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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير والسبسي بحثا تعزيز العالقات
استقبل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر الصباح
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان م� �س ��اء أم� ��س ال ��رئ �ي ��س ال �ب ��اج ��ي ق ��ائ ��د ال �س �ب �س��ي رئ �ي��س
الجمهورية التونسية والوفد املرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد وعقدت املباحثات الرسمية بني الجانبني حيث تناولت العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت.
تفاصيل (ص)02

المجلس يقر قانون الوكاالت التجارية في المداولة األولى

الغانم :للمرة األولى منذ عام 1965
يتم كسر االحتكار التجاري
فيما أق��ر مجلس االم ��ة ف��ي جلسة
أم ��س ب��اج �ت �م��اع  37ع �ض��وا امل ��داول ��ة
االولى لقانون الوكاالت التجاربة بعد
 51ع��ام��ا م��ن تطبيق ال�ق��ان��ون القديم
اكد رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ع �ق��ب اق � � ��رار ال� �ق ��ان ��ون أن� ��ه ي �ت��م ك�س��ر
االحتكار التجاري الول مرة منذ عام
 1965مشيدا ب��دور املجلس في اق��رار
هذا القانون.
وق��د أج��رى املجلس ع��دة تعديالت
نيابية على القانون تصب في صالح
كسر االحتكار وتعزيز مبدأ املنافسة
وحماية املستهلك وق��د ش��دد النواب
على ض��رورة ع��دم امل�س��اس بمصلحة
امل��واط��ن وان املجلس ل��ن ي�م��رر شيئا
ع � �ل� ��ى ح� � �س � ��اب امل � � ��واط � � ��ن م �ط ��ال �ب�ي�ن
ال�ح�ك��وم��ة ب �ض��رورة م��راق�ب��ة االس�ع��ار

وتفعيل دور ادارة املستهلك في ضبط
ارتفاع االسعار املصطنع .واكد وزير
ال �ت �ج��ارة وزي� ��ر ال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف
العلي ان ه��ذا القانون الجديد يعنى
بتنظيم العالقة التجارية بني تاجرين
أحدهما في الكويت واآلخ��ر خارجها
ول��ن ي�ك��ون ه�ن��اك اح�ت�ك��ار للسلع من
خالله مشيرا ال��ى ان ال�ق��ان��ون يسمح
ل �ت ��اج ��ر او اك� �ث ��ر أن ي� �ك ��ون ��وا وك �ل�اء
وم��ن ح��ق اي ش�خ��ص آخ��ر الحصول
ع�ل��ى ن�ف�س��ه ال�س�ع��ة واس �ت �ي��راده��ا من
ال �خ��ارج مبينا ان ه��ذا ال�ق��ان��ون ج��زء
من منظومة تشريعية تتعلق بالعمل
ال �ت �ج��اري .ورف ��ض امل�ج�ل��س م��ن حيث
املبدأ االق�ت��راح بقانون بإضافة مادة
ج ��دي ��دة ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة
 2008بشأن الفحص الطبي للراغبني

العبداهلل :نظاما الشرائح
واإلعفاء الكامل للترشيد
قال وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان
الحكومة تعكف حاليا على دراسة
وتقييم جملة ب��دائ��ل بشأن ترشيد
االنفاق العام.
وب�ي�ن ال�ع�ب��دال�ل��ه إن م��ن إج ��راءات
الحكومة نظاما الشرائح واالع�ف��اء
ال �ك��ام��ل ل�ف�ئ��ة م �ح��ددة ف�ي�م��ا يخص
اس� �ع ��ار ال ��وق ��ود وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
وذل ��ك ب��ال�ت��واف��ق م��ع ال �ب��رمل��ان وأك��د

جدية تعامل الحكومة في ما يتعلق
ب��امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ف��ي ظل
املتغيرات االقتصادية الطارئة حول
العالم مشيرا ال��ى ات�خ��اذ مجموعة
م��ن ال� �ق ��رارات ب �ه��ذا ال �ش��ان الس�ي�م��ا
م ��ا ي �ت �ص��ل ب ��ام �ت �ي ��ازات ال �ق �ي��ادي�ين
وال� � � � ��وزراء ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ه �م��ات
الخارجية وبدالت السفر.
تفاصيل (ص)14

 310ماليين دينار فاتورة العالج
بالخارج في الصحة
بحثت لجنة امل�ي��زان�ي��ات الحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي ل � � � ��وزارة ال �ص �ح ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014ومالحظات ديوان
املحاسبة بشأنه وتبني لها أن للوزارة
 43م �ش��روع��ا ون �س �ب��ة اإلن� �ج ��از فيها
مجتمعة ال تتعدى  % 15إضافة إلى

كثرة املالحظات بشأن نقل الخبرات
الطبية من الجامعات واألكاديميات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا ال ��وزارة
م ��ا س ��اه ��م ف ��ي رف� ��ع ف ��ات ��ورة ال �ع�ل�اج
ب��ال�خ��ارج إل��ى  310م�لاي�ين دي�ن��ار في
وزارة الصحة وحدها.

ب � � ��ال � � ��زواج ق � �ب ��ل ات � �م� ��ام� ��ه وامل �ت �ع �ل ��ق
ب��إل��زام �ه��م دخ ��ول دورة ت��دري�ب�ي��ة في
اسس العالقات الزوجية واالسرية.
من جهته قال وزي��ر العدل يعقوب
الصانع ان االقتراح املقدم وجيه وجاء
نتيجة ارت �ف��اع نسبة ح ��االت ال�ط�لاق
في البالد لعدم وجود ثقافة حقيقية
ف ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��زوج� �ي ��ة خ �ص��وص��ا
عند حديثي ال��زواج اال ان املقترح قد
ي��وص��م ب��ال�ب�ط�لان وي �ص �ط��دم ب��امل��ادة
 30م��ن ال��دس�ت��ور ال�ت��ي نصت على ان
الحرية الشخصية مكفولة.
واض��اف الصانع اننا ال نستطيع
ال��زام االف ��راد ال��ذي��ن يرغبون ب��ال��زواج
في دخول دورة تدريبية.
تفاصيل (ص )11 - 03

قرارات الجلسة
خلصت جلسة مجلس األمة
أمس إلى قرارات عدة هي:
 إم�ه��ال اللجنة املالية شهراإلن� �ج ��از ت �ق��اري��ره��ا ب �ش��أن
املناقصات العامة.
 اس � �ت � �م� ��رار ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ةاألول��وي��ات متابعة تنفيذ
القوانني وتحديد جلسات
ملناقشتها.
 إل � � � � ��زام ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت �ق��دي��مق��ان��ون �ه��ا ب� �ش ��أن ال �ب �ل��دي��ة
وامهال لجنة املرافق شهرا
آخر النجاز التقرير.
 ت�ك�ل�ي��ف ح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��امالتحقيق ف��ي م��وض��وع��ات
سبق أن قامت بدراستها.
 إع� � � � � ��ادة ت � �ق� ��ري� ��ر ت �ج �ن �ي��سالـ  4آالف بدون إلى اللجنة
ملزيد من الدراسة.
 رفض قانون الفحص الطبيقبل الزواج من حيث املبدأ.
 إق � � � � ��رار ق � ��ان � ��ون ال � ��وك � ��االتال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ف � ��ي امل � ��داول � ��ة
األولى.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره مراقب املجلس عبدالله التميمي وراكان النصف

 25دوالرا السعر التقديري للبرميل في الموازنة المقبلة

الحكومة :إلغاء الدعوم
غير وارد في قاموسنا
واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
ام��س على تخصيص ساعتني من
الجلسة املقبلة امل�ق��ررة ف��ي التاسع
م � ��ن ف � �ب� ��راي� ��ر مل� �ن ��اق� �ش ��ة االوض � � � ��اع
االق�ت�ص��ادي��ة وك��ل م��ا يتعلق بشأن
الدعوم وذل��ك رغ��م اعتراض النائب
االول ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال� �خ ��ال ��د ع �ل��ى م ��ا ورد ف ��ي ص�ي�غ��ة
ال�ط�ل��ب ال�ن�ي��اب��ي مل�ن��اق�ش��ة االوض ��اع
االقتصادية في شأن الغاء الحكومة
جميع ال��دع��وم م��ؤك��دا أن ه��ذا األم��ر
غير وارد في قاموس الحكومة .
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر
ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ان
ال�ف��ائ��ض ال�س�ن��وي مل�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة
متى ما حدث يرحل الى االحتياطي

ال�ع��ام ويستقطع منه نسبة  10في
املئة لصندوق االجيال القادمة.
واض� ��اف ان م�ج�ل��س االم ��ة يعقد
ج� �ل� �س ��ة س � ��ري � ��ة س � �ن� ��وي� ��ة ي� �ع ��رض
خاللها الحالة املالية للدولة ويبني
اداء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
ومدى نمو االحتياطيات املتراكمة.
وع � �م� ��ا ي� �ط ��رح ��ه ال� �ب� �ع ��ض ح ��ول
كيفية حصول عجز في هذه السنة
رغم ما تملكه الدولة من احتياطات
اوض ��ح ال �ص��ال��ح ان ال�ع�ج��ز سنوي
ورب� �م ��ا ال ي� �ك ��ون ه �ن��ال��ك ع �ج��ز ف��ي
السنة املقبلة وه��و م��ا يعتمد على
سعر النفط واملصروفات.
من جهة أخرى ،كشف الصالح ان
السعر التقديري سيكون في حدود
 25دوالرا للبرميل.
وب � � �ش� � ��أن ت� ��رش � �ي� ��د ال� � ��دع� � ��م ق� ��ال

الصالح ان جلسة مجلس االمة في
التاسع من فبراير املقبل ستناقش
ال �ت��رش �ي��د م��وض �ح��ا ان ال� �ف ��رق بني
الكويت والدول التي اتخذت قرارات
ت��رش �ي��د ال ��دع ��وم ان دول� ��ة ال�ك��وي��ت
لديها التزامات دستورية وقانونية
يتوجب صياغتها من قبل مجلس
االمة.
واض ��اف ان ال�ح��دي��ث ع��ن هبوط
اسعار النفط هو األساس في جميع
امل �ج��ال ��س وان األه � ��م م ��ن ذل� ��ك ه��و
ال�ع�م��ل ع�ل��ى اص�ل�اح��ات اق�ت�ص��ادي��ة
ل�ض�م��ان االس �ت��دام��ة م��ؤك��دا امل�ض��ي
قدما في تنفيذ استراتيجية 2020
عبر تعظيم االنتاج وزيادة الكفاءة.
تفاصيل (ص)15
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سموه تسلم دعوة لحضور القمة العالمية للحكومات في دبي

األمير والسبسي بحثا تعزيز العالقات
الكويتية التونسية
استقبل حضرة صاحب السمو
أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان م �س��اء أم ��س ال��رئ�ي��س
ال� �ب ��اج ��ي ق ��ائ ��د ال �س �ب �س ��ي رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت��ون �س �ي��ة وال ��وف ��د
امل ��راف ��ق ل ��ه وب �ح �ض��ور س �م��و ول��ي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
الرسمية للبالد.
ه � � ��ذا وق � � ��د ع � �ق � ��دت امل� �ب ��اح� �ث ��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ت� ��رأس
ال�ج��ان��ب الكويتي ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وس �م ��و ول��ي
ال � �ع � �ه� ��د وس� � �م � ��و رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء وال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الخارجية
وك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ب ��ال ��دول ��ة وع��ن
الجانب التونسي الرئيس الباجي
قائد السبسي وكبار املسؤولني.
وق ��د ص ��رح ن��ائ��ب وزي� ��ر ش��ؤون
الديوان األميري الشيخ علي جراح
ال �ص �ب ��اح أن امل �ب ��اح �ث ��ات ت �ن��اول��ت
ال �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
وال � �ش � �ع � �ب�ي��ن ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن وس� �ب ��ل
ت�ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ف��ي مختلف

سمو األمير والرئيس التونسي خالل املباحثات

امل� �ج ��االت وت��وس �ي��ع أط ��ر ال �ت �ع��اون
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت وال �ج �م �ه��وري��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ب �م ��ا ي �خ��دم
م� �ص ��ال� �ح� �ه� �م ��ا امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة وأه� � ��م
ال�ق�ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك.
ه��ذا وق��د س��اد املباحثات جو ودي
عكس روح التفاهم واألخ��وة التي

ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا ال �ع�لاق��ات ال�ط�ي�ب��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ف��ي خ �ط��وة ت�ج�س��د رغ�ب��ة
الجانبني في تعزيز التعاون القائم
بينهما في املجاالت كافة.
وق ��د ت ��م ب �ح �ض��ور س �م��و األم �ي��ر
وال � ��رئ � �ي � ��س ال� �ت ��ون� �س ��ي ال �ت ��وق �ي ��ع
ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت

ولي العهد استقبل المحمد
والخرينج والهاشل

سمو ولي العهد مستقبال د .محمد الهاشل

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام� ��س ن��ائ��ب
رئيس مجلس االمة مبارك الخرينج.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م � ��وه س � �م ��و ال �ش �ي��خ
ن��اص��ر امل �ح �م��د ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل م�ح��اف��ظ
بنك الكويت املركزي د .محمد الهاشل

ح�ي��ث اه ��دى س�م��وه م�س�ك��وك��ة ت��ذك��اري��ة
اح� �ت� �ف ��اال ب ��ال ��ذك ��رى ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو الشيخ صباح
االح �م��د م�ق��ال�ي��د ال �ح �ك��م .وب �ع��ث سمو
ول��ي العهد ببرقية تهنئة ال��ى الجنرال
بيتر ك��وس�غ��روف ح��اك��م ع��ام استراليا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ض �م �ن �ه ��ا س � �م� ��وه خ ��ال ��ص

تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده
م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس برناب
م ��وخ ��رج ��ي رئ� �ي ��س ج �م �ه ��وري ��ة ال �ه �ن��د
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا
له موفور الصحة والعافية.

والجمهورية التونسية في مجال
التعاون العسكري.
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل� ��ك اق � ��ام ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد م��أدب��ة ع�ش��اء
ع� �ل ��ى ش � � ��رف ال� ��رئ � �ي� ��س ال �س �ب �س��ي
والوفد املرافق له.
وك � � ��ان ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت ��ون� �س ��ي ق��د

وص� ��ل ال� ��ى ال� �ب�ل�اد ظ �ه��ر ام� ��س ف��ي
زي � � ��ارة رس �م �ي��ة ل �ل �ب�ل�اد ت �س �ت �غ��رق
يومني.
وك��ان على رأس مستقبليه على
ارض املطار حضرة صاحب السمو
امير ال�ب�لاد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح وسمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف االح � �م � ��د ورئ� �ي ��س
مجلس االمة مرزوق الغانم وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء.
إلى ذلك استقبل حضرة صاحب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام��س
سمو الشيخ ناصر املحمد.
وت� �س� �ل ��م س� �م ��و االم � �ي� ��ر رس ��ال ��ة
خ�ط�ي��ة م ��ن اخ �ي��ه ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و ال�ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د آل
نهيان رئيس دولة االمارات العربية
امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة ت�ض�م�ن��ت دع��وة
سموه للمشاركة في القمة العاملية
للحكومات والتي ستعقد في امارة
دبي خالل شهر فبراير املقبل وقد
قام بتسليم الرسالة لسموه سفير
دول � ��ة االم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة

الشقيقة لدى الكويت رحمة حسني
ال ��زع ��اب ��ي وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب
وزي � � ��ر ش � � ��ؤون ال � ��دي � ��وان االم� �ي ��ري
الشيخ علي الجراح.
واستقبل صاحب السمو أمير
البالد محافظ بنك الكويت املركزي
د .م �ح �م��د ال� �ه ��اش ��ل ح� �ي ��ث اه� ��دى
سموه رعاه الله مسكوكة تذكارية
احتفاال ب��ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
سموه مقاليد الحكم.
وب �ع ��ث ص ��اح ��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى ال �ج �ن��رال بيتر
ك��وس �غ��روف ح��اك��م ع ��ام اس�ت��رال�ي��ا
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني ل�ب�لاده متمنيا ل��ه موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام ال� �ت� �ق ��دم واالزده� � � � � ��ار وب �ع��ث
سموه ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس
برناب موخرجي رئيس جمهورية
الهند عبر فيها سموه عن خالص
ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
لبالده.

الرئيس التونسي استقبل الغانم
والمبارك بمقر اقامته
اس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س ال �ب��اج��ي ق��ائ��د
ال � �س � �ب � �س� ��ي رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة
التونسية مساء أمس رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق علي الغانم وذل��ك بمقر
اقامته بقصر بيان.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل � � �ب� � ��ارك ال� �ح� �م ��د ال � �ص � �ب� ��اح رئ �ي ��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،واس �ت �ق �ب��ل ال�ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح .واس �ت �ق �ب��ل اي �ض��ا
ال� �ع� �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب � � ��در م �ح �م ��د ال �س �ع ��د،
واستقبل ايضا مدير عام الصندوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية عبدالوهاب أحمد البدر.
وب � �ح � �ض � ��ور ال � ��رئ � �ي � ��س ال� �ب ��اج ��ي
ق��ائ��د ال�س�ب�س��ي رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ت ��م أم ��س ف ��ي ق ��ص ب�ي��ان
التوقيع على اتفاقية بني الصندوق
ال � � �ع � ��رب � ��ي ل �ل��ان � � �م � ��اء االق � � �ت � � �ص � ��ادي

الرئيس التونسي مستقبال الغانم

واالج� �ت� �م ��اع ��ي وب �ي��ن وزارة امل��ال �ي��ة
بجمهورية تونس وقعها من الجانب
ال�ك��وي�ت��ي رئ �ي��س ال �ص �ن��دوق ال�ع��رب��ي

ل�لان�م��اء عبداللطيف ي��وس��ف الحمد
وم��ن الجانب التونسي وزي��ر املالية
سليم شاكر.
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أشادوا بموقف الغانم مع السعودية وتصديه لرئيس الشورى اإليراني

تهنئة نيابية لألمير بالذكرى العاشرة
لتولي سموه مقاليد الحكم
أقر مجلس األمة في جلسته العادية أمس
باإلجماع المداولة األولى لقانون الوكاالت
التجارية فيما رفض من حيث المبدأ.
وأمهل المجلس اللجنة المالية شهرا إلنجاز
تقريرها بشأن المناقصات العامة وقرر استمرار
تكليف لجنة األولويات متابعة تنفيذ القوانين
وتحديد جلسات لمناقشتها.
كما قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الداخلية
والدفاع بشأن تجنيس الـ  4000من البدون إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة وإلى التفاصيل:

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف� �ت� �ت ��ح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ال�ج�ل�س��ة
ال �ع��ادي��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة أم� ��س ال �ث�لاث��اء
الساعة التاسعة والنصف بعد ان
ك��ان ق��د رف�ع�ه��ا مل��دة ن�ص��ف ساعة
لعدم اكتمال النصاب وتال األمني
العام أسماء األعضاء الحاضرين
وامل �ع �ت��ذري��ن وال �غ��ائ �ب�ين م��ن دون
اذن أو إخ � �ط� ��ار وك� ��ذل� ��ك أس� �م ��اء
األعضاء الغائبني عن اجتماع أو
أك�ث��ر م��ن اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان منذ
الجلسة السابقة.
التصديق على المضابط
وزع��ت م��ع الجلسة املضبطتني
رقمي  1344أ و ب بتاريخ  12و 13
يناير .2016
 خليل الصالح :فقدت الكويتم� �ح� �م ��د ص� ��ال� ��ح ب� �ه �ب �ه ��ان ��ي وه ��و
ق��ام��ة م��ن ق��ام��ات ال�ك��وي��ت ف��ي عالم
التجارة ونسأل الله ان يرحمه.
 م ��رزوق ال �غ��ان��م :ي �ص��ادق علىاملضابط.
 ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف :ن�ش�ك��ر لكاألخ ال��رئ �ي��س ال � ��رد ال �ش��اف��ي على
م��داخ�ل��ة رئ�ي��س ال �ش��ورى اإلي��ران��ي
ون �ش �ك��ر اع� �ض ��اء ال ��وف ��د ع �ل��ى ه��ذا
املوقف الجيد.
 ع��ادل الخرافي :نشيد بموقفالرئيس والوفد الكويتي في بغداد
ونهنئ صاحب السمو األم�ي��ر في
ال ��ذك ��رى ال �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س�م��وه
مقاليد الحكم فهو قائد فذ وحكيم.

 محمد طنا :اململكة السعوديةعمق استراتيجي للكويت ونشيد
ب�م��وق��ف ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م وال��وف��د
ونهنئ سمو األمير.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ل�ق��دس �ط��رت م��وق �ف��ا ك �ب �ي��را وش �ج��اع��ا
ون�ن�م�ث��ل ال �س �ع��ودي��ة وال�س�ع��ودي��ة
تمثلنا ورسمت نهجا جديدا في
التمسك بالوحدة الخليجية فلهذا
اليوم ولدتك أمك.
الرسائل الواردة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ب �ن��د ال��رس��ائ��ل ال � � ��واردة وج ��اءت
كالتالي:
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ي � �ط � �ل� ��ب ف � �ي � �ه� ��ا ت � �م� ��دي� ��د امل� �ه� �ل ��ة
املمنوحة للجنة إلنجاز تقريرها
ع � ��ن امل � � �ش� � ��روع ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ش ��أن
املناقصات العامة.
 ق��رار مكتب املجلس بعرضالتقرير االول للجنة األول��وي��ات
ع ��ن م �ت��اب �ع��ة إص � � ��دار ال �ح �ك��وم��ة
ل� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل � �ع ��دد م��ن
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي أق ��ره ��ا امل�ج�ل��س
ضمن بند الرسائل الواردة.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ع �ض ��و م�ج�ل��ساألم � ��ة س� �ع ��دون ح �م��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اس �ت �ع �ج��ال ل�ج�ن��ة
امل��راف��ق ال�ع��ام��ة إلن �ه��اء تقريرها
ال� � �خ � ��اص ب � ��االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
بتعديل نص البند (أ) من املادة

الثالثة من القانون رقم ( )5لسنة
 2015بشأن بلدية الكويت.
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة يطلب
فيها من املجلس إلزام الحكومة
ب � �ت � �ق� ��دي� ��م امل � � �س � � �ت � � �ن� � ��دات ال � �ت� ��ي
ي �ط �ل �ب �ه��ا دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف��ي
ش � ��أن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ب�ي��ع األس �ه��م ال�خ��اص��ة بالشركة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل�خ��دم��ات
العقارية(.تم سحبها)
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةحماية األموال العامة يطلب فيها
إع� ��ادة تكليف ال�ل�ج�ن��ة (بصفتها
لجنة تحقيق) ف��ي دراس ��ة بعض

امل��وض��وع��ات ال �ت��ي س �ب��ق تكليف
اللجنة بدراستها.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةالشؤون الداخلية وال��دف��اع يطلب
فيها رد التقرير الثالث والستني
ل�ل�ج�ن��ة مل��زي��د م��ن ال ��دراس ��ة (ع�م�لا
ب � �ن ��ص امل � � � � ��ادة  59م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية).
 رس� � � ��ال� � � ��ة م� � � ��ن ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج� � �ي � ��ران ي �ط �ل��ب
ف� �ي� �ه ��ا ت �خ �ص �ي��ص س ��اع� �ت�ي�ن م��ن
وق ��ت ال�ج�ل�س��ة ال �ي��وم مل�ن��اق�ش��ة ما
ت��م ات �خ��اذه م��ن ت��داب�ي��ر اح�ت��رازي��ة
مل��واج �ه��ة ال �ت �ق �ل �ب��ات االق �ت �ص��ادي��ة
واألمنية في البالد.

الغانم يهنئ نظيريه
في أستراليا والهند
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق �ي��ة تهنئة
الى رئيس مجلس النواب في
اس � �ت� ��رال � �ي� ��ا أن � �ت� ��ون� ��ي س �م �ي��ث
ورئ � � �ي� � ��س م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ
ستيفن ب��اري وذل��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال � �غ� ��ان� ��م ب��رق �ي��ة

ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى رئ �ي �س��ة امل �ج �ل��س
األدن��ى للبرملان (ل��وك سابها)
في جمهورية الهند سوميترا
م ��اه ��اج ��ان ورئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
األع� � � �ل � � ��ى ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان (راج � � �ي � ��ا
سابها) محمد حميد انصاري
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ع � �ي� ��د ال ��وط� �ن ��ي
لبلدهما.

 د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش � �ت � ��ي:ه � �ن� ��اك ط� �ل ��ب م � �ق� ��دم م � ��ن ال � �ن� ��واب
يطلبون تأجيل ما ورد في تقرير
األولويات.
 الرئيس الغانم :اقترح تأجيلامل � ��وض � ��وع ون � �ب� ��دأ ب� ��ه ف� ��ي ب ��داي ��ة
جلسة الغد (األربعاء).
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ن �م��ددوق ��ت ال��رس��ائ��ل م��ن ن �ص��ف س��اع��ة
ال� � ��ى س� ��اع� ��ة ح� �ت ��ى ن� �ن ��اق ��ش ه ��ذا
املوضوع ونرجو موافقة املجلس
على تقديم ق��ان��ون ال��وك��االت على
الفحص الطبي قبل الزواج.
(موافقة عامة)
 وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن� � ��س ال� �ص ��ال ��ح:بالنسبة للرسالة ال ��واردة م��ن لجنة
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ب �ش ��أن اف �ت �ت��اح
ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ت� ��زوي� ��د دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب��امل �ع �ل��وم��ات ف��ال�ح�ك��وم��ة
ت� �ق ��در امل �ج �ل��س ودي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وف��ق ال�ق��ان��ون ون�م��ده��م باملعلومات
املطلوبة وال نتحجج بالسرية .وما
ورد ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة ول�ك��ن تحفظ
ال �ه �ي �ئ��ة اج ��رائ ��ي ف �ق��ط ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
طلب البيانات ونحن على استعداد
لتوفير كل البيانات عن طريق سؤال
ب��رمل��ان��ي ول�ي��س ع��ن ط��ري��ق التكليف
الذي نتحفظ عليه وبكل صدر رحب
نوفرها وحتى ان كانت فيها جوانب
سرية فنضعها في االمانة العامة.

التتمة ص04

المعيوف :نشكر
رئيس المجلس على
موقفه اعتراضا
على مداخلة رئيس
الشورى اإليراني
بشأن السعودية
الخرافي :نهنئ
األمير على الذكرى
العاشرة لتولي
سموه مقاليد
الحكم
طنا :نشيد
بموقف الغانم
والوفد الكويتي
فالمملكة العمق
االستراتيجي
للكويت
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تهديدات بصعود وزير التجارة المنصة إذا لم
يقم بإعادة قسائم الصلبوخ إلى المواطنين
تتمة المنشور ص03
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:امل � ��وض � ��وع م �غ �ط��ى ف� ��ي ال ��رس ��ال ��ة
ال �ت��ال �ي��ة ف��أق �ت��رح أن ي �ك��ون ه�ن��اك
تكليف ج��دي��د بالنسبة للرسالة
الخامسة.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نفسامل��ذك��رة وضعها العضو املنتدب
ف � ��ي ع� � ��ام  2010وق� � � ��ال ف� �ي� �ه ��ا إن
ال� � �ت� � �ج � ��اوزات وال � �ت � �ع� ��دي� ��ات ع �ل��ى
امل� ��ال ال �ع ��ام ه ��ي م ��وض ��وع ي�خ��رج
ع��ن اخ �ت �ص��اص��ه وال� �ي ��وم ال�ع�ض��و
امل�ن�ت��دب ل��دي�ن��ا م��ن امل�س�ت�ن��دات ما
تدينه.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:ال��رس��ال��ة رق ��م  4م ��ا ف�ي�ه��ا تكليف
ف �ي �ج��ب س�ح�ب�ه��ا وي �ت��م االس �ت �ن��اد
الى الرسالة الخامسة فهل يوافق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى س� �ح ��ب ال ��رس ��ال ��ة
ال� ��راب � �ع� ��ة وي � �ج� ��ب ال� �ت� �ك� �ل� �ي ��ف ف��ي
الرسالة الخامسة؟
(موافقة عامة)
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ه �ن��اك أزم ��ةحقيقية ف��ي الكويت وه��ي أسعار
ال �ن �ف��ط وت� ��وج� ��ه ال �ح �ك��وم��ة ل��رف��ع
ال ��دع ��وم .ال �ح �ك��وم��ة ل��م ت�ن�ج��ح في
اح � �ت� ��واء آراء ال� � �ن � ��واب .أق� ��ررن� ��ا 4
ه �ي �ئ��ات ذات م �ي��زان �ي��ات مستقلة
بمعنى ان تغطي تكاليفها وتحقق
أموالها من عائداتها لكن الحكومة
تصرف عليها ألنها ال تعمل منذ
ع��ام�ين ه��ذه م��وارد للدولة فلماذا
ال ت�ق��ر؟ هيئة األغ��ذي��ة ستحتوي
 10آالف موظف وتوفر من الباب
االول مل��اذا نهرول على الترشيد؟
ف �ل �ن��رش��د ال� �ه ��در ال �ح �ك��وم��ي اوال.
وب��ال �ن �س �ب��ة الس �ت �ع �ج��ال ال �ب �ل��دي��ة
ف�ن�ح��ن ف��ي ان�ت�ظ��ار ال�ح�ك��وم��ة ت��رد
ع �ل �ي �ن��ا ف � ��ي م � ��وض � ��وع ال� �ب� �ل ��دي ��ة.
وبالنسبة للمناقصات فالحماية
وقتها فاملصانع التي سكرت هذا
وقتها .حملنا ال�ب��اب االول اعباء
اض��اف �ي��ة .أي ��ن امل �ص��ان��ع ال �ك �ب��رى؟
نحن ن�خ��رب االق�ت�ص��اد ف��ي البلد.
ن �ح��ن م �ن��ذ ف �ت��رة ن��وص��ي ب��إي�ج��اد
البدائل وتخصيص ساعتني قليل
مل�ن��اق�ش��ة االق �ت �ص��اد .ع �ن��دم��ا ن��رى
ال�ت�س�ي��ب ف ��ي امل� ��ال ال �ع ��ام وال �ه��در
الحكومي املواطن ال بد ان يصيح
املواطن على استعداد للتضحية.
منشآت حكومية مشغلة اليتات
اإلن ��ارة ل�ي��ل ن�ه��ار ال ت��روح��وا حق
امل � ��واط � ��ن ال� �ب� �س� �ي ��ط ن� �ح ��ن ل��دي �ن��ا
خ�ل��ل دع��ون��ا ن�ص�ل�ح��ه .أي ��ن ب��دائ��ل
الحكومة في االي��رادات؟ نريد رفع
االيرادات اآلن.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :م ��ا وردف��ي ال��رس��ائ��ل ب �ش��أن ت�ق��ري��ر لجنة

الطريجي :الغانم
سطر موقفا
كبيرا وشجاعا
فنحن نمثل
السعودية
والسعودية
تمثلنا

جمال العمر

األول ��وي ��ات ب��ال�ن�ظ��ر ف��ي ال �ق��وان�ين
التي لم تصدر لوائحها التنفيذية
ف�ت�ب�ين ان ه �ن��اك ب �ع��ض ال �ق��وان�ين
التي تشمل اكثر من جهة حكومية
وال �ت �ن �س �ي ��ق ب �ي �ن �ه��ا ب � �ط ��يء ج ��دا
فأتمنى من مجلس ال��وزراء وضع
آل� �ي ��ة ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ت �ل��ك ال �ج �ه��ات
ح�ت��ى ال ت�ت��أخ��ر ال �ق��وان�ين .وه�ن��اك
بعض الجهات بطيئة في متابعة
ال �ق ��وان�ي�ن م �ث��ل ال �ت��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
فكنا نعتقد ان االمر يخص وزارة
الصحة لكن تبني أن الوزارة انتهت
من القانون وحول االمر الى لجنة
املناقصات املركزية ولم تتخذ فيه
أي ق ��رار وه �ن��اك ت��أت��ي م�س��ؤول�ي��ة

عادل الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة

ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه .وه�ن��اك
جهات في الحكومة تتقاعس في
ال�ت�ن�ف�ي��ذ وال ت��رغ��ب ف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ.
وف� �م� �ي ��ا ي� �خ ��ص رس � ��ال � ��ة ال �ن ��ائ ��ب
ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران ف�ن�ح��ن في
ال�ج�ل�س��ة ق �ب��ل امل��اض �ي��ة ق ��دم طلب
بتكليف مكتب املجلس بمتابعة
هذا االم��ر مع الحكومة .ونحن تم
االتفاق معك االخ الرئيس ووزي��ر
امل��ال �ي��ة وس �ي �ك��ون ه �ن��اك اج�ت�م��اع
م�ف�ص��ل ح ��ول ك ��ل ق �ض��اي��ا اس �ع��ار
ال �ن �ف��ط وال � ��دع � ��وم وغ� �ي ��ره ��ا وف��ي
ج �ل �س��ة  9ف �ب��راي��ر س �ي �ك��ون ه�ن��اك
ت�ف�ص�ي��ل ل�ك��ل ذل ��ك وامل �ج �ل��س اخ��ذ
اج � � � ��راء وس � �ي � �ك ��ون ه � �ن� ��اك ع ��رض

كامل م��ن وزي��ر املالية .وبالنسبة
ل �ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات ب�ش��أن
وزارة التربية فأنا أتعجب منهم
حينما قال منح املدارس الخاصة
ص�لاح �ي��ة زي� � ��ادة ال ��رس ��وم وال �ل��ي
مش عاجبه ي��روح التعليم العام.
أن�ت��م اوال اصلحوا التعليم العام
وب �ع��دي��ن زي� � ��دوا ال ��رس ��وم أي�ع�ق��ل
ان ي��أت��ي وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة م��ن خ�لال
وكيله وي�ق��ول ه��ذا ال�ك�لام؟ رئيس
الوزراء املسؤول عن وزير التربية
وأتمنى منه ان يوقف هذا التوجه
الذي يؤدي الى تردي التعليم.
 د .عبدالله الطريجي :عندماطلبنا إي �ق��اف ب�ي��ع ال �ش��رك��ات كنا

رئيس البرلمان العربي
يصل إلى البالد في زيارة رسمية
وص� ��ل إل ��ى ال� �ب�ل�اد أم��س
رئ � �ي ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ع��رب��ي
أح �م��د ب��ن م�ح�م��د ال �ج��روان
والوفد املرافق له وذلك في
زي��ارة رسمية خ�لال الفترة
من  27 - 26يناير الجاري.
وك � � � � � ��ان ف � � ��ي اس � �ت � �ق � �ب ��ال ��ه
ع � �ل� ��ى ارض امل � � �ط� � ��ار ن ��ائ ��ب
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م�ب��ارك
ال� �خ ��ري� �ن ��ج ون � ��ائ � ��ب رئ �ي ��س
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع ��رب ��ي ال �ن ��ائ ��ب
محمد الجبري واألمني العام
امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع ال �ع�ل�اق��ات
ال �ع ��ام ��ة وامل �ن �ظ �م��ات م �ه��دي
املطيرات.

الخرينج خالل استقباله الجروان

ن ��رى ت �س��ارع��ا ف��ي ب �ي��ع ال �ش��رك��ات
بطريقة تثير ال�ش�ب�ه��ات وال��دل�ي��ل
ع� �ل ��ى ذل � � ��ك اس � �ت � �ع� ��راض م �ج �ل��س
ال� ��وزراء قبل ي��وم�ين استراتيجية
االم � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي وق �ب��ل اس �ب��وع�ين
ال� �ع� �ض ��و امل � �ن � �ت� ��دب ي� �ب� �ي ��ع ش��رك��ة
املنتجات الزراعية .وعندما يحول
ال�ع��م ج��اس��م ال�خ��راف��ي قضية مثل
ه��ذه ك��ان يعرف ان هناك رج��االت
يحافظون على املال العام لكن ان
ي�ت��م ال�ت�ح��اي��ل واخ �ف��اء املستندات
إذا كان جاسم الخرافي أحال هذه
ال�ق�ض�ي��ة ال��ى ال�ل�ج�ن��ة ف��أن��ت عليك
االن ان تكمل املشوار .نحن عقدنا
ص �ف �ق��ة واح� � � ��دة ع� �ن ��دم ��ا اق �س �م �ن��ا
ع �ل ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى امل� � ��ال ال �ع ��ام
لكن ان يستهزئ العضو املنتدب
باملجلس ف�ه��ذا م��رف��وض .وأط�ل��ب
م� ��ن ال � ��وزي � ��ر ان ي �ت �ع �ه��د رس �م �ي��ا
وب � � ��وض � � ��وح ف� � ��ي وج � � � ��ود رئ� �ي ��س
ال � � ��وزراء وإال س ��أذه ��ب ال� ��ى أب�ع��د
م ��دى ون��وج��ه ل��ك ي��ا وزي ��ر امل��ال�ي��ة
رسالة بعدم املماطلة والتسويف.
وأتمنى ان اسمع منك ردا عن
ال�ت�ص��ري��ح ال ��ذي ج��اء ال��ى اللجنة
وس�ن�س�ت�م��ر وس �ن��ذه��ب ال ��ى اب�ع��د
م� ��دى اذا ح � ��اول اح� ��د ال �ت �س��وي��ف.
الحمدلله استطعنا الحفاظ على
ه��ذه امل�س�ت�ن��دات ف��ي ح�ين ان اح��د
اع �ض��اء امل�ج�ل��س ه ��ذا اخ �ف��ى ه��ذه
امل� �س� �ت� �ن ��دات وأزال� � �ه � ��ا م� ��ن ج� ��دول
اعمال اللجنة وسنقف لكل هؤالء
وقفة رجولية.
 خلف دميثير :النائب له الحقف��ي إب ��داء رأي��ه ول�ك��ن نتمنى على
ال �ط��ري �ج��ي ان ي� �ق ��دم امل �س �ت �ن��دات
ونرفض إلقاء التهم.
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إمهال اللجنة المالية شهرا إلنجاز تقريرها
بشأن المناقصات العامة
تتمة المنشور ص04
 د .أح � �م� ��د م� �ط� �ي ��ع :ن� �ث ��ق ف��يالزميل الطريجي ون�ع��رف امانته
لكن كالمه بأن هذا املجلس اعضاء
ي�ق��وم��ون ب��إخ�ف��اء ه��ذه املعلومات
وأط � �ل� ��ب م� �ن ��ه ت �س �م �ي��ة االع � �ض� ��اء
حتى ال ت�ك��ون شبهة على جميع
االعضاء.
 فيصل الشايع :اع�ت��رض علىح�ج��ب رأي أي م��واط��ن ي��داف��ع عن
نفسه.
 س �ع��دون ح �م��اد :ال��رس��ال��ة رق��م 3ق ��دم� �ت� �ه ��ا ب� �خ� �ص ��وص ق ��ان ��ون
دوائ � ��ر االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ف �ق ��دم ��ت اق� �ت ��راح ��ا ب �ه��ذا
ال� �ش ��أن وأح� �ي ��ل ال� ��ى ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وم �ن �ه��ا ال� ��ى امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة منذ
، 2013/11/7ول��م يصدر الى االن.
مل� � ��اذا ن �ع �ط��ي امل � �ج ��ال ف ��ي ال �ط �ع��ن
ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ول ��ذل ��ك ق��دم��ت اق �ت ��راح ��ا ب��إض��اف��ة
م � �ن ��اط ��ق غ � �ي ��ر م � �ض ��اف ��ة وت � �ك ��ون
ن�ف��س م�ن��اط��ق ان�ت�خ��اب��ات مجلس
االمة .فقد عالجنا القانون القديم
واط �ل��ب االس�ت�ع�ج��ال ف��ي ال�ق��ان��ون
للتصويت عليه .بخصوص لجنة
امل �ن��اق �ص��ات وال ��رس ��ال ��ة ال �خ��اص��ة
بها على وزير االشغال هناك تعد
صارخ في مناقصة مشروع املطار
مقل ارتفاع سعر املناقصة وتوفير
امل�خ��اط��ر على امل�ق��اول�ين ول��م تقدم
ال� � ��وزارة م �ب ��ررات م�ق�ن�ع��ة الرت �ف��اع
السعر .وعدم قيام الوزارة بدراسة
ص��رف الدفعات للمقاول .ودي��وان
امل �ح��اس �ب��ة رف� ��ض ه� ��ذه امل �م��ارس��ة
وال � � ��وزارة ج� ��ددت ال �ك �ف��االت كيف
تجدد الكفاالت ودي��وان املحاسبة
رفض املناقصة.
 م �ح �م��د ال� �ه ��دي ��ة :ب �خ �ص��وصم ��وض ��وع ال �ب �ل��دي��ة األخ س �ع��دون
ت� �ق ��دم ب �ت �ع��دي��ل ب �ن ��د واح� � ��د ع�ل��ى
ال� �ق ��ان ��ون وامل � ��وج � ��ود ح ��ال �ي ��ا ه��و
تعديل شامل وكامل على القانون
رق��م  5لسنة  2005ألن ب��ه العديد
م��ن امل �ث��ال��ب وع �ق��دن��ا  10جلسات
وناقشنا  65مادة وتقريبا انتهينا
م� ��ن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات وادي� � �ن � ��ا دورن � ��ا
ون �ن �ت �ظ��ر م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ووزي � ��ر
البلدية تعديالتهم وأرس �ل��وا لنا
مذكرة الفتوى والتشريع.
 د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش � �ت � ��ي:ال��رس��ال��ة ال�خ��ام�س��ة ب�ش��أن حماية
امل ��ال ال �ع��ام ف�ي�ج��ب إع� ��ادة تجديد
ال�ت�ك�ل�ي��ف ل �ت��واص��ل ج �ه��وده��ا في
كشف ممارسات هيئة االستثمار
وال� ��وزي� ��ر ال �ص��ال ��ح ه ��و امل� �س ��ؤول
ام��ام املجلس والنائب يمثل االمة
بأسرها .العضو املنتدب يتحدى

الطريجي :نرى
تسارعا في بيع
الشركات بطريقة
تثير الشبهات

د .عبدالله الطريجي

ن��ائ �ب��ا ع �ل��ى ص �ف �ح��ات ال� �ج ��رائ ��د!
ن �ط �ل��ب م� ��ن ال� ��وزي� ��ر ان ي �ت �ص��رف
معه ولدينا بالوي وشكلنا لجنة
تحقيق وننتظر ان تأتينا اللجنة
بكل اع�م��ال مكتب االس�ت�ث�م��ار في
ل �ن��دن وك��ذل��ك ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل��ال
العام .كفى  13سنة عضوا منتدبا
وكل هذه االعمال املشوبة وهناك
امل ��ادة  98م��ن ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل��ال
ال�ع��ام ت��وج��ب االب�ل�اغ ع��ن الفساد.
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ج �ه��ة رق��اب �ي��ة
وذراع ملجلس االمة وعندما يطلب
رئ�ي��س واع �ض��اء اللجنة ال�ت�ع��اون
ال ب��د ان ي �ت��م ال �ت �ع��اون .ون�ط��ال��ب
الوزير بالتصدي إلساءة العضو
امل� �ن� �ت ��دب ل� �ه ��ذا امل �ج �ل��س ح �ت��ى ال
نضطر ان تكون املساءلة للوزير
على ه��ذا امل��وض��وع ك��ل ح�لال اهل
ال� �ك ��وي ��ت ب� ��إي� ��دك ان� � ��ت وال ن�ق�ب��ل
ان ي �س��يء ش �خ��ص ت �ح��ت ادارت � ��ك
ل �ل �م �ج �ل��س واع� � �ض � ��ائ � ��ه .ال �ع� �ي ��ون
مفتحة وستفتح علينا اك�ث��ر في
القادم من األيام.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :ن �ح��ن ل�س�ن��اف��ي مجلس دك �ت��ات��وري وال نكمم
األف� � � ��واه وال ي� �ج ��وز إل � �ق ��اء ال �ت �ه��م

محمد طنا

ج ��زاف ��ا وع� �ل ��ى ال� �ن ��ائ ��ب أن ي �س��أل
وع �ل��ى امل� �س ��ؤول ان ي �ج �ي��ب نحن
م� �ج� �ل ��س دي � �م � �ق� ��راط� ��ي وال ن �ق �ب��ل
املساس باآلخرين والتجريح في
اآلخرين.
 رئ � �ي � ��س ال� �ج� �ل� �س ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��هال �ت �م �ي �م��ي :ال ��وق ��ت ان� �ت� �ه ��ى .وق��ت
الرسائل انتهى.
 صالح عاشور اللجنة املاليةال ب ��د ان ت �ض��ع م� �ب ��ررات ل�ت��أج�ي��ل
أو ط�ل��ب امل�ه�ل��ة ورد ت�ق��ري��ر ال�ع��دد
امل� �س� �م ��وح ل� ��ه ب��ال �ت �ج �ن �ي��س ف �ه��ذا
امل �ج �ل��س م �ق �ص��ر ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
وال��رس��ال��ة ج��اءت لسحب التقرير
ف� �ه ��ذه ال ��رس ��ال ��ة ال ب� ��د م� ��ن س�ب��ب
م� �ق� �ن ��ع وإال ف� ��امل � �ف � �ت� ��رض رف� ��ض
ال��رس��ال��ة وع �ل��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة اذا
كانت هناك اصالحات اقتصادية
فال بد ان يبدأ من القمة الى القاع
يعني نبدأ من الوزراء والنواب وال
تذهب مباشرة الى جيب املواطن.
 د .خ� �ل� �ي ��ل أب� � � ��ل :ل � ��ن ت��أت �ي �ن��االفرصة الحديث في بند الرسائل
ال� � � ��واردة ف��أق �ت��رح ان ت �ك ��ون امل ��دة
املحددة دقيقتني لكل نائب.
 -الرئيس مرزوق الغانم :الئحيا

رئيس لجنة الصداقة
الموريشية  -الكويتية
يصل البالد
وص� ��ل ال� ��ى ال� �ب�ل�اد ص �ب��اح
أم��س رئ �ي��س لجنة ال�ص��داق��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة امل � ��وري� � �ش� � �ي � ��ة -
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ب �ش �ي��ر

حماد :قدمنا
اقتراحا بإضافة
مناطق إلى
انتخابات المجلس
البلدي

جاهنغير ف��ي زي ��ارة رسمية
تستغرق عدة أيام.

ال��وق��ت امل �ح��دد ل �ه��ذا ال�ب�ن��د نصف
س��اع��ة وأي اق �ت��راح م�ن��ك نعرضه
على املجلس.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :أرج � ��وت� �ح ��دي ��د وق � ��ت ل� �ل� �م ��دة امل �م �ن��وح��ة
ف��أق�ت��رح اس�ب��وع�ين ف�ق��ط لالنتهاء
منه.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :ن ��وق �ش ��تاملناقصات في مجلس  2012وبعد
إب�ط��ال��ه م��ا زال ف��ي اللجنة املالية
منذ  4سنوات وال يعقل هذا.
 ف � �ي � �ص� ��ل ال � � �ش� � ��اي� � ��ع :ت� �ق ��ري ��رامل� �ن ��اق� �ص ��ات ك� � ��ان ج� ��اه� ��زا ول �ك��ن
ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ق��دم��ت ت�ع��دي�لات
واي� � �ض � ��ا امل � �ج � �ل� ��س ت � ��م ت �ك �ل �ي �ف �ن��ا
ب �م��واض �ي��ع اخ � ��رى واالن ن�ح�ت��اج
شهرا لتقديم تقريرها.
 أحمد الري :ح��دث جهد كبيرع�ل��ى ه��ذا ال�ق��ان��ون وال �ق��ان��ون منذ
ع��ام  2000وال ب��د ان ننتهي منه
ألن � ��ه ق � ��رص ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ف��أرج��و اع �ط��اء امل��وض��وع االهمية
واالنتهاء منه.
 الرئيس مرزوق الغانم :تاريخالجلسة التي بعد جلسة  9فبراير
ه ��ل ي ��واف ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى إم �ه��ال
ال �ل �ج �ن��ة م �ه �ل��ة اخ� �ي ��رة مل� ��دة ش�ه��ر
لالنتهاء من املناقصات؟
(موافقة عامة)
 د .يوسف الزلزلة :نحن اوردنااس�ب��اب تأخير الحكومة وأتمنى
م� ��ن امل �ج �ل ��س ان ي �ع �ط��ي ال �ل �ج �ن��ة
استمرار تكليفها بمتابعة تنفيذ
القوانني.
 د .عبدالحميد دشتي :نحتاجخالصة ما ستتوصل اليه جلسة
االول� � ��وي� � ��ات م� ��ع م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س
ون � �ق ��ول م ��ا ل��دي �ن��ا ألن � ��ه ال ي�م�ك��ن
ال �ح �ج��ر ع �ل��ى ك�ل��ام ال � �ن� ��واب واذا
واف�ق�ن��ا ع�ل��ى االس �ت �م��راري��ة ف�لا بد
من تحديد جلسات خاصة.

 أح� �م ��د الري :ق��اب �ل �ن��ا وزارةال�ص�ح��ة وب�ي�ن��ت ان �ه��م ان�ت�ه��وا من
ج �م �ي��ع امل� ��راح� ��ل واالن امل� �ف ��روض
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ان ت �ع �ت �م��د
الشركة املؤهلة.
 وزير البلدية عيسى الكندري:ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن اع� � ��داد ال �ق��ان��ون
الجديد وت��م اعتماده م��ن الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع واالن ع� �ل ��ى ط ��اول ��ة
اللجنة القانونية الوزارية وبصدد
االن�ت�ه��اء م�ن��ه وب��ه ت�ع��دي�لات على
ق � ��ان � ��ون ال � �ب � �ن� ��اء وف � � ��ك ال �ت �ش ��اب ��ك
واالنتخابات وقد تم االنتهاء من
كل ذلك وبالتفاهم سيحال قريبا
الي املجلس.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :م��ع تقديرنال� ��وزي� ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة ل� �ك ��ن ال ب� ��د م��ن
ت�ح��دي��د م��وع��د ألن��ه ل��و ت��م الطعن
ع�ل��ى ان �ت �خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
فسيقبل نرجو تحديد موعد.
 وزير البلدية عيسى الكندري:سيقدم القانون ال��ى لجنة املرافق
في موعد اقصاه شهر.
 م �ح �م��د ال� �ه ��دي ��ة :ال �ل �ج �ن��ة م��نخالل مراجعتها انتهت من جميع
امل ��واد اختلفنا على بعض امل��واد
وسنحسمها بالتصويت.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:الحكومة تلتزم بتقديم مشروعها
من خالل شهر واللجنة شهر اخر.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :سنناقشال� �ق� �ض� �ي ��ة ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  9ف� �ب ��راي ��ر
وامل ��وض ��وع ب��رم�ت��ه س�ي�ن��اق��ش وال
داعي لهذه الرسالة.
 الرئيس مرزوق الغانم :هناكطلب نيابي بتخصيص جلسة
خاصة الخميس املقبل ملناقشة
انخفاض اسعار النفط والدعوم
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عاشور :إذا كانت
هناك إصالحات
اقتصادية فال بد
أن نبدأ من القمة
إلى القاع
دميثير :نحن
مجلس ديمقراطي
والنقبل المساس
باالخرين والتجريح
فيهم
الشايع :تقرير
المناقصات كان
جاهزا ولكن بعض
الجهات قدمت
تعديالت عليه
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استمرار تكليف لجنة األولويات متابعة
تنفيذ القوانين وتحديد جلسات لمناقشتها
تتمة المنشور ص05

الشايع :نحتاج إلى
شهر مهلة في
المالية لتقديم
تقريرنا

لكن تم االتفاق على مناقشة هذه
املواضيع في جلسة .2/9
 وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال �ش �ي��خصباح الخالد :الحكومة على أتم
االس �ت �ع��داد ملناقشة ال�ط�ل��ب لكن
م��ا ورد ف��ي الطلب غير وارد في
قاموس الحكومة نهائيا.
 د .ي � ��وس � ��ف ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة :ت��مال� � �ج� � �ل � ��وس م � � ��ع وزي � � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة
ون � ��اق� � �ش� � �ن � ��ا ك � � ��ل امل � ��وض � ��وع � ��ات
وال ��دع ��وم واط �م �ئ��ن ال �ن ��واب وف��ي
جلسة  2/9تستمعون الى تقرير
متكامل ح��ول ك��ل ذل��ك وستكون
ه �ن��اك ف��رص��ة ج �ي��دة مل�ن��اق�ش��ة كل
اآلراء.
 وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح:نؤكد ان الحكومة كلفت مستشارا
لعدم وق��وع ال�ض��رر على امل��واط��ن.
ال� �ف ��وائ ��ض م �ن��ذ  5س � �ن� ��وات وي ��ن
راحت كل ميزانية عبارة عن ايراد
وم �ع �ص��روف وك��ل ف��ائ��ض سنوي
ي ��ذه ��ب ال� ��ى اح �ت �ي��اط��ي االج� �ي ��ال.
ال �ع �ج��ز س �ن ��وي ي ��ا اخ� � ��وان ي�م�ك��ن
السنة املقبلة ال يكون هناك عجز.
 -محمد طنا :املفترض ان يعرف

ال� �ن ��واب م ��ا ي� ��دور ب�ي�ن د .ي��وس��ف
ال ��زل ��زل ��ة ووزي� � ��ر امل��ال �ي��ة وأت �م �ن��ى
ان ت�ك��ون الجلسة املقبلة للنواب
جميعهم.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :وظيفتيمع وزير املالية ان انسق معه فيما
يناقش في جلسة .2/9
 ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري :ال �ح �ك��وم��ةوامل � �ج � �ل� ��س س � �ي � �ك ��ون ��ان ب �ج��ان��ب

امل� � � � ��واط� � � � ��ن وي� � � �ج � � ��ب ان ي � ��ؤت � ��وا
ال �ح �ك��وم��ة ب �ت �ص��ور ك ��ام ��ل ب �ش��أن
ال�ت��رش�ي��د وال��دع��وم واالص�لاح��ات
االقتصادية كاملة.
 حمود الحمدان :ال بد ان تقومال�ح�ك��وم��ة بتفعيل ق��ان��ون حماية
املستهلك.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :هلي��واف ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى تخصيص

س ��اع� �ت�ي�ن م� ��ن ال �ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش��ة
الدعوة؟
(موافقة عامة)
هل يوافق املجلس على تأجيل
بند االسئلة؟
(موافقة عامة)
 د .عبدالحميد دشتي :نتمنى أننسمع من الوزير كالما عن اطالق يد
املدارس الخاصة بزيادة الرسوم.

واف� � ��ق م �ج �ل��س األم� � ��ة ع �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام التي
جاء فيها:
ن � ��ود اح��اط �ت �ك��م ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه م ��درج
ع� �ل ��ى ج � � ��دول اع � �م� ��ال ال �ل �ج �ن ��ة ب�ع��ض
امل��وض��وع��ات امل�ح��ال��ة بصفة التحقيق
وال� �ت ��ي ت� ��ود ال �ل �ج �ن��ة اع� � ��ادة ال�ت�ك�ل�ي��ف
بشأنها وهي:
 - 1م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة بجلسته
ب� �ت ��اري ��خ  2007 /6 /19ف ��ي م �ع��رض
نظره التقرير الخامس للجنة امليزانية
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع � ��ن م� �ش ��روع
القانون بربط ميزانية الهيئة العامة
لالستثمار للسنة املالية 2008 /2007
ع� �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ة امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ب�ع��ض
االخ� � ��وة االع� �ض ��اء ف ��ي اث� �ن ��اء ال�ج�ل�س��ة
باحالة املوضوع الى اللجنة بصفتها
لجنة تحقيق م��ع االس�ت�ع��ان��ة ب��دي��وان
املحاسبة.
 - 2م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة بجلسته
ب� �ت ��اري ��خ  2007 /11 /21ت �ح��ت ب�ن��د

مناقشة ب��رن��ام��ج عمل الحكومة ،على
االق � � �ت � ��راح امل � �ق� ��دم م� ��ن ب �ع ��ض االخ � ��وة
االع �ض��اء بتكليف ال�ل�ج�ن��ة بالتحقيق
ف��ي ك��ل ق��دم م��ن ات �ه��ام��ات للمختصني
بالهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار وال�ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار بشأن املخالفات
ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ب �ي��ع االس � �ه ��م ال �خ��اص��ة
بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات
العقارية لبعض اعضاء مجلس االمة
من مستندات ووثائق في هذه الجلسة
وت�ق��دي��م ت�ق��ري��ره��ا ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ال��ى
امل �ج �ل��س ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق مع
االستعانة بديوان املحاسبة.
 - 3م��واف�ق��ة مجلس األم ��ة بجلسته
ب �ت��اري��خ  2009 /3 /3ع �ل��ى االق� �ت ��راح
امل � �ق� ��دم م� ��ن ب �ع ��ض االخ� � � ��وة االع� �ض ��اء
بتكليف لجنة حماية االم ��وال العامة
التحقيق في تعثر التعاقد بشأن عقد
خدمات التخطيط واالش��راف ملشاريع
واع� ��ادة ت��أه�ي��ل البيئة وض�م��ن املبالغ
امل �ق��ررة للكويت كمطالبات بينية من

قبل اللجنة ال��دول�ي��ة للتعويضات في
ج�ن�ي��ف ال�ت��اب�ع��ة ل�لام��م امل �ت �ح��دة وذل��ك
اس � �ت � �ن ��ادا ل� �ل� �م ��ادة  147م� ��ن ال�ل�ائ �ح��ة
ال��داخ�ل�ي��ة بصفتها ل�ج�ن��ة تحقيق مع
االستعانة بديوان املحاسبة.
 - 4م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة بجلسته
ب�ت��اري��خ 2011/6 /20م بتكليف لجنة
حماية االم��وال العامة بصفتها لجنة
ت�ح�ق�ي��ق ع �ن��د م �ع��رض ن �ظ��ره ال�ت�ق��ري��ر
الخامس للجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن م �ش��روع ال �ق��ان��ون بربط
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
للسنة املالية  2012 /2011وبالتحقيق
فيما طرح خالل الجلسة من مالحظات
وتقارير ديوان املحاسبة من مخالفات
ب� �ش ��أن ال� �ش ��رك ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ل�ل�اوف �س��ت
التابعة للهيئة العامة لالستثمار مع
االستعانة بديوان املحاسبة.
 - 5موافقة املجلس بجلسته بتاريخ
2011 /6 /27م وف� ��ي م �ع ��رض ن �ظ��ره
التقرير الثالث عشر للجنة امليزانيات

وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع � ��ن م� �ش ��روع
القانون بربط ميزانيات بعض الجهات
الحكومية امللحقة للسنة املالية /2011
 2012ح ��ول ال� �ت� �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات
ف��ي الهيئة العامة للشباب والرياضة
واملبينة في الشكوى املرفقة (بصفتها
لجنة تحقيق).
 - 6م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة بجلسته
بتاريخ  2011 /6 /14على احالة كتاب
رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ت�ع��ذر
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل �س �ت �ن��دات امل�ط�ل��وب��ة
ل �ب �ح��ث ال� �ت� �ع ��دي ��ات ع �ل ��ى امل � � ��ال ال �ع ��ام
ف�ي�م��ا ي�س�م��ى ب��أزم��ة امل �ن��اخ واح��ال�ت�ه��ا
ل �ل �ج �ن��ة ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ه��ذا امل��وض��وع م��ع االس�ت�ع��ان��ة ب��دي��وان
املحاسبة.
 - 7م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة بجلسته
ب�ت��اري��خ  2012 /3 /12بتكليف لجنة
حماية االم��وال العامة بصفتها لجنة
تحقيق بحث ك��ل م��ا يتصل بعمليات
ت �ه��ري��ب وق � ��ود ال ��دي ��زل ع �ل��ى ان ت�ق��دم

مبارك الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

فيصل الشايع

 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ارج� ��و انن��أخ��ذ ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة م��أخ��ذ ال�ج��د
ال ي�ع�ق��ل ان م��ال�ك��ة امل��درس��ة تقول
ألول�ي��اء االم��ور ان��ا مدرستي ازي��د
على كيفي وي�ج��ب ان ي�ق��وم وزي��ر
التربية وي��وض��ح ه��ذا ال�ك�لام واذا

التتمة ص07

تكليف حماية المال العام التحقيق
في موضوعات سبق أن درستها
تقريرها للمجلس خالل ثالثة اشهر.
 - 8م��واف �ق��ة م�ج�ل��س االم� ��ة ب�ت��اري��خ
 2015 /4 /9على الرسالة ال��واردة من
رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اح��ال��ة
م�لاح�ظ��ات دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت�ق��ري��ره
حول البيانات الخاصة بعقد االنظمة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
ب��واس �ط��ة ال �ش��رك��ة امل�ت�ع�ه��دة بصفتها
لجنة تحقيق.
ح �ي��ث واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة ب��اج�ت�م��اع�ه��ا
املعقود بتاريخ  2015 /11 /19وافقت
اللجنة باجماع الحاضرين على طلب
اع � ��ادة اح��ال��ة امل��واض �ي��ع امل �ش��ار ال�ي�ه��ا
اعاله مرة اخرى للجنة حماية االموال
ال�ع��ام��ة الس�ت�ك�م��ال التحقيق وبحثها
وتقديم تقارير بشأنها للمجلس وذلك
ت��أك �ي��دا الس �ت �م ��رار اخ �ت �ص��اص لجنة
حماية االموال العامة بنظرها جميعا.

الري :نتمنى
االنتهاء بأسرع
وقت من قانون
المناقصات
ألهميته في
عملية التنمية
وزير البلدية:
سنقدم قانون
البلدية إلى لجنة
المرافق في موعد
أقصاه شهر
فيصل الكندري:
يجب أن تأتي
الحكومة
الجلسة المقبلة
بتصور كامل
بشأن الترشيد
واإلصالحات
االقتصادية
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مضبطة

خالف نيابي مع اللجنة الصحية على عقد
دورات تدريبية لراغبين الزواج
تتمة المنشور ص06

الحمدان :الحكومة
مطالبة بتفعيل
قانون حماية
المستهلك

وافق على هذا الكالم الحني يكتب
اس � �ت � �ج ��واب ��ه ال � �ح�ي��ن وب ��أص� �ع ��ده
املنصة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :طلبالسحب يجب ان ي�ك��ون م��ن خالل
اللجنة.
الفحص الطبي
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ص�ح�ي��ة
بشأن الفحص الطبي قبل الزواج
للراغبني.
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ال ي �ج��وزوض��ع دورة اجبارية قبل ال��زواج
ال ي�ج��وز ال ��زام ال�ب�ن��ت ب ��دورة وال
ه��و م��ن ع��ادات �ن��ا وت�ق��ال�ي��دن��ا ه��ذا
مرفوض.
 ح� � �م � ��ود ال � � �ح � � �م� � ��دان :اق � �ت� ��رحاملوافقة في املداولة االولى ونرسل
ك �ت��اب��ا ال ��ى االوق� � ��اف ألخ ��ذ ف�ت��وى
ش��رع�ي��ة ب�ش��أن ال� ��دورة التدريبية
قبل الزواج.
 أح �م��د الري :ال � � ��دورة ه��دف�ه��اس ��ام ن �ظ��را ل��وج��ود ح� ��االت ط�لاق
ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ك��وي��ت وم��ن الناحية
الشرعية هذا تثقيف وهناك فصل
في الدورات لإلناث والذكور.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :كنانتمنى اق��رار القانون دون نقاش
ن�ح��ن م �س��اء ل��ون ام� ��ام ال �ل��ه وام ��ام
االم� � ��ة وال ��دس� �ت ��ور اوج� � ��ب ع�ل�ي�ن��ا
االه �ت �م��ام ب��األس��رة ال �ن��شء علينا
ح� �م ��اي� �ت ��ه ف� �ن� �ح ��ن ن � � ��رى م� �ع ��دالت
ال �ط�لاق ب�ع��د ف �ت��رات ق�ص�ي��رة ج��دا
من الزواج.
 د .عبدالله الطريجي :االل��زامام ��ر م��رف��وض وب��ال�ن�س�ب��ة لبعض
امل�ط�ل�ق��ات واالرام� ��ل م��ا االم ��ر وه��ل
الدورات في الداخل ام الخارج؟
 احمد مطيع :هذ االجتهاد غيرم��وف��ق وال �ب �ن��ات م �ع��روف��ات فيهن
ال�ح�ي��اء واالم �ه��ات يقمن ب��دوره��ن
في تخريج وتعليم بناتهن.
 ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران :اؤي��دم ��اذك ��ره ال �ش��اي��ع ان ال � � ��زواج يتم
ب�ط��ري�ق��ة اع �ت �ي��ادي��ة ول �ك��ن ه ��ذا ما
قبل النفط ومفهوم االس��رة يجب
ان يكون وفق الثقافة االسالمية.
 سعدون حماد :تقرير اللجنةلم يتضمن رأي الحكومة والعدل
اع � �ط� ��ت رأي ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ل �ف �ق��رة
الخامسة ال��ى ان�ه��ا ق��د ت�ك��ون غير
دستورية وااللزام مبدأ مرفوض.
 مبارك الحريص :حق ال��زواجن �ظ �م ��ه ال � �ق� ��ان� ��ون وق� � �ي � ��ود اخ � ��رى
ت �ب �خ��س ال� �ح ��ق وي� �ج ��ب ان ي �ت��رك
االم � ��ر اخ �ت �ي��اري��ا خ �ص��وص��ا ان�ن��ا
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دشتي :الدستور
أوجب علينا
االهتمام باألسرة
د .عبدالحميد دشتي

نعاني ع��زوف عن ال��زواج من قبل
الشباب.
 ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع :ال ري ��ب انامل �ق �ت��رح ه��و م �ق �ت��رح وج �ي��ه وات��ى
ب� �ع ��د م � ��ا ش� ��اه� ��دن� ��اه م � ��ن ح � ��االت
الطالق وخاصة بالنسبة حديثي
ال� ��زواج ون �ح��ن ن�ص�ت��دم ف��ي امل��ادة
 30م��ن ال��دس�ت��ور باننا ال تزوجك
اال بدورة الزامية وعلينا ان تكون
ال ��دورات اختبارية وتتواصل مع
الناس كيال يبطل االمر.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ن ��اسال� �ل ��ه ي �س �ت��ر ع �ل �ي �ه��م م ��و م�ع�ق��ول��ة
الصحيفة الجنائية للمتزوج وهل
هو عائق.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور «م� �ق ��رر» :منال �ج�م �ي��ل س �م��اع ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات
ولكن يجب النظر الى هذا القانون
يحل الظاهرة التي استشرت وهي
ن�س�ب��ة ال �ط�ل�اق امل �ت ��زاي ��دة بحسب
االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة وه� ��ذه
ت �ع �ت �ب��ر م �ش �ك �ل��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�س�ب��ب

تصويت نيابي على قانون الفحص الطبي

د .احمد مطيع

ج� �ه ��ل ال �ك �ث �ي��ري��ن م� ��ن امل �ت �ق��دم�ي�ن
ل� �ل ��زواج ب�ق��دس�ي��ة ال � ��زواج وب �ن��اءا
ع �ل��ى ت �ج��رب��ة ب �ع��ض ال� � ��دول ال�ت��ي
ذه � �ب� ��ت ال� � ��ى اخ� � �ض � ��اع م � ��ن ي��ري��د
ال ��زواج إل��ى دورة تثقيفية ملعرفة
م��ا عليه م��ن واج �ب��ات ومايترتب
عليه بعد ال�ط�لاق ولدينا ال��زواج
يكون من خالل اعجاب او ابتسام
او ن �ظ��رة دون ال�ع�ل��م باملسؤولية
الحقيقية التي تقع عليه.
وأؤك ��د بأننا استدعينا وزارة
ال � �ع� ��دل ل �ن �ت �ح �ق��ق م� ��ن دس� �ت ��وري ��ة
ال�ق��ان��ون واالش�ك��ال�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة
ت �ك �م��ن ف ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة
ول�ي��س ف��ي م��وض��وع ال ��دورة التي
ت �ص ��ب ف� ��ي ب� �ن ��اء األس � � ��رة وال � ��ذي
ي��ؤدي ال��ى تماسك املجتمع وهذه
ال � � ��دورة م �ه �م��ة ك��أه �م �ي��ة ال�ف�ح��ص
ال �ط �ب��ي ق �ب ��ل ال � � � ��زواج ال� � ��ذي اق� ��ره
امل �ج �ل��س س��اب �ق��ا ون �ح �ص��د ث �م��اره
امل �م �ت��ازة ف ��ي ه� ��ذه االي � ��ام وه �ن��اك
دك� ��ات� ��رة م �خ �ت �ص�ين الع� �ط ��اء ه��ذه

ال��دورات ألبنائنا وبناتنا ومن لم
يوافق على هذا القانون سيتسبب
في تفاقم مشكلة الطالق.
 خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه :ه �ن��اك ه��دفنبيل من ه��ذا االم��ر ولكن اسباب
ال �ط�ل�اق م �ت �ع��ددة م�ن�ه��ا االس �ك��ان
ارتفاع االسعار واملعيشة وغيره
ول � �ي� ��س ال � ��وع � ��ي ف� �ق ��ط ي� �ج ��ب ان
تكون ال��دورة وف��ق دراس��ة علمية
حقيقية.
 يوسف الزلزلة :نحن نتعاملم��ع وض ��ع ي�خ�ت�ل��ف م �ن��ذ  20سنة
ون�ظ��را ل�لاع�لام امل�ف�ت��وح وانتشار
ش �ب �ك��ات ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
لذلك ما ات��ى به ه��ذا القانون مهم
ج � ��دا ل �ت��وع �ي��ة ال� �ش� �ب ��اب واص �ب ��ح
لزاما مثل هذه الدورات.
 ع � � � ��ودة ال � ��روي � � �ع � ��ي :ت �ق��دم��تب��دراس��ة علمية واض�ح��ة واسباب
ال� �ط�ل�اق م�خ�ت�ل�ف��ة ورف �ض �ن��ا ل�ه��ذا
ال�ق��ان��ون ه��و مساهمة ف��ي ازدي��اد
ح� ��االت ال �ط�ل�اق وي �ج��ب ان ن�ك��ون

رائدين في هذا املجال دون النظر
لباقي املجتمعات.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ي �ج��ب انتكون الدورات ألولياء االمور.
 م�ح�م��د ال �ه��دي��ة :ال �ه��دف نبيلول �ك ��ن ن �ح��ن ن �ع �ي��ش ف ��ي م�ج�ت�م��ع
مثقف.
واس� � � �ب � � ��اب ال � � �ط �ل ��اق م� �ت� �ع ��ددة
وال� � � � � � ��دورة ل� �ي� �س ��ت ح �ل��ا ل �ت �ق �ل �ي��ل
م �ش �ك �ل��ة ال� � �ط �ل��اق ف� �ي� �ج ��ب اع� � ��ادة
ال �ق��ان��ون للجنة ودراس �ت��ه بتأني
وايضا الصحيفة الجنائية تسبب
مشكلة.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :م � ��ا ه��يم�ع��اي�ي��ر ال � ��دورة وي �ج��ب ان ت�ك��ون
مل��ن يرغب فمشكلة ال�ط�لاق كبيرة
واي� �ض ��ا ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ال�ع�ن��وس��ة
وه��ل ال ��دورة بقاعتني مختلفتني
او هناك دمج.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :ه �ن ��اك ن�ت��ائ��جسلبية ت��زي��د م��ن نسبة العنوسة
وخ � �ي� ��ر دل � �ي� ��ل ط � �ل ��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة وي� �ج ��ب ان ت� �ك ��ون مل��ن
يرغب.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ال� � �ن � ��وابي� �ف� �ض� �ل ��ون ان ي � �ك� ��ون اخ� �ت� �ي ��اري
والحكومة ايضا تريد ذلك.
 خليل الصالح :ثقافة م��ا قبلال��زواج مهمة وتقول األس��رة التي
ستنعكس على تماسك املجتمع.
 احمد مطيع :يجب علينا الغاءهذه الدورة وال نحتاج ملثلها.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ه��ذا ال�ق��ان��ونات��ى بعد دراس��ات علمية حقيقية
وه � �ن� ��اك ق �ض �ي��ة ن �ت��ج ع �ن �ه��ا اس��ر
م �ت �ف �ك �ك��ة واب � �ن� ��اؤن� ��ا ال ي �ع��رف��ون
مسؤولياتهم قبل االقدام على هذه
ال �خ �ط��وة امل�ه�م��ة وس�ت�ت��م امل��واف�ق��ة

التتمة ص08

الطريجي :اإللزام
أمر مرفوض وهل
الدورات في الداخل
أو الخارج
مطيع :األمهات
يؤدين دورهن
في تخريج بناتهن
وتعليمهن
الجيران :مفهوم
األسرة يجب
أن يكون وفق
الثقافة اإلسالمية
حماد :تقرير اللجنة
لم يتضمن رأي
الحكومة واإللزام
مبدأ مرفوض
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المجلس يرفض تعديل قانون الفحص
الطبي قبل الزواج من حيث المبدأ
تتمة المنشور ص07
على الغاء الزام املتقدم بالصحيفة
الجنائية وستكون جوازيا.
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ال ي �ج��وزتقييد حق الزواج في وجود دورة
ولكن الوزارة تحفظت على من هو
أك��د وال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة وغير
ذلك.
التصويت  12من 35
عدم موافقة ويرفع القانون من
اعمال الجلسة.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ل�لاس��ف ه��ذاالتعامل الحكومي.
 ع��ادل الخرافي :ترفع الجلسةللصالة ربع ساعة
الوكاالت التجارية
اس �ت ��ؤن �ف ��ت ال �ج �ل �س��ة ب��رئ��اس��ة
أم�ين السر ع��ادل الخرافي الساعة
ال� � ��واح� � ��دة و 20دق� �ي� �ق ��ة وان� �ت� �ق ��ل
املجلس الى مناقشة تقرير اللجنة
املالية بشأن الوكاالت التجارية.
 كامل العوضي :أرج��و سحباقتراح الراحل نبيل الفضل بعدم
امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل � �ع� ��اه� ��دات غ �ي��ر
الدستورية.
(موافقة عامة)
 وزي��ر التجارة يوسف العلي:ب�ع��دم��ا رف ��ع ت�ق��ري��ر ال ��وك ��االت ث��ار
ال �ع��دي��د م��ن ال �ل �غ��ط ه ��ذا امل �ش��روع
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ق� ��ان� ��ون ج ��دي ��د ي�ح��ل
محل القانون  1964 /36ويتعلق
ب�ق�ي��د ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة اح�ك��ام
ال� � ��وك� � ��االت م � ��وج � ��ودة س� �ل� �ف ��ا ف��ي
ال �ق��ان��ون ال �ت �ج��اري ال� �ص ��ادر ع��ام
 1980وت� �ن ��اول االح� �ك ��ام املتعلقة
بالوكالة التجارية.
ام��ا ق��ان��ون ال�ي��وم فيتناول قيد
ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة وت� ��م ادراج
بعض ال�ن�ص��وص ذات االنعكاس
االي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى امل �س �ت �ه �ل��ك وه��و
ال ي�ع��ال��ج ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك فلها
ق � ��ان � ��ون خ� � ��اص ول� �ج� �ن ��ة وط �ن �ي��ة
خاصة فال نخلط بني فكرة حماية
املستهلك وبني الوكيل.
وت��م الخلط بني فكرة االحتكار
واملنافسة وبني الوكاالت التجارية
بأن هذا القانون يرسخ االحتكار
وهذا غير صحيح.
وهذا القانون جزء من منظومة
تشريعية تتعلق بالعمل التجاري
وليس له عالقة بحماية املستهلك
او حماية املنافسة فهذه تشريعات
اخرى.
املستهلك يستفيد م��ن تنظيم
ال� � ��وك� � ��االت وم� � ��ن خ �ل ��ال ال ��رق ��اب ��ة
ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ب� ��أن ي �ق��وم
التاجر بالضوابط واملعايير.

الحريص :يجب
ترك األمر اختياريا
خصوصا أننا نعاني
عزوف الشباب
عن الزواج من قبل
الشباب

صالح عاشور

ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي �ع �ن��ى ب�ت�ن�ظ�ي��م
ال�ع�لاق��ة ال�ت�ج��اري��ة ب�ين التاجرين
واحد في الكويت وآخر خارجها.
القانون يخاطب التجار وليس
االفراد والقانون بقى بالعالقة بني
املوكل والوكيل وال وجود اتصال
م�ب��اش��ر ب��اس�ت�ي��راد ال �ف��رد لسيارة
م� �ث�ل�ا وب� �ي ��ن ال � �ت� ��اج� ��ر االح� �ت� �ك ��ار
مفهوم اقتصادي وقانوني محدد
وهو احتكار قطاع معني او خدمة
معينة.
القانون يسمح الكثر من تاجر
ان يكونوا وكالء.
ون � �ص� ��وص ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ح��ال��ي
ت ��ؤك ��د ان� ��ه ال ي ��وج ��د اح �ت �ك��ار وال
ي� ��وج� ��د ل� ��ه اس � � ��اس ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون
ال �ك��وي �ت��ي وم � ��ن ح ��ق اي ش�خ��ص
آخ��ر حصل على نفس السلعة ان
يستوردها من الخارج.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع (ع ��ن امل �ق��رر):م �ش��روع ال �ق��ان��ون م �ح��ال ب�ت��اري��خ

الصانع والكندري يتابعان الجلسة

عبدالرحمن الجيران

 2004/7/3وال � �ق� ��ان� ��ون ال �ح��ال��ي
ي � �ت � �ض � �م� ��ن  15م� � � � � ��ادة وان � �ت � �ه� ��ت
اللجنة ال��ى  22م��ادة وي�ه��دف الى
م ��واك � �ب ��ة ال � �ت � �ط ��ور ف � ��ي م ��وض ��وع
ال � � ��وك � � ��االت ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وت �ن �ظ �ي��م
ع�م��ل ال �س��وق وت�ش�ج�ي��ع امل�ن��اف�س��ة
وك �س��ر االح �ت �ك��ار .ال�ل�ج�ن��ة واف�ق��ت
باالجماع.
ه �ن��اك ت �ع��دي�لات ك �ث �ي��رة س��وف
ن� �ت� �ط ��رق ل� �ه ��ا وه � �ن� ��اك ت �ع��دي�ل�ات
سبق ان ق��دم��ت للجنة ول�ك��ن النه
م��وج��ود على ج��دول االع �م��ال ولم
ي�ت��م سحبه وب��ال�ت��ال��ي ل��م تناقش
التعديالت داخل اللجنة فوضعت
في الجدول.
امل ��ادة األول ��ى ه�ن��اك اق �ت��راح من
ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان واق �ت��راح
اخ��ر من د .ع��ودة الرويعي وكذلك
من النائب احمد القضيبي وارجو
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون ف��ي
مداولته االول��ى ومن ثم نستدعي

وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ون ��رف ��ع ال �ت �ق��ري��ر
ملجلسكم املوقر.
 د .عودة الرويعي :التعديالتع� ��دي� ��دة م � ��وج � ��ودة ام � � ��ام ال �ل �ج �ن��ة
ول��ذل��ك ف �ت��ح ب ��اب ال �ن �ق��اش س��وف
ل � ��ن ت � �ك� ��ون ل � ��ه ن �ت �ي �ج��ة ف �ل �ن �ك �ت��ف
ب��ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه م ��داول ��ة اول ��ى
وتعود التعديالت الى اللجنة.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :هناكج �ه��د م �ب ��ذول م ��ن ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ج��اء امل�ش��روع ليواكب التطور في
م �ج��االت ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة لكن
ال �ك��ل خ� ��اف م ��ن زي� � ��ادة االح �ت �ك��ار
او امل �س��اس ب �ح �ق��وق املستهلكني
ون ��ؤك ��د م ��راع ��اة ق ��ان ��ون امل�ن��اف�س��ة
رق��م  2007 /10وحماية املستهلك
رق��م  2014 / 39وان ه��ذا القانون
الحالي ال يعارضهما.
واملجلس ل��ن يمرر شيئا على
ح� �س ��اب امل � ��واط � ��ن ون� �ح ��ن ل�س�ن��ا
ضد التاجر الكويتي وهذا ديدن

امل �ج �ل��س ول �ك��ن ن��ري��د ال �ت��أك��د من
ع��دم امل �س��اس بمصلحة امل��واط��ن
وب� �ع ��ده ��ا س� � ��وف ي� �ق ��ر ال� �ق ��ان ��ون
واملحل على وزارة التجارة التي
م �ط �ل��وب م �ن �ه��ا ال �ت �ح��رك بضبط
ال � � �س� � ��وق وح� � �م � ��اي � ��ة امل �س �ت �ه �ل ��ك
وج �م��وع امل��واط �ن�ي�ن ب �ع��د دراس ��ة
ال��دع��وم ف��ال�ح�م��ل م�ض��اع��ف على
الوزير واركان وزارته.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ه ��ذاالتقرير يأتي ويرجع من املجلس
م�ن��ذ ف �ت��رات ط��وي�ل��ة فيما يخص
قانون حماية املستهلك فلم نره
ف� ��ي دي� �ب ��اج ��ة ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
وعندما نعطي الوكالة لشخص
ل �ي��أت��ي ب��ال �ب�ض��ائ��ع م ��ن ب �ل��د آخ��ر
لنفترض انه استورد من بلد غير
بلد املنشأ وتضرر املواطن فإلى
من يلجأ؟!
ان� ��ه الب� ��د م ��ن ال ��رب ��ط ب�ي�ن ه��ذا
ال � �ق ��ان ��ون وب �ي��ن ق� ��ان� ��ون ح �م��اي��ة
امل �س �ت �ه �ل��ك وح� �ت ��ى ال ي �ف �ل��ت اي
شخص يخالف القانون.
ف�ي�م��ا يتعلق ب��امل��ادة ال��راب �ع��ة:
سيارة تصنع في اليابان وعندما
يأتي تاجر من االمارات ويشتري
 10آالف سيارة يختلف عن تاجر
في الكويت يشتري  1000سيارة
فمن غير الصحيح ال��زام التاجر
االستيراد من نفس بلد املنشأ.
وف��ي العقوبات لنعط القاضي
ال� � �ح � ��ق ب � ��ذل � ��ك واس� � � �ع � � ��ار ال� �ن� �ف ��ط
ب��ان �خ �ف��اض وب� �ع ��ض ال� �ت� �ج ��ار م��ا
يبون يخسرون حتى لو انخفض
ال� �ن� �ف ��ط م � ��ن اآلن ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��ارة
ال � �ت � �ح� ��رك وات � �م � �ن� ��ى م � ��ن ال� ��وزي� ��ر
توضيح ذل��ك وال يمكن استغفال
املواطن.
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المجلس يعيد تقرير تجنيس الـ 4000
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
تتمة المنشور ص08
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ت ��م االش� ��ارةلحماية املستهلك واع�ت�ق��د نأخذ
مداولة اولى على القانون.
 ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ال داع � ��يملناقشة املواد يجب ان تذهب الى
اللجنة.
 ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :ف� ��ي ط�ل��بام��ام �ك��م ل �ق �ف��ل ب� ��اب ال �ن �ق��اش بعد
قراءة التعديالت.
 م � �ح � �م� ��د ط � � �ن � ��ا :م � � ��ع االس � � ��فاالخ��وان ف��ي اللجنة املالية عدلوا
كلمة لو اكثر نبي املواطن الكويتي
له الحق ان يأتي بسيارته من اي
مكان.
واستغرب من الوزير ومشروع
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� � �ه � ��دف إل � � ��ى ت� �ع ��دد
ال ��وك ��االت وه ��ذه امل� ��ادة ب�ه��ا ملس
كبير ونحن مع املواطن البسيط
واالح � � �ت � � �ك � � ��ار ح � �ت� ��ى ب � ��االس �ل��ام
م� � � ��رف� � � ��وض وك� � � ��ذل� � � ��ك م � ��وض � ��وع
ال �ص �ي��ان��ة رب �ط �ه��ا ب��امل �ن �ت��ج فقط
يثير عالمات الشك.
 روض � � � � ��ان ال� � � ��روض� � � ��ان :ب �ل��داالن � �ت� ��اج واالص� � � � ��رار ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
االستيراد مرفوض وغير مقبول
وامل ��ادة السابعة ب��ال��رد خ�لال 30
ي��وم��ا واال اع�ت�ب��ر ال�ط�ل��ب مقبوال
وق � � ��د ي � �ك � ��ون ه � �ن � ��اك ات� � �ف � ��اق م��ع
بعض امل��وظ�ف�ين وات�م�ن��ى تعديل
امل��ادة واعتقد االسعار الرئيسية

الشايع :القانون
يشجع المنافسة
ويكسر االحتكار
وينظم عمل
السوق

د .يوسف العلي

واتمنى أن تكون الحكومة مصرة
على الطلب.
 ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع (ع��ن امل �ق��رر):امل � ��ادة األول � ��ى ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل��رف��ض
او القبول تم تعديلها الى تغيير
مرفوض ومن حقه مقاضاة وزارة
ال�ت�ج��ارة وه�ن��اك ات �ف��اق على هذا
التعديل.
 وزير التجارة د .يوسف العلي:ق��ان��ون ح�م��اي��ة املستهلك م��وج��ود
ف ��ي ال��دي �ب��اج��ة وت ��م االت� �ف ��اق على
ازالة او اكثر الننا نتكلم عن صفة
ال �ت��اج��ر ول� �ي ��س امل �ق �ص��ود ت��اج��را
واحد فقط وهذا غير صحيح.

د .عودة الرويعي

امل� ��ادة ال��راب �ع��ة تتكلم ع��ن ع��دم
ان�ح�ص��ار اس �ت �ي��راد ال�س�ل�ع��ة على
ش� �خ ��ص واح � � ��د ب �م �ع �ن��ى ان � ��ه ل��ن
يكون هناك احتكار وه��ذا الكالم
ال ينطبق على االفراد.
م ��ا ي �ع �ن �ي �ن��ي ه ��و ت �ن �ظ �ي��م ق�ي��د
ال��وك��االت وهناك تمتع بنوع من
ال�ح�م��اي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ن�ص��وص
كلها ال تعطي مجاال من قريب او
بعيد ملعنى االحتكار.
وان ي� � �ك � ��ون االس � � �ت � � �ي� � ��راد م��ن
ن�ف��س ب�ل��د ال�ت�ص��دي��ر ال�ق�ص��د بها
االتيان باملنتج االصلي ال ان يتم
االس �ت �ي��راد م��ن ب �ل��د آخ ��ر وت�ب�ق��ى

الهاجري يطالب بإقالة رئيس اللجان
الطبية بهيئة اإلعاقة من منصبه
ح � � � � ��ذر رئ� � � �ي � � ��س ل� � �ج� � �ن � ��ة ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة البرملانية
ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري رئيس
ال �ل �ج��ان ال�ط�ب�ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ش� ��ؤون ذوي االع � ��اق � ��ة د .ع�ل��ي
ال �ك �ن��دري م��ن اس �ت �م��رار األس �ل��وب
السيئ ال��ذي يعامل به املراجعني
من فئة ذوي االحتياجات الخاصة
ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان ال �ط �ب �ي��ة وأص� �ح ��اب
ال�ح��االت الحرجة الــذين يطلبون
ت �ش �خ �ي��ص ح ��االت� �ه ��م م �ب �ي �ن��ا أن
رئ �ي��س ال �ل �ج��ان ال �ط �ب �ي��ة ي�ت�ع��ام��ل
م�ع�ه��م ب�م�ن�ت�ه��ى ال�ت�ع��ال��ي وال�ك�ب��ر
ويتلفظ عليهم بألفاظ سيئة.
وش� ��دد ال �ه��اج��ري ف��ي تصريح
صحــــافي عــــلى أن هـــذا الشخص
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ماضي الهاجري

نسي انه طبيب ويجب ان يتعامل
مع فـــئة شاء القدر أن تكون معاقة
معاملة خاصة.

وت� �س ��اءل ال� �ه ��اج ��ري :أل ��م يكف
ه��ذا الطبيب ال��ذي يعامل بغلظة
امل ��راج� �ع�ي�ن ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان ال �ط �ب �ي��ة
ال �ظ �ل ��م ال� ��واق� ��ع ع �ل ��ى ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة
م ��ن ع� ��دم وج � ��ود م �ق �ي��اس واض ��ح
ل�ت�ش�خ�ي��ص اإلع ��اق ��ة وم�ع��ام�ل�ت�ه��م
ب � �ح � �س ��ب األه � � � � � � ��واء ال �ش �خ �ص �ي ��ة
للقائمني ع�ل��ى ال�ل�ج��ان وال�ت�ف��رق��ة
ف � ��ي ال �ت �ش �خ �ي ��ص وع� � � ��دم وج � ��ود
العدالة في تلك اللجان؟
وطالب الهاجري وزير الصحة
د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي وم ��دي ��ر ه�ي�ئ��ة
اإلعاقة بأن يتحمال مسؤولياتهما
وسرعة اتخاذ اجراءاتهما بإقالته
من هذا املنصب.

املسألة محل نقاش.
 الرئيس مرزوق الغانم :الوزيراسهب في الشرح وهناك تعديالت
م�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا وس �ن �ص��وت عليها
مداولة اولى.
 س �ع��دون ح �م��اد :ه��ذا ال�ق��ان��ونن� �س� �خ ��ة م � ��ن ق � ��ان � ��ون ال� �س� �ع ��ودي ��ة
وع � �م� ��ان ون � � ��واب ال� �غ ��رف ��ة ه� ��م م��ن
س� � � ��ووا ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ح� �ت ��ى ان �ه��م
ألغوا كلمة «أو أكثر» فهم يريدون
االح � �ت � �ك� ��ار وك� ��ذل� ��ك أل � �غ� ��وا امل � ��ادة
العاشرة بالكامل والتعديالت من
ال �ن��واب اآلخ��ري��ن ق��دم��وا تعديالت
ج� �ي ��دة ل �ك �س��ر االح� �ت� �ك ��ار ون��رج��و

التصويت على املداولة االولى.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ال �ق��ان��ونم�ه��م ج��دا ال �ق��ان��ون ال�ق��دي��م اصبح
سببا ف��ي االح �ت �ك��ار وال�ت�ع��دي�لات
ال�ج��دي��دة بفتح امل�ج��ال للمنافسة
وال� �ح ��ري ��ة ف ��ي ال� �ش ��راء  -ال �ق��ان��ون
يحتاج الى دراسة متأنية وارى ان
ت��أخ��ذ ال�ت�ع��دي�لات وق�ت�ه��ا وت��ذه��ب
الى اللجنة.
 ف � �ي � �ص� ��ل ال � � �ك � � �ن� � ��دري :س �ج��لللتاريخ دور رئيس مجلس االمة
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الرويعي :لكتف
بالتصويت على
القانون في
المداولة األولى
وتحال التعديالت
إلى اللجنة
دشتي :لسنا ضد
التاجر الكويتي
ولكن المجلس
لن يمرر شيئا على
حساب المواطن

اللغيصم يسأل العبيدي عن
تراخيص المستشفيات الخاصة
ق��دم ال�ن��ائ��ب س�ل�ط��ان اللغيصم
س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .علي
العبيدي طالب في نصه بتزويده
في اآلتي:
 ت � ��راخ� � �ي � ��ص امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��اتالخاصة وأسماء الشركات املالكة؟
 امل �س ��اح ��ات واألراض� � � ��ي ال�ت��يخ� �ص� �ص ��ت م� � ��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ل� �ه ��ذه
املستشفيات؟
 م ��راح ��ل ان� �ج ��از ك ��ل م �ش��اري��عاملستشفيات ال�ت��ي تحت االن�ج��از
والتاريخ املتوقع النهاء كل منها؟
 ه � ��ل ت � ��م ت� ��وس � �ع� ��ة واض � ��اف � ��ةم�س��اح��ات واراض للمستشفيات
ب� � � � � �غ � � � � ��رض ال� � � � �ت � � � ��وس� � � � �ع � � � ��ة ب � �ع� ��د
التخصيص؟

سلطان اللغيصم

 ع� ��دد امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ت ��ي ت��ماالن �ت �ه��اء م��ن ان�ش��ائ�ه��ا ح�ت��ى اآلن
واملستشفيات ال�ت��ي خصص لها

أرض ولم تنشأ حتى اآلن؟
 اس� �ب ��اب ال �ت��أج �ي��ل ف ��ي ب��اق��يامل �س �ت �ش �ف �ي��ات واالج � � � ��راءات ال�ت��ي
اتبعتها الوزارة حيال ذلك؟
 ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل�ك��لمستشفى؟
 ه��ل ت �ف��ي اخ �ت �ص��اص��ات ه��ذهامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب��ال �ح��اج��ة الفعلية
ل �ل �م��رض��ى خ��اص��ة ال�ت�خ�ص�ص��ات
النادرة؟
 نالحظ ان اغلب املستشفياتالخاصة متجهة نحو تخصصات
م�ع�ي�ن��ة ف �ق��ط ف �م��ا ت��وج��ه ال � ��وزارة
ل�خ�ل��ق ال �ت��وازن وس��د ال�ن�ق��ص في
التخصصات النادرة؟
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صباح الخالد :إلغاء الدعوم غير وارد
في قاموس الحكومة نهائيا
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الزلزلة :إلزام التاجر
االستيراد من نفس
بلد المنشأ غير
صحيح

ال� ��ذي م �ن��ذ ت �ع��رف��ت ع�ل�ي��ه ف��ي ه��ذا
املجلس ويقول كونوا مع املواطن
وقلت له ان��ت تاجر اب��ن تاجر قال
لي األهم املواطن الكويتي.
ت ��وج �ي �ه ��ات ��ك ون� �ص ��ائ� �ح ��ك ل�ن��ا
وم�ش��اورت��ك ف��ي ك��ل ام��ر تصب في
مصلحة امل��واط��ن واذك��رك��م بعقد
 B.M.Wال��ذي رفضه عندما تسلم
ال� ��رس� ��ال� ��ة ف� �ش� �ك ��را ل� ��ك ي��اب��وع �ل��ي
وشكرا السرتك الكريمة.
م �ن��ذ ع ��ام  1965ل��م ي �ط��رق اح��د
ب ��اب ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال� �ي ��وم ه�ن��اك
تعديالت ومناقشات مهمة وهذا
ال �ق��ان��ون س ��وف ي�ك�س��ر االح �ت �ك��ار
ويفعل مبدأ املنافسة.
 ح � �م� ��ود ال� � �ح� � �م � ��دان :ت �ق��دم �ن��ابتعديالت وان�ب��ه ان��ه ف��ي القاعدة
ال �ش��رع �ي��ة ال ��دل �ي ��ل اذا ط� ��رأ ع�ل�ي��ه
االح � �ت � �م� ��ال ب� �ط ��ل ب � ��ه االس� � �ت � ��دالل
اس� �ت ��دالل ��ه ف ��ي م ��وض ��وع ح �م��اي��ة
املستهلك وعندما قرأنا ما انتهت
ال� �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة رأي � �ن� ��ا خ �ل��اف ذل ��ك
ف �ه �ن��اك ارت� �ف ��اع االس� �ع ��ار بطريقة
غ �ي ��ر ط �ب �ي �ع �ي��ة واه� ��اب� ��ت ال �ل �ج �ن��ة
بالوزير ان يراقب ارتفاع االسعار
واس� � �ت � ��دالل ال� ��وزي� ��ر ه� ��و ن��اق��وس
الخطر يدق على وزارة التجارة.

ن��ري��د م��ن ال ��وزي ��ر ال �ت �ع��اون مع
م �ق �ت ��رح ��ات ال � �ن� ��واب وان ي�ح�س��م
االم��ور ب��أن االم��ر ال��ذي يطرأ عليه
االحتمال نضعه في امر حاسم.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :اس��اس��ا ق��ان��ونالوكاالت مخالف ملنظمة التجارة
العاملية واصبح هناك شيء اسمه
وك �ي ��ل وج � �م ��ارك ال �ك��وي��ت ت �ص��در
اح�ك��ام��ا تمنع اي منتج ل��ه وكيل
محلي اال بموافقته.

دائ �م��ا امل�ن�ت��ج غ�ي��ر ب�ل��د الشركة
اه��م ش��يء ه��ي امل��واص�ف��ات الفنية
من خالل قياس الجودة وال يوجد
وك �ي ��ل ح �ص ��ري ال� �ي ��وم ف�ل�اب ��د م��ن
م��واك �ب��ة امل��رح �ل��ة امل��ال �ي��ة ب��اع�ط��اء
اك �ث��ر م��ن وك �ي��ل ل�ك��ن ال�ف�ي�ص��ل هو
امل� ��واص � �ف� ��ات وال� �ق� �ي ��اس ��ات ه �ن��اك
م �ن �ت �ج��ات م� � � ��زورة وامل� ��واص � �ف� ��ات
تختلف.
 -د .يوسف الزلزلة :اتمنى النظر

ف ��ي ال �ت �ع��دي��ل األش � �م ��ل ون �ص��وت
ع �ل �ي��ه اآلن وم � ��ن ث� ��م ال �ت �ع��دي�ل�ات
األخرى نرجئها للمداولة الثانية.
 الرئيس م��رزوق الغانم :بقيةال �ت �ع��دي�لات ت��درس �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة في
املداولة الثانية.
 وجرى التصويت نداء باالسمع� �ل ��ى امل � � ��داول � � ��ة االول� � � � ��ى وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة  37الحضور .37

فيما أكد النائبان راكان النصف
وأح � �م� ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي أن م� ��ن ح��ق
العضو املنتدب في الهيئة العامة
لالستثمار بدر السعد الدفاع عن
ن �ف �س��ه ب �ش ��أن االت� �ه ��ام ��ات امل �ث ��ارة
ض��د ه��و واش �ق��اءه ط��ال�ب��ا بإحالة
املستندات ف��ي ه��ذا امل��وض��وع الى
النيابة ال�ع��ام��ة او هيئة مكافحة
الفساد للفصل فيها.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال �ن �ص��ف:
ال � �ي� ��وم ك� � ��ان ه � �ن� ��اك ه � �ج� ��وم ع �ل��ى
العضو املنتدب في الهيئة العامة
لالستثمار ب��در السعد ل��رده على
أح ��د ال� �ن ��واب م�ض�ي�ف��ا :وإلي �م��ان��ي
ال � �ت� ��ام ب � ��أن ال� �ن ��ائ ��ب ه� ��و ال��وك �ي��ل
وامل� ��واط� ��ن ه ��و األس� � ��اس واألص� ��ل
في املوضوع فمن حق أي مسؤول
أن يدافع عن نفسه وم��ن حق بدر
ال �س �ع ��د أن ي � ��رد ط ��امل ��ا ات� �ه ��م ه��و
وأشقاؤه.

وأض� ��اف ال�ن�ص��ف ف��ي تصريح
صحافي :ولكن لنرى ماهي هذه
االت �ه��ام��ات ض��د ب ��در ال�س�ع��د وإن
كان مخطئا فأحيلوه على للنيابة
م�ش�ي��را إل ��ى ان ه �ن��اك ق�ض�ي��ة منذ
عام  2007تثار من لجنة إلى أخرى
والقضية لم تنته بعد مشيرا إلى
ان ق �ض �ي��ة اإلك� �ت� �ت ��اب ف� ��ي اح� ��دى
الشركات بقيمة  100فلس للسهم
ق�ب��ل أن يصبح قيمة ال�س�ه��م 300
فلس في ذل��ك العام إال أن��ه أصبح
سعر السهم اليوم  30فلس.
وأش ��ار إل��ى ان��ه ي�ت��م محاسبته
ع�ل��ى ع ��دم اف �ت �ت��اح االك �ت �ت��اب أم��ام
امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي اح� � ��دى ال �ش��رك��ات
الف �ت��ا ب��ال �ق��ول :ان ��ه م ��ن الطبيعي
ان ال �ش��رك��ة امل�ق�ف�ل��ة ال ي �ك��ون فيها
اكتتاب عام وانما االكتتاب العام
ي ��أت ��ي ب� �م ��رس ��وم م �ش �ي ��را إل � ��ى ان
قضية ب�ي��ع ال�س�ع��د ع�ق��ار لشقيقة

ات �ض��ح أن ه� ��ذا ال �ع �ق��ار ب �ي��ع قبل
تولي السعد بعام.
وت� ��اب� ��ع :ل �ي��س دف ��اع ��ا ع ��ن ب��در
ال� �س� �ع ��د ب � ��ل ت ��وض� �ي� �ح ��ا ل�ل�أم ��ور
ونقول إذا كانت هناك شبهة على
السعد فليتم إحالته إل��ى النيابة
أو م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وه �ن ��اك يتم
الفصل مستدركا :ال يمكن القبول
ب ��أن ي�ت��م ت� ��داول ال�ق�ض�ي��ة خ�ل�ال 9
سنوات دون أن يتم حسمها وهل
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق م �ح �م��د امل �ط �ي��ر
م�س�ت�ف�ي��د م��ن األم� ��ر أم ال م�ط��ال�ب��ا
بإحالة املستندات إل��ى النيابة أو
مكافحة الفساد.
وت � � �س� � ��اءل ال � �ن � �ص� ��ف :ه � ��ل ي �ت��م
إثارة القضية من أجل االستهالك
السياسي مشيرا إل��ى ان التعامل
مع أي قضية يجب اإلص��رار على
ح �س �م �ه��ا وه� ��و م ��ا ط �ب �ق �ن��اه ع�ل��ى
أن� �ف� �س� �ن ��ا ف� ��ي ق �ض �ي ��ة ال� �ح� �ي ��ازات

ال ��زراع� �ي ��ة م ��ؤك ��دا ان م ��ن ح ��ق أي
مواطن أن ي��رد على أي نائب وأن
ال�ن��واب ليسوا محصنني وذات�ه��م
ليست مصانة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب أح�م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي إن ��ه ت ��م س �ح��ب رس��ال��ة
ل �ج �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � � ��وال ال �ع��ام ��ة
ب� �ش ��أن إل � � ��زام ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ت �ق��دي��م
امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ي�ط�ل�ب�ه��ا دي ��وان
املحاسبة ف��ي ش��أن املخالفات في
احدى الشركات كون الرسالة تمت
بصورة غير الئحية وأن املجلس
ل��م يكلف اللجنة بعد بالتحقيق
في هذا الشأن.
وت ��اب ��ع :ن��رف��ض ال �ه �ج��وم على
العضو املنتدب في الهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب� � ��در ال� �س� �ع ��د ل � ��رده
ع �ل��ى أح� ��د ال� �ن ��واب وه� ��و شخص
ن� �ك ��ن ل � ��ه ك � ��ل اح� � �ت � ��رام وي �ف �ت ��رض
ب� �ن ��واب م �ج �ل��س األم � ��ة امل �ح��اف �ظ��ة

طنا :ربط الصيانة
بالمنتج فقط يثير
عالمات الشك
الشيخ صباح الخالد

سعدون حماد

 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :تمكسر اح�ت�ك��ار ال��وك��االت التجارية
للمرة االولى منذ عام  1965ونحن
دائ�م��ا واب��دا م��ع امل��واط�ن�ين وترفع
الجلسة ال��ى الساعة التاسعة من
صباح غد (اليوم)

النصف والقضيبي :نطالب بإحالة االتهامات
ضد العضو المنتدب لالستثمار على النيابة
ع �ل��ى القوانني وال� �ل ��وائ ��ح وع ��دم
اختراقها ولكن م��ع األس��ف اليوم
األخ � � ��وة ت �ه �ج �م��وا ع �ل �ي��ه ألن � ��ه ل��م
يتعاون مع ديوان املحاسبة وهذا
أمر مخالف للنظم.
وق � � � � � ��ال :ن � �ح� ��ن ك � � �ن� � ��واب ن �م �ث��ل
االم ��ة م��ؤت�م�ن�ين أن نحافظ على
ك��رام��ة امل��واط�ن�ين ول��ن نتدخل في
ش�خ��وص�ه��م ال �ك��ري �م��ة وال�ت�ج��ري��ح
في عوائلهم بسبب تمتع النواب
ب��ال�ح�ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن رد السعد لم يأت فيه أي تهجم
ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة أو ع �ل��ى أح��د
ال � �ن� ��واب وأن � ��ه ط ��ال ��ب ب ��إح ��ال ��ة أي
مستندات ضده إلى النيابة ونحن
مع االتجاه ال��ذي دع��ا إليه السعد
ل�ك�ش��ف ال�ح�ق��ائ��ق ول�ل�ح�ف��اظ على
املصلحة العامة.

الروضان :اإلصرار
على االستيراد من
بلد اإلنتاج مرفوض
وغير مقبول
حماد :هذا القانون
نسخة من قانون
السعودية وعمان
الحريجي :التعديالت
الجديدة تفتح
الباب للمنافسة
والحرية في الشراء
الحمدان :هناك
ارتفاع في األسعار
بطريقة غير
طبيعية وعلى
الوزير مراقبتها
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إقرار قانون الوكاالت التجارية
في المداولة األولى
الدستور تنشر نص مشروع
قانون بتنظيم الوكاالت التجارية
كما وافق عليه المجلس
في المداولة األولى كاآلتي:
المادة األولى:
ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق أح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
يقصد ب��ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة ك��ل ات�ف��اق
يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني
إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو
ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو
تقديم خدمات بصفته وكيال أو موزعا
أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص
للمنتج أو املورد األصلي نظير ربح أو
عمولة.
المادة الثانية:
مع مراعاة القواعد التي يتضمنها
ال�ق��ان��ون رق��م ( )68لسنة  1980املشار
إل� �ي ��ه ف ��ي ش � ��أن ال � ��وك � ��االت ال �ت �ج��اري��ة
يشترط فيمن ي��زاول أع�م��ال ال��وك��االت
التجارية ما يلي:
 1أن ي� �ك ��ون ش �خ �ص��ا ط �ب �ي �ع �ي��ا أو
م �ج �م ��وع ��ة أش � �خ � ��اص ط �ب �ي �ع �ي�ي�ن م��ن
حاملي الجنسية الكويتية أو أن يكون
شخصا اع�ت�ب��اري��ا على أال تقل حصة
ال �ش��ري��ك ال �ك��وي �ت��ي ف��ي رأس م��ال��ه عن
. % 51
 2أن ي � �ك� ��ون م� �ق� �ي ��دا ف � ��ي ال �س �ج��ل
التجاري.
 3أن ي �ك ��ون م��رخ �ص��ا ل ��ه ب �م��زاول��ة
النشاط الذي تشمله الوكالة.
 4أن ي�ك��ون مرتبطا ب��امل��وك��ل بعقد
وكالة مباشرة أو مرتبطا بمن له الحق
القانوني في تمثيله.
 ي�ج��وز أن ي�ك��ون للموكل أك�ث��ر منوكيل وموزع( .موافقة عامة)
المادة الثالثة:
ي �ش �ت��رط أن ي�ت�ض�م��ن ع �ق��د ال��وك��ال��ة
التجارية البيانات اآلتية:
 -1اس� ��م ال��وك �ي��ل أو امل� � ��وزع واس ��م
املوكل وجنسيته.
 -2السلع أو املنتجات أو الخدمات
التي يشملها العقد.
 -3حقوق والتزامات كل من املوكل
وال��وك �ي��ل أو امل� ��وزع وم ��دى مسؤولية
املوكل عن التزامات الوكيل في مجال
تمثيله له.
 -4منطقة عمل الوكيل أو املوزع.
 -5مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
 -6كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها.
 -7أي ش� ��روط أخ� ��رى ي �ت��م االت �ف��اق
عليها ب�ين امل��وك��ل وال��وك�ي��ل أو امل��وزع
وال تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ال ينحصر اس �ت �ي��راد أو ت��وف�ي��ر أي
سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها
وإن ك��ان ح�ص��ري��ا ول��و اش�ت�م�ل��ت على
ح� ��ق اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ع�ل�ام ��ة ال �ت �ج��اري��ة

المادة الثانية عشرة:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل
م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة على
م�س�ت�خ��رج��ات م��ن ص�ح�ي�ف��ة ال�ق�ي��د في
س�ج��ل ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة وف��ي حالة
عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
ي �ص��در وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
الئحة بقيمة الرسوم املستحقة لتنفيذ
هذا القانون.

جانب من التصويت على مشروع قانون الوكاالت

شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها أو
ي��وف��ره��ا ش��روط وأح�ك��ام ه��ذا القانون
والئحته التنفيذية.
وف � � ��ي ج� �م� �ي ��ع األح � � � � � ��وال ي � �ج ��ب أن
تتوافر في السلع التي يتم استيرادها
أو ت��وف �ي��ره��ا ال � �ش ��روط وامل ��واص �ف ��ات
ال� �ق� �ي ��اس� �ي ��ة ال � �ع ��امل � �ي ��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
امل�ع�ت�م��دة ف��ي ال�ك��وي��ت وش ��روط كفالة
املصنع التي يلتزم بها الوكيل وأن يتم
التعامل باملثل مع ال��وك�لاء واملوزعني
ل �ن �ف��س ال �س �ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات ل� ��دى دول
مجلس ال�ت�ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي( .م��واف�ق��ة
عامة)
المادة الخامسة:
ي� �ق ��دم ال ��وك� �ي ��ل أو امل� � � ��وزع ل�ل�س�ل��ع
واملنتجات  -إذا ما تم استيرادها من
ق�ب��ل ط ��رف ث��ال��ث  -خ��دم��ات ال�ص�ي��ان��ة
واإلص �ل�اح ال�ت��ي يقدمها للسلع التي
يتولى تسويقها في الكويت وذلك في
حالة موافقة املنتج أو املوكل على كفالة
هذه السلع واملنتجات وما يلزمها من
خ��دم��ات وب�ش��رط أن ت�ك��ون السلعة أو
املنتج التي استوردها الطرف الثالث
ب ��ذات ال �ن��وع للسلع وامل�ن�ت�ج��ات التي
يتولى الوكيل أو امل��وزع تسويقها في
ال �ك��وي��ت وأن ت �ت��واف��ر ف��ي ه ��ذه السلع
ش � ��روط وم �ق��اي �ي��س ال� �ج ��ودة ال�ع��امل�ي��ة
وم��واص �ف��ات �ه��ا ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وأن ت�ك��ون
خالية من أي عيوب في التصنيع.
وت� �ش� �م ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ت ��وف� �ي ��ر ق�ط��ع
الغيار بالنسبة للسلع واملنتجات التي
تحتاج إل��ى قطع غ�ي��ار وك��ذل��ك توفير
الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون
استيفاء أي زي��ادة على األسعار التي
تقدم لعمالء الوكيل( .موافقة عامة)
المادة السادسة:
ي �س �ت �م��ر ال �ع �م��ل ب �س �ج��ل ال ��وك ��االت
ال�ت�ج��اري��ة ال�ق��ائ��م ل��دى وزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة وتقيد فيه جميع الوكاالت
ال�ت�ج��اري��ة امل�ق�ب��ول��ة وف �ق��ا ألح �ك��ام ه��ذا

القانون .وال يعتد بأي وكالة تجارية
غ �ي��ر م �ق �ي��دة ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ج��ل ك �م��ا ال
تسمع الدعوى بشأنها.
المادة السابعة:
ي �ج��ب ع �ل��ى ال��وك �ي��ل أو امل� � ��وزع في
ال��وك��ال��ة ال �ت �ج��اري��ة أن ي�ط�ل��ب ق�ي��ده��ا
ف ��ي س �ج��ل ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة على
النموذج املعد لذلك.
وي � � �ج � ��ب ع � �ل � ��ى وزارة ال � �ت � �ج � ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة أن ت�ب��ت ف��ي ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
إل�ي�ه��ا ل�ق�ي��د ال��وك��ال��ة ال �ت �ج��اري��ة خ�لال
ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ تقديمه على
النموذج املعد لذلك وإال اعتبر الطلب
م ��رف ��وض ��ا وأن ت �ع �ل��ن ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ع � ��ن ك � ��ل ط� �ل ��ب ت � ��م ق �ب��ول��ه
وجميع البيانات الجوهرية املتعلقة
به وعليها أن تمنح الوكيل ال��ذي قبل
ط�ل�ب��ه ش �ه��ادة ت�ث�ب��ت ق�ي��د ال��وك��ال��ة في
السجل املعد لذلك( .موافقة عامة).
المادة الثامنة:
ل � � � ��وزارة ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة أن
ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة
ال �ت �ج��اري��ة وع �ل �ي �ه��ا إخ� �ط ��ار ص��اح��ب
ال � �ش� ��أن ب � �ص� ��ورة م� ��ن ال� � �ق � ��رار ب �ك �ت��اب
م��وص��ى ع�ل�ي��ه ب�ع�ل��م ال��وص��ول أو ب��أي
وسيلة أخرى يتحقق بها اإلخطار.
وملن رفض طلبه أن يطعن في القرار
أم ��ام امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة خ�ل�ال ستني
يوما من تاريخ إعالنه بالرفض.
المادة التاسعة:
م� � ��ع م � � ��راع � � ��اة أح � � �ك� � ��ام ال� � ��وك� � ��االت
التجارية في قانون التجارة الكويتي
ي �ج��وز إع � ��ادة ق�ي��د ال��وك��ال��ة ف��ي سجل
الوكاالت التجارية باسم وكيل جديد
في الحاالت التالية:
أ -أن تكون الوكالة املسجلة سابقا
قد انتهت بالتراضي بني أطرافها.
ب -أن تكون الوكالة املسجلة سابقا
قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.

ج -أن ت � �ك� ��ون ال� ��وك� ��ال� ��ة امل �س �ج �ل��ة
س��اب �ق��ا ق��د ان �ت �ه��ى أج �ل �ه��ا امل �ح��دد في
ع�ق��د ال��وك��ال��ة .وذل ��ك دون إخ�ل�ال بحق
الوكيل األول في استيفاء كافة الحقوق
والتعويضات املقررة قانونا.
المادة العاشرة:
ي �ل �ت ��زم ال ��وك� �ي ��ل أو امل� � � ��وزع ح�س��ب
األحوال بما يلي:
 -1ت��وف �ي��ر ال �س �ل��ع أو امل �ن �ت �ج��ات أو
ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت �ح �ت��اج �ه��ا وك��ال �ت��ه
بصفة دائمة بشكل كاف وكذلك الحال
ل�ق�ط��ع ال �غ �ي��ار ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�س�ل��ع ال�ت��ي
ت �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا وذل� ��ك ش ��رط اس �ت �م��رار
توافرها في بلد اإلنتاج.
 -2توفير ال��ورش الالزمة للصيانة
والتصليح التي تحتاجها السلع محل
ال ��وك ��ال ��ة وت �ق��دي��م ج �م �ي��ع ال �ض �م��ان��ات
ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا امل �ن �ت �ج��ون م ��ع م��راع��اة
املواصفات القياسية للدولة.
وف��ي ح��ال��ة ان�ت�ه��اء ال��وك��ال��ة تستمر
ال� �ت ��زام ��ات ال��وك �ي��ل أو امل� � ��وزع امل �ش��ار
إل �ي �ه �م��ا مل� ��دة س �ت��ة أش �ه ��ر م ��ن ت��اري��خ
انتهائها أو إل��ى حني تعيني وكيل أو
موزع جديد أيهما أقرب.
 -3االحتفاظ باملستندات املوضحة
السعار السلع من مصادرها باإلضافة
ال � ��ى م �س �ت �ن��دات ت��أم �ي �ن �ه��ا وش�ح�ن�ه��ا
ونقلها ورس��وم�ه��ا الجمركية على أن
ت�ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية امل�س��روف��ات
غير املستندين.
المادة الحادية عشرة:
ي �ج��وز ل�ل��وك�ي��ل أو امل� ��وزع أن يعني
م��دي��را إلدارة وك��ال �ت��ه وع �ل �ي��ه إخ �ط��ار
وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ب��اس��م هذا
امل��دي��ر خ�ل�ال ث�ل�اث��ة أش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
تعيينه وذلك بخطاب مسجل.
وم � � ��ع ع � � ��دم اإلخ � �ل � ��ال ب �م �س��ؤول �ي��ة
الوكيل أو امل��وزع يكون مدير الوكالة
التجارية مسؤوال عن كل تصرف يقع
منه باملخالفة ألحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة:
يجب على الوكيل أو امل��وزع أو من
ينوب عنه أو الورثة وكذلك على مدير
الشركة الوكيلة أو املوزعة أن يقدم إلى
ال ��وزارة طلبا لشطب قيد ال��وك��ال��ة من
سجل ال��وك��االت التجارية خ�لال ثالثة
أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء ال��وك��ال��ة ألي
س�ب��ب م��ن األس �ب��اب أو ل�ح��دوث ف�ق��دان
ال��وك �ي��ل أو امل� � ��وزع ألي م ��ن ال �ش ��روط
املنصوص عليها في املادة الثانية من
هذا القانون على أن يكون هذا الطلب
مشفوعا باملستندات املؤيدة له.
ويجب على األشخاص املشار إليهم
في الفقرة األولى عند حدوث تغيير أو
تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا
بطلب التأشير بذلك في السجل املشار
إليه وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ
التغيير أو التعديل.
المادة الخامسة عشرة:
ي�ع��اق��ب ب �غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن خمسة
آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف
دي �ن ��ار ك ��ل م ��ن ذك ��ر ف ��ي امل �ك��ات �ب��ات أو
امل�ط�ب��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��أع�م��ال وك��ال�ت��ه
ال �ت �ج��اري��ة أو ن �ش��ر ب� ��أي وس �ي �ل��ة م��ن
وس ��ائ ��ل ال �ن �ش��ر أن ��ه وك �ي��ل ل �ش��رك��ة أو
منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو
خدمات دون أن يكون وكيال مقيدا في
سجل الوكاالت التجارية.
وف��ي ح��ال��ة ال �ع��ودة ي�ع��اق��ب بغرامة
ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد
على عشرين ألف دينار.
وي�ج��وز الحكم ب��إغ�لاق امل�ح��ل ال��ذي
وقعت فيه املخالفة ملدة ال تجاوز ثالثة
أش �ه��ر أو ب��إل �غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص وإغ�ل�اق
امل�ح��ل نهائيا وتعلق على ب��اب املحل
ل��وح��ة بشكل ظ��اه��ر تتضمن منطوق
الحكم الصادر بإغالق املحل.
المادة السادسة عشرة:
ي�ع��اق��ب ب ��ذات ال�ع�ق��وب��ة امل�ن�ص��وص
عليها ف��ي امل ��ادة ال�خ��ام�س��ة ع�ش��رة كل
من قدم إلى الجهة املختصة أو غيرها
م ��ن ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة م �ع �ل��وم��ات أو
ب� �ي ��ان ��ات ي �ع �ل��م أن� �ه ��ا غ �ي ��ر ص�ح�ي�ح��ة
فيما يتعلق بقيد ال��وك��ال��ة ف��ي سجل
ال � ��وك � ��االت ال �ت �ج ��اري ��ة أو ش �ط �ب �ه��ا أو
تعديل البيانات الخاصة بها وتأمر
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املحكمة م��ن ت�ل�ق��اء نفسها بتصحيح
ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات وف �ق��ا ل�ل�أوض ��اع وف��ي
املواعيد التي تحددها.
المادة السابعة عشرة:
م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أي��ة ع�ق��وب��ة أش��د
ي�ن��ص ع�ل�ي�ه��ا أي ق��ان��ون آخ ��ر ي�ع��اق��ب
بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد
على ألفي دي�ن��ار ك��ل م��ن خالف أحكام
ال �ب �ن��دي��ن  1و 2م ��ن امل � � ��ادة ال �ع��اش��رة
م ��ن ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون وذل � ��ك م ��ع ال �ت��زام��ه
بالتعويض وف�ق��ا ل�ق��واع��د املسؤولية
املدنية عند االقتضاء.
ك �م ��ا ي �ع ��اق ��ب ب� �غ ��رام ��ة ال ت� �ق ��ل ع��ن
خ�م�س�م��ائ��ة دي �ن��ار وال ت �ج��اوز خمسة
آالف دينار كل من يخالف أحكام املادة
الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
ي � �ك ��ون ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي �ص��در
ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ق � ��رار م ��ن وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة م��راق�ب��ة تنفيذ أح�ك��ام هذا
ال �ق��ان��ون وال� �ق ��رارات ال �ص��ادرة تنفيذا
ل��ه ص �ف��ة ال�ض�ب�ط�ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ول�ه��م
ف ��ي س �ب �ي��ل ذل� ��ك ح ��ق دخ � ��ول امل �ح�لات
وامل �ن �ش��آت وتفتيشها واالط�ل��اع على
م �س �ت �ن��دات �ه��ا وس� �ج�ل�ات� �ه ��ا وت �ح��ري��ر
محاضر ضبط املخالفات لهذا القانون
وع�ل�ي�ه��م االل� �ت ��زام ب �س��ري��ة امل�ع�ل��وم��ات
التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وت�ن�ظ��م ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة كيفية
ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال وإج � ��راءات الضبطية
القضائية.
المادة التاسعة عشرة:
ت �ت��ول��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
والتصرف واالدع��اء في الجرائم التي
تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون.
المادة العشرون:
ي �ص��در وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
الالئحة التنفيذية وال �ق��رارات املنفذة
ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�ل�ال م ��دة س�ت��ة أش�ه��ر
م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر ال �ق��ان��ون ب��ال �ج��ري��دة
الرسمية.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى القانون رقم ( )36لسنة 1964
املشار إليه.
المادة الثانية والعشرون:
ع � �ل � ��ى رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � ��وزراء
وال� ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
 التميمي :تم كسر احتكار الوكاالتالتجارية للمرة االول��ى منذ عام 1965
ونحن دائما وابدا مع املواطنني.
 وت � ��رف � ��ع ال� �ج �ل� �س ��ة ال� � ��ى ال �س ��اع ��ةالتاسعة من صباح غد (اليوم)
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الميزانيات :رفع فاتورة العالج بالخارج
إلى  310ماليين دينار في وزارة الصحة
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
ب � �ح � �ض ��ور وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح ��ة د.ع � �ل ��ي
العبيدي ملناقشة الحساب الختامي
ل � � � � � ��وزارة ال � �ص � �ح ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2014/2015وم �ل�اح � �ظ ��ات دي � ��وان
املحاسبة بشأنه وتبني لها ما يلي:
أوال :زي��ادة التنسيق مع الجهات
ال��رق��اب �ي��ة وت �ف �ع �ي��ل إدارة ال �ت��دق �ي��ق
الداخلي
أوض �ح��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه رغ ��م إف ��ادة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة َت �ح �س��ن م�س�ت��وى
التعاون م��ع ال ��وزارة ب�ص��ورة أفضل
ع�م��ا ك��ان ف��ي ال �س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة إال
أن �ه��ا م ��ا زال� ��ت ت ��رى ض � ��رورة زي ��ادة
التنسيق مع كافة الجهات الرقابية
وإي� � � �ج � � ��اد آل � � �ي� � ��ات أك� � �ث � ��ر ت �ف��اع �ل �ي��ة
وت � ��واص � �ل � �ي � ��ة ب � �ع � �ي� ��دا ع� � ��ن ال � �ط� ��رق
التقليدية للتجاوب معها بصورة
أس��رع في تسوية املالحظات مبينة
أهمية تفعيل إدارة التدقيق الداخلي
وت� �ق ��وي� �ت� �ه ��ا ب� ��ال � �ل� ��وائ� ��ح امل �ن ��اس �ب ��ة
والكوادر الوظيفية املؤهلة وإلحاق
ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ب��أع �ل��ى س �ل �ط��ة إش��راف �ي��ة
للحد م��ن األخ �ط��اء امل��ال�ي��ة واإلداري ��ة
واملحاسبية.
ث ��ان� �ي ��ا :ض �ب ��ط ال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
وتعزيز الجانب اإليرادي
وش � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض � ��رورة

ت � �ص� ��وي� ��ب امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات امل �ت �ع �ل �ق ��ة
بالجوانب اإليرادية ضمن متطلبات
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وم �ن �ه��ا ت�ن�ظ�ي��م
اس �ت �غ�ل�ال م ��راف ��ق ال� � � ��وزارة م ��ن ق�ب��ل
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وامل�ع��ال�ج��ة ال�ج��ادة
ألوج� � � � � ��ه ال� � �ق� � �ص � ��ور ال � � �ت� � ��ي ت � �ش ��وب
س �ج�لات ال � ��وزارة ف��ي ق�ي��د ومتابعة
إي��رادات �ه��ا ض�م��ن التعليمات املالية
إح �ك��ام��ا ل �ل��رق��اب��ة ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة أن
من املالحظات املسجلة تدني معدل
التسويات املحاسبية عليها ما أدى
إلى تضخمها لتصل إلى  25مليون
دينار ومن ضمنها مبالغ تعود لـ 13
سنة.
كما تعهد وزي��ر الصحة بتشكيل
لجنة مشتركة بني وزارت��ه والشركة
امل �ن �ظ �م��ة ل �ع �ق��د ال� �ض� �م ��ان ال �ص �ح��ي
ل � �ل� ��وص� ��ول إل� � � ��ى ت � �س� ��وي� ��ات ب� �ش ��أن
امل�لاح�ظ��ات املسجلة ف��ي ه��ذا الشأن
حفظا لحقوق الوزارة املالية.
ثالثا :تنظيم وحدات اتخاذ القرار
وب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ض� ��رورة وض��وح
ت �س �ل �س ��ل وح� � � � ��دات ات� � �خ � ��اذ ال � �ق� ��رار
داخ��ل ال ��وزارة تجنبا ل�ت�ك��رار بعض
املالحظات املسجلة في هذا الجانب
م��ن خ�لال االستناد إل��ى آراء اللجان
الفنية والطبية املتخصصة لحصر
مسؤولية متخذي تلك القرارات بدال
من شيوعها بما يساهم في ترشيد
اإلن � �ف ��اق وب �م ��ا ال ي �خ��ل ب��ال �خ��دم��ات

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ال�ط�ب�ي��ة امل�ق��دم��ة وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل
امل �ث ��ال م ��ا س�ج�ل��ه دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
م� ��ن إب� � � ��رام ع� �ق ��ود ص �ي ��ان ��ة ألج �ه ��زة
طبية بقيمة  10ماليني دينار دونما
الحاجة لها بشهادة فنيي الصيانة
ال � �ت� ��اب � �ع �ي�ن ل � � � �ل � � ��وزارة ف� �ي� �م ��ا ت ��ؤك ��د
املستويات اإلدارية العليا خالف ذلك
وهو ما يستدعي تنظيمها.
راب �ع��ا :رف��ع ك �ف��اءة إدارة وتنفيذ
عقود الوزارة
كما أوضحت اللجنة ضرورة رفع
كفاءة قطاعات الوزارة املعنية بإدارة
وت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��ود م ��ع إع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
بشكل جاد باإلجراءات والسياسات
اإلداري � ��ة امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ة دراس ��ة
العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة
عليها ومنها ما سجله الديوان على

 412م ��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
للطرح أو عدم التزام باملدة املحددة
ق��ان��ون��ا ل�ل��رد على لجنة املناقصات
املركزية أو طول بقائها بالوزارة بعد
ترسيتها وتكاد تكون وزارة الصحة
ه��ي العليا ب�ين ال�ج�ه��ات الحكومية
ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب م��ا يتسبب بتأخر
االس �ت �ف��ادة م��ن امل �ش��اري��ع واأله� ��داف
املرجوة منها في مواعيدها املقررة.
خ��ام �س��ا :ت��دن��ي م �س �ت��وى إن �ج��از
امل� � �ش � ��اري � ��ع اإلن � �ش � ��ائ � �ي � ��ة وال� � �ع �ل��اج
بالخارج
بينت اللجنة أنه ينبغي النظر في
مالحظات ديوان املحاسبة املسجلة
ب �ش��أن امل �ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة وع�ق��ود

نقل ال�خ�ب��رات الطبية ال�ت��ي تبرمها
الوزارة مع الجامعات واألكاديميات
ال�ط�ب�ي��ة وق �ض �ي��ة ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
كوحدة متكاملة للعمل على تالفيها
بشكل م��وض��وع��ي م��ع ت�ع��زي��ز الثقة
ب��ال �ج �ه��از ال �ط �ب��ي ال �ك��وي �ت��ي ال��زاخ��ر
ب��ال �ك �ف��اءات امل�ش�ه��ود ل�ه��ا مبينة أن
للوزارة  43مشروعا ونسبة اإلنجاز
فيها مجتمعة ال ت�ت�ع��دى  % 15ما
يشير إلى عدم تهيئة البيئة الطبية
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و امل� �خ� �ط ��ط ل� ��ه إض ��اف ��ة
إل��ى ك�ث��رة امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ي��ورده��ا
ديوان املحاسبة بشأن نقل الخبرات
الطبية من الجامعات واألكاديميات
الطبية ال�ت��ي تتعاقد معها ال ��وزارة
م� ��ن ع� � ��دم وف ��ائ� �ه ��ا ب ��االش� �ت ��راط ��ات
التعاقدية من توفير العدد املتعاقد
عليه من األطباء والفنيني والزيارات
ال �ط �ب �ي��ة وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى األج �ه ��زة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة وغ �ي��ره��ا
م��ا س��اه��م ف��ي رف ��ع ف ��ات ��ورة ال �ع�لاج
ب ��ال �خ ��ارج إل� ��ى  310م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ف��ي وزارة الصحة وح��ده��ا حسبما
وف � ��ق ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي األخ �ي ��ر
م��ع ك�ث��رة ال�ل�غ��ط ال��دائ��ر ب��إي�ف��اد غير
امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن وق � � �ص� � ��ور ل ��وائ� �ح� �ه ��ا
التنظيمية وعدم وجود ربط آلي مع
املكاتب الصحية الخارجية لتسوية
املستحقات املالية أوال بأول وغيرها
م��ن امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ب��ات��ت تحتاج

إل � ��ى وق� �ف ��ة ج� � ��ادة وخ� �ط ��ة واض �ح��ة
لتسويتها.
سادسا :الرقابة على األدوية
وش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
تطبيق األنظمة الرقابية املخزنية
على األدوية إحكاما للرقابة عليها
م ��ن خ�ل��ال إن� �ش ��اء ن �ظ��م آل �ي ��ة ت�ك�ف��ل
تحقيق ال��رق��اب��ة الفعالة عليها من
متابعة املنصرف منها وتوزيعها
ع� �ل ��ى امل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة وج ��رده ��ا
دوري� � ��ا وم �ع��رف��ة األدوي � � ��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة
الصالحية ووجود آليات للتخلص
منها خ��اص��ة وأن دي ��وان املحاسبة
ق��د س�ج��ل م��آخ��ذه ف��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
ع�ل��ى م��ا ق�ي�م�ت��ه  315م�ل�ي��ون دي�ن��ار
م � ��ا ي� �س� �ت ��دع ��ي ت �ص ��وي �ب �ه ��ا ض �م��ن
امل �ت �ط �ل �ب��ات ال��رق��اب �ي��ة ح��رص��ا على
املال العام.
سابعا :شؤون التوظف
ك� �م ��ا أوض � �ح � ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أه �م �ي��ة
وض � ��ع خ� �ط ��ة ج � � ��ادة ل �ض �ب��ط ورف� ��ع
ك �ف��اءة ش ��ؤون ال�ت��وظ��ف ف��ي ال ��وزارة
وال � �ت� ��ي وص� �ل ��ت إل � ��ى ح� ��د ال �ض �ع��ف
ف ��ي األداء امل �ه �ن��ي ووج� � ��ود ارت �ب ��اك
م��ال��ي وإداري حسبما ه��و وارد في
تقرير دي��وان املحاسبة مشددة على
ض��رورة تمكني دي��وان املحاسبة من
القيام بمهامه الرقابية وال��رد على
مكاتباته باإلضافة إلى التنسيق مع
ديوان الخدمة املدنية.

المعيوف يسأل عن قرارات ضد المجلس الجديد التحاد العمال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��دال �ل ��ه امل �ع �ي��وف
سؤاال إلى وزيرة الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل ووزي � � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح قال
ف�ي��ه ان االت�ف��اق�ي��ة ال��دول�ي��ة م��ن منظمة
العمل الدولية رقم ( )87بشأن الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
واالتفاقية الدولية رقم ( )98بشأن حق
التنظيم النقابي واملفاوضة الجماعية
ودس�ت��ور دول��ة الكويت ف��ي امل��واد (43
 )177 /وق��ان��ون ال�ع�م��ل ال�ك��وي�ت��ي رق��م
( )6ل�س�ن��ة  2010ال �ب��اب ال�خ��ام��س في
عالقات العمل الجماعية أكدت حماية
ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي واس�ت�ق�لال�ي�ت��ه م��ن أي
ت��دخ��ل وال �ح ��د م �ن��ه وال �ت �ض �ي �ي��ق على
ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي وال �ح��ري��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة
وحظر أي جهة إداري��ة من التدخل في
شأن من شؤون النقابات واالتحادات
العمالية.
وطالب املعيوف بإفادته عن اآلتي:
 ال� �ن� �ق ��اب ��ات األع� � �ض � ��اء امل �ن �ت �س �ب��ةلالتحاد العام لعمال الكويت وعددها

( )13نقابة من أصل ( )15عقدت مؤتمرا
طارئا النتخاب مجلس تنفيذي جديد
ل�ل�ات �ح��اد ب �ت��اري��خ  2015/10/8وت��م
ان �ت �خ��اب م�ج�ل��س م�ن�ت�خ��ب ج��دي��د من
خالل انتخابات شفافة.
مل � � ��اذا ل � ��م ت � �ص� ��در ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
للقوى العاملة شهادة ملن يهمه األمر
ل �ل �م �ج �ل��س امل �ن �ت �خ ��ب ال� �ج ��دي ��د ح�ت��ى
تاريخه؟
 م ��ا األس � �ب� ��اب أو امل � �ب � ��ررات ال �ت��يأدت إلى امتناع الهيئة العامة للقوى
ال�ع��ام�ل��ة م��ن إص ��دار ش �ه��ادة مل��ن يهمه
األمر للمجلس التنفيذي املنتخب؟
وما السند القانوني الذي استندت
عليه الهيئة العامة للقوى العاملة من
إص� ��دار ش �ه��ادة مل��ن ي�ه�م��ه األم ��ر حتى
تاريخه؟
 هل هناك نص قانوني في قانونال�ع�م��ل ( )6ل�س�ن��ة  2015ي�ع�ط��ي ال�ح��ق
للهيئة العامة للقوى العاملة االمتناع
ع ��ن إص � � ��دار ش� �ه ��ادة مل ��ن ي �ه �م��ه األم ��ر
للمجلس التنفيذي املنتخب؟ إن وجد

عبدالله املعيوف

ذل ��ك ال �ن��ص ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بنسخة
منه.
 يرجى ت��زوي��دي بكشوف وتوقيعأعضاء املؤتمر العام الطارئ لالتحاد
ال�ع��ام لعمال ال�ك��وي��ت املنعقد بتاريخ
 2015/10/8ك� �م ��ا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب�م�ح�ض��ر اإلش � ��راف ع�ل��ى االن�ت�خ��اب��ات
وت ��زوي ��دي بمحضر اج�ت�م��اع امل��ؤت�م��ر
العام املنعقد بتاريخ .2015/10/8

 ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ةبكتابها امل��ؤرخ في  2015/5/26حلت
امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ع��ام
ل��وج��ود ع��دد ( )7استقاالت باإلضافة
إلى وج��ود حكم محكمة تمييز سابق
ع�ل��ى أح��د أع �ض��اء امل�ج�ل��س التنفيذي
ال �ع��ائ��د ب �ح �ك��م إلن� �ه ��اء ع �ض��وي �ت��ه م��ن
ال� �ن� �ق ��اب ��ة .م� ��ا إج � � ��راء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للقوى العاملة بهذا الشأن؟ هل تم حل
املجلس التنفيذي أم ال؟
ه��ل امل�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال �ح��ال��ي له
الصفة القانونية والشرعية باستمرار
وجوده؟
 ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة ال �ش��ؤوناالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وال�ه�ي�ئ��ة العامة
للقوى العاملة أص��درت إدارة الفتوى
والتشريع الكتب التالية:
الكتاب رقم ( )2015/181/2بتاريخ
2015.1-/4/14
الكتاب رقم ( )2015/285/2بتاريخ
2015.2-/6/9
الكتاب رقم ( )2015/395/2بتاريخ

2015.3-/9/2
ه��ل ت��م االل� �ت ��زام ب�ت�ل��ك ال �ك �ت��ب؟ وم��ا
املبررات واألسباب التي منعت الوزارة
والهيئة من االلتزام بتلك الكتب؟
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ك��اف��ة ال �ف �ت��اوى
ال�ص��ادرة من إدارة الفتوى والتشريع
ب �ش��أن االت �ح��اد ال �ع��ام ل�ع�م��ال ال�ك��وي��ت
حتى تاريخه.
هل سبق األخ��ذ ب��رأي إدارة الفتوى
والتشريع في وقائع مشابهة؟
 ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ةب �ك �ت��اب �ه��ا امل � � � ��ؤرخ ف� ��ي 2015/5/26
املوجه إلى رئيس االتحاد العام لعمال
الكويت يفيد بحل املجلس التنفيذي
لالتحاد لوجود ( )7استقاالت إضافة
إل��ى وج ��ود ح�ك��م محكمة تمييز على
أح��د األع �ض��اء ب��امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي مما
ي� � ��ؤدي إل � ��ى ح ��ل امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ح �س��ب دس� �ت ��ور االت� �ح ��اد امل� � ��ادة ()51
بقوة الدستور والقانون.
ما اإلج��راء ال��ذي تم من قبل الهيئة
بهذا الشأن؟

مل��ا ذا ل��م ي �ح��ل امل �ج �ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لالتحاد؟
م� ��ا امل� ��وق� ��ف ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل�ل�م�ج�ل��س
التنفيذي لالتحاد إزاء ذلك؟
ه ��ل امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�لات �ح��اد
تتوافر فيه الصفة القانونية؟
ك� �ي ��ف ي� ��دي� ��ر امل� �ج� �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لالتحاد أمور االتحاد؟
 امل� �ج� �ل ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي امل �ن �ت �خ��بل�لات �ح��اد ال �ع��ام ل �ع �م��ال ال �ك��وي��ت وج��ه
كتابه بتاريخ  2015/1/10إلى الهيئة
العامة للقوى العاملة ووزيرة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل إلص ��دار ش�ه��ادة
ملن يهمه األمر.
ه� ��ل أص� � � ��درت ال �ه �ي �ئ��ة أو ال� � � ��وزارة
ش � �ه� ��ادة مل� ��ن ي �ه �م��ه األم � � ��ر ل�ل�م�ج�ل��س
التنفيذي املنتخب؟
ملاذا امتنعت الوزارة عن إصدار تلك
الشهادة؟
ما أسباب االمتناع؟
ه��ل ي�ع��د ذل ��ك االم �ت �ن��اع ت��دخ�لا في
العمل النقابي؟
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فليطح :توافق حكومي  -نيابي على خصخصة
األندية الرياضية
ناقش برنامج هاش تاغ
على تلفزيون المجلس
أوضاع الرياضة الكويتية
بين اإلنجاز واإلخفاق
بمشاركة نائب مدير
هيئة الرياضة لشؤون
الرياضة د .حمود فليطح
والناقد الرياضي مطلق
نصار والالعب السابق
والمحلل الرياضي بدر
جمعة .وجاء في
تفاصيل الحلقة:

ق ��ال د .ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح إن ت�ط��ور
مستوى كرة القدم لم يواكب املسار
ال �ط �ب �ي �ع��ي امل� �ت� �ع ��ارف ع �ل �ي��ه ع��امل�ي��ا
ح�ي��ث ش �ه��دت ك ��رة ال �ق��دم الكويتية
خالل فترة ما بعد الغزو انخفاضا
ف ��ي امل� �س� �ت ��وى وت � ��ده � ��ورا ك �ب �ي��را ال
يناسب اإلن �ج��ازات القياسية التي
تم تحقيقها في حقبة الثمانينات
م� ��ن ال � �ق� ��رن امل� ��اض� ��ي وع� �ل ��ق ق ��ائ�ل�ا:
خ�لال  45ع��ام��ا م��ن ممارسة اللعبة
ك��ان ي�ف�ت��رض ال��وص��ول إل��ى مرحلة
أف � �ض� ��ل ف� �ف ��ي م ��رح� �ل ��ة ال �س �ت �ي �ن��ات
وال �س �ب �ع �ي �ن��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل��اض��ي
كانت اللعبة مقتصرة على خمسة
أندية رياضية أو ستة وص��وال إلى
 16ف��ري �ق��ا وك��ان��ت ال�ن�ق�ط��ة ال �ف��ارق��ة
ب�ي�ن م��رح�ل�ت��ي ال �ص �ع��ود وال �ت��ده��ور
ه ��ي ح�ق�ب��ة ال �ث �م��ان �ي �ن��ات م ��ن ال �ق��رن
امل��اض��ي وال�ت��ي نجحنا خاللها في
ت�ح�ق�ي��ق ك ��أس آس �ي��ا ووص �ل �ن��ا إل��ى
ك��أس العالم واألوملبياد وبعد هذه
اإلنجازات كان من املفترض الحفاظ
عليها بأقل تقدير إذا لم ننجح في
االرتقاء بها وإضافة املزيد وقد كان
املنتخب الكويتي خالل تلك الحقبة
واح� ��دا م��ن أف �ض��ل أرب �ع��ة وع�ش��ري��ن
منتخبا على مستوى العالم كما أن
األوملبياد ال يصل إليها إال النخبة
ال �ت��ي ت �ف��رزه��ا ال �ت �ص �ف �ي��ات ال �ق��اري��ة
أم ��ا اآلن فيكفينا أن ن�ش�ي��ر إل ��ى أن
مركزنا في ترتيب الفيفا ملنتخبات
العالم هو  136لندرك مدى التراجع
وال � � �ت� � ��ده� � ��ور ال � � � ��ذي وص� � �ل � ��ت إل� �ي ��ه
الرياضة الكويتية.
وف � � ��ي ت �ق �ي �ي �م��ه م� ��وق� ��ع ال� � � ��دوري
ال �ك��وي �ت��ي ب�ي�ن ن �ظ��رائ��ه ف ��ي منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ق � ��ال ف �ل �ي �ط��ح إن ال� � ��دوري
ال� � �س � �ع � ��ودي ي� �ص� �ن ��ف ف � ��ي امل ��رت� �ب ��ة
األولى من الناحيتني الفنية وكثافة
ح� �ض ��ور ال �ج �م��اه �ي��ر أم � ��ا ال � � ��دوري
الكويتي فإنه يحتل املرتبة الثانية
من حيث حضور الجماهير أما من
ح �ي��ث امل �س �ت��وى ال �ف �ن��ي ف ��إن م��رت�ب��ة
الكويت تتراجع إلى ما بعد الدوري
اإلم��ارات��ي وال�ق�ط��ري ح�ي��ث ت�س��اوي
املستوى الفني للدوريني البحريني
والعماني.
وأوض� � � ��ح ف �ل �ي �ط��ح أن ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية تفتقر إلى وجود األنظمة
اإلداري��ة املتبعة في ال��دول الغربية
وال�ت��ي تعامل ال��ري��اض��ة باعتبارها
ص � �ن� ��اع� ��ة واق � � �ت � � �ص� � ��ادا ف� �ت� �ج ��د أن
الجمهور موجود في كل املمارسات
الرياضية يمأل مدرجات كرة القدم
وم�ل��اع� ��ب ال� �س� �ل ��ة وال� �ت� �ن ��س وال� �ي ��د
وال �س �ب��اح��ة وم�خ�ت�ل��ف األل �ع ��اب أم��ا
ال�ل�اع ��ب ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ال ��ذي ت�ق��وم
ع�ل�ي��ه األن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة ح�ق��وق��ه

قيادات كرة
القدم أخذوا
وقتهم
واستنفذوا جميع
فرصهم ويجب
عليهم الرحيل
ال دور رقابيا جادا
من الجمعيات
العمومية لألندية
والحضور يقتصر
على االنتخابات

د .حمود فليطح

مهضومة ف��ي ظ��ل ق��وان�ين رياضية
ت��رك��ز مجالس إدارات األن��دي��ة على
استغاللها فقط لبقائهم أطول وقت
ممكن في مناصبهم معتبرا في هذا
الصدد أن نظام االح�ت��راف الجزئي
حل ترقيعي للمشكلة الرياضة وأن
التوجه لخصخصة األندية سيؤدي
إلى تطوير اللعبة ومستوى الالعب
أيضا.
وأك� � ��د ف �ل �ي �ط��ح أن ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
زي � ��ادة ع ��دد األن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة لن
يخدم الرياضة بل إنه سيزيد األزمة
س� ��وءا م �ع �ت �ب��را أن م �ف �ه��وم األن��دي��ة
ال �ش��ام �ل��ة ي�ت�ط�ل��ب إم �ك��ان��ات م��ادي��ة
كبيرة أبرز األندية الغنية املوجودة
على الساحة اآلن ال تستطيع الوفاء
بها ضاربا مثاال أن نادي القادسية
ي �ش �م��ل  16ل �ع �ب��ة م �ت �ن��وع��ة ح��ول�ت��ه
إل��ى ن��اد مترهل يحتاج إل��ى ماليني
ل �ل �ن �ه��وض ب �ت �ل��ك األل � �ع� ��اب م��رج�ع��ا
ذلك إلى سوء إدارة األم��وال من قبل
القائمني على النادي.
وأوض � � � ��ح أن ه �ي �ئ ��ة ال ��ري ��اض ��ة
تدرس دعم مجلس األمة خصخصة
األن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة وال �ت ��وس ��ع في
م �ج ��ال األن� ��دي� ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ال �ت��ي
ت �ق��وم ع�ل��ى ل�ع�ب��ة واح� ��دة م��ؤك��دا أن
ه��ذا ال�ن�ظ��ام تعتمده أش�ه��ر األن��دي��ة
األوروب� � �ي � ��ة ال� �ت ��ي ل �ي��س ل��دي �ه��ا إال
ك ��رة ال �ق��دم ف�ق��ط وت�ح�ظ��ى بشعبية
عاملية جارفة معتبرا أن ذلك النظام
ي �ض �م��ن ج� � ��ودة امل� �س� �ت ��وى ب �خ�لاف
األندية الشاملة وخصوصا الحالة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت��ي يستند معظمها
على امليزانية الحكومية ويصرف
 90باملئة منها على كرة القدم.

واع� � �ت� � �ب � ��ر ف� �ل� �ي� �ط ��ح أن ال� �ن� �ظ ��ام
الرياضي السيئ داخ��ل الكويت أثر
ع �ل��ى م �س �ت��وى االح� �ت ��راف ال��داخ �ل��ي
وت ��دن ��ي م �س �ت��وى ال�ل�اع �ب�ي�ن ال��ذي��ن
ي �ج �ل �ب��ون م� ��ن ال� � �خ � ��ارج إذا م� ��ا ت��م
مقارنتهم باملستويات االحترافية
ال �ت��ي ت�ل�ع��ب ف��ي دوري � ��ات خليجية
أخ ��رى م�ع�ت�ب��را أن ن �ظ��ام االح �ت��راف
ال� �ج ��زئ ��ي ي� �ح ��ول امل� �ح� �ت ��رف ال� �ق ��ادم
م��ن ال �خ��ارج إل ��ى ه ��او ي �ت��درب فقط
ف��ي ال�ف�ت��رة املسائية وأك��د أن هناك
م� � ��واه� � ��ب داخ� � � � ��ل ال� � �ك � ��وي � ��ت ي� �ف ��وق
م � �س � �ت� ��واه� ��ا م � �س � �ت� ��وى م � ��ن ي �ج �ل��ب
م ��ن ال � �خ� ��ارج م ��ع ت� �ف ��اوت ال ��روات ��ب
وامل� ��زاي� ��ا امل��ال �ي��ة ل �ص��ال��ح امل �ح �ت��رف
ال �خ��ارج��ي م��ا ي��ؤث��ر ف��ي م�ع�ن��وي��ات
الالعب املحلي وينعكس سلبا على
مستوى الرياضة عموما.
وأم ��ا ع��ن ال�ج�م�ع�ي��ات العمومية
ل�ل�أن ��دي ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ودوره� � � ��ا ف��ي
ت�ط��وي��ر امل�ن�ظ��وم��ة ال��ري��اض �ي��ة ف�ق��ال
فليطح إن نظام املحاسبة عن طريق
الجمعية العمومية غير ف�ع��ال وال
ن� �ع ��ول ع �ل �ي��ه ألن دور ال �ج �م �ع �ي��ات
العمومية سلبي كما أن بعض منها
وهمي حيث يقوم البعض املجالس
اإلداري � � � ��ة ب �ت �س �ج �ي��ل أع � � ��داد ت��اب �ع��ة
وم ��وال� �ي ��ة ل �ه��م وال ي �ح �ض��رون إل��ى
ال �ن��ادي إال س��اع��ة االن�ت�خ��اب وق��د ال
يعرفون كل األشخاص في القائمة
التي يصوتون لها.
وت � � ��اب � � ��ع ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال� � � �ص � � ��دد أن
دراس � ��ة ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة وال �خ��اص��ة
ب �خ �ص �خ �ص��ة األن � ��دي � ��ة ت� �ق ��وم ع�ل��ى
ت �ص��ور ت�ق�س�ي��م م�ل�ك�ي��ة ال �ن��ادي إل��ى
ث�ل�اث ��ة أج� � ��زاء رئ �ي �س �ي��ة ج� ��زء م�ن�ه��ا

ألعضاء الجمعية العمومية وجزء
للدولة وال�ج��زء األكبر ملالك النادي
ف �ي �ك��ون ل �ك��ل ع �ض��و ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة س �ه��م ي �م �ل��ك ال �ت �ص��رف
فيه بالبيع والشراء معتبرا أن ذلك
س �ي �ع��زز ال � ��دور ال��رق��اب��ي للجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ع�ل��ى األن��دي��ة الرياضية
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد أع��رب فليطح عن
اعتقاده ب��أن اعتماد نظام الصوت
ال� ��واح� ��د س �ي �ق �ض��ي ع �ل��ى ال�ش�ل�ل�ي��ة
ولكنه لن يضمن وصول األكفأ.
وعرج فليطح إلى دور اتحاد كرة
القدم في النهوض باللعبة قائال :إن
االتحاد الحالي لم يقم باإلجراءات
الصحيحة لتكوين منتخب يحقق
ب�ط��والت كما أن الجميع ل��م يلمس
إنجازات هذا االتحاد الذي تخضع
فيه عملية اختيار وتغيير املدربني
وال�ل��اع � �ب�ي��ن إل� � ��ى أم� � � ��ور ش �خ �ص �ي��ة
م ��ؤك ��دا أن ه� ��ذا االت � �ح� ��اد ف �ش��ل ف��ي
تطوير كرة القدم ومن ثم فعليه أن
يتنحى ويفسح املجال لغيره.
إدارة متخصصة
وم � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه اع � �ت � �ب� ��ر ال� �ن ��اق ��د
الرياضي مطلق نصار أن الرياضة
الكويتية استمدت قوتها في السابق
من ق��وة القاعدة التي تنطلق منها
وال�ت��ي ترتبط بالرياضة املدرسية
وم��راك��ز الشباب والكشافني مشيرا
إلى أن مستوى دوري امل��دارس كان
أق� ��وى م��ن ال� � ��دوري ال �ع��ام وم �ن��ه تم
ت �ش �ك �ي��ل غ��ال �ب �ي��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات ال �ت��ي
ت � �ش � ��ارك ف � ��ي امل � �ح ��اف ��ل ال ��ري ��اض �ي ��ة
ال��دول �ي��ة م��ؤك��دا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد أن
اخ �ت �ف��اء ت�ل��ك ال �ق��اع��دة ال �ت��ي تعتمد

على العناصر الثالثة امل��ذك��ورة قد
أض��ر بالرياضة الكويتية وخفض
أعداد املواهب البارزة على الساحة.
وإلى جانب ذلك أوضح نصار أن
سبب نجاح الرياضة الكويتية في
عصرها الذهبي ي�ع��ود إل��ى إسناد
إدارت � � �ه� � ��ا إل� � ��ى أه� � ��ل االخ� �ت� �ص ��اص
بخالف ما هو حاصل خالل العقود
األخ �ي��رة م�ع�ت�ب��را أن أي ت��راج��ع في
امل �س �ت��وى س �ب �ب��ه األول ي �ع ��ود إل��ى
سوء اإلدارة.
وت� � �ط � ��رق ن � �ص� ��ار ب� �ح ��دي� �ث ��ه إل ��ى
التحكيم الرياضي قائال :إنه ال يجب
ف �ص��ل ال �ت �ح �ك �ي��م ع �م��ا ي �ج ��ري ع�ل��ى
الساحة الرياضية والحكم الكويتي
يحتاج إل��ى توفير األم��ان والرعاية
وال �ث �ق��ة وال�ت�ش�ج�ي��ع م�ش�ي��را إل ��ى أن
ت��ده��ور أوض � ��اع ال��ري��اض��ة ان�ع�ك��س
س�ل�ب��ا ع�ل��ى م �ج��ال التحكيم وال��ذي
أصبح مجاال طاردا للكويتيني كما
أن الجمهور الرياضي بحاجة إلى
ت��وع�ي��ة وت�ث�ق�ي��ف ح ��ول دور الحكم
ال ��ري ��اض ��ي ول �ل�أس ��ف م ��ا ن �ش��اه��ده
اآلن م��ن اع� �ت ��داءات وع��دائ �ي��ة ت�ج��اه
حكام مباريات كرة القدم على وجه
ال� �خ� �ص ��وص ي �ش �ع��رن��ا ب��االس �ت �ي��اء
والجمهور يعامل الحكم بمبدأ إن
لم تكن معي فأنت ضدي.
وش � ��دد ن� �ص ��ار ع �ل��ى أن م�ج�ل��س
األم� � � � ��ة ي� � �ع � ��ول ع� �ل� �ي ��ه ال� �ك� �ث� �ي ��ر ف��ي
إص�لاح األوض��اع الرياضية عموما
م �ش �ي ��را ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب إل � ��ى أن
ال�ح��رب الشعواء التي تتعرض لها
ال�س�ل�ط�ت��ان م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض االن��دي��ة
ت �ش �ي��ر ع� �ل ��ى أن� �ه� �م ��ا ي �س �ع �ي��ان ف��ي
االتجاه الصحيح إلخ��راج الرياضة
من عثرتها.
محور رئيسي
وم� � � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه أك� � � � ��د ال �ل��اع � ��ب
ال� �س ��اب ��ق وامل� �ح� �ل ��ل ال ��ري ��اض ��ي ب��در
ج �م �ع��ة أن ال�ل�اع ��ب ي �ج��ب أن ي�ك��ون
املحور الرئيسي لتطوير الرياضة
ب��اع �ت �ب��اره ه��و م��ن ي� ��ؤدي وي�ت��رج��م
اإلص �ل��اح � ��ات وي �ح �ق��ق اإلن � �ج� ��ازات
ومن ثم فالبد من أن تحفظ حقوقه
وت � �ت� ��واف� ��ر ل� ��ه ال � �ح� ��واف� ��ز امل �ش �ج �ع��ة
والبرامج التي تنمي موهبته.
ومن جانب آخر أعرب جمعة عن
اعتقاده ب��أن سيطرة األغلبية على
القرار الرياضي تسببت في تراجع
امل�س�ت��وى وض �ي��اع ح�ق��وق الالعبني
وق��ال إن الرياضة الكويتية تحتاج
إل� ��ى ت�ن�ظ�ي��م ح �ك��وم��ي ب��اع �ت �ب��ار أن
األندية ملك للشعب ويجب أن تظل
تحت إشراف حكومي.
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شهد التمرين الميداني الردع الحاسم  5لقوات األمن الخاصة

الخالد :جنود الكويت األوفياء حصنها الحصين

أك� � � ��د ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د أن األم� � ��ن ب��أي��د
أمينة رائدة وواعية ملسؤولياتها
وأن ح �ص ��ن ال� �ك ��وي ��ت ال �ح �ص�ين
ه� ��م ج� �ن ��وده ��ا األوف � � �ي � ��اء ال ��ذي ��ن
ي �ق��دم��ون ال �غ��ال��ي وال �ن �ف �ي��س من
أجل الذود عن الوطن وشدد على
ض � � ��رورة م ��واص �ل ��ة ال �ع �م��ل ع�ل��ى
تحقيق األم ��ن واألم � ��ان للكويت
ومل ��واط� �ن� �ي� �ه ��ا وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ع �ل��ى
ارضها مشيدا بجهود منتسبي
القوات الخاصة ملا قدموه من أداء
مميز وت �ع��اون مخلص وجهود
مشتركة برهنوا من خالله على
أن �ه��م ق � ��ادرون ع �ل��ى ح �م��اي��ة ام��ن
الوطن وأم��ان مواطنيه .وق��ال ان
التمرين امليداني ال��ردع الحاسم
 5ال � ��ذي ن �ف��ذت��ه االدارة ال �ع��ام��ة
لقوات األمن الخاصة يعد رسالة
واضحة لكل من تسول له نفسه
ال� �ع� �ب ��ث ب� ��أم� ��ن ال� �ك ��وي ��ت وأم� � ��ان
مواطنيه.
وق��ال��ت إدارة االع �ل��ام االم �ن��ي
ب � � � � � ��وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي ان الخالد شهد التمرين

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خالل التمرين امليداني لقوات األمن

امليداني (الردع الحاسم  )5الذي
نفذته قوات األمن الخاصة ضمن
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
لرفع كفاءة وجاهزية رجال األمن
وت�ط��وي��ر مستوى االداء ملواكبة

األحداث االقليمية الجارية.
واك ��د ان رج ��ال اإلدارة العامة
لقوات األمن الخاصة هم العيون
الساهرة والسواعد القوية التي
ت�ق��ف م�ت��أه�ب��ة دائ �م��ا ل�ل��دف��اع عن

أم� � ��ن ال� � �ب �ل��اد وأم � � � ��ان م��واط �ن �ي��ه
م �ش �ي��را ال � ��ى ان ه� �ن ��اك ت�ن�س�ي�ق��ا
على أعلى مستوى بني األجهزة
األمنية كافة من أجل مواجهة أية
تحديات محتملة.

 25دوالرا السعر التقديري للبرميل في الموازنة المقبلة

الصالح :مجلس األمة سيناقش ترشيد
الدعم في جلسة  9فبراير المقبل
ك �ش��ف ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي ��ر
ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
ان السعر التقديري سيكون في
حدود  25دوالرا للبرميل.
وب� �ش ��أن ت��رش �ي��د ال ��دع ��م ق��ال
الصالح ان جلسة مجلس االمة
ف ��ي ال �ت��اس��ع م ��ن ف �ب��راي��ر امل�ق�ب��ل
ستناقش الترشيد موضحا ان
الفرق بني الكويت وال��دول التي
ات�خ��ذت ق ��رارات ترشيد ال��دع��وم
ه� ��و أن دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل��دي �ه��ا
ال �ت��زام��ات دس �ت��وري��ة وق��ان��ون�ي��ة
ي �ت��وج��ب أن ي �ص��وغ �ه��ا مجلس
االمة.
الفتا إلى ان الترشيد يختلف
م��ن جهة إل��ى اخ��رى لكن املؤكد
سيكون هناك ترشيد.
واوض � � � � � � � � � ��ح ال � � � �ص� � � ��ال� � � ��ح ف ��ي
ت �ص��ري �ح��ات ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين على

ه��ام��ش امل�ن�ت��دى االس�ت��رات�ي�ج��ي
للطاقة أن الفوائض املالية ترحل
ف��ي ك��ل ع ��ام إل ��ى االح�ت�ي��اط�ي��ات
وبالتالي فان العجز او الفائض
في امليزانية املالية محدد مؤكدا
ان ال �ف ��وائ��ض م ��وج ��ودة وت� ��دار
وتستثمر وتعرض على مجلس
األمة.
واضاف ان السنتني املاليتني
امل� ��اض � �ي� ��ة وال � � �ج� � ��اري� � ��ة ون � �ظ� ��را
للتراجع الحاد في أسعار النفط
واع� �ت� �م ��اد امل � ��وازن � ��ة ع �ل��ى دخ��ل
أحادي انعكس على وجود عجز
مالي.
وع ��ن االص�ل�اح ��ات الهيكلية
االق�ت�ص��ادي��ة ق��ال ال�ص��ال��ح انها
جذرية من خالل ترشيد الدعوم
لتصل ال��ى مستحقيها على أال
يكون هناك تجاوزات في الوقت
نفسه مشيرا الى ان االصالحات

أنس الصالح

ك��ذل��ك تختص بتحفيز القطاع
الخاص والقطاعات االقتصادية
االخرى.
وع� � � ��ن ان� � �ع� � �ك � ��اس االوض � � � � ��اع
االقتصادية على سوق الكويت

ل � �ل ��اوراق امل ��ال �ي ��ة خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
امل ��اض� �ي ��ة ق � ��ال ال� �ص ��ال ��ح ان م��ا
ي � �ح� ��دث ف� ��ي ب� ��ورص� ��ة ال �ك��وي��ت
واس � � � � � ��واق امل� �ن� �ط� �ق ��ة وال� � �س � ��وق
العاملي واض��ح والكويت ليست
ب �م �ع��زل ع �ن��ه ف�ن�ح��ن ن�ع�ي��ش مع
ب� �ق� �ي ��ة ال � �ع� ��ال� ��م واق� �ت� �ص ��ادات� �ن ��ا
م �ت��راب �ط��ة وم� ��ا ي �ح ��دث ع�ن��ده��م
يحدث عندنا
واضاف ان الحديث عن هبوط
اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ه��و األس� ��اس في
ج�م�ي��ع امل �ج��ال��س وان األه ��م من
ذل��ك ه��و العمل على اص�لاح��ات
اق�ت�ص��ادي��ة ل�ض�م��ان االس �ت��دام��ة
م��ؤك��دا امل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي تنفيذ
استراتيجية  2020عبر تعظيم
االنتاج وزيادة الكفاءة.

واض��اف أن��ه نظرا للمتغيرات
ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا امل�ن�ط�ق��ة وت�ط��ور
االح� � � � � � ��داث وط � �ب � �ي � �ع ��ة االع� � �م � ��ال
االره��اب�ي��ة االخ �ي��رة ارت ��أت وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي االدارة
ال �ع��ام��ة ل� �ق ��وات االم � ��ن ال �خ��اص��ة
ال�ق�ي��ام بتمرين ي��واك��ب ال�ظ��روف
ال��راه �ن��ة م ��ا ي� ��ؤدي ال ��ى ت��وح�ي��د
املفاهيم القتالية ملواجهة جميع
امل� �ت� �غ� �ي ��رات امل �ح �ي �ط��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة
وم ��واك� �ب ��ة االح � � � ��داث االره ��اب� �ي ��ة
العاملية.
واع � � ��رب ع ��ن ال �ت �ق��دي��ر ل��وك �ي��ل
وزارة الداخلية املساعد لشؤون
األم� ��ن ال �ع ��ام ال� �ل ��واء ع�ب��دال�ف�ت��اح
ال �ع �ل��ي ب �م �ن��اس �ب��ة ق � ��رب ان �ت �ه��اء
ع�م�ل��ه ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م�ش�ي��دا
بعطائه وإخ�لاص��ه وتفانيه في
العمل باعتباره نموذجا للعطاء
واإلخ �ل ��اص وال �ت �ف��ان��ي ف ��ي حب
الوطن.
ودع � � ��ا امل� ��واط � �ن �ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
ل�ل�اح �ت �ف��ال ب ��األع� �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة
وب �م��رور  10س �ن��وات ع�ل��ى تولي
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د

ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح م�ق��ال�ي��د الحكم
في البالد.
ودش � ��ن ال �خ ��ال ��د ع �ل��ى ه��ام��ش
التمرين امليداني الزورق الجديد
(ال� � � � � � ��زور  )10ذا امل � ��واص� � �ف � ��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة وال� ��ذي
ي� �ت� �ب ��ع الدارة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �خ �ف��ر
السواحل في قطاع أمن الحدود
البحرية للقيام بمهام حفظ أمن
الحدود البحرية.
وح�ض��ر التمرين وك�ي��ل وزارة
الداخلية الفريق سليمان الفهد
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة االرك � � ��ان
العامة للجيش الكويتي الفريق
ال��رك��ن ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �ن��واف
الصباح ووك�لاء وزارة الداخلية
املساعدون وقيادات من الجيش
وال � � �ح� � ��رس ال� ��وط � �ن� ��ي واإلدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل�اط � �ف� ��اء وال � �ق � �ي � ��ادات
األمنية امليدانية.

السكنية توزع 341
قسيمةفي جنوب المطالع

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

ت � �ع � �ت ��زم امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ت� ��وزي� ��ع
ق �س��ائ��م ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
امل� � � � �ط � �ل� ��اع (إن  )6ال � ��دف� � �ع � ��ة
ال� � �ـ  26وت �ش �م ��ل  341ق�س�ي�م��ة
ب� �م� �س ��اح ��ة ق � ��دره � ��ا  400م �ت��ر
م��رب��ع ع �ل��ى أص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات
اإلسكانية حتى  17مايو .2006
ودع� � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
امل �خ �ص��ص ل �ه��م ق �س��ائ��م ب �ه��ذه
امل �ن �ط �ق��ة إل� ��ى م��راج �ع��ة م�ق��ره��ا
يومي الخميس واالحد املقبلني
م �ص �ط �ح �ب�ي�ن م �ع �ه��م ال �ب �ط��اق��ة

امل� ��دن � �ي� ��ة وق � � � ��رار ال �ت �خ �ص �ي��ص
لتسلم بطاقة القرعة.
وقالت إنها ستوزع بطاقات
االح � � �ت � � �ي� � ��اط االث� � � �ن� �ي ��ن امل� �ق� �ب ��ل
ع �ل��ى أن ت� �ج ��رى ال �ق��رع��ة ف ��ي 3
ف � �ب� ��راي� ��ر امل� �ق� �ب ��ل م ��وض� �ح ��ة أن
م ��ن ي�ت�خ�ل��ف ع ��ن ت�س�ل��م ب�ط��اق��ة
القرعة الخاصة به خالل األيام
امل�ح��ددة سيتم استبعاد اسمه
وإدخ��ال األسماء التي تليه في
التخصيص.
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أكد أن إنجازاته ستبقى خالدة في وجدان أبناء الكويت وتاريخها المضيء

الحمود :سمو األمير قاد الكويت
بكل همة واقتدار

أك � ��د وزي� � ��ر االع � �ل ��ام وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال � �ح � �م ��ود ال � �ص � �ب ��اح ان� � ��ه م� �ن ��ذ ت��ول��ي
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م ب � ��دأت ال �ك��وي��ت ع�ه��دا
جديدا مشرقا باالمل والعطاء بقائد
ل �س �ف �ي �ن��ة ال ��وط ��ن ي �ق ��وده ��ا ب �ك��ل ه�م��ة
واق� �ت ��دار ل �ل��وص��ول ب �ه��ا ال ��ى ش��واط��ئ
األم ��ان ف��ي ظ��ل ع��ال��م ي�م��وج ب��األح��داث
والتطورات لتبقى الكويت واح��ة امن
وامان واستقرار.
وقال ان صاحب السمو امير البالد
يعد اح��د اه��م ق��ادة ال�ك��وي��ت ال�ب��ارزي��ن
ال ��ذي ��ن ام �ت ��زج ��ت م �ح �ب �ت �ه��م ل��وط�ن�ه��م
بحكمتهم وحنكتهم فحققوا الكثير
من االنجازات التي ستبقى خالدة في
وج� ��دان اب �ن��اء ال �ك��وي��ت وف ��ي س�ج�لات
تاريخها املضيء عابرة حدود الوطن
برسالة حضارية وانسانية الى العالم

اجمع .وقال الشيخ سلمان لكونا امس
ب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي
ل �س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م
إن س �م��وه م�ن��ذ ت��ول�ي��ه امل�س��ؤول�ي��ة في
ريعان شبابه ضحى بالوقت والجهد
م��ن اج ��ل امل �س��اه �م��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق حلم
اآلب ��اء واالج � ��داد ل�ب�ن��اء دول ��ة عصرية
حديثة توفر البنائها الخير والرخاء
وتحقق لهم التقدم واالزدهار.
واض ��اف ان س�م��وه ح�ق��ق ان �ج��ازات
ك� �ب� �ي ��رة وت � � ��رك ب� �ص� �م ��ات خ� ��ال� ��دة ف��ي
جميع املواقع التي شغلها واملناصب
التي تبوأها بداية من دائ��رة الشؤون
االجتماعية م��رورا ب��االع�لام ثم وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ث��م رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
حتى تولي سموه مقاليد الحكم في
الـ 29من يناير .2006
واك� ��د ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ان
امير االنسانية استطاع خالل تحمله
م �س ��ؤول �ي ��ة وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ت��ي

الشيخ سلمان الحمود

امتدت الكثر من  40عاما ابراز وتأكيد
دور ال� �ك ��وي ��ت ال� �ف ��اع ��ل ف� ��ي امل �ح��اف��ل
الدولية موضحا ان سموه كان ومازال
حريصا على مصالح الكويت واعالء
كلمتها ف��ي ال�ع��ال��م وت�ع��زي��ز مكانتها
بني الدول.

ول � � �ف� � ��ت ال � � � ��ى ان ج � � �ه� � ��ود س � �م ��وه
االنسانية حول العالم كانت ترسيخا
ملكانة دولة الكويت كقوة سالم مدافعة
عن قضايا الحق والعدل واالنسان.
واض ��اف ان خ�ب��رة س�م��وه وحكمته
وحنكته السياسية جعلت من سموه
م��رج �ع �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ع��رب �ي��ة وع��امل �ي��ة
وم ��وض ��ع ث �ق��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف االط � ��راف
وم �ح��ل ت �ق��دي��ر واع � �ت ��زاز م ��ن ال�ج�م�ي��ع
ف �ع �ه��دت ال� ��ى س� �م ��وه م� �ه ��ام م�ع��ال�ج��ة
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش�ك�لات واالزم � ��ات التي
واجهت دوال عربية وغير عربية.
واوضح ان معظم املساعي الحميدة
ال�ت��ي ق��ام بها س�م��وه على املستويني
االقليمي وال��دول��ي تكللت بالتوفيق
وال �ن �ج��اح ب �س �ب��ب م ��ا ي�ت�ح�ل��ى ب ��ه من
ال �ص �ب��ر وال � �ه ��دوء وح �س��ن االس �ت �م��اع
اض��اف��ة ال��ى الحكمة وال��رؤي��ة الثاقبة
وج�م�ي�ع�ه��ا م��ن ص �ف��ات ال �ق��ادة ال�ك�ب��ار
التي اهلت سموه الن يحظى باحترام

وتقدير مختلف الفرقاء.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ان
س� �م ��و االم � �ي� ��ر اح� � ��ب وط � �ن ��ه وش �ع �ب��ه
واخ � �ل� ��ص ف� ��ي ع �م �ل��ه وع� �ط ��ائ ��ه وق� ��اد
م �س �ي��رة ال �ب�ل�اد ب �م �ه��ارة واق � �ت ��دار في
م��رح �ل��ة دق �ي �ق��ة وح �س��اس��ة م��ن ت��اري��خ
املنطقة فكان نعم القائد ونعم الوالد
ال ��ذي ش�م��ل ب��رع��اي�ت��ه اب �ن��ائ��ه جميعا
ال ��ذي ��ن ي� �ب ��ادل ��ون س� �م ��وه ح �ب��ا ب�ح��ب
وعطاء بوالء وانتماء.
واف� � � ��اد ب � ��ان ال� �ك ��وي ��ت ش� �ه ��دت ف��ي
عهد سموه نهضة شاملة ف��ي جميع
املجاالت مؤكدا ان انجازاته لم تتوقف
ع�ن��د ح ��دود ال �ك��وي��ت ف�ق��ط ب��ل ام�ت��دت
اعماله وملسات سموه االنسانية الى
الكثير من ال��دول العربية واالسالمية
وغيرها.
وذك � � � � � ��ر ان ع � � � �ط � � ��اءه االن� � �س � ��ان � ��ي
اه � ��ل س� �م ��وه الن ي �ح �ص��ل وب � �ج� ��دارة
واس� �ت� �ح� �ق ��اق ع �ل��ى ت �ك��ري��م ف ��ري ��د م��ن

م�ن�ظ�م��ة االم� ��م امل �ت �ح��دة ب�م�ن��ح س�م��وه
لقب (قائد العمل اإلنساني) وتسمية
الكويت (مركزا للعمل اإلنساني) الذي
احتفلت به دول العالم من اقصاه الى
اقصاه.
واس�ت��ذك��ر ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان الحمود
ال � �ت� ��أي � �ي� ��د ال � � ��دول � � ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل� ��دول� ��ة
ال �ك��وي��ت إب� ��ان ازم� ��ة ال �غ��زو االث� ��م ع��ام
 1990وال �ح �ش ��د ال� ��دول� ��ي ال �س �ي��اس��ي
وال �ع �س �ك ��ري ال � ��ذي ادى ال � ��ى ت�ح��ري��ر
البالد من براثن ق��وات االحتالل وهو
م ��ا ك � ��ان ن �ت��اج��ا ل �ج �ه��د ك �ب �ي��ر وع �م��ل
مخلص للدبلوماسية الكويتية التي
قادها سموه وجهود رفيق دربه امير
ال �ب�ل�اد ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر االح�م��د
واالمير الوالد الشيخ سعد العبدالله
ت�غ�م��ده�م��ا ال �ل��ه ب��رح�م�ت��ه واس�ك�ن�ه�م��ا
فسيح جناته.

نظاما الشرائح واالعفاء الكامل لبعض الفئات عند رفع أسعار الوقود

العبداهلل :الحكومة لن تقر أي رفع ألسعار
الكهرباء والماء دون موافقة المجلس
ق ��ال وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال��وزراء وزي��ر الكهرباء وامل��اء بالوكالة
ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه ان الحكومة
ت �ع �ك��ف ح��ال �ي��ا ع �ل��ى دراس � � ��ة وت�ق�ي�ي��م
ج �م �ل��ة ب ��دائ ��ل ب �ش��أن ت��رش �ي��د االن �ف��اق
ال �ع��ام م��ؤك��دا ان م�ث��ل ت�ل��ك ال�ت��وج�ه��ات
وال � � �خ � � �ط� � ��وات ت� �ت� �ط� �ل ��ب ت � ��واف � �ق � ��ا ب�ي�ن
السلطتني التنفيذية والتشريعية.
واوض ��ح ف��ي تصريح للصحافيني
ع�ل��ى ه��ام��ش اف �ت �ت��اح امل �ن �ت��دى ال�ع��امل��ي
ال�ث��ان��ي ب�ش��ان (االت �ص��االت ف��ي ح��االت
ال � �ط� ��وارئ  -ان� �ق ��اذ االرواح) ام� ��س ان
الحكومة تدرس االن تقديم عدة بدائل
ف�ي�م��ا ي �خ��ص ت��رش �ي��د االن� �ف ��اق ووق ��ف
الهدر ومنها نظاما الشرائح واالعفاء
الكامل لفئة محددة فيما يخص اسعار
الوقود والكهرباء واملاء وذلك بالتوافق
مع البرملان وأكد جدية تعامل الحكومة
في ما يتعلق بامليزانية العامة للدولة
في ظل املتغيرات االقتصادية الطارئة
حول العالم مشيرا الى اتخاذ مجموعة

م��ن ال� �ق ��رارات ب �ه��ذا ال �ش��ان الس�ي�م��ا ما
يتصل بامتيازات القياديني وال��وزراء
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى امل� �ه� �م ��ات ال �خ ��ارج �ي ��ة
وبدالت السفر.
وق � � � ��ال :ع �ل �ي �ن��ا ك �ح �ك ��وم ��ة ال ��ذه ��اب
ال��ى مجلس االم ��ة ل�ب�ي��ان م��ا ل��دي�ن��ا من
معلومات وإذا افتنع املجلس فيسصدر
تشريعا مناسبا لذلك مجددا التأكيد
أن ال�ح�ك��وم��ة ل��ن ت�ق��ر اي رف ��ع الس�ع��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء دون ال � ��رج � ��وع ال ��ى
مجلس االمة في هذا الشان.
وع � ��ن امل �ن �ت ��دى ق � ��ال ال �ع �ب��دال �ل��ه ان
اخ� �ت� �ي ��ار ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن ق� �ب ��ل االت � �ح ��اد
ال ��دول ��ي ل�ل�ات �ص ��االت الق ��ام ��ة امل �ن �ت��دى
ال �ع ��امل ��ي ال �ث ��ان ��ي ج� ��اء ب �ع��د أن ك��رم��ت
األم��م املتحدة سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد قائدا
ل�ل�ع�م��ل اإلن �س ��ان ��ي واخ �ت �ي ��ار ال �ك��وي��ت
مركزا للعمل االنساني بهدف تأسيس
آلية عمل في اط��ار االت�ص��االت وتقنية
املعلومات حول كل ما يتعلق بالكوارث
الطبيعية وحاالت الطوارئ.

الشيخ محمد العبدالله يفتتح املنتدى العاملي الثاني بشأن االتصاالت

م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى أك� � ��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه
ان ال �ح �ك��وم��ة ات� �خ ��ذت خ� �ط ��وات ج ��ادة
لتسريع تنفيذ قانون هيئة االتصاالت
وال ��ذي يعد نقلة نوعية ف��ي آل�ي��ة عمل
ق �ط��اع االت �ص ��االت ف��ي ال �ب�لاد وق ��ال إن
الكويت تعي أهمية قطاع االت�ص��االت
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات وأدواره

املتشعبة ف��ي امل�ج��االت التنموية كافة
وذك��ر أن املرحلة الحالية بالغة الدقة
وش��دي��دة التعقيد م��ا يتطلب مواجهة
ت �ح��دي��ات �ه��ا ب �ج �ه��د ج �م��اع��ي ل�ت�ط��وي��ر
ق� � �ط � ��اع االت � � � �ص� � � ��االت وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
املعلومات
وأضاف الوزير العبدالله في كلمته

االف�ت�ت��اح�ي��ة للمنتدى ال�ع��امل��ي الثاني
بشأن االت�ص��االت ف��ي ح��االت ال�ط��وارى
أن املنتدى الذي يستمر  3أيام يتزامن
مع عدد من املناسبات الوطنية املميزة
وأوض��ح ان انعقاد املنتدى يعد دالل��ة
بالغة على أهمية قطاع االتصاالت في
ح��االت ال�ك��وارث ومساهمته ف��ي انقاذ
االرواح الس �ي �م��ا ف ��ي خ �ض��م ال �ك ��وارث
الطبيعية وال�ن��زاع��ات العسكرية التي
تتعرض لها أغلب دول العالم.
وذك� � � � ��ر أن امل� � �ن� � �ت � ��دى ي� � �ه � ��دف إل� ��ى
ت�ع��زي��ز ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات واط�ل��اق ع��دد
م��ن امل � �ب ��ادرات ال��رئ�ي�س�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
بتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالت �ص��االت
بغية مساعدة الدول والحكومات على
ال �ت �ع��ام��ل ب �ش �ك��ل أف �ض��ل م ��ع ال� �ك ��وارث
التي ارتفعت وتيرتها خالل السنوات
االخ � �ي� ��رة وال � �ت ��ي ن �ت��ج ع �ن �ه��ا ت�ع�ط�ي��ل
وت��دم�ي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�لات�ص��االت
وال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وال �خ �س��ائ��ر
االقتصادية.

وأضاف أن املنتدى يبحث كذلك دور
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت �ص ��االت
ف � ��ي ال �ت �خ �ف �ي��ف م � ��ن وط� � � ��أة ال � �ك � ��وارث
ق �ب��ل وق��وع �ه��ا وب �ع��ده��ا الف �ت��ا إل� ��ى أن
ال� �ح ��وارات ف��ي ه��ذا امل�ن�ت��دى ستستند
إل � � � ��ى م � � �م� � ��ارس� � ��ات وخ � � � �ب � � ��رات ب �ع��ض
ال ��دول امل�ش��ارك��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت�ب��ادل
املتحدثني وجهات نظرهم حول كيفية
إسهام اإلدارة الجيدة بالتخطيط في
ال �ح��د م��ن م�خ��اط��ر ال� �ك ��وارث وتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
ي��ذك��ر أن امل �ن �ت��دى ال �ع��امل��ي ال �ث��ان��ي
بشأن االت�ص��االت ف��ي ح��االت ال�ط��وارئ
ينعقد ب��ال�ت�ع��اون م��ع االت �ح��اد ال��دول��ي
ل�لات�ص��االت وب��رع��اي��ة كريمة م��ن سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  26ح�ت��ى 28
ي�ن��اي��ر ال �ج��اري وب �م �ش��ارك��ة ن�ح��و 193
دولة.
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بيت السدو يستضيف
معرض التطريز الفلسطيني
استضاف بيت السدو معرض
ف� ��ن ال� �ت� �ط ��ري ��ز ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ب�ين
امل ��اض ��ي وال� �ح ��اض ��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل
وذل � ��ك ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات م �ه��رج��ان
القرين في دورته الـ .22
وق ��ال ��ت ن��ائ �ب��ة رئ �ي��س جمعية
(إنعاش املخيم الفلسطيني) ميا
شهيد لكونا إن الجمعية تسعى
من خالل هذه املعارض إلى حفظ
ال �ف �ن��ون وال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ونقلها إل��ى األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة من
خ �ل��ال ت ��وظ �ي ��ف ال� �ف ��ن ال �ت �ق �ل �ي��دي
التراثي في قوالب عصرية حديثة
ت �ن��اس��ب روح ال �ش �ب��اب وأس �ل��وب
حياتهم فاملعروضات كلها تتبع
ص� �ي� �ح ��ات امل� ��وض� ��ة ل� �ك ��ن ب�ل�م�س��ة
تحمل الروح األصيلة لفلسطني.
وأضافت :أعجبني في زيارتي

بطولة تايم اتاك
تنطلق اليوم
ت� � �ب � ��دأ ال � � �ي� � ��وم م� �ن ��اف� �س ��ات
بطولة أسرع زمن (تايم اتاك)
ل�س�ي��ارات ال �ك��ارت ع�ل��ى حلبة
(بروكارت) داخل حلبة جابر
االح �م��د ال��دول �ي��ة ع�ل��ى ط��ري��ق
الدائري السادس.
وأع � � � � ��رب رئ� � �ي � ��س ال� � �ن � ��ادي
ال� � � �ك � � ��وي� � � �ت � � ��ي ل � � �ل � � �س � � �ي � � ��ارات
وال � � ��دراج � � ��ات اآلل � �ي � ��ة رئ �ي��س
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ع � �ل � �ي� ��ا امل� �ن� �ظ� �م ��ة
ل � �ل � �ب � �ط� ��ول� ��ة ال� � �ش� � �ي � ��خ اح � �م ��د
الصباح لكونا ان الهدف من
اق ��ام ��ة م �ث��ل ه� ��ذه ال �س �ب��اق��ات
ه� ��و ج � ��ذب ال� �ش� �ب ��اب وص �ق��ل
م ��واه � �ب � �ه ��م وإب� � �ع � ��اده � ��م ع��ن
امل � �م� ��ارس� ��ات ال �خ ��اط �ئ ��ة ع�ل��ى
الطرقات العامة وشدد الشيخ
أح �م��د ع�ل��ى ض� ��رورة االل �ت��زام
ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
وخاصة فيما يتعلق بشروط
األم ��ن وال �س�لام��ة وم��ا يتعلق
باللباس الخاص بالدراجني
وأهمها خوذة الرأس.

برد األزيرق حتى نهاية يناير
ودرجة الحرارة إلى الصفر
أك � � ��د ال� �ف� �ل� �ك ��ي وامل� � � � � ��ؤرخ ع � ��ادل
السعدون ان موجة البرد الحالية
م� �س� �ت� �م ��رة ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال �ش �ه��ر
ال� �ج ��اري وان درج � ��ة ال � �ح� ��رارة قد
ت �ص ��ل ال � ��ى ال �ص �ف ��ر ف� ��ي امل �ن��اط��ق
امل � �ك � �ش� ��وف� ��ة وق � � � ��ال ان اي � � � ��ام ب� ��رد
(االزي� � � ��رق) ال �ت��ي ب� ��دأت ف ��ي ال � �ـ 24
م��ن يناير ال�ج��اري وتستمر حتى
الـ 31منه جاءت في موعدها العام
الحالي .وق��ال السعدون لكونا إن
ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ج � ��اءت م �ت��زام �ن��ة مع
امل��رت �ف��ع ال� �ج ��وي االوروب � � ��ي ال ��ذي
ي�ج�ل��ب م �ع��ه ك �ت�لا ه��وائ �ي��ة ب ��اردة
تتحول معها الرياح الى شمالية
غربية باردة ومتوسطة السرعة.
واضاف ان درجة الحرارة خالل
تلك الفترة التي تمتد ثمانية ايام
يطلق عليها (جار وجار) قد تصل
الى الصفر عند الفجر في املناطق
امل �ك �ش��وف��ة خ �ص��وص��ا ان �ه��ا ت��أت��ي

األول � ��ى ل�ل�ك��وي��ت أن ل �ل �م��رأة دورا
ف� ��اع�ل��ا وم� �ه� �م ��ا وت� �ل� �م� �س ��ت رق ��ي
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي وان� �ف� �ت ��اح ��ه
وثقافته .من جانبها قالت عضوة
ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ب �ي ��ر دج � ��ان � ��ي إن �ه��ا
عاشت سنوات طويلة في الكويت
معربة عن سعادتها بعودتها إلى
الكويت حاملة بعضا من نفحات
التراث الفلسطيني
وش ��ارك ��ت ف ��ي إح �ي ��اء امل �ع��رض
ف ��رق ��ة (ك �م �ن �ج��ات��ي) ال� �ت ��ي ع��زف��ت
أل � � �ح� � ��ان� � ��ا أم � � �ت � � �ع � ��ت ال � �ج � �م � �ه� ��ور
وس� �ي ��ذه ��ب ري � ��ع امل � �ع� ��رض ل��دع��م
جمعية ان�ع��اش التي تدعم مئات
النساء الفلسطينيات وتؤمن لهن
الدخل.
أحد املعروضات في املعرض

الزراعة تطالب بإنشاء
مصانع لألدوية من النباتات الطبية
أك ��دت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ال� � � ��زراع� � � ��ة وال � � � �ث� � � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
ح��رص�ه��ا ع�ل��ى تشجيع امل��زارع�ين
وامل��واط�ن�ين على زراع ��ة النباتات
الطبية والعطرية وقال مدير إدارة
اإلرش��اد الزراعي بالهيئة م .غانم
السند في تقرير اصدرته الهيئة
ام� ��س ان� ��ه س �ي �ت��م ت�ك�ث�ي��ف ب��رام��ج
ال �ت��وع �ي��ة وامل� �ح ��اض ��رات العلمية
وال � � ��دورات ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ف �ض�لا عن
ت � ��وزي � ��ع ال� � �ن� � �ش � ��رات اإلرش� � ��ادي� � ��ة
وط ��ال ��ب ب��ان �ش��اء م �ع��اه��د خ��اص��ة
ل� �ت ��دري ��س ال� � �ت � ��داوي ب��ال �ن �ب��ات��ات
الطبية وكيفية تحديد الجرعات
وع � � �م� � ��ل ال� � �ت � ��راك� � �ي � ��ب وت� �ص� �م� �ي ��م
ال��دراس��ات التطبيقية ف��ي كليات
ال � �ط� ��ب وال � �ص � �ي ��دل ��ة ل� �ك ��ي ي �س �ي��ر
العالج بالنبات الطبي جنبا إلى
جنب مع األدوية الكيميائية.
واك��د أهمية العمل على إقامة
م� �ص ��ان ��ع أدوي� � � � ��ة م � ��ن ال� �خ ��ام ��ات
ال�ن�ب��ات�ي��ة و االه �ت �م��ام بالنباتات

ال �ط �ب �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت�ح�س�ين
سالالت بذورها وشتالتها بحيث
تمد املزارعني بأفضل النوعيات.
وأوض� ��ح أن ال�ن�ب��ات��ات تصنف
تبعا لطبيعة ال�ع�لاج أو الفائدة
ال� � � �ت � � ��ي ي � �م � �ك� ��ن أن ت � �ج � �ن� ��ى م ��ن
استخدامها إل��ى نباتات مسهلة
أو م �ل �ي �ن��ة م� �ث ��ل (ال �س �ي �ن��ام �ي �ك��ي
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والخروع والعرقسوس) ونباتات
مسكنة أو مخدرة مثل الصفصاف
(م�س�ك��ن) وال�خ�ش�خ��اش ون�ب��ات��ات
م��ان �ع��ة ل�ت�ه�ت��ك األوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة
ال�ش�ع��ري��ة م�ث��ل امل��وال��ح والحنطة
ال � �س� ��وداء ك �م��ا أن ه �ن��اك ن �ب��ات��ات
منشطة للقلب مثل بصل العنصل
األبيض والديجتالس.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

في اعقاب انتهاء فترة (مربعانية
الشتاء).
وب�ي�ن ال�س�ع��دون ان ت�ل��ك الفترة
سميت ب�ـ(االزي��رق) نسبة الزرقاق
ل��ون الجلد ت��أث��را ب�ب��رودة الطقس
الشديدة.
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