف� �س ��اد وم �ك��اف �ح �ت��ه
وال �ع��وائ��ق وال�س�ل�ب�ي��ات وال�ت��وص�ي��ات
املقترحة.
 - 8نشر كافة املعلومات والبيانات
الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها
بحكم قضائي بات.
 - 9أي م � � ��وض � � ��وع ي� � ��دخ� � ��ل ف ��ي
اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه
الرئيس أو اثنان من أعضاء املجلس.
مادة 11
ي � � � ��ؤدي رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � �ن� ��اء
ون��ائ �ب��ه وأع � �ض� ��اؤه ق �ب��ل أن ي �ت��ول��وا
مهامهم أم��ام حضرة صاحب السمو
األمير اليمني التالية:
أق � �س� ��م ب ��ال� �ل ��ه ال� �ع� �ظ� �ي ��م أن أك � ��ون
مخلصا ل�ل��وط��ن واألم �ي��ر وأن أح�ت��رم

يعقوب الصانع يشرح أهمية قانون مكافحة الفساد

ال ��دس� �ت ��ور وق� ��وان �ي�ن ال� ��دول� ��ة وأؤدي
أعمالي باألمانة والصدق.

ال�ع��ام�ل�ين فيها ب�م��ا يمكنهم م��ن أداء
مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة
الفساد.

الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
مادة 12
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى
األمور الفنية واإلداية واملالية وفق ما
يلي:
 - 1يتولى الرئيس اإلش ��راف على
الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام
القضاء وأمام الغير وذلك دون إخالل
بأحكام املرسوم األميري رقم  12لسنة
 1960ب�ق��ان��ون تنظيم إدارة ال�ف�ت��وى
والتشريع لحكومة الكويت.
 - 2يكون للهيئة أم�ين ع��ام وأمناء
مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من
ال��رئ�ي��س وي �ك��ون��ون م�س��ؤول�ين أم��ام��ه
ع��ن إدارة وت�س�ي�ي��ر ال �ن �ش��اط ال�ي��وم��ي
ل�ل�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة
الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
 - 3ت �خ �ت��ار ال�ه�ي�ئ��ة م��وظ�ف�ي�ه��ا من
ذوي ال� �خ� �ب ��رة وال � �ك � �ف ��اءة وال� �ن ��زاه ��ة
وال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ب�ش�ف��اف�ي��ة
وفقا للمعايير التي تحددها الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة وال ي� �ج ��وز ان ي� �ك ��ون ب�ين
اح��ده ��م وب�ي�ن رئ �ي��س ون��ائ ��ب رئ�ي��س
واع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � �ن� ��اء أي ص�ل��ة
قرابة حتى الدرجة الثانية.
 - 4للهيئة أن تستعني ف��ي انجاز
مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وم��وظ �ف��ي األج �ه��زة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وغ� �ي ��ره ��م وي� �ت ��م ن��دب �ه��م
للعمل لديها وف�ق��ا للقوانني والنظم
املعمول بها في هذا الشأن.

مادة 15
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس
األمناء والعاملني في الهيئة إفشاء أي
أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت
إل ��ى ع�ل�م�ه��م ب�س�ب��ب أدائ� �ه ��م مل�ه��ام�ه��م
وذل � ��ك ف ��ي غ �ي��ر األح � � ��وال امل �ن �ص��وص
عليها في هذا القانون.
مادة 16
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس
األم�ن��اء وأي موظف ف��ي الهيئة أثناء
توليه لعمله األمور التالية:
 - 1القيام بأي عمل تجاري بنفسه
أو بصفته وكيال أو وليا أو وصيا أو
قيما أو توكيل غيره في ذلك.
 - 2ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو
عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما
ف��ي ذل��ك أن يشغل منصبا أو وظيفة
في الحكومة أو الهيئات واملؤسسات
العامة أو شركة أو عمل خاص.
 - 3امل�ش��ارك��ة ف��ي ع�ض��وي��ة مجلس
اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة
ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر ألي
جهة.
 - 4ت �ق��اض��ي م �ق��اب��ل م� ��ادي بشكل
مباشر أو غير مباشر من أي جهة.

مادة 13
ت �ت��ول��ى ال �ه �ي �ئ��ة ت��أه �ي��ل وت ��دري ��ب

مادة 17
ت �ص��در ب �ق ��رار م ��ن م�ج�ل��س ال � ��وزارء

مادة 14
ي �ص��در ال��رئ �ي��س ق � ��رارا ي �ح��دد فيه
امل ��وظ �ف�ي�ن ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال ��ذي ��ن ي �ت��ول��ون
ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ات وت�ح��ري��ر املحاضر
تمهيدا إلحالتها إلى الجهة املختصة.

الفصل الرابع
الشؤون المالية
مادة 18
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وي�ت�ب��ع في
إعدادها القواعد واإلج��راءات املنظمة
للميزانية العامة للدولة.
وت �ب ��دأ ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة في
األول م ��ن ش �ه��ر أب ��ري ��ل م ��ن ك ��ل ع��ام
وت�ن�ت�ه��ي ف��ي ال �ح��ادي وال �ث�لاث�ين من
مارس من العام التالي.
وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها
وت��رس �ل��ه ف ��ي امل �ي �ع��اد ال �ق��ان��ون��ي إل��ى
وزارة امل��ال �ي��ة ف � ��إذا ح� ��دث خ�ل��اف أو
اعترضت وزارة املالية على تقديرات
الهيئة ول��م ت��واف��ق الهيئة ع�ل��ى ه��ذه
االع� �ت ��راض ��ات ي �ع ��رض وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
الخالف على مجلس ال��وزراء التخاذ
ما يراه مناسبا.
مادة 19
ل��رئ �ي��س ال �ه �ي �ئ��ة االخ �ت �ص��اص��ات
املخولة لوزير املالية بشأن استخدام
االع �ت �م��ادات امل��ال �ي��ة امل �ق��ررة ب�م��وازن��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ومل �ج �ل��س األم � �ن� ��اء م �م��ارس��ة
ال�ص�لاح�ي��ات امل �ق��ررة ل��دي��وان الخدمة
املدنية فيما يتعلق بتنظيم اعمالها
وشؤون موظفيها.
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مادة 20
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة
وش ��رف وك��رام��ة األش �خ��اص ع�ل��ى كل
شخص علم بوقوع جريمة من جرائم
ال�ف�س��اد اإلب�ل�اغ عنها ل��دى الهيئة أو
الجهة املختصة مع تقديم ما لديه من
م�ع�ل��وم��ات ح��ول�ه��ا لتتولى دراس�ت�ه��ا
للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات
القانونية بشأنها.
وت �ب��اش ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهات املختصة التحقيق من جرائم
ال �ف �س��اد امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه��ذا
القانون متى وصلت إلى علمها بأي
طريقة.
مادة 21
ت � �ت � �ع � ��اون ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م� � ��ع م �خ �ت �ل��ف
ال�ج�ه��ات ف��ي م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وعلى
األخص ما يلي:
 - 1ال � � �ت � � �ع � ��اون م� � ��ع امل� ��ؤس � �س� ��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ودور ال � �ع � �ب� ��ادة ل�ن�ش��ر

ق �ي��م ال�ش�ف��اف�ي��ة وال �ن��زاه��ة وامل��واط �ن��ة
الصالحة.
 - 2ال � � �ت � � �ع � ��اون م� � ��ع امل� ��ؤس � �س� ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة إلع ��داد ب��رام��ج
نوعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.
الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات
الضبط والتحقيق
الفصل األول
جرائم الفساد
مادة 22
ت �ع �ت �ب��ر ج� ��رائ� ��م ف� �س ��اد ف� ��ي ن �ط��اق
تطبيق أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون الجرائم
التالية:
 - 1ج��رائ��م االع� �ت ��داء ع�ل��ى األم ��وال
العامة املنصوص عليها في القانون
رق � ��م  1ل �س �ن��ة  1993ب� �ش ��أن ح �م��اي��ة
األموال العامة.
 - 2ج� ��رائ� ��م ال � ��رش � ��وة واس �ت �غ�ل�ال
النفوذ املنصوص عليها في القانون
رق ��م  31ل�س�ن��ة  1970ب�ت�ع��دي��ل بعض
أح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج ��زاء رق ��م  16لسنة
.1960
 - 3ال� �ج ��رائ ��م امل� �ن� �ص ��وص ع�ل�ي�ه��ا
ف��ي القانون رق��م  106لسنة  2013في
ش��أن مكافحة غسل األم ��وال وتمويل
اإلرهاب.
- 4ج � ��رائ � ��م ال � �ت� ��زوي� ��ر وال �ت ��زي �ي ��ف
املنصوص عليها في القانون رقم 16
لسنة  1960بإصدار قانون الجزاء.
 - 5الجرائم املتعلقة بسير العدالة
املنصوص عليها في القانون رقم 16
لسنة  1960بإصدار قانون الجزاء.
 - 6ج��ري�م��ة ال�ك�س��ب غ�ي��ر امل �ش��روع
املنصوص عليها في هذا القانون.
 - 7ج� ��رائ� ��م ال �ت �ه ��ري ��ب ال �ج �م��رك��ي
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال �ق��ان��ون رق��م
 10لسنة  2003ب�ش��أن إص ��دار قانون
ال� � �ج� � �م � ��ارك امل � ��وح � ��د ل � � � ��دول م �ج �ل��س
التعاون لدول الخليج العربية.
 - 8ج ��رائ ��م ال �ت �ه��ري��ب ال �ض��ري �ب��ي
املنصوص عليها في امل��رس��وم رق��م 3
لسنة  1955ف��ي ش��أن ضريبة الدخل
الكويتية.
 - 9ج� ��رائ� ��م إع� ��اق� ��ة ع� �م ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
أو ال �ض �غ��ط ع �ل �ي �ه��ا ل �ع��رق �ل��ة أدائ� �ه ��ا
ل� � ��واج � � �ب� � ��ات � � �ه� � ��ا أو ال� � � �ت � � ��دخ � � ��ل ف ��ي
اخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��ا أو االم � �ت � �ن� ��اع ع��ن
ت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل �ط �ل��وب��ة
واملنصوص عليها في هذا القانون.
 - 10الجرائم املنصوص عليها في
ال�ق��ان��ون رق��م  10ل�س�ن��ة 2007ف��ي شأن
حماية املنافسة.
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 - 11الجرائم املنصوص عليها في
القانون رق��م  25لسنة  1966في شأن
الكشف ع��ن ال�ع�م��والت التي تقدم في
العقود التي تبرمها الدولة.
 - 12أي جرائم أخرى ينص عليها
قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق
مادة 23
ت �ق ��وم ال �ه �ي �ئ��ة ب �م �ت��اب �ع��ة إج � � ��راءات
ض� �ب ��ط وح � �ج� ��ز واس� � � �ت � � ��رداد األم� � � ��وال
والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد
وف�ق��ا ل�لأح�ك��ام وال �ق��واع��د واإلج � ��راءات
املقررة في القوانني املعمول بها.
مادة 24
م��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب��أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� ��م  32ل �س �ن��ة  1968ف ��ي ش� ��أن ال�ن�ق��د
وبنك الكويت امل��رك��زي وتنظيم املهنة
امل �ص��رف �ي��ة ت �ق��وم ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ور علمها
ب ��وج ��ود ش�ب�ه��ة ج��ري �م��ة ف �س��اد بجمع
امل�ع�ل��وم��ات واألدل � ��ة ب�ش��أن�ه��ا ول �ه��ا في
س �ب �ي��ل ذل� ��ك االط �ل ��اع ع �ل��ى ال �س �ج�لات
وامل � �س � �ت � �ن� ��دات وال � ��وث � ��ائ � ��ق امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال �ج��ري �م��ة م �ح��ل ال �ع �ل��م وك ��ذل ��ك طلب
م��واف��ات�ه��ا ب��أي��ة ب �ي��ان��ات أو معلومات
أو وث��ائ��ق متعلقة ب�ه��ا ول �ه��ا أن تقرر
إح ��ال� �ت� �ه ��ا إل� � ��ى ال� �ج� �ه ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة
املختصة.
مادة 25
مع مراعاة احكام املادة  28من الهذا
ال �ق��ان��ون للهيئة ال �ح��ق ف��ي مخاطبة
واس � �ت � ��دع � ��اء أي ش� �خ ��ص ل � ��ه ع�ل�اق��ة
بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.
مادة 26
ال يجوز للجهات التابعة للقطاع
الحكومي أو ال�خ��اص أو أي شخص
ط�ب�ي�ع��ي أو م �ع �ن��وي ال �ق �ي��ام ب ��أي من
األفعال اآلتية:
 - 1االمتناع دون مبرر قانوني عن
تزويد الهيئة بأية سجالت أو وثائق
أو مستندات أو معلومات ق��د تكون
مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
 - 2إع��اق��ة عمل الهيئة أو الضغط
عليها لعرقلة أدائ �ه��ا ل��واج�ب��ات�ه��ا أو
ال �ت��دخ��ل ف ��ي اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا بقصد
التأثير عليها.
مادة 27
م��ع م��راع��اة اح�ك��ام القانون رق��م 88
لسنة  1995في شأن محاكمة الوزراء
تختص ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة دون غيرها
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ت �ص��رف واالدع � ��اء في
جميع الجرائم املنصوص عليها في
هذا القانون والجرائم املرتبطة بها.

مادة 28
ت�ط�ب�ي��ق ب �ش��أن اج � � ��راءات ال�ض�ب��ط
وال �ت �ح �ق �ي��ق وامل� �ح ��اك� �م ��ة ف ��ي ج��رائ��م
الفساد القواعد املنصوص عليها في
القوانني املعمول بها.
وإذا ك� ��ان م ��ن ن �س��ب ال �ي��ه ج��ري�م��ة
ال � �ف � �س � ��اد أح� � � ��د االش� � � �خ � � ��اص ال� ��ذي� ��ن
يستوجب الدستور او القانون اجراء
خ��اص��ا ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه او م�لاح�ق�ت��ه
قضائيا يتبع في شأنه هذا االجراء.
مادة 29
ت �ع �ت �ب��ر امل � ��راس �ل��ات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات
والوثائق والبالغات املتصلة بجرائم
ال �ف �س��اد وم ��ا ي �ج��ري ف ��ي ش��أن �ه��ا من
ف �ح��ص او ت �ح �ق �ي��ق وك ��ذل ��ك اق� � ��رارات
ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة م��ن االس ��رار ال�ت��ي يجب
املحافظة عليها وي�ج��ب على ك��ل من
لهم عالقة تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون وع��دم
اف�ش��ائ�ه��ا إال وف ��ق ال �ق��ان��ون ويستمر
ه � ��ذا ال �ح �ظ��ر ب �ع��د ان �ت �ه ��اء ع�لاق�ت�ه��م
الوظيفية.
الباب الرابع
الكشف عن الذمة المالية
الفصل األول
الخاضعون وإقرارات
الذمة المالية
مادة 30
ت �ل �ت��زم ال �ف �ئ��ات امل �ن �ص��وص عليها
ف��ي امل ��ادة  2م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون بتقديم
اقرارات الذمة املالية وفقا ألحكام هذا
الباب.
مادة 31
ت �ن �ظ��م ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ش�ك��ل
وبيانات إق��رار الذمة املالية واسلوب
ف �ح��ص ع �ن��اص��ره��ا .وت �ب�ي�ن ال�لائ �ح��ة
التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص
إق � � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل ��ال �ي ��ة وذل � ��ك وف �ق��ا
ل�ل�م�ن��اص��ب وامل �س �ت��وي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ل �ل �خ��اض �ع�ين ول �ل �ه �ي �ئ��ة أن ت�س�ت�ع�ين
ب� ��رج� ��ال ال� �ق� �ض ��اء وال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
ل ��رئ ��اس ��ة وع �ض ��وي ��ة ل� �ج ��ان ال �ف �ح��ص
بموافقة املجلس األعلى للقضاء.
كما تنظم الالئحة التنفيذية تقديم
الخدمة املناسبة للخاضع ملساعدته
في تقديم اإلقرار.
الفصل الثاني
تقديم اإلقرار وفحصه وسريته
مادة رقم 32
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �خ��اض �ع�ي�ن ألح �ك��ام
ه��ذا ال�ب��اب تقديم اإلق��رار بعد ص��دور
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وف �ق��ا ل�ل�م��واع�ي��د
التالية:
اإلقرار األول:
أ  -خ � �ل ��ال س � �ت� ��ة أش� � �ه � ��ر مل� � ��ن ه��و
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ة وق � ��ت ص� � ��دور الل��ائ �ح��ة
التنفيذية لهذا القانون.

امل��ادة ( )37من هذا القانون .وتحدد
الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات
الحماية بأنواعها.
مادة 42
تحدد الالئحة التنفيذية الوسائل
التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ
ليدلي ب��أق��وال��ه على نحو يكفل كافة
الضمانات املادية واملعنوية واإلدارية
له وبما يضمن سالمته.

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

ب  -خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
توليه منصبه.
 - 2ت �ح��دي��ث االق� � ��رار :خ�ل�ال ستني
ي��وم��ا م��ن نهاية ك��ل ث�لاث س�ن��وات ما
بقي في منصبه.
 - 3االق��رار النهائي :خ�لال تسعني
يوما من تاريخ تركه ملنصبه
مادة 33
ت�ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة اس �ت�ل�ام اإلق � ��رارات
وف � �ق� ��ا ل� �ل ��إج � � ��راءات ال � �ت� ��ي ت �ح ��دده ��ا
الالئحة التنفيذية.
وتبني الالئحة التنفيذية القواعد
واإلج ��راءات الالزمة الستالم إق��رارات
العاملني في الهيئة وكيفية فحصها.
ع� �ل ��ى أن ي � �ق ��دم رئ � �ي ��س وأع � �ض ��اء
مجلس األم�ن��اء إق��رارات�ه��م إل��ى رئيس
املجلس األعلى للقضاء لعرضها على
لجنة فحص مشكلة من ثالثة قضاة
ينتدبهم لهذا الشأن فإذا رأت اللجنة
شبهة كسب غير مشروع احالتها الى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة املختصة الت �خ��اذ ما
تراه.
مادة 34
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ح ��ال ��ة وج� � ��ود ش�ب�ه��ة
جريمة كسب غير م�ش��روع أن تطلب
ب�ش�ك��ل س ��ري م��ن األف � ��راد أو ال�ج�ه��ات
الحكومية أو الخاصة داخ��ل الكويت
وخ��ارج �ه��ا ال �ب �ي��ان��ات واإلي �ض��اح��ات
واألوراق التي ترى لزومها.
وللنائب العام او من يقوم مقامه
بناء على طلب الهيئة ان يأمر مباشرة
باالطالع او الحصول على اي بيانات
او م �ع �ل��وم��ات ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح �س��اب��ات
او ال��ودائ��ع او ال �خ��زائ��ن ل��دى البنوك
وامل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة اذا اق�ت�ض��ى ذل��ك
ك �ش��ف ال�ح�ق�ي�ق��ة ف ��ي اح� ��دى ال �ج��رائ��م
املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم 35
تعد لجان الفحص تقريرا عن كل
خ��اض��ع ألح�ك��ام ه��ذا ال�ب��اب ي��رج��ح أن
لديه زيادة في ذمته املالية نتجت عن

كسب غير م�ش��روع وذل��ك بعد سماع
أقواله.
ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله
إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه في
شأنه.
وت �ن �ظ��م ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل��دد
ال��زم �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر
وإحالتها.
مادة 36
م��ع ع��دم االخ�ل�ال ب��أح�ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  1ل �س �ن��ة  1993ب� �ش ��أن ح �م��اي��ة
االم��وال العامة يجوز للنيابة العامة
ع�ن��د م�ب��اش��رة ال�ت�ح�ق�ي��ق اذا تجمعت
ل��دي�ه��ا ادل ��ة ك��اف�ي��ة ع�ل��ى تحقق كسب
غ �ي��ر م� �ش ��روع ان ت �ت �خ��ذ م ��ا ت � ��راه من
االجراءات التحفظية.
وي� �ج ��وز مل ��ن ص� ��در ض� ��ده االج � ��راء
ان يتظلم منه ال��ى محكمة الجنايات
ب��امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة خ�ل�ال ش�ه��ري��ن من
ت��اري��خ ص� ��دوره وت�ف�ص��ل ف��ي التظلم
ع �ل��ى وج� ��ه ال �س ��رع ��ة ام� ��ا ب��رف �ض��ه او
ب��ال�غ��اء االج� ��راء او ب�ت�ع��دي�ل��ه وت�ق��ري��ر
ال �ض �م ��ان ��ات ف ��ي ال �ت �ظ �ل��م ع �ل��ى وج��ه
السرعة اما برفضه او بالغاء االجراء
او بتعديله وتقرير الضمانات الالزمة
ان ك��ان لها مقتضى وال يجوز اع��ادة
التظلم اال بعد مضي ستة اشهر من
ت ��اري ��خ ال �ف �ص��ل ف ��ي ال �ت �ظ �ل��م وي �ج��وز
للنائب ال�ع��ام ال�ع��دول ع��ن االج ��راء او
تعديله وفقا ملقتضيات التحقيق.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء
م�ب��اش��رة االج � ��راءات التحفظية وفقا
مل��ا ه��و م�ن�ص��وص ع�ل�ي��ه ف��ي ال�ق��ان��ون
رقم  88لسنة  1995في شأن محاكمة
الوزراء.
الباب الخامس
حماية المبلغ
الفصل األول
إجراءات البالغ
مادة 37
اإلب�ل�اغ ع��ن ج��رائ��م ال�ف�س��اد واج��ب
على كل شخص وحرية املبلغ وأمنه

وس �ك �ي �ن �ت��ه م �ك �ف��ول��ة وف� �ق ��ا ألح �ك ��ام
ه��ذا القانون أو أي ق��ان��ون آخ��ر يقرر
ضمانات أخ��رى في ه��ذا الخصوص
وال يجوز املساس باملبلغ بأي شكل
م��ن األش�ك��ال بسبب اإلب�ل�اغ ع��ن هذه
الجرائم.
مادة 38
ي �ش �ت��رط ف��ي ال �ب�ل�اغ ف��ي ح �ك��م ه��ذا
ال �ق��ان��ون أن ي �ك��ون امل�ب�ل��غ ل��دي��ه دالئ��ل
ج��دي��ة ت�ب��رر اع�ت�ق��اده بصحة الواقعة
املبلغ عنها.
مادة 39
تبني الالئحة التنفيذية إج��راءات
ت �ق��دي��م ال � �ب �ل�اغ م ��ع م� ��راع� ��اة س �ه��ول��ة
تقديمه وإحاطة هوية املبلغ بالسرية
الكاملة.
الفصل الثاني
برنامج الحماية
المادة رقم 40
يتمتع امل�ب�ل��غ ب��ال�ح�م��اي��ة م��ن وق��ت
تقديم البالغ وتمتد الحماية لزوجه
وأق ��ارب ��ه وس��ائ��ر األش �خ ��اص وثيقي
الصلة به عند االقتضاء.
مادة 41
تشمل حماية املبلغ ما يلي:
 - 1ت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة الشخصية
ل�ل�م�ب�ل��غ وذل � ��ك ب �ع��دم ك �ش��ف ه��وي�ت��ه
أو م�ك��ان وج ��وده وت��وف�ي��ر ال�ح��راس��ة
الشخصية ل��ه أو محل إق��ام��ة جديد
إذا لزم األمر.
 - 2ت ��وف� �ي ��ر ال� �ح� �م ��اي ��ة اإلداري � � � ��ة
وال ��وظ �ي �ف �ي ��ة ل �ل �م �ب �ل��غ وذل � � ��ك ب�م�ن��ع
اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان
س ��ري ��ان رات� �ب ��ه ال��وظ �ي �ف��ي وح �ق��وق��ه
وم��زاي��اه خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ت��ي تقررها
الهيئة.
 - 3ت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل�ل�م�ب�ل��غ وذل� ��ك ب �ع��دم ال ��رج ��وع عليه
ج��زائ �ي��ا أو م��دن�ي��ا أو ت��أدي�ب�ي��ا متى
اس �ت �ك �م��ل ال �ب�ل�اغ ال �ش ��رط امل �ب�ي�ن في

مادة 43
تلتزم الدولة بتعويض املبلغ عما
يلحق به من أضرار مادية أو معنوية
ن �ت �ي �ج��ة ت �ق��دي �م��ه ال � �ب �ل�اغ م �س�ت��وف�ي��ا
الشروط املبينة في املادة ( )37من هذا
ال�ق��ان��ون وت �ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز
منحها للمبلغ وشروط املنح.
الباب السادس
العقوبات
مادة 44
ي �ع �ف��ى م ��ن ال� �ع� �ق ��اب ك ��ل م ��ن ب ��ادر
م��ن الجناة ب��إب�لاغ الهيئة أو النيابة
العامة أو الجهات املختصة بوجود
اتفاق جنائي الرتكاب إحدى الجرائم
املنصوص عليها ف��ي امل��ادة ( )22من
هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل
البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة
اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ
ب�ع��د وق ��وع ال�ج��ري�م��ة وق�ب��ل ال �ب��دء في
التحقيق إذا مكن الجاني  -في أثناء
التحقيق  -السلطات من القبض على
مرتكبي الجريمة اآلخ��ري��ن أو ضبط
األم��وال موضوع الجريمة أو القبض
ع�ل��ى مرتكبي ج��ري�م��ة أخ ��رى مماثلة
لها في النوع والخطورة.
مادة 45
يعاقب بالحبس م��دة ال تزيد على
ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي
دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار
أو ب��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ك��ل من
يخالف أحكام املواد ( 15و 16و 26و28
) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سنة أو ب�غ��رام��ة ال تقل ع��ن خمسمئة
دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار
كل من خالف أحكام املادة ( )20من هذا
ال�ق��ان��ون .وال يجري حكم ه��ذه الفقرة
على الزوج او االصول او الفروع.
مادة 46
إذا تأخر أح��د املذكورين في امل��ادة
( )30من هذا القانون عن تقديم إقرار
ذم �ت��ه امل��ال �ي��ة خ�ل�ال امل� ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة
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الهيئة تهدف إلى إرساء الشفافية
والنزاهة في المعامالت االقتصادية
تتمة المنشور ص10
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة ()32
يعاقب بالعقوبات التالية:
 )1اإلق ��رار األول :غ��رام��ة ال تقل عن
خمسمئة دينار وال تزيد على ثالثة
آالف دي �ن��ار وإذا زاد ال�ت��أخ�ي��ر ألكثر
م��ن تسعني يوما بعد إن��ذاره بتقديم
اإلق ��رار ج��از ال�ح�ك��م عليه ب��ال�ع��زل من
وظيفته.
 )2ت � �ح ��دي ��ث اإلق� � � � � � ��رار :غ � ��رام � ��ة ال
ت ��زي ��د ع �ل��ى ث�ل�اث ��ة آالف دي� �ن ��ار وإذا
زاد ال�ت��أخ�ي��ر ألك�ث��ر م��ن تسعني يوما
ب�ع��د إن ��ذاره بتحديث اإلق ��رار يعاقب
ب��ال �ح �ب��س م � ��دة ال ت ��زي ��د ع �ل ��ى س�ن��ة
وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار
وال ت��زي��د ع�ل��ى ع�ش��رة االف دي �ن��ار أو
ب ��إح ��دى ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين وي �ج��وز
الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
 )3اإلق � � � ��رار ال� �ن� �ه ��ائ ��ي :غ� ��رام� ��ة ال
ت��زي��د ع �ل��ى خ�م�س��ة آالف دي �ن��ار وإذا
زاد ال�ت��أخ�ي��ر ألك�ث��ر م��ن تسعني يوما
يعاقب الحبس مدة ال تزيد على ثالث
سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف
دينار وال تزيد على ثالثني ألف دينار
أو ب ��إح ��دى ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين .وف��ي
جميع األح� ��وال ي�ح��ال م�ل��ف املخالفة
إلى لجنة الفحص املختصة للتحقق
من عناصر ذمته املالية.
مادة 47
إذا ق � ��دم ال� �خ ��اض ��ع إق� � � ��رار ال ��ذم ��ة

مادة 49
ك ��ل ح �ك��م ب� ��اإلدان� ��ة ف ��ي ال �ج��رائ��م
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل��ادت�ين (46
و )47يستوجب عزل املحكوم عليه
من وظيفته أو إسقاط عضويته مع
حرمانه من تولي الوظائف العامة
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مادة 55
للمحكمة أن ت��دخ��ل ف��ي ال��دع��وى
أي شخص ت��رى أن��ه استفاد فائدة
ج ��دي ��ة م� ��ن ال �ك �س��ب غ �ي��ر امل� �ش ��روع
وي�ك��ون الحكم ب��ال��رد أو باملصادرة
نافذا في ماله بقدر ما استفاد.

امل��ال �ي��ة ن��اق �ص��ا أو غ �ي��ر ص�ح�ي��ح مع
علمه بذلك أو إذا ل��م يقدم إق ��رارا عن
أح ��د األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي �ك��ون ول�ي��ا
أو وصيا أو قيما عليهم رغ��م إن��ذاره
ب �ت �ق��دي �م��ه ي �ع��اق��ب ب��ال �ح �ب��س م� ��دة ال
ت��زي��د على ث�لاث س�ن��وات وب�غ��رام��ة ال
ت�ق��ل ع��ن ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار وال تزيد
ع �ل��ى ث�ل�اث�ي�ن أل ��ف دي �ن ��ار أو ب��إح��دى
هاتني العقوبتني ويجوز الحكم عليه
بالعزل من وظيفته.
مادة 48
ك��ل م��ن ث �ب��ت ح �ص��ول��ه ع �ل��ى كسب
غبر مشروع يعاقب بالحبس م��دة ال
ت��زي��د ع�ل��ى خ�م��س س �ن��وات وب�غ��رام��ة
ت� �ع ��ادل ق �ي �م��ة ال �ك �س��ب غ �ي��ر امل �ش��روع
الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة
ال �ك �س��ب غ �ي��ر امل � �ش ��روع ال � ��ذي ح�ص��ل
ع�ل�ي��ه م ��ع ال �ح �ك��م ب �م �ص��ادرة ال�ك�س��ب
غ�ي��ر امل �ش��روع س ��واء ك��ان ف��ي حسابه
أو في حساب زوجه أو أوالده القصر
أو ال��وص��ي أو القيم عليه .وال يحول
ان �ق �ض��اء ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة ب��ال��وف��اة
دون ال �ح �ك��م ب �م �ص��ادرة ال �ك �س��ب غير
املشروع.

ملف

مادة 56
ال تمنع العقوبات الواردة في هذا
ال�ق��ان��ون م��ن توقيع أي عقوبة أشد
تكون م�ق��ررة ف��ي ق��ان��ون آخ��ر للفعل
املرتكب.
أعضاء اللجنة التشريعية خالل االجتماع األخير

ومن التعيني أو الترشيح لعضوية
أي ه �ي �ئ��ة ن �ي��اب �ي��ة م ��ا ل ��م ي� ��رد إل �ي��ه
اعتباره.

ال ت�ق��ل ع��ن أل��ف دي�ن��ار وال ت��زي��د على
خمسة آالف دي�ن��ار أو ب��إح��دى هاتني
العقوبتني.

مادة 50
ك ��ل ش �خ��ص م ��ن غ �ي��ر امل �ن �ص��وص
عليهم في املادتني ( 46و )47استفاد
فائدة جدية من الكسب غير املشروع
م � ��ع ع� �ل� �م ��ه ب � ��ذل � ��ك ي � �ع� ��اق� ��ب ب �ن �ص��ف
ال�ع�ق��وب��ة ال � ��واردة ف��ي امل ��ادة ( )47من
هذا القانون.

مادة 52
ك��ل م�س��ؤول يقوم باتخاذ إج��راء
إداري ض ��د امل �ب �ل��غ ب �س �ب��ب إب�ل�اغ��ه
عن جريمة من الجرائم املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي �ع��اق��ب
بالجزاء التأديبي ويعتبر اإلج��راء
اإلداري امل�ت�خ��ذ ض��د امل�ب�ل��غ ك ��أن لم
يكن.

مادة 51
ك ��ل م ��ن ق � ��ام ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ه��وي��ة
امل �ب �ل��غ أو م��وط �ن��ه ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س
مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة

مادة 53
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد
ي�ع��اق��ب امل�ب�ل��غ ع��ن ج��رائ��م ف�س��اد إذا

تعمد ت�ق��دي��م ب�ي��ان��ات أو معلومات
كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات
أو ارتكب غشا أو تدليسا أو أخفى
ال �ح �ق �ي �ق��ة أو ك � ��ان ي �ض �ل��ل ال �ع��دال��ة
ب ��ال� �ح� �ب ��س م � � ��دة ال ت� � �ج � ��اوز ث�ل�اث
س �ن��وات وي �ج��وز ال�ح�ك��م ب�ع��زل��ه من
وظيفته.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة 54
ال تسقط ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة في
ج��رائ��م ال �ف �س��اد امل ��ذك ��ورة ف��ي امل ��ادة
( )22من هذا القانون كما ال تسقط
ال� �ع� �ق ��وب ��ة امل� �ح� �ك ��وم ب� �ه ��ا ف� ��ي ه ��ذه
الجرائم بمضي املدة.

مادة 57
ت� � � �ص � � ��در ب � � �م� � ��رس� � ��وم ال �ل��ائ � �ح � ��ة
التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون ب�ن��اء على
اقتراح مجلس األمناء خالل شهرين
من ص��دور هذا القانون وتنشر في
الجريدة الرسمية.
مادة 58
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
مادة 59
على رئيس ال ��وزراء وال ��وزراء  -كل
ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه  -ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وينشر في الجريدة الرسمية.

نواب :السلطتان حريصتان على محاربة الفساد
شدد نواب على ان السلطتني
حريصتان على محاربة الفساد
وال � � ��وق � � ��وف ب� ��وج� ��ه امل� �ف� �س ��دي ��ن
مشيرين إلى ان اس��راع املجلس
ب��إق��رار ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة الفساد
دل� �ي ��ل ع �ل��ى اه �ت �م��ام��ه ب �س��د اي
ثغرات قانونية ودستورية في
ال� �ق ��ان ��ون م �ش �ي��دي��ن ف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ب�ح�ف��ظ ح �ق��وق امل��وظ�ف�ين
في هيئة مكافحة الفساد.
واك��د ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
ان ق��ان��ون ان�ش��اء هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد ه��و م��ن ال �ق��وان�ين ال�ت��ي
من املفترض ان تقر من مجلس
االم � ��ة ف ��ي اول دور ان �ع �ق ��اد ل��ه
وم ��ؤخ ��را أت� ��ى ب �م��رس��وم رف��ض
م ��ن ق �ب��ل امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة

ول�ك�ن��ه ف��ي ال�ن�ه��اي��ة اق��ر مضيفا
ان ذل��ك يؤكد ح��رص السلطتني
على محاربة الفساد والوقوف
بطريق املفسدين.
وق��ال العوضي ان جمهورية
م��ال �ي��زي��ا ك� ��ان ال �ف �س ��اد ض��ارب��ا
اطنابه فيها وحني صادقت على
ق��وان�ين مكافحة ال�ف�س��اد لديها
اصبحت م��ن ال ��دول ال��رائ��دة في
االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي واالس �ت �ق��رار
ال�س�ي��اس��ي م�ت�م�ن�ي��ا ان ال�ك��وي��ت
تتبوأ مراكز متقدمة في محاربة
ال � �ف � �س� ��اد وه � � � ��ذا م � ��ا س �ي �ح �ق �ق��ه
تطبيق ق��ان��ون مكافحة الفساد
بصورته الصحيحة والحقيقية
الذي اقر من اجله.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.

اح �م��د م �ط �ي��ع ان م �ج �ل��س األم ��ة
أق��ر ف��ي جلسته األخ�ي��رة قانون
مكافحة الفساد مشيدا بخطوة
امل �ج �ل��س ف��ي إق � ��راره وال � ��ذي من
شأنه اإلسهام في تقليل الفساد
في البالد.
واض � � ��اف م �ط �ي��ع أن م�ج�ل��س
األم��ة أق��ر القانون بعد أن ابطل
م ��ن ق �ب��ل امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
وه � � � � � � ��ذا دل� � � �ي � � ��ل ع � � �ل� � ��ى وج � � � ��ود
م�س�ت�ش��اري��ن ل��م ي � ��ؤدوا األم��ان��ة
م��وض�ح��ا أن امل�ج�ل��س ك��ان يفكر
ب� ��امل� ��وظ � �ف �ي�ن ح � �ت� ��ى ال ي �ن �ق �ط��ع
ع�م�ل�ه��م وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال تعهد
الحكومة بعودتهم لوظائفهم.
وذك � � � ��ر ان اس � � � � ��راع امل �ج �ل��س
ب��إق��رار ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة الفساد

فارس العتيبي

دل � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ح� ��رص� ��ه ب� �س ��د اي
ث � �غ� ��رات ق ��ان ��ون �ي ��ة ودس� �ت ��وري ��ة
والدليل إقرار املجلس باإلجماع
هذا القانون.

وب� ��دوره ل�ف��ت ال�ن��ائ��ب ف��ارس
العتيبي إل��ى ان من صلب عمل
املجلس حفظ ح�ق��وق املوظفني
خ� ��اص� ��ة ف � ��ي م � ��وض � ��وع اب� �ط ��ال
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل �ق��ان��ون
مكافحة الفساد.
وب �ي��ن ال �ع �ت �ي �ب��ي أن امل �ج �ل��س
اق � ��ر ق� ��ان� ��ون م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ب �ع��د اب �ط��ال��ه م ��ن ق �ب��ل امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة وت �ع �ه��د ال�ح�ك��وم��ة
ب��أن ت�ك��ون األول��وي��ة للموظفني
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت��وظ�ي��ف مشيرا
إل��ى ان ال�ق��ان��ون بحد ذات ��ه مهم
وضروري.
واش � � ��ار ال� ��ى ان امل �ج �ل��س م��ن
خ �ل ��ال م �س��اه �م �ت��ه ف � ��ي إق� � � ��راره
ال� �ق ��ان ��ون س ��د ث �غ��رة دس �ت��وري��ة

وق��ان��ون �ي��ة وال� �ت ��ي م ��ن خ�لال�ه��ا
اب � �ط � �ل � �ت� ��ه امل � �ح � �ك � �م� ��ة م ��وض� �ح ��ا
ان ال �ل �ج �ن��ة امل �خ �ت �ص��ة ووزي � ��ر
ال� �ع ��دل ش ��رح ل�ل�م�ج�ل��س األم ��ور
واالج� ��راءات الحكومية ال�لازم��ة
كافة في هذا الشأن.
وش � ��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت�ض��اف��ر
الجهود من أج��ل حماية حقوق
امل ��واط �ن�ي�ن وامل ��وظ �ف�ي�ن الس�ي�م��ا
بعد ابطال املحكمة الدستورية
ق��ان��ون مكافحة ال�ف�س��اد مشيدا
ب � �خ � �ط� ��وة امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي اق � � ��رار
القانون وحفظ حق املوظف في
الهيئة.
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وجهت الشكر إلى الكويت مثمنة اهتمامها بقضية األقليات المضطهدة

الناجية من جحيم داعش نادية مراد تفضح

القتل وانتهاك األعراض أبرز ما يقوم عليه فكر التنظيم اإلرهابي
أفرد تلفزيون
المجلس مساحة
ما يقارب الساعتين
أمس األول للقاء
خاص بالناجية من
جحيم داعش نادية
مراد لتنقل رسالتها
إلى العالم أجمع
من أرض اإلنسانية
وتفضح جرائم
وانتهاكات التنظيم
والتي تعارض كل
الديانات السماوية.
وتوجد مراد على
أرض الكويت
بدعوة خاصة من
رئيس مجلس
األمة ورئيس اتحاد
البرلمانات العربية
مرزوق الغانم الذي
استقبلها في مجلس
األمة بعد ساعات
من وصولها إلى
الكويت.
وأمام حفاوة
االستقبال التي
قوبلت بها منذ أن
وطئت قدماها أرض
الكويت استهلت
مراد الحلقة بتوجيه
شكر خاص لرئيس
مجلس األمة على
الدعوة الكريمة
وحسن االستقبال
والضيافة وإلى
الشعب الكويتي الذي
تضامن مع قضيتها.

تم تصفية جميع
الرجال في قرية
كوجو واألطفال
انضموا إلى
معسكرات تدريبية
بعض األطفال
االيزيديين يكفرون
أهلهم بعد
تلقيهم دروسا
من قادة التنظيم

نادية مراد خالل لقائها في تلفزيون املجلس

سردت نادية مراد خالل اللقاء
ال� � ��ذي أداره اإلع �ل�ام� ��ي ي��وس��ف
ال� �ج ��اس ��م ق �ص��ة أس� ��ره� ��ا ك��ام �ل��ة
م ��ن ق �ب��ل ت�ن�ظ�ي��م داع� ��ش وح�ت��ى
تحريرها على يد أس��رة مسلمة
تعيش في املوصل قائلة :أبناء
ال �ط��ائ �ف��ة االي��زي��دي��ة ت�ع�ي��ش في
مدينة سنجار كموطن لها منذ
أك �ث��ر م��ن  3آالف ع ��ام وع��دده��م
ق� ��راب� ��ة ن �ص ��ف م �ل �ي��ون اي ��زي ��دي
وي�ع�ي�ش��ون ح�ي��اة بسيطة حتى
أن غالبية دول العالم ال تعرف
ش �ي �ئ��ا ع� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ط ��ائ� �ف ��ة ف�ه��م
م� �س ��امل ��ون ي �ع �م �ل��ون ب ��ال ��زراع ��ة
وال ع�ل�اق��ة ل �ه��م ب��ال �س �ي��اس��ة وال
يهتمون بها فقط تعيش حياة
بدائية بسالم تام وال عالقة لهم
بالنزاعات التي تشهدها العراق
ول � � ��م ت� �ن� �ض ��م إل � � ��ى ط � � ��رف ع �ل��ى
ح �س��اب آخ ��ر ف �ه��م م �ج��رد أق�ل�ي��ة
دينية.
وتابعت :لم نكن نعرف شيئا
ع��ن ت�ن�ظ�ي��م داع ��ش ق�ب��ل دخ��ول��ه
املوصل وبعد ذلك بدأت األخبار
تصل إلينا عن طريق النازحني
ال��ذي��ن وص �ل��وا إل��ى س�ن�ج��ار من
امل � ��وص � ��ل اس �ت� �ق �ب �ل �ن ��اه ��م وك �ن��ا
ن�س�ت�ب�ع��د وص� ��ول داع� ��ش إل�ي�ن��ا
ب��اع �ت �ب��ار ان� �ه ��ا م �ن �ط �ق��ة ج�ب�ل�ي��ة
فقيرة ال يوجد بها م��ا يغريهم
ل�ل�اس� �ت� �ي�ل�اء ع �ل �ي �ه ��ا وب � ��ال � ��ذات
ق��ري�ت��ي ال�ت��ي أع �ي��ش ف�ي�ه��ا وه��ي
ق��ري��ة ك��وج��و ل�ص�ع��وب��ة ال�ع�ي��ش
ف�ي�ه��ا وف �ق��ره��ا ال �ش��دي��د ح�ي��ث ال
ي��وج��د ب�ه��ا غ�ي��ر م��درس��ة واح��دة
ل�ل�ب�ن�ين وع ��دد س�ك��ان�ه��ا ال ي��زي��د
عن  1700ايزيدي.
وأضافت :بعد ذلك تابعنا عن
ط��ري��ق وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام س�ق��وط

م�ن��اط��ق ك�ث�ي��رة ف��ي ي��د التنظيم
ب� �س ��رع ��ة ك� �ب� �ي ��رة ب� � � ��دء ا م � ��ن ت��ل
ع�ف��ر ث��م امل��وص��ل واالن �ب��ار حتى
وص � �ل� ��وا إل � ��ى م �ن �ط �ق��ة س �ن �ج��ار
فهرب من االيزيديني من توافرت
ل��ه ال �ف��رص��ة ل��ذل��ك ق�ب��ل اس�ت�ي�لاء
داع � ��ش ع �ل��ى س �ن �ج��ار وب �ع��د ان
دخ � �ل� ��وه� ��ا ق � ��ام � ��وا ب� �م� �ح ��اص ��رة
ق ��ري� �ت� �ن ��ا وه� ��اج � �م� ��وا ال� �ه ��ارب�ي�ن
حتى وصل عدد من قتلوا اثناء
هربهم من داعش  3000شخص
ول��م ي�ب��ق ب��ال�ق��ري��ة غ�ي��ر املعاقني
وك�ب��ار ال�س��ن وال�ن�س��اء ال��ذي��ن لم
ي �ت �م �ك �ن��وا م ��ن ال� �ه ��رب ل�خ��وف�ه��م
م� ��ن ال� �ق� �ت ��ل ق� �ب ��ل ال � ��وص � ��ول إل ��ى
ال �ج �ب��ل وب �ع��د ال �ح �ص��ار دخ �ل��وا
القرية ب��اآلالف وفتشوا البيوت
وف��ي ال �ب��داي��ة ك��ان��ت ل�ه�ج��ات من
ق��ام بالتفتيش عربية بعد ذلك
ت� �ع ��ددت ال �ل �غ��ات ح �ت��ى أن �ن ��ا ل��م
نفهم بعض اللغات التي كانوا
يخاطبوننا بها.
وت� ��اب � �ع � ��ت :ب� �ع ��د أن ان� �ت� �ه ��وا
م��ن تفتيش ال�ب�ي��وت ط�ل�ب��وا من
ال� �ج� �م� �ي ��ع ال � � �خ � ��روج وال �ت �ج �م��ع
بمدرسة القرية وعند الوصول
ت��م ف�ص��ل ال �ن �س��اء واألط� �ف ��ال في
الدور الثاني وحجز الرجال في
ال �ط��اب��ق األرض� ��ي ودخ ��ل علينا
م� �ج� �م ��وع ��ة م �ن �ه ��م ف� ��ي ال �ط ��اب ��ق
ال�ث��ان��ي وأخ ��ذوا منا م��ا نمتلكه
من الهواتف والحلي وبعد ذلك
ب �س��اع��ات ت �ح��دث أم �ي��ر امل�ن�ط�ق��ة
م��ن التنظيم وي��دع��ى أب��ا حمزة
ال �خ��ات��ون��ي ع�ب��ر م�ك�ب��ر للصوت
ي�خ�ي��رن��ا ب�ي�ن اإلس �ل��ام أو ال�ق�ت��ل
وطلب ممن يريد إعالن إسالمه
أن ي� �ت� �ق ��دم إل� �ي ��ه ول � ��م ي�س�ت�ج��ب
أحد لدعوته فتم اقتياد الرجال

إل� � ��ى ب� �ع ��د أم � �ت� ��ار ع� ��ن امل ��درس ��ة
وت� ��م ق �ت �ل �ه��م أم ��ام �ن ��ا ح �ي��ث ك�ن��ا
ن��راه��م م��ن ن��واف��ذ ال ��دور ال�ث��ان��ي
وش��اه��دت م�ق�ت��ل  6م��ن أش�ق��ائ��ي
أم ��ام ع�ي�ن��ي وك ��ان ع ��دد ال��رج��ال
ال ��ذي ��ن أخ��رج��وه��م م ��ن امل��درس��ة
 700شخص ل��م ينج منهم غير
 17فردا.
وأض � ��اف � ��ت :ب� �ع ��د ذل � ��ك ق ��ام ��وا
ب �ن �ق��ل األط � �ف ��ال م ��ن ال ��ذك ��ور م��ن
الخامسة حتى سن  12عاما إلى
معسكرات تدريبية وقاموا بنقل
النساء إل��ى مدرسة في سنجار
وت ��م ف ��رز ال �ن �س��اء ف��أخ��رج��وا من
هن في سن  45حتى  65وقاموا
بقتلهن وع��دده��ن  80ام��رأة وتم
ت��وزي��ع ال �ن �س��اء ف��ي س��ن ال ��زواج
على قريتني في تل عفر وقاموا
ب� �ح� �ج ��زن ��ا ف � ��ي ح� ��دي � �ق� ��ة ب ��أح ��د
امل �ن��ازل وك��ان��وا ي �ق��رؤون علينا
ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ط� � ��وال م � ��دة 40
يوما بعد ذلك قاموا بنقلنا عن
طريق األتوبيسات إلى املوصل
وك ��ان ��وا ي �ت �ح��رش��ون ب �ن��ا داخ ��ل
األتوبيسات وي�ق��ول��ون لنا أننت
س �ب��اي��ا ول� ��م أك� ��ن أع � ��رف م�ع�ن��ى
الكلمة وبعد وصولنا إلى مركز
التجمع وج��دن��ا م�ئ��ات الفتيات
وك��ان رج��ال التنظيم يتوافدون
على املركز باستمرار للمفاضلة
واالخ � �ت � �ي� ��ار م� ��ن ب�ي��ن ال �ف �ت �ي��ات
املحتجزات.
وت ��اب� �ع ��ت :م� ��ن ب �ي�ن ال �ف �ت �ي��ات
وقع االختيار علي من قبل رجل
سمني ط��وي��ل اللحية ع��رف��ت من
لهجته أنه عراقي يدعى سلوان
كبير ف��ي السن توسلت إليه أال
يأخذني وأني في سن ابنته فزاد
إص ��راره علي وق��ام ب��أخ��ذي إلى

موقع وج��دت على مدخله رجال
ي��رت��دي زي��ا عسكريا ات�ض��ح انه
قائد عسكري فتوسلت إليه أن
ينقذني فأخذني معه إل��ى بيته
الذي يوجد به حراسة وفي أول
ليلة عرض علي اإلسالم فوافقت
شريطة أال يغتصبني فأبلغني
أن� ��ه ال ي �ج��وز أن أك � ��ون م�س�ل�م��ة
ق� �ب ��ل أن أت � �ع� ��رض ل�ل�اغ �ت �ص��اب
م� �ن ��ه وف� �ع ��ل ف �ع �ل �ت��ه م� �ع ��ي وف ��ي
ال � � �ي� � ��وم ال� � �ث � ��ان � ��ي أخ� � ��ذن� � ��ي إل� ��ى
قاضي املحكمة اإلسالمية وبها
ق��اض ي��دع��ى ح�س�ين وه��و شيخ
املحكمة ووج��دت آالف الفتيات
امل� � � � ��وج� � � � ��ودات ه� � �ن � ��اك وق � ��ام � ��وا
بتصويري ونشر صورتي على
حائط خارج املحكمة يوجد بها
رق��م ال�ش�خ��ص ال ��ذي يحتجزني
وب� �ع ��د ذل� ��ك ك ��ان ��وا ي�ج�م�ع��ون�ن��ا
ف��ي املحكمة ف��ي ص�ب��اح ك��ل يوم
وك � � � ��ان ال � �ق� ��اض� ��ي ح� �س�ي�ن ي� �ق ��رأ
علينا القرآن الكريم وبقيت على
ه��ذه ال �ح��ال  15ي��وم��ا ح�ت��ى ات��ى
شخصان وأخ��ذون��ي وت��م نقلي
إلى منزلهما حيث قاما بتناوب
االغ� �ت� �ص ��اب وك ��ان ��ا ي �ج �ب��ران �ن��ي
ع�ل��ى ارت� ��داء امل�لاب��س الفاضحة
وخ ��دم ��ة زواره � �م� ��ا خ�ل��ال ف �ت��رة
ال �ل �ي��ل وب �ع��د أن ج� ��اء ت إل�ي�ه�م��ا
فتاة أخ��رى بعد  15يوما قاموا
ب �ب �ي �ع��ي إل � ��ى آخ ��ري ��ن وح ��اول ��ت
ال � �ه � ��رب إال أن � �ه� ��م ت� �م� �ك� �ن ��وا م��ن
ال �ق �ب��ض ع �ل��ي وق ��ام ��وا ب�ح�ج��زي
ف� � ��ي غ � ��رف � ��ة ب � �ه� ��ا س � �ت� ��ة ح� � ��راس
تناوبوا علي طوال املساء وبعد
الحجز ملدة  3أيام قاموا ببيعي
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رسالتي إلى العالم
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جرائم التنظيم من أرض اإلنسانية

سوق نخاسة لبيع الفتيات وكبار السن من النساء يقتلن

الغانم :استضافتنا نادية
مراد رسالة إلى العالم
عن هوية اإلسالم الحقيقية

تتمة المنشور ص12
إل ��ى س��ائ��ق ت�م�ك�ن��ت م��ن ال �ه��رب
م�ن��ه وط�ل�ب��ت م��ن أس ��رة مسلمة
م� �س ��اع ��دت ��ي ف ��واف � �ق ��وا وق ��ام ��وا
ب��إي��وائ��ي مل��دة  17ي��وم��ا بعدها
استخرجوا لي أوراقا إسالمية
ول� � �ب� � �س � ��ت ال � � �خ � � �م� � ��ار وق� � ��ام� � ��وا
ب��إي �ص��ال��ي إل� ��ى ح � ��دود ك��رك��وك
ح�ي��ث ق��اب�ل��ت أخ��ي ال�ن��اج��ي من
الحصار.
واستطردت مراد قائلة :أعلم
أن االي��زي��دي�ين ل�ي�س��وا ف�ق��ط هم
ض �ح��اي��ا داع� � ��ش وإن� �م ��ا ه �ن��اك
آالف املسلمني وغ�ي��ر املسلمني
ل� ��م ي �س �ل �م��وا م� ��ن ه �م �ج �ي��ة ه��ذا
ال�ت�ن�ظ�ي��م وخ �ص��وص��ا األط �ف��ال
الذين أخذوهم إلى املعسكر فقد
قاموا خالل مدة قصيرة بغسل
أدم �غ �ت �ه��م ح �ت��ى أن� �ه ��م ع �ن��دم��ا
تتاح لهم الفرصة للحديث إلى
ذوي�ه��م ي�ق��ول��ون لهم أن�ت��م كفار
ولن نأتي لزيارتكم.
واس � �ت � �ك � �م � �ل� ��ت م� � � � ��راد س� ��رد
ق �ص �ت �ه��ا ق��ائ �ل��ة :إن ك��ردس �ت��ان
ل ��م ت �ك��ن ب �ي��د داع � ��ش وك � ��ان ك��ل
االيزيديني الهاربني من جحيم
داع��ش يلجؤون إل��ى كردستان
وبقيت بها مل��دة شهور عانينا
خ�ل�ال� �ه ��ا م� ��ن ظ � � ��روف امل �ع �ي �ش��ة
ال �ص �ع �ب��ة وم� ��ن امل� �ش ��اه ��د ال �ت��ي
رأي� � �ن � ��اه � ��ا م � ��ن أط� � �ف � ��ال ص� �غ ��ار
ف �ق��دوا آب��اء ه��م وأم �ه��ات �ه��م وق��د
خلقت تلك املشاهد األليمة لدي
رغبة حقيقية في الحديث إلى
ال�ع��ال��م ع��ن م�ع��ان��ات�ن��ا وت��وج�ي��ه
س� � ��ؤال ل � �ق� ��ادة ال� �ع ��ال ��م ع� ��ن س��ر
ص �م �ت �ه��م إزاء م ��ا ن �ت �ع��رض ل��ه
م ��ن أم � ��ور وح �ش �ي��ة ت� �خ ��رج ع��ن
ن �ط��اق ال �ح �ي��اة اإلن �س��ان �ي��ة غير
ان��ه ل��م ي��أت إلينا أح��د أو يهتم
بسماع شهادتنا عما تعرضنا
له ال مسؤولني من العراق أو من
املنظمات الدولية وبعد قضائي
ع� � � ��دة ش� � �ه � ��ور ف� � ��ي ك� ��ردس � �ت� ��ان
ج��اء ت امل �ب��ادرة األمل��ان�ي��ة لعالج
االي � ��زي � ��دي � ��ات امل� � ��وج� � ��ودات ف��ي
ك��ردس�ت��ان ول��م يكن ل��دي أوراق
ف�س��اف��رت إل��ى ب�غ��داد بمساعدة
ب� �ع ��ض األش� � �خ � ��اص وت �م �ك �ن��ت
من استخراج أوراق��ي الرسمية
وس � ��اف � ��رت إل � ��ى أمل ��ان� �ي ��ا ض�م��ن
ال� �ف ��وج ال �ع�ل�اج ��ي ال� �ث ��ان ��ي ومل��ا
وص�ل��ت إل��ى أمل��ان�ي��ا ك��ان ق��د مر
ما يقرب عاما على تلك املأساة
وب� ��رغ� ��م ط � ��ول ت� �ل ��ك امل� � ��دة ك�ن��ت
بحاجة ماسة إلى عالج نفسي

 ..وتسرد قصة أسرها كاملة

وجسدي مكثف واستمرت فترة
ال� �ع�ل�اج ش �ه��ري��ن ق � ��دم خ�لال �ه��ا
األمل � � ��ان ل �ن��ا ك ��ل س �ب��ل ال��رع��اي��ة
العالجية ووفروا لنا مترجمني
وب �ع��د ذل ��ك ج��اء ت �ن��ي دع ��وة من
مجلس األم��ن ل�ع��رض مأساتي
وبعد تلك الدعوة بأسبوع كنت
داخل مجلس األمن أروي قصة
انتهاكات تنظيم داع��ش وبعد
ذل � ��ك ك � ��ان ه� �ن ��اك ع � ��دة ل� �ق ��اء ات
ب � ��دأت ب �ل �ق��اء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
األم �ي��رك��ي ج��ون ك�ي��ري وبعض
امل �ن �ظ �م��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
ووج� ��دت ت�ع��اط�ف��ا ك �ب �ي��را خ�لال
تلك ال�ل�ق��اء ات غير ان��ي حاولت
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى وع ��ود بالعمل
ع� �ل ��ى إن� � �ه � ��اء م � ��أس � ��اة ال� �ن� �س ��اء
ال�ل�ات ��ي ي �ت �ع��رض��ن الن �ت �ه��اك��ات
ت�ن�ظ�ي��م داع � ��ش ول� ��م أن �ج��ح ف��ي
الحصول على وعود منهم فقط
انصب حديثهم إلي عما يمكن
تقديمه للناجيات.
وق� � ��ال� � ��ت م � � � ��راد إن� � �ه � ��ا ب ��رغ ��م
ن� �ج ��ات� �ه ��ا م � ��ن ج� �ح� �ي ��م داع � ��ش
إال أن األل� ��م ظ��ل م�ص��اح�ب��ا لها
ف ��ي رح �ل �ت �ه��ا ال �غ��ري �ب��ة ن�ت�ي�ج��ة
الس� �ت� �م ��رار ال ��وض ��ع واح �ت �ج��از
ال� �ن� �س ��اء وع � � ��دم وج � � ��ود ت �ح��رك
دول��ي ع��امل��ي إلن�ه��اء مأساتهن.
وأض� � ��اف� � ��ت م �ع �ل �ق ��ة أن داع � ��ش
يعامل النساء على أنهن سلعة
ول �س��ن ب �ش��را وزادت م�خ��اط�ب��ة
ضمير ال�ع��ال��م مطالبة بتحرك
عاجل لتحرير النساء من براثن
التنظيم اإلجرامي وقالت إن ما
ق ��ام ��ت ب �ت �ق��دي �م��ه أم � ��ام م�ج�ل��س

األم� � � ��ن ل � ��م ي� �ج� �س ��د ح �ق �ي �ق��ة م��ا
تتعرض له النساء املحتجزات
من قبل التنظيم الذي يعتبرهن
سبايا.
وس� � � � ��ردت م� � � ��راد ق� �ص ��ة اح ��د
زمالئها باملدرسة والذي انتحر
ب� �س� �ب ��ب ع� � ��دم وج� � � ��ود اه� �ت� �م ��ام
بالنازحني إل��ى ك��ردس�ت��ان بعد
ان قتل جميع أس��رت��ه ف��ي قرية
كوجو مشيرة إل��ى وج��ود اكثر
م � ��ن  3400ف � �ت� ��اة ق � � ��ام ت �ن �ظ �ي��م
داع ��ش باغتصابهن وأن 40%
م� � ��ن ن� � �س � ��اء م� �ن� �ط� �ق ��ة س� �ن� �ج ��ار
مازلن موجودات تحت سيطرة
التنظيم.
وزادت ق��ائ �ل��ة :م��ا رأي �ت��ه من
التنظيم جعلني اك��ره اإلس�لام
واملسلمني غير ان زيارتي ملصر
ولقائي شيخ األزه��ر باعتباره
م �م �ث�ل�ا ع� ��ن امل �س �ل �م�ي�ن وك ��ذل ��ك
زيارتي للكويت جعلتني ادرك
أن ه ��ؤالء ل�ي�س��وا مسلمني وم��ا
يمارسونه ليس إسالما.
وأض � ��اف � ��ت :ح ��دي ��ث ال��رئ �ي��س
ال �غ��ان��م إل ��ي ج�ع�ل�ن��ي اش �ع��ر أن
ل ��ي أه�ل�ا ال ي�ب�غ�ض��ون�ن��ي ألن��ي
أخ � �ت � �ل� ��ف ع� �ن� �ه ��م ف � ��ي ال� ��دي� ��ان� ��ة
وال ي� �ش� �ع ��رون ب �غ �ض��اض��ة ف��ي
التعامل اإلنساني معي بغض
النظر عن معتقدي أو ديني فقد
أع��ادت لي تلك الزيارة للكويت
ثقتي بإنسانية اإلسالم وبعده
عما يمارسه هؤالء املجرمون.
وع��ن ان�ط�ب��اع�ه��ا ع��ن الكويت
قالت إنها بلد ه��ادئ��ة وجميلة
شعرت فيها باألمن واألمان وأن

شعبها يتميز بالطيبة والوفاء
مشيرة إل��ى أن معلوماتها عن
الكويت قبل ذلك هي انها دولة
عربية مالصقة للعراق.
وزادت م��راد مطالبة الشباب
الكويتي بالحفاظ على بلدهم
الهادئ بعيدا عن التطرف الذي
يدمر الدول.
وك � �ش � �ف� ��ت م � � � ��راد ع � ��ن ج ��ول ��ة
عربية بعد م�غ��ادرت�ه��ا الكويت
تبدأ بلقاء ملك األردن معتبرة
أنها فرصة كبيرة لنقل معاناة
األطفال والنساء كشاهد عيان
على جرائم داعش.
وردت م� � � � ��راد ع � �ل� ��ى ت� ��وات� ��ر
األخ � � � �ب� � � ��ار ح � � � ��ول ت ��رش� �ي� �ح� �ه ��ا
ل �ج��ائ��زة ن��وب��ل ل �ل �س�لام ق��ائ �ل��ة:
ل� ��دي رس ��ال ��ة ع ��ن آالف ال �ن �س��اء
واألطفال وال يهمني جائزة وال
بحياتي أخذت جائزة وال أريد
م��ن ال�ع��ال��م غ�ي��ر أن ي�ق�ف��وا وقفة
انسانية ض��د اض�ط�ه��اد داع��ش
وتحرير املختطفات.

أج � � ��رى رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م م��داخ�ل��ة بالحلقة
أك ��د م��ن خ�لال�ه��ا ب�ع��ض ال��رس��ائ��ل
ال� �ت ��ي ي �ع �ك �س �ه��ا ت��وج �ي��ه ال ��دع ��وة
إل ��ى ن��ادي��ة م� ��راد ل ��زي ��ارة ال�ك��وي��ت
وم�ن�ه��ا إظ �ه��ار ال�ت�ض��ام��ن العربي
للبرملانات العربية ال�ت��ي تترأس
ال �ك��وي��ت ات �ح��اده��ا ح �ي��ث ان تلك
ال�ب��رمل��ان��ات تمثل ص��وت الشعوب
العربية املسلمة املتضامنة مع كل
م��ن ي�ت�ع��رض للظلم واالس�ت�ع�ب��اد
وت��أك �ي��د رف�ض�ه��ا ت�ل��ك امل �م��ارس��ات
الوحشية لهذا التنظيم املجرم.
وتابع أنه إضافة إلى ذلك فإننا
ن��ري��د إي �ص��ال رس��ال��ة إل ��ى ال�ع��ال��م
بأن ما تعرضت له نادية ال يمثل
وجهة نظر املسلمني وال الشعوب
العربية وها هي تتلقى دعوات من
زعماء وحكام لدول عربية مسلمة
ت �ع �ل��ن ت �ض��ام �ن �ه��ا ورف� �ض� �ه ��ا مل��ا
تعرضت له من وحشية وتوضيح
حقيقة أن  99في املئة من ضحايا
داعش هم من املسلمني.
وأض� � � � ��اف ال � �غ � ��ان � ��م :ك� �م ��ا أن �ن ��ا
ن��ري��د أن ن��وض��ح للشباب العربي
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ج��رائ��م ه��ذا التنظيم

وال �ت��ي ال ي��رض��ى ع�ن�ه��ا أي منهم
وق ��د ك�ش��ف ل�ه��م ال��وج��ه الحقيقي
لهذا التنظيم املتخفي وراء قناع
الدين ونقول لشبابنا وأهلنا إننا
ف ��ي ن�ع�م��ة ك �ب �ي��رة ت�ت�ع�ل��ق ب��األم��ن
واالم ��ان وال�خ�ي��ر وه��و م��ا يحتاج
م�ن��ا إل ��ى ش�ك��ر ال �ل��ه ع�ل��ى م��ا نحن
فيه وعندما نشاهد مآسي قريبة
منا البد ان ندرك أن علينا واجبا
وط �ن �ي��ا ف ��ي ه� ��ذه امل ��رح �ل ��ة ي�ح�ت��م
ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ت�ح��د ون�س�م��و ونعلو
ف ��وق أي أه� ��داف خ��اص��ة للحفاظ
على وحدتنا الوطنية فنحن في
م �ن �ط �ق��ة م �ل �ت �ه �ب��ة وس�ل�اح� �ن ��ا ه��و
وحدتنا الوطنية.
ووج� � ��ه ال� �غ ��ان ��م ت �ح �ي��ة اع� �ت ��زاز
وت�ق��دي��ر واح �ت��رام لشخص نادية
م � � ��راد وق � � ��ال إن م� ��ا ت� �ع ��رض ��ت ل��ه
وص�م��ة ع��ار ف��ي ج�ب�ين م��ن ق��ام به
وأن نشاطها وجوالتها ستساهم
ف ��ي ك �ش��ف إج � � ��رام ه � ��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م
م �ش �ي��را إل ��ى ان اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا من
ق �ب��ل دول م �س �ل �م��ة ه ��ي ال� �ص ��ورة
الحقيقية التي يجب أن ترسخ في
ذهنها عن اإلسالم واملسلمني.

بحر العلوم :نثمن اللفتة
اإلنسانية لرئيس مجلس األمة
ت � ��وج � ��ه س� �ف� �ي ��ر ال� � � �ع � � ��راق ل� ��دى
ال � �ك� ��وي� ��ت م� �ح� �م ��د ب � �ح ��ر ال� �ع� �ل ��وم
ب ��ال � �ش � �ك ��ر إل� � � ��ى رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ع�ل��ى اللفتة
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ب� �ت ��وج� �ي ��ه ال � ��دع � ��وة
إل� ��ى ن ��ادي ��ة م � ��راد واس�ت�ض��اف�ت�ه��ا
ب��ال�ك��وي��ت وع�ل��ق ق��ائ�لا :ه��ذا ليس
مستغربا ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ال�ت��ي اق��ر
ال �ع��ال��م أج �م��ع ب��إن�س��ان�ي��ة ق��ائ��ده��ا
ال � ��ذي س �م��اه ب��إج �م��اع ك ��ل ال� ��دول
أميرا للعمل اإلنساني في العالم
أجمع.
وت��اب��ع ب�ح��ر ال�ع�ل��وم إن اف�س��اح
امل �ج��ال ل�ل�ف�ت��اة االي��زي��دي��ة ل�ع��رض
الحقائق وما تعرضت له من هذا
التنظيم املجرم الذي تمثل أفعاله
جرحا كبيرا ف��ي الجسد العراقي

ك� �ل ��ه وه � � ��ي م� �ج� �م ��وع ��ة إره ��اب� �ي ��ة
ت �ت �ح��دث ب��اس��م ال ��دي ��ن وه ��ي عنه
بعيدة ك��ل البعد تستغل األطفال
والنساء وتنتهك حرماتهم باسم
اإلسالم وهو منهم براء.
وأض � � � � � ��اف أن ت � �ل� ��ك ال � �خ � �ط ��وة
وامل� � � �ب � � ��ادرة ال� �ك ��ري� �م ��ة ن �ق �ل ��ت ل �ن��ا
م� �ش ��اع ��ر ال� �ك ��وي ��ت ال � �ص ��ادق ��ة ف��ي
ال � ��وق � ��وف م� ��ع ال� � �ع � ��راق ض� ��د ه ��ذا
ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م امل � � �ج� � ��رم م � �ع� ��رب� ��ا ع��ن
ت�م�ن�ي��ات��ه أن ي �ك��ون ح��دي�ث�ه��ا على
تلفزيون املجلس نداء حرية يصل
إلى مسامع العالم أجمع للتكاتف
في وجه اإلرهاب.
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العدد اإلجمالي وصل إلى  38بينهم امرأة واحدة

تكميلية الدائرة الثالثة 4 :مرشحين
في اليوم السابع وانسحاب أول مرشح

الشطي :على المرشح الذهاب إلى مخفر منطقته لتثبيت ترشحه وإال يعتبر الغيا

أسماء المرشحين في  7أيام من فتح باب التسجيل

هشام البغلي

ت �ق��دم  4م��رش �ح�ين ف ��ي ال �ي��وم
ال� �س ��اب ��ع ل �ف �ت��ح ب � ��اب ال �ت��رش �ي��ح
الن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ب� ��ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ل�ي�ص��ل اج�م��ال��ي ع��دد امل��رش�ح�ين
ال ��ى  38م��رش�ح��ا ب�ع��د ان�س�ح��اب
اح� � � ��د امل � ��رش� � �ح �ي��ن ال� � � � ��ذي ت� �ق ��دم
بأوراقه امس.
ال � � ��ى ذل � � ��ك ق � � ��ال م� ��دي� ��ر ادارة
شؤون االنتخابات املقدم صالح
ال �ش �ط��ي ان ��ه ف ��ي ال� �ي ��وم ال�س��اب��ع
أمس لفتح باب الترشيح تقدم ٤
مرشحني ليرتفع عدد املرشحني
ال � � ��ى  ٣٩م � ��ن ب� �ي �ن �ه ��م م��رش �ح��ة
واح � ��دة ب�ي�ن�م��ا ان �س �ح��ب م��رش��ح
ت �ق��دم ل�ت�س�ج�ي��ل ت��رش�ي�ح��ه ام��س
ح �ي��ث ت� �ق ��دم ص �ب��اح��ا ل�ل�ت��رش��ح
وذه��ب الظهر ال��ى مخفر كيفان
للتنازل ليصبح عدد املرشحني
 ٣٨مرشحا.
واض� � � � � ��اف ان� � � ��ه ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
ال � �ن� ��اخ � �ب�ي��ن اح � � �ض � � ��ار ش � �ه� ��ادة
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة االص � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي ي ��وم
االق� �ت ��راع ل�ي�ح��ق ل�ه��م التصويت
ومن كان فاقدا لشهادة جنسيته
االصلية فعليه اح�ض��ار شهادة

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

5

اليوم السابع

هشام البغلي
عبدالكريم الهندال
علي الزنكي

3

الشطي متحدثا لوسائل اإلعالم

م��ن ادارة الجنسيه وال �ج��وازات
صالحة ليوم االقتراع فقط.
واوض��ح ان ادارة االنتخابات
س �ت �س �ت �ق �ب��ل امل� ��رش � �ح�ي��ن ح �ت��ى
ن �ه��اي��ة دوام ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة ٢٢
ي � �ن ��اي ��ر  ٢٠١٦وع � �ل� ��ى امل ��رش ��ح
ال��ذه��اب ملخفر املنطقة لتثبيت
ترشحه وان لم يذهب خالل ايام
التسجيل يعتبر ترشحه ملغى.
واك � ��د ان اي م ��رش ��ح ي�س�ح��ب
ترشيحه قبل نهاية اغ�لاق باب
ال�ت��رش�ي��ح ف�ل��ن ي�ت��م ع ��رض ملفه
ع� �ل ��ى ل �ج �ن��ة ال �ت �ق �ي �ي��م ل �ط �ل �ب��ات
الترشيح وال��ذي ينظر الطلبات
املكمله لترشيحه.
وأكد املرشح هشام البغلي أن
الوقت املتبقي من عمر املجلس
ق �ص �ي��ر ل ��ذل ��ك ف � ��ان وف �ق �ن��ي ال �ل��ه
بالوصول إلى املجلس فسأعمل
ع �ل��ى م �س��ان��دة زم�ل�ائ ��ي ال �ن��واب
ال� �ح ��ال� �ي�ي�ن ق� ��ائ �ل�ا م� ��ن ال �ص �ع��ب
تحديد برنامج انتخابي ملرشح
مستقل وعلى مقعد واحد.
وأض � � � ��اف ال� �ب� �غ� �ل ��ي أن ه �ن��اك
سلبيات وإيجابيات في املجلس
ال� �ح ��ال ��ي م ��وض� �ح ��ا ان ت��رك �ي��زه

سينصب على متابعة املشاريع
التي سبق أن اعتمدتها الحكومة
ولم تقم بإنجازها.
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق� � � � ��ال امل � ��رش � ��ح
عبدالكريم ال�ه�ن��دال إن القضية
األه��م التي يجب التركيز عليها
ه ��ي ب� �ن ��اء ال ��وط ��ن م��وض �ح��ا أن
القضايا االخ��رى ستجد طريقا
للحل م�ت��ى م��ا ت��م ال�ت��رك�ي��ز على
بناء الوطن.
بدوره ذكر املرشح علي جمال
الزنكي ان برنامجه االنتخابي
س �ي �ع��رض��ه خ�ل�ال اف �ت �ت��اح م�ق��ره
االنتخابي موضحا أن املطلوب
م � ��ن امل ��رش � �ح �ي�ن ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع �ل��ى
ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال � �ت � ��ي ت � �ه� ��م ال� ��وط� ��ن
واملواطنني.

البغلي :سأركز على
متابعة المشاريع
المحالة إلى
الحكومة ولم يتم
تنفيذها
الهندال :سنجد
حال ألي قضية متى
ما تم التركيز على
بناء الوطن
الزنكي :المطلوب
من المرشحين
التركيز على القضايا
التي تهم الوطن
والمواطنين

اإلجمالي

38

المتنازلون
عبدالكريم الهندال

علي الزنكي

جابر غزاي شقير املطيري
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 602ألف دينار لتطوير وتحديث
المعلومات الجغرافية في البلدية
أب ��رم ��ت ب �ل��دي��ة ال �ك ��وي ��ت ام � ��س ع�ق��د
م �ش��روع ت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث امل�ع�ل��وم��ات
ال �ج �غ��راف �ي��ة  Gisب�ت�ك�ل�ف��ة  602.13أل��ف
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ب �م��دة ت�ن�ف�ي��ذ ت�ص��ل ال��ى
 15ش �ه ��را وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ب�ل��دي��ة
ال � �ك ��وي ��ت م .أح � �م� ��د امل� �ن� �ف ��وح ��ي خ�ل�ال
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي إن ن �ظ��ام  Gisم ��درج
ف��ي خطة التنمية للبلدية حيث سيتم
االعتماد الكلي عليه وسيكون األساس
ال� ��ذي س�ت�ن�ط�ل��ق م �ن��ه ال �ب �ل��دي��ة لتطوير
امل�ع�ل��وم��ات وأن االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام

س�ي�ت��م ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ف��ي إن �ج��از كافة
املعامالت وتحديثها الخاصة بالبلدية
ومنها رخص البناء حيث سيعمل على
تقليص الدورة املستندية وفك التشابك
بالجهات األخرى.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى أن امل � � �ش� � ��روع ي �ه ��دف
إل ��ى إق��ام��ة ن �ظ��ام م�ت�ك��ام��ل ي�ع�ت�م��د على
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل ��وم ��ات وت �ط �ب �ي �ق��ات
ن �ظ ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ج �غ ��راف �ي ��ة وح �ف��ظ
وت�ب��ادل البيانات وامل�ع�ل��وم��ات املكانية
والوصفية على مستوى الكويت.

م��ن جانبه ق��ال مدير إدارة املخطط
الهيكلي م .سعد املحيلبي إن املشروع
ي �ع �م ��ل ع� �ل ��ى إن � �ش � ��اء ق � ��اع � ��دة ب �ي ��ان ��ات
م �س��اح �ي��ة ط �ب��وغ��راف �ي��ة دق �ي �ق��ة ل�خ��دم��ة
اإلدارات الهندسية وتوفير آلية فعالة
ل �ن �ق��ل وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات ال�ج�غ��راف�ي��ة
رأس�ي��ا وأف�ق�ي��ا .وأش ��ار إل��ى أن امل�ش��روع
ي �ش �م��ل ال� ��دراس� ��ات وال �خ �ط��ط ط �ب �ق��ا ملا
ه ��و م ��وص ��وف ف ��ي امل �ت �ط �ل �ب��ات ال�ف�ن�ي��ة
وامللحقات ويتضمن طورين وكل طور
ينقسم إلى خمس مراحل.

التطبيقي تستضيف مؤتمرا عالميا
لالقتصاد المعرفي
تستضيف الهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب ف �ع��ال �ي��ات
املؤتمر العاملي لالقتصاد املعرفي
وذلك في شهر نوفمبر املقبل.
وقال املدير العام لهيئة د .احمد
االث� ��ري ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ام��س
ان الهيئة ستنظم امل��ؤت�م��ر م��رة كل
ع��ام�ين وي �ب �ح��ث ف��ي دورت � ��ه االول ��ى

أخبار

اق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ة وس �ب��ل اس�ت�خ��دام
التقنية وتوظيفها وتنمية مهارات
وم � � �ع� � ��ارف اب� � �ن � ��اء امل� �ج� �ت� �م ��ع ال �ت ��ي
ت�م�ك�ن�ه��م م��ن ال �ت �ع��ام��ل م��ع تقنيات
املعلومات الذكية وتوجيهها بدءا
من تشغيلها واستهالكها وانتهاء
بتطويرها وانتاجها.
وذكر االثري ان فعاليات املؤتمر

س �ت �ت �ض �م��ن اس� �ت� �ض ��اف ��ة ع � � ��دد م��ن
الوفود والضيوف من االكاديميني
وال � �ب � ��اح � �ث �ي��ن وامل� � �ح � ��اض � ��ري � ��ن م��ن
اص �ح��اب ال �ش��أن وامل�ع�ن�ي�ين محليا
وع��امل �ي��ا ك �م��ا ت �ش �م��ل ت�ن�ظ�ي��م دورة
تدريبية وورش عمل يحاضر بها
نخبة م��ن اه��ل العلم واالختصاص
ومعرض يصاحب فعاليات املؤتمر.

مؤسسة البترول
تنفي وجود إعالن
حكومي عن خفض
قريب لدعم البنزين
نفى املتحدث الرسمي للقطاع
ال �ن �ف �ط��ي ال �ش �ي��خ ط �ل��ال ال �خ��ال��د
ال� �ص� �ب ��اح م� ��ا ت ��داول � �ت ��ه وس ��ائ ��ل
االع � �ل ��ام ب� �ش ��أن اع �ل ��ان ح �ك��وم��ي
ع � ��ن خ� �ف ��ض ف � ��ي دع� � ��م ال �ب �ن��زي��ن
والكيروسني نهاية الشهر املقبل.
وق � � � � � ��ال ال � � �خ� � ��ال� � ��د ف� � � ��ي ب � �ي� ��ان
صحافي ص��ادر عن املؤسسة ان
م��ا نسب للرئيس التنفيذي في
مؤسسة البترول نزار العدساني
ب �ش ��أن خ �ف��ض دع� ��م امل �ح��روق��ات
غ� �ي ��ر ص� �ح� �ي ��ح .واوض � � � ��ح ان م��ا
ذك � ��ره ال �ع ��دس��ان ��ي ع �ل��ى ه��ام��ش
مؤتمر الطاقة النظيفة املقام في
ابوظبي هو ان الحكومة تدرس
حاليا ع��دة خ�ي��ارات لسد العجز
ف ��ي امل� ��وازن� ��ة ف ��ي اج � � ��واء ض�ع��ف
أسعار النفط الخام ومن بني تلك
الخيارات مراجعة سياسة الدعم
للمنتجات البترولية في السوق
املحلية.
واض ��اف ان ه��ذا ال�ت��وج��ه وفق
م � ��ا ط� ��رح� ��ه ال � �ع ��دس ��ان ��ي س �ي �ت��م
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع م �ج �ل��س االم� ��ة
للتوافق على آلية معالجة العجز
م ��ع م ��راع ��اة امل �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ي
للمواطنني.
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السكنية توزع  366قسيمة
جديدة بجنوب المطالع

مؤسسة الرعاية السكنية مستمرة في توزيع القسائم

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ع ��زم �ه ��ا ت� ��وزي� ��ع ق �س��ائ��م
حكومية ف��ي منطقة امل�ط�لاع إن 10
ال��دف �ع��ة ال � �ـ 25وت�ش�م��ل  366قسيمة
ب �م �س��اح��ة ق ��دره ��ا  400م �ت��ر م��رب��ع
ل�ك��ل م�ن�ه��ا ع�ل��ى أص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات
اإلسكانية حتى  30ابريل .2006
ودع� � � � � ��ت امل � ��ؤس � � �س � ��ة ف � � ��ي ب � �ي ��ان
صحافي امس املواطنني املخصص
ل� �ه ��م ق� �س ��ائ ��م ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب �م �ن �ط �ق��ة
امل�ط�لاع إن  10إل��ى م��راج�ع��ة مقرها
ي��وم��ي ال �خ �م �ي��س واالح� � ��د امل�ق�ب�ل�ين

مصطحبني معهم البطاقة املدنية
وق� ��رار ال�ت�خ�ص�ي��ص ل�ت�س�ل��م ب�ط��اق��ة
القرعة.
وق ��ال ��ت إن� �ه ��ا س� �ت ��وزع ب �ط��اق��ات
االح �ت �ي ��اط االث� �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل ع �ل��ى أن
تجرى القرعة في  27يناير الجاري
موضحة أن م��ن يتخلف ع��ن تسلم
ب �ط��اق��ة ال �ق��رع��ة ال �خ��اص��ة ب ��ه خ�لال
األيام املحددة سيتم استبعاد اسمه
وإدخ� � � ��ال األس � �م� ��اء ال� �ت ��ي ت �ل �ي��ه ف��ي
التخصيص.

خالل حلقة نقاشية نظمتها كتلة الوحدة الدستورية

خبراء :ترشيد اإلنفاق وتعديل السياسات
االقتصادية لمواجهة انخفاض أسعار النفط
أج �م ��ع خ� �ب ��راء اق �ت �ص��اد ون �ف��ط
على ان مواجهة االنخفاض الحاد
في اسعار النفط تتطلب في االجل
القصير معالجة السياسات املالية
والحد من االنفاق االستهالكي اما
في امل��دى الطويل فيجب معالجة
السياسة االقتصادية.
واش ��اروا ف��ي الحلقة النقاشية
ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه ��ا ك� �ت� �ل ��ة ال� ��وح� ��دة
ال��دس �ت��وري��ة ك��ود ب�ع�ن��وان اس�ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط وآث� � ��اره� � ��ا ع� �ل ��ى ال �ك ��وي ��ت
وال�ت��ي ش��ارك بها املحلل النفطي
املستقل كامل الحرمي واملستشار
وال� � �ب � ��اح � ��ث االق � � �ت � � �ص � ��ادي ع ��ام ��ر
ال �ت �م �ي �م��ي ود.ي� � ��وس� � ��ف امل �ط �ي��ري
اس �ت��اذ االدارة امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة في
جامعة الكويت والخبير النفطي
محمد الشطي الى ان االقتصادات
الحيوية في العالم حاليا تعتمد
على االقتصاد املعرفي اال انه مع
االس ��ف ن�ح��ن م��ازل�ن��ا نعتمد على
ع�م��ال��ة ه��ام�ش�ي��ة وي �ج��ب م��راج�ع��ة

الوضع االقتصادي بشمولية.
وق � � ��ال امل� �ح� �ل ��ل ال �ن �ف �ط ��ي ك��ام��ل
ال �ح��رم��ي ان ن� ��زول اس �ع��ار ال�ن�ف��ط
ب � � ��دءا م� ��ن ش� �ه ��ر ن ��وف �م �ب ��ر ٢٠١٤
ح�ي��ث ك��ان��ت اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ترتفع
والجميع سعيد واوب��ك ل��م تنتبه
لهذا االرتفاع غير الطبيعي حتى
تم ايقاف التصدير في عام ٢٠١٤
ال��ى امريكا الن�ه��ا ل��م تعد بحاجة
الى النفط الخفيف.
واش��ار الحرمي إلى ان ميزانية
ال��دول��ة للعام  ٢٠١٦/ ٢٠١٥كبيرة
ج��دا خ�ص��وص��ا ان اإلن �ت��اج وص��ل
إل ��ى  ٣م�لاي�ين ب��رم�ي��ل م�ض�ي�ف��ا ان
االس �ت �ه�لاك امل�ح�ل��ي وال� ��ذي وص��ل
ال � ��ى  ١٣م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار وال ��دع ��وم
وص� �ل ��ت إل � ��ى  ٥م� �ل� �ي ��ارات وال �ت��ي
ت�ش�م��ل ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء والب� ��د ان
يتم اعداد برنامج لترشيد الطاقة
بأسرع وقت.
وم� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال امل �س �ت �ش��ار
وال� � �ب � ��اح � ��ث االق � � �ت � � �ص � ��ادي ع ��ام ��ر

التميمي ان مواجهة االمر تتطلب
عدة امور وان السياسة املتبعة في
ان�ت��اج النفط منذ س�ن��وات عديدة
تصل ال��ى اكثر من  70عاما يجب
ان ت �ت �غ �ي��ر ك �م��ا ان امل �ع��ال �ج��ة ف��ي
االج� ��ل ال�ق�ص�ي��ر ت�ت�ط�ل��ب معالجة
ال �س �ي��اس��ات امل��ال �ي��ة ام ��ا ف��ي امل��دى
ال�ط��وي��ل فيجب ت�ع��دي��ل السياسة
االقتصادية.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان االق � �ت � �ص� ��ادات
الحيوية في العالم حاليا تعتمد
على االقتصاد املعرفي اال انه مع
االس ��ف ن�ح��ن م��ازل�ن��ا نعتمد على
ع�م��ال��ة ه��ام�ش�ي��ة وي �ج��ب م��راج�ع��ة
الوضع االقتصادي بشمولية.
وب ��دوره ق��ال اس�ت��اذ االدارة في
جامعة الكويت د.يوسف املطيري
اننا ن��واج��ه خطرا بسبب م��ا ن��راه
في امليزانية العامة للدولة فهناك
ت� �ف ��اق ��م ف � ��ي م � �ص� ��روف� ��ات ال� ��دول� ��ة
وارت � �ف� ��اع غ �ي��ر ط �ب �ي �ع��ي ك ��ل س�ن��ة
حيث وصل االنفاق الى  ٢٥مليار

دي �ن��ار وي �ت��وق��ع ان ي �ص��ل ال ��ى ٣٠
مليارا خالل العام املقبل.
واض � � ��اف امل� �ط� �ي ��ري ان ال ��دول ��ة
ت�ت��وس��ع ف��ي ال�ن�ظ��ام االس�ت�ه�لاك��ي
بشكل كبير جدا وال يوجد اي نوع
من االستثمار الذي يبلغ ٪٩ فقط
وال يوجد عائد استثماري مشيرا
إلى أن االنفاق في الوضع الحالي
من املمكن ان يجعل الدولة تتجه
ال ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام واالج �ي��ال
القادمة بسبب هذه االزمة.
وق ��ال امل�ط�ي��ري ان��ه الب��د ان يتم
اع��ادة النظر في هيكلة االقتصاد
ف��ي ال��دول��ة م��ن خ�لال تقييم حجم
املخالفات من خالل تقارير ديوان
امل �ح ��اس �ب ��ة وال � �ح� ��د م� ��ن ع �م �ل �ي��ات
الصرف ووضع رسوم على بعض
ال � �خ� ��دم� ��ات ووض � � ��ع ح � �ل� ��ول ع�ل��ى
اسس علمية واضحة.
ومن جانبه قال الخبير النفطي
م �ح �م��د ال �ش �ط��ي :ن �ح��ن اآلن ام ��ام
ازم��ة حقيقية تحتاج ال��ى تكاتف

ال �ج �م �ي��ع ل �ت �خ �ط �ي �ه��ا ل ��ذل ��ك ي�ج��ب
اع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ب��ال �ه��در غ �ي��ر امل �ب��رر
وت��رش�ي��د امل �ص��روف��ات الحكومية
وك�ل�ن��ا رأي �ن��ا خ�ط��وة س�م��و االم�ي��ر
ب �ت �خ �ف �ي ��ض م � �ي ��زان � �ي ��ة ال � ��دي � ��وان
االم �ي��ري .واض ��اف ان االن�خ�ف��اض
ال �ح��ال��ي الس �ع��ار ال�ن�ف��ط ل��ن ي��دوم
ط��وي�ل�ا وامل �س��أل��ة اش �ه��ر م �ع��دودة
ون�ت�خ�ط��اه��ا ول �ك��ن ل��ن ي �ع��ود كما
ك��ان��ت ع �ل �ي��ه ف ��ي ال �س��اب��ق وي�ص��ل
السعر ال��ى  ١٠٠دوالر وسيستمر
اكثر من خمس سنوات ال��ى سعر
م�ع�ق��ول مبينا ان ه �ن��اك دراس ��ات
ك �ث �ي��رة ت �ت��وق��ع ان �خ �ف ��اض ح�ص��ة
النفط الخام من  ٣١الى  ٢٤باملئة
ع �ل��ى م ��دى  ١٥ع��ام��ا وط��ال��ب ب��أن
تتغير سياسة اوبك النتاج النفط
وترتيب توزيع الحصص.

الحرمي :إعداد
برنامج لترشيد
الطاقة بأسرع
وقت
التميمي :معالجة
السياسات المالية
للدولة
الشطي :األزمة
حقيقية وتحتاج
ترشيد المصروفات
الحكومية
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حصة الصباح :الكويت ستشهد افتتاح
دار األوبرا ومتحف حدثي
أك ��دت امل �ش��رف ال �ع��ام ل ��دار اآلث��ار
االس�لام �ي��ة الشيخة ح�ص��ة صباح
السالم ان الكويت لديها مشروعان
مهمان س�ي��ري��ان ال�ن��ور قريبا هما
مركز الشيخ جابر االحمد الثقافي
 دار االوب� � � ��را وت ��أس� �ي ��س م�ت�ح��فح ��دث ��ي وان ال� �ك ��وي ��ت دع� �م ��ت ف��ي
مراحل مبكرة الثقافة والفنانني ما
جعلها تتبوأ مركزا متقدما في هذا
املجال.
وقالت الشيخة حصة في كلمة
ل �ه��ا ض �م��ن ج�ل�س��ة اف �ت �ت��اح م��ؤت�م��ر
االستثمار في الثقافة  -التأثيرات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف��ي
ال �ع��اص �م��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة امل �ن��ام��ة ان
امل � �س ��ارح وامل� �ت ��اح ��ف وغ �ي��ره��ا م��ن

املراكز الثقافية والفنية لها نشاط
سواء في الكويت أم في دول مجلس
التعاون واصبحت مزدهرة بفضل
الدعم واالهتمام بهذا القطاع املهم
م�ض�ي�ف��ة ان ال �ف �ن��ان�ين ف��ي مختلف
امل � �ج� ��االت ع �ل��ى درج� � ��ة ع��ال �ي��ة م��ن
ال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة وه��م ع�ل��ى ت��واص��ل
بمختلف املجتمعات العاملية.
وح � � ��ول دور م ��رك ��ز دار االث � ��ار
االسالمية بينت الشيخة حصة ان
املركز عمل على ترميم العديد من
املباني االثرية القديمة وفي مواقع
تراثية متعددة في الوطن العربي
م� �ث ��ل ح� �ل ��ب ال � �س� ��وري� ��ة وال� �ق ��اه ��رة
واملحرق البحرينية.
واكدت ان الكويت اهتمت باآلثار

الشيخة حصة الصباح متحدثة في افتتاح مؤتمر االستثمار في الثقافة

االس�ل�ام� �ي ��ة م �ن��ذ ال �س �ب �ع �ي �ن��ات م��ن
القرن املاضي وان مركز دار االث��ار
االس�ل��ام � �ي� ��ة ع� �م ��ل م � ��ن اج� � ��ل ن �ش��ر

امل�ع�ل��وم��ات ح��ول ال �ت��راث وال�ث�ق��اف��ة
االس�لام�ي��ة ولفتت ال��ى اهمية دور
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي دع ��م ال�ث�ق��اف��ة

واالث ��ار ووج ��ود ش��راك��ة فاعلة بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص لخدمة
ه��ذا ال�ه��دف مضيفة ان االستثمار
في الثقافة يعتبر ناجحا ويدخل
ف��ي ص�ن��اع��ة منتجة ل�ل�م��ال وك��ذل��ك
ض �م��ن ال �ن �ط��اق االق �ت �ص ��ادي ال ��ذي
يخدم املجتمع.
ومن ناحيتها قالت رئيسة هيئة
البحرين للثقافة واالث ��ار الشيخة
مي آل خليفة في كلمة االفتتاح ان
االستثمار في الثقافة احد العوامل
امل � �ه � �م� ��ة ف� � ��ي دع� � � ��م االق� � �ت� � �ص � ��ادات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ع� �ب ��ر اث � � � ��راء ال �س �ي��اح��ة
وتنمية املجتمعات املحلية في هذا
القطاع.

حملة التبرعات لمضايا السورية
جمعت  500ألف دوالر

الموروث الشعبي ينظم مسابقة
للرعيل األول من الصقارين الكويتيين

جانب من جمع التبرعات

جمع مهرجان املوروث الشعبي
الخليجي السادس املقام في قرية
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ت ��راث� �ي ��ة ن�خ�ب��ة
م��ن ال��رع �ي��ل األول م��ن ال�ص�ق��اري��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي م �س��اب �ق��ة (ال �ط �ل��ع
على ال�ح�ب��ارة) على مسافة 1500
متر بمشاركة عدد من املتسابقني
املخضرمني.
وق � � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
املنظمة للمهرجان الشيخ صباح
ف �ه ��د ص� �ب ��اح ال� �ن ��اص ��ر ل �ك ��ون ��ا إن
ه ��ذه امل �س��اب �ق��ة ه��ي ع��رف��ان وش�ك��ر أحد الصقور املشاركة في مهرجان املوروث الشعبي الخليجي
ل �ل �ص �ق��اري��ن ال� ��ذي� ��ن ن � �ش� ��روا ه ��ذه
ال� �ه ��واي ��ة األص� �ي� �ل ��ة ب �ي�ن األج� �ي ��ال للمحافظة عليه.
ال �ه��دب وش��اي��ع ال �ح �ي��ان وم� ��رزوق
امل �ت �ع��اق �ب��ة م ��ا أس �ه��م ف ��ي ال �ح �ف��اظ
وق � � ��ال إن اق� ��ام� ��ة امل� �ه ��رج ��ان ��ات السحلول وجمال خضير وسالمة
عليها.
ال �ش �ع �ب �ي��ة وامل� �س ��اب� �ق ��ات ال �خ��اص��ة ب � ��ن م �ح �ش ��ن وخ � �ل� ��ف ب � ��ن ط ��وي ��ان
من جانبه أشاد الصقار يوسف ب��ال �ص �ق��ور م ��ن (م � �ل� ��واح) و(ه � ��دد) وع� �ي� �س ��ى امل � �ن � �ص� ��وري واس � �ف� ��رت
الرومي الذي يعد من الرعيل األول و(مزاين) والتي تلقى دعما كبيرا ن �ت ��ائ �ج �ه ��ا ع � ��ن ف� � ��وز ال� �ص� �ق ��اري ��ن
بمبادرة تنظيم املسابقات وجمع م ��ن ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ف ��ي ال �ب�لاد ال �ق �م�ل�اس وال �س �ح �ل ��ول وال �ح �ي��ان
محبي القنص واقتناء الطيور في س��اه �م��ت ب �ن �ش��ره��ا ب �ي�ن ال �ش �ب��اب باملسابقات الثالث.
مكان واح��د مبينا أنه من الواجب وش� �ه ��دت امل �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي ش�م�ل��ت
غ� ��رس ه� ��ذا ال � �ت ��راث ال � ��ذي م��ارس��ه (الطلع على ثالث حباري) مشاركة
اآلباء واألجداد في نفوس الشباب الصقارين فهيد القمالس وسعد

أع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر
الكويتي أن حملة التبرعات لبلدة
م �ض��اي��ا ال� �س ��وري ��ة ح� �ص ��دت ح�ت��ى
اآلن  500أل� ��ف دوالر م �ش �ي��رة إل��ى
أن �ه��ا م�س�ت�م��رة ح�ت��ى ي ��وم غ��د لرفع
م�ع��ان��اة س�ك��ان ال�ب�ل��دة ال�ت��ي تعاني
ظروفا إنسانية صعبة .وقال مدير
العالقات العامة في الجمعية خالد
ال ��زي ��د ل �ك��ون��ا إن ال �ح �م �ل��ة ش �ه��دت
إق� �ب ��اال ج �ي��دا ل �ل �ي��وم ال �ث��ال��ث ح�ي��ث

ش� ��ارك ف�ي�ه��ا م��واط �ن��ون وم�ق�ي�م��ون
ع �ل��ى أرض ال �ك��وي��ت وم ��ن مختلف
الفئات العمرية .م��ن جهتهم أع��رب
امل�ت�ب��رع��ون ف��ي ل �ق��اءات م�ت�ف��رق��ة مع
(ك � ��ون � ��ا) ع� ��ن ش �ك ��ره ��م وت �ق��دي��ره��م
ل� �ل� �ه�ل�ال االح � �م � ��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي وق � ��ال
امل��واط��ن عبدالله العنزي إن��ه س��ارع
ل�ت�ل�ب�ي��ة ن � ��داء ال �ح �م �ل��ة ألن� ��ه واج ��ب
ي�م�ل�ي��ه ع�ل�ي�ن��ا ض�م�ي��رن��ا اإلن �س��ان��ي
وتدفعنا إليه قيم الكويت األصيلة.

aldostoor
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الوفيات
• م� �ف� �ل ��ح خ �ل �ي �ف ��ة ع � �ل ��ي ال � � � ��داوي
ال �ع��ازم��ي 76 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،ب�ي��ان،
ق ،8ش ،1ج ،1م ،48تلفون55590749 :
• ج��اس��م أح �م��د ج��اس��م ال �ف��ودري،
شهر ونصف( ،شيع) ،العزاء :هاتفيًا
فقط ،تلفون94413322 - 66081010 :
• ف ��اط� �م ��ة ع� �ل ��ي ح � �س �ي�ن ،أرم � �ل� ��ة:
خليل عبدالله القبندي 82 ،عامًا،
(ش �ي �ع��ت) ،ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،3حسينية
ال �ق��ائ��م ال �ق �ب �ن��دي ،ش � ��ارع أح �م��د ط��اه��ر
ال �ب �غ �ل��ي م �ق ��اب ��ل م� ��درس� ��ة م�ل��ا ح�س��ن
ال� � �ك� � �ن � ��دري ،ت � �ل � �ف� ��ون- 99662127 :
66664826 - 99071683
• م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ص�ف��ر ع�ب��دال�ل��ه
ع �ب��اس 19 ،ع��ام��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،رج ��ال:
ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة ع�ق�ي�ل��ة ال�ط��ال�ب�ين،
ق ،5ش امل� �س� �ج ��د األق� � �ص � ��ى ،م �ق��اب��ل
سلوى ،م ،30على الشارع العام ،تلفون:
 ،99887745ن�س��اء :س�ل��وى ،ق ،4ش،4
م ،267تلفون97477765 :
• تركية سند زيد املطيري ،أرملة:
ع �ل ��ي ه � � ��ذال ال � �ح ��رب ��ي 46 ،ع ��ام ��ًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :ال ��واح ��ة ،ق ،2ش،2
م ،584أزرق ،2ت �ل �ف��ون،51333366 :
نساء :العيون ،ق ،1ش ،3م ،103أزرق،50
تلفون95580777 :
• ف �ه��د ن ��اص ��ر م �ح �م��د ال �ف ��رح ��ان،
 99ع��ام��ًا( ،ش �ي ��ع) ،رج� ��ال :ال�ف�ي�ح��اء،
دي��وان الفرحان ،ق ،9ش ،91م ،1تلفون:
 ،97926661ن� �س ��اء :ال �ق��ادس �ي��ة ،ق،8
ش ،88م ،6تلفون66606062 :
• رب � ��اب س �ي��د ف �خ��ر ال ��دي ��ن س�ي��د
ح� �س ��ن امل � ��وس � ��وي ،زوج � � � ��ة :غ �ل��وم
رض ��ا م�ح�م��د ع�ب��د ع �ل��ي 83 ،ع��ام��ًا،
(شيعت) ،رجال :بنيد القار ،حسينية
سيد علي املوسوي ،تلفون،99626364 :
ن �س��اء :بنيد ال �ق��ار ،حسينية الزينبية،
تلفون99529730 :
• خ��ورش �ي��د ب�ي�ك��م دي �ل��اوار خ��ان،
أرم� � �ل � ��ة :اب� ��راه � �ي� ��م ب� �ل��ال ح ��وش ��ان
الخالدي 65 ،عامًا( ،شيعت) ،جنوب
األح�م��دي ،ق ،1ش ،20ج ،4م ،754عزاء
الرجال :في الخيمة أم��ام املنزل ،تلفون:
51777794 - 55818282 - 98838299
• علي سليمان الشطي 25 ،عامًا،
(ش � �ي� ��ع) ،رج � � ��ال :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،م�س�ج��د
م�ق��ام��س ،ت�ل�ف��ون ،99292100 :ن�س��اء:
الرميثية ،ق ،2ج ،22م12
• محمد صالح يوسف بهبهاني،
 94ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي� ��ع) ،رج � � ��ال :ش ��رق،
الحسينية الجديدة ،خلف البنك الوطني،
تلفون ،65555885 :نساء :الشعب ،ق،2
ش ،26م ،2تلفون97213456 :
• م�ن�ي��رة ن��اص��ر ف�ه�ي��د ال�ظ�ف�ي��ري،
زوج� ��ة :ن��اص��ر س �ع��ود ع�ب��دال�ع��زي��ز
السنعوسي 63 ،عامًا( ،تشيع بعد
ص�لاة عصر ال�ي��وم) ،رج��ال :الجهراء
ال �ق��دي �م��ة ،ق ،1ش ،2ج ،2م ،24ت�ل�ف��ون:
 ،99222254ن �س��اء :ال�ن�ع�ي��م ،ق ،1ش،5
م ،6تلفون97827977 - 90929966 :
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