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الميزانيات :إعادة
النظر في سياسات
طرح مناقصات
الكهرباء

الخالد يترأس
االجتماع الطارئ
لمنظمة التعاون
االسالمي اليوم

مهدي :نستعين
باألمم المتحدة
لعالج خلل التركيبة
السكانية

شدد خالل لقائه رؤساء التحرير على عدم إتاحة الفرصة لمثيري الفتن

األمير :البدء في برامج الترشيد
لمعالجة نقص الموارد المالية

المرحلة الحرجة في المنطقة تتطلب وحدة الصف ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
أك��د سمو ام��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
صباح االح��م��د الجابر الصباح
اه���م���ي���ة ال���������دور ال��������ذي ت����ق����وم ب��ه
وس��������ائ��������ل االع��������ل�������ام امل����خ����ت����ل����ف����ة
خ�����ص�����وص�����ا ف�������ي ظ�������ل امل����رح����ل����ة
الحرجة والظروف االستثنائية
ال���ب���ال���غ���ة ال����دق����ة ال���ت���ي ت���م���ر ب��ه��ا
امل���ن���ط���ق���ة ال����ت����ي ت���ت���ط���ل���ب وح�����دة
الصف وتكاتف الجهود ووضع
مصلحة الوطن ف��وق كل اعتبار
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ام���ن���ه واس���ت���ق���راره
الف������ت������ا س������م������وه ال���������ى ض���������رورة
احترام القضاء واحكام السلطة
القضائية وعدم التعرض لهما.
وش��������دد س����م����وه خ���ل��ال ل��ق��ائ��ه
أم����س رؤس������اء ت��ح��ري��ر ال��ص��ح��ف
امل��ح��ل��ي��ة ال���ي���وم���ي���ة ع���ل���ى اه��م��ي��ة
ادراك االع�ل�ام���ي�ي�ن ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة
الكبيرة امللقاة على عاتقهم في
م��ع��ال��ج��ة ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي تتعلق
بالشأن املحلي وكيفية تناولها
وع�����ل�����ى ض������������رورة ع��������دم ات����اح����ة
الفرصة لكائن من كان الستغالل
امل����ن����ص����ات االع��ل�ام����ي����ة ل��ت��أج��ي��ج

سمو أمير البالد مستقبال وزير اإلعالم ورئيس مجلس إدارة كونا ورؤساء تحرير الصحف اليومية

املشاعر واثارة النعرات والشحن
الطائفي واالبتعاد عن االس��اءة
ألي فئة من مكونات املجتمع.
واش���ار سموه ال��ى ان��ه ف��ي ظل
ال����ت����راج����ع����ات ال���ك���ب���ي���رة الس���ع���ار
ال��ن��ف��ط وت���راج���ع م��داخ��ي��ل ال���دول
امل���ن���ت���ج���ة ل���ل���ن���ف���ط وم�������ن ب��ي��ن��ه��ا

أصحاب الحمالت :قانون الحج
نقلة نوعية تحسب للسلطتين
وص�����ف أم��ي��ن س����ر ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا
للحج والعمرة محمد ناصر املطيري
في لقاء خ��اص بـ«الدستور» قانون
تنظيم حمالت الحج والعمرة الجديد
ب���أن���ه ن��ق��ل��ه ن��وع��ي��ة ف���ي ال��ت��ش��ري��ع��ات
وال���ق���وان�ي�ن امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��ج وال��ع��م��رة
م��ؤك��دا أن���ه يحصن ال��ح��اج واملعتمر
م��ن ال��ن��ص��ب واالح��ت��ي��ال ع��ب��ر حمالت
غير رسمية ويكفل له حصوله على
حقوقه كافة كاملة من لحظة مغادرته
أرض ال���وط���ن وخ��ل�ال أداءه امل��ن��اس��ك
وحتى عودته ساملا ألرض الوطن.
ك����م����ا أك�������د امل����ط����ي����ري ان ال����ق����ان����ون

ال��ج��دي��د ي��ح��اف��ظ أي��ض��ا ع��ل��ى ح��ق��وق
حمالت الحج والعمرة وينظم عملها.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ن��ف��س��ه أش����اد ع��دد
م��ن أص��ح��اب ح��م�لات ال��ح��ج والعمرة
ال��ت��ق��ت��ه��م ال���دس���ت���ور ب���ال���ق���ان���ون ال���ذي
أق��ره مجلس األم��ة مؤكدين أن��ه وازن
ب�ين ح��ق��وق أص��ح��اب ال��ح��م�لات وحق
ال��ح��اج وامل��ع��ت��م��ر ف��ي ال��ح��ص��ول على
خ���دم���ة م��ت��م��ي��زة م���ن���ذ خ����روج����ه ألداء
امل���ن���اس���ك وح���ت���ى ع����ودت����ه إل�����ى أرض
الوطن.
تفاصيل (ص)13-12

الكويت فنحن مطالبون بالبدء
بمعالجات وخطوات اقتصادية
وب����رام����ج ت���ه���دف ال�����ى ال��ت��رش��ي��د
وخفض بنود امليزانية ملعالجة
النقص في م��وارد الدولة املالية
م���ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ على
الحياة الكريمة للمواطنني وعدم

تلفزيون المجلس

جمال العمر:

 صعود الوزير إلى المنصةحق أصيل للشعب
تفاصيل (ص)08

امل��س��اس بمتطلباتهم املعيشية
االساسية.
واشاد سمو االمير بالعالقات
االخ���������وي���������ة ب����ي���ن دول م���ج���ل���س
التعاون الخليجي مؤكدا اهمية
تعزيز مسيرة العمل الخليجي
املشترك ودف���ع مسيرته الخيرة

ن���ح���و ال���ت���ك���ام���ل وال���ت���ك���ات���ف ف��ي
م��خ��ت��ل��ف امل�����ج�����االت ب���م���ا ي��ح��ق��ق
اه�����داف وت��ط��ل��ع��ات ش��ع��وب دول
امل���ج���ل���س ب���م���ا ي��ك��ف��ل ازده����اره����ا
ونماءها وامنها واستقرارها.
تفاصيل (ص)02

إشادة نيابية
بتوجهات ترشيد
اإلنفاق وحماية أمن
الكويت

تفاصيل (ص)06

الغانم يشارك في مؤتمر منظمة
التعاون اإلسالمي ببغداد
ي�����ش�����ارك وف�������د م���ج���ل���س األم�����ة
برئاسة رئيس املجلس م��رزوق
الغانم في الدورة الحادية عشرة
مل��ؤت��م��ر ات���ح���اد م��ج��ال��س ال����دول
األع����ض����اء ف���ي م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
اإلس�ل�ام���ي وال���ت���ي م���ن امل���ق���رر أن
تنطلق أعماله في الفترة من 23
إلى  25يناير الجاري.
إل����ى ذل�����ك ،غ�����ادر ال���ب�ل�اد أم��س
وفد برملاني يضم أمني صندوق
الشعبة البرملانية النائب صالح

ع��اش��ور وعضو الشعبة النائب
سيف العازمي إضافة إلى أمني
عام مجلس األم��ة عالم الكندري
متوجها إلى العاصمة العراقية
ب�����غ�����داد ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي اع���م���ال
املؤتمر.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،دع����ا عضو
ال���ش���ع���ب���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
ال�����ن�����ائ�����ب س����ي����ف ال�����ع�����ازم�����ي م��ن
ب����غ����داد ال����ع����رب وامل���س���ل���م�ي�ن ال���ى
نبذ ال��خ�لاف��ات وت��ج��اوز املرحلة

الحالية التي تعصف بنا جميعا
وان ن����وح����د ج����ه����ودن����ا ل��خ��دم��ة
ق���ض���اي���ان���ا امل���ص���ي���ري���ة واه���م���ه���ا
مكافحة االرهاب.

تفاصيل (ص)04
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شدد على دور وسائل اإلعالم في الحفاظ على الوطن ووحدة الكويتيين

األمير :أدعو مجلس األمة للتعاون مع الحكومة
في إصدار تشريعات لخفض عجز الميزانية
رسم صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه خارطة
ط��ري��ق وم �ن �ه �ج��ا ل �ع �ب��ور امل��رح �ل��ة
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال��راه �ن��ة ح�ي��ث رك��ز
سموه على أرب��ع قضايا رئيسية
ت �ت �ع �ل ��ق ب ��أه� �م� �ي ��ة دور وس ��ائ ��ل
االعالم في وحدة الصف ومشاركة
ال �ح �ك��وم��ة وال �ش �ع��ب ف��ي م�ع��ال�ج��ة
النقص في املوارد املالية وضرورة
اح� �ت ��رام أح �ك ��ام ال �ق �ض��اء وت�ع��زي��ز
مسيرة العمل الخليجي املشترك.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع سموه
بقصر بيان بوزير االع�لام ووزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان ال�ح�م��ود ورئ�ي��س مجلس
اإلدارة املدير العام لوكالة االنباء
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ش�ي��خ م �ب��ارك الدعيج
وع � �ض ��و م �ج �ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة
الصحفيني فاطمة حسني ورؤساء
تحرير الصحف املحلية اليومية.
وق� ��ال س �م��وه ان ��ه ع �ل��ى وس��ائ��ل
االع� �ل� ��ام ان ت � � ��درك م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا
الكبيرة ف��ي كيفية ت�ن��اول قضايا
ال� � �ش � ��أن امل � �ح � �ل ��ي ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى
الوطن وأمنه واس�ت�ق��راره ووح��دة
الكويتيني جميعا.
واك� � � � ��د ض� � � � � ��رورة ع� � � ��دم ات� ��اح� ��ة
ال � �ف� ��رص� ��ة الس � �ت � �غ�ل��ال امل� �ن� �ص ��ات
االع �ل ��ام � � �ي� � ��ة ل � �ل � �م� ��س ب � ��ال � ��وح � ��دة
الوطنية او فتح ثغرة في وحدتنا
ك�ك��وي�ت�ي�ين وع ��دم ات��اح��ة ال�ف��رص��ة
ل�ك��ائ��ن م��ن ك��ان الس�ت�غ�لال ظ��روف
امل �ن �ط �ق��ة ال �ب��ال �غ��ة ال ��دق ��ة ل�ل�ش�ح��ن
الطائفي وتأجيج املشاعر واث��ارة
النعرات.
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة االب�ت�ع��اد
عن اإلس��اءة ألي فئة من مكونات
امل� � �ج� � �ت� � �م � ��ع ووض � � � � � � ��ع م� �ص� �ل� �ح ��ة

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ال��وط��ن ف��وق ك��ل اعتبار كما شدد
ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ادراك االع�ل�ام� �ي�ي�ن
للمسؤولية ال�ك�ب�ي��رة امل�ل�ق��اة على
عاتقهم في معالجة القضايا التي
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ش��أن امل �ح �ل��ي وك�ي�ف�ي��ة
تناولها.
وح ��ول ت��راج��ع م��داخ �ي��ل ال ��دول
املنتجة للنفط ومن بينها الكويت
في ظل االنخفاض الكبير السعار
النفط اكد سموه ض��رورة تضافر
ال �ج �ه��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة
ل � �ل � �ب� ��دء ب� �م� �ع ��ال� �ج ��ات وخ� � �ط � ��وات
اقتصادية لخفض بنود امليزانية
وم� �ع ��ال� �ج ��ة ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي م� � ��وارد
الدولة.
وق��ال انه في ظل تراجع اسعار
النفط من  120دوالرا للبرميل الى
 20دوالرا للبرميل يجب ان تساهم
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال� �ش� �ع ��ب ف� ��ي ت�ح�م��ل
املسؤوليات لترشيد االنفاق وهو
ما قامت به دول خليجية اخرى.

 ..وخالل لقائه وزير اإلعالم ورؤساء تحرير الصحف املحلية اليومية

واضاف ان هناك توجها لدراسة
ال ��دع ��وم ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
لبعض السلع االستهالكية مؤكدا
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ال �ح �ف ��اظ ع�ل��ى
الحياة الكريمة للمواطنني وعدم
امل �س��اس ب�م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م املعيشية
األساسية.
ودع ��ا ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق مجلس
األم ��ة ال ��ى ال �ت �ع��اون م��ع ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي اص ��دار ت�ش��ري�ع��ات ت�ه��دف ال��ى
خفض العجز ف��ي ب�ن��ود امليزانية
وس ��د ال �ن �ق��ص ف ��ي م � ��وارد ال��دول��ة
املالية.
وب�ش��أن السلطة القضائية اكد
سموه حيادية السلطة القضائية
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة اح � �ت� ��رام
القضاء واحكام السلطة القضائية
وع��دم التعرض لهما وف��ي الشأن
ال�خ�ل�ي�ج��ي ق ��ال ان ال �ك��وي��ت ضمن
نسيج منظومة مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

وشدد على ضرورة دفع مسيرة
ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك نحو
ال �ت �ك��ام��ل وال �ت �ك��ات��ف ف��ي مختلف
امل� � � �ج � � ��االت ب � �م� ��ا ي� �ح� �ق ��ق اه� � � ��داف
وت �ط �ل �ع��ات ش �ع��وب دول امل�ج�ل��س
ب �م��ا ي �ك �ف��ل ازده � ��اره � ��ا ون �م��اء ه��ا
وأمنها واستقرارها.
وح� � � ��ول األزم � � � ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة اك ��د
ال� �ت ��زام ال �ك��وي��ت ب��ال�ت�ح��ال��ف ال��ذي
تقوده اململكة العربية السعودية
ب��دع��م ال�ش��رع�ي��ة ف��ي ال�ي�م��ن م��ؤك��دا
القاسم املشترك واملصير الواحد
ل��دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
بمساعدتهم.
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
علي الجراح ووكيل وزارة االعالم
طارق املزرم.

ولي العهد استقبل المبارك
ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب��اح
ام ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئيس مجلس الوزراء.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه ال�ن��ائ��ب االول

ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ن��ائ��ب رئ�ي��س

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
خالد الجراح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول��ي العهد
وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود.
سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

 ..ويهنئ الغنيم بفوزه بجائزة
الملك فيصل العالمية
ب� � �ع � ��ث ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � � �ب� � ��اح االح� � � �م � � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال� ��ى االس �ت ��اذ
ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ب ��دال� �ل ��ه ي��وس��ف
الغنيم رئيس مركز البحوث
والدراسات الكويتية ضمنها
س � �م� ��وه رع� � � ��اه ال � �ل� ��ه خ��ال��ص
ت� �ه ��ان� �ي ��ه ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ف� � ��وزه
بجائزة امللك فيصل العاملية
ل �ف��رع ال� ��دراس� ��ات االس�لام �ي��ة
لهذا العام  2016وال��ذي جاء
استحقاقا ملا يقدمه الدكتور
ال � �غ � �ن � �ي� ��م م� � � ��ن م � �س� ��اه � �م� ��ات
م�ت�م�ي��زة ف��ي م �ج��ال ال�ب�ح��وث

والدراسات في علوم متنوعة
ت� �س ��اه ��م ف� ��ي إث � � � ��راء امل �ك �ت �ب��ة
العربية مشيدا س�م��وه رع��اه
ال �ل��ه ب� ��دور ال��دك �ت��ور ال�غ�ن�ي��م
امل�ت�م�ي��ز وامل �ت��واص��ل ف��ي ه��ذا
امل � �ج� ��ال وم �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه دوام
التوفيق وال�ن�ج��اح وتحقيق
امل ��زي ��د م ��ن ه � ��ذه االن � �ج� ��ازات
لخدمة ال��وط��ن ال�ع��زي��ز ورف��ع
رايته في املحافل الدولية.
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قلد الرئيس نيتو قالدة مبارك الكبير وتسلم منه أعلى وسام في بالده

األمير شهد توقيع  7اتفاقيات
مع المكسيك

سمو األمير والرئيس املكسيكي خالل توقيع مجموعة من االتفاقيات

اس�ت�ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح بقصر بيان ظهر
امس الرئيس انريكي بينيا نيتو
رئيس الواليات املتحدة املكسيكية
والوفد الرسمي املرافق وبحضور
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
االح �م ��د وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
الرسمية للبالد .وقدتبادل حضرة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
صباح االح�م��د وال��رئ�ي��س انريكي
ب �ي �ن �ي��ا ن� �ي� �ت ��و رئ � �ي� ��س ال � ��والي � ��ات
امل� �ت� �ح ��دة امل �ك �س �ي �ك �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة
االوسمة حيث قلد سموه الرئيس
امل �ك �س �ي �ك��ي ق �ل��ادة م� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
تقديرا لدوره في توطيد العالقات
امل �م �ي��زة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
وت � �ق� ��دي� ��را ل � ��ه وش � �ع� ��ب امل �ك �س �ي��ك
ال �ص��دي��ق ف ��ي ح�ي�ن ق �ل��د ال��رئ �ي��س
امل �ك �س �ي �ك��ي س� �م ��و االم � �ي� ��ر وس� ��ام
(ن�س��ر االزت �ي��ك) وه��و اع�ل��ى وس��ام

في الواليات املتحدة املكسيكية.
وقد عقدت املباحثات الرسمية
ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وت� � ��رأس ال �ج��ان��ب
ال �ك��وي �ت��ي ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر

 ..ومقلدا الرئيس املكسيكي قالدة مبارك الكبير

ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح وس � �م� ��و ول ��ي
ال � �ع � �ه ��د ال � �ش � �ي ��خ ن � � � ��واف االح � �م ��د
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس

األمير مودعا الرئيس املكسيكي

م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وال� �ن ��ائ ��ب االول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وع��ن
الجانب املكسيكي الرئيس انريكي
ب �ي �ن �ي��ا ن� �ي� �ت ��و رئ � �ي� ��س ال � ��والي � ��ات
امل� �ت� �ح ��دة امل �ك �س �ي �ك �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة
وك� �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال�ح�ك��وم��ة
املكسيكية .وتم بحضور صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د وال��رئ �ي��س ان��ري�ك��ي بينيا
ن �ي �ت��و رئ �ي ��س ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
امل �ك �س �ي �ك �ي��ة وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د وس �م��و
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء تم التوقيع على اتفاقيات
ب �ي��ن دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وال � ��والي � ��ات
امل� �ت� �ح ��دة امل �ك �س �ي �ك �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة.
وق��د أق��ام ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان م� ��أدب� ��ة غ� � ��داء ع�ل��ى

شرف الرئيس انريكي بينيا نيتو
رئيس الواليات املتحدة املكسيكية
الصديقة والوفد الرسمي املرافق.
وغ� � � � � ��ادر ال � � �ب �ل ��اد ع � �ص� ��ر ام� ��س
ال ��رئ� �ي ��س ان ��ري� �ك ��ي ب �ي �ن �ي��ا ن�ي�ت��و
والوفد الرسمي املرافق بعد زيارة
رسمية للبالد.
وك� � � � � ��ان ع� � �ل � ��ى رأس م � ��ودع � ��ي
ال ��رئ� �ي ��س امل �ك �س �ي �ك��ي ع �ل ��ى أرض
املطار صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه وسمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ورئ�ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
وال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
ص � �ب� ��اح ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد ونائب وزير

ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
على الجراح ونائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح وكبار املسؤولني بالدولة
وكبار القادة في الجيش والشرطة
والحرس الوطني.
من جهة أخرى استقبل صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح بقصر
ب � �ي� ��ان ص � �ب� ��اح ام� � ��س س� �م ��و ول ��ي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح.
كما استقبل سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
كما استقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد.

رئيس المكسيك زار غرفة التجارة والصناعة
اس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س ان��ري �ك��ي بينيا
ن� �ي� �ت ��و رئ � �ي � ��س ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
املكسيكية ال�ص��دي�ق��ة رئ�ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم وذلك بمقر اقامته
بقصر بيان كما استقبل سمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
واستقبل النائب االول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد .حضر املقابالت رئيس بعثة
ال �ش��رف امل��راف�ق��ة امل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان
االميري الشيخ فهد سعدالعبدالله.
وق��ام الرئيس انريكي بينيا نيتو

رئ�ي��س ال��والي��ات امل�ت�ح��دة املكسيكية
الصديقة والوفد الرسمي بزيارة الى
غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه رئ �ي��س غ��رف��ة
تجارة وصناعة الكويت علي الغانم
ووزي��ر التجارة والصناعة د.يوسف
العلي واعضاء الغرفة.
وأل� �ق ��ى ال��رئ �ي��س امل �ك �س �ي �ك��ي كلمة
اش ��اد ف�ي�ه��ا ب��ال �ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن واه �م �ي��ة
تنميتها وت �ع��زي��زه��ا م��ا ي�س��اه��م في
توسيع اطر التبادل التجاري لخدمة

املصالح املشتركة .والقى رئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت على الغانم
كلمة قال فيها إن االقتصاد املكسيكي
من اكبر اقتصادات امريكا الالتينية
وي�ع��د ح�ل�ق��ة ال��وص��ل ب�ين اق�ت�ص��ادات
امل�ح�ي�ط�ين االط�ل�س��ي وال �ه��ادي فضال
ع ��ن ك ��ون ��ه ي �ح �ت��ل امل ��رت �ب ��ة ال� � � �ـ 15ب�ين
اقتصادات العالم.
واش � ��ار ال �غ��ان��م ال ��ى ق �ي��ام ال�ك��وي��ت
كذلك ب��دور صلة الوصل في اقليمها
ب �ي��ن اق� � �ت� � �ص � ��ادات م �ن �ط �ق ��ة ال �خ �ل �ي��ج
واالقتصادات العربية االخ��رى فضال

عن اقتصادات اوروب��ا وجنوب شرق
آسيا.
ودع � ��ا ال� ��ى زي � � ��ادة ح �ج��م ال �ت �ب��ادل
ال�ت�ج��اري وال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي بني
ال �ب �ل��دي��ن ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ام �ك��ان��ات
امل �ك �س �ي��ك ال �ت �ص��دي��ري��ة وق� � ��وة ش ��راء
السوق الكويتية وقدرتها على إعادة
التصدير.
وأض � � � � � � ��اف أن زي � � � � � � ��ارة ال� ��رئ � �ي� ��س
امل �ك �س �ي �ك��ي ت �ش �ك��ل م �ن �ط �ل �ق��ا ل�ح�ق�ب��ة
ج��دي��دة م��ن ال�ش��راك��ة االق�ت�ص��ادي��ة في
مختلف امليادين وفي القطاعات كافة.

علي الغانم خالل توقيع اتفاقيات بحضور الرئيس املكسيكي
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استقبل سفير الكويت لدى العراق ونائبا بحرينيا وهنأ الغنيم بحصوله على جائزة الملك فيصل

الغانم يتوجه إلى بغداد للمشاركة
في مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل استقباله النائب البحريني وحضور راكان النصف

اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس
وف� ��د ال �ل �ج �ن��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
امل �ش �ت��رك��ة رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة إلع� � � ��ادة ت ��وج �ي ��ه ال ��دع ��م
بمجلس ال�ن��واب ف��ي مملكة البحرين
ال�ش�ق�ي�ق��ة ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ع�ب��دال��رح�م��ن
ال �ع �س��وم��ي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ت��أك�ي��د متانة
العالقات التاريخية التي تجمع دولة
ال �ك��وي��ت وم�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن الشقيقة
وال� � �ح � ��رص ال � ��دائ � ��م ع� �ل ��ى ت �ع��زي��زه��ا
وتنميتها في شتى املجاالت السيما
املجال البرملاني.
وك � � ��ان رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة إلع� � � ��ادة ت ��وج �ي ��ه ال ��دع ��م
بمجلس ال�ن��واب ف��ي مملكة البحرين
الشقيقة ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ع�ب��د الرحمن
العسومي والوفد املرافق له قد وصل
الى البالد مساء امس االول وذلك في

زيارة تستغرق عدة ايام.
كما استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم في مكتبه أمس سفير
دول��ة الكويت ل��دى جمهورية العراق
الشقيقة غسان الزواوي.
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء ال � �ن� ��ائ� ��ب راك � � ��ان
النصف.
إلى ذلك بعث رئيس مجلس االمة
م � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
الى رئيس مركز البحوث والدراسات
ال�ك��وي�ت�ي��ة االس �ت��اذ ال��دك�ت��ور عبدالله
ي��وس��ف ال �غ �ن �ي��م ب�م�ن��اس�ب��ة ح�ص��ول��ه
على ج��ائ��زة امللك فيصل العاملية عن
فرع الدراسات االسالمية لعام . ٢٠١٦
واشاد الغانم في برقيته بالجهود
الكبيرة التي يبذلها الدكتور الغنيم
ف� ��ي م � �ج ��ال ال � � ��دراس � � ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
وال�ت��وث�ي��ق ال�ت��اري�خ��ي م�ش�ي��را ال��ى ان
حصوله على تلك ال�ج��ائ��زة املرموقة
جاء عن استحقاق وجدارة .
من جهة أخرى يشارك وفد مجلس

 ..ومستقبال سفير الكويت لدى العراق

األم��ة برئاسة رئيس املجلس م��رزوق
ال �غ��ان��م ف ��ي ال � � ��دورة ال �ح ��ادي ��ة ع�ش��رة
ملؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي والتي
من املقرر أن تنطلق أعماله في الفترة
من  23إلى  25يناير الجاري.
وع�ل��ى الصعيد ذات ��ه ،غ��ادر البالد
أمس وفد برملاني يضم أمني صندوق
ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن ��ائ ��ب ص��ال��ح
عاشور وعضو الشعبة النائب سيف
العازمي إضافة إلى أمني عام مجلس
األم � ��ة ع�ل��ام ال� �ك� �ن ��دري م �ت��وج �ه��ا إل��ى
العاصمة العراقية ب�غ��داد للمشاركة
في اعمال املؤتمر.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه دع � ��ا ع �ض��و ال�ش�ع�ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ن��ائ��ب سيف
العازمي من بغداد العرب واملسلمني
ال��ى ن�ب��ذ ال �خ�لاف��ات وت �ج��اوز املرحلة
ال �ح��ال �ي��ة ال �ت��ي ت �ع �ص��ف ب �ن��ا جميعا
وان نوحد جهودنا لخدمة قضايانا
املصيرية واهمها مكافحة االرهاب.

سيف العازمي وصالح عاشور خالل مغادرتهما إلى بغداد

الخرينج يستقبل السفير التركي
اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ف��ي مكتبه
أم��س س�ف�ي��ر ال�ج�م�ه��وري��ة التركية
الصديقة لدى الكويت مراد تامير.
وج� � � � ��رى خ� �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ب �ح��ث

ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة وس �ب��ل
دع �م �ه��ا وت �ط��وي��ره��ا ف��ي امل �ج��االت
كافة.
ك�م��ا ت��م التنسيق ح��ول ال��دع��وة

التي وجهت إل��ى الخرينج لزيارة
الجمهورية التركية.

مبارك الخرينج مستقبال مراد تامير
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مجلس األمة يتدارس حاليا تقليل الروتين في الجهاز التنفيذي بالدولة

الميزانيات :إعادة النظر في سياسات طرح
مناقصات الكهرباء
ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال� � � �ح� � � �س � � ��اب ال � � �خ � � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت
مل�ن��اق�ش��ة ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل ��وزارة
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � � ��اء ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014وم�ل��اح � �ظ� ��ات دي� � ��وان
املحاسبة بشأنه وتبني لها ما يلي :
أوال  :زي��ادة التواصل مع الجهات
الرقابية:
ب �ي �ن ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ح� ��اج� ��ة ال � � � ��وزارة
إل � ��ى زي � � ��ادة ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية
وتواصلية معها وااللتزام باملواعيد
امل�ق��ررة دس�ت��وري��ا وقانونيا ف��ي ال��رد
ع�ل��ى م�ك��ات�ب��ات�ه��ا م��وض�ح��ة أن األم��ر
ال يقتصر على ع��دم رد ال ��وزارة على
ب �ع��ض م �ك��ات �ب��ات دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وعدم تزويده ببعض املستندات دون
م �ب��رر ب ��ل ت �ع ��داه إل ��ى ع ��دم ت�ع��اون�ه��ا
م��ع وزارة امل��ال�ي��ة أي�ض��ا فيما يتعلق
ب� �ت ��زوي ��ده ��ا ب��اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة
مل � �ي ��زان � �ي ��ة ال � �س � �ن ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة ف �ي �م��ا
يخص املشاريع الكهربائية واملائية
وصيانتها وإف ��ادة لجنة امليزانيات
بصورة مغايرة للواقع عما هو مثبت
ف��ي امل ��راس�ل�ات ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا وزارة
املالية في هذا الشأن.
وأك� � ��دت ال �ل �ج �ن��ة أن� ��ه رغ� ��م تضمن
دع ��وت� �ه ��ا امل ��رس� �ل ��ة ح� �ض ��ور ال ��وزي ��ر
أو م �م �ث��ل ع �ن��ه م ��ن م �ك �ت �ب��ه مل�ن��اق�ش��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

الحساب الختامي ل�ل��وزارة إال أن��ه لم
يحضر.
ث ��ان �ي ��ا  :ض �ب ��ط ال � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واإلداري � � � ��ة وت �ف �ع �ي��ل إدارة ال�ت��دق�ي��ق
الداخلي:
شددت اللجنة على ضرورة إحكام
وض� �ب ��ط ال � �ش� ��ؤون امل ��ال �ي ��ة واإلداري� � � ��ة
ف��ي ال ��وزارة واإلس ��راع بشغل منصب
ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل� �ل� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واإلدارية وفق اللوائح والنظم املعمول
بها مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي
تفعيال حقيقيا وتأهيلها ب��ال�ك��وادر
الوظيفية املناسبة وإلحاق تبعيتها
بأعلى سلطة إشرافية للحد من املآخذ
امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال�ت��ي
يسجلها ديوان املحاسبة.

ث ��ال� �ث ��ا  :ع� � ��دم ال � ��دق � ��ة ف � ��ي ت �ق��دي��ر
ميزانية الوزارة:
وأك � � � ��دت ال �ل �ج �ن ��ة أن � �ه� ��ا س� �ب ��ق أن
ن �ب �ه��ت م � � ��رارا إل � ��ى ض � � ��رورة م ��راع ��اة
ال� ��وزارة ال��دق��ة ال�لازم��ة ع�ن��د إع��داده��ا
ل�ت�ق��دي��رات ميزانيتها خ��اص��ة أن من
م�لاح �ظ��ات دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ضعف
إن�ج��ازات ال��وزارة في تنفيذ مشاريع
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة م �ب �ي �ن��ة أن ال �ح �س��اب
الختامي يكشف ع��ن كثرة املناقالت
امل��ال�ي��ة ب�ين امل�ش��اري��ع م�م��ا يشير إل��ى
افتقار ال�ت�ق��دي��رات وال��دراس��ات للدقة
املالية والتنفيذية وال يعكس القيمة
التشغيلية الحقيقية لها ومنها على
سبيل امل�ث��ال تعزيز م�ش��روع تطوير
وإنشاء محطات ضخ مجمعات املياه

ب��أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ون�ين وس �ت �م��ائ��ة أل��ف
دينار رغم أن املعتمد له في امليزانية
 50ألف دينار فقط!
راب �ع��ا  :ض ��رورة رف��ع ك �ف��اءة إدارة
وتنفيذ عقود ومناقصات الوزارة:
ك �م��ا ب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة أه �م �ي��ة إع ��ادة
ال � �ن � �ظ ��ر ب� �ش� �ك ��ل ج � � ��اد ب � � ��اإلج � � ��راءات
وال� �س� �ي ��اس ��ات اإلداري � � � ��ة امل �ت �ب �ع��ة ف��ي
ع� �م� �ل� �ي ��ة دراس � � � � � ��ة وط � � � � ��رح وت �ن �ف �ي ��ذ
م�ن��اق�ص��ات وع �ق��ود ال � ��وزارة وال��رب��ط
ب�ي�ن ب�ع�ض�ه��ا ال �ب �ع��ض ب�ش�ك��ل م�لائ��م
وف � ��ق ج ��داول � �ه ��ا ال ��زم �ن �ي ��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل �ي �ه��ا ض �م��ن م�ت�ط�ل�ب��ات
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ت��رش �ي��دا ل�لإن�ف��اق
ال� �ع ��ام وح �ف �ظ��ا ل �ح �ق��وق ال � � ��وزارة مع
تكييف الواقع الهندسي لتلك العقود

بدءا من أبريل المقبل مع الميزانية الجديدة

ذوي االحتياجات :صرف اإلعانة الشهرية
للمعاقين بأثر رجعي
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ش� � � � � ��ؤون ذوي
االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أم� � ��س االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل
ب�ع��ض م ��واد ال�ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي
الهاجري في تصريح صحفي عقب
انتهاء االجتماع ان اللجنة ناقشت
ال �ت �ع��دي��ل امل �ت �ع �ل��ق ب �م �ك��اف��آت ن�ه��اي��ة
الخدمة لذوي االحتياجات الخاصة
وم� � ��ن ي� ��رع� ��اه م ��وض� �ح ��ا أن� � ��ه س�ي�ت��م
استدعاء املؤسسة العامة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي االج� �ت� �م ��اع امل�ق�ب��ل

الصالح والهاجري في لجنة املعاقني أمس

للجنة .وذكر أنه تم مناقشة موضوع
املكافأة التي تعطيها الهيئة العامة
ل� � ��ذوي االع� ��اق� ��ة ب �ق �ي �م��ة  300دي �ن��ار

واالعانة التي تقدمها وزارة الشؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وال � �ت� ��ي ه��ي
بحد أقصى  559دينارا موضحا أن

اللجنة طالبت الهيئة بعدم تعارض
هذين املبلغني أو الخصم من اإلعانة
ال �ش �ه ��ري ��ة وان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ج�م��ع
للمبلغني .وافاد الهاجري بأن الهيئة
العامة لذوي االعاقة تعهدت بصرف
االعانة الشهرية بأثر رجعي بدءا من
األول م��ن أب��ري��ل امل�ق�ب��ل م��ع امليزانية
الجديدة.
م��ن جهة أخ��رى ق��ال ال�ه��اج��ري إن
ه�ن��اك ش�ك��اوى ع��دة ت��رد إل��ى اللجنة
ب �ش��أن ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة الفنية
ال �ط �ب �ي��ة وع� ��دم ح �س��ن ال �ت �ص��رف مع
املعاقني داعيا وزي��ر الصحة ومدير
الهيئة إلى استبعاده.

م��ع ال �ج��ان��ب ال �ق��ان��ون��ي ل�خ�ل��ق ع�ق��ود
مرنة في التنفيذ تتناسب مع الواقع
العملي قدر املستطاع.
وم��ن أوج��ه ت�ل��ك ال�ق�ص��ور تسجيل
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة مل�ل�اح �ظ��ات��ه ع�ل��ى
( )230م��وض��وع��ا ت �ن��وع��ت أس�ب��اب�ه��ا
م � ��ا ب �ي��ن رده � � ��ا إل� � ��ى ال� � � � � ��وزارة ل �ع��دم
استيفائها للتعاميم املالية املنظمة
لطرح املشاريع أو عدم التزام الوزارة
باملدة املحددة قانونا للرد على لجنة
املناقصات امل��رك��زي��ة أو ط��ول بقائها
بالوزارة بعد ترسيتها هذا بخالف
امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��ود
مما يستدعي رف��ع ك�ف��اءة القطاعات
امل �ع �ن �ي ��ة ب � � ��ال � � ��وزارة ب � �ه� ��ذا ال �ج ��ان ��ب
ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن امل �ش��اري��ع واأله� ��داف
املرجوة منها في مواعيدها املقررة.
سادسا  :إيصال التيار الكهربائي
للمناطق السكنية:
واس �ت �م �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ت�ف�ص�ي�لا إل��ى
إج ��راءات ال ��وزارة ف��ي توصيل التيار
الكهربائي لعدد من املناطق السكنية
حيث أف��ادت ال ��وزارة بإيصال التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل �س��اك �ن��ي م �ن��اط��ق (أب ��و
فطيرة – الفنيطيس – املسايل) في
حني أنها تنسق مع املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ش�ب�ك��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �ل �ض �غ��ط امل �ن �خ �ف��ض ف��ي
مدينة ج��اب��ر األح�م��د وب ��دأت ال ��وزارة
بإيصال الشبكة الداخلية في قطاعي

 N1و  N3ومتوقع االنتهاء منها في
منتصف سنة  2016كما أنها انتهت
من توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية
ف ��ي م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح� �م ��د ع �ل��ى أن
ت �ت��ول��ى م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
تنفيذ الشبكة الداخلية كما هو مقرر
س�ل�ف��ا بينهما إض��اف��ة إل��ى توصيل
شبكة الكهرباء الرئيسية في منطقة
النسيم قطعة  4وسيتم االنتهاء من
قطعة  3في شهر مايو .2016
سابعا  :تقليل الروتني الحكومي:
أوض �ح��ت اللجنة أن�ه��ا وم��ن واق��ع
تقارير ديوان املحاسبة ترى أن هناك
ض �ع �ف��ا واض� �ح ��ا ف ��ي ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
ال �ق �ط��اع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة
بالشبكات ك�ـ��وزارة األش�غ��ال – وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء – م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية ومن صور ذلك إعادة تنفيذ
مسارات تلك الشبكات بعد تنفيذها
مما يحمل امل��ال العام مبالغ ك��ان من
املمكن تجنبها مبينة أن مجلس األمة
ي�ت��دارس حاليا فكرة تقليل الروتني
الذي يحكم أداء الجهاز التنفيذي في
ال��دول��ة وخ��اص��ة فيما ب�ين أجهزتها
الرقابية وكذلك فيما بني القطاعات
الحكومية ذات الطبيعة املشتركة.

الصالح للحمدان 10 :مواقع
لمحطات الوقود في مدينة
صباح األحمد
ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة
ال�ب�ت��رول الكويتية وزي��ر املالية
أن��س الصالح إن��ه يقدر نصيب
م� ��دي � �ن� ��ة ص� � �ب � ��اح االح � � �م� � ��د م��ن
محطات الوقود املزمع انشاؤها
 10م � ��واق � ��ع ل� �ش ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية الكويتية.
واضاف الصالح في رده على
س ��ؤال للنائب ح�م��ود ال�ح�م��دان
ان ع��دد املواقع النشاء محطات
ال ��وق ��ود ي �ص��ل ال� ��ى  100م��وق��ع
وذلك طبقا ملا طلب تخصيصها
م� ��ن ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وامل�ت��اب�ع��ة ج��اري��ة م�س�ت�ط��ردا ان

حمود الحمدان

جميع املواقع يتم تخصيصها
وت �س �ل �ي �م �ه��ا ل� �ش ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية الكويتية.
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ثمنوا دعوته لالبتعاد عن الطائفية واحترام القضاء واإلصالح االقتصادي والتعاون الخليجي

نواب :توجيهات األمير لرؤساء التحرير
نبراس لحماية أمن الكويت
ث �م��ن ن � ��واب ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه و رع ��اه ل��رؤس��اء
ت� �ح ��ري ��ر ال �ص� �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة ال �ي��وم �ي��ة
واص �ف�ي�ن س �م��وه ب��أن��ه رب � ��ان ال�س�ف�ي�ن��ة
ويسعى جاهدا الى حماية امن الكويت
ووح��دة املجتمع وحل مشاكله بحكمة
ب��ال �غ��ة داع� �ي��ن ال �ج �م �ي��ع إل � ��ى م �س��ان��دة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و وت �ن �ف �ي��ذ ت��وج�ي�ه��ات��ه
السامية.
وق��ال ال �ن��واب ان سمو االم�ي��ر دائما
هو والد الجميع ويوجه سموه حديثه
الى الشعب الكويتي بروح االب الحنون
الحريص على امن واستقرار وسعادة
ورفاهية اوالده ابناء الشعب الكويتي
جميعا.
ب ��دوره ث�م��ن ال�ن��ائ��ب عسكر العنزي
التوجيهات واملضامني السامية التي
وردت ف ��ي ح ��دي ��ث س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ل� ��رؤس� ��اء ت �ح��ري��ر
الصحف املحلية مشيرا إل��ى ان سمو
االم � �ي� ��ر ه ��و رب� � ��ان ال �س �ف �ي �ن��ة وي �س �ع��ى
جاهدا الى حماية امن الكويت ووحدة
امل�ج�ت�م��ع وح��ل م�ش��اك�ل��ه بحكمة بالغة
وع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع م �س��ان��دة س�م��و االم�ي��ر
وتنفيذ توجيهاته السامية.
وق��ال عسكر ف��ي تصريح صحافي:

إن سمو االمير دائما هو والد الجميع
وي ��وج ��ه س� �م ��وه ح��دي �ث��ه ال � ��ى ال �ش �ع��ب
الكويتي ب��روح االب الحنون الحريص
على ام��ن واستقرار وس�ع��ادة ورفاهية
اوالده ابناء الشعب الكويتي جميعا.
ودع��ا عسكر جميع وس��ائ��ل االع�لام
ال��ى ض��رورة االل�ت��زام بتوجيهات سمو
االم � �ي ��ر ب� � � ��إدراك امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �ك �ب �ي��رة
امل �ل �ق��اة ع�ل��ى ع��ات��ق االع�ل��ام امل�ح�ل��ي في
معالجة القضايا التي تتعلق بالشأن
املحلي وكيفية تناولها وض��رورة عدم
إتاحة الفرصة لكائن من كان الستغالل
امل �ن �ص��ات اإلع�لام �ي��ة ل�ت��أج�ي��ج امل�ش��اع��ر
واث � � ��ارة ال� �ن� �ع ��رات وال �ش �ح��ن ال �ط��ائ �ف��ي
واالب� �ت� �ع ��اد ع ��ن اإلس � � ��اءة ألي ف �ئ��ة م��ن
مكونات املجتمع.
واش ��ار ع�س�ك��ر ال ��ى اه�م�ي��ة ادراك ما
ح��ذر م�ن��ه س�م��و االم �ي��ر م��ن ان املنطقة
ت �ش �ه��د أح � ��داث � ��ا خ �ط �ي ��رة ت �ت �ط �ل��ب م��ن
الجميع حماية وحدة املجتمع الكويتي
وال� � �ت� � �ص � ��دي مل � �ث � �ي� ��ري ال� � �ف �ت��ن ووض� � ��ع
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والبدء
ب ��االص�ل�اح ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وب ��رام ��ج
ال�ت��رش�ي��د ب�م��ا ال ي��ؤث��ر ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
والعمل على تطوير االقتصادي بوضع
رؤي ��ة م �ح��ددة مل�ع��ال�ج��ة ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة
واالعتماد على تنويع مصادر الدخل.

فيصل الكندري

د .منصور الظفيري

ماضي الهاجري

وم� � ��ن ج �ه �ت ��ه أك� � ��د ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل
ال �ك �ن��دري ان ح��دي��ث س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ل � ��رؤس � ��اء ت� �ح ��ري ��ر ال� �ص� �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة
ه ��و ح ��دي ��ث امل � �س ��ؤول واألب امل �ح��اف��ظ
ع�ل��ى األم��ان��ة وال �ح��ري��ص ع�ل��ى تحقيق
الرفاهية املجتمع والعيش الكريم لكافة
أبناء الكويت.
وق��ال الكندري في تصريح صحفي
إن ح��دي��ث س �م��و االم �ي��ر ال �ت �م��س خطر
التأجيج الطائفي البغيض من بعض
األط � � ��راف ح �ي��ث ط��ال��ب س �م��وه رؤس ��اء
ال �ت �ح��ري��ر ب� �ض ��رورة إدراك امل�س��ؤول�ي��ة
الكبيرة امللقاة على عاتقهم في معالجة
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي تتعلق ب��ال�ش��أن املحلي

وكيفية تناولها وض ��رورة ع��دم إتاحة
ال� �ف ��رص ��ة ل �ك ��ائ ��ن م� ��ن ك � ��ان الس �ت �غ�ل�ال
امل �ن �ص��ات اإلع�لام �ي��ة ل�ت��أج�ي��ج امل�ش��اع��ر
واث � � ��ارة ال� �ن� �ع ��رات وال �ش �ح��ن ال �ط��ائ �ف��ي
واالب� �ت� �ع ��اد ع ��ن اإلس � � ��اءة ألي ف �ئ��ة م��ن
مكونات املجتمع.
وق��ال ال�ك�ن��دري إن س�م��وه مستشعر
بخطورة انخفاض أسعار النفط حيث
ط��ال��ب ب��ال�ب��دء ب��امل�ع��ال�ج��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ووض � ��ع ال �ب ��رام ��ج ال �ه ��ادف ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ض
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة م� � ��ع ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع � �ل� ��ى ع� ��دم
امل�س��اس ب��ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة للمواطنني
واح �ت �ي��اج��ات �ه��م األس ��اس �ي ��ة وال �ح �ف��اظ
عليها.

ب � � � ��دوره ث� �م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ن �ص��ور
ال�ظ�ف�ي��ري امل�ض��ام�ين ال�س��ام�ي��ة لحديث
س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ل � ��رؤس � ��اء ت� �ح ��ري ��ر ال� �ص� �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة
م ��ؤك ��دا ان ��ه ي�ع�ك��س رؤي � ��ة ث��اق �ب��ة ح��ول
م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت الس �ت��دام��ة ال �ح �ي��اة
ال�ك��ري�م��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ظ��ل ت��داع�ي��ات
انخفاض اسعار النفط على األوض��اع
االقتصادية للدولة.
وشدد النائب الظفيري في تصريح
صحافي على ض��رورة تكاتف الجميع
وال� �ع� �م ��ل م� ��ن ال � �ي� ��وم ق �ب ��ل ال� �غ ��د ب�ت�ل��ك
التوجيهات السديدة لحضرة صاحب
ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد امل � �ف� ��دى ح�ف�ظ��ه

ال �ل��ه ورع � ��اه س� ��واء م��ا ي �خ��ص ال�ج��ان��ب
االقتصادي أو البعد عن اثارة النعرات
وال �ش �ح ��ن ال �ط��ائ �ف��ي أو ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��وج��وب �ي��ة اح � �ت� ��رام ال �ق �ض ��اء واح� �ك ��ام
السلطة القضائية وعدم التعرض لهما
أو فيما يتعلق بأهمية تعزيز العمل
الخليجي امل�ش�ت��رك ب�م��ا يكفل تحقيق
وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون.
وأضاف الظفيري انه علينا إدراك ما
يحيط بمنطقتنا من تحديات وظروف
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ت �س �ت��دع��ي م� �ن ��ا ج�م�ي�ع��ا
ال �ت �ك��ات��ف ك �م��ا ش � ��دد ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أمير البالد على وحدة الصف وتكاتف
ال�ج�ه��ود ووض��ع مصلحة ال��وط��ن فوق
كل اعتبار حفاظا على أمنه واستقراره.
أم ��ا ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري فقال
إن س�م��و األم �ي��ر رس��م ل��رؤس��اء تحرير
ال � �ص � �ح� ��ف امل� �ح� �ل� �ي ��ة خ� � ��ارط� � ��ة ط ��ري ��ق
ومنهجا لعبور املرحلة الحرجة التي
ت� �م ��ر ب ��امل �ن �ط �ق ��ة ب � � �ض � ��رورة ال �ت �ص ��دي
مل�ث �ي��ري ال �ف�تن ووح � ��دة ال �ص��ف ووض��ع
م �ص �ل �ح��ة ال� �ك ��وي ��ت ف� � ��وق ك� ��ل اع �ت �ب��ار
وال� � �ب � ��دء ب� ��االص�ل��اح� ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
وبرامج الترشيد وتعزيز مسيرة العمل
الخليجي املشترك.

الحريجي :رد الوزيرة على سؤالي إنشائي بامتياز وسيكون له تبعاته السياسية

الصبيح :اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد الجمعيات
التعاونية المخالفة
أك ��دت وزي� ��رة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ان ال � � ��وزارة
تسعى دائ �م��ا إل��ى أن ت�ق��وم الجمعيات
ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ب� � ��دور م �ت �م �ي��ز ف� ��ي خ��دم��ة
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ب��امل�ن�ط�ق��ة ك�م��ا أن
ال� � ��وزارة ت��وج��ه ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
بالعمل على رف��ع املستوى االقتصادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ألع �ض ��ائ �ه ��ا وم � ��ن أج ��ل
ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ه��دف ك�م��ا أن �ه��ا ات�خ��ذت
االج � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة ض ��د ال�ج�م�ع�ي��ات
املخالفة .
وأوض�ح��ت الصبيح ردا على س��ؤال
للنائب سعود الحريجي ان ال��وزارة قد
اتخذت عدة اجراءات تتمثل فيما يلي:
 -ال �ت �ق��دم ب �م �ش��روع ت �ع��دي��ل ق��ان��ون

ال� �ت� �ع ��اون ح �ي��ث ت ��م ت �ع��دي �ل��ه ب �م��وج��ب
ال �ق��ان��ون رق ��م  118ل�س�ن��ة  2013وال ��ذي
ب � �م ��وج � �ب ��ه ت� � ��م ت �ل��اف � ��ي ب � �ع� ��ض اوج� � ��ه
ال�ق�ص��ور امل ��وج ��ودة ب��امل��رس��وم ب�ق��ان��ون
رقم  24لسنة  1979في شأن الجمعيات
التعاونية ومن ذلك تم رفع سن املرشح
لعضوية مجلس االدارة ال��ى  30عاما
فضال عن اشتراط توافر مؤهل دراسي
ال يقل عن دبلوم سنتني بعد الثانوية
العامة االم��ر ال��ذي من شأنه رف��ع كفاءة
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االدارة ب��ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ك ��ذل ��ك ج �ع��ل االن �ت �خ��اب��ات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة مل�ج�ل��س االدارة ك��ل سنتني
ب��دال م��ن س�ن��ة واح ��دة ب�م��ا ي�ض�م��ن م��دة
اط��ول ملجلس االدارة لتحقيق انجازات
ملموسة على أرض الواقع كما تضمن

هند الصبيح

سعود الحريجي

ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون اي �ض��ا ت �ج��ري��م اف �ع��ال
ل��م تكن مؤثمة ف��ي ظ��ل القانون رق��م 24
لسنة  1979فضال عن تشديد العقوبات
على االفعال املؤثمة ابتداء.

وم� � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
الحريجي إن وزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل د .ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح ت �ه��رب��ت من
االج��اب��ة ع��ن س��ؤال��ه ال ��ذي وج�ه��ه اليها

ب � �ش ��أن ال � �ض� ��واب� ��ط ال� �ح ��اك� �م ��ة ل�ت�ع�ي�ين
وعزل اعضاء مجالس ادارة الجمعيات
التعاونية.
واف � � � � � ��اد ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ب � ��أن رد ال � ��وزي � ��رة ال �ص �ب �ي��ح
انشائي بامتياز السيما ان��ه استفاض
ف��ي الحديث ع��ن اج ��راءات ال ��وزارة لرفع
مستوى الجمعيات من دون االجابة عن
االس�ئ�ل��ة امل �ح��ددة ال�ت��ي ح��واه��ا سؤالنا
املقدم اليها.
وت� �س ��اءل ع��ن ال ��دواف ��ع ال �ت��ي جعلت
ال� �ص� �ب� �ي ��ح ت� �ت� �ه ��رب م � ��ن االج� � ��اب� � ��ة ع��ن
اسئلتنا بشأن الضوابط واملعايير التي
من خاللها يتم تعيني اعضاء مجالس
ادارة ال �ج �م �ع �ي��ات وال � �ض� ��واب� ��ط ال �ت��ي
تنهى عضويتهم ب�ن��اء عليها معتبرا

ان ع ��دم اج��اب��ة ال ��وزي ��رة ت��دع��م رؤي�ت�ن��ا
ب�ش��أن منهجية ال�ت�ف��رد ف��ي ال �ق��رار التي
تنتهجها الوزيرة.
وح� ��ذر ال �ح��ري �ج��ي م��ن خ �ط��ورة ت��رك
مثل تلك ال �ق��رارات ال�ت��ي ترتبط بقطاع
ح � �ي� ��وي ي �ت �ص ��ل م � �ب� ��اش� ��رة ب �م �ص �ل �ح��ة
امل��واط�ن�ين واملساهمني ع��رض��ة ل�لاه��واء
واالن�ت�ق��ائ�ي��ة م�ش�ي��را ال��ى ان ه��ذا النهج
يغلب ل�لاس��ف على كثير م��ن تصرفات
الوزيرة الصبيح ويخلق حالة من عدم
االستقرار داخ��ل ال��وزارة خوفا من غنب
املوظفني.
واوضح الحريجي انه سيعيد تقديم
السؤال م��رة ثانية ال��ى الصبيح محذرا
م��ن ان تمييع ال��رد على س��ؤال��ه الثاني
سيكون له تبعاته السياسية.
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عسكر يطالب بادخال إعاقة العين
الواحدة ضمن قانون المعاقين
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
اقتراحا طالب فيه باعتبار إعاقة
ال�ع�ين ال��واح��دة م��ن ن��وع اإلع��اق��ة
البصرية املتوسطة والدائمة.
وق � � ��ال ع �س �ك ��ر ف� ��ي االق� � �ت � ��راح:
إن ��ه إب� ��ان ف �ت��رة امل �ج �ل��س األع �ل��ى
للمعاقني جرى العمل على إدراج
أص �ح��اب إع��اق��ة ال �ع�ي�ن ال��واح��دة
ت� �ح ��ت م� �س� �م ��ى إع � ��اق � ��ة ب �ص��ري��ة
متوسطة ودائ �م��ة وص ��درت لهم
ش�ه��ادات رسمية ب��ذل��ك لكن عند
ح� �ل ��ول ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
االعاقة ذوي اإلعاقة حل املجلس
األعلى للمعاقني  تم استبعادهم
من مظلة االشخاص ذوي االعاقة
والغريب في االمر أن ذات اللجنة
ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي ل ��م ت�ع�ت�م��د إع��اق��ة
ال�ع�ين ال��واح��دة ه��ي ذات اللجنة
التي اعتمدتهم من قبل في فترة
املجلس األعلى للمعاقني .
وأض� ��اف :وح�ي��ث ان ال� ��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل ��دول ��ة ال
ت �ع �ت �ب��ر أص � �ح� ��اب إع� ��اق� ��ة ال �ع�ي�ن

عسكر العنزي

ال� ��واح� ��دة اص� �ح ��اء وب� �ن ��اء ع�ل�ي��ه
ي� �ح ��رم ��ون م ��ن ت ��ول ��ي ال��وظ��ائ��ف
ال �ع �س �ك��ري��ة وال� �ع� �م ��ل ف ��ي م �ج��ال
االط � �ف� ��اء أو م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
ل��دي �ه��ا اع� �م ��ال ش��اق��ة ب��اإلض��اف��ة
ل �ل �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ي��واج�ه��ون�ه��ا
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى رخ �ص��ة ال�ق�ي��ادة
أو ت� �ج ��دي ��ده ��ا وح � �ي ��ث ان ه ��ذه
الفئة ذات االحتياجات الخاصة

ش � � �ك� � ��ر ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.م� � �ح� � �م � ��د
ال �ح��وي �ل��ة ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ال �س��اب��ق ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
هاشم هاشم ملا بذله من جهود
وان � � �ج� � ��ازات خ �ل��ال ف� �ت ��رة ع�م�ل��ه
حتى انتقاله للمنصب الجديد
ع � �ض � �وًا م �ن �ت ��دب ��ًا ف� ��ي م��ؤس �س��ة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��ائ�ل�ا :إن�ن��ا
ع� �ل ��ى ث� �ق ��ة ب� �ن� �ج ��اح ��ه ب��امل �ه �م��ة
ال� �ج ��دي ��دة امل��وك �ل��ة إل �ي ��ه ل�ت��ول��ي
م� �ه ��ام إدارة وت �ن �ف �ي��ذ م �ش��روع
ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن م �ج �م��ع ال �ت �ك��ري��ر
وال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ح �ي��ث يعد
م� ��ن ال � �ك � �ف� ��اءات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي
نفخر ب�ه��ا ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي
وخ ��اص ��ة خ�ل�ال ت��ول �ي��ه منصب
الرئيس التنفيذي لشركة نفط
الكويت.
وأض � ��اف ان ال �ش��رك��ة اح�ت�ل��ت
في فترته مكانة تؤهلها ملواكبة
ال � �ت � �ح ��دي ��ات واالس� � �ت� � �م � ��رار ف��ي
م��وق �ع �ه��ا ال� ��ري� ��ادي وق� ��د حصل
على الكثير من الجوائز لتميزه

لماذا ال نرى أي تحرك لها خالل ارتفاع سعر البرميل إلى  120دوالر

الطريجي :الحكومة تتخبط في مواجهة
انخفاض أسعار النفط ورفع الدعوم
ع � � ��اب ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� � �ب � ��د ال� �ل ��ه
الطريجي على الحكومة طريقة
تعاطيها م��ع ان�خ�ف��اض أس�ع��ار
ال�ن�ف��ط ورب ��ط ذل ��ك ب�ت��وج��ه غير
م� � � ��دروس ع� �ل ��ى اإلط� �ل� ��اق ل��رف��ع
ال� ��دع� ��م ع� ��ن ال� �خ ��دم ��ات امل �ق��دم��ة
ل �ل �م��واط �ن�ي�ن األم� � ��ر ال� � ��ذي ي�ث�ي��ر
ت � �س ��اؤالت ع� ��دة ع ��ن ح �ق �ي �ق��ة م��ا
ت� �ن ��وي ال �ح �ك ��وم ��ة ات � �خ � ��اذه م��ن
إج��راءات يشعر املواطن بالقلق
م �ن �ه��ا ال س �ي �م��ا م ��ع ال �ت �ض��ارب
وال� � �ت� � �ب � ��اي � ��ن ال� � �ش � ��دي � ��دي � ��ن ف��ي
تصريحات امل�س��ؤول�ين ع��ن هذا
امللف.
وأش��ار الطريجي إل��ى واح��دة
من صور التخبط الحكومي في
معالجة هذا امللف واملتمثل في
قيام الهيئة العامة لالستثمار
م��ن خ�ل�ال م�ح�ف�ظ�ت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة
ب ��ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي س� � ��وق األوراق
امل� ��ال � �ي� ��ة م� � ��ن خ� �ل ��ال ت �ق��دي �م �ه��ا
دع�م��ا ألس�ه��م معينه باملخالفة
للتوجهات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ش��أن
ال ��دع ��وم ��ات رغ � ��م أن ال �ح �ك��وم��ة
وال �ه �ي �ئ��ة ت ��درك ��ان ج �ي��دا أن من
األن � � �س� � ��ب ل� � �س � ��وق األس � � �ه� � ��م أن

د.عبد الله الطريجي

ي �ت �ف��اع��ل ه ��و وأدوات� � � ��ه ل�ي�ع��ال��ج
نفسه بنفسه.
وأض� � � ��اف أن م� ��ن امل �س �ت �غ��رب
تشدد الحكومة مع املوطنني في
إلغاء أو تخفيض الدعوم وتقوم
في املقابل بتقديم دع��وم مالية
مجزية بمئات املاليني من خالل
املحفظة الوطنية في البورصة
مؤكدا أنه ال تفسير لهذا النهج
الحكومي سوى توجيه األموال
التي ستحصل من املواطنني من
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الوطنية التي نفخر بها في النفط

واص �ح��اب اع��اق��ة ال�ع�ين ال��واح��دة
بحاجة ماسة ألن يحصلوا على
ح �ق��وق �ه��م ورف� � ��ع ال �ظ �ل��م ال ��واق ��ع
عليهم.
وجاء في نص االقتراح:
أن تعيد الهيئة العامة لشؤون
ذوي االعاقة إدراج اصحاب اعاقة
ال � �ع �ي�ن ال� � ��واح� � ��دة ت� �ح ��ت م�س�م��ى
إعاقة بصرية متوسطة أو دائمة
مل ��ا ك� ��ان ال� �ح ��ال ف ��ي ال �س��اب��ق كي
ت �س �ت �ط �ي��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة االستفادة
م��ن امل��زاي��ا واالع � �ف ��اءات امل�ص��دق
عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة
 2010في شأن حقوق االشخاص
ذوي االعاقة .

خالل رفع الدعومات إلى أطراف
ل� �ي ��س م� ��ن األول � � � ��ى أن ت�ح�ص��ل
عليها.
وح��ذر الطريجي وزي��ر املالية
ووزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح من االستمرار بانتهاج
ه ��ذه ال �س �ي��اس��ة امل�ج�ح�ف��ة بحق
املواطنني داعيا إياه للتوقف عن
التدخل ف��ي آل�ي��ات عمل السوق
وأن يقوم بإدارة هذا امللف إدارة
تحقق العدالة للموطنني وتنفذ
ال �س �ي��اس��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة تنفيذا
منسجما مع الواقع.
ول� � �ف � ��ت ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي إل� � � ��ى أن
التخبط الحكومي في التعامل
م� � � ��ع ال� � � �ب � � ��ورص � � ��ة وم � � ��وض � � ��وع
ال � � ��دع � � ��وم � � ��ات ي � � �ط � ��رح أم� ��ام � �ن� ��ا
ط��ري �ق��ة ت �ع��اط��ي الحكومة مع
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ب �ت��رول من
خ�ل�ال ال�ض�غ��ط ع�ل��ى امل�ص��اري��ف
وال�ت��وج��ه لتخفيض الدعومات
سواء على املحروقات أم الطاقة
أم غيرها من الدعومات وما بدر
م��ن امل��واط �ن�ين م��ن ردود أف�ع��ال
متفاوتة ترفض هذا التوجه في
ظ��ل س�ت�م��رار س�ي��اس��ة اإلس ��راف

برلمان

غ� �ي ��ر امل � �ب � ��رره ال� �ت ��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا
الحكومة.
وق� � � � � � ��ال :مل � � ��ا ك� � ��ان� � ��ت أس� � �ع � ��ار
البترول ارتفعت في وقت سابق
لتصل إلى ما يقارب  120دوالرا
ف��إن �ن��ا ل��م ن��ر ح�ي�ن�ه��ا أي ت�ح��رك
ح �ك��وم��ي ب��ال �س �ع��ي ل�ت�خ�ف�ي��ض
ال � ��دع � ��وم � ��ات وك � � � ��ان ب ��اإلم� �ك ��ان
ت �ب��ري��ر ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��رك ب��ارت �ف��اع
أس � �ع� ��ار ال � �ب � �ت� ��رول ع ��امل� �ي ��ا ل�ك��ن
ع�ن��دم��ا ان�خ�ف��ض س�ع��ر ال�ب�ت��رول
إلى نحو  20دوالرا حاليا وهو
مبرر لخفض سعره محليا نرى
الحكومة تبادر باملطالبة برفع
ال��دع��وم��ات امل�ق��دم��ة للمواطنني
وهو ما نعتبره منافيا للوقائع
ال �ت��ي ن��راه��ا ع�ل��ى أرض ال��واق��ع
ومع هذا كله والظروف السائدة
حاليا بالتوجه لرفع الدعومات
ج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا وردود األف � � �ع� � ��ال
امل �ت �ف��اوت��ة م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن لتلك
السياسة غير املنطقية.

د.محمد الحويلة

ف� ��ي إدارة ال� �ش ��رك ��ة وع� �م ��ل م��ع
جميع العاملني بشكل متكامل
وروح ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ت� ��ي ح �ق �ق��ت
ن � �ج� ��اح� ��ات غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ��ة ف��ي
إن� �ج ��از امل� �ش ��اري ��ع ال��رأس �م��ال �ي��ة
حفاظا ورفعا للطاقة اإلنتاجية
وهمتهم ف��ي م�ش��اري��ع عمليات
ال� �ت� �ص ��دي ��ر وال� �ب� �ح ��ري ��ة وال� �ت ��ي
أس�ه�م��ت إل��ى ح��د كبير ف��ي رف��ع

ال� �ط ��اق ��ة ال �ت �ص��دي��ري��ة ل �ل �ش��رك��ة
وج �ع �ل �ت �ه��ا ف ��ي م �ك��ان��ة ش��ام�خ��ة
ول ��ه أي �ض��ا ال �ع��دي��د م��ن امل��واق��ف
التي أسهمت في تطوير القطاع
النفطي عموما.
وت �م �ن��ى ال �ح��وي �ل��ة ال �ت��وف �ي��ق
ل �ل��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ال �ج��دي��د
ل� �ش ��رك ��ة ن� �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ج �م��ال
ج � �ع � �ف� ��ر الس� � �ت� � �ك� � �م � ��ال م� �س� �ي ��رة
ال�ن�ج��اح ف��ي ال�ش��رك��ة االس�ت�م��رار
ف� ��ي ب� �ن ��اء ط��اق �ت �ه��ا اإلن �ت��اج �ي��ة
م� ��ن ال� �ن� �ف ��ط وال� � �غ � ��از ل �ل��وص��ول
ل�ل�ه��دف االس�ت��رات�ي�ج��ي وال�ع�م��ل
ب� ��روح ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د لتعزيز
دور ن � �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي دع ��م
االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ل��دف��ع عجلة
االق � �ت � �ص� ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي لالمام
ومواجهة الظروف والتحديات
االقتصادية التي تفرض نفسها
على الساحة املحلية واإلقليمية
والدولية.

الجيران يقترح التحفظ أمنيا
على أصحاب األفكار المتطرفة
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال�ج�ي��ران اق�ت��راح��ا برغبة ق��ال فيه
إن � ��ه ل ��وح ��ظ ف ��ي اآلون � � ��ة األخ� �ي ��رة
ت �ن��ام��ي ظ��اه��رة ال �غ �ل��و وال �ت �ط��رف
الديني وسط الشباب في املنطقة
العربية على وجه الخصوص وان
الكثير من الشباب يقعون ضحية
للعقائد الفاسدة واألفكار املضللة
ال �ت ��ي ال ت ��واف ��ق ت �ع��ال �ي��م اإلس�ل��ام
دي� � ��ن امل� �ح� �ب ��ة وال � �ت � �س ��ام ��ح ال � ��ذي
يدعو للهدى بالحكمة واملوعظة
الحسنة.
وأض � ��اف ال �ج �ي��ران أن ل�لإع�لام
ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
الحديثة دورا خطيرا في انتشار
األف � � �ك� � ��ار ال � �ه � ��دام � ��ة م � ��ا ي �ق �ت �ض��ي
ّ
التحوط من قبل الجهات الرسمية
بالكويت كإجراء وقائي للحيلولة
دون اق��دام ال��ذي��ن يحملون أف�ك��ارا
متطرفة على أعمال عنف وإرهاب
للمخالفني لهم في الرأي.
وجاء في نص االقتراح برغبة:
 ان ت� �ق ��وم ال� �ج� �ه ��ات األم �ن �ي��ةب � � ��اس � � � �ت � � � �خ � � ��دام ص �ل��اح� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا
امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ق��ان��ون
بالتحفظ امنيا على كل من يثبت
ان� ��ه ي �ح �م��ل أف� �ك ��ارا م �ت �ط��رف��ة وق��د
ع�ب��ر عنها ب��ال�ق��ول أو ال�ك�ت��اب��ة أو

د.عبدالرحمن الجيران

بإظهار التأييد لهذه األفكار سواء
باإلعالم ام عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
 ي� �ك ��ون ال � �ه ��دف م ��ن ال�ت�ح�ف��ظح �م��اي��ة امل �ج �ت �م��ع م ��ن أي س �ل��وك
إج� ��رام� ��ي ق� ��د ي� �ق ��دم ع �ل �ي��ة ه� ��ؤالء
امل �ت �ط��رف��ون إذا ل ��م ي �ت��م ال�ت�ح�ف��ظ
عليهم.
 ت �ق��وم ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وف��يإط� ��ار م� �ش ��روع ال��وس �ط �ي��ة ب� ��إدارة
حوار للمذكورين بتقديم النصح
ل�ه��م وت�ب�ص�ي��ره��م بتعاليم ال��دي��ن
اإلس�لام��ي الصحيحة وتنقيتهم
من الغلو والتطرف.

08

تلفزيون المجلس

aldostoor

الخميس  11ربيع اآلخر  21 . 1437يناير 2016

نفى خالل برنامج منصة الجماهير أي توجه نيابي للتأزيم من خالل تقديم االستجوابات

العمر :صعود الوزير إلى المنصة
حق أصيل للشعب
استضاف برنامج منصة الجماهير على تلفزيون
المجلس النائب جمال العمر الذي أجاب عن كل
ما وجه له على المنصة مؤكدا أن االستجوابات
المقدمة للوزراء حق للشعب ال يجب إغفاله أو
التراخي فيه معربا عن اعتقاده بأن الحكومة قد
أخذت وقتها وأنه قد حان أوان المحاسبة من
ممثلي الشعب .وإلى التفاصيل:

جمال العمر

في مستهل حديثه تحدث النائب
ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر ع� ��ن ب� ��داي� ��ة دخ ��ول ��ه
املجال السياسي قائال :إن ذل��ك بدأ
م ��ن امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي
خ �ل ��ال س � �ن � ��وات ال� �ج ��ام� �ع ��ة وال� �ت ��ي
وص� �ل ��ت م� ��ن خ �ل��ال ت �ل ��ك امل �ش ��ارك ��ة
إل� � ��ى م� �ن� �ص ��ب أم �ي ��ن س � ��ر ال �ح ��رك ��ة
االئ�ت�لاف�ي��ة حيث ك��ان��ت ه�ن��اك رغبة
م �ل �ح ��ة ل� � ��دي ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ب��ال �ع �م��ل
النقابي ولكن كانت هناك تخوفات
م��ن أب ��ي ل�ل�ان �ج��راف ن �ح��و ال�ت�ط��رف
ألن��ي كنت في بداية عملي النقابي
ض� �م ��ن ال �ت �ي ��ار اإلس �ل�ام� ��ي ون� ��زوال
ع �ل��ى رغ �ب��ة ال ��وال ��د ت��رك��ت ال �ج��ان��ب
ال �س �ي��اس��ي ب �ع��د ال �ت �خ��رج وات�ج�ه��ت
للعمل بالقطاع ال�خ��اص ث��م ج��اءت
م �ح �ن��ة ال� �غ ��زو ال �ت��ي ك��ان��ت ب�م�ن��زل��ة
الصدمة القوية لجميع الكويتيني
ف�ك��ان��ت ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ي م��رح�ل��ة تغير
كاملة وش�ع��رت ب �ض��رورة املشاركة
ف � ��ي ال � �ع � �م� ��ل ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف �خ �ض��ت
ان�ت �خ��اب��ات ع ��ام  99وك ��ان ترتيبي
ال�س��ادس وه��ذا ك��ان جيدا بالنسبة
ل��ي باعتبار ان�ه��ا امل��رة األول��ى التي
اخ ��وض ف�ي�ه��ا االن �ت �خ��اب��ات وخ�ل�ال
ال � � ��دورة ذات� �ه ��ا خ�ل�ا م �ق �ع��د ال �ن��ائ��ب
امل ��رح ��وم س ��ام ��ي امل �ن �ي��س وخ �ض��ت
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ال�ت��ي كانت
ت� � �ج � ��ري وف� � �ق � ��ا ل � �ل � �ص� ��وت ال � ��واح � ��د
وح�ص�ل��ت ع�ل��ى ع��دد أص ��وات وص��ل
إل ��ى  890ص��وت��ا وخ ��اض ��ت وق�ت�ه��ا
ال �ت �ي��ارات ال�س�ي��اس�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات
من خالل الدفع بمرشحني لكن كان
توفيقا من الله أن كتب لي النجاح
وامل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ه ��ذا امل �ج �ل��س ال ��ذي
ضم رواد العمل البرملاني.
وت��اب��ع ال �ع �م��ر :اع�ت�ب��ر ن�ف�س��ي من
ال �ن��واب امل�ح�ظ��وظ�ين ألن��ي ع��اص��رت
امل �خ �ض��رم�ين ف��ي ال �ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي

ح �ي��ث دخ �ل��ت ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي في
ال� �ث�ل�اث� �ي� �ن ��ات م � ��ن ع � �م� ��ري وات� ��ذك� ��ر
أن ��ه ب �ع��د ن �ج��اح��ي ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
التكميلية اتصل بي املرحوم أحمد
الربعي وب��ارك ل��ي رغ��م أن معرفتي
ب � ��ه م � � �ح� � ��دودة ودع� � ��ان� � ��ي ل ��زي ��ارت ��ه
وع��رف �ن��ي ب��أه �ل��ه وق� ��ال ل��ي ك��رس�ي��ك
محجوز بجواري في املجلس.
وعلق على نجاحه في ظل وجود
ت�ي��ارات سياسية قائال :إن الصوت
الواحد خلق فرصة لي كمستقل في
املنافسة ألن ن�ظ��ام ت�ع��دد األص��وات
يزيد من فرص التيارات والتكتالت
ع� ��ن ط ��ري ��ق ت � �ب� ��ادل األص � � � ��وات أم ��ا
الصوت الواحد فإنه يمنح الفرصة
للمستقلني الف �ت��ا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد
إلى أن املنافسة في ذلك الوقت كانت
ت�خ�ض��ع ل�ق��واع��د أخ�لاق�ي��ة تحكمها
بما يضمن عدم تحول تلك املنافسة
إل� ��ى ح� ��رب ت �س �ت �خ��دم ف �ي �ه��ا ج�م�ي��ع
األسلحة املمكنة بما فيها التجريح
ف ��ي ال �خ �ص��م وال �ن �ي ��ل م ��ن ش�خ�ص��ه
وق � ��ال إن م ��ن ب�ي�ن م ��ن ات �ص �ل ��وا ب��ه
ل�ت�ه�ن�ئ�ت��ه ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت د .أح�م��د
سامي املنيس.
وع��ن رؤيته للمجالس املتعاقبة
ال �ت��ي ش� ��ارك ف�ي�ه��ا ق ��ال ال �ع �م��ر :لقد
ع ��اص ��رت م �ج��ال��س ك� ��ان ب �ه��ا روح
التعاون بغض النظر عن املمارسة
النيابية والقناعات الشخصية فال
يوجد ش��يء اسمه انتقام شخصي
ول� �ق ��د ت �ب��دل��ت ت �ل��ك ال� �ق ��واع ��د خ�ل�ال
املجالس األخ�ي��رة وال�ت��ي رأي�ن��ا بها
التطاحن والهجوم على األشخاص
وأص � �ب � �ح� ��ت األه� � � � � ��داف ان �ت �خ��اب �ي��ة
ب�ح�ت��ة ف�ت��دن��ى م�ع�ه��ا روح ال�ت�ع��اون
وامل�س��ؤول�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة ك�م��ا غ��اب
ال �ت �ن �س �ي��ق ال � � ��ذي ي �ح �ق��ق م�ص�ل�ح��ة
البالد.

األحزاب السياسية
وع� ��ن ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ق� ��ال إن
الكويت بها كتل وتيارات سياسية
م��وج��ودة فعليا ع�ل��ى أرض ال��واق��ع
غ �ي��ر أن� �ن ��ا ن �ف �ت �ق��د ال �ع �م��ل ال �ح��زب��ي
املنظم نتيجة غياب قانون األحزاب
وهو ما أدى إلى عملها في الخفاء
ومنها أح ��زاب منظمة لها مصادر
ت �م��وي��ل ال ت �خ �ض��ع ل��رق��اب��ة ال��دول��ة
وبالتالي فإننا بحاجة إل��ى قانون
ينظم عمل األحزاب معتبرا أن غياب
ه��ذا ال�ق��ان��ون يجعل البيئة خصبة
ل �ل �ش �ب �ه��ات ح� ��ول ب �ع��ض ال �ت �ي ��ارات
واألح��زاب غير املعلنة من أن يكون
ل �ه��ا ام� �ت ��داد خ��ارج��ي وه ��و ح��اص��ل
ب��ال �ف �ع��ل وال� �ش� �ع ��ب ي �ع �ل��م ب ��وج ��ود
بعض ال�ت�ي��ارات املعروفة بتمددها
الخارجي منذ نشأتها.
إنجازات
وع��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي س��اه��م فيها
ال �ع �م��ر ت� �ح ��دث ع ��ن م �ك ��اف ��أة ن�ه��اي��ة
ال� �خ ��دم ��ة وق� � ��ال إن � ��ه خ � ��دم ش��ري �ح��ة
ك � �ب � �ي ��رة ك� ��ان � ��ت ال ت� �ت� �ق ��اض ��ى ت �ل��ك
املكافأة غير ان��ه رأى ان التعديالت
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��اس �ت �ق �ط��اع ن �س �ب��ة من
مكافأة املوظف قد شوهت القانون
وأن امل�ج�ل��س ك��ان أم ��ام ح�ل�ين تجاه
ه ��ذا ال �ق��ان��ون إم ��ا أن ي ��واف ��ق عليه
ب �ع �ي��وب��ه ل �ت �م��ري��ره وإم� � ��ا اإلص� � ��رار
ع� �ل ��ى خ� ��روج� ��ه ب� ��ال � �ص� ��ورة امل �ث �ل��ى
وذل ��ك ك��ان سيدخله ف��ي ص ��راع مع
الحكومة ستؤدي بدورها إلى عدم
إق��رار القانون إال أن وج��ود القانون
وبرغم عيوبه أفضل بكثير خاصة
ان��ه ل��و ت��م تأخيره فلن ت��واف��ق عليه
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ظ��ل األوض� ��اع امل��ال�ي��ة
ال�ح��ال�ي��ة وان �خ �ف��اض أس �ع��ار النفط

مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية
إدخ ��ال ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ال�ق��ان��ون في
املستقبل عندما تستقر األمور.
أما عن الجرائم اإللكترونية فقال
العمر إن حرية الرأي يجب أن تكون
مكفولة وفي القانون الجديد تحول
ال �ه��ات��ف إل� ��ى أداة ج��ري �م��ة ي�ع��رض
ص��اح�ب��ه للحبس مل��دة ت�ص��ل إل��ى 3
س�ن��وات إذا م��ا ق��ام ب��إع��ادة تغريدة
أو ق ��ام ب��إب��داء رأي ��ه ب�ش�ك��ل يخالف
القانون معتبرا أن املشكلة في ذلك
وج ��ود ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش �ب��اب صغير
ال� �س ��ن ي �ح �ت��اج إل� ��ى ت �ث �ق �ي��ف ك�ب�ي��ر
إلدراك ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل ال �ق��ان��ون��ي
وع��واق��ب نشر م��ا يخالف ال�ق��ان��ون،
وق ��ال ال�ع�م��ر ان ات �س��اع ق��اع��دة تلك
ال � �ش� ��ري � �ح� ��ة م� � ��ن ال � �ش � �ب � ��اب ت �ج �ع��ل
العقوبات ال��واردة في القانون غير
منطقية ومن يدفع الضريبة شباب
تنقصه الخبرة.
وع��ن تعرضه لبعض االنتقادات
أوض ��ح ال�ع�م��ر أن ��ه ي�ه�ت��م ب��االن�ت�ق��اد
املوجه له لتعديل األوضاع وخاصة
إذا ك��ان نقدا موضوعيا معتبرا أن
ال � �ظ� ��روف ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ت �غ �ي��رات
ت �س �ت��وج��ب ع� �ل ��ى ال� � �ن � ��واب ت �ط��وي��ر
أدائ �ه��م ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع تطلعات
ال �ش �ع ��ب م� �ح ��اول�ي�ن ال � ��وص � ��ول إل ��ى
مرحلة إرض��اء الجميع أو الغالبية
منهم.
وعن إقرار الذمة املالية قال العمر
إن ��ه ق ��ام ب�ت�ق��دي�م��ه ق �ب��ل أداء ال�ق�س��م
وق� �ب ��ل س� ��ن ال � �ق ��ان ��ون امل � �ل� ��زم ب��ذل��ك
مشيرا إلى اهمية قيام النواب بذلك
ف��ي ظ��ل ه��ذه املرحلة وال�ت��ي يوضع
فيها امل �س��ؤول وال�ق�ي��ادي ف��ي دائ��رة
االتهام ومن ثم فعليه أن يبرئ ذمته
ب�ت�ق��دي��م إق� � ��راره امل ��ال ��ي م �ش �ي��را إل��ى
وج� ��ود م��ا ي �ق��ارب  30أل ��ف شخص

وم �س ��ؤول م �خ��اط��ب ب �ق��ان��ون ال��ذم��ة
املالية.
ك�م��ا أش ��ار إل ��ى ت�ق��دي�م��ه اق�ت��راح��ا
ب� �ق ��ان ��ون إلن � �ش� ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ق� �ي ��ادات
للحد م��ن تعيني األش �خ��اص الذين
ال ي�م�ت�ل�ك��ون ال �ك �ف��اءة ف��ي امل�ن��اص��ب
ال �ق �ي��ادي��ة ح �ي��ث إن ��ه ف��ي ظ��ل غ�ي��اب
ال� �ق ��ان ��ون ت� �ك ��ون ع �م �ل �ي��ة االخ �ت �ي��ار
انتقائية ومن يدفع ثمن تردي أداء
ه � ��ؤالء غ �ي��ر امل��ؤه �ل�ي�ن ه ��و ال�ش�ع��ب
الذي يعاني تراجع نسبة اإلنجاز.
وأوض��ح العمر أن تصريحه عن
قانون إنشاء شركة العمالة املنزلية
ب��أن��ه ل��ن ي �ق��وم بتخفيض األس �ع��ار
منطقي وي�ت��واف��ق م��ع ال��واق��ع حتى
ال يبني املواطن آم��اال على القانون
بأنه سيؤدي إلى تخفيض األسعار
وه� � ��ذا غ �ي��ر ح �ق �ي �ق��ي ألن األس� �ع ��ار
تخضع ملبدأ ال�ع��رض والطلب غير
ان ��ه ش ��دد ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال �ق��ان��ون من
ال�ن��اح�ي��ة التنظيمية وح�م��اي��ة حق
ال �ع��ام��ل م ��ن االس �ت �غ�ل�ال وب��ال �ت��ال��ي
ف��إن ��ه س� �ي ��ؤدي إل� ��ى ت �ع��زي��ز ص ��ورة
الكويت في مجال حقوق اإلنسان.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ط��ال�ب�ت��ه ب��رف��ع
رس� � ��وم االراض� � � ��ي ال� �ف� �ض ��اء ق � ��ال إن
الهدف منه يمنع احتكار األراض��ي
م ��ن امل �ض��ارب�ي�ن م �ش �ي��را إل ��ى ن�ج��اح
ال � �ض � �غ� ��وط ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ع� �ل ��ى وزي � ��ر
اإلس�ك��ان ف��ي زي��ادة نسبة األراض��ي
امل �ط��روح��ة ف�ق��د أص�ب�ح��ت األراض ��ي
متاحة اآلن وق��د أث��رت على السوق
العام وامل��زادات على األراضي حيث
نجد ألول مرة طرح قطع بسعر أقل
من مائتي الف دينار.
وع��ن تصريحه ع��ن امل��رت��زق��ة قال
العمر أق�ص��د بهم ك��ل م��ن يستخدم
ال�ن�ف��س ال�ط��ائ�ف��ي وال �ن �ب��رة الفئوية
وي� �ح ��اب ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى ال �خ �ط��أ
وال� � �ص � ��واب أو ي� �ح ��اب ��ي ال� �ت� �ي ��ارات
ال �س �ي��اس �ي��ة م �ط��ال �ب��ا ال �ح �ك��وم��ة في
هذا الصدد بأن تتجنب الركون إلى
أراء ه ��ؤالء وأن تعتمد ع�ل��ى ال��رأي
ال�س�ي��اس��ي ال �س��دي��د واالل �ت �ف��ات إل��ى
ت �ح �ق �ي��ق م �ص �ل �ح��ة ال �ش �ع��ب م�ش�ي��را
إلى أن املجلس الحالي يقوم بدوره
الرقابي.
ون � �ف � ��ى ال � �ع � �م ��ر ت � ��وج � ��ه ال � �ن � ��واب
باستجواباتهم إل��ى التأزيم مؤكدا
أن ص�ع��ود ال��وزي��ر إل��ى املنصة حق
أص �ي��ل ل�ل�ش�ع��ب وأن ت�ق��دي��م ال��وزي��ر
كشف حساب عن إجراءاته ضرورة
إلصالح الخلل في وزارته.

إشهار األحزاب
وتنظيمها قانونيا
أصبح مطلبا ملحا
في الوقت الحاضر
تعديالت الحكومة
على مكافأة نهاية
الخدمة أخرجته عن
الصورة المثالية
وقد يتم تعديله
مستقبال
إنشاء شركة
للعمالة المنزلية
لن يؤدي إلى
انخفاض األسعار
بعد نجاحي
في االنتخابات
التكميلية قال لي
المرحوم أحمد
الربعي :مكانك
بجواري في
المجلس
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العدد اإلجمالي وصل إلى  42مرشحا

 4مرشحين في اليوم الثامن
لالنتخابات التكميلية

أسماء المرشحين في  8أيام من فتح باب التسجيل
األيام

األول

د .يوسف العوضي

تقدم  4مرشحني في اليوم الثامن
م��ن فتح ب��اب الترشيح النتخابات
م�ج�ل��س االم ��ة التكميلية ب��ال��دائ��رة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ل� �ي� �ص ��ل ع � � ��دد امل ��رش� �ح�ي�ن
اإلج �م��ال��ي إل ��ى  42م��رش�ح��ا بينهم
مرشحة واحدة.
وقال املرشح د .يوسف العوضي
إن م �س �ت��وى ال��رع��اي��ا ال�ص�ح�ي��ة في
ال�ك��وي��ت م�م�ت��از ج ��دا وال ي��وج��د أي
معاناة في النواحي الصحية مشيرا
إل � ��ى أن االس� �ت� �ث� �ن ��اءات واألخ � �ط� ��اء
موجودة باإلثبات واإلحصاء.
وأضاف :كوني في وزارة الصحة
ونحن في دولة صغيرة فإن الخطأ
ي �ط �ف��ح ب �س��رع��ة ول �ك��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت
ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي م �م �ت��از ج� ��دا وال
أقول إنه ال توجد أخطاء.
وب�ين أن��ه ال ت��وج��د بالعالم دول��ة
خ��ال�ي��ة م��ن األخ �ط��اء م��ن أك �ب��ر دول��ة
ألصغرها ب��األوراق واإلحصائيات
ول � ��و ي �ت��م ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ن��اح �ي��ة
اإلداري��ة في الصحة ستكون أفضل
ح � � ��اال وم � � ��ع ذل � � ��ك ه � �ن � ��اك اج� �ت� �ه ��اد
ول��ذل��ك افتخر ب��األط�ب��اء الكويتيني
وال �ك �ف��اءات اإلداري � ��ة ب��درج��ة عالية
جدا.
وأوض� � ��ح ال �ع��وض��ي أن امل ��واط ��ن
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ي� �ف� �ض ��ل أن ي � �ك� ��ون ف��ي
رف� ��اه أك �ث��ر م ��ن ال �ل��ازم خ��اص��ة عند

خالد العتيبي

ذه ��اب ��ه إل� ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى م ��ؤك ��دا أن
اخ�ت�لال التركيبة السكانية السبب
الرئيسي في عدم توفير األماكن في
املستشفيات.
وق��ال إن توجيه كلمة للناخبني
ي �ع �ت �ب��ر م ��ن أص �ع ��ب األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي
تواجه املرشح باعتبار أن الناخب
هو العمود الفقري والناخبني على
م �س �ت��وى ع� ��ال ف ��ي االخ �ت �ي��ار ول�ك��ن
م��ن امل �ف �ت��رض ألي م��رش��ح أن ي�ق��دم
ال�س�ي��رة ال��ذات�ي��ة الصحيحة وليس
كالما مبتكرا.
وب � �ي ��ن ال � �ع � ��وض � ��ي أن امل� �ش ��اك ��ل
ال �ط��اغ �ي��ة ع �ل��ى ال �س �ط��ح ف��ي ال��دول��ة
هي السبب الرئيسي وراء ترشحه
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ال� � �ج � ��ان � ��ب امل �ت �ع �ل ��ق
بالوحدة الوطنية وتحسني الوضع
ال� �ص� �ح ��ي ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وامل� �ش ��اك ��ل
املرورية واالزدح��ام امل��روري إضافة
ل� � � �ض � � ��رورة ال � �ت� ��رك � �ي� ��ز وااله � �ت � �م � ��ام
ب ��ال� �ش� �ب ��اب ف �ط �م ��وح ��ي أن ي�ع�ت�ل��ي
الشباب جميع مجاالت التنمية.
بدوره قال املرشح فهد الشريعان:
خ��دم��ت ال��وط��ن ف��ي القطاعني العام
وال �خ��اص مل��دة  35سنة مشيرا إلى
أن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي س�ي�ت�ن��اول�ه��ا في
ب��رن��ام�ج��ه االن�ت�خ��اب��ي ع��دي��دة ولكن
ال� �ت ��رك� �ي ��ز س� �ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى ال �ج��ان��ب
االقتصادي.

وأضاف أن االقتصاد هو املحرك
األس��اس��ي للدولة متمنيا أن يكون
ه��ذا امل�ل��ف م�ح��ط ت��رك�ي��ز الس�ي�م��ا أن
هناك سعيا حثيثا لتطويره مؤكدا
أن اإلن � �ج� ��ازات م��ره��ون��ة ب�ل�ح�ظ��ات
ول��ذل��ك ف ��إن امل �ش��ارك��ة م�ط�ل��وب��ة من
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي م�ت��أم�لا أن يصل
للكرسي م��ن يمثل ال�ش�ع��ب تمثيال
حقيقيا.
م� � � � ��ن ج � � ��ان� � � �ب � � ��ه ق� � � � � � ��ال امل � � ��رش � � ��ح
ع � �ب ��دال ��وه ��اب األم � �ي� ��ر إن م� ��ن أه ��م
القضايا التي سيتم التركيز عليها
ق �ض �ي��ة ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة داع� �ي ��ا
ل �ل �ت �ن��اف��س ع �ل��ى م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت
خ ��اص ��ة ب� �ع ��د ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ال �ت��ي
ب� ��درت م��ن ال �ب �ع��ض وال �ت��ي ات�س�م��ت
ب��ال �ش��د وال � �ج ��ذب وان �ع �ك �س��ت ع�ل��ى
الجبهة الداخلية.
وأضاف أن الكويت تمر بمنعطف
دول��ي وم�ش��اك��ل إقليمية وب��ذل��ك لن
تقوى الدولة على مواجهة املشاكل
إال عن طريق تعزيز الوحدة الوطنية
الفتا إل��ى أن أح��د أه��م ال��دواف��ع التي
دف �ع �ت��ه ل�ل�ت��رش��ح ه��و ال �خ��وف على
م�س�ت�ق�ب��ل أب �ن��ائ��ي م�ط��ال�ب��ا بالعمل
ملستقبل أفضل لألجيال القادمة.
وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة االه �ت �م��ام
بالقضايا املتعلقة بالشباب كونهم
ال�ش��ري�ح��ة األك �ب��ر داع �ي��ا إل��ى تعزيز

ال� �ف ��رص ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان ��ب إض��اف��ة
مللفات أخ��رى منها توفير الرعايا
السكنية لهم.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال امل ��رش ��ح خ��ال��د
خ � � � � ��زام ال� �ع� �ت � �ي� �ب ��ي إن ب ��رن ��ام� �ج ��ه
االن �ت �خ��اب��ي ي�ن �ص��ب ع �ل��ى م �ح��ارب��ة
ال �ف �س��اد ب�ج�م�ي��ع أش �ك��ال��ه وص� ��وره
إداري� � � ��ا ك � ��ان أو م��ال �ي��ا م ��ؤك ��دا أن��ه
ي �خ��وض ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س األم ��ة
بالرغم من أن الوقت قصير ال يمكن
أن يطبق فيه أي برنامج انتخابي.
وأك ��د أن ن��اخ�ب��ي ال��دائ��رة الثالثة
ع� �ل ��ى م� �ع ��رف ��ة ب� ��ه م� ��ن خ �ل��ال ع�م�ل��ه
ال �ت �ع��اون��ي مل ��دة  8س �ن��وات متمنيا
إيصاله إلى الكرسي البرملاني وأن
يكون عند حسن ظنه.
وأض � � � ��اف ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي :ل� �س ��ت م��ن
املنظرين وال م��ن أص�ح��اب الكلمات
البراقة كما أنني تشاورت مع أبناء
ال��دائ��رة قبل ترشحي مما أعطاني
الدافع لخوضها.
وب�ي�ن ال�ع�ت�ي�ب��ي أن األق �ل �ي��م ال��ذي
ن �ع �ي��ش ف �ي ��ه ب � ��ات م �ل �ت �ه �ب��ا ول ��ذل ��ك
نحتاج إلى تضافر الجهود لحماية
ال�ك��وي��ت وأن ن �ك��ون ي ��دا واح� ��دة في
مواجهة املخاطر.

املرشحون

عدد املرشحني

اسامة الطاحوس
جاسم الكندري
طاهر الفيلكاوي
عبدالعزيز السمحان
حسني العصيمي
خالد الحمد
رسلي بورسلي
سليمان الكوح
علي الحداد
وليد الشراح
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5

الثاني

خالد العتيبي
عبداللطيف الشمري
عبدالله األنصاري
عمار أسيري
مشعل العتيبي

الثالث

بدر املويزري

1

الرابع

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

5

الخامس

عبدالله الكندري
فوزي الصقر
فيصل السليسل
عيد العتيبي
مزيد املعوشرجي
عيسى عبدالله
فهيد العجمي
أحمد الطيار
خالد الهاجري
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5

السادس

سامي الشريدة
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«الدستور» تنشر نص قانون تعزيز
تسليح وزارة الدفاع بـ  3مليارات دينار
أصدر مجلس األمة بإجماع  37عضوا مشروع
القانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال
االحتياطي العام لتعزيز ميزانية التسليح في
وزارة الدفاع وتغطية حاجة الوزارة من المعدات
العسكرية على ان يتوافق ما يخصص سنويا من
الحالة المالية للدولة و«الدستور» تنشر نص
القانون ومذكرته االيضاحية

من السنة املالية  2016/2015على أن
يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى
السنة املالية التالية ويتولى مجلس
ال��دف��اع االع�ل��ى االش ��راف على تنفيذ
عقود التسليح وامل�ع��دات العسكرية
املطلوبة.

خالد الجراح وحديث مع النواب خالل جلسة اقرار ميزانية تسليح الدفاع

التقرير األول
ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة ب �ي ��ن ل �ج �ن��ة
الشؤون املالية واالقتصادية ولجنة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ول�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع
ول� �ج� �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ع��ن
مشروع القانون باإلذن للحكومة في
أخذ مبلغ من املال االحتياطي العام.
أح� � � � ��ال ال � �س � �ي� ��د رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم � � ��ة ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
امل��ذك��ور آن �ف��ا ب�ت��اري��خ 2015/11/26
ون� � � �ظ � � ��را ل � �خ � �ص� ��وص � �ي� ��ة امل � � �ش� � ��روع
امل � �ع ��روض ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة وارت �ب��اط��ه
بعمل اللجان البرملانية اآلتية:
 -1ل � �ج � �ن � ��ة ال � � � � �ش� � � � ��ؤون امل � ��ال � �ي � ��ة
واالقتصادية.
 -2ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
الختامي.
 -3ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش � � ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
والدفاع.
 -4لجنة الشؤون الخارجية.
ووفقا لنص املادة  43من الالئحة
الداخلية انه عند ارتباط االمر باكثر
من لجنة واحدة فان للمجلس احالته
على لجنة مشتركة وامل��ادة  53التي
ن�ظ�م��ت ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ف��ان
لجنة ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية
قد طلبت تشكيل لجنة مشتركة من
هذه اللجان املذكورة سالفا لدراسة
هذا املشروع وبحثه.
وق��د واف��ق مجلس األم��ة بجلسته
امل� �ن� �ع� �ق ��دة ي � � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء ب� �ت ��اري ��خ
 2015/12/15ع �ل��ى ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا ب�ن��اء
ع �ل��ى رس��ال��ة ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالقتصادية بهذا الشأن.
وطبقا لنص املادة  53من الالئحة
الداخلية التي تنص على ان الرئاسة
وم� �ن� �ص ��ب امل� � �ق � ��رر الك � �ب� ��ر ال � ��رؤس � ��اء
وامل�ق��رري��ن س�ن��ا ف��ان��ه ي�ك��ون الرئيس
واملقرر كاآلتي:
 -رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد

رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي.
 مقرر اللجنة محمد طنا العنزيمقرر لجنة الشؤون الخارجية.
ونظرا العتذار عدنان عبدالصمد
ف �ق��د اص �ب ��ح رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�س�ي��د
كامل العوضي رئيس لجنة الشؤون
الخارجية.
وق��د ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل�ه��ذا ال�غ��رض
اج� �ت� �م ��اع ��ا ب� �ت ��اري ��خ 2015/12/20
اط � �ل � �ع � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع � �ل � ��ى م � �ش � ��روع
ال � �ق � ��ان � ��ون وت � �ب�ي��ن ل � �ه ��ا ان � � ��ه ي �ه ��دف
ال� � � ��ى االذن ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت ��أخ ��ذ
م ��ن امل� � ��ال االح �ت �ي ��اط ��ي ال� �ع ��ام م�ب�ل��غ
( 6.200.000.000س � �ت� ��ة م� �ل� �ي ��ارات
ومائتي مليون دينار كويتي) لوضع
ميزانية استثنائية ملدة عشر سنوات
م��ال�ي��ة تخصص لتعزيز ال��دف��اع في
ال �ب�ل�اد ن �ظ��را ل �ل��وض��ع االق �ل �ي �م��ي في
املنطقة لتغطية حاجة وزارة الدفاع
من التسليح واملعدات العسكرية.
كما بني املشروع تفويض مجلس
ال� ��دف� ��اع االع� �ل ��ى ت �خ �ص �ي��ص امل �ب��ال��غ
ال�لازم��ة لكل سنة مالية وذل��ك خالل
ع� �ش ��ر س � �ن � ��وات اب� � �ت � ��داء م � ��ن ال �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2016/2015ع �ل��ى ان ي��رح��ل
ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ال� �ي ��ة وي� �ت ��ول ��ى م�ج�ل��س
ال��دف��اع االع�ل��ى االش ��راف على تنفيذ
عقود التسليح وامل�ع��دات العسكرية
املطلوبة مراعيا فيما يخصص فيه
س �ن��وي��ا ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة واال
ت� �ص ��رف اي م ��ن ه� ��ذه امل �ب ��ال ��غ ل�غ�ي��ر
ال�غ��رض املخصص الج�ل��ه وي�ع��د لها
حساب ختامي منفصل سنويا.
وق��د ت�ب�ين للجنة ان��ه ق��د س�ب��ق أن
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ق ��ان ��ون ي�ح�ق��ق
ن �ف��س االغ � ��راض وااله � � ��داف مل �ش��روع
القانون املعروض على اللجنة وهو
املرسوم بالقانون رقم  46لسنة 1992
ف��ي ش ��أن زي � ��ادة امل �ب��ال��غ امل�خ�ص�ص��ة
لتعزيز ال��دف��اع ف��ي ال�ب�لاد وذل��ك بعد

الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت
الع � � � ��ادة ب � �ن� ��اء ال � � �ق� � ��درات ال ��دف ��اع� �ي ��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ف��ي
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�ق�ي�م��ة  3.5م �ل �ي��ارات
دي�ن��ار ومل��دة اثنتي ع�ش��رة سنة وقد
ت��م تمديد العمل ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون ملدة
سنتني اضافيتني بناء على املرسوم
بالقانون رقم  72لسنة .2004
وق� ��د اس �ت �ع��رض��ت وزارة ال ��دف ��اع
ال �ج��ان��ب االم� �ن ��ي ال � ��ذي ي �ه ��دد دول ��ة
ال�ك��وي��ت ب�ن��اء ع�ل��ى م��ا ت��م جمعه من
وحدة استخبارات الجيش والجانب
ال�ع�م�ل�ي��ات��ي ال� ��ذي ت�ح�ت��اج��ه ال �ق��وات
املسلحة من تطوير املعدات واآلليات
العسكرية وب�ي��ان م��دى ت�ق��ادم اعمار
تلك امل�ع��دات ف��ي القطاعات الحربية
ال�ث�لاث��ة ال�ب��ري��ة وال�ب�ح��ري��ة وال�ج��وي��ة
اضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية
وم ��ا ي �س��اع��ده��ا م��ن م �ع��دات ل�ل�ح��رب
االلكترونية.
واض� ��اف� ��ت ان امل �ب ��ال ��غ امل ��رص ��ودة
ل � ��وزارة ال ��دف ��اع س�ي�ت��م تخصيصها
كاآلتي:
 -1شراء معدات وأسلحة.
 -2مصاريف صيانة.
 -3تدريب القوات العسكرية على
استخدام هذه املعدات.
وأكدت ضرورة اهمية اتخاذ هذه
ال� �ق ��رارات وع ��دم ال�ت��أخ��ر ف�ي�ه��ا مل��ا قد
ي�ت��رت��ب عليه م��ن اح�ت�م��ال زي ��ادة في
أسعارها.
وب � �ن� ��اء ع �ل ��ى م� ��ا س �ب ��ق ف �ق ��د رأت
اللجنة ما يلي:
 -1اس � �ت � �ن� ��ادات ل� �ل� �م ��ادة  142م��ن
الدستور انه يجوز ان ينص القانون
على تخصيص مبالغ معينة الكثر
م ��ن س �ن��ة واح � � ��دة اذا اق �ت �ض��ى ذل��ك
ط�ب�ي�ع��ة امل �ص��رف ع �ل��ى ان ت� ��درج في
امل �ي ��زان �ي ��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة االع� �ت� �م ��ادات
ال �خ��اص��ة ب �ك��ل م�ن�ه��ا او ت��وض��ع لها
م�ي��زان�ي��ة استثنائية الك�ث��ر م��ن سنة
مالية.

 -2ان االوض� � � � � � � � ��اع االق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة
وال� � �ت� � �ه � ��دي � ��دات امل� �ح� �ي� �ط ��ة ب ��ال� �ب�ل�اد
تستوجب التحوط ملثل هذه االخطار
وت� �ع ��زي ��ز ال � �ق� ��درة ال ��دف ��اع �ي ��ة ل �ل �ب�لاد
للتصدي الي هجوم محتمل.
 -3االتفاقيات االمنية والدفاعية
ال� �ت ��ي ت �ب��رم �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت س � � ��واء م��ع
حلفائها ال تعني ان تقاتل تلك الدول
ن �ي��اب��ة ع��ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��ل ت�ق��ات��ل
معها وهو ما يستوجب تطوير قوة
الردع لدى الجيش الكويتي.
 -4ان ال��دول امل�ج��اورة ف��ي املنطقة
ق��ام��ت ب�ت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا وترسانتها
العسكرية بمبالغ تفوق م��ا رصدته
ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة رغ ��م ان�خ�ف��اض
اس � �ع ��ار ال� �ب� �ت ��رول ال� �ت ��ي اث� � ��رت ع�ل��ى
ميزانياتها العامة.
 -5تخفيض املبلغ ال��ذي سيؤخذ
م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام م� ��ن 6.200
م �ل �ي��ارات ال ��ى  3م �ل �ي��ارات د.ك ن�ظ��را
الن االح� �ت� �ي ��اج ال �ف �ع �ل��ي ال� �ح ��ال ��ي ال
ي�ت�ط�ل��ب امل �ب �ل��غ االج �م��ال��ي ك �ل��ه على
ان ي �ت��م ت�خ�ص�ي��ص  3م �ل �ي��ارات د.ك
في امليزانيات املستقبلية للسنوات
العشر القادمة.
 -6اصدار قانون باعتماد اضافي
للسنة املالية  2016/2015بمبلغ 22
مليون د.ك بالتزامن مع مشروع هذا
القانون.
وب� �ع ��د امل �ن ��اق �ش ��ة وت � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة وباجماع آراء االعضاء
ال�ح��اض��ري��ن  1-17ال ��ى امل��واف �ق��ة بعد
ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون كما
ه ��و وارد ف ��ي ال � �ج� ��دول امل � �ق� ��ارن م��ع
اعطائه صفة االستعجال.
وق��د انبنى رأي االق�ل�ي��ة ب�ض��رورة
االلتزام باحكام القانون رقم  7لسنة
 1994ب�ت�ض�م�ين م �ي��زان �ي��ة ال�ت�س�ل�ي��ح
والتعزيزات العسكرية واالعتمادات
ال �خ��اص��ة ب �ه��ا ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
للدولة بضمان خضوعها لالجهزة
ال ��رق ��اب �ي ��ة واح � �ك� ��ام ال ��رق ��اب ��ة ع�ل�ي�ه��ا

بحيث ال يتم الصرف لغير االغراض
املنصوص عليها في القانون.
اضافة إل��ى ان��ه قد تكررت العديد
م��ن الشبهات وامل�م��ارس��ات الخاطئة
ف� � ��ي ص � �ف � �ق� ��ات ال � �ت � �س � �ل ��ح ال� �س ��اب� �ق ��ة
م �ث��ل ص �ف �ق��ة ص� ��واري� ��خ س� ��ي س �ك��وا
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وامل��دف��ع ال�ص�ي�ن��ي ...من
ال �ص �ف��ات خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل ال �ظ ��روف
ال �س��ائ��دة وال �ت��راج��ع ال �ح��اد الس �ع��ار
ال �ن �ف��ط اذ وص ��ل ألدن� ��ى م �س �ت��وى له
منذ اكثر من اح��د عشر عاما وتآكل
االحتياطي للدولة نتيجة العجوزات
امل�ح �ق�ق��ة ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ن��ات �ج��ة من
انخفاض اسعار النفط.
ل� � ��ذا ي� �ج ��ب ان ي �خ �ض��ع ال� �ق ��ان ��ون
ملزيد م��ن ال�ض��واب��ط املهنية املقبولة
الح�ك��ام ال��رق��اب��ة املالية واالداري ��ة مع
وض� ��ع ش � ��روط ج��زائ �ي��ة وض �م��ان��ات
كافية عند التعاقد لضمان معالجة
اوجه القصور التي شابت العديد من
التعاقدات السابقة في اإلطار املنظم
لقواعد اعداد امليزانية.
وفيما يلي نص مواد القانون:
مادة أولى:
ي � � ��ؤذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي أن ت��أخ��ذ
م ��ن امل� � ��ال االح �ت �ي ��اط ��ي ال� �ع ��ام م�ب�ل��غ
 3.000.000.000د.ك (ث �ل�اث ��ة آالف
مليون دينار كويتي لوضع ميزانية
استثنائية لفترة عشر سنوات مالية
تخصص لتعزيز ال��دف��اع ف��ي البالد
وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من
التسليح وامل �ع��دات ال�ع�س�ك��ري��ة على
ان ي�ت��واف��ق م��ا يخصص سنويا مع
الحالة املالية للدولة واال يصرف من
هذه املبالغ الي اغراض اخرى ويعد
لها حساب ختامي منفصل سنويا.
مادة ثانية:
يفوض مجلس الدفاع االعلى في
تخصيص املبالغ ال�لازم��ة لكل سنة
مالية وذلك خالل عشر سنوات ابتداء

مادة ثالثة:
ع � �ل� ��ى رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
وال��وزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
ون� � �ص � ��ت امل � � ��ذك � � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
ملشروع القانون باالذن للحكومة في
أخذ مبلغ من املال االحتياطي العام
ن �ظ ��را ل �ل��وض��ع االق �ل �ي �م��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
وح ��اج ��ة وزارة ال ��دف ��اع ال ��ى اس�ل�ح��ة
وم �ع��دات ع�س�ك��ري��ة م�ت�ط��ورة حفاظا
ع� �ل ��ى ج� ��اه� ��زي� ��ة ال � � �ق� � ��وات امل �س �ل �ح��ة
واس�ت�ن��ادا للمادة  142م��ن الدستور
ال �ت ��ي ت �ن��ص ع �ل��ى اآلت � � ��ي :ي �ج ��وز ان
ينص القانون على تخصيص مبالغ
م �ع �ي �ن��ة الك �ث ��ر م ��ن س �ن��ة واح� � ��دة اذا
اق�ت�ض��ت ذل ��ك ط�ب�ي�ع��ة امل �ص��رف على
ان ت� ��درج ف ��ي امل �ي��زان �ي��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة
االع �ت �م��ادات ال �خ��اص��ة ب�ك��ل م�ن�ه��ا او
توضع لها ميزانية استثنائية الكثر
من سنة مالية .لذلك قد اعد مشروع
القانون املاثل.
ح�ي��ث تضمنت امل ��ادة األول ��ى منه
االذن للحكومة ب��أن ت��أخ��ذ م��ن امل��ال
االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام مبلغ ث�لاث��ة آالف
مليون دينار كويتي لوضع ميزانية
استثنائية لفترة عشر سنوات مالية
تخصص لتعزيز ال��دف��اع ف��ي البالد
وذل ��ك لتغطية ح��اج��ة وزارة ال��دف��اع
من التسليح واملعدات العسكرية وان
يراعى فيما يخصص سنويا الحالة
امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة واال ي�ص��رف م��ن ه��ذه
املبالغ الي اغ��راض اخ��رى ،ويعد لها
حساب ختامي منفصل سنويا.
وب �ي �ن��ت امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م �ن��ه ب��أن
ي �ف��وض م�ج�ل��س ال ��دف ��اع االع �ل��ى في
تخصيص املبالغ ال�لازم��ة لكل سنة
مالية وذلك خالل عشر سنوات ابتداء
من السنة املالية  2016/2015على ان
يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى
السنة املالية التالية ويتولى مجلس
ال��دف��اع االع�ل��ى االش ��راف على تنفيذ
عقود التسليح وامل�ع��دات العسكرية
املطلوبة.
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مد الحماية التأمينية للعسكريين
الخليجيين يعزز المواطنة الخليجية
أقر مجلس األمة في جلسته املاضية
م � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن ال �ح �م��اي��ة
التأمينية للعسكريني الخليجيني من
م��واط �ن��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي غ�ي��ر
دول �ه��م ف��ي أي دول ��ة ع�ض��و ف��ي املجلس
وذل ��ك ب��إج�م��اع  37ع�ض��وا وأح��ال��ه على
الحكومة.
وقد أكد النائب األول لرئيس مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ صباح
الخالد أن هذا القانون يعزز من توجهنا
في االن��دم��اج والتكامل مع دول مجلس
التعاون ويعزز من املواطنة الخليجية.
م���ادة  :1ت � �س � ��ري أح � � �ك � ��ام ق ��ان ��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
امل �ش ��ار ال �ي��ه إل��زام �ي��ا ع �ل��ى ال�ع�س�ك��ري�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ف��ي أي من
ال� �ج� �ه ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف� ��ي إح� � ��دى دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
بشرط أن:
أ  -ان يكون العمل لدى جهة عسكرية
ت�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��ا ق��وان�ي�ن أو ن�ظ��م ال�ت�ق��اع��د
العسكري في الدولة مقر العمل.
ب  -أن يكون العسكري الكويتي ممن
تسري في شأنه أحكام قانون معاشات
وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل�ش��ار
اليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.
مادة  :2يتحمل العسكري الكويتي
ب��ال �ف��رق ب�ي�ن االش �ت��راك��ات امل �ق��ررة وف�ق��ا
ل �ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك ��اف ��آت ال�ت�ق��اع��د
للعسكريني امل �ش��ار ال�ي��ه وب�ي�ن مجموع
حصته ف��ي االش�ت��راك��ات التي تقتطعها
ال �ج �ه��ة ال �ع �س �ك��ري��ة م ��ن م��رت �ب��ه وح�ص��ة
الجهة العسكرية ف��ي االش�ت��راك��ات وفقا
ل�ل�ق��وان�ين أو االن �ظ �م��ة امل �ع �م��ول ب�ه��ا في
الدولة مقر العمل بما ال يجاوز الحصة
التي تتحمل بها الجهة العسكرية في
ال �ك��وي��ت ع��ن ال�ع�س�ك��ري ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
يعمل لديها.
م��ادة  :3ت �ل �ت��زم ال �ج �ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
امل �خ ��اط �ب ��ة ب ��أح� �ك ��ام ق� ��ان� ��ون م �ع��اش��ات
وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل�ش��ار
ال � �ي ��ه ف� ��ي ح ��ال ��ة ق �ي ��ام �ه ��ا ب ��إل� �ح ��اق أي
ع �س �ك��ري ي �ح �م��ل ج �ن �س �ي��ة إح� � ��دى دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
باالشتراك عنه إلزاميا في التأمني طبقا
للنظام املقرر في دولته وعليها ان تؤدي
االشتراكات املستحقة عنه سواء في ذلك
الحصة التي تقتطعها من مرتبه لديها
أو الحصة التي تتحمل بها وفقا للنظام
امل�ش��ار ال�ي��ه بما ال ي�ج��اوز حصتها عن
ال�ع�س�ك��ري ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي يعمل لديها
وكذلك أي فروق اشتراكات تستحق على
العسكري وتلتزم بخصمها من مرتبه.
م���ادة  :4ي ��وق ��ف ال� �ع� �م ��ل ب��أح �ك��ام
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  70لسنة 1980
امل �ش��ار إل�ي��ه مل��ن ت��م االش �ت��راك ع�ن��ه وفقا
ل�لأح �ك��ام امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة
السابقة.
وي � �س� ��ري ف� ��ي ش � ��أن ال �ت �ع ��وي ��ض ع��ن

كامل العوضي ومحمد طنا

اإلص ��اب ��ة اح� �ك ��ام امل� � ��ادة  12م ��ن ق��ان��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
املشار اليه.
مادة  :5ال تلتزم الجهة العسكرية
ب�م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة امل �ق ��ررة طبقا
ألن�ظ�م��ة ال�خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة م��ا ل��م تكن
قيمة امل�ك��اف��أة اك�ب��ر م��ن م�ج�م��وع املبالغ
ال�ت��ي تحملت بها باعتبارها حصتها
ف ��ي االش� �ت ��راك ��ات ف �ت �ل �ت��زم ب � ��أداء ال �ف��رق
بينهما الى العسكري مباشرة.
وف � � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع االح � � � � � � � ��وال ي �ح �ت �ف��ظ
ال�ع�س�ك��ري ب��أي��ة ح�ق��وق أو م��زاي��ا تكون
م �ق��ررة وف �ق��ا ل�لأن�ظ�م��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال�ت��ي
ت � �ل � �ت ��زم ب � �ه ��ا ال � �ج � �ه ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة م��ع
العسكريني العاملني لديها.
م��ادة  :6ال ت �س��ري أح �ك��ام امل � ��واد 3
و 4و  5من ه��ذا القانون على العسكري
الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية إذا كان
ق��د استحق معاشا تقاعديا أو مكافأة
تقاعد وفقا للمرسوم بالقانون رقم 70
لسنة  1980امل �ش��ار ال�ي��ه ف��ي ال�ف�ت��رة من
تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
م��ادة  :7ت �ت��ول��ى امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية تطبيق أحكام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وي � �ك� ��ون ل� ��وزي� ��ر امل��ال �ي��ة
ومجلس ادارة املؤسسة ومديرها العام
ذات االخ �ت �ص ��اص ��ات امل � �ق� ��ررة ب �ق��ان��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
املشار اليه في هذا الخصوص.
م���ادة  :8ت � �ح ��دد ب � �ق� ��رار م� ��ن وزي� ��ر
امل� ��ال � �ي� ��ة ب� �ع ��د م� ��واف � �ق� ��ة م �ج �ل ��س ادارة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
م��واع�ي��د وق��واع��د واج � ��راءات التسجيل
وان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة وامل �س �ت �ن��دات ال�لازم��ة
لذلك للمخاطبني بأحكام ه��ذا القانون
وم ��واع� �ي ��د وق� ��واع� ��د واج � � � � ��راءات س ��داد
االشتراكات واملبالغ االضافية املستحقة
عن التأخير في سدادها او عدم تسجيل
ال �خ��اض �ع�ي�ن ل� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب��ال�ن�س�ب��ة
للجهات العسكرية في الكويت وذلك بما
ال يجاوز الحدود املنصوص عليها في
امل��ادت�ين  91و  92م��ن ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية الصادر باألمر األميري رقم
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 61لسنة .1976
وتكون املبالغ االضافية املشار اليها
ف��ي ال �ف �ق��رة ال�س��اب�ق��ة م��ن ح �ق��وق اج�ه��زة
ال �ت �ق��اع��د ال �ع �س �ك��ري ف��ي ال ��دول ��ة م��وط��ن
العسكري.
ويكون حساب االشتراكات وفروقها
وامل � � �ب� � ��ال� � ��غ االض� � ��اف � � �ي� � ��ة وغ� � �ي � ��ره � ��ا م��ن
االل�ت��زام��ات املستحقة وفقا ألح�ك��ام هذا
ال�ق��ان��ون بالعملة الوطنية ل�ل��دول��ة مقر
العمل
م��ادة  :9ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق اح � �ك ��ام ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون ي �ع �ت ��د ب ��ال �ت �ق ��وي ��م ال �ه �ج ��ري
بالنسبة للدولة التي تأخذ بهذا التقويم
وتكون املدد املحسوبة وفقا له مساوية
للمدد بالتقويم امليالدي.
مادة  :10تسري االحكام املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 69
لسنة  1980واملرسوم بالقانون رقم 128
لسنة  1992والقانون رقم  35لسنة 2001
امل�ش��ار اليهم وذل��ك فيما ل��م ي��رد بشأنه
ن��ص خ ��اص ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون وب �م��ا ال
يتعارض مع احكامه.
مادة  :11يعمل بهذا القانون اعتبارا
من  2011/7/1أو من التاريخ ال��ذي يتم
فيه تطبيق اإلل��زام في كل دولة من دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليج العربية على
حدة ايهما الحق.
مادة  :12على رئيس مجلس الوزراء
وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ ه��ذا
القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
المذكرة اإليضاحية لمشروع
القانون بشأن مد الحماية التأمينية
للعسكريين من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي
دولة عضو في المجلس
ق ��رر امل �ج �ل��س األع �ل ��ى ل � ��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورته
ال�خ��ام�س��ة وال�ع�ش��ري��ن امل�ن��ام��ة ديسمبر
 2005امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ال � �ت� ��زام ك ��ل دول ��ة
م��ن دول امل �ج �ل��س ب �ع��د م�ظ�ل��ة ال�ح�م��اي��ة
ال� �ت ��أم� �ي� �ن� �ي ��ة مل� ��واط � �ن� ��ي دول امل �ج �ل��س

ال �ع��ام �ل�ي�ن خ��ارج �ه ��ا ف ��ي دول امل�ج�ل��س
االخ� � ��رى ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات امل��دن �ي��ة وذل ��ك
بصفة الزامية من اول يناير  2006وكذا
املوافقة على مشروع النظام املوحد في
ه��ذا ال�خ�ص��وص وم��ذك��رت��ه االيضاحية
واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذا القرار.
وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي ال �ت ��زام ك��ل دول� ��ة من
ال � ��دول االع� �ض ��اء ب ��إص ��دار ال�ت�ش��ري�ع��ات
ال�لازم��ة لتنفيذ ه��ذا ال�ق��رار ف��ي ض��وء ما
يقرره النظام املوحد من احكام وبما ال
يعارضها.
وبناء عليه فقد صدر القانون رقم 44
لسنة  2007في هذا الخصوص ليشمل
بالتغطية التأمينية املواطنني املدنيني
ال��ذي��ن يعملون ف��ي اح��دى دول املجلس
ويحدد كذلك التزامات اصحاب االعمال
ف��ي ال�ك��وي��ت ت�ج��اه الخليجيني املدنيني
العاملني لديهم.
وسعيا ال��ى ان يشمل النظام املوحد
مل��د ال�ح�م��اي��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة ك��اف��ة ال�ش��رائ��ح
العاملة في دول املجلس فقد اقر املجلس
االع �ل��ى ف��ي دورت � ��ه ال �ح��ادي��ة وال�ث�لاث�ين
اب��و ظ�ب��ي ديسمبر  2010اع�ت�م��اد نظام
م ��د ال �ح �م��اي��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة ل�ل�ع�س�ك��ري�ين
والعاملني في اط��ار القوات املسلحة من
مواطني دول مجلس التعاون في دولهم
ف��ي اي دول ��ة ع�ض��و وال� ��ذي ي �ل��زم ال ��دول
االعضاء باملجلس بالعمل على اص��دار
التشريعات الالزمة لتطبيق هذا النظام
ب�م��ا ي�ك�ف��ل س��ري��ان اح �ك��ام��ه ب�ع��د مضي
ستة اشهر من تاريخ اقراره.
وت� �ن� �ف� �ي ��دا ل ��ذل ��ك ف� �ق ��د اع � ��د م� �ش ��روع
ال�ق��ان��ون امل��راف��ق على ذات النسق ال��ذي
بني عليه ال�ق��ان��ون رق��م  44لسنة 2007
متضمنا اآلتي:
 ت �ق��ري��ر س ��ري ��ان ق ��ان ��ون م �ع��اش��اتوم�ك��اف��آت التقاعد للعسكريني الصادر
باملرسوم بالقانون رق��م  69لسنة 1980
ال ��زام �ي ��ا ع �ل��ى ال �ع �س �ك��ري�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
العاملني في اي من الجهات العسكرية
ف��ي اح ��دى دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون وف�ق��ا
للمادة  1من املشروع التي تشترط لذلك
اآلتي:
 أن يكون العمل ل��دى جهة عسكريةتطبق عليها ق��وان�ين أو ن�ظ��ام التقاعد

العسكري في الدولة مقر العمل.
 أن ي�ك��ون ال�ع�س�ك��ري ال�ك��وي�ت��ي ممني � �س� ��ري ف � ��ي ش� ��أن� ��ه ق � ��ان � ��ون م �ع ��اش ��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني فيما لو
كان يعمل داخل الكويت.
 ت�ق��ري��ر ال �ت��زام ال�ع�س�ك��ري ال�ك��وي�ت��يب�ق�ي�م��ة ال �ف��رق ب�ي�ن االش �ت��راك��ات امل �ق��ررة
وفقا ألحكام قانون معاشات ومكافآت
ال �ت �ق��اع��د ل�ل�ع�س�ك��ري�ين وب �ي�ن م ��ا ت��ؤدي��ه
ال �ج �ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ع �ن��ه م��ن اش �ت��راك��ات
شاملة الحصة التي تقتطعها من مرتبه
وحصتها في االشتراكات وفقا للقوانني
او االنظمة املعمول بها في ال��دول��ة مقر
ال �ع �م��ل وب �م ��ا ال ي� �ج ��اوز ال �ح �ص��ة ال�ت��ي
تتحمل بها الجهة العسكرية في الكويت
عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها
إذ ال م�ب��رر إلل ��زام الجهة العسكرية في
الخارج بحصة تزيد عما هو مقرر وفقا
ل �ق��ان��ون م��وط �ن��ه وه ��و م � ��ؤدى االح �ك��ام
الواردة في املادة  2من املشروع.
 تقرير ال�ت��زام الجهة العسكرية فيال �ك��وي��ت ف��ي االش� �ت ��راك إل��زام �ي��ا ع��ن اي
ع �س �ك��ري خ�ل�ي�ج��ي ي �ع �م��ل ل��دي �ه��ا طبقا
ل �ل �ن �ظ��ام امل � �ق ��رر ف ��ي دول � �ت ��ه وك� � ��ذا اداء
االش�ت��راك��ات املستحقة عنه بحصتيها
وب � �م� ��راع� ��اة أال ت� �ت� �ج ��اوز ح �ص �ت �ه��ا ف��ي
االش � �ت ��راك ��ات ال �ح �ص��ة ال �ت ��ي ت �ل ��زم ب�ه��ا
ع��ن العسكري الكويتي حتى ال يكون
ذل��ك سببا ف��ي ال �ع��زوف ع��ن االس�ت�ع��ان��ة
ب��ال�ع�س�ك��ري�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وب��االض��اف��ة
ال ��ى ذل ��ك ف ��إن ال�ج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ت�ل�ت��زم
ايضا بخصم واداء اي فروق اشتراكات
مستحقة على العسكري الخليجي وهي
االح�ك��ام ال�ت��ي تنص عليها امل ��ادة  3من
املشروع.
 ت �ق ��ري ��ر اي � �ق� ��اف ال �ع �م ��ل ب ��امل ��رس ��ومب��ال �ق��ان��ون رق ��م  70ل �س �ن��ة  1980ب�ش��أن
العسكريني ال��ذي��ن اس�ت�ف��ادوا م��ن احكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة  1967ف��ي ش��أن
سريان احكام قانون معاشات ومكافآت
ال� �ت� �ق ��اع ��د ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن ع� �ل ��ى غ �ي��ره��م
م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ب �ت �ك �ل �ي��ف م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي م �ن��اط��ق ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ح��رب �ي��ة وذل��ك
بالنسبة للعسكريني الخليجيني الذين
يتم االش�ت��راك عنهم وفقا ألحكام امل��ادة

متابعات

11

 3من املشروع منها من تداخل القوانني
ومل��ا يحققه امل�ش��روع من تغطية شاملة
ل�ه��م ض��د االخ �ط��ار امل��ؤم��ن ض��ده��ا وفقا
ل �ل �ق��وان�ي�ن واالن �ظ �م ��ة امل �ع �م��ول ب �ه��ا ف��ي
دولهم.
وك� � � � ��ذا ت � �ق� ��ري� ��ر اح � �ق � �ي� ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري
ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي ال�ت�ع��وي��ض ع��ن االص��اب��ة
وف � �ق� ��ا ألح � �ك � ��ام امل � � � ��ادة  12م � ��ن ق ��ان ��ون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني
امل�ش��ار ال�ي��ه تنفيذا لصريح م��ا ورد في
النظام امل��وح��د للعسكريني وق��د تقررت
االح� �ك ��ام امل �ت �ق��دم ذك ��ره ��ا ب ��امل ��ادة  4من
املشروع.
 تقرير عدم التزام الجهة العسكريةب�م �ك��اف��آة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة امل �ق ��ررة طبقا
ألنظمة الخدمة العسكرية إال إذا كانت
هذه املكافآة تزيد على مجموعة املبالغ
ال�ت��ي تحملت بها باعتبارها حصتها
ف ��ي االش � �ت� ��راك� ��ات ح �ي��ث ت� � ��ؤدي ال �ف��رق
للعسكري م�ب��اش��رة وب�م��راع��اة احتفاظ
العسكر بأي حقوق أو مزايا اخرى تكون
م �ق��ررة وف �ق��ا ل�لان�ظ�م��ة ال �ت��ي ت�ل�ت��زم بها
الجهة العسكرية مع العسكريني لديها
وذل � ��ك ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ح �ق��وق ال�ع�س�ك��ري
وت�ح�ق�ي��ق امل ��وازن ��ة ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن ح�ق��وق
الجهة العسكرية ودولة مقر العمل وهي
االح�ك��ام ال�ت��ي تنص عليها امل ��ادة  5من
املشروع.
 تقرير معالجة ل�ح��االت استحقاقبعض العسكريني الخليجيني ملعاشات
ت� �ق ��اع ��دي ��ة او م � �ك� ��اف� ��آت ت� �ق ��اع ��د وف �ق��ا
للمرسوم بالقانون رق��م  70لسنة 1980
امل� �ش ��ار ال �ي��ه ف ��ي ال �ف �ت��رة ال�ل�اح �ق��ة ع�ل��ى
ال �ت��اري��خ امل �ح��دد ل�ل�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
وفقا للمادة  11منه حتى صدوره وذلك
بالنص على عدم سريان احكام املواد 3
و  4و  5في شأنهم باعتبار ان الغرض
م��ن ال �خ �ض��وع ل�ل�ق��ان��ون وه ��و شمولهم
بالتغطية ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��رره��ا قد
ت �ح �ق��ق ب��ال �ف �ع��ل ب �م��ا اس �ت �ح��ق ل �ه��م م��ن
معاشات وم�ك��اف��آت وه��ي االح�ك��ام التي
تنص عليها املادة  6من املشروع.
 تحديد الجهة ال�ت��ي تتولى تنفيذاح �ك��ام امل �ش ��روع ب��امل��ؤس �س��ة م��ع ت�ق��ري��ر
بأن يكون لوزير املالية ومجلس االدارة
واملدير العام ذات االختصاصات املقررة
ب �ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت امل�ت�ق��اع��د
للعسكريني امل �ش��ار ال�ي��ه وه��ي االح�ك��ام
التي تنص عليها املادة  7من املشروع.
 ت �ح��دي��د ال� �ق ��رارات ال�ل�ازم ��ة لتنفيذامل �ش ��روع وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م��واع �ي��د وق��واع��د
واج � ��راءات التسجيل وان �ت �ه��اء الخدمة
واملستندات الالزمة لذلك وك��ذا املتعلقة
بمواعيد وق��واع��د واج ��راءات التسجيل
س ��واء االش �ت��راك��ات وامل �ب��ال��غ االض��اف�ي��ة
املستحقة نتيجة التأخير في التسجيل
أو أداء االش �ت ��راك ��ات م��ع ت�ق��ري��ر اح�ق�ي��ة
اج �ه��زة ال�ت �ق��اع��د ال �ع �س �ك��ري ف��ي ال��دول��ة
م��وط��ن ال�ع�س�ك��ري ف��ي امل�ب��ال��غ االض��اف�ي��ة
املشار اليها.
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المطيري لـ«الدستور» :قانون الحج والعمرة
يحمي المواطن من االحتيال ويكبح األسعار
وصف أمين سر اللجنة
العليا للحج والعمرة
محمد ناصر المطيري في
لقاء خاص بـ«الدستور»
قانون تنظيم حمالت
الحج والعمرة الجديد
الذي أقره مجلس األمة
في دور االنعقاد الثالث
بأنه نقلة نوعية في
التشريعات والقوانين
المنظمة للحج والعمرة
مؤكدا أنه يحصن الحاج
والمعتمر من النصب
واالحتيال عبر حمالت
غير رسمية ويكفل
له حصوله على كافة
حقوقه كاملة من
لحظة مغادرته أرض
الوطن وخالل أدائه
المناسك وحتى عودته
سالما ألرض الوطن.
وإلى التفاصيل:

 ب�ص�ف�ت�ك��م ال �ج �ه��ة امل� �س ��ؤول ��ة عنت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 2015م
ب�ت�ن�ظ�ي��م ح �م�ل�ات ال �ح��ج وال �ع �م��رة ن��ود
بداية التحدث عن الجديد ال��ذي اضافه
ال�ق��ان��ون للوضع ال��ذي ك��ان قائما قبل
إقراره؟
• ق ��ان ��ون ال� �ح ��ج رق � ��م  1ل�س�ن��ة
 2015ب �ت �ن �ظ �ي��م ح � �م�ل��ات ال �ح ��ج
وال �ع �م��رة يعتبر ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة في
التشريعات القانونية املعدة بهذا
الشأن حيث غطى القانون جميع
الجوانب العملية وامليدانية التي
ت�م�ك��ن ال �ح �ج��اج وامل �ع �ت �م��ري��ن من
اداء مناسكهم على الوجه األكمل
م� ��ن وق� � ��ت ق �ي ��ام �ه ��م م� ��ن ال �ك��وي��ت
ألداء املناسك وحتى عودتهم إلى
ال� �ب�ل�اد وق� ��د ق � ��ررت امل� � ��ادة األول� ��ى
منه تشكيل اللجنة العليا للحج
والعمرة والتي يصدر بتشكيلها
قرار من مجلس ال��وزراء بناء على
ع ��رض وزي� ��ر األوق� � ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�لام�ي��ة وت�ض��م ف��ي عضويتها
م �م �ث �ل�ي�ن ع� ��ن ال � � � � � ��وزارات امل �ع �ن �ي��ة
ب ��ال� �ح ��ج وه � � ��ي وزارة األوق� � � ��اف
وال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة والصحة
وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت واإلدارة ال�ع��ام��ة
للطيران املدني وقد أجاز القانون
أن ينظم لعضويتها أع�ض��اء عن
جهات أخرى عند الحاجة لذلك.
 ما دور تلك اللجنة واختصاصاتها؟• تختص اللجنة العليا للحج
وال� �ع� �م ��رة ب � ��اإلش � ��راف ع �ل��ى ك��اف��ة
أعمال الحج والعمرة داخل الكويت
وامل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
وت � �ح� ��دي� ��دا ت� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م
اإلج� � � ��راءات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت��راخ�ي��ص
ح�م�لات ال�ح��ج أو ال�ع�م��رة ووض��ع
ال�ش��روط والضوابط لضمان أداء
ال� �ح� �ج ��اج وامل� �ع� �ت� �م ��ري ��ن مل �ن��اس��ك
الحج والعمرة على الوجه األكمل
وال ��رق ��اب ��ة ال�ل�اح �ق��ة ع �ل��ى امل �ق��اب��ل
ال � ��ذي ي �ح �ص��ل ع �ل �ي��ه امل ��رخ ��ص له
بحيث ال تحدث مغاالة في أسعار
الحج والعمرة والنظر في األمور
املتعلقة ب��راح��ة وس�لام��ة الحجاج
واملعتمرين والنظر في املخالفات
ال �ت��ي ت�ق��ع م��ن أص �ح��اب ال�ح�م�لات
وتوقيع الجزاءات اإلداري��ة عليهم
على الوجه املبني في القانون.
وق � ��د أح� �س ��ن امل � �ش� ��رع إذ ج�ع��ل
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ح��ج وال �ع �م��رة
ت� �ش ��رف ع �ل��ى ك ��اف ��ة أع� �م ��ال ال �ح��ج
وال�ع�م��رة داخ ��ل ال�ك��وي��ت واململكة
العربية السعودية وذلك بتوحيد
ال �ج �ه��ة امل �ع �ن �ي��ة ب� ��اإلش� ��راف ع�ل��ى
ك��اف��ة أع�م��ال ال�ح��ج وال�ع�م��رة وه��ذا

الجزاءات متدرجة
بحسب جسامة
المخالفة ويمكن
التظلم منها

محمد املطيري

يعطي سالسة في اتخاذ القرارات
امل� �ن ��اس� �ب ��ة وذل � � ��ك ك ��ون� �ه ��ا ال �ج �ه��ة
الوحيدة املعنية بهذا الشأن.
محظورات الحمالت
 م��اذا عن املحظورات التي حددهاالقانون وكيف ترون دورها في حماية
الحاج واملعتمر؟
• لقد حظرت امل��ادة الثالثة من
ال �ق ��ان ��ون ت�س�ي�ي��ر أو اإلع� �ل��ان عن
حمالت الحج والعمرة من الكويت
ب�ق�ص��د ال ��رب ��ح إال ب �ع��د ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص ب��ذل��ك م ��ن ال�ج�ه��ة
املختصة.
ون�ح��ن ن��رى أن ذل��ك إح��دى اهم
م��زاي��ا ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د ألن��ه نص
ع�ل��ى ح�ظ��ر تسيير ح�م�لات الحج
أو ال �ع �م��رة أو اإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا إال
ب� �ع ��د ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى ت��رخ �ي��ص
يمنع التالعب وعمليات النصب
واالح� � �ت� � �ي � ��ال ال � �ت� ��ي ق � ��د ي �ت �ع��رض
ل �ه��ا ال �ح �ج��اج أو امل �ع �ت �م��رون كما
أن ق �ص��ر ت �س �ي �ي��ر ح� �م�ل�ات ال �ح��ج
وال� � �ع� � �م � ��رة ب� �ق� �ص ��د ال � ��رب � ��ح ع �ل��ى
املرخص لهم يضمن أداء الحجاج
واملعتمرين ملناسكهم على الوجه
األك �م��ل وت��وف �ي��ر وس��ائ��ل ال�ص�ح��ة
ال �ع��ام��ة وال �س�ل�ام ��ة وال� ��راح� ��ة لهم
س ��واء ع�ن��د ق �ي��ام ال �ح �م�لات داخ��ل
دول � ��ة ال �ك��وي��ت أو أث� �ن ��اء س�ي��ره��ا
في الطريق أو اإلق��ام��ة في اململكة
العربية السعودية.
وإلح �ك��ام ق�ب�ض��ة ال �ق��ان��ون على
ت�ل��ك ال�ح�م�لات ف �ق��د أل��زم��ت امل ��ادة
ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون امل ��رخ ��ص
ل ��ه ب�ت�س�ي�ي��ر ح�م�ل��ة ح ��ج أو ع�م��رة
ب �ت �ق��دي��م خ �ط��اب ض �م��ان م ��ن أح��د
ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة امل�ع�ت�م��دة بقيمة
املبلغ ال��ذي ت�ق��رره اللجنة العليا
للحج والعمرة على أن يراعى في
ذلك عدد الحجاج واملعتمرين.

عقوبات مغلظة
على من يسير حملة
من دون ترخيص
 وه � ��ل ت� � ��رون أن م �ب �ل��غ ال �ض �م��انال � ��ذي ح � ��دده ال� �ق ��ان ��ون ك��اف �ي��ا لتغطية
ك��ل امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي يمكن أن ت�ق��ع من
الحملة؟
• ان وج ��ود ض�م��ان م��ال��ي يعد
في حد ذاته دافعا كبيرا للحمالت
ل�ل�ال� �ت ��زام وال � �ح ��رص ع �ل��ى ت�لاف��ي
ج�م�ي��ع امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
تقع ونرى أن شمول القانون تلك
ال �ن �ق �ط��ة ام� ��ر ض� � ��روري م ��ن خ�ل�ال
إل ��زام امل��رخ��ص ل��ه بتقديم ضمان
م��ال��ي م ��ن ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة وذل ��ك
ليتم الرجوع على املرخص له في
ح ��ال ارت �ك��ب م�خ��ال�ف��ة وك��ذل��ك يتم
ت �ع��وي��ض ال �ح �ج��اج م �ن��ه ف��ي ح��ال
قصر في تقديم الخدمات الالزمة.
وق ��د أوج� ��ب ال �ق��ان��ون م��ن واق��ع
ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى م �ص �ل �ح ��ة ال� �ح ��اج
واملعتمر املرخص له بتنفيذ جميع
ال �ق��رارات وال �ش��روط ال �ص��ادرة من
الجهات املختصة ب��دول��ة الكويت
لضمان أداء املناسك على نحو تام
وت��وف �ي��ر وس��ائ��ل ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
والسالمة والراحة للحجاج ونرى
أن ذل� ��ك ي �س �ه��ل ع �م �ل �ي��ة اإلش � ��راف
وامل� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ل� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
وإص� � ��دار ال � �ق� ��رارات ال�ل�ازم ��ة ب�ه��ذا
ال�ش��أن لضمان أداء املناسك على
الوجه األكمل.
جزاءات القانون
 ب �ع��ض أص �ح��اب ال �ح �م�لات ال��ذي��نال�ت�ق�ت�ه��م ال��دس �ت��ور ح ��ول ه ��ذا ال�ق��ان��ون
قالوا إن الجزاءات التي تضمنها القانون
م�ب��ال��غ فيها وت�ح�ت��اج إل��ى م��راج�ع��ة هل
تقرون بصحة ذلك؟
• ال � � �ج� � ��زاءات ال� �ت ��ي ت�ض�م�ن�ه��ا
ال� �ق ��ان ��ون ل ��م ت �س ��او ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف
امل �خ ��ال �ف ��ات ب �ح �ي��ث ي �ح��اس��ب م��ن
وقع في مخالفة صغيرة قد تكون
ق��د وق�ع��ت بسبب ظ��روف واجهت

ال��رح �ل��ة وب�ي�ن م�خ��ال�ف��ات جسيمة
ك �م��ا ان ت �ل��ك امل �خ��ال �ف��ات ت�خ�ض��ع
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق وال ي �ت��م ث �ب��وت �ه��ا ف��ور
وق��وع�ه��ا دون ت�ح��ري ثبوتها في
حق املخالف وق��د ح��ددت املادتان
ال �س��ادس��ة وال �س��اب �ع��ة م ��ن ق��ان��ون
الجزاءات التي تطبق على أصحاب
ال �ح �م�لات ح��ال ارت�ك��اب�ه��م أي��ا من
امل �خ��ال �ف��ات امل��وض �ح��ة ب��ال �ق��ان��ون
أو ال�ق��رارات املنفذة له أو الصادر
من اللجنة العليا للحج والعمرة
أو ش� ��روط ال �ت��رخ �ي��ص وف ��ي ح��ال
ث �ب��وت امل �خ��ال �ف��ة ي �ت��م ت��وق �ي��ع أح��د
ال�ج��زاءات التي تتناسب وطبيعة
املخالفة إلى اإلنذار أو تسييل كل
أو ب �ع��ض ق�ي�م��ة خ �ط��اب ال�ض�م��ان
املقدم من املرخص له أو رد املبالغ
ال� �ت ��ي ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ال �ح ��اج
أو املعتمر ف��ي ح��ال ع��دم تقديمه
خ��دم��ة معينة أو ال�ت�ق�ص�ي��ر فيها
أو وق ��ف ال�ت��رخ�ي��ص مل ��دة ال تزيد
على ث�لاث س�ن��وات وأخ �ي��را إلغاء
الترخيص بصفة دائمة.
وت �ح �ق �ي �ق��ا مل� �ب ��دأ ال� �ع ��دال ��ة ف�ق��د
أعطى القانون الحق ملن وقع عليه
أحد هذه الجزاءات أن يتظلم منه
وف�ق��ا ل�ل�ق��واع��د ال�ع��ام��ة امل �ق��ررة في
هذا الشأن.
وبناء على ذلك نقول إن حديث
ب� �ع ��ض اص� � �ح � ��اب ال � �ح � �م �ل�ات ع��ن
الحاجة لتعديل م��واد ال�ج��زاء في
غير محلها فماذا سيقدم التعديل
أكثر مما شمل في القانون الحالي
م��ن ت�ن��وي��ع ال� �ج ��زاءات ال�ت��ي توقع
على املرخص له في حالة ارتكابه
م� �خ ��ال� �ف ��ة أو أك � �ث� ��ر ع� �ل ��ى ح �س��ب
ج �س��ام��ة امل �خ��ال �ف��ة ب� ��دءا ب ��اإلن ��ذار
وان� � �ت� � �ه � ��اء ب � ��إل� � �غ � ��اء ال� �ت ��رخ� �ي ��ص
بصفة دائمة كما جعل من ضمن
ال �ج��زاءات رد امل�ب��ال��غ ال�ت��ي عليها
من الحاج أو املعتمر في حالة عدم
تقديمه خدمة معينة أو التقصير
فيها.
 ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ب��ال��غ امل �س �ي �ل��ة م��نخ �ط��اب��ات ال �ض �م��ان ك �ي��ف ت�ت�ص��رف��ون
فيها؟
• وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون ت ��ورد امل�ب��ال��غ
امل �س �ي �ل��ة م ��ن خ� �ط ��اب ��ات ال �ض �م��ان
ل�لإي��رادات العامة ل��وزارة األوق��اف
وال� �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة ك�م��ا نصت
املادة التاسعة من القانون املعاقبة
بالحبس م��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى سنة
وبغرامة ال تزيد على خمسني ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من يخالف أحكام امل��ادة  3من
القانون والتي حظرت تسيير أو

اإلعالن عن حملة حج أو عمرة إال
بترخيص من الجهة املختصة.
وق � ��د أح� �س ��ن امل � �ش ��رع ب�ت�غ�ل�ي��ظ
العقوبة على كل من يقوم بتسيير
ح �م �ل��ة ح ��ج أو ع �م ��رة أو اإلع�ل��ان
عنها وذل ��ك للحد وال�ق�ض��اء على
ظ ��اه ��رة ح �م�ل�ات ال �ح ��ج وال �ع �م��رة
غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة وال �ت��ي ف��ي الغالب
تتضمن عمليات نصب واحتيال
وت � � �ع� � ��ري� � ��ض أرواح ال � �ح � �ج� ��اج
واملعتمرين للخطر.
الضبطية القضائية
 ه � ��ل ت � � ��رون أن م� �ن ��ح ال �ض �ب �ط �ي��ةال�ق�ض��ائ�ي��ة مل��وظ�ف��ي األوق � ��اف املعنيني
ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ت�ض�م��ن تنفيذ أح�ك��ام��ه
وتحقيق الهدف من إقراره؟
• ل �ق ��د أع� �ط ��ى ال� �ق ��ان ��ون وزي� ��ر
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
سلطة منح الضبطية القضائية
مل��وظ �ف��ي ال �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة وارى
أن ذل��ك ي�خ��رج ال�ق��ان��ون م��ن دائ��رة
ال� �ق� �ص ��ور وي� �س ��د م �ع �ظ��م ث �غ��رات��ه
ويضمن تنفيذ أحكامه والقرارات
املنظمة له ومن دون ذلك ال فائدة
م � ��ن ص � � � ��دور ال� � �ق � ��ان � ��ون م � ��ع ع ��دم
وج� ��ود ض �م��ان��ات ل�ت�ن�ف�ي��ذ م ��واده
وال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل ��ه وب �ن��اء
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� �ن ��ص ي� �ق ��وم م��وظ �ف��و
ال�ج�ه��ة امل�خ�ت�ص��ة ب�م��وج��ب سلطة
الضبطية القضائية ب��اإلج��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة مل��ن ي��رت�ك��ب م�خ��ال�ف��ات
ألح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون أو ال �ق��رارات
ال � � �ص� � ��ادرة ت �ن �ف �ي ��ذا ل� ��ه وت �ح��ري��ر
امل�ح��اض��ر ال �ص��ادرة ال�لازم��ة لذلك
وإحالتها لجهة التحقيق.
 باألخير املجال مفتوح لكلمة ننهيبها هذا اللقاء؟
• نشكر حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ع� �ل ��ى امل � �ص� ��ادق� ��ة ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
وإص� � � � � � � ��داره وال� � �ش� � �ك � ��ر م� ��وص� ��ول
للسلطتني لحرصهما على خروج
القانون بصورة مشرفة.
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أشادوا بجهود السلطتين في محاربة الحمالت الوهمية المسيئة لسمعة الكويت

أصحاب الحمالت لـ «الدستور» :القانون الجديد
متوازن ويحفظ حقوق جميع األطراف
أشاد عدد من أصحاب
حمالت الحج والعمرة
بالقانون الذي أقره
مجلس األمة خالل
دور االنعقاد الماضي
والخاص بتنظيم حمالت
الحج والعمرة مؤكدين
ان القانون وازن بين
حقوق أصحاب الحمالت
وحق الحاج والمعتمر
في الحصول على خدمة
متميزة منذ خروجه ألداء
المناسك وحتى عودته إلى
أرض الوطن.
كما أثنى أصحاب الحمالت
على حرص وزارة االوقاف
على تمثيل أصحاب
الحمالت بثالثة أعضاء
في اللجنة العليا المشرفة
على أعمال الحج والعمرة
فيما تباينت أراؤهم حول
العقوبات التي تضمنها
القانون بين مؤيد ومن
رأى أنها بحاجة إلى إعادة
نظر لتحديد المخالفات التي
تستوجب الحد األقصى
منها ...وإلى التفاصيل:

ق��ال رئيس لجنة أص�ح��اب حمالت
ال � �ح ��ج وال � �ع � �م ��رة ف � � ��وزي ال ��دوي� �س ��ان
إن ال� �ق ��ان ��ون ال �ج ��دي ��د ت�ل�اف ��ى ع�ي��وب��ا
ك �ث �ي��رة ووض � ��ع ام� �ت� �ي ��ازات تنظيمية
ستعمل على إنهاء الفوضى الخاصة
ب��ال�ح�م�لات غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة او حمالت
الرصيف كما يطلق عليها.
وتابع :إن النص على عدم قانونية
تسيير الحمالت غير املرخصة يصب
في صالح الحجاج واملعتمرين وأيضا
ي �خ��دم أص� �ح ��اب ال �ح �م�ل�ات ال��رس�م�ي��ة
الفتا إلى أنه في السابق كانت تمنح
للحمالت في موسم الحج شهادة ملن
ي�ه�م��ه األم ��ر ول��م ي�ك��ن ن�ظ��ام ال��رخ�ص��ة
معتمدا أما اآلن وبعد سن هذا القانون
ف�س�ي�خ�ت��ص ب�ت�س�ي�ي��ر ت �ل��ك ال �ح �م�لات
الكيانات الرسمية فقط واملعترف بها
م��ن خ�ل�ال م�ن��ح ال��رخ�ص��ة ال�ت��ي تمتد
صالحيتها إلى ثالث سنوات وتكون
صادرة من وزارة التجارة.
وق � ��ارن ال ��دوي �س ��ان ب�ي�ن ال �ق��ان��ون�ين
ال�ج��دي��د وال�س��اب��ق ب�ق��ول��ه :إن ال�ق��ان��ون
السابق لم يكن يشمل عقوبات رادعة
ل�ل�ح�م�لات امل �ت�لاع �ب��ة وغ �ي��ر ال��رس�م�ي��ة
وك��ان��ت تخرج م��ن الكويت العديد من
ت�ل��ك ال �ح �م�لات وال ت�ل�ت��زم ب��ال�ض��واب��ط
املنصوص عليها عند تسيير الحملة
ف��ي م��وس��م ال�ح��ج م�ش�ي��را إل��ى أن نص
القانون على جواز الدمج بني الحمالت
أمر إيجابي ويدخل كل أعمال حمالت
الحج والعمرة تحت مظلة القانون.
كما أشار الدويسان إلى أن القانون
ال �ج��دي��د ت �ض �م��ن أم� � ��ورا إي �ج��اب �ي��ة ل��م
ت� �ك ��ن م � ��وج � ��ودة ف � ��ي ال � �س ��اب ��ق ح �ي��ث
ش � ��دد ال ��رق ��اب ��ة ع� �ل ��ى ال� �ح� �م�ل�ات ك�م��ا
ان ال �ت��راخ �ي��ص م�ح�ك�م��ة وغ �ي��ر ق��اب�ل��ة
ل� �ل� �ت ��زوي ��ر ح� �ي ��ث ت � �ص� ��در م � ��ن وزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة وت� �خ� �ض ��ع ل ��رق ��اب ��ة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأث � �ن � ��ى ال � ��دوي � �س � ��ان ع� �ل ��ى ج �ه��ود
ووزارة األوق � ��اف م�ت�م�ث�ل��ة ف��ي مكتب
ال� � �ح � ��ج وال� � �ع� � �م � ��رة وح � ��رص � �ه � ��ا ع �ل��ى
ال � �ت � �ع ��ام ��ل ب� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة م � ��ع أص � �ح ��اب
ال �ح �م�ل�ات وإرس ��ائ� �ه ��ا روح ال �ت �ع��اون
وال��وض��وح في التعامل معهم مشددا
ع �ل��ى أن ال �ع �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي ت�ض�م�ن�ه��ا
القانون عادلة وغير مبالغ فيها كما
ي ��روج ل��ذل��ك ال�ب�ع��ض وأض ��اف معلقا:
إن ق��ان��ون ال�ج��زاء يحدد عقوبات لكل
الجرائم التي تقع فلماذا يتم استثناء
ال�ح�م�لات امل�خ��ال�ف��ة م��ن ال�ع�ق��وب��ة فمن
ي� �ت� �ج ��اوز ع �ل �ي��ه أن ي �ت �ح �م��ل ن �ت��ائ��ج
تجاوزاته مشيرا إلى أن تلك العقوبات
س �ت �ن �ق ��ح ح � �م�ل��ات ال � �ح� ��ج وال � �ع � �م ��رة
وستبرز الحمالت التي تحرص على
ال��وف��اء بمسؤولياتها تجاه الحجاج
واملعتمرين م��ن تلك ال�ت��ي ال تهتم إال
ب �ت �ح �ق �ي��ق ال ��رب ��ح ح �ت��ى ل ��و ك � ��ان ذل��ك

الضويحي :من
الدويسان :جواز
الدمج بين الحمالت أفضل القوانين
التي أقرها مجلس
يعزز العمل تحت
األمة
مظلة القانون
ع�ل��ى ح �س��اب ج� ��ودة ال �خ��دم��ة امل�ق��دم��ة
للحجاج واملعتمرين.
قانون منتظر
وب � � � ��دوره أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
أص � � � �ح� � � ��اب ح� � � �م� �ل ��ات ال� � � �ح � � ��ج أح � �م� ��د
ال �ض��وي �ح��ي أن ال �ق��ان��ون رق ��م  1لسنة
 2015والخاص بتنظيم حمالت الحج
وال� �ع� �م ��رة م ��ن اف� �ض ��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي
اق ��ره ��ا م�ج�ل��س األم� ��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات
األخيرة مشيرا إلى أن هذا القانون كان
منتظرا من سنوات طويلة وخاصة ان
القانون القديم لم تطرأ عليه تعديالت
جوهرية منذ إق��راره ف��ي ع��ام  1979إال
ب�ع��ض ال�ت�ع��دي�لات ال�ب�س�ي�ط��ة واع�ت�ب��ر
ال �ض��وي �ح��ي أن م�ج�ل��س األم � ��ة ان�ص��ف
ال�ج�م�ي��ع م��ن خ�ل�ال إق ��رار ه��ذا ال�ق��ان��ون
كما اطلق يد وزارة األوقاف في الرقابة
ض �م��ان��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ح �ق��وق جميع
األط� ��راف م��ن خ�ل�ال امل �ه��ام امل��وك�ل��ة إل��ى
اللجنة العليا كلجنة إشرافية ومنحها
ص�لاح�ي��ة وض ��ع ال �ل��وائ��ح وال �ض��واب��ط
التي تنظم هذا العمل كما أن التصريح
املمنوح للحمالت أصبح دائما وليس
سنويا كما في السابق.
ونفى الضويحي صحة ما يتناقله
ال �ب �ع��ض م ��ن أن ال �ق��ان��ون ي �ج��ور على
ح � �ق� ��وق أص� � �ح � ��اب ال � �ح � �م �ل�ات م ��ؤك ��دا
ان ��ه م�ن��ح ل�ه��م ال �ح��ق ف��ي ال �ح�ف��اظ على
م �ص��ال �ح �ه��م وخ �ل �ص �ه��م م ��ن األض� � ��رار
امل � ��ادي � ��ة ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت �ت �س �ب��ب ف �ي �ه��ا
الحمالت الوهمية كما أن منحه اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ح��ج ح ��ق م ��راق �ب ��ة األس� �ع ��ار
ي�ض�م��ن ع ��دم امل�ب��ال�غ��ة ف�ي�ه��ا ب�م��ا يضر
ال � �ح � ��اج وامل� �ع� �ت� �م ��ر وم� �ت ��اب� �ع ��ة ج � ��ودة
الخدمة منذ خروج الحاج من الكويت
حتى عودته ساملا إلى أرض الوطن.
ك � �م ��ا أش � � � ��ار إل � � ��ى ان ال � � �ت � � ��درج ف��ي

العقوبات على الحمالت املخالفة أمر
إي�ج��اب��ي ي��وف��ر امل��رون��ة وال�ع��دال��ة أيضا
ح� �ي ��ث إن� � ��ه ال ي � �س � ��اوي ب �ي��ن م�خ�ت�ل��ف
املخالفات البسيطة منها والجسيمة
معربا عن اعتقاده بأنه بناء على ذلك
ل��ن تتعرض اي م��ن الحمالت لإليقاف
غير تلك الحمالت املتالعبة التي تتخذ
التصريح ستارا رسميا لتحقيق أكبر
قدر من األرباح معربا عن دعمه ملا ورد
في القانون من عقوبات مغلظة بشأن
ال �ح �م�لات ال��وه �م �ي��ة وال �ت��ي ت �ص��ل إل��ى
السجن  3سنوات والغرامة بمبلغ 50
ألف دينار.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��األس� � �ع � ��ار ق� ��ال
الضويحي إن ذلك بسبب تقليص عدد
الحجاج فقد ك��ان ف��ي السابق الحملة
تضم  400حاج منذ ما يقرب  3سنوات
وبعد ذل��ك ت��م تقنني ه��ذا ال�ع��دد وإل��زام
ال�ح�م�ل��ة ب �ع��دم ال ��زي ��ادة ع��ن  85ح��اج��ا
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن ال�ت�ك��ال�ي��ف وامل�ص��اري��ف
واالمتيازات التي كانت توزع على 400
حاج أصبحت اآلن قاصرة على  85فقط
وهو ما أدى إلى وجود فارق كبير في
ال�س�ع��ر وم ��ا زاد االم ��ر ت�ع�ق�ي��دا وج��ود
ب�ع��ض ال �ح �م�لات ال �ت��ي ت�خ�ط��ت ح��اج��ز
املعقول في زي��ادة ال��رس��وم مشيرا إلى
أن ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د س�ي�ح��د م ��ن تلك
الزيادة بما يضمن عدم تجاوزها حد
املعقول.
جودة الخدمة
وب � � � � ��دوره أوض� � � ��ح ص� ��اح� ��ب ح �م �ل��ة
ال � �ص � �ي� ��دل� ��ي ل� �ل� �ح ��ج وال � � �ع � � �م � ��رة ع �ل��ي
ال �ص �ي��دل��ي أن ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د وازن
بني حقوق أصحاب الحمالت وج��ودة
ال� �خ ��دم ��ة امل� �ق ��دم ��ة ل� �ل� �ح ��اج وامل �ع �ت �م��ر
واصفا القانون بأنه جيد حيث يقوم
بإيجاد صورة أفضل لتنظيم الرحالت
والحمالت بما يعكس صورة حضارية

الصيدلي :يعزز روح
المسؤولية بين
الحمالت ويضمن
تقديم األفضل

مندكار :نحتاج
إلى إشهار نقابة
ألصحاب حمالت
الحج والعمرة

ل �ل �ك��وي��ت أك �ث��ر ت�ن�ظ�ي�م��ا أم � ��ام ح�م�لات
الدول األخرى التي توفد إلى األراضي
املقدسة ألداء مناسك الحج أو العمرة.
وت ��اب ��ع :إن ال �ق ��ان ��ون ي��وف��ر ل � ��وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة أرضية
ص�ل�ب��ة ل �ل �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا ال��رق��اب��ي كما
ي �ع��زز روح امل �س��ؤول �ي��ة ل ��دى ال�ح�م�لات
ويفرز الحمالت الجادة وامللتزمة منها
ب�ج��ودة الخدمة املقدمة م��ن عدمه كما
أنه يحد من الحمالت الوهمية.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��األس� � �ع � ��ار ق� ��ال
الصيدلي إنها ترتفع في كل دول العالم
ول�ي��س ف��ي ال�ك��وي��ت فحسب ب�ن��اء على
زي��ادة التكاليف فيما يتعلق باإلقامة
والتنقالت ومصاريف الذهاب والعودة
معلال انخفاض أس�ع��ار الحمالت غير
الرسمية بغياب االلتزام تجاه الحجاج
مطالبا وزارة األوق ��اف ب��إع��داد دراس��ة
مستفيضة عن األوضاع املالية وزيادة
األعباء على الحمالت الرسمية إذا ما
أرادت تحديد األسعار ضمانا لحقوق
الحمالت وال�ت��ي يجب ان يكون لديها
هامش من الربح يمكنها من االستمرار
والعمل على تطوير خدماتها.
كما أش��اد الصيدلي بتوجه وزارة
األوق ��اف ل�ض��م  3أع�ض��اء م��ن أصحاب
ال �ح �م�ل�ات إل� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا للحج
وال �ع �م ��رة م �ع��رب��ا ع ��ن ش �ك��ره ل� �ل ��وزارة
ل�ت��واص�ل�ه��ا م��ع أص �ح��اب ال�ح�م�لات مع
العمل على تطبيق القانون متمنيا أن
ي�ف��رز التطبيق م�م�ي��زات ت�خ��دم ال�ح��اج
واملعتمر وتحافظ على حقوق أصحاب
الحمالت من جهة أخرى.

يختلف كثيرا عن الوضع السابق من
وجهة نظره إال فيما يتعلق بالتشديد
على الحمالت الوهمية معتبر أن تلك
أه� ��م م �ي��زة ح�م�ل�ه��ا ال �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د
مطالبا في هذا الصدد بإشهار نقابة
الصحاب الحمالت الرسمية للمطالبة
ب � �ح � �ق ��وق � �ه ��م ورع� � � ��اي� � � ��ة م �ص ��ال� �ح �ه ��م
وال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
باسمهم.
واع� �ت� �ب ��ر م� �ن ��دك ��ار أن ض ��م ال�ل�ج�ن��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ح��ج وال �ع �م��رة  3أع �ض��اء من
أصحاب الحمالت أمر إيجابي وبادرة
ط �ي �ب ��ة م � ��ن وزارة األوق � � � � ��اف وي �ت �ي��ح
الفرصة ألص�ح��اب الحمالت لتوصيل
آرائ � �ه ��م واس� �ت� �ع ��راض وج �ه ��ة ن�ظ��ره��م
ف��ي مختلف ال �ق��رارات ال�ت��ي ت�ص��در عن
ال�ل�ج�ن��ة م�ع�ت�ب��را ان ذل��ك س�ي�س��اه��م في
توفير الواقعية لتلك القرارات باعتبار
أن الحمالت ه��ي امل��وج��ودة على أرض
الواقع وهي األكثر دراية بما يواجهها
م��ن م�ص��اع��ب م�م��ا يتيح ال�ف��رص��ة أم��ام
امل� �س ��ؤول�ي�ن ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ت��ذل �ي��ل ت�ل��ك
الصعوبات وتمكني الحمالت من أداء
عملها على الوجه األكمل.
وع � ��ن ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال � �ت ��ي ت�ض�م�ن�ه��ا
ال� �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د اع �ت �ب��ر م �ن��دك��ار أن
العقوبات املقررة على الحمالت والتي
ت �ص ��ل إل � ��ى وق � ��ف ال �ت ��رخ �ي ��ص مل � ��دة 3
سنوات أو إلغائه نهائيا أمر مبالغ فيه
في ظل عدم وجود توضيح للمخالفات
التي ستشملها تلك العقوبات فهناك
ظ � ��روف خ ��ارج ��ة ع ��ن إرادة ال �ح �م�لات
وت ��دف �ع �ه ��ا ل �ل �ت �ع �ط��ل او ال �ت ��أخ �ي ��ر أو
ال �ت �ق �ص �ي��ر رغ� �م ��ا ع �ن �ه��ا ف� ��ي ال �خ��دم��ة
املقدمة ف��ي بعض األح�ي��ان معتبرا أن
القانون الجديد راعى الحاج واملعتمر
ول��م ينظر بجدية إل��ى امل�ص��اع��ب التي
تواجه أصحاب الحمالت.

الحمالت الوهمية
أم ��ا م�ح�م��د م�ن��دك��ار ص��اح��ب حملة
م �ن��دك��ار ل�ل�ح��ج وال �ع �م��رة ف ��أع ��رب عن
اع � �ت � �ق ��اده ب � ��أن ال � �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ل��م
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الخالد يترأس االجتماع الطارئ
لمنظمة التعاون االسالمي اليوم
ي� �ت ��رأس ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
مجلس ال � ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ��ال��د
ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح ف ��ي ج � ��دة ال �ي��وم
اج �ت �م��اع��ا ط ��ارئ ��ا ي �ع �ق��ده م�ج�ل��س
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون
االسالمي.
وي �ع �ق ��د االج � �ت � �م ��اع ب� ��دع� ��وة م��ن
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة لبحث
بند واحد يتعلق بتداعيات االعتداء
على س�ف��ارة ال�س�ع��ودي��ة ف��ي طهران
وق �ن �ص �ل �ي �ت �ه��ا ف � ��ي م� �ش� �ه ��د وس ��ط
تأكيدات بحضور اكثر من  40دولة
عضو في املنظمة بما فيها ايران .
ون � �ظ ��را الن دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ه��ي
رئ �ي �س��ة ال� � � ��دورة ال �ح��ال �ي��ة مل�ج�ل��س
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون
االسالمي فان الشيخ صباح الخالد
س�ي�ت��راس االج �ت �م��اع ال ��ذي سيعقد
بمقر االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمنظمة في
مدينة جده ويستمر يوما واحدا.
وس � � �ت � � �ب � � ��دأ أع � � � �م � � � ��ال ال � �ج � �ل � �س ��ة

صباح الخالد

االفتتاحية بكلمة لرئيس االجتماع
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ث� ��م ك�ل�م��ة
ل �ل�أم �ي�ن ال � �ع � ��ام مل �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
االس�لام��ي اي��اد ام�ين مدني تعقبها
مباشرة جلسة عمل مغلقة تتضمن
كلمات ل ��وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ورؤس��اء
الوفود املشاركة اضافة الى اعتماد
مشروع البيان الختامي لالجتماع .
وسيعقد الشيخ ص�ب��اح الخالد

وم � ��دن � ��ي ع� �ق ��ب ن� �ه ��اي ��ة االج� �ت� �م ��اع
م ��ؤت� �م ��را ص �ح �ف �ي��ا إلع �ل ��ان ال �ب �ي��ان
الختامي لالجتماع الطارئ ملجلس
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون
االسالمي .
وس �ي �س �ب��ق االج� �ت� �م ��اع ال� �ط ��ارئ
مل�ج�ل��س وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ملنظمة
التعاون االس�لام��ي اجتماعا لكبار
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف� ��ي امل �ن �ظ �م��ة س�ي�ع�ق��د
صباح غد الخميس برئاسة مساعد
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية السفير ناصر املزين .
وأك��د م�ص��در رس�م��ي ف��ي منظمة
ال�ت�ع��اون االس�لام��ي ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك� ��ون� ��ا) ت �ل �ق��ي امل�ن�ظ�م��ة
تأكيدا من طهران بشأن مشاركتها
ف��ي االجتماع بوفد ي��رأس��ه مساعد
وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي للشؤون
القانونية والدولية عباس عراقجي.
وكان األمني العام للمنظمة إياد
م��دن��ي ق��د اع �ل��ن ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي

ان��ه تلقى رسالة من وزي��ر خارجية
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ع��ادل
الجبير يدعو فيها املنظمة إلى عقد
االج�ت�م��اع ال�ط��ارئ لبحث تداعيات
االعتداء على سفارة السعودية في
طهران وقنصليتها في مشهد فيما
وافقت غالبية ال��دول األعضاء على
عقد االجتماع .
وك ��ان ��ت ال �س �ع��ودي��ة أع �ل �ن��ت ف��ي
ال� �ث ��ال ��ث م� ��ن ي �ن ��اي ��ر ال� �ح ��ال ��ي ق�ط��ع
ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ع إي ��ران
في أعقاب األع�م��ال العدوانية التي
ق��ام��ت ب�ه��ا ج �م��وع م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ض � � � ��د س � � �ف� � ��ارت � � �ه� � ��ا ف � � � ��ي ط � � �ه� � ��ران
وق�ن�ص�ل�ي�ت�ه��ا ف��ي م�ش�ه��د واق�ت�ح��ام
ال� � �س� � �ف � ��ارة وم� � �م � ��ارس � ��ة ال �ت �خ ��ري ��ب
وإض� ��رام ال�ن�ي��ران فيها إض��اف��ة إل��ى
إط�لاق تصريحات رسمية إيرانية
ضد تنفيذ أحكام بإعدام  47مدانا
بتهم "إرهابية" باململكة.

افتتاح مستشفى الصداقة الكمبودية
الكويتية بتكلفة  1.6مليون دوالر
افتتحت الكويت امس مستشفى
الصداقة الكمبودية الكويتية اول
مستشفى خ �ي��ري وان �س��ان��ي يقدم
ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة امل �ج��ان �ي��ة ف��ي
كمبوديا.
وق� � ��ال ال� �ق ��ائ ��م ب ��أع� �م ��ال س �ف ��ارة
ال � �ك ��وي ��ت ل� � ��دى ك� �م� �ب ��ودي ��ا ن��اص��ر
ال�ح�ج��رف لكونا اث��ر مشاركته في
ح�ف�ل��ي اف�ت�ت��اح املستشفى ووض��ع
ح� �ج ��ر األس � � � ��اس مل� � �ش � ��روع ان� �ش ��اء
م �ب �ن ��ى ت� � �ج � ��اري وم� �ب� �ن ��ى ت ��دري ��ب
ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�لأط�ب��اء ان
الحفلني أق�ي�م��ا ت�ح��ت رع��اي��ة نائب
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ك �م �ب��ودي ب��ول
ل�ي��م وم�م�ث��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
ووزي��ر الداخلية س��ار خينغ وذلك
بحضور ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لبيت
ال ��زك ��اة ال�ك��وي�ت��ي م�ح�م��د العتيبي
اضافة الى عدد من ممثلي الجهات
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة واالن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة ب� ��دول� ��ة
الكويت.
واوض� ��ح أن م �ش��روع مستشفى
ال� �ص ��داق ��ة ال �ك �م �ب��ودي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ي�ق��ام ع�ل��ى م�س��اح��ة ق��دره��ا  20أل��ف
م�ت��ر م��رب��ع وب�ت�ك�ل�ف��ة اج�م��ال�ي��ة 1.6
مليون دوالر امريكي ويشمل عدة
تخصصات ووحدات طبية كوحدة
األم� ��راض ال�ع��ام��ة ووح ��دة األط�ف��ال

العدل :تفويض ضباط الداخلية
ضبط جرائم تقنية المعلومات
أصدر وزير العدل ووزي��ر األوقاف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
ام��س ق ��رارا وزاري ��ا بتفويض ضباط
إدارة م�ك��اف�ح��ة ال�ج��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ب��وزارة الداخلية ضبط الجرائم التي
تقع باملخالفة ألحكام قانون مكافحة
ج��رائ��م ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وال �ق ��رارات
ال� �ص ��ادرة ت�ط�ب�ي�ق��ا ل��ه ع�ل��ى ان ي�ح��رر
الضباط املكلفون محضرا باملخالفة
واحالته الى النيابة العامة ولهم حق
االستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد
القوة العامة.
واض��اف البيان ان ال�ق��رار ال��وزاري
خول الضباط املكلفني دخ��ول املواقع
وامل�ح�لات ال�ت��ي ي��وج��د بها أو يشتبه
ب ��وج ��وده ��ا أج � �ه ��زة س ��وف ��ت وي � ��ر أو
ب ��رم� �ج� �ي ��ات س ��وف ��ت وي� � ��ر أو ش�ب�ك��ة
املعلومات نت وورك أو مكوناتها أو
نظم معلومات الكترونية للبيانات
أو نظم الحاسب اآلل��ي أو املستندات
وال� � �س� � �ج �ل��ات االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة أو أي
وسيلة م��ن وس��ائ��ل تقنية املعلومات
وم�ن�ظ��وم��ة االت �ص ��االت ال�خ��اص��ة بها
وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع
باملخالفة ألحكام القانون.
واوض� ��ح ان ال �ق��رار م�ن��ح امل�خ��ول�ين
ب� �ض� �ب ��ط ه � � ��ذه ال � �ج � ��رائ � ��م ال � �ح� ��ق ف��ي
ط�ل��ب وف �ح��ص ال�ت��راخ�ي��ص وال��دف��ات��ر
وال � �س � �ج �ل�ات وامل � �س � �ت � �ن ��دات وج �م �ي��ع
األوراق وامل�ع��ام�لات املتعلقة بجرائم
تقنية امل�ع�ل��وم��ات وم�ع��اي�ن��ة وفحص
أي م��ن وس��ائ��ل ال�ت�ق�ن�ي��ة امل�س�ت�خ��دم��ة
ف��ي ارت �ك ��اب أي ج��ري�م��ة م��ن ال�ج��رائ��م
املنصوص عليها في قانون مكافحة
جرائم تقنية املعلومات.
كما منح وف��ق البيان طلب نسخة

يعقوب الصانع

او االط � �ل ��اع ع �ل ��ى س �ج ��ل ال �ع �م �ل �ي��ات
ال � �ت ��اري � �خ � �ي ��ة وم � � �ص� � ��ادر ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وامل �ع �ل��وم��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة ل�لأن�ظ�م��ة
واألج � �ه� ��زة أو خ � ��ادم ال �ج �ه��از أو أي
وسيلة م��ن وس��ائ��ل تقنية املعلومات
ذات ال �ع�ل�اق��ة ب��ال �ج��ري �م��ة وص�لاح�ي��ة
ال��دخ��ول عليها وذل��ك ملعرفة تسلسل
ال �ع �م �ل �ي��ات أو األش� �خ ��اص ال�ق��ائ�م�ين
عليها.
واكد ان القرار منح لهم صالحيات
استخدام أي أج�ه��زة او برمجيات أو
وس ��ائ ��ل ات �ص ��ال ت�ت�ي��ح ل �ه��م ال��وق��وف
ع �ل��ى ح �ق��ائ��ق ال ��وق ��ائ ��ع امل �ب �ل��غ ع�ن�ه��ا
وال�ت�ح�ف��ظ ع�ل��ى األج �ه��زة ومكوناتها
ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات
وال � ��وث � ��ائ � ��ق ل �ل�أش � �خ� ��اص امل �خ ��ول�ي�ن
ب��ال �ض �ب��ط وت �م �ك �ي �ن �ه��م م ��ن م �ب��اش��رة
ع�م�ل�ه��م م� �ح ��ذرا م ��ن ع��رق �ل��ة م�ه��ام�ه��م
حسبما جاء في هذا القرار.

ضبط  4431مخالفا في حملة
بميدان حولي والرقعي

الحجرف خالل مشاركته في حفل افتتاح مستشفى الصداقة الكمبودية الكويتية

وام��راض النساء وال��والدة ووح��دة
العمليات الجراحية وقسم األشعة
واملختبر اضافة الى مسجد وسكن
للعاملني ومواقف للسيارات حيث
أشرفت عليه جمعية منابع الخير
في كمبوديا.
وق��ال الحجرف إن املشروع يعد
اول م�س�ت�ش�ف��ى خ �ي��ري وان �س��ان��ي
ي �ق��دم ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة امل�ج��ان�ي��ة
اض��اف��ة ال ��ى ك��ون��ه رم� ��زا ل�ل�ص��داق��ة
والتعاون بني حكومة دولة الكويت

وم �م �ل �ك��ة ك� �م� �ب ��ودي ��ا وش �ع �ب �ي �ه �م��ا
الصديقني.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أع � � ��رب ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ك �م �ب��ودي ع��ن خ��ال��ص
ش� � �ك � ��ره ل� � ��دول� � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ام � �ي� ��را
وح� � �ك � ��وم � ��ة وش � �ع � �ب� ��ا ل� �ج� �ه ��وده ��ا
وإسهاماتها الفعالة في مساعدة
املواطنني الكمبوديني على تخفيف
م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م وت� �ح� �س�ي�ن ظ ��روف� �ه ��م
امل �ع �ي �ش �ي��ة ال �ص �ع �ب��ة وخ ��اص ��ة ف��ي
مجالي الصحة والتعليم.

وش � � � � � ��ارك ف � � ��ي ال � �ح � �ف � �ل �ي�ن ع � ��دد
م� � ��ن ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وم�م�ث�ل��و ع ��دد من
ال� �ج� �ه ��ات ال� �خ� �ي ��ري ��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة
ب��دول��ة الكويت منها لجنة جنوب
شرق آسيا وجمعية صندوق اعانة
امل��رض��ى وف��ري��ق م�ه�ن��دس��ي الخير
التطوعي وجمعية اح�ي��اء ال�ت��راث
االسالمي ومبرة سنابل الخير.

أعلنت وزارة الداخلية امس ضبط
 4431مطلوبا ومخالفا للقانون في
حملة ام�ن�ي��ة م��وس�ع��ة ب�م�ي��دان حولي
والرقعي وقالت ادارة االع�لام االمني
ف � ��ي ب � �ي� ��ان ص� �ح ��اف ��ي ان� � ��ه ت � ��م ض�ب��ط
مخالفني لقانون االقامة وحاالت سكر
ومتغيبني ومطلوبني جنائيا فضال
ع� ��ن ع � ��دم ح �م ��ل ب �ع ��ض امل �ض �ب��وط�ي�ن
اوراقا ثبوتية.
واض��اف البيان ان��ه ت��م االف��راج عن
 1786م��ن امل �ض �ب��وط�ين ب �ع��د اح �ض��ار
االوراق ال�ث�ب��وت�ي��ة او م��ا ي�ث�ب��ت ان�ه��م
ي�ت��اب�ع��ون ان �ه��اء اج � ��راءات االق��ام��ة او
تعديل اوضاعهم القانونية.
واوض ��ح ان الحملة ش�ن��ت بقيادة
وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان
ال�ف�ه��د واس�ت�ه��دف��ت ض�ب��ط ال�خ��ارج�ين
عن القانون واملطلوبني للعدالة وغير
الحاملني ل�ل�اوراق الثبوتية وتحرير
مخالفات مرورية سعيا لتحقيق امن
الوطن وامان مواطنيه.
وذك� ��ر ان ��ه ب �ع��د ات �خ��اذ االج � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ش��رع��ت االج �ه��زة

الفريق سليمان الفهد

االم �ن �ي��ة ف ��ي م��داه �م��ة امل�ن�ط�ق�ت�ين من
اج ��ل ف ��رض ال �س �ي �ط��رة ال �ك��ام �ل��ة على
جميع امل�ن��اف��ذ وم�ن��ع ه��رب املطلوبني
واملخالفني وذل��ك بالتنسيق مع كافة
ال��وح��دات واالج�ه��زة االمنية امليدانية
وال��دع��م واالس�ن��اد وف��ق الخطة املعدة
لذلك.
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إطالق تقرير حالة سكان العالم لعام  2015في معهد التخطيط

مهدي :نستعين باألمم المتحدة
لعالج خلل التركيبة السكانية
قال االمني العام لالمانة العامة
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س االع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية د.خ��ال��د م�ه��دي ان هناك
تحديات في الخصائص السكانية
ف��ي ال �ك��وي��ت ب�س�ب��ب ع ��دم ال�ت��واف��ق
بني مخرجات التعليم واحتياجات
س ��وق ال�ع�م��ل وان االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
للتخطيط تعمل ملعالجة اوض��اع
م� �ش� �ك� �ل ��ة ال � �ت ��رك � �ي � �ب ��ة ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة
وت �ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة .واك��د
م �ه��دي خ�ل�ال اط�ل��اق ت �ق��ري��ر ح��ال��ة
س� �ك ��ان ال �ع ��ال ��م ل� �ع ��ام  2015ال ��ذي
ت��م ام ��س ب��ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ص�ن��دوق
االم � ��م امل �ت �ح��دة ل �ل �س �ك��ان وامل �ع �ه��د
العربي للتخطيط واالمانة العامة
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س االع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية التطلع الى التعاون مع
منظمات االم ��م امل�ت�ح��دة للتعاون
ل�ح��ل امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ن��واج�ه�ه��ا في
ال �ك��وي��ت مل ��ا ت�م�ت�ل�ك��ه م ��ن خ �ب��رات
س� ��اه � �م� ��ت ف � ��ي ح � ��ل ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
املشاكل التي يعاني منها سكان
العالم وقال ان اطالق التقرير جاء
ف��ي فترة تعصف بها املنطقة من
الحروب واالوضاع االقتصادية.

ورك � � ��ز ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �ص � ��ادر ع��ن
ص �ن��دوق االم ��م امل �ت �ح��دة ب�ع�ن��وان
االح � �ت � �م� ��اء م � ��ن ال� �ع ��اص� �ف ��ة ع �ل��ى
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ن�س��اء
وامل ��راه� �ق�ي�ن ف ��ي ال �ح �ص ��ول ع�ل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة االس��اس �ي��ة
واالدوي� � � ��ة ف ��ي اوق� � ��ات ال �ن��زاع��ات
والكوارث الطبيعية.
وق ��ال ��ت امل �ن �س��ق امل �ق �ي��م ل�لام��م
امل �ت �ح��دة ف ��ي ال �ك��وي��ت زي �ن ��ب بن
ج � �ل� ��ون ان ال� �ت� �ق ��ري ��ر ك� �ش ��ف ع��ن
وج � ��ود  26م �ل �ي��ون��ا م ��ن ال �ن �س��اء
واملراهقات من ضمن مئة مليون
نسمة يحتاجون ال��ى مساعدات
ان � �س� ��ان � �ي� ��ة وان االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات
الصحية ال�خ��اص��ة بتلك الفئات
ال �ض �ع �ي �ف��ة م ��ن ال �س �ك��ان ب �م��ا ف��ي
ذل� ��ك ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة واالدوي � � � ��ة االس��اس �ي��ة
ك� �ث� �ي ��را م� ��ا ي� �ت ��م اه� �م ��ال� �ه ��ا ف�ي�م��ا
يتعلق باالستجابات االنسانية
ل �ل �ك��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ن��زاع��ات
حول العالم.
والقى مدير عام املعهد العربي
للتخطيط د .ب��در م��ال ال�ل��ه كلمة

د.خالد مهدي

ق��ال فيها ان الكويت جبلت على
فعل الخير واليوم التقرير يسلط
الضوء على اوضاع املرأة العربية
ك��ون �ه��ا اك �ث ��ر ال �ف �ئ��ات امل �ت �ض��ررة
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ال� �ت� �ق ��ري ��ر ي�ض��ع
ال� �ت� �ص ��ورات مل �ع��ال �ج��ة االوض � ��اع
االنسانية والكويت حريصة على
االهتمام بالقضايا التي تعاني
م �ن �ه��ا ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة الس �ي �م��ا
االن �س��ان �ي��ة وك�ل�ن��ا رأي �ن��ا ح�ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد

ول �ق��ائ��ه ال �ف �ت��اة االي ��زي ��دي ��ة ال �ت��ي
ت�ع��رض��ت للتعذيب واالغ�ت�ص��اب
ع�ل��ى اي ��دي داع ��ش وم � ��ؤازرة لها
وبني ان التقرير البد ان يكون له
اهتمام وذلك لتضمنه توصيات
وح� �ل ��ول م �ع��ال �ج��ة مل �ش��اك��ل امل� ��رأة
وامل ��راه� �ق ��ات ون �ح��ن وب��ال �ت �ع��اون
م��ع االم ��م امل�ت�ح��دة الن��دخ��ر جهدا
ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى م ��ا ي ��وف ��ر ل�ت�ط�ب�ي��ق
املعالجة والتوصيات .من جانبه
قال مدير صندوق االم��م املتحدة
ل �ل �س �ك��ان ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة
م �ح �م ��د ع � �ب� ��داالح� ��د ان اخ �ت �ي ��ار
اط�لاق التقرير ف��ي الكويت ليس
ص��دف��ة ب��ل ج ��اء ج� ��راء م��ا ت�ق��دم��ه
الكويت من فعل خيري وانساني
واختيارها من قبل االمم املتحدة
م��رك��زا انسانيا ل��م ي��أت م��ن ف��راغ
ب ��ل مل �س��اه �م��ات �ه��ا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
االن� �س ��ان ��ي واالغ� ��اث� ��ي وح �ص��ول
اميرها على لقب القائد االنساني
جاء ملا يقوم به من اعمال انسانية
تجاه العديد من القضايا.

الكويت تؤكد عجز المجتمع الدولي
عن توفير حماية للمدنيين خالل النزاعات
أك� � ��دت ال� �ك ��وي ��ت دع �م �ه ��ا ل� ��دور
األم��م املتحدة في حماية املدنيني
خ�ل�ال ال �ن��زاع��ات امل�س�ل�ح��ة ودع��ت
الى العمل بشكل حثيث نحو إلزام
أط ��راف ال �ن��زاع بتحمل واجباتها
ت �ج��اه ح�م��اي��ة امل��دن�ي�ين وال�س�م��اح
ب ��دخ ��ول امل � �س ��اع ��دات اإلن �س��ان �ي��ة
ملستحقيها.
وق��ال القائم باألعمال باإلنابة
ل��وف��د ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م ل ��دى األم��م
امل� �ت� �ح ��دة امل �س �ت �ش��ار ع �ب��دال �ع��زي��ز
س� �ع ��ود ال� �ج ��ارال� �ل ��ه خ�ل��ال ج�ل�س��ة
عقدها مجلس األمن حول حماية
املدنيني ان م��ا يشهده العالم من
أزمات واضطرابات يشير وبشكل
م�ف��زع إل��ى ت��زاي��د معاناة املدنيني
موضحا انها أس�ف��رت ع��ن وج��ود
ن�ح��و  60م�ل�ي��ون الج ��ئ أو م�ش��رد
داخليا حول العالم.
وق � ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ان امل�ج�ت�م��ع
ال� ��دول� ��ي ل ��م ي �س �ت �ط��ع م ��ع األس ��ف
ت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة ال�ف��اع�ل��ة ل�ه��م بل

ع�ل��ى ال�ع�ك��س ف�ق��د ازدادت مآسي
القتل والتشرد والهجرة
واوضح ان الخالفات بني الدول
دائمة العضوية في مجلس األمن
واستخدامها حق النقض (فيتو)
م� ��ن األم � � ��ور ال� �ت ��ي س� ��اع� ��دت ع�ل��ى
تفاقم معاناة املدنيني واستمرار
االنتهاكات الجسيمة ضدهم دون
رادع أو حسيب.
وأش � � ��ار ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ال� ��ى ان� ��ه ال
يمكن الحديث عن حماية املدنيني
م��ن دون ال�ت�ط��رق ال ��ى م��ا يعانيه
الشعب الفلسطيني األع ��زل على
م� � � ��دار س� �ت ��ة ع � �ق� ��ود م � ��ن اح� �ت�ل�ال
وع� ��دوان وق�م��ع وظ�ل��م واع�ت�ق��االت
تتنافى مع أبسط قواعد القانون
اإلن� �س ��ان ��ي ال� ��دول� ��ي وان �ت �ه��اك��ات
م � �س � �ت � �م� ��رة ل� �ل� �س� �ل� �ط ��ة ال � �ق ��ائ � �م ��ة
ب ��االح �ت�ل�ال إس ��رائ �ي ��ل وم��واص �ل��ة
تحديها وعدم اكتراثها للمجتمع
ال��دول��ي م�ط��ال�ب��ا ب��ال�ت�ح��رك بشكل
ج � ��دي وف� � � ��وري م� ��ن أج � ��ل ت��وف �ي��ر

عبدالعزيز الجارالله

الحماية الدولية الفاعلة للشعب
الفلسطيني
وع� ��ن س ��وري ��ا ذك� ��ر ان �ه��ا ب��ات��ت
ت� �ش� �ك ��ل أك � �ب � ��ر ك � ��ارث � ��ة ان� �س ��ان� �ي ��ة
ش �ه��ده��ا ت��اري �خ �ن��ا امل �ع��اص��ر راح
ضحيتها ما يتجاوز ربع مليون
شخص وشرد املاليني من الشعب
السوري في الداخل وفي الخارج

وت� �ط ��رق ال� ��ى اس � �ت � �ع� ��دادات األم ��م
امل� �ت� �ح ��دة ل �ع �ق��د امل ��ؤت� �م ��ر ال ��دول ��ي
ال ��راب ��ع ل�ل�م��ان�ح�ين ل��دع��م ال��وض��ع
اإلنساني في سوريا املقرر عقده
ف� ��ي ل� �ن ��دن ف� ��ي  4ف� �ب ��راي ��ر امل �ق �ب��ل
ب��رئ��اس��ة مشتركة ل��دول��ة الكويت
وامل� �م� �ل� �ك ��ة امل � �ت � �ح� ��دة وال � �ن� ��روي� ��ج
وأملانيا.
واوض ��ح ان ه��ذا امل��ؤت�م��ر يأتي
استكماال للمؤتمرات الثالثة التي
اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ال �ك��وي��ت ون�ج�ح��ت
ب�ج�م��ع أك �ث��ر م��ن س�ب�ع��ة م �ل �ي��ارات
دوالر أمريكي قدمت الكويت 1.3
مليار دوالر منها.
ك �م��ا أك� ��د دع� ��م دول � ��ة ال �ك��وي��ت
إلع ��ادة األم ��ن واالس �ت �ق��رار لليمن
وش� �ع� �ب ��ه ب� �م ��ا ي � �ص� ��ون س� �ي ��ادت ��ه
ووح ��دة أراض �ي��ه م��ن خ�لال تنفيذ
ق � ��رارات م�ج�ل��س األم� ��ن وامل� �ب ��ادرة
الخليجية وآلياتها التنفيذية.

أخبار
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التربية توقع مذكرة تفاهم
مع المركز العربي للبحوث
التربوية

وزير التربية متحدثا للصحافيني عقب توقيع مذكرة التفاهم أمس

وق �ع��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ام��س
مذكرة تفاهم مع املركز العربي
للبحوث التربوية لدول الخليج
ب �ه��دف االس �ت �ف��ادة م��ن ن��وات�ج��ه
وخبراته وتعزيز التعاون معه
ف��ي م�ج��االت البحث والتطوير
التربوي.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر
ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال � � �ع� � ��ال� � ��ي د .ب � ��در
ال� �ع� �ي� �س ��ى ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ع �ق��ب
ال� �ت ��وق� �ي ��ع إن � ��ه س �ي �ت��م ت�ش�ك�ي��ل
ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة ت�ض��م ق�ي��ادي�ين
م ��ن ال � � � ��وزارة وامل� ��رك� ��ز مل �ت��اب �ع��ة
ت�ن�ف�ي��ذامل��ذك��رة م�ش�ي��را ال��ى أنها
ت� �ت� �ض� �م ��ن ت � � �ب� � ��ادال ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات
ول� �ل� �م� �ع� �ل ��وم ��ات االح� �ص ��ائ� �ي ��ة
امل �ت��واف��رة ح��ول ت�ط��ور التعليم
وتبادل االصدارات من دراسات
وبحوث وتقارير ودوريات.
وع � ��ن ام �ك��ان �ي��ة وض � ��ع اط� ��ار
خ �ل �ي �ج��ي واح � � ��د ف � ��ي امل �ن ��اه ��ج
وم � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال � �ف � �ك� ��ر امل� �ت� �ط ��رف
واالره � � � � � � � � � � ��اب ب � � �م� � ��وج� � ��ب ت� �ل ��ك
امل� ��ذك� ��رة ق� ��ال ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى
ان ه�ن��اك اجتماعات متواصلة
ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن ل� � � ��وزراء ال �ت��رب �ي��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان

ال �ت��وج��ه ن�ح��و ت��وح�ي��د امل�ن��اه��ج
وال�ب��رام��ج التعليمية بما فيها
ق � �ض ��اي ��ا ال � �ت � �ص� ��دي ل �ل �ت �ط��رف
والطائفية والقبلية.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د اس� �ت� �ع ��دادات
ال� � � � � � ��وزارة الس� �ت� �ق� �ب ��ال ال �ف �ص��ل
ال � � � ��دراس � � � ��ي ال� � �ث � ��ان � ��ي ذك � � � ��ر ان
االم � � � � ��ور ت� �س� �ي ��ر ف� � ��ي ط��ري �ق �ه��ا
الصحيح وأن��ه ت��م ات�خ��اذ كافة
االس �ت �ع��دادات للقضاء على اي
م �ع��وق��ات الف �ت ��ا ال� ��ى اس �ت �م��رار
ال � � � � � � ��وزارة ف� � ��ي ت� �ط� �ب� �ي ��ق ن� �ظ ��ام
الجهاز اللوحي التابلت.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال م��دي��ر امل��رك��ز
العربي للبحوث التربوية لدول
الخليج في الكويت د .سليمان
ال�ع�س�ك��ري إن امل��ذك��رة تتضمن
ت �ك �ل �ي��ف امل� ��رك� ��ز ب � ��أي دراس� � ��ات
ت �ح �ت��اج �ه��ا ال� � � ��وزارة س � ��واء ف��ي
م� �ج ��ال ال� �ت ��دري ��ب او ال �ب �ح��وث
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وب � �ح � ��وث امل �ن ��اه ��ج
وتبادل املعلومات.

التطبيقي تستضيف مؤتمرا
عالميا لالقتصاد المعرفي
ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� �ع ��امل ��ي
االق �ت �ص ��اد امل �ع��رف��ي وذل � ��ك في
شهر نوفمبر املقبل.
وق � � � ��ال م � ��دي � ��ر ع � � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة
د .اح� �م ��د االث � � ��ري ف� ��ي م��ؤت �م��ر
ص � �ح� ��اف� ��ي ام� � � ��س ان ال �ه �ي �ئ ��ة
ستنظم املؤتمر مرة كل عامني
وي� �ب� �ح ��ث ف � ��ي دورت � � � ��ه االول� � ��ى
ع� ��ن اق� �ت� �ص ��اد امل� �ع ��رف ��ة وس �ب��ل
اس �ت �خ��دام التقنية وتوظيفها
وتنمية مهارات ومعارف ابناء
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � �ت� ��ي ت �م �ك �ن �ه��م م��ن
التعامل مع تقنيات املعلومات
ال��ذك �ي��ة وت��وج �ي �ه �ه��ا ب � ��دءا من
تشغيلها واستهالكها وانتهاء
بتطويرها وانتاجها.
وذك� � ��ر االث � � ��ري ان ف �ع��ال �ي��ات

امل��ؤت�م��ر ستتضمن استضافة
ع � ��دد م ��ن ال� ��وف� ��ود وال �ض �ي��وف
م ��ن االك ��ادي� �م� �ي�ي�ن وال �ب��اح �ث�ي�ن
وامل � �ح� ��اض� ��ري� ��ن م � ��ن اص� �ح ��اب
ال� � � �ش � � ��أن وامل � �ع � �ن � �ي �ي��ن م �ح �ل �ي��ا
وع ��امل� �ي ��ا ك� �م ��ا ت �ش �م��ل ت�ن�ظ�ي��م
دورة ت��دري �ب �ي��ة وورش ع�م��ل
ي �ح��اض��ر ب �ه��ا ن �خ �ب��ة م ��ن اه��ل
العلم واالخ�ت�ص��اص ومعرض
يصاحب فعاليات املؤتمر.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت امل�ت�ح��دث
ال ��رس� �م ��ي ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ف��اط �م��ة
ال � �ع� ��ازم� ��ي ان امل� ��ؤت � �م� ��ر ي��أت��ي
ان � �ط �ل�اق� ��ا م � ��ن اي� � �م � ��ان ال �ه �ي �ئ��ة
بدورها الرائد في خدمة الوطن
واملجتمع.
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الهالل األحمر تفتتح محطة
لتكرير المياه شرق لبنان
اف� �ت� �ت� �ح ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه �ل�ال
االح�م��ر بالتعاون م��ع نظيرتها
في قطر محطة لتكرير وتوزيع
امل � � �ي� � ��اه ف� � ��ي ب� � �ل � ��دة س� �ع ��دن ��اي ��ل
ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ب� �ق ��اع ش � ��رق ل �ب �ن��ان
ملساعدة النازحني السوريني.
واوض� ��ح رئ �ي��س الجمعية د.
ه�ل�ال ال �س��اي��ر ل �ك��ون��ا ان ان �ت��اج
امل� �ح� �ط ��ة ي� �ب� �ل ��غ ن� �ح ��و  40ال ��ف
ل �ت��ر ي��وم �ي��ا س �ي �ت��م ن �ق �ل �ه��ا ع�ب��ر
الصهاريج للمخيمات املحتاجة
ول � �ف ��ت ال� � ��ى ان امل� � �ش � ��روع اق �ي��م
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج�م�ع�ي��ة ال �ه�لال
االح�م��ر ال�ق�ط��ري ب�ه��دف توحيد
الجهود في تقديم املساعدات.
واض ��اف ان جمعيات ال�ه�لال
االحمر في دول مجلس التعاون
تمتلك بعض املشاريع االغاثية
املهمة والتي اذا ما تم تفعيلها
ب� �ص ��ورة اك� �ب ��ر وب �ش �ك��ل م��وح��د

بطولة استعراض
المهارات
للسيارات السبت
المقبل

الساير خالل افتتاح محطة تكرير املياه

سيكون لها دور كبير في تقديم
املزيد من املساعدات.
وش� ��ارك ف��ي االف �ت �ت��اح ال�ق��ائ��م

ب��االع�م��ال ف��ي ال�س�ف��ارة القطرية
ل��دى لبنان د.سلطان الكبيسي
وم�م�ث��ل جمعية ال �ه�لال االح�م��ر

القطري عيسى آل اس�ح��ق ومن
ف ��ري ��ق ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال االح �م��ر
ال �ك��وي �ت��ي د .م �س��اع��د ال �ع �ن��زي
وع �ب��دال��رح �م��ن ال �ص��ال��ح وع ��دد
م��ن م�س��ؤول��ي ال�ص�ل�ي��ب االح�م��ر
اللبناني.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ� � � ��رى اع �ل��ن
رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح �م��ر
د .ه �ل�ال ال �س��اي��ر ت �ق��دي��م ج�ه��از
متطور لفحص س��رط��ان الثدي
امل � �ب � �ك� ��ر مل � ��رك � ��ز م� � �ج � ��دل ع �ن �ج��ر
ال � �ص � �ح ��ي ب� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� �ب� �ق ��اع
ف ��ي ل �ب �ن��ان ح �ي��ث س �ي �ت��م اج� ��راء
ف� � �ح � ��ص ل � �ن � �ح� ��و  3750ح ��ال ��ة
شهريا وارسال الفحوصات الى
مستشفيات عاملية متخصصة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج�م�ع�ي��ة ال �ه�لال
االحمر القطري.

فريق الغوص يرفع قاربا
غارقا من منتزه الخيران

ي � �ن � �ظ� ��م ن� � � � � ��ادي ب ��اس ��ل
ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح ل�س�ب��اق
ال � �س � �ي � ��ارات وال� � ��دراج� � ��ات
ال � �ن� ��اري� ��ة ال� �س� �ب ��ت امل �ق �ب��ل
ب� � � �ط � � ��ول � � ��ة اس� � � �ت� � � �ع � � ��راض
امل� �ه ��ارات ل �ل �س �ي��ارات على
حلبة ال �ن��ادي على طريق
ال � ��دائ � ��ري ال� �س ��اب ��ع .وق� ��ال
امني سر النادي فهد عقاب
ال �ع�لاج ل�ك��ون��ا ان حضور
امل �ت �س��اب �ق�ين س �ي �ك��ون ف��ي
تمام الساعة الواحدة من
ظهر ي��وم السبت على ان
تنطلق منافسات البطولة
في تمام الساعة  3عصرا.

أع �ل��ن ف��ري��ق ال �غ��وص ام��س رف��ع
ق� ��ارب غ� ��ارق م ��ن م �ن �ت��زه ال �خ �ي��ران
ال � � �ت� � ��اب� � ��ع ل� � �ش � ��رك � ��ة امل � � �ش� � ��روع� � ��ات
ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ي � � ��زن ث�ل��اث� ��ة أط� �ن ��ان
وبطول  22قدما.
وق� � � � � ��ال م� � � �س � � ��ؤول ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
البحرية في الفريق وليد الشطي
لكونا إن القارب كان غارقا بشمال
م��راس��ي امل �ن �ت��زه ف��ي ال �ق��اع بعمق
س� �ت ��ة أم � �ت� ��ار م �ح �م�ل�ا ب �ك �ث �ي��ر م��ن
ال� ��رواس� ��ب ال �ط �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي تسبب
تلوثا للمنطقة امل�ج��اورة لها وتم
تعويم القارب وسحبه إلى خارج
املاء باستخدام الحقائب الهوائية
ثم سحبه إلى منزلق املنتزه ومن
ث ��م إخ� ��راج� ��ه م ��ن امل � ��اء ع ��ن ط��ري��ق
الجرافات.

ق� ��ال ال �ف �ل �ك��ي وامل � � ��ؤرخ ال �ك��وي �ت��ي
ع��ادل السعدون إن العالم سيشهد
خ�ل�ال األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ظ��اه��رة فلكية
ن��ادرة حصلت قبل  11عاما تتمثل
ب ��اص �ط �ف��اف  5ك� ��واك� ��ب اص �ط �ف��اف��ا
عاموديا مؤكدا ان هذه الظاهرة لن
تؤثر على األرض وسكانها.
واوضح أن ما يثار من مزاعم بأن
اصطفاف عطارد وال��زه��رة واملريخ
واملشتري وزحل سيسبب البراكني
والزالزل وغيرهما من الكوارث ليس
صحيحا إذ إن تأثير الكواكب على
الكرة األرضية يعد شبه معدوم.
واض� ��اف ال �س �ع��دون ف��ي تصريح
ل� �ك ��ون ��ا ام � � ��س أن اص � �ط � �ف� ��اف ت �ل��ك
الكواكب سيستمر حتى  20فبراير
امل� �ق� �ب ��ل وس� �ي� �ش ��اه ��ده ك � ��ل ق��اط �ن��ي
األرض واش ��ار إل��ى أن أف�ض��ل فترة

عادل السعدون

مل�ش��اه��دة تلك ال�ظ��اه��رة ه��ي م��ا قبل
ش� � ��روق ال �ش �م��س ب �س��اع��ة ون �ص��ف
الساعة.
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