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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير هنأ ولي العهد بالذكرى العاشرة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تهنئة إل��ى أخ�ي��ه س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف األح�م��د
بمناسبة الذكرى العاشرة لتبوؤ سموه والية العهد.
وثمن فيها مسيرة سموه النيرة واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء
أه��ل الكويت والحافلة بالعطاء امل�ت��واص��ل والتفاني ف��ي خدمة الوطن
الغالي.
تفاصيل (ص)02

دعا اللجنة المالية لعقد اجتماعاتها بصورة دائمة وإنجاز تقريرها خالل  3أسابيع

الغانم :اجتماعات نيابية حكومية
مستمرة لمواجهة عجز الميزانية
دع��ا رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم إلى عقد اجتماعات مشتركة
بني اللجنة املالية واللجنة الوزارية
ل��وض��ع ت�ص��ور مل��واج�ه��ة ال�ع�ج��ز في
امليزانية.
وق ��ال ال�غ��ان��م م��ن م�ق��اع��د ال �ن��واب
قائال أثناء مناقشة الطلب النيابي
ال � �خ� ��اص ب �ت��وج ��ه ال �ح �ك��وم ��ة ن�ح��و
ترشيد الدعوم وإج��راء اصالحيات
اق �ت �ص��ادي��ة :ال ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن�ك��ذب
على الشعب الكويتي فجيب املواطن
سيمس وه��ذا واق��ع وم��ن يقول غير
ذل��ك فهو ضحك علي ال��ذق��ون الفتا
ال��ى ان االس �ت �م��رار ف��ي ه��ذا ال��وض��ع
الحالي هو انتحار اقتصادي.
ووج � � ��ه ال� �غ ��ان ��م خ� �ط ��اب ��ه ل�س�م��و
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ق ��ائ�ل�ا :ال
يمكن ان يكون هناك اص�لاح بدون

قرار وبدون اتخاذ قرار سوف ندش
بالطوفة.
واك ��د ال�غ��ان��م أن��ه ي�ج��ب ان تكون
ه� �ن ��اك خ� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق وان ي �ح��ال
امل��وض��وع ال��ى اللجنة املالية وتظل
ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ح��ال��ة اج �ت �م��اع مستمر
وتنهي تقريرها وترفعه للمجلس
قبل جلسة االول م��ن م��ارس املقبل
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ان ي �ح��ول
امل��واط �ن��ون ال�ك��وي�ت�ي��ون ال��ى ش��رك��اء
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ول �ي �س��وا اج� ��راء.
وتفاعل ع��دد م��ن ال�ن��واب م��ع قضية
رف��ع ال��دع��وم وأك� ��دوا رف�ض�ه��م ال�ت��ام
الي توجه لرفع الدعم عن املواطنني
خ� � �ص � ��وص � ��ا اص � � � �ح� � � ��اب ال� � ��دخ� � ��ول
املحدودة واملتوسطة موضحني ان
الدعم املقدم للمواطن واجب وليس
منحة وان م��وس وزي��ر امل��ال�ي��ة البد

الشايع وكيال للشعبة والرويعي
أمينا للسر والحمدان أمينا للصندوق
ف � � ��از ال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال� �ش ��اي ��ع
بمنصب وك�ي��ل ال�ش�ع�ب��ة البرملانية
ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى  28ص��وت��ا م�ق��اب��ل
 23صوتا للنائب عبدالله املعيوف
وذل ��ك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ال�ش�ع�ب��ة التي
ج��رت ف��ي جلسة ام��س بينما تمت
ت��زك �ي��ة ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
أمينا لسر الشعبة البرملانية.
كما ف��از النائب ح�م��ود الحمدان

بمنصب امني صندوق الشعبة بعد
حصوله على  29ص��وت��ا مقابل 25
صوتا للنائب صالح عاشور فيما
انتخب النواب ماضي الهاجري ود.
خليل ابل وراك��ان النصف كأعضاء
مكملني لعضوية الشعبة التنفيذية.

تكليف لجنة المرأة دراسة
إقامة أبناء الكويتيات
وافق مجلس األمة أمس على عدد
م��ن ال��رس��ائ��ل ال� � ��واردة ع �ل��ى ج��دول
أعماله منها رسالة من رئيس لجنة
املرأة واألسرة البرملانية يطلب فيها
العرض على املجلس للموافقة على
أن ت�ق��وم اللجنة ب��دراس��ة م��وض��وع
إق��ام��ة أوالد الكويتيات املتزوجات
م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي م ��ع ك ��ل م ��ن ن��ائ��ب
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر

ال��داخ �ل �ي��ة ووزي� ��ر ال�ص�ح��ة ورس��ال��ة
من رئيس لجنة الشباب والرياضة
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت �م��دي��د ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة
ث�لاث��ة أش �ه��ر للتحقيق ف��ي أس�ب��اب
إيقاف النشاط الرياضي في البالد
على أن تبدأ من تاريخ انتهاء املدة
السابقة.

ان ي �م��ر ع �ل��ى رؤوس ال� �ك� �ب ��ار ق�ب��ل
ال�ص�غ��ار وأك� ��دوا أن��ه ي�ج��ب أن تبدأ
الحكومة بترشيد انفاقها وال�ه��در
الحادث في املال العام مع تخفيض
ع� ��دد امل ��ؤس� �س ��ات وال � � � � ��وزارات غ�ي��ر
الضرورية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ج � ��دد وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
وزير النفط بالوكالة أنس الصالح
ت��أك �ي��ده أن ��ه ال ي��وج��د ف ��ي ق��ام��وس
ال �ح �ك��وم��ة اي رف� ��ع ل �ل��دع��وم وان �م��ا
نهدف إلى ترشيدها.
الفتا إلى أن دعوم املاء والكهرباء
ت�ش�ك��ل  ٪ 70م ��ن اج �م��ال��ي ف��ات��ورة
ال ��دع ��م م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ال �ح �ك��وم��ة
ل ��دي� �ه ��ا رؤي � � ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ش��ام �ل��ة
ليست وليدة اليوم.
تفاصيل (ص)11 - 04

قرارات الجلسة
• ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة امل � � ��رأة
واألس� � � � � � � � � � � � � ��رة دراس� � � � � � � ��ة
م ��وض ��وع إق ��ام ��ة أوالد
ال�ك��وي�ت�ي��ات امل�ت��زوج��ات
م� � ��ن غ � �ي� ��ر ك� ��وي � �ت� ��ي م��ع
وزي� � � � � � � � ��ري ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة
والصحة
• امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى ت �م��دي��د
عمل لجنة التحقيق في
أس�ب��اب إي�ق��اف النشاط
الرياضي
• اق � ��رار امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
ل� � � �ق � � ��ان � � ��ون ال � � � ��وك � � � ��االت
ال �ت �ج��اري��ة ب��إج �م��اع 50
ع �ض��و أو ي �ح �ي �ل��ه ع�ل��ى
الحكومة
• تأجيل بند األسئلة إلى
جلسة اليوم
• ق � � � � � � ��رار ب � ��ال� � �ن� � �ظ � ��ر ف ��ي
ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
ب� �ش ��أن اإلدارة ال �ع��ام��ة
للتحقيقات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا من مقاعد النواب في جلسة أمس عن تخفيض الدعوم واإلصالحات االقتصادية

إقرار الوكاالت في المداولة الثانية
واف� ��ق م�ج�ل��س األم� ��ة ف��ي جلسته
ال �ع��ادي��ة ام ��س ب��اج �م��اع  50ع�ض��وا
على ق��ان��ون ال��وك��االت التجارية في
مداولته الثانية واحاله الى الحكومة
بعد امل��واف�ق��ة على ال�ت�ع��دي�لات التي
رفعتها اللجنة املالية في تقريرها
املحال ال��ى املجلس والتي تضمنت
ان ��ه ي �ج��وز ل�ل�م��وك��ل اك �ث��ر م��ن وك�ي��ل
وم� � ��وزع وال � � ��زام ال��وك �ي��ل ال � ��ذي قبل

طلبه باالعالن في الجريدة الرسمية
ب �ق �ي��د ال ��وك ��ال ��ة وج �م �ي��ع ال �ب �ي��ان��ات
ال �ج��وه��ري��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ا وي�ت�ع�ين
ع�ل�ي��ه اي �ض��ا االع �ل��ان ف��ي ج��ري��دت�ين
ي��وم �ي �ت�ي�ن اذا ك � ��ان ل �ل �م �ن �ت��ج وك �ي��ل
اخ� ��ر م �ق �ي��د وذل � ��ك خ�ل��ال اس �ب��وع�ين
م��ن ت��اري��خ ق�ي��د ال��وك��ال��ة واال أوق��ف
ق� �ي ��ده ح �ت��ى ت� �م ��ام االع� �ل ��ان اض��اف��ة
ال��ى ت�ع��دي��ل  3م ��واد اخ ��رى واض��اف��ة

مادة جديدة تنص على اختصاص
م �ح��اك��م ال �ك��وي��ت ب�ج�م�ي��ع ال��دع��اوى
القضائية الناشئة عن تطبيق هذا
القانون ويجوز االتفاق على اللجوء
للتحكيم لتسوية امل�ن��ازع��ات وعلق
رئيس املجلس مرزوق الغانم قائال:
إن تعديالت القانون تعد أول كسر
لالحتكار منذ عام .1965

مطالبات بإقالة مدير صندوق المشروعات
ش� ��ن ع � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ه �ج��وم��ا
عنيفا على وزير التجارة والصناعة
د.يوسف العلي على خلفية الرسالة
ال��واردة من رئيس لجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ب� �ش ��أن ع��دم
ت�م�ك�ين ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة من
م� �ب ��اش ��رة م �ه �م �ت��ه ال ��رق ��اب� �ي ��ة وأك� ��د
ال �ن��واب أن ه�ن��اك خلال ف��ي صندوق
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة

ادى إل ��ى ع ��دم ت �ع��اون �ه��م م ��ع ف��ري��ق
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة والب � ��د م ��ن وق�ف��ة
ج � � ��ادة م� ��ن وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة الف �ت�ين
ال��ى ان��ه آن االوان ملثل ه��ذه الجهات
ال� �ت ��ي ال ت� �ع ��اون دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ان ت� �ح ��اس ��ب وي � �ق� ��ال م �س ��ؤول ��وه ��ا
ولذلك الب��د من اقالة مدير صندوق
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
كي يكون عبرة لغيره.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة د .يوسف العلي توجيهه

رئ �ي��س ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل � �ت � ��وس � �ط� ��ة م � �ب � ��اش � ��رة ب� ��إل� ��زام� ��ه
ب�خ�ض��وع أع �م��ال ال �ص �ن��دوق لرقابة
ديوان املحاسبة موضحا انه كان قد
وع��د اللجنة البرملانية ف��ي اجتماع
س��اب��ق ب��إن�ه��اء ال�خ�لاف ال��دائ��ر حول
طبيعة رقابة دي��وان املحاسبة على
أعمال الصندوق واملتعلق بتفسير
أحد النصوص في قانون الصندوق.
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بعث إليه ببرقية تهنئة بمناسبة مرور  10سنوات على توليه والية العهد

األمير لولي العهد :نثمن عاليا مسيرة
سموكم النيرة والحافلة بالعطاء
بعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح -حفظه الله ورع��اه -ببرقية
تهنئة إل��ى أخ�ي��ه سمو ن��ائ��ب األمير
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -ه��ذا
ن �ص �ه��ا :س �م��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر وول ��ي
ال �ع �ه��د األخ ال �ع ��زي ��ز ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد الجابر الصباح حفظه الله.
ال � � �س �ل ��ام ع� �ل� �ي� �ك ��م ورح � � �م� � ��ة ال� �ل ��ه
وبركاته يطيب لي بكل الود واملحبة
أن أعرب لسموكم الكريم عن خالص
التهاني القلبية وع��ن طيب املشاعر
وصادق التمنيات بمناسبة الذكرى
العاشرة لتبوؤ سموكم والية العهد.
وإذ استذكر بكل التقدير واالعتزاز
هذه املناسبة الغالية والعزيزة على
ن�ف�س��ي وع �ل��ى شعبنا ال�ع��زي��ز فإننا
نثمن عاليا مسيرة سموكم النيرة
واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء
أه � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وال �ح ��اف �ل ��ة ب��ال �ع �ط��اء
املتواصل والتفاني في خدمة الوطن
الغالي وشعبنا العزيز.
مبتهلني إل��ى امل��ول��ى جلت قدرته
أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا
الستكمال مسيرة أس�لاف�ن��ا الخيرة
طيب ال�ل��ه ث��راه��م مل��واص�ل��ة النهوض
ب��وط �ن �ن��ا ال� �ع ��زي ��ز وت �ح �ق �ي��ق ك ��ل م��ا
ننشده ل��ه م��ن نمو وت�ط��ور وازده��ار

وأن يحفظه ويديم عليه نعمة األمن
واألم� � � ��ان وال� ��رخ� ��اء وأن ي ��دي ��م ع�ل��ى
سموكم موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير.
أخ ��وك ��م ص �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح أمير دولة الكويت.
وقد تلقى حضرة صاحب السمو
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 حفظه ال�ل��ه ورع��اه
برقية شكر جوابية م��ن أخيه سمو
ن��ائ��ب األم� �ي ��ر وول � ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ه � ��ذا ن �ص �ه��ا :ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
ال �ص �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ورع � � ��اه أم �ي��ر
البالد املفدى السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته تلقيت ببالغ االمتنان
وال �ت �ق ��دي ��ر ال ��رس ��ال ��ة ال� �ع ��زي ��زة ع�ل��ى
نفسي من قبل املقام العالي لسموكم
ال �ت��ي ح�ف�ل��ت ب��أغ �ل��ى آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي
وأع� � ��ز ال �ت �ب��ري �ك��ات م� �ق ��رون ��ة ب �ك��ري��م
املشاعر السامية والتمنيات الطيبة
بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليتي
والية العهد.
وإذ أجدد الشكر والثناء لسموكم
ف��إن��ي وأه ��ل ال �ك��وي��ت أج�م�ع�ين ن��رف��ع
أك��ف ال �ض��راع��ة إل��ى امل��ول��ى ع��ز وج��ل
ن��دع��وه ون�ب�ت�ه��ل إل �ي��ه أن ي �م��ن على
سموكم بالعمر املديد متدثرا برداء

 ..وزار سفارتنا لدى بريطانيا
ق��ام ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ي� ��وم أم� ��س االول
االث � �ن �ي�ن ب � ��زي � ��ارة إل � ��ى س �ف ��ارة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل� � ��دى امل �م �ل �ك��ة
املتحدة الصديقة حيث كان في
استقباله سفير دول��ة الكويت

ل � ��دى امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة خ��ال��د
ال ��دوي� �س ��ان ورؤس � � ��اء امل �ك��ات��ب
الكويتية املعتمدة في اململكة
املتحدة وأعضاء السفارة.

 ..ويصل إلى أرض الوطن
اليوم
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة وال � �ه � �ن� ��اء وأن
ي�م��د س�م��وك��م ب �ع��ون م��ن ل��دن��ه حتى
يكلل ع�ه��دك��م امل�ج�ي��د ب��إن�ج��از ك��ل ما
تنشدونه سموكم لكويتنا الغالية
وأه�ل�ه��ا األوف �ي��اء م��ن علياء وس��ؤدد
ورخ� � � ��اء ف� ��ي ظ� ��ل س � �ي ��اج م �ن �ي��ع م��ن
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة الصلبة ف��ي كنف

سموكم حفظكم الله راعيا ملسيرتنا
ون �ه �ض �ت �ن��ا وأب� �ق ��اك ��م ذخ � ��را ل�ل�ب�لاد
وقائدا للعمل اإلنساني.
وال � � �س �ل��ام ع �ل �ي �ك��م ورح� � �م � ��ة ال �ل��ه
وبركاته.
أخ� ��وك� ��م ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح ولي العهد.

ب�ح�ف��ظ ال �ل��ه ورع��اي �ت��ه يصل
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورع��اه إل��ى أرض الوطن مساء
ال� � �ي � ��وم األرب� � � �ع � � ��اء ق � ��ادم � ��ا م��ن
اململكة املتحدة الصديقة وذلك

بعد أن ترأس وفد دولة الكويت
وامل�ش��ارك��ة ف��ي رئ��اس��ة املؤتمر
ال� � ��دول� � ��ي ال� � ��راب� � ��ع ل �ل �م��ان �ح�ي�ن
ملساعدة سوريا واملنطقة.

نائب األمير لطلبة التطبيقي :ساهموا في مسيرة
التقدم ورفعة وطنكم
اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م ��د بقصر
ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م .واستقبل سمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس
الوزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��وه ال� �ن ��ائ ��ب األول
ل � ��رئ � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � ��وزراء وزي � � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد .كما
استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.
واس �ت �ق �ب ��ل وزي � � ��ر االع� �ل� ��ام ال �ش �ي��خ
سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الكهرباء وامل��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله .كما
استقبل وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية

والعمل هند الصبيح.
من جهة أخ��رى استقبل سمو ولي
ال �ع �ه��د س �م��و ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل�ح�م��د
واستقبل الشيخ علي الجابر واستقبل
رئ�ي��س وأع�ض��اء االت�ح��اد ال�ع��ام لطلبة
وم� �ت ��درب ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب.
وق � ��د ح ��ث س� �م ��وه أب � �ن� ��اءه ال �ط�ل �ب��ة
ع�ل��ى ب��ذل امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د وامل�ث��اب��رة
ف ��ي ت�ح�ص�ي�ل�ه��م ال �ع �ل �م��ي وااله �ت �م ��ام
بالتعليم التقني واملهني ليساهموا
ف ��ي م �س �ي��رة ال �ت �ق ��دم ورف � �ع ��ة وط �ن �ه��م
وم�س�ت�ق�ب�ل��ه ال��واع��د ب �س��واع��د كويتية
ماهرة وأن يكونوا على قدر املسؤولية
م��ؤك��دا ألبنائه الطلبة أنهم محل ثقة
واه �ت �م ��ام ق �ي��ادت �ه��م داع� �ي ��ا إي ��اه ��م أال
ي �ن �ش �غ �ل��وا ب �غ �ي��ر ال �ت �ح �ص �ي��ل ال�ع�ل�م��ي
متمنيا لهم ك��ل التوفيق والنجاح ملا

ف�ي��ه خ�ي��ر وط�ن�ه��م وم�ص�ل�ح�ت�ه��م .وم��ن
ج��ان �ب �ه��م أع� � ��رب رؤس � � ��اء االت � �ح� ��ادات
للطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموه
على الرعاية السامية وال��دع��م الكامل
م ��ن ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة م��ؤك��دي��ن أن
ت��وج �ي �ه��ات س �م ��وه س �ت �ك��ون ن �ب��راس��ا
يحتذى به لكويت املستقبل.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة وك � �ي� ��ل ال � �ش� ��ؤون
امل �ح �ل �ي��ة ب� ��دي� ��وان س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ أح �م��د ال �ج��اب��ر .وي�ش�م��ل سمو
نائب األمير وولي العهد برعايته حفل
تسليم كأس وجائزة سمو ولي العهد
لسباق الخيل للموسم 2016 - 2015
ال��ذي تنظمه جمعية فرسان محافظة
ال� �ج� �ه ��راء وق� ��د أن � ��اب س �م ��وه م�ح��اف��ظ
ال �ج �ه��راء ال �ف��ري��ق م�ت�ق��اع��د ف�ه��د أح�م��د
األمير لحضور الحفل.

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد
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تضمنت التقدير واالعتزاز بمسيرة سموه الحافلة باالنجازات والجهود المشهودة له في خدمة الكويت

ولي العهد يتلقى برقيات تهنئة من الغانم
وسالم العلي ومشعل األحمد والمحمد والمبارك

تلقى سمو نائب األمير وول��ي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ع � ��ددا م ��ن رس ��ائ ��ل ال�ت�ه�ن�ئ��ة
بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه
والية العهد.
فقد بعث رئيس مجلس االمة مرزوق
علي الغانم ببرقية الى سمو نائب االمير
وولي العهد الشيخ نواف االحمد الجابر
الصباح حفظه الله هنأه فيها بمناسبة
ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه والي��ة
العهد.
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ب��رق �ي �ت��ه ي �س��رن��ي
باسمي وباسم اخ��وان��ي اعضاء مجلس
االمة ان نرفع الى مقامكم الكريم صادق
التهاني وخ��ال��ص التبريكات بمناسبة
ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتوليكم والي��ة العهد
في وطننا الغالي.
واض ��اف ف��ي برقيته وان�ن��ا اذ نهنيء
س �م��وك��م ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ال �ع��زي��زة على
قلوب اه��ل الكويت لنتضرع ال��ى الباري
جل ع�لاه ان يسبغ عليكم نعمة الصحة
والعافية والعمر املديد وان يوفقكم في
م �س��ؤول �ي��ات �ك��م ع �ض��دا وس �ن ��دا ل�ح�ض��رة
صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
انه سميع مجيب.
وتلقى سمو نائب األمير وولي العهد
رس��ال��ة تهنئة م��ن أخ�ي��ه رئ�ي��س ال�ح��رس
الوطني سمو الشيخ سالم العلي هذا
نصها« :سمو االخ الشيخ نواف االحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ول��ي العهد
ال� �س�ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة ال �ل ��ه وب��رك��ات��ه
يطيب للحرس الوطني  -ق��ادة وق��وات -
ان يرفع الى سموكم اسمى آيات التهاني
والتبريكات بمناسبة مرور عشر سنوات
ع�ل��ى ت��ول��ي س�م��وك��م والي ��ة ال�ع�ه��د داع�ين
الله جلت قدرته ان يديم توفيقكم لرفعة
ش� ��أن ال� �ب�ل�اد م� ��ؤازري� ��ن أخ ��اك ��م ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد حفظه الله
ورع ��اه ف��ي ق�ي��ادة سفينة ال��وط��ن ال��ى بر
االم��ان وان يسبغ عليكم موفور الصحة
والعافية.

وق ��د ب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
العهد رس��ال��ة شكر ج��واب�ي��ة اع��رب فيها
ع��ن ب��ال��غ ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ع�ل��ى م��ا عبر
ع�ن��ه س�م��وه م��ن خ��ال��ص التهنئة وطيب
ال�ت�م�ن�ي��ات وص� ��ادق ال��دع��اء مبتهال ال��ى
امل��ول��ى ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن
العزيز ويديم عليه نعمة االم��ن واألم��ان
والرخاء وعلى اهله االوفياء واف��ر االمن
واالس �ت �ق��رار وال�ع�ل�ي��اء ف��ي س �ي��اج منيع
م��ن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ال�ص�ل�ب��ة ف��ي كنف
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ذخرا للبالد.
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ت �ل �ق��ى س �م��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئة
م��ن أخ�ي��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني
ال�ش�ي��خ مشعل األح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
جاء فيها:
بهذه املناسبة الوطنية العزيزة علينا
وع �ل��ى اه ��ل ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ا ي�ط�ي��ب لنا
ان نشيد ب�م��ا ش�ه��دت��ه ال�ك��وي��ت الحبيبة
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش ��ر ال �س ��ال �ف ��ة م��ن
انجازات عديدة في شتى املجاالت وعلى
ك��اف��ة االص �ع ��دة ك��ان��ت ث �م��رة ت��وج�ي�ه��ات
س� �ي ��دى ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
البالد املفدى بمؤازرة سموكم حفظكما
ال�ل��ه ورع��اك�م��ا ن�ح��و ال�ن�ه��وض بالكويت
ال �ع��زي��زة ت �ح �ض��را وازده � � ��ارا وبشعبها
املخلص رفعة وتميزا.
ون�ح��ن اذ ن��ؤك��د لسموكم فخرنا بكم
ع �ض��دا م�ت�ي�ن��ا ل�س�ي��دي ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد واع�ت��زازن��ا بسموكم
ناصحا امينا ملا فيه خير العباد فاننا
ندعو الله لسموكم بالعمر املديد لتظلوا
ق��ادري��ن على ال�ب��ذل والعطاء كما نسأله
ان يحفظكم بعنايته ويحيطكم برعايته
وي ��دي ��م ع�ل�ي�ك��م م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وت �م��ام
العافية وان ي��دي��م على ال�ك��وي��ت نعمتي
االم ��ن واالم � ��ان وي �م��ن عليها ب�م��زي��د من
ال��رخ��اء واالزده ��ار ف��ي ظ��ل ق�ي��ادة سيدي

ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى
بمؤازرة سموكم نائب االمير وولي عهده
االمني حفظكما الله ورعاكما وسدد على
دروب الخير خطاكما.
وق ��د ب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
العهد رس��ال��ة شكر ج��واب�ي��ة أع��رب فيها
سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما
ع �ب��ر ع �ن��ه م�ع��ال�ي��ه م��ن خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة
وط � �ي� ��ب ال� �ت� �م� �ن� �ي ��ات وص � � � � ��ادق ال� ��دع� ��اء
بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه والي � ��ة ال �ع �ه��د م �ب �ت �ه�لا ال��ى
امل��ول��ى ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن
العزيز ويديم عليه نعمة االم��ن واالم��ان
وال��رخ��اء وع�ل��ى اه�ل��ه االوف �ي��اء واف ��ر من
االم ��ن واالس �ت �ق��رار وال�ع �ل�ي��اء ف��ي س�ي��اج
منيع م��ن ال��وح��دة الوطنية الصلبة في
كنف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح ام�ي��ر ال�ب�لاد امل�ف��دى حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد.
وم ��ن ج��ان��ب اخ ��ر ت �ل �ق��ى س �م��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

الجابر الصباح رسالة تهنئة من أخيه
س �م ��و ال �ش �ي ��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م ��د االح �م ��د
الصباح جاء فيها:
ي �ط �ي��ب ل ��ي ان ان �ت �ه��ز ه� ��ذه امل�ن��اس�ب��ة
السعيدة الؤك��د ب��ال��غ اع �ت��زازي بمسيرة
الخير وال�ع�ط��اء لسموكم ال�ك��ري��م والتي
ك �ن �ت��م ف �ي �ه��ا ن �ع��م ال � �ق ��دوة واالس � � ��وة ف��ي
التفاني والتضحية والبذل واستطعتم
ان ت �ح �ف��روا ب �ه��ا الن �ف �س �ك��م س� �ط ��ورا من
نور في ذاك��رة الكويت بما قدمتموه من
انجازات وعطاءات لخدمة الوطن ستظل
ح��اض��رة ع�ل��ى ال� ��دوام ف��ي ع �ق��ول واف �ئ��دة
اب�ن��ائ��ه ي �ه �ت��دون وي �س �ت��رش��دون ب�ه��ا في
سبيلهم لخدمة وطنهم.
خ��ال��ص ت�ح�ي��ات��ي وت �ق��دي��ري م�ق��رون��ا
ب� ��اص ��دق دع� ��وات� ��ي ان ي��وف �ق �ك��م امل ��ول ��ى
س�ب�ح��ان��ه دوم ��ا وان ي �س��دد ع�ل��ى دروب
ال �خ �ي��ر خ �ط��اك��م مل ��ا ف �ي��ه رف �ع��ة وازده � ��ار
كويتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة
وال ��رع ��اي ��ة ال �ك��ري �م��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى وس �م��وك��م
الكريم حفظكما الله ورعاكما.

وق ��د ب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
العهد رس��ال��ة شكر ج��واب�ي��ه أع��رب فيها
س �م��وه ع ��ن ب��ال��غ ش �ك��ره وت �ق��دي��ره على
م��ا عبر عنه س�م��وه م��ن خ��ال��ص التهنئة
وط � �ي� ��ب ال� �ت� �م� �ن� �ي ��ات وص � � � � ��ادق ال� ��دع� ��اء
بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه والي � ��ة ال �ع �ه��د م �ب �ت �ه�لا ال��ى
امل��ول��ى ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن
العزيز ويديم عليه نعمة االم��ن واألم��ان
وال��رخ��اء وع�ل��ى اه�ل��ه االوف �ي��اء واف ��ر من
االم ��ن واالس �ت �ق��رار وال�ع �ل�ي��اء ف��ي س�ي��اج
منيع م��ن ال��وح��دة الوطنية الصلبة في
كنف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح ام�ي��ر ال�ب�لاد امل�ف��دى حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد.
م� ��ن ج ��ان ��ب اخ � ��ر ت �ل �ق��ى س �م ��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح رسالة تهنئة من أخيه
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال � ��وزراء ه��ذا ن�ص�ه��ا :ي�س�ع��دن��ي ف��ي ه��ذه
املناسبة الطيبة ان اع��رب لكم واخواني
اع � �ض� ��اء ال �ح �ك ��وم ��ة ع� ��ن ب ��ال ��غ ال �ت �ق��دي��ر
واالع � �ت � ��زاز ب �م �س �ي��رة س �م��وك��م ال �ح��اف �ل��ة
ب��االن �ج��ازات ع�ب��ر رح �ل��ة زاخ� ��رة والت ��زال
بالكثير م��ن ال�ع�ط��اء ال��وط�ن��ي وال�ج�ه��ود
امل � �ش � �ه ��ودة وال� �ع� �م ��ل امل� �خ� �ل ��ص ل �خ��دم��ة
الكويت وابنائها االوفياء.
ك� �م ��ا ي� �س ��رن ��ا ان ن �ث �م��ن ع ��ال� �ي ��ا دور
سموكم  -حفظكم الله  -البارز في تحقيق
مسيرة النهضة والبناء عضدا وشريكا
مخلصا الخيكم حضرة صاحب السمو
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ف��ي امل��واق��ف واالن � �ج ��ازات ال �ت��ي تحققت
خ�ل�ال م��رح�ل��ة ف��اص�ل��ة م��ن ت��اري��خ وطننا
ت�ح�م�ل��ون ه �م��وم امل��واط �ن�ين وتتلمسون
احتياجاتهم ورمزا يحتذى في رعايتكم
االبوية والحرص على الوحدة الوطنية
وتماسك النسيج االجتماعي.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم
ع �ل��ى س �م��وك��م ن�ع�م��ة ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وع � �ل ��ى وط� �ن� �ن ��ا ال �ح �ب �ي ��ب ن �ع �م��ة االم� ��ن

واالم � � ��ان واالس � �ت� �ق ��رار ف ��ي ظ ��ل ال �ق �ي��ادة
ال�ح�ك�ي�م��ة وال ��رع ��اي ��ة ال �ك��ري �م��ة ل�ح�ض��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد امل� �ف ��دى
وسموكم حفظكم الله ورعاكم.
وق ��د ب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
العهد رس��ال��ة شكر ج��واب�ي��ة أع��رب فيها
س �م��وه ع ��ن ب��ال��غ ش �ك��ره وت �ق��دي��ره على
م��ا عبر عنه س�م��وه م��ن خ��ال��ص التهنئة
وط � �ي� ��ب ال� �ت� �م� �ن� �ي ��ات وص � � � � ��ادق ال� ��دع� ��اء
بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه والي � ��ة ال �ع �ه��د م �ب �ت �ه�لا ال��ى
امل��ول��ى ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن
العزيز ويديم عليه نعمة االم��ن واألم��ان
والرخاء وعلى اهله األوفياء واف��ر األمن
واالس �ت �ق��رار وال�ع�ل�ي��اء ف��ي س �ي��اج منيع
م��ن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ال�ص�ل�ب��ة ف��ي كنف
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ذخرا للبالد.
إلى ذلك تلقى سمو نائب األمير وولي
العهد برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى
العاشرة لتولي سموه حفظه الله والية
العهد من معالي كبار الشيوخ والوزراء
واملحافظني وكبار املسؤولني في الدولة
وأع �ض��اء مجلس األم ��ة وأع �ض��اء السلك
الدبلوماسي وجميع اخ��وان��ه املواطنني
ال� �ك ��رام وامل �ق �ي �م�ين األوف � �ي ��اء ع �ل��ى أرض
الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص
ت �ه��ان �ي �ه��م ال �ط �ي �ب��ة وص� � ��ادق م�ش��اع��ره��م
ال� �ف� �ي ��اض ��ة ب � �ه ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة م � ��ن خ�ل�ال
برقيات التهاني او االتصاالت الهاتفية
او ال�ص�ح��ف ال�ي��وم�ي��ة او ج�م�ي��ع أش�ك��ال
ال�ت�ع�ب�ي��ر األخ � ��رى س��ائ�ل�ا ال �ل��ه ع ��ز وج��ل
ان ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن ال �ع��زي��ز وي��دي��م عليه
نعمة االمن واالم��ان والرخاء وعلى اهله
االوف �ي ��اء واف ��ر االس �ت �ق��رار وال �ع �ل �ي��اء في
سياج منيع م��ن ال��وح��دة الوطنية تحت
ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة ل�ح�ض��رة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه ذخرا
للبالد.

مشعل األحمد :مواكبة أحدث المستجدات
في مجال العلم والتدريب
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال �ح��رس الوطني
الشيخ مشعل األح�م��د اهمية االرت�ق��اء
ب��ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري وم��واك �ب��ة أح ��دث
املستجدات في مجال العلم والتدريب
تطبيقا لوثيقة األهداف االستراتيجية
 2020تحت شعار (األمن أوال).
ون�ق��ل ال�ش�ي��خ مشعل االح �م��د خ�لال
استقباله ع��ددا م��ن ال�ض�ب��اط خريجي

ال��دف �ع��ة رق ��م ( )11ف��ي ك�ل�ي��ة أح �م��د بن
محمد العسكرية في دولة قطر الشقيقة
تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني
بانضمامهم إلى إخوانهم في الحرس
مؤكدا اهمية االلتزام واالنضباط وبذل
الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على
أمن الوطن.
ودع� ��ا ال �خ��ري �ج�ين ال ��ى ب ��ذل ال�ج�ه��د

وال�ع�ط��اء م��ع م��واص�ل��ة ال �ت��زود بالعلم
واملعرفة بوصفهما السالح الحقيقي
للحفاظ على أم��ن ال��وط��ن ورد التحية
إلى الكويت التي تحرص على االرتقاء
بأبنائها في أفضل صروح العلم.
وش��دد الشيخ مشعل على ض��رورة
ال �ت �ع��اون وح �س��ن م�ع��ام�ل��ة م��ن ه��م أق��ل
رت�ب��ة منهم والتحلي ب��روح التسامح

وال � �ع ��دل وال �ش �ف��اف �ي��ة وال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة وت �ط��وي��ر م�س�ت��وي��ات
ال��رم��اي��ة ب��اس�ت�م��رار م�ع��رب��ا ع��ن ش�ك��ره
وت �ق��دي��ره ل �ل �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة م ��ن قبل
التعليم العسكري في الحرس الوطني
وال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ال �ك �ل �ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
التي يبتعث إليها املنتسبون.

الشيخ مشعل األحمد يتوسط عددا من الضباط خريجي الكلية العسكرية في قطر
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أقر المداولة الثانية لقانون الوكاالت وشرع في مناقشة الدعوم واإلصالحات االقتصادية

نواب يهنئون األمير بمناسبة الذكرى
العاشرة لتوليه مقاليد الحكم
وافق مجلس األمة
في جلسته العادية
امس على قانون
الوكاالت التجارية
في مداولته الثانية
واحاله الى الحكومة
بعد الموافقة على
التعديالت التي رفعتها
اللجنة المالية في
تقريرها المحال الى
المجلس .كما وافق
المجلس على عدد من
الرسائل الواردة على
جدول أعماله منها
تكليف لجنة المرأة
واألسرة البرلمانية
بدراسة موضوع
إقامة أوالد الكويتيات
المتزوجات من غير
كويتي .وإلى تفاصيل
المضبطة:

الزلزلة :ال يعقل
أنه خالل  3اشهر
تقع  3حاالت وفاة
في ميناء الشعيبة
دشتي :من حسن
الحظ أن سمو
األمير موجود على
رأس الدولة في
هذه المرحلة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي��ة أم � ��س ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
والنصف بعد أن كان قد رفعها ملدة
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام أس �م��اء األع�ض��اء
الحاضرين واملعتذرين عن الجلسة
وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون إذن أو إخ�ط��ار
وك��ذل��ك أس �م��اء األع� �ض ��اء ال�غ��ائ�ب�ين
عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات
اللجان منذ الجلسة السابقة.

التصديق على المضابط
انتقل املجلس ال��ى بند التصديق
على املضبطتني رقمي /1345أ و1345
ب  26و  27يناير .2016
 سعود الحريجي :هناك آية ذكرهاالنائب محمد طنا أرجو تصحيحها.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :ه �ن��اك م��ن صفحة 305ال � ��ى  312ب �ه��ا م� �س ��اس وأرج � ��و
شطبها.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :وجهتاألم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ب �ش �ط��ب أي ك�ل�م��ات

بها م�س��اس م��ن املضبطة وك��ذل��ك من
تلفزيون املجلس.
وصادق املجلس على املضابط.
الرسائل الواردة
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��بالسمو أمير البالد يشكر فيها رئيس
وأعضاء مجلس األم��ة على تهنئتهم
ب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي
سموه مقاليد الحكم.
 -رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س ل �ج �ن��ة امل� ��رأة

واألس � ��رة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ال �ع��رض على
امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ان
تقوم اللجنة بدراسة موضوع اقامة
اوالد ال �ك��وي �ت �ي��ات امل � �ت� ��زوج� ��ات م��ن
غير كويتي م��ع ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير
الصحة.
(موافقة عامة)

أقام مأدبة غذاء على شرف د .نوربرت المرت قبل مغادرته

التتمة ص05

الغانم :عالقتنا وثيقة مع البرلمان األلماني
رح � � ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م واس �م �ك��م ب��زي��ارة
رئيس البرملان االملاني د .نوربرت
المرت والوفد املرافق له وأعرب عن
تمنياته ب�ن�ج��اح ال��زي��ارة وتمنى
مزيدا من التعاون والتنسيق بني
البرملانيني الكويتي واألملاني.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال وزي ��ر األش �غ��ال
ال �ع ��ام ��ة ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س األم ��ة د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر أن
الحكومة ترحب بدورها برئيس
البرملان األملاني متمنية له طيب

االقامة ونجاح الزيارة.
إل��ى ذل��ك غ��ادر رئ�ي��س البرملان
االمل ��ان ��ي (ال �ب��ون��دس �ت��اغ) وال��وف��د
امل ��راف ��ق ل��ه ال �ب�ل�اد أم ��س ال �ث�لاث��اء
ب� �ع ��د زي � � � ��ارة رس� �م� �ي ��ة اس �ت �م ��رت
ي ��وم�ي�ن .وك� � ��ان ف ��ي وداع الم ��رت
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل� ��ه ع �ل ��ى ارض
املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة
ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع والسفير
االملاني لدى دولة الكويت اويجن
فولفارت.
وكان الغانم قد أقام مأدبة غداء

ب �ق��اع��ة االح� �ت� �ف ��االت ف ��ي م�ج�ل��س
االم� � ��ة أم � ��س ع �ل��ى ش � ��رف ن �ظ �ي��ره
االمل��ان��ي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وح �ض��ر امل��أدب��ة ك��ل م��ن رئيس
ب �ع �ث��ة ال � �ش� ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع وال � �ن� ��واب اح�م��د
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي وراك � � � � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف
وال� �س� �ف� �ي ��ر االمل � ��ان � ��ي ل� � ��دى دول � ��ة
ال�ك��وي��ت اوي �ج��ن ف��ول �ف��ارت وأم�ين
عام مجلس االمة عالم الكندري.

متابعة من رئيس البرملان االملاني والوفد املرافق له للجلسة

التميمي :نقول
لسمو األمير نحن
أبناؤك ومعك في
السراء والضراء
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المجلس يوافق على نظر تقرير التشريعية بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات اليوم

تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب
إيقاف النشاط الرياضي لمدة  3أشهر
الهدية :الحكومة
غير متعاونة
في األسئلة
ولجان التحقيق
ومالحظات ديوان
المحاسبة

تتمة المنشور ص04
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ع � �ض� ��و م �ج �ل��ساألم ��ة د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة يطلب من
امل�ج�ل��س ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ة
ب�ح��ق ال��وزي��ر ال ��ذي ال ي�ل�ت��زم ب�م��واد
الالئحة الداخلية الخاصة باألسئلة
البرملانية.
(تم سحبها)
 رسالة من رئيس لجنة الشبابوالرياضة يطلب فيها تمديد عمل
ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي اس �ب��اب
ايقاف النشاط الرياضي ملدة ثالثة
اش�ه��ر ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء امل��دة
السابقة.
(موافقة عامة)
 رس � � ��ال � � ��ة م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن��ةامل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
يعرض فيها على املجلس املوقر عدم
تمكني ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي لرعاية
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة من
مباشرة مهمته الرقابية.
(تم النظر فيها)
وج � ��اء ن ��ص ال ��رس ��ال ��ة ال�خ��ام�س��ة
كالتالي:
أن�ه��ي إليكم أن لجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ق � � ��ررت ف��ي
اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا امل� �ن� �ع� �ق ��د ب � �ت� ��اري� ��خ 7
فبراير  2016العرض على املجلس
املوقر للنظر في عدم تمكني ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة م � ��ن م � �ب� ��اش� ��رة م �ه��ام��ه
ال��رق��اب �ي��ة ع�ل��ى ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي� ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ح �ي��ث أف ��اد
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب � �ع� ��دم ت� �ع ��اون
الصندوق معه مما أدى الى سحب
فريق الديوان.
ون� � ��اق � � �ش� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة م � ��وض � ��وع
انسحاب فريق ال��دي��وان بحضور كل
م��ن رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ووزي ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة وت �خ �ل ��ف ع��ن
الحضور رئيس الصندوق الرتباطه
بمهمة رسمية خ��ارج البالد من دون
ارس� ��ال أي اع �ت��ذار رس �م��ي للجنة أو
ايفاد من ينوب عنه رغم تضمن دعوة
اللجنة املرسلة صراحة لذلك االمر.
وق� � � ��د اع � � � � ��رب اع � � �ض� � ��اء ال �ل �ج �ن ��ة
باجماعهم ع��ن استيائهم لتعطيل
االع� � � �م � � ��ال ال � ��رق � ��اب � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى م� �ه ��ام
ال �ص �ن��دوق مل ��ا ي� �ق ��ارب ال �س �ن��ة دون
اي م�ب��رر ق��ان��ون��ي ودون وج ��ود اي
توجيهات من قبل الوزير لحل هذا
امل��وض��وع رغ��م ع�ل�م��ه ب��ه ط ��وال تلك
امل� ��دة وق ��د اش� ��ار دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ال � ��ى وج� � ��ود ت �ع �ن��ت م ��ن ق �ب��ل ادارة

د .عبدالحميد دشتي

الصندوق وان�ه��ا تعد م��ن السوابق
لديه.
وقد رأت اللجنة عرض هذا االمر
على املجلس املوقر التخاذ ما يراه
مناسبا ب�ص��دده علما ان��ه ف��ي حال
استمرار هذا النهج غير املقبول من
قبل الصندوق ف��ي تعطيل االعمال
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف� � ��إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ت��رس��ل
تقريرها برفض الحساب الختامي
ل � �ل � �ص � �ن ��دوق وم � �ي ��زان � �ي � �ت ��ه ل �ل �س �ن��ة
املالية  2017/2016كونها لم تحظ
ب �ث �ق��ة ال �ل �ج �ن��ة وغ �ي��ر ق��اب �ل��ة مل�ع��رف��ة
مصداقيتها لغياب االداة الرقابية
عنها.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هناكطلب بترتيب ج��دول اع�م��ال جلسة
اليوم بتقديم طلب مناقشة الدعوم
بعد ال��وك��االت التجارية ه��ل يوافق
املجلس؟

متابعة نيابية

د .يوسف الزلزلة

(موافقة عامة)
وأرج ��و تأجيل بند األس�ئ�ل��ة الى
جلسة الغد (اليوم).
(موافقة عامة)
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ه�ن��اكط �ل��ب اق ��ر م �ق��دم ب �خ �ص��وص ال�ن�ظ��ر
في تقرير اللجنة التشريعية بشأن
االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ارج��و
النظر فيه.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :اقترحتأجيله الى الغد .
(موافقة عامة)
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :وردت� �ن ��يمعلومة من وزي��ر امل��واص�لات عرف
م�ن�ه��ا ان ه �ن��اك خ �ط��أ ن�ت�ي�ج��ة خطأ
ل��ي أن ��ا ش�خ�ص�ي��ا ول� ��دي ال�ش�ج��اع��ة
الكاملة ان اع�ت��ذر وك��ان هناك خطأ
م��ن سكرتارية املكتب وعليه أطلب
سحب رس��ال�ت��ي .وم��ع ك��ل احترامي

للوزير يبقى هناك جانب ارجو من
الوزير يلتفت اليها وتمس مصلحة
الكويت فهناك اسئلة كانت متعلقة
ب�م��وان��ئ ال�ك��وي��ت وارج� ��و االه�ت�م��ام
ب ��امل ��وان ��ئ وال ي �ع �ق��ل ان � ��ه خ �ل��ال 3
اشهر تقع  3ح��االت وف��اة في ميناء
ال �ش �ع �ي �ب��ة وال ي� ��وج� ��د ه � �ن� ��اك ام ��ن
ووق��اي��ة وه�ن��اك راف�ع��ة سقطت على
احد العمال وتوفي .نحن نتكلم عن
موانئ دولة الكويتُ .أيعقل ان هناك
 70سفينة واقفة في ميناء الشعيبة
ب��ان�ت�ظ��ار ال�ت�ف��ري��غ وه ��ذا ل��م يحدث
ف ��ي ت ��اري ��خ ال� �ك ��وي ��ت .امل� ��وان� ��ئ ه��ي
ال �ش��ري��ان الطبيعي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
مل� � ��اذا ح � ��دث ذل � ��ك ف ��ي ه � ��ذا ال ��وق ��ت؟
وارج � � ��و م ��ن س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراد ت��وج�ي��ه ال��وزي��ر باالهتمام
ب �ه��ذا ال �ش ��ري ��ان االق� �ت� �ص ��ادي ال ��ذي
ي�ه��م ال �ك��وي��ت .ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة ي�ق��ول

ل ��دي� �ن ��ا م �ش �ك �ل��ة م� ��ع امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال
نستطيع التوظيف واحالوا املئات
م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ون �ف��اج��أ
بأن هناك اعالنا في جريدة االهرام
املصرية يطلبون فيه عماال يعملون
ف ��ي م ��وان ��ئ ال �ك��وي��ت مل � ��اذا ول��دي �ن��ا
الكفاءات الوطنية؟
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :يرقد فياح ��د م�س�ت�ش�ف�ي��ات امل��ان �ي��ا ف ��ي ح��ال��ة
ص �ح �ي ��ة س �ي �ئ ��ة وزي� � � ��ر س� ��اب� ��ق اح ��د
رج��االت الكويت حفيد جابر العيش
الشيخ جابر الخالد وزي��ر الداخلية
ال �س��اب��ق ون �س ��أل ال �ل��ه ان ي�ع�ج��ل في
شفائه .ونثمن ونؤكد رسالة الرئيس
واالع � �ض ��اء ف ��ي ت�ه�ن�ئ��ة س �م��و االم �ي��ر
قائد االنسانية في الذكرى العاشرة
ل �ت��ول��ي س �م��وه م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م وم��ن
حسن ال�ح��ظ ان س�م��وه م��وج��ود على
رأس هذه الدولة وهو من يرعى هذه
امل��رح�ل��ة ال�ت��ي فيها ال�ع��ال��م داخ ��ل في
ام � ��واج م �ت�لاط �م��ة .وب �ش ��أن م��وض��وع
اب � �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات امل � �ت ��زوج ��ات م��ن
غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت ��ي ف �ح �ق �ه��م ف� ��ي االق� ��ام� ��ة
ت �ح��ت ك �ن��ف ام� �ه ��م وان� �ه ��م م ��ن اول ��ى
الناس بالرعاية والعمل في وظائف
تناسب قدراتهم لتكون االم ف��ي امن
وامان واتمنى املوافقة علي مضمون
ال��رس��ال��ة ألن�ه��ا رس��ال��ة مستحقة .أما
الرسالة الخامسة فهي كارثية تبني
ت� �م ��رد ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل��رع��اي��ة
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
على رق��اب��ة دي��وان املحاسبة حتى ال
يكشفون ثغرات الصندوق وبالتالي
يجب ان يتخذ املجلس موقفا حازما
حاسما.
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وزير التجارة :ألزمت
مدير الصندوق
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صندوق دعم
الشباب ال يحترم
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معرفة أين ذهب
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وأين نائب مدير
الصندوق؟ هل
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مدير الصندوق ألن
القضية صار لها
سنة وال يتعاونون
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تتمة المنشور ص05
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ك � ��ان م��نامل�ف�ت��رض ان اب��دأ ال��رس��ائ��ل بتهنئة
ص��اح��ب السمو ب��ال��ذك��رى العاشرة
لتولي سموه تقاليد الحكم فنتمنى
لسموه قائد االنسانية طول العمر
 عبدالله التميمي :نهنئ سمواألم �ي ��ر ب��ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي
س �م��وه ت�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م ون �س��أل ال�ل��ه
ان ي �م��ن ع�ل�ي��ه ب��ال �ص �ح��ة وال�ع��اف �ي��ة
فهو ربان السفينة ونفتخر بسموه
وبكل اجراءاته في الداخل والخارج
ونفتخر بلقب سموه ق��ائ��دا للعمل
االن �س��ان��ي وه ��ذا ال�ل�ق��ب ال ي��أت��ي إال
ب �ج �ه��ود س �م��وه واي ��ادي ��ه ال�ب�ي�ض��اء
ون �ق ��ول ل ��ه ن �ح��ن اب� �ن ��اؤك وم �ع��ك يا
سمو األمير في السراء والضراء.
الرسالة الثانية موجهة الى وزير
الداخلية ووزي��ر الصحة وتتحدث
ع ��ن اب� �ن ��اء امل ��واط� �ن ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ات
وق� �ل� �ن ��ا ان � �ه� ��م اب� � �ن � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
واطباعهم م��ن اطباعنا ونستغرب
أن اب �س��ط ال �ح �ق��وق ت�ت�ن�ص��ل منها
الدولة وقانون املعاقني اعطى ابناء
الكويتيات املعاقني معاملة الكويتي
م��دى الحياة ول��م يتم التعامل معه
ال��ى االن .واب�ن��اء الكويتيات ُيطبق
ع �ل �ي �ه��م رس � � ��وم ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي
ف �ن �ح ��ن ن� ��دع� ��م دوال اخ� � � ��رى ول �ك��ن
نستغرب تحميل اب �ن��اء امل��واط�ن��ات
رس � ��وم ال� �ع�ل�اج ف�ل�ا ب ��د م ��ن اع �ط��اء
ميزة ألبناء املواطنات .وكذلك ابناء
امل �ط �ل �ق��ات واالرام� � ��ل ي �ج��ب ان ت�ك��رم
امل��واط�ن��ة بمعاملة ابنائها معاملة
ال �ك��وي �ت��ي ون �ح ��ن ن ��دف ��ع ب�ت�ج�ن�ي��س
هذه الفئة.
 محمد الهدية :بالنسبة للرسالةاالول� ��ى ال ش�ك��ر ع�ل��ى واج ��ب ونحن
نهنئ انفسنا قبل ص��اح��ب السمو
ونتمنى له موفور الصحة والعافية
والتقدم في قيادة الكويت ونتمنى
ل� ��ه ال� �ت ��وف� �ي ��ق وال � � �س � ��داد ال ��رس ��ائ ��ل
ك�ل�ه��ا ب �ه��ا ط��اب��ع ع ��دم ال �ت �ع��اون مع
ال �ح �ك��وم��ة خ �ص��وص��ا ف��ي م��وض��وع
االس �ئ �ل��ة او ك� ��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق ول��ذل��ك
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وب �خ �ص��وص رد
الوزراء على االسئلة فبعض الوزراء
يردون عليها بمزاجية فكيف نعرف
ال�ظ�ل��م ال ��واق ��ع م��ن دون رد ال� ��وزراء
واالجابات مبهمة؟ ال يوجد تعاون
ج�ه��ات ال�ح�ك��وم��ة م��ع ال�ل�ج�ن��ة وه��ذا
ام��ر يفترض ان يقف عنده املجلس
واألده��ى حجب الصندوق الوطني
ل� ��رع� ��اي� ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي ��رة
امل �ع �ل��وم��ات ع ��ن دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وه � ��ذا ب ��ه ع�ل�ام ��ة اس �ت �ف �ه��ام ك�ب�ي��رة
ووزير التجارة يجب ان يبرر توجه
الصندوق.

محمد الهدية

 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نشكرص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ع � �ل� ��ى رس ��ال� �ت ��ه
ون�ت�م�ن��ى ل��ه ط ��ول ال�ع�م��ر وال�ص�ح��ة
وال �ع��اف �ي��ة .ب��ال�ن�س�ب��ة ل��رس��ال��ة لجنة
امل �ي��زان �ي��ات ون�ن�ت�ه��ز ف��رص��ة وج��ود
س �م��و رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ل �ي �س �م��ع م��ا
ي� �ح ��دث م ��ن ب �ع��ض امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
الدولة .هدف الصندوق دعم الشباب
وايجاد فرص لهم .لكن املشكلة في
اخ �ت �ي��ار امل �ن��اص��ب ب�ع�ش��وائ�ي��ة وم��ن
ضمنهم م��دي��ر ال �ص �ن��دوق ال ��ذي لم
يرسل حتى اعتذارا عن اجتماعات
ال�ل�ج�ن��ة وه �ن��اك ش �ك��اوى م��ن م��دي��ر
ال� �ص� �ن ��دوق وت �ع �س �ف��ه م ��ع ال �ش �ب��اب
ووزي ��ر ال �ت �ج��ارة وع��دن��ي باجتماع
م� ��ع م ��دي ��ر ال� �ص� �ن ��دوق ل �ي �س �م��ع م��ا
يقوله الشباب .وفي اجتماع اللجنة

د.يوسف العلي

قال رئيس فريق املحاسبة انا صار
ل ��ي  27س �ن��ة ف ��ي دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
واول م ��رة ات �ع��ام��ل م��ع م��دي��ر ب�ه��ذه
االخ� � �ل � ��اق .ال � ��وزي � ��ر ي � ��داف � ��ع وي� �ب ��رر
وق��ال إن��ه سيرفع االم��ر ال��ى مجلس
ال ��وزراء .فما دخ��ل مجلس ال ��وزراء؟
انت الوزير املسؤول واملشرف عنه.
امل��دي��ر ك ��ان رئ �ي��س امل�ج�ل��س االع�ل��ى
ل�ل�ت�خ�ص�ي��ص وان� �ج ��ازات ��ه «ص �ف��را»
ات� � ��وا ب ��ه ب� �ب ��اراش ��وت وح� �ط ��وه ف��ي
موقع افضل .واملسؤولة التي عندنا
ت�ق��ول اتصلت على امل��دي��ر لحضور
االج � �ت � �م� ��اع ق� � ��ال ل� �ه ��ا ان� � ��ا م� ��ا أك �ل��م
ال �س �ك��رت��اري��ة م�ن��و ان ��ت؟ اذا رئ�ي��س
ال��وزراء نتصل فيه يرد علينا! منو
إن��ت؟ أتمنى ان يكون هناك موقف
ضد هذا املدير.

 وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ةد.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي :ال ��دع ��وة ات ��ت ي��وم
ال� �خ� �م� �ي ��س وح � ��اول� � �ن � ��ا ب ��ات � �ص ��االت
ش� �خ� �ص� �ي ��ة ان ن � �ع � �ت� ��ذر او ن �ط �ل��ب
ال�ت��أج�ي��ل وال��رس��ال��ة ال �ت��ي وصلتني
انه ممكن ان نناقش مواضيع اخرى
واع� �ت� �م ��دت ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة ب��اع �ت �ب��ار
ان م� �ب ��دأ ال� �ت� �ع ��اون ق ��ائ ��م وح �ض��رت
االجتماع ملناقشة موضوع انسحاب
فريق الديوان من الصندوق الوطني
لرعاية املشروعات ووعدت اللجنة ان
ان�ه��ي امل��وض��وع خ�ل�ال ف�ت��رة قصيرة
سواء اذا كان قانونيا جائزا او ارفع
االم��ر ال��ي مجلس ال ��وزراء .وتفاجأت
ب �ه ��ذه ال ��رس ��ال ��ة ال� �ي ��وم ف ��ي امل�ج�ل��س
ألن �ن��ي ت�ع�ه��دت ام ��ام ال�ل�ج�ن��ة ب��إن�ه��اء
املوضوع وكلفت املستشار القانوني

في نفس اليوم بإبداء الرأي القانوني
ت �ج��اه��ه وأل� ��زم� ��ت م ��دي ��ر ال �ص �ن��دوق
بالخضوع الى رقابة ديوان املحاسبة
ك �م��ا اوص � ��ى امل �س �ت �ش��ار ال �ق��ان��ون��ي.
ول��و ك��ان رئ�ي��س اللجنة قبل تأجيل
االج� �ت� �م ��اع مل ��ا ك ��ان ��ت ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة
م� ��وج� ��ودة .ع�لاق �ت �ن��ا م ��ع ال �ص �ن��دوق
ط�ي�ب��ة ون�س�ت�ف�ي��د م ��ن خ��دم��ات��ه وك��ل
م�ل�اح �ظ��ات دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م�ح��ل
اع�ت�ب��ار وزع�ل�ن��ا ان�ط�لاق��ة ال�ص�ن��دوق
رس �م �ي��ا م��ن  27اك �ت��وب��ر  2015وب��دأ
ال� �ص� �ن ��دوق ي �ع �م��ل ب �ش �ك��ل م�خ�ت�ل��ف
وه� �ن ��اك ي �ع �ط��ي امل ��وض ��وع ��ات بعمل
الصندوق على استكمالها.

التتمة ص07

الهاجري يهنئ ولي العهد بالذكرى
العاشرة على الثقة السامية
ه �ن��أ ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
س �م ��و ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال �ش� �ي ��خ ن� ��واف
األحمد والشعب الكويتي بمناسبة
مرور  10سنوات على تقلده منصب
ول ��ي ال �ع �ه��د وه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى ال�ث�ق��ة
العالية التي يتمتع بها سمو ولي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� � ��واف االح � �م ��د م��ن
ع� �ض� �ي ��ده ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و االم� �ي ��ر
وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي م��ؤك��دا ان سمو
ولي العهد منح الكويت حبا وعطاء
خ�ل�ال م �س �ي��رة ح��اف �ل��ة ب��اإلن �ج��ازات
ومرحلة مضيئة في سماء الكويت
ول��م ي��دخ��ر س�م��وه ج�ه��دا ف��ي العمل
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق رف��اه �ي��ة ه ��ذا ال�ش�ع��ب

وتحقيق آماله وطموحاته.
وق� � � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف االحمد يملك رص�ي��دا كبيرا
م��ن امل�ح�ب��ة وامل ��ودة ف��ي ق�ل��وب اب�ن��اء
ال� �ك ��وي ��ت ي� � � ��وازي م� ��ا ي �ك �ن��ه س �م��وه
لشعبه من اعتزاز واهتمام ورعاية
ابوية صادقة مضيفا أن سموه كان
ساعدا قويا وسندا مؤثرا في كافة
االح��داث التي شهدتها الكويت في
تاريخها الحديث.
واوض ��ح ان س�م��وه ك��ان ف��ي كافة
املواقع التي عمل بها واملناصب التي
تبوأها مثاال للقائد الوفي املخلص

ال� � � ��ذي ي �ت �ف ��ان ��ى ف � ��ي خ� ��دم� ��ة وط �ن��ه
وابنائه ويضحي بالغالي والنفيس
م��ن اج�ل�ه��م م�ض�ي�ف��ا أن س �م��وه ت��رك
بصمات بارزة في مختلف املجاالت
ال � �ت� ��ي ت� �ق� �ل ��د م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ه ��ا وك � ��ان
سموه عنوانا للنجاح في مختلف
امل �ن ��اص ��ب وامل � ��واق � ��ع وت �م �ي��ز ط ��وال
مسيرته الخالدة بالحنكة والقدرة
على ادارة االزمات بهدوء.
وق ��ال ان س�م��وه ش��ري��ك ف��اع��ل في
عملية البناء التي شهدتها الكويت
م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات وس��اه��م
ف� ��ي ص� �ن ��اع ��ة ق� ��رارات � �ه� ��ا وت �ح �ق �ي��ق
ان �ج��ازات �ه��ا وان �ص �ه��ر ف��ي اح��داث �ه��ا

حتى وصلت الكويت الى بر االمان
رغ � ��م ال� �ش ��دائ ��د وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
تحيط باملنطقة.
واختتم تصريحه سائال الله عز
وج��ل ان ينعم على س�م��وه بموفور
ال�ص�ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ل�خ��دم��ة ال�ك��وي��ت
وأه �ل �ه��اف��ي ظ ��ل ال �ق �ي ��ادة ال��رش �ي��دة
لحضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �ج� ��اب� ��ر األح� �م ��د
ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه وان
يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.

الحمدان :نشكر
النواب على قانون
الوكاالت الذي
يعتبر نقطة
مضيئة في كسر
االحتكار
تأجيل بند األسئلة
إلى جلسة اليوم
وسحب طلب
اتخاذ اإلجراءات
ضد الوزراء غير
الملتزمين بالرد
على األسئلة
تأجيل النظر في
تقرير التشريعية
بشأن التحقيقات
إلى جلسة اليوم
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مضبطة

إقرار قانون الوكاالت التجارية
في المداولة الثانية وأحالته للحكومة

الصالح :ليفخر
الشعب الكويتي
بهذا االنتصار
واإلنجاز العظيم
بإقرار قانون
الوكاالت

تتمة المنشور ص06
 صالح عاشور :ال بد من إعطاءاالهتمام االكبر للمرأة املتزوجة من
غير كويتي ونتمنى على الحكومة
ان� ��ه م ��ع االع� �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة ادخ� ��ال
ال� �ف ��رح ��ة ع �ل��ى االم ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ن
خالل تجنيس ابنائها املستحقني.
ونتمنى اس�ت��دع��اء وزي��ر الداخلية
مل �ن��اق �ش �ت��ه ف� ��ي ه � ��ذا االم� � � ��ر داخ� ��ل
ال�ل�ج�ن��ة .ق��ان��ون امل �ع��اق�ين يتضمن
نصا واض�ح��ا بمعاملتهم معاملة
ال �ك��وي �ت��ي ألب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات وال
ب��د م��ن االه�ت�م��ام بهم اكثر م��ن ذلك
س��واء في وزارة الداخلية او وزارة
ال �ص �ح��ة واول ��وي ��ة ت�ج�ن�ي��س اب �ن��اء
املرأة الكويتية .وبالنسبة للرسالة
االخيرة ديوان املحاسبة ليس لديه
مشكلة مع املسؤولني في الصندوق
ولكن هناك خلال في الصندوق من
خالل عدم اعطائهم معلومات وهذا
يحتاج وق�ف��ة م��ن ال��وزي��ر ف�لا نقبل
ان ي �ع��رق��ل اي ج �ه��از ع �م��ل دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة وه �ن��اك اس �ت �ي��اء واض��ح
م ��ن ادارة ال� �ص� �ن ��دوق وآن االوان
إلق ��ال ��ة م ��ن ي ��دي ��ر ه � ��ذا ال �ص �ن��دوق
حتى يكون عبرة لآلخرين حتى ال
تنتقل هذه العدوى الى كل هيئات
ال��دول��ة وع��دم التعاون م��ع ال��دي��وان
وع ��دم ح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات اللجنة
يتطلب اع �ف��اء م �س��ؤول ال�ص�ن��دوق
من مهامه.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :ان ��ت لمتعطنا تعهدا االخ الوزير انت قلت
س��أرف��ع االم ��ر ال��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء.
ثانيا عادل الصرعاوي قال لك اوال
ط �ب��ق ق ��ان ��ون دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ثم
اج�ل��س معكم وال ��دي ��وان ي�ق��ول ع��دم
م� �م ��ارس ��ة ال� �ص� �ن ��دوق م �ه��ام��ه م�ن��ذ
تأسيسه أي أن الصندوق معطل.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :ب�ع��دكالم وزي��ر التجارة ال��ذي يبرر عمل
مدير الصندوق كنا نعتقد ان مدير
ال � �ص � �ن� ��دوق ف� �ق ��ط ه� ��و ال � � ��ذي ل�ي��س
م �ت �ع��اون��ا م��ع ال ��دي ��وان ل �ك��ن ات�ض��ح
ال � ��وزي � ��ر ان � ��ه ال ي �ع �ط��ي ت �ع �ل �ي �م��ات��ه
للمدير وال يعلمه ما هو الدستور.
 م �ح �م��د ال �ه��دي ��ة :مل � ��اذا ي�ت�ع��ام��لمدير الصندوق مع ديوان املحاسبة
بهذا الشكل؟ وال بد ان نعرف منه ما
هو موضوع الخالف.
 ك � � ��ام � � ��ل ال� � � �ع � � ��وض � � ��ي :رئ � �ي� ��سال � �ص � �ن ��دوق ل �ي ��س ف �ق ��ط ال ي �ح �ت��رم
رئيس دي��وان املحاسبة بل الشباب
ال� � ��ذي وض � ��ع ل �خ��دم �ت �ه��م ي��ري��دون��ه
ي�ح�ض��ر ن� ��دوة م �ن��ذ  3اس��اب �ي��ع ول��م
يلب الدعوة.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :وزي � ��ر امل��ال �ي��ةي� � �ق � ��ول ام � � � ��س ف� � ��ي االج � � �ت � � �م� � ��اع ان
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فيصل الشايع

الصندوق اشتغل وال بد ان نعرف
املليارين اي��ن ي��ذه�ب��ون .وأي��ن نائب
امل � ��دي � ��ر؟ ه� ��ل امل ��ؤس� �س ��ة ت �ق ��ف ع�ل��ى
شخص واحد.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :امل�ش�ك�ل��ةم� �ش� �ك� �ل ��ة ال� � � ��وزي� � � ��ر ول � � �ي � ��س م ��دي ��ر
ال�ص�ن��دوق ألن القضية ص��ارت لها
س �ن��ة وال ي �ت �ع��اون��ون م ��ع ال ��دي ��وان
اعتذر بصفة رسمية وطلبناك لكي
نعرفك م��اذا يقول مدير الصندوق
وامل �ي��زان �ي��ة س �ت��أت��ي وس �ت��رى م��اذا
سيحدث.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ك��ل ذل��ك يكفيإلع�ف��اء م��دي��ر ال�ص�ن��دوق م��ن مهامه
واقول ذلك لكي يسمع سمو رئيس
الوزراء وهو اليوم موجود.
 د .يوسف الفعلي وزير التجارة:ال � �خ �ل�اف ب �ي�ن ال� �ص� �ن ��دوق ودي� � ��وان
املحاسبة كان على تفسير مادة في

صالح عاشور

ق��ان��ون دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت��دخ�ل��ت
ل �ح��ل امل� ��وض� ��وع .ال� �خ�ل�اف ك� ��ان ف��ي
ح�ق�ي�ق�ت��ه ق��ان��ون �ي��ا ول ��ذل ��ك ات�ج�ه�ن��ا
ال� ��ى ال ��زام� �ه ��م ب �خ �ض��وع �ه��م ل��رق��اب��ة
ديوان املحاسبة .والصندوق باشر
اع� �م ��ال ��ه م �ن��ذ ان ت �س �ل �م��ت ال � � ��وزارة
ويستكمل ب�ع��ض امل��وض��وع��ات من
توفير اراضي حتى تكون حاضنات
وخ� �ل� ��ال ال� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ال �ح��ال �ي��ة
سترون قفزة نوعية.
الوكاالت التجارية
وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير اللجنة املالية بشأن تنظيم
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة وك��ان ق��د سبق
للمجلس ان اقره في املداولة االولى
ف��ي ج�ل�س��ة  26ي �ن ��اي ��ر .2016وج��رت
م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي ان�ت�ه��ت
اليها اللجنة.

 د .يوسف الزلزلة :ملاذا يعلن فيجريدتني يوميتني؟
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع؟ ح �ت��ى ي �ك��ونللوكيل ال�س��اب��ق علمه ب��أن وكالته
السابقة انتقلت الى وكيل آخر.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :س��ؤالال ��زل ��زل ��ة م �س �ت �ح��ق ول� �ك ��ن ال ب ��د ان
ن�خ��اط��ب ال �ك��اف��ة ح�ت��ى ي�ص��ل العلم
للكافة.
 سعدون حماد :كيف نضمن حقاملواطن ألن هناك ظلما للمواطنني
ألن هناك  30يوما.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ف ��ي امل �ق �ت��رحاالول كانت «مقبوال» وعدلناها الى
«مرفوضا» حتى يتسنى له اللجوء
الى املحاكم.
 صالح عاشور :لم تذكروا موعدالرد على طالب التوكيل.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م

الدويسان :المغرضون
حاولوا اإلساءة إلي
ق� � � � � ��ال ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
ال � ��دوي� � �س � ��ان :ت� �ن ��اق ��ل ب�ع��ض
امل �غ��رض�ي�ن ان� ��ي اس�ت�خ��دم��ت
آية قرآنية جاهال بوجودها
م �ع �ت �ق��دا ان � �ه ��ا م � �ث ��ال وه� ��ذا
ورب ال� �ق ��رآن م �ح��ض اف �ت��راء
ح� �ي ��ث ان� � ��ي ب �ي �ن��ت ف� ��ي ذات
الجلسة ان االم �ث��ال تستقى
من القرآن والشعر والخطب
ك �م��ا ان ال �ل��ه ض� ��رب االم �ث �ل��ة
ف��ي ال�ق��رآن واقتطاع حديثي
ل �ل��اس � ��اءة إل� � ��ي ول �ع �ق �ي��دت��ي

الظهاري جاهال بمعرفة آية
أمر يقصد من ورائه لالسف
ب�ع��دا ل�لاس��اءة ال��ى اب�ع��د من
شخصي ويطال عقيدتي.
وأض � � ��اف ال� ��دوي � �س� ��ان ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ل� ��ه :ول��و
ك ��ان ��ت ت � �ن ��ال م� �ن ��ي ف� �ق ��ط مل��ا
اكترثت بالرد على كاذبني او
مضللني لم يقرؤوا املضبطة
ك��ام�ل��ة ل�ي�ع��رف��وا ردي وقتها
بدل اجتزاء الكالم.
يذكر أن النائب الدويسان

م � � ��ازال ي �خ �ض��ع ل �ل �ع�ل�اج ف��ي
املستشفيات االمريكية منذ
اك�ث��ر م��ن شهر حيث اجريت
ل��ه االس� �ب ��وع ال �ف��ائ��ت عملية
ج ��راح� �ي ��ة ف ��ي ال �ظ �ه��ر ك�ل�ل��ت
ب��اذن ال�ل��ه ل��ه بالنجاح فيما
يخضع االن الى فترة نقاهة
ما بعد العمليات الجراحية
وال� �ت ��ي ق ��د ت �ص��ل ال� ��ى ش�ه��ر
اخ��ر قبل السماح ل��ه بركوب
الطائرة او العودة الى البالد.

على املداولة الثانية لقانون تنظيم
الوكاالت التجارية وجاءت النتيجة
كالتالي:
موافقون  50الحضور 50
موافقة ويحال الى الحكومة وأكد
أن هذا اول كسر لالحتكار للوكاالت
التجارية منذ عام .1965
 حمود الحمدان :أشكر الجميع.ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ن�ق�ط��ة
مضيئة في كسر حقيقي لالحتكار.
 خ �ل �ي��ل ال �ص��ال ��ح :ه� ��ذا اإلن �ج��ازي ��ذك ��ره ال� �ت ��اري ��خ ول �ي �ف �خ��ر ال�ش�ع��ب
الكويتي ب�ه��ذا االن�ت�ص��ار واالن�ج��از
العظيم.
 عبدالله التميمي :هذا هو كسرحصون البيروقراطية االقتصادية
ونبارك ألهل الكويت.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ه��ذاالقانون يصب في صالح املستهلك
واليوم كسر االحتكار بشكل فعلي.
 فيصل الكندري :أغلب القواننيال� �ت ��ي اق� ��ره� ��ا امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ص��ال��ح
املواطنني الف مبروك ألبناء الشعب
الكويتي.
 أحمد الري :األه��م ه��و اإلس��راعف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف�ن��رج��و م��ن ال�ح�ك��وم��ة
عدم تعطيل القوانني التي اقرت.
 عبدالله املعيوف :نشكر الجميععلى هذا القانون ونتمنى أال يكون
ف� �ي ��ه غ� ��ش ت � �ج� ��اري ب ��ذري� �ع ��ة ك�س��ر
االحتكار.
 محمد الحويلة :هذه التشريعاتاضافة لتنشيط االقتصاد الوطني.
 فيصل الشايع :الشكر للجميع. وزير التجارة د .يوسف العلي:ب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ات� � �ق � ��دم ب��ال �ش �ك��ر
ال � �ج� ��زي� ��ل ل� �ل� �ج� �م� �ي ��ع ح � �ي� ��ث مل �س �ن��ا
التعاون من املجلس وه��ذا القانون

التتمة ص08

دشتي :هذا
القانون يصب في
صالح المستهلك
واليوم كسر
االحتكار بشكل
فعلي
الكندري :أغلب
القوانين التي
أقرها المجلس في
صالح المواطنين
الري :األهم
هو اإلسراع في
التنفيذ ونرجو من
الحكومة عدم
تعطيل القوانين
التي أقرت
المعيوف :نتمنى
أال يكون هناك
غش تجاري بذريعة
كسر االحتكار
الحويلة :هذه
التشريعات إضافة
لتنشيط االقتصاد
الوطني
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وزير المالية :الماء والكهرباء ووقود
السيارات تشكل  ٪ 70من فاتورة الدعم

التصويت على تنظيم الوكاالت التجارية مداولة ثانية

تتمة المنشور ص07
ي �م �ث��ل ال� �ع� �ص ��ب ال� �ع� �م ��ل ال� �ت� �ج ��اري
وس�ي�ك��ون راف ��دا اس��اس�ي��ا م��ن رواف��د
االقتصاد.
 الرئيس الغانم :نشكر الجميع.وانتقل املجلس الى مناقشة طلب
مناقشة الوضع االقتصادي.
 صالح ع��اش��ور :وزي��ر املالية لميقدم شيئا رسميا ال رؤية واضحة
وال م� �ش ��روع ق ��ان ��ون وال م�ن�ه�ج�ي��ة
واض�ح��ة ف��أرج��و تأجيل الطلب الى
حني تقديم أي شيء واضح املناقشة
ستكون كالما عاما ولطلب التأجيل
لحني تقديم شيء من الحكومة.
 وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح:الطلب عندما تلي ذكرت كلمة «رفع
ال ��دع ��وم» وال �ن��ائ��ب االول اش ��ار ال��ى
ان��ه ال ت��وج��د ل��دي ال�ح�ك��وم��ة او في
قاموسها ش��يء اس�م��ه رف��ع ال��دع��وم
ولكن ترشيد الدعوم .هدف املناقشة
ال� �ي ��وم ن� � ��زوال ع �ل��ى رغ� �ب ��ة امل �ج �ل��س
ولكن هناك دراس��ة من  139صفحة
وس�ت��وض��ح اس�ب��اب��ا ت��دع��و ال��ى ه��ذا
الترشيد والتحرك الحكومي.
 د .عبدالحميد دشتي :اتفق معالزميل صالح عاشور بوجود رؤية
لكن ه�ن��اك شيئا ي�ط��رح ف��ي السوق
واالن� �خ� �ف ��اض ال� �ح ��ادث ف ��ي اس �ع��ار
النفط ف�لا ب��د ان نفكر س��وي��ا لنجد
الحلول.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :م��ا اث ��ر فيال�ص�ح��اف��ة واالع�ل�ام ي��ؤك��د ان هناك
توجها حكوميا يعتمد على تعديل
يعطي ال��دع��وم وخ�ل�ال ذل��ك سيقوم
ال��وزي��ر يتحدث ع��ن رؤي��ة الحكومة
ع ��ن م��واج �ه��ة ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي

أنس الصالح

وال � � � �ن � � ��واب ي � � �ب� � ��دون م�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��م
وي � �ن � ��اق � ��ش ك� � ��ل ذل� � � ��ك ف� � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
املختصة.
 وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح:ه� ��ذا ام� ��ر ح� �س ��اس ودق� �ي ��ق وي �م��س
ك��ل شريحة مهتمة باملالية العامة
واس� �ج ��ل ش �ك ��ري ل �س �ي��دي ص��اح��ب
السمو على امل�ب��ادرة غير املسبوقة
بتوجيهه م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��إع��ادة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي م �ي��زان �ي��ة دي � ��وان س�م��وه
وه� ��ذا م ��ا ح ��دث ف �ع�لا وه� ��ذا مكننا
ال� � ��ى ان ت �ت �ج ��ه ال� � ��ى ك � ��ل االج � �ه� ��زة
االخ��رى واشكرك االخ الرئيس على
اجتماعنا م��ع مكتب املجلس .ومن
ي� �ق ��وم ب �ع �م �ل �ي��ة ت ��رش� �ي ��د واص �ل��اح
ال��دع��وم ه��م اب �ن��اء ال��وط��ن لتتحقق
االس� � �ت � ��دام � ��ة ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة .ت� ��داول� ��ت
مسألة الدعوم بشكل كأنها مخلص
امل �ي��زان �ي��ة وس � ��وف ت �ح��ل ب �ه��ا ازم ��ة

امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة وت��داول �ه��ا االع�ل�ام
ب �ش �ك��ل واض� � ��ح .وك� ��ل ه� ��ذا ه ��و خط
واحد فقط من االصالح االقتصادي
وهناك الجانب التنومي .الحكومة
وال �ل �ج �ن ��ة ال� � ��وزاري� � ��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ل ��دي� �ه ��ا رؤي � � ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ش��ام �ل��ة
ول �ي �س��ت ول �ي ��دة ال �ي ��وم وه ��ي ن�ت��اج
الدراسات العديدة املعدة سلفا ألن
االخ� �ت�ل�االت ن�ف�س�ه��ا م �ن��ذ  20ع��ام��ا
وم � ��ن امل �ج �ح��ف ت �ح �م �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
وه � � � ��ذا امل � �ج � �ل� ��س م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ت �ل��ك
التراكمات وعند احالة االمر للجنة
امل��ال �ي��ة س�ن�ق��دم خ�ط��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة لها
لكي ن�ع��رف ال��ى اي��ن نحن ذاه�ب��ون.
م �ص��ادر ت�م��وي��ل امل�ي��زان�ي��ة اصبحت
ال تمول لدينا عجز حقيقي واضح

التتمة ص09

الجيران يقترح خصم % 50
للمتقاعدين في األندية الصحية
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب ��دال ��رح �م ��ن
الجيران اقتراحا برغبة قال فيه
نظرا لتزايد أعداد املتقاعدين في
مختلف التخصصات ورغبة في
تحقيق مساهمة وتكريم الدولة
ل �ه��م ن �ظ �ي��ر خ��دم��ات �ه��م ال�ج�ل�ي�ل��ة
وت� �م� �ي ��زه ��م ف � ��ي أداء م �ه��ام �ه��م
واع� �ت ��راف ��ا وت� �ق ��دي ��را م ��ن ال ��دول ��ة
ل ��رع ��اي ��ة ج��ان �ب �ه��م االج �ت �م��اع��ي
والصحي واملادي.
وجاء في نص االقتراح:
 -ال ي�ت��م االس�ت�ع��ان��ة بخدمات

امل �س �ت �ش��اري��ن األج� ��ان� ��ب ف ��ي ك��ل
التخصصات وفي جميع مرافق
وأجهزة الدولة الحكومية طاملا
ي � ��وج � ��د ذات ال � �ت � �خ � �ص� ��ص م��ن
املواطنني الكويتيني.
 ي� �ت ��م ت� �ق ��دي ��م خ� �ص ��م خ ��اص % 50ل�ف�ئ��ة امل�ت�ق��اع��دي��ن لجميع
األندية الصحية والرياضية.
 يتم إنشاء صالة اجتماعيةم� � � �ت� � � �ع � � ��ددة األغ� � � � � � � � � � ��راض ل� �ف� �ئ ��ة
امل �ت �ق��اع��دي��ن ج �م �ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات
(ق�س��م للرجال وق�س��م للنساء ) ،

وت �ق��ام ف�ي�ه��ا األن �ش �ط��ة ب�ف�ت��رت�ين
ص �ب ��اح �ي ��ة وم� �س ��ائ� �ي ��ة م� ��ن ق�ب��ل
وزارة ال �ش��ؤون ووزارة التربية
ووزارة األوق� ��اف وت� ��زود ال�ق��اع��ة
بمكتبة وخدمة االنترنت وتزود
ب �س �ك��رت��اري��ة ل �ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
العامة ومدير تنفيذي.

غير
موافق
موافق

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

م

االسم

32

عبدالله املعيوف

✓

1

أحمد الري

✓

عدنان عبدالصمد

✓

2

أحمد القضيبي

✓

33

✓

3

أحمد مطيع

✓

34

عسكر العنزي

4

أنس الصالح

✓

35

علي العبيدي

✓

5

بدر العيسى

✓

36

علي العمير

✓

6

جابر املبارك

✓

37

عودة الرويعي

✓

7

جمال العمر

✓

38

عيسى الكندري

✓

8

حمدان العازمي

✓

39

فارس العتيبي

9

حمد الهرشاني

40

فيصل الدويسان

10

حمود الحمدان

✓

41

فيصل الشايع

✓

11

خالد الجراح

✓

42

فيصل الكندري

✓

12

خلف دميثير

43

كامل العوضي

✓

13

خليل الصالح

✓

44

ماجد موسى

✓

14

خليل عبدالله أبل

✓

45

ماضي الهاجري

✓

15

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

16

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

✓

17

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

18

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

19

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

20

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

21

سلمان الحمود

✓

54

محمد الجبري

✓

22

سيف العازمي

55

محمد الرشيدي

23

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

24

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

26

عادل الخرافي

✓

60

هند الصبيح

✓

27

عبدالحميد دشتي

✓

61

ياسر أبل

✓

28

عبدالرحمن الجيران

62

يعقوب الصانع

✓

29

عبدالله التميمي

✓

63

يوسف الزلزلة

✓

30

عبدالله الطريجي

✓

64

يوسف العلي

✓

31

عبدالله العدواني

النتيجة

50

ممتنع
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رفض نيابي ألي توجه حكومي لرفع الدعم
عن محدودي الدخل

وزير التجارة:
لمسنا التعاون
من المجلس
وهذا القانون
يمثل عصب العمل
التجاري

تتمة المنشور ص08
وب��اس �ت �ع��راض امل �ي��زان �ي��ة م��ن 2005
ال��ى  2014ف�ك��ان الحساب الختامي
 6م� �ل� �ي ��ارات ف ��ي  2005/2004ال��ى
 21مليارا ف��ي  2015/2014اي نمو
غ� �ي ��ر م � �ب� ��رر .وت � ��زاي � ��د امل� �ص ��روف ��ات
العامة للدولة على نحو مقلق بـ 3
مليارات  2003/2001الى  21مليارا
ف��ي  2015/2014يعني زادت خالل
 14س � �ن ��ة 6اض � �ع� ��اف امل� �ص ��روف ��ات
الفعلية ازدادت امل��رت�ب��ات واالج ��ور
بنسبة  ٪ 50م��ن اجمالي امليزانية
وال��دع��وم  ٪ 25واآلن  ٪ 20ازدادت
م� ��ن  3م� �ل� �ي ��ارات ف� ��ي 2005/2004
ال� ��ى  11م �ل �ي ��ارا ف ��ي .2015/2014
بمعنى ان الرواتب زادت  3اضعاف
م ��ا ب�ي�ن زي� � ��ادات وم �ش��اري��ع م�ق��دم��ة
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة .وت�ت�ح�م��ل
ال �خ ��زان ��ة اع� �ب ��اء اض��اف �ي��ة ون�ف�ت�خ��ر
ان االم� �ت� �ي ��ازات ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة سخية
لالعداد املتزايدة ألعداد املتقاعدين
ب �ل ��غ اج� �م ��ال ��ي م �س��اه �م��ة ال �خ ��زان ��ة
ال�ع��ام��ة  3م�ل�ي��ارات ف � ��ي.2015/2014
وم� ��ن م �ل �ي��ار ف ��ي  2005/2004ال��ى
 5م �ل �ي��ارات ف��ي  2015/2014يعني
تضاعف  4اضعاف .املاء والكهرباء
ووق� ��ود ال �س �ي��ارات ي�ش�ك�ل��ون ٪ 70
م��ن اج �م��ال��ي ف��ات��ورة ال��دع��م فكانت
ه� �ن ��اك رؤي � ��ة ب� ��إع� ��ادة ت��رش �ي��د ه��ذا
امل � �ل� ��ف .ف �ل ��و رف �ع �ن ��ا ال� ��دع� ��وم ك�ل�ه��ا
م� ��ا راح ن ��وف ��ر ش �ي �ئ��ا ول� �ك ��ن امل �ه��م
ه ��و ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى االس� � � ��راف ف��ي
االستهالك في استخدام هذه املوارد
ألن اس �ع��اره��ا رم��زي��ة ت�ش�ج��ع على
ان ي �ك��ون االس �ت �ه�ل�اك غ �ي��ر رش �ي��د.
وامل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ت �ح �ت ��اج ال ��ى
ك�ه��رب��اء وم ��اء وال يستقيم ه��ذا مع
ن �م��ط االس � �ت � �ه �ل�اك .ال ��دع ��م س �ت �ع��اد
دراس �ت��ه وش�ك�ل��ت اللجنة ع ��ام2013
ق �ب��ل ان ات ��ول ��ى ال �ح �ق �ي �ب��ة م ��ن اي ��ام
الشيخ س��ال��م ال�ع�ب��دال�ع��زي��ز .وأتينا
بمستشار دولي يقوم بهذه االعمال
بشكل دائم ويتحقق من انعكاساته
على امل��واط��ن وان�ت�ه��ت ال��دراس��ة في
دي �س �م �ب��ر ع� ��ام  2015ورف �ع �ن ��ا ال��ى
املجلس.
تعميم ال��دع��م وع��دم وص��ول��ه الى
مستحقيه يشجع على االس��راف .ال
يمكن قبول التغيير والبعض يقول
ن�س�ت�خ��دم االح�ت�ي��اط��ات وال�ح�ك��وم��ة
وال�ن��واب والشعب يريدون التغيير
ألن ه� � ��ذا ي �س �ب ��ب ازع � ��اج � ��ا ل� �ك ��ن ال
م�ج��ال وف��ق ال�ت�ق��اري��ر ال�ع��امل�ي��ة ام��ام
ت�ن��ام��ي امل �ص��روف��ات وال�ت��رك�ي��ز على
م �ص��در اح� ��ادي ال��دخ��ل إال ان نقوم
ب� �ه ��ذه ال � ��دراس � ��ة .وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ف��ي
ج�ل�س��ة ت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل في
 2014ق � ��دم ورق � � ��ة ع �م ��ل ل�ل�م�ج�ل��س

حمود الحمدان

وبناء عليها اخذناها ضمن الرؤية
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ق ��ادم ��ة وه� ��ي خطة
ال �ح �ك��وم��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت��رش�ي��د
ال��دع��وم واالص�ل�اح��ات االقتصادية
وتوجيهات صاحب السمو االمير
وس � �م� ��و رئ � �ي� ��س ال � � � � � ��وزراء ت �ح �ت��اج
التطبيق لكن ليس من دون دراس��ة
ولكن تحتاج الى اتخاذات اجراءات
م��دروس��ة فنية م�ت��درج��ة .وال ب��د ان
يتماشى ترشيد االنفاق الحكومي
وت��رش�ي��د ف��ات��ورة ال��دع��وم م��ع واق��ع
ال�ح��ال وسنستمع بكل اهتمام الى
اقتراحات النواب.
 د .يوسف الزلزلة :كنت اتوقعان ي�ق��دم ال��وزي��ر اك�ث��ر م�م��ا قدمته
االخ االوزي � ��ر .ال �ن��اس ف��ي ال�خ��ارج
ت �ن �ت �ظ��ر ان ت �س �م��ع م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ش�ي�ئ��ا م �ب �ش��را .امل�ج�ت�م��ع ت �ع��ود ان

الشيخ محمد الخالد

ي�ت��آل��ف وي �ك��ون ج �س��دا واح� ��دا في
م ��واج� �ه ��ة ال � �ص � �ع� ��اب .االق� �ت� �ص ��اد
ي�ن�ح��در واس �ع��ار ال�ن�ف��ط ت��راج�ع��ت
ونعاني من عجز امليزانية يلزمنا
وضع يدنا على االحتياطي العام.
ل �ك��ن ات �م �ن��ى م ��ن وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ان
ي �ض��ع ف��ي اع �ت �ب��اره ان م�خ��رج��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي ال� �س� �ن ��وات امل�ق�ب�م�ل��ة
س �ت �ك��ون اك� �ب ��ر ف �ل�ا ب� ��د م� ��ن خ�ط��ة
الس �ت �ي �ع��اب ه ��ذه امل �خ��رج��ات واال
س �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا ب �ط��ال��ة وال ب��د ان
تكون لدينا بدائل قابلة للتطبيق.
ووض�ع�ن��ا ف��ي املجلس تشريعات
ت�ف�ت��ح االب� ��واب ل�ل�ش�ب��اب الكويتي
منها التخصيص فال يوجد دولة
ف��ي ال�ع��ال��م م��ا زال��ت مهيمنة على
اغلب الخدمات ما يصير الدولة ان
تكون مسؤولة عن املاء والكهرباء

وغ�ي��ره��ا .فلنفتح امل �ج��ال للقطاع
الخاص ملشاركة الحكومة وكذلك
قانون الـ  B.O.Tواخرجناه بصورة
جيدة ويهدف الى تخصيص جزء
م ��ن اس �ه��م ال �ش��رك��ات ل�ل�م��واط�ن�ين
وب��ال �ت��ال��ي ال ن �ح �ت��اج ال� ��ى دع �م��ه
دع � �م ��ا م � �ب� ��اش� ��را .وه� � ��ل ي �ع �ق��ل ان
نسكر التعيني ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام
وفتحناه في الخاص ولكن رفعنا
روات��ب القطاع العام واآلن تسرب
امل��وظ �ف��ون م��ن ال �خ��اص ال��ى ال�ع��ام
وكأن هناك قصدا حكوميا لضرب
القطاع الخاص وفي الكويت نبيع
النفط بـ  25دوالرا اآلن ونستورده
م ��ن ص �ن��اع��ات ن�ف�ط�ي��ة ت �س �ت��ورده
بأضعاف اضعاف سعره ولنجعل
ال�ك��وي��ت م��ن اآلن ب�ل��د ال�ص�ن��اع��ات
النفطية فنمتلك املال واملادة الخام

مطيع يستنكر حادثة قتل
كويتية على يدي خادمة أثيوبية
اس �ت �ن �ك��ر ال� �ن ��ائ ��ب د .اح �م��د
مطيع ال�ج��ري�م��ة ال�ب�ش�ع��ة التي
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا ف �ت ��اة ك��وي�ت�ي��ة
ع�ل��ى ي��د خ��ادم��ة م��ن الجنسية
االث �ي��وب �ي��ة ق�ت�ل�ت�ه��ا بطعناتها
الغادرة في منطقة األندلس.
واك � � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ان ه � ��ذه
الجريمة البشعة ليست األولى
م��ن ن��وع�ه��ا ون�خ�ش��ى اال تكون
االخيرة خصوصا انها تكررت
كثيرا على يد هذه العمالة من
ال �ج �ن �س �ي��ة االث �ي��وب �ي��ة خ��اص��ة
وال �ت ��ي راح ض�ح�ي��ة ج��رائ�م�ه��ا
عديد من ابنائنا وبناتنا وفي

ع �م��ر ال� ��زه� ��ور ل� ��ذا ل ��زام ��ا ع�ل��ى
الجهات املختصة وعلى رأسها
وزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل االس �ت �ع �ج��ال ب��اص��دار
ق� ��رار ي�م�ن��ع اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة
م � ��ن ه � � ��ذه ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة وال � �ت� ��ي
ات �ض��ح ان �ه��ا ت��رت�ك��ب جرائمها
وف ��ق م�ع�ت�ق��دات ف��اس��دة وع�ل��ى
اق��ل ت�ق��دي��ر ي�ك��ون ال �ق��رار بمنع
استقدام العمالة غير املسلمة
م��ن ه ��ذه ال�ج�ن�س�ي��ة واس�ت�ث�ن��اء
املسلمني.
وت �س��اءل ال�ن��ائ��ب مل��اذا ل��م نر
اي اجراءات سابقة من الجهات

املختصة للحد من جرائم هذه
ال�ج��ال�ي��ة وال�ض�ح�ي��ة بالنهاية
ب �ن��ات �ن��ا واوالدن � � � � � ��ا؟! وخ �ت��ام��ا
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب ب�ت�ع��ازي��ه ال�ح��ارة
ألسرة الفقيدة متمنيا من الله
ع��ز وج��ل ان يتغمدها ب��واس��ع
رح �م �ت��ه وان ي�س�ك�ن�ه��ا ف�س�ي��ح
جناته وان يلهم اهلها وذويها
الصبر والسلوان.

ألن الوضع كما نتخيل واذا فعلنا
ذلك سوف يكون الوضع احسن.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ه��ذاشغل وزارة اقتصاد يعني حكومة
مجتمعة وليس وزارة املالية فقط.
ه� � ��ذه ت� ��راك � �م� ��ات ن �ت �ي �ج��ة ع �ق��ود
واخ � � � � � �ت � � �ل � ��االت وت � � � ��ره � � � ��ل ادارات
واستشراء فساد.
الكل يرى انه وقع الفأس بالرأس
وال ي �م �ك��ن م �ع��ال �ج��ة ه � ��ذا ال �ص��رف
ب �ن �ف��س االس � �ل� ��وب ول� �ك ��ن ال� �ح ��ل ان
لدينا  ٪ 20م��ن امل�ص��روف��ات دع��وم
ودع��وم الطاقة  ٪ 70ه��ذه معالجة
مشرطية مؤملة في ظل انتشار ثقافة
اس �ت �ه�لاك غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ن�ع��م نحن
معكم للتغيير لكن «شوية شوية»
ول �ن �ف �ك��ر ك �ي��ف ن��زي��د م ��ن اي��رادات �ن��ا
األرق � ��ام اآلن م �ت��واض �ع��ة وي �ج��ب ان
يبحث في السبب ،اجلونا واعطونا
مهلة.
هناك قطاعات اخرى لكن املواطن
تناسوه قليال نسوي مدينة حرير
نسوي جزر.
امل� � � � � ��ادة  152و 153اس� �ت� �ث� �م ��ار
ال �ث��روات الطبيعية ي�ج��ب ان تكون
ب� �ق ��ان ��ون الن � ��ه ال ي �م �ك��ن ان ي �ش��وب
ع�م�ل�ن��ا اي ش��ائ �ب��ة ول ��ذل ��ك ت�ق��دم�ن��ا
ب �ت �ع��دي�ل�ات ح �ت��ى ال ت� �ك ��ون ن�س�ب��ة
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ات 24
 ٪و ٪ 26ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن وال� � �ـ 50
 ٪ت� �ك ��ون ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ون�ح�ب�س�ه��ا
مل��دة  10س �ن��وات ليستفيد امل��واط��ن
م� ��ن ع� ��وائ� ��ده� ��ا ول � �ك ��ن ال ي �ت �ص��رف
فيها نقلنا ال �ث��روة م��ن اس��م ال��دول��ة
ال ��ى امل��واط��ن وال ��دول ��ة ت �ك��ون ادارت
شركاتها واستثماراتها بأسلوب
ح��دي��ث ونطلب اآلن تأجيل اي امر
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عاشور :وزير
المالية لم يقدم
رؤية واضحة أو
مشروع قانون عن
الوضع االقتصادي
الزلزلة :الناس
تنتظر أن تسمع
من الحكومة شيئا
مبشرا
دشتي :وقع الفأس
بالرأس ونحن مع
التغيير ولكن
«شوية شوية»
التميمي :يجب أن
تكون الحكومة
جادة في الحفاظ
على المال العام
وإحالة سراق المال
العام على النيابة
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الغانم :اجتماعات مشتركة بين اللجنة
والفريق الوزاري لوضع تصور لمواجهة العجز
الطريجي :في دول
الخليج ارتفعت
األسعار من دون
استفزاز المواطن
ولكن لألسف
عندنا غير

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل مداخلته أمس
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يمس املواطنني.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :م ��ا ط��رح��هوزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة دراس� � � ��ة م �ت��واض �ع��ة
وامتعاض وتذمر حكومي وتحذير
وم� ��ن ث ��م ال ��ذه ��اب ال� ��ى ات� �خ ��اذ ق ��رار
وقلت ان هذا القرار ال يتحقق عندما
ت ��ري ��د اق � � � ��راره م� ��ن ت �ح��ت ال � ��ى ف��وق
ودل �ي��ل ذل ��ك م �ب��ادرة االم �ي��ر عندما
وج ��ه ب�ت�خ�ف�ي��ض م�ي��زان�ي��ة ال��دي��وان
االميري.
االنفاق الحكومي والهدر في املال
العام والفساد في الهيئات موجود
في كل الوزارات.
وم ��ن ه ��م م �ن��اط ب �ه��م ادارة ه��ذه
امل��ؤس �س��ات ي �ه��درون ام� ��واال كثيرة
وال ي��وج��د مقعد ف��ي املنصة لوزير
التجارة والصناعة ليشرح لنا كيف
سيواجه تطبيق سياسة الترشيد
واالنفاق االسعار في الكويت فلكية
ف �ه��ل ل��دي��ه س �ي��اس��ة ت �ت��زام��ن م��ع ما
طرحه وزير املالية؟
ن �ح��ن م ��ع ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى م �ت��ان��ة
االقتصاد الوطني هل هناك توجه
ل� � ��زي� � ��ادة ال� � ��رس� � ��وم ع� �ل ��ى اص� �ح ��اب
الشاليهات؟
ه� � ��ل ه� � �ن � ��اك اج � � � � � � ��راءات ل �ت�ل�اف ��ي
م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة؟
ه �ن��اك م �ح��اف��ظ م �ل �ي��اري��ة م��وج��ودة
ف � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات ك �ي��ف
تتعاملون معها؟ فلنبدأ بالحكومة
وم ��ؤس� �س ��ات� �ه ��ا ول � �ي� ��س ب ��امل ��واط ��ن
استغرب البدء من تحت الى فوق.
ه � � �ن� � ��اك ت � �خ � �ب� ��ط ف � � ��ي س� �ي ��اس ��ة
ال�ح�ك��وم��ة ول�ت�ت�ح�م��ل مسؤوليتها
خ��ل امل��واط��ن ي�ش�ع��ر ب ��أن الحكومة
ج��ادة ف��ي الحفاظ على امل��ال العام
واح � ��ال � ��ة س � � ��راق امل � � ��ال ال � �ع� ��ام ال ��ى
النيابة.

 الرئيس مرزوق الغانم :الهدفك��ان م��ن تقديم الطلب ه��و التعرف
على خطة واقعية وليست نظرية
واوج� ��ه ال�ح��دي��ث ال ��ى ال �ن ��واب :اآلن
في هذه الجلسة او الجلسة القادمة
ه��و وق��ت ال �ق��رار ق��درن��ا ان نتحمل
ت �ب �ع��ات اه� �م ��ال ن �ي��اب��ي وح �ك��وم��ي
سابق وتحدثت عن هذا اليوم قبال.
الحكومة كانت تبيع نفطا وتدفع
رواتب الكل مسؤول وانهاء الجلسة
على ذل��ك الكالم هو خيانة للشعب
الكويتي واليوم نجد حلوال ونلزم
الحكومة ان تأتي بحلول تنفيذية
والكالم عن مس جيب املواطن هذا
ض�ح��ك ع�ل��ى ال��ذق��ون ج�ي��ب امل��واط��ن
سيمس الن هذا واقع.
ه� ��ذه امل �ص��اري��ف وف� ��ق امل �ي��زان �ي��ة
انفقنا من  6مليارات الى  21مليارا
واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ذل� ��ك ال ��وض ��ع هو

عبدالله الطريجي

عبدالله التميمي

انتحار اقتصادي والبد من مواجهة
املوقف املرتبات  3مليارات ارتفعت
الى  11مليارا من  2004الى .2015
ال� � �ك � ��وادر ك �ي��ف ص � � ��ارت؟ ت�ج�م��ع
اي اش� �خ ��اص ق �ب��ل ال �ج �ل �س��ة ت��وق��ع
الكوادر على حساب املصالح العليا
وب��ال �ت��ال��ي ح ��دث ت �ف ��اوت ك�ب�ي��ر في
الرواتب.
ف �م��ا ال� �ح ��ل؟ ال �ح ��ل ه ��و ن �ق��ل ه��ذا
ال �ع �ب��ث م��ن ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ال��ى
القطاع الخاص.
ك��م م �ش��روع  b.o.tط��رح وال�ج�ه��از
الذي لم يطرح ملاذا يبقى املسؤولني
في امكانهم ال حل اآلن واؤكد حسن
ن��واي��ا رئ �ي��س ال� � ��وزراء ول �ك��ن يجب
ان ي �ك��ون ه �ن��اك ق ��رار وال تسمعون
للسياسيني املنتهية صالحياتهم.
ق��ال��وا ان م�ش��روع مدينة الحرير
مشروع حرير وبعذ ذلك قالوا ملاذا

لم تأت الحكومة به.
الب ��د م ��ن ات �خ��اذ ق� ��رار ف �م��ا ال�ح��ل
غ�ي��ر ال�خ�ص�خ�ص��ة؟ واال ف�ل��ن نصل
الى نتيجة ويجب ان تكون خارطة
طريق.
ه��ل ال�ي��وم نحكي فقط كأننا في
ه ��اي ��د ب � ��ارك ال� �ك�ل�ام م �ك ��رر وال� �ق ��رار
مؤجل اليوم ننهي باحالة املوضوع
الى اللجنة املالية وتكون في حالة
انعقاد مستمر وتقدم تقريرها الى
امل �ج �ل��س ف ��ي  1م � ��ارس ب� ��اج� ��راءات
ودراسة واقعية.
وخ ��ل امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي يتحول
ال��ى شريك للحكومة ع��دد املوظفني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ت �ض��اع��ف 5
مرات في آخر  5سنوات وهذا شيء
م �خ �ي��ف وال ي �م �ك��ن ان ت �م��س جيب
املواطن وال يمكن تخفيض الرواتب.
ن� �س �ت� �ط �ي ��ع ان ن � �ض� ��ع ض� ��واب� ��ط
ونسب الكويتيني اين املشروع الذي
يضع الحل؟
هناك حل البنك الدولي وصندوق
النقد ال��دول��ي قدموا حلوال واقعية
وتستطيع ان تعوض املواطن.
ك��رس �ي �ت �ي �ن��ا الج � � � ��ارد ق� ��ال� ��ت ل��ي
ف ��ات ��ورة ال �ك �ه��رب��اء  42ف�ل�س��ا والب��د
م� ��ن ت� �ح ��وي ��ل س � �ل� ��وك امل � ��واط � ��ن م��ن
استهالكي الى ترشيدي.
ول�س�ن��ا م�ض�ط��ري��ن ال ��ى ان نكون
ارخ� ��ص دول� ��ة ف��ي ال �ش ��رق االوس ��ط
للوافدين.
اللجنة املالية واللجنة ال��وزاري��ة
يرفعون تقريرا للخطوات التنفيذية
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ف��ي  /3 /1ن��اق�ش�ه��ا هل
ال �ك �ه��رب��اء س �ت��زي��د ق ��ول ��وا ،ال�ب�ن��زي��ن
يزيد قولوا املواطن اذا فهم يتحمل
مسؤوليته.
اتمنى ان تكون اللجنة املالية في
ان�ع�ق��اد دائ ��م وان �ص��ح ال�ح�ك��وم��ة اال
تنفرد بالقرار.

 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ف��ي دولال �خ �ل �ي��ج ارت� �ف� �ع ��ت االس � �ع� ��ار دون
اس�ت�ف��زاز امل��واط��ن وعندنا لالسف
غ�ي��ر .السبب ف��ي ال�ق��رار الحكومي
ويبدو لديها مشاكل ومن الغريب
ع��دم ت�ح��ري��ك ال�س�ي��اح��ة خصوصا
ان موقعنا الجغرافي مميز ويجب
ع �ل �ي �ن��ا اع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ام�ل��اك
ال��دول��ة وع�ل��ى ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ان
ي��أخ��ذ دوره ك��ام�لا وال �ح��دائ��ق في
ال� �ك ��وي ��ت م� �ه� �ج ��ورة م ��ع ان ه �ن��اك
عقودا باملاليني يتم توقيعها فقط
للتنفيع واالستثمارات الخارجية
ي �ج��ب ان ت � ��دار ب��امل �ع �ق��ول ف�ي�ع�ق��ل
ش��راء عقار ف��ي املانيا ب�ـ  22مليار
ي � ��ورو وي �ت ��م ب �ي �ع��ه ب� �ـ  9م �ل �ي��ارات
يورو.
 خليل الصالح :ال توجد لدينارق��اب��ة على التضخم فعلينا وضع
ح �ل ��ول ح�ق�ي�ق�ي��ة اي� ��ن ال�خ�ص�خ�ص��ة
وم �ش��اري��ع ال � �ـ  b.o.tال �ت��ي ي �ج��ب ان
ت� �ك ��ون وم� ��ن ق ��وان�ي�ن ف � ��اذا ل ��م ن�ح��ل
املشكلة فستتفاقم مستقبال فالبد
م� ��ن ض� �م ��ان ��ات الج � �ي� ��ال امل �س �ت �ق �ب��ل
ون � ��ري � ��د م� �ع ��ام� �ل ��ة ع � ��ادل � ��ة ف � ��ي ه ��ذا
الخصوص.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :ال� �ش� �ع ��بال �ك��وي �ت��ي ام� � ��ام وض � ��ع ال ي�ح�س��د
ع �ل �ي ��ه وات� � � ��ى ن �ت �ي �ج��ة س �ي ��اس ��ات
ح �ك��وم �ي��ة س��اب �ق��ة غ �ي��ر م ��دروس ��ة
و«م � � ��وس» ال ��وزي ��ر ي �ج��ب ان يمر
ع�ل��ى رؤوس ال�ك�ب��ار ق�ب��ل الصغار
وي � �ج� ��ب ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال �ن �م��ط
االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة ول �ي��س
ع �ل��ى امل ��واط ��ن وال �ت��ي ت�س�ت�ط��ع ان
توفر مئات املاليني من ذلك وكنت
ات�م�ن��ى ان ت�ض��ع ال�ح�ك��وم��ة رسما
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الصالح :ال توجد
لدينا رقابة على
التضخم وعلينا
وضع حلول
حقيقية
عاشور« :موس»
الوزير يجب أن يمر
على رؤوس الكبار
قبل الصغار
طنا :البلد ليست في
أزمة أو خسارة بل
بخير ويجب علينا
متابعة سراق
المال العام
الخرينج :ال بد من
استبعاد أصحاب
الدخل المحدود
والمتوسط عن
رفع الدعم

aldostoor

األربعاء  02جمادى األولى  10 . 1437فبراير 2016

مضبطة

11

المجلس اختار النواب أبل والهاجري والنصف أعضاء مكملين

الشايع وكيال للشعبة البرلمانية والرويعي
أمينا للسر والحمدان أمينا للصندوق
العمر :يجب على
الحكومة اتخاذ
قرار حازم وأوجه
الهدر كثيرة
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بيانيا للهبات وامل�ن��ح الخارجية
ك� � �م � ��ا وض � � �ع� � ��ت رس � � �م� � ��ا ب� �ي ��ان� �ي ��ا
ل ��روات ��ب امل��وظ �ف�ين اي ��ن االي � ��رادات
غ �ي��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ف � ��ان ال �ت �ح��وي�ل�ات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ورس � � � ��وم ارب � � � ��اح ف��ي
االس �ت �ث �م��ار ال �خ��ارج��ي ف�ي�ج��ب ان
تكون نية الحكومة بيع الشركات
الرابحة للقطاع الخاص.
 م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا :غ� �ي ��ر م �ع �ق��ولم� �س ��اواة ال �ت �ج��ار ب��امل��واط �ن�ين في
اس �ت �ه�لاك �ه��م ل �ل �ب �ت��رول « 2ف�ل��س»
ول� ��ن ت �س �م��ح ل �ل �ح �ك��وم��ة ان ت �م��رر
املوس على رؤوس املواطنني كما
يريد وزير املالية ،وسبق ان سعر
النفط انخفض وتحديدا في 1995
ول ��م ت�ق��م ال�ح�ك��وم��ة ب��رف��ع ال��دع��وم
او غ�ي��ره��ا وال �ك��وي��ت رب �ح��ان��ة في
اس� �ت� �خ ��راج ال �ن �ف��ط ف �ق��ط ض�ع�ف�ين
ول �ل �ع �ل��م ان ال �ص �ن��دوق ال �س �ي��ادي
يعتبر اعلى خامس ص�ن��دوق في
ال �ع��ال��م وي �ق��در  592م�ل�ي��ار دوالر،
وصندوق االجيال القادم اكثر من
 600مليار وال�ب�ل��د ليس ف��ي ازم��ة
وليس خسرانة بل «البلد بخير»
ويجب علينا متابعة س��راق امل��ال
العام الذين نهبوا ام��وال الكويت
واسترجاع «فلوس» ابناء الشعب
الكويتي.
 م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :ي�ج��ب علىال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع� � � ��دم ال � � �ص� � ��رف غ �ي��ر
امل �ب��رر وت�خ�ف�ي��ض ال � � ��وزارات غير
ال�ض��روري��ة ،والب��د اب�ع��اد اصحاب
ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود وامل� �ت ��وس ��ط ع��ن
رف��ع ال��دع��م وع�ل��ى الحكومة البدء
ب��ال �ت��اج��ر ،وع �ل �ي �ه��ا ع� ��دم ال��وق��وع
بنفس الخطأ ال��ذي نتج عنه رفع
ال� ��دي� ��زل ،وان � ��ا ض ��د رف� ��ع ال��رس��وم
ول �ل��اس � ��ف وزي � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة خ ��ان ��ه
ال�ت�ع�ب�ي��ر و«امل � ��وس» ل��ن ي�م��ر على
رؤوس ذوي الدخل املحدود.
 ج� � �م � ��ال ال � �ع � �م � ��ر :ت �ش �خ �ي��صالقضية معروف باالرقام ولالسف
ح �ك��وم �ت �ن��ا ح �ك��وم��ة ردود اف �ع��ال
ف�س�ب��ق ان ت�ع��رض�ن��ا ال �ح �ل��ول قبل
وق� ��وع امل �ش��اك��ل وخ �ي��ر دل �ي��ل ان�ن��ا
عرضنا ال�ح��ل على السيد ناصر
الروضان وقال :اشك بأن الحكومة
ق��ادرة على التنفيذ واوج��ه الهدر
ك �ث �ي��رة أف �ي �ع �ق��ل ك�ل�ف��ة ال� �ع�ل�اج في
ال�خ��ارج  500مليار التي يجب ان
ت �ب �ن��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ات واي� �ض ��ا 180
مليارا ذهبت سدى على املشاريع
ك� � ��ان االول � � � ��ى ت� �ن� �ش ��أ ب� �ه ��ا ب �ي��وت
سكنية واي �ض��ا امل �ص �ف��اة ال��راب�ع��ة
التي خسرتنا  15مليارا ومع ذلك

الري :على الدولة
أال تهيمن على
األراضي واالقتصاد
فالسكين وصلت
إلى العظم
الرئيس الغانم مترئسا اجتماع انتخابات الشعبة التنفيذية

اغ �ل��ب امل �ش��اري��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة دون
خ �ط��ط اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ودراس � � ��ات
ج � � � � ��دوى اق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة
ومجلس الوزراء يحتاج الى لجنة
اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ق � � ��ادرة وي� �ج ��ب ع�ل��ى
الحكومة اتخاذ قرار حازم.
 أحمد الري :اهم شرطني لحله � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ال �ح �ف ��ظ واالم� ��ان� ��ة
فمشكلتنا اداري� ��ة ب��وض��ع ال��رج��ل
امل�ن��اس��ب ف��ي امل �ك��ان غ�ي��ر املناسب
وت� � ��م اق� � �ص � ��اء ال� � �ك� � �ف � ��اءات ف �ي �ج��ب
على الجميع ان ي�ش��ارك ف��ي الحل
وخ� � �ص � ��وص � ��ا ج � �م � �ع � �ي ��ات ال� �ن� �ف ��ع
ال� �ع ��ام وغ �ي��ره��ا ول �ك��ن ل�ل�اس��ف ال
يوجد لدينا جهاز تنفيذي يقوم
بتطبيق الحلول وعلى الدولة أال
تهيمن على االراض��ي واالقتصاد
فالسكني وصل العظم.
اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال �ج �ل �س��ة امل �ح��ددة
الج � �ت � �م� ��اع ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ش �ع �ب��ة

ال �ب��رمل��ان �ي��ة (االن � �ت � �خ� ��اب ال �س �ن��وي
االول للفصل التشريعي الرابع دور
االنعقاد االول).
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ج � ��دول
االعمال (موافقة عامة).
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت� �ق ��ري ��ر
الجمعية العمومية (موافقة عامة).
ب� �ن ��د ان � �ت � �خ ��اب وك � �ي� ��ل ال �ش �ع �ب��ة
وترشح لها النائب فيصل الشايع
وعبدالله املعيوف.
وج� � � � � ��رت االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات وف � � ��از
ب �م �ن �ص��ب وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل ال�ش��اي��ع بحصوله على 28
ص��وت��ا م �ق��اب��ل  23ص��وت��ا ل�ل�ن��ائ��ب
عبدالله املعيوف.
ب�ن��د ان �ت �خ��اب ام�ي�ن س��ر الشعبة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وت��رش��ح ل�ه��ا ال�ن��ائ��ب د.
عودة الرويعي.
وت �م��ت ت��زك �ي��ة ال �ن��ائ��ب د .ع ��ودة
ال � ��روي � �ع � ��ي ام� �ي� �ن ��ا ل� �س ��ر ال �ش �ع �ب��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة .ب� �ن ��د ان � �ت � �خ� ��اب ام�ي�ن

قرارات الجلسة
تكليف لجنة املرأة واألسرة
دراس ��ة م��وض��وع إق��ام��ة أوالد
ال �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م��ن
غ � �ي� ��ر ك� ��وي � �ت� ��ي م� � ��ع وزي � � � ��ري
الداخلية والصحة
امل � � �ج � � �ل � ��س ي� � � ��واف� � � ��ق ع� �ل ��ى
ت�م��دي��د ع�م��ل ل�ج�ن��ة التحقيق
ف ��ي أس� �ب ��اب إي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط
الرياضي
امل� � �ج� � �ل � ��س ي� � �ق � ��ر امل � � ��داول � � ��ة

ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ق ��ان ��ون ال� ��وك� ��االت
ال�ت�ج��اري��ة ب��إج�م��اع  50عضو
أو يحيله على الحكومة
ت��أج �ي��ل ب �ن��د األس �ئ �ل��ة إل��ى
جلسة اليوم
امل �ج �ل��س ي� �ق ��رر ال �ن �ظ��ر ف��ي
ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ب �ش��أن
اإلدارة العامة للتحقيقات
امل� �ج� �ل ��س ي �ن �ت �خ��ب ف�ي�ص��ل
ال� � �ش � ��اي � ��ع وك � � �ي� �ل��ا ل �ل �ش �ع �ب��ة

صندوق الشعبة البرملانية وترشح
له النائبان صالح عاشور وحمود
الحمدان.
وج� � � � � ��رت االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات وف � � ��از
ب �م �ن �ص��ب ام�ي��ن ص� �ن ��دوق ال�ش�ع�ب��ة
النائب ح�م��ود ال�ح�م��دان بحصوله
ع�ل��ى  29ص��وت��ا م �ق��اب��ل  25ص��وت��ا
للنائب صالح عاشور.
ب�ن��د ان�ت�خ��اب  3اع �ض��اء مكملني
ل� �ع� �ض ��وي ��ة ال� �ش� �ع� �ب ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وت ��رش ��ح ل �ه��ا ال � �ن ��واب د .ع �ب��دال �ل��ه
ال�ط��ري�ج��ي وم��اض��ي ال �ه��اج��ري ود.
خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه وراك� � � ��ان ال �ن �ص��ف
وسعود الحريجي.
 سيف العازمي :اعلن انسحابيوع ��دم ت��رش�ح��ي ل�ع�ض��وي��ة الشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ألف �س��ح امل �ج��ال ل�غ�ي��ري
وأود م� ��ن ه � ��ذا امل � �ق� ��ام ان ات ��وج ��ه
ب��ال�ش�ك��ر ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
الذي تشرفت بمزاملته في الشعبة
مل � ��دة  3س � �ن� ��وات وات � ��ذك � ��ر م��واق �ف��ه

ال �ب��رمل��ان �ي��ة وي��زك��ي ال��روي �ع��ي
أمينا للسر
ان �ت �خ��اب ح �م��ود ال �ح �م��دان
أم� � �ي � ��ن ص � � � �ن� � � ��دوق ال� �ش� �ع� �ب ��ة
وال �ن��واب ال�ه��اج��ري والنصف
وأبل أعضاء مكملني

وخ � �ص � ��وص � ��ا م� ��وق � �ف� ��ه ال� �ب� �ط ��ول ��ي
واملشرف في اجتماع بغداد االخير
خصوصا عندما ق��ال «أن��ا والوفد
البرملاني الكويتي نمثل السعودية
وال�ش�ع��ب ال�س�ع��ودي ف��ي االجتماع
وان� � � � ��ا ف� � �خ � ��ور ان ام� � �ث � ��ل ال� �ش� �ع ��ب
السعودي».
وج� ��رى ال �ت �ص��وي��ت االل �ك �ت��رون��ي
وف ��از ال �ن��واب خليل ع�ب��دال�ل��ه ب �ـ 42
وم ��اض ��ي ال �ه��اج��ري ب �ـ  33وراك� ��ان
النصف وسعود الحريجي تعادال
ب� �ـ  26ص��وت��ا ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا وخ�س��ر
النائب عبدالله بـ  22صوتا.
وف ��از ال �ن��واب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
ود .خليل عبدالله وراك��ان النصف
بعضوية الشعبة التنفيذية.
بعد تفويض الشعبة البرملانية
ال �ق��رار ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي واق ��رار
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ل �ل �ش �ع �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
واع � � �ت � � �م� � ��اد ت� � �ق � ��اري � ��ر امل � ��ؤت� � �م � ��رات
واالجتماعات.
 -الرئيس الغانم :ترفع الجلسة

فوز النواب
الهاجري وأبل
والنصف لعضوية
الشعبة التنفيذية
سيف العازمي:
أعلن انسحابي من
الترشح لعضوية
الشعبة البرلمانية
تفويض الشعبة
البرلمانية
بإقرار ميزانيتها
وحسابها الختامي

12

متابعات

aldostoor

األربعاء  02جمادى األولى  10 . 1437فبراير 2016

الصحية تنجز تقريرها بشأن ضمان
حقوق المسنين
أح��ال��ت لجنة ال �ش��ؤون الصحية
على مجلس األمة التقرير األول عن
االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ضمان
حقوق املسنني الكويتيني مع العلم
بأن هذا املوضوع ضمن األولويات
التي حددتها اللجنة.
وقد اطلعت اللجنة على االقتراح
بقانون ومشروع القانون (سالفي
ال � � ��ذك � � ��ر) وت � �ب �ي��ن ل � �ه� ��ا ان ك �ل��ا م��ن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون وامل �ش��روع املشار
ال �ي �ه �م��ا ي �ه��دف��ان ب �ح �س��ب م ��ا ج��اء
بمذكرتهما االيضاحية الى ايجاد
قانون متطور وخ��اص برعاية فئة
امل �س �ن�ين ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ي �ح��ل محل
ق � ��ان � ��ون رع � ��اي � ��ة امل� �س� �ن�ي�ن ال �ح ��ال ��ي
رق��م  11لسنة  2007وذل ��ك بتوفير
ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة ال�ت��ي تمكنهم من
ال�ع�ي��ش ب �س�لام واط �م �ئ �ن��ان وت��وف��ر
لهم ك��اف��ة االح�ت�ي��اج��ات ال�لازم��ة من
رعاية صحية واجتماعية ونفسية
واقتصادية.
ك� � �م � ��ا اط� � �ل� � �ع � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع �ل��ى
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��ذي ان�ت�ه��ت ف�ي��ه ال��ى
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
باجماع آراء اعضائها الحاضرين
من حيث الفكرة والصياغة حيث ان
االق �ت��راح جيد وي�ه��دف ال��ى تطوير
قانون الرعاية الحالي وانه خال من
شبهة عدم الدستورية.
وق ��د اس�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى رأي
م �م �ث �ل��ي ال �ح �ك��وم��ة ح� ��ول االق� �ت ��راح
بقانون (سالف الذكر) اذ انه يتكون
م��ن  59م��ادة وان��ه ج��اء ليحل محل
ق � ��ان � ��ون رع � ��اي � ��ة امل� �س� �ن�ي�ن ال �ح ��ال ��ي
ويهدف االقتراح الى امرين:
 - 1ان�ش��اء هيئة خ��اص��ة لشؤون
املسنني.
 - 2ت��وس��ع االق �ت��راح ف��ي تفصيل
ال �خ��دم��ات وال �ح �ق��وق واالم �ت �ي��ازات
ل �ل �م �س �ن�ي�ن ومل � � ��ن ي� ��رع� ��اه� ��م وج � ��اء
م �ش��اب �ه��ا ال � ��ى ح� ��د ك �ب �ي��ر الح� �ك ��ام
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
واك ��د ممثلو ال�ح�ك��وم��ة ان فكرة
االقتراح بقانون نبيلة اال انها ترى
ض� � ��رورة ع� ��دم ال �ت��وس��ع ف ��ي ان �ش��اء
الهيئات املستقلة ذل��ك ان الهيئات
املستقلة تحتاج الى امكانات كثيرة
وتكلف خزينة الدولة مبالغ مالية
ك�ب�ي��رة الس�ي�م��ا ان وزارة ال �ش��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ت � �ق ��وم ب � ��دوره � ��ا م��ن
خالل ادارة رعاية املسنني بالوزارة
ع �ل��ى اك �م��ل وج� ��ه ك �م��ا ان ال �ت��وس��ع
في منح االمتيازات للمسنني وملن
يرعى املسنني كما جاء في االقتراح
ب �ق��ان��ون ام� ��ر ق ��د ي �س ��اء اس �ت �غ�لال��ه
خاصة امل��واد  26الى  31وامل��ادة 35

اللجنة تؤكد
خلو القانون
من شبهة عدم
الدستورية
للمسن الحق في
العالج خارج الدولة
على نفقتها متى
تطلبت حالته
الصحية ذلك

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

من االقتراح بقانون.
وب� �ي� �ن ��وا ان م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ج��اء منظما وم�ف�ص�لا ليحل محل
القانون رقم  11لسنة  2007الحالي
وه��و يتكون من  24م��ادة وان��ه جاء
ب��ال�ع��دي��د م��ن االم �ت �ي��ازات ال�ج��دي��دة
ح� � �ي � ��ث ي � �ت � �ض� �م ��ن م � �ج � �م� ��وع� ��ة م��ن
االح �ك��ام ال�ت��ي ت��وف��ر للمسن رع��اي��ة
ك��ام �ل��ة وش��ام �ل��ة ن�ف�س�ي��ة وص�ح�ي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة اي �م��ان��ا
ب��أه �م �ي��ة ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة ال� �ت ��ي ق��دم��ت
للوطن الكثير.
وق� � ��د اس� �ت� �ع ��رض ��ت ال �ل �ج �ن ��ة م��ع
م �م �ث �ل��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ط �ب �ي��ق ه ��ذا
امل� �ش ��روع ون �س �ب��ة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن من
احكامه وآليات تطبيقها.
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا س�ب��ق ف�ق��د ق��ررت
ال �ل �ج �ن ��ة االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى م� ��ا ورد
ف� ��ي م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��ن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال� � � ��ذي ال ي� �ن ��ص ع�ل��ى
انشاء هيئة جديدة بل ت��رك العمل
ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال ��ى ذات ال� ��وزارة
ال�ت��ي ان�ش��أت ادارة خ��اص��ة بشؤون
املسنني تتولى اختصاصات هذا
القانون باالضافة ال��ى ان املشروع
ج��اء ب��أح�ك��ام مفصلة وب��ام�ت�ي��ازات
اوس��ع في تلك ال ��واردة في القانون
رق��م  11لسنة  2007ب�ش��أن الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة للمسنني امل�ع�م��ول به
حاليا.
وب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة واالس �ت �م��اع ال��ى
وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر امل�خ�ت�ل�ف��ة خلصت
ال�ل�ج�ن��ة ال��ى اق ��رار وادخ� ��ال العديد
م��ن االم �ت �ي��ازات ال�ج��دي��دة للمسنني
لم يسبق النص عليها في القانون
الحالي:
 - 1ن��ص ال�ق��ان��ون بشكل صريح
على ح��ق امل�س��ن ب��ال�ع�لاج بالخارج
على نفقة الدولة.
 - 2م�ن��ح ال �ق��ان��ون امل �س��ن امل�ع��وز

غير املقيم ف��ي اح��دى دور الرعاية
ال �ع ��ام ��ة م �خ �ص �ص��ا ش �ه��ري��ا وب ��دل
ممرض وخادم.
 - 3اع�ف��ي امل �س��ن امل �ع��وز م��ن دف��ع
ب��دل اس�ت�خ��دام وس��ائ��ل النقل العام
ورس ��وم تسجيل مركبته الخاصة
ومن اداء كافة الرسوم الجمركية.
 - 4اع � �ف� ��اء االدوات واالج � �ه� ��زة
التعويضية واملركبات املخصصة
لكبار السن من الرسوم الجمركية.
 - 5الزم القانون الحكومة بانشاء
دور رع��اي��ة ع��ام��ة وتأهيلها بشكل
الئق وكذلك اندية وديوان للمسنني
في كل محافظة.
 - 6نص القانون على الترخيص
على فتح دور رعاية مسنني خاصة
ع �ل��ى ان ت�ش�ج��ع ال �ح �ك��وم��ة وت��دع��م
هذه الدور واحال لالئحة التنفيذية
ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا م ��ن ت��رخ �ي��ص واس �ع ��ار
االقامة وغيرها.
 - 7توفير رعاية صحية ونفسية
وخ��دم��ات عالجية كاملة للمسنني
واعطاؤهم األولوية.
 - 8منح ال�ع��دي��د م��ن االم�ت�ي��ازات
ك�م��راك��ز ال�خ��دم��ة املتنقلة وال��رع��اي��ة
النهارية في نص القانون وتوفير
م��راف��ق م��رك�ب��ات امل�س�ن�ين ومنحهم
اول��وي��ة ف��ي ان �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م في
مؤسسات الدولة.
 - 9ج � �ع� ��ل ال� � �ق � ��ان � ��ون امل �ح �ك �م��ة
املختصة ه��ي محكمة األس��رة على
ان تمارس عملها بأمر على عريضة
ملا في ذلك من تسهيل على املسن.
قرار اللجنة:
ب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
ووج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر ان �ت �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة
باجماع اعضائها الحاضرين الى:
 - 1امل� ��واف � �ق� ��ة (ب � �ع ��د ال �ت �ع ��دي ��ل)
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون وم��ذك��رت��ه

االي �ض��اح �ي��ة امل� �ق ��دم م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
وذلك على النحو الوارد في الجدول
املقارن املرفق.
 - 2ع ��دم امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح
بقانون لالسباب السالف ذكرها.
ون �ص��ت م� ��واد ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ما
يلي:
م ��ادة  :1ف��ي تطبيق اح �ك��ام ه��ذا
القانون يقصد بالكلمات والعبارات
اآلتية املعنى املبني قرين كل منها:
 - 1املسن :كل مواطن كويتي بلغ
من العمر خمسا وستني ( )65سنة.
 - 2امل�س��ن امل �ع��وز :ك��ل م�س��ن غير
ق��ادر على ان يؤمن لنفسه كليا او
جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي
م��ن ض ��روري ��ات ال �ح �ي��اة الطبيعية
نتيجة قصور في قدراته البدنية او
العقلية او النفسية.
 - 3األسرة :اقارب املسن وتشمل:
 الزوج او الزوجة. األوالد. اوالد األوالد. االشقاء. - 4ال � � � � � ��وزارة :وزارة ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية والعمل.
 - 5ال � � ��وزي � � ��ر :وزي � � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل.
 - 6امل �ش��رف :م��وظ��ف ف��ي ال ��وزارة
ي�خ�ت��ص ب ��االش ��راف ع �ل��ى ال�ج�ه��ات
واالف ��راد ف��ي ش��أن توفير الخدمات
واالحتياجات وفقا للقانون.
 - 7رع � � ��اي � � ��ة امل � � � �س � � ��ن :ال � �ق � �ي� ��ام
بالخدمات الالزمة لتلبية الحاجات
االساسية املادية واملعنوية للمسن.
 - 8دار رع��اي��ة امل�س��ن :اي منشأة
عامة او خاصة مرخص لها من قبل
ال��وزارة بايواء املسنني او رعايتهم
او تقديم الخدمات لهم.
 - 9بطاقة املسن :مستند رسمي
يصدر عن ال��وزارة يثبت ان حامله

يستحق ال�خ��دم��ات املقدمة للمسن
واملسن املعوز وان��ه من الخاضعني
الحكام هذا القانون.
 - 10الرعاية النهارية :احد نظم
ال��رع��اي��ة ال�ح��دي�ث��ة ب�ح�ي��ث يستفيد
امل � �س� ��ن م� ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات وال� �ب ��رام ��ج
واالن �ش �ط ��ة امل� �ع ��دة ل �ه��م ع �ل��ى م ��دار
اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون
في نهايته الى اسرهم.
 - 11املحكمة املختصة :محكمة
األسرة.
مادة  :2للمسن الحق في العالج
خ � ��ارج ال ��دول ��ة ع �ل��ى ن�ف�ق�ت�ه��ا م�ت��ى
تطلبت حالته الصحية ذلك.
م� ��ادة  :3ي�س�ت�ح��ق امل �س��ن امل �ع��وز
غير املقيم ف��ي اح��دى دور الرعاية
ال �ع ��ام ��ة م �خ �ص �ص��ا ش �ه��ري��ا وب ��دل
خ � ��ادم وم� �م ��رض ل �ض �م��ان م�ع�ي�ش��ة
الئقة له.
وت� � �ح � ��دد ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ض � � ��واب � � ��ط وش� � � � � � ��روط اس� �ت� �ح� �ق ��اق
املخصص الشهري والبدلني املشار
اليهما.
م ��ادة  :4يعفى امل�س��ن امل �ع��وز من
دفع مقابل استخدام وسائل النقل
ال � �ع� ��ام ورس � � ��وم ت �س �ج �ي��ل م��رك �ب �ت��ه
ال �خ��اص��ة وم ��ن اداء ك��اف��ة ال��رس��وم
مقابل الخدمات العامة كما تعفى
االدوات واالج � �ه � ��زة ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة
واملركبات املجهزة لكبار السن من
الرسوم الجمركية.
م ��ادة  :5تتخذ ال�ح�ك��وم��ة جميع
ال �ت��داب �ي��ر واالج� � � ��راءات ال �ت��ي تكفل
للمسنني مباشرة حقوقهم املدنية
والسياسية واالجتماعية.
مادة  :6تعمل الحكومة على دمج
املسنني في املجتمع حسب قدراتهم
وح ��ال� �ت� �ه ��م ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال �ن �ف �س �ي��ة
وت� � � �ح � � ��دد ال �ل��ائ� � �ح � ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
االجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

م��ادة  :7تلتزم الحكومة بانشاء
واع��داد وتجهيز وادارة دور رعاية
امل�س�ن�ين ال �ع��ام��ة وت��زوي��ده��ا ب��ذوي
الخبرة والكفاءة من املتخصصني
ف��ي جميع امل�ج��االت التي تتطلبها
رع� ��اي� ��ة امل� �س ��ن وذل� � ��ك ب �م ��ا ي �ت�ل�اءم
م��ع اح�ت�ي��اج��ات ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة من
املجتمع.
م��ادة  :8تشجع الحكومة وتدعم
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص وال �ه �ي �ئ��ات غ�ي��ر
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن االن��دي��ة وجمعيات
ال �ن �ف��ع ال � �ع ��ام الق ��ام ��ة وادارة دور
رعاية املسنني الخاصة وانشطتها
وتقديم العون لالسرة القائمة على
رعاية املسنني.
وت� � �ح � ��دد ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
آليات دع��م القطاع الخاص واوج��ه
امل �ع��ون��ة امل �ق��دم��ة ل�ل�اس ��رة ال�ق��ائ�م��ة
ع �ل ��ى رع� ��اي� ��ة امل �س �ن�ي�ن واج � � � ��راءات
وشروط وضوابط منح التراخيص
النشاء دور رعاية املسنني الخاصة
وش��روط واس�ع��ار الق��ام��ة وخ��دم��ات
الرعاية فيها.
م��ادة  :9تلتزم الحكومة باقامة
ان��دي��ة وم��راك��ز لالنشطة الرياضية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة
وف � � �ق� � ��ا ل� � �ل � �م � ��واص� � �ف � ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة
ب��امل �س �ني��ن وت ��وف� �ي ��ر امل�ت�خ�ص�ص�ين
م��ن ذوي ال�خ�ب��رة وال�ك�ف��اءة واق��ام��ة
دي � ��وان ل�ل�م�س�ن�ين ف��ي ك��ل محافظة
م��ن محافظات ال��دول��ة وان تخضع
الشراف الوزارة.
م� � � � � ��ادة  :10ت� � �ل� � �ت � ��زم ال � �ج � �ه� ��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ
االجراءات الالزمة لضمان استفادة
املسنني من الخدمات العامة والتي
منها:
أ  -ت ��وف� �ي ��ر واع� � �ط � ��اء األول � ��وي � ��ة
للمسنني ف��ي ال �خ��دم��ات العالجية
وال ��وق ��ائ �ي ��ة واالرش � ��ادي � ��ة ب��امل��راك��ز
الصحية واملستشفيات الحكومية.
ب  -ت��وف�ي��ر ع��دد ك��اف م��ن م��راك��ز
الخدمة املتنقلة والرعاية النهارية
للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج  -ت��وف�ي��ر وتخصيص م��واق��ف
ملركبات املسنني في املرافق العامة
ودور ال � �ع � �ب � ��ادة ودور ال �ت ��رف �ي ��ه
وم � � � ��داخ � � � ��ل االس� � � � � � � � ��واق وم� � ��واق� � ��ف
السيارات وغيرها من املرافق التي
يرتادها املسنون.
د  -م �ن��ح امل �س �ن�ين األول ��وي� ��ة في
ان �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م ف��ي م��ؤس�س��ات
الدولة املختلفة.
هـ  -توفير تجهيزات خاصة في
وسائل النقل العام ملراعاة املسنني
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إلزام الحكومة بإنشاء إدارة ودور
رعاية للمسنين وتزويدها بذوي الخبرة
تتمة المنشور ص12
وفقا ملا تنظمه الالئحة التنفيذية.
م��ادة  :11ال يجوز قبول املسنني
ب� � ��دور رع ��اي ��ة امل �س �ن�ي�ن ال� �ع ��ام ��ة او
ال�خ��اص��ة او اب�ق��اؤه��م ب�ه��ا م��ن دون
رضاهم ويتم قبول وخ��روج املسن
بطلب منه او من ممثله القانوني او
من الوزارة عند االقتضاء.
م� � ��ادة  :12ت �خ �ض��ع دور رع��اي��ة
املسنني العامة وال�خ��اص��ة للرقابة
ال�ف�ن�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة م��ن ق�ب��ل ك��ل من
الوزارة ووزارة الصحة.
م� � ��ادة  :13ل �ل �م �س �ن�ين ال �ف��اق��دي��ن
السرهم او الذين يعجزون او تعجز
اسرهم عن تدبير سكن لهم او الذين
يعجزون عن رعاية انفسهم وتعجز
اس��ره��م ع��ن رع��اي�ت�ه��م األول��وي��ة في
الرعاية بدور رعاية املسنني العامة.
ويعفى املسنون املعوزون الذين
ي �ن �ت �ف �ع��ون ب ��االق ��ام ��ة ب � ��دور رع��اي��ة
املسنني العامة من اداء تكاليف هذه
الخدمات.
م � � � � ��ادة  :14ت � �ت � �ك� ��ات� ��ف االس � � � ��رة
ف � � ��ي رع � � ��اي � � ��ة م� �س� �ن� �ي� �ه ��ا وت ��وف � �ي ��ر
احتياجاتهم الضرورية ويتوالها
ك��ل م��ن ال � ��زوج او ال ��زوج ��ة بحسب
االحوال طاملا كان قادرا على ادائها
ف��اذا ل��م تتوافر ه��ذه الرعاية يكلف
ب�ه��ا ق��ان��ون��ا اح��د االق� ��ارب املقيمني
ف��ي الكويت ممن ي�ق��در على القيام
بمسؤولية رعاية املسن واملحافظة
ع� �ل� �ي ��ه واالش� � � � � � ��راف ع� �ل ��ى ش ��ؤون ��ه
ال �ح �ي ��ات �ي ��ة وذل � � ��ك وف� � ��ق ال �ت��رت �ي��ب
التالي:
االوالد ثم اوالد األوالد ثم االشقاء
ف��اذا تعدد اف��راد الفئة اخ�ت��اروا من
بينهم م��ن يتولى رع��اي��ة املسن مع
اخطار املشرف بذلك.
وف��ي ح��ال��ة ع��دم االت �ف��اق او ع��دم
ت�ق��دم اح��د م��ن الفئة التالية لتولي
ال ��رع ��اي ��ة ت��رف��ع ال� � � ��وزارة االم � ��ر ال��ى
امل �ح �ك �م��ة مل �خ �ت �ص��ة ل �ت �ك �ل �ي��ف اح ��د
االق��ارب املشار اليهم او من غيرهم
لرعاية املسن.
وتكون نفقات الرعاية من اموال
امل�س��ن اذا ك��ان ل��دي��ه م��ال ك��اف لذلك
ف��اذا ل��م يكن ل��دي��ه م��ال ك��اف وطلب
امل �ك �ل��ف ب��ال��رع��اي��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
تكاليفها تحملها االوالد ثم اوالد
االوالد ث��م االش �ق��اء وذل ��ك وف �ق��ا ملا
يقدره لها ونصيب كل منهم فيها
ف��اذا لم يتفقوا رفعت ال��وزارة االمر
ال��ى املحكمة املختصة لتقدر قيمة
هذه التكاليف ومن يلزم بها.
واذا ك � ��ان م ��ن ورد ذك ��ره ��م ف��ي
ال�ف�ق��رة ال�س��اب�ق��ة غ�ي��ر ق��ادري��ن على

يعفى المسن
المعوز من دفع
مقابل استخدام
وسائل النقل
العام ورسوم
تسجيل مركبته
الخاصة
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تحمل نفقات الرعاية او كان املكلف
ب��رع��اي��ة امل �س��ن امل �ع ��وز م ��ن غ�ي��ره��م
تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف
نظير هذه الرعاية وذلك دون اخالل
بحكم املادة .3
وت � � � �ح � � ��دد امل� � � �ك � � ��اف � � ��أة وش� � � � ��روط
وضوابط استحقاقها بقرار يصدر
عن الوزير.
م��ادة  :15ال يخل تطبيق احكام
هذا القانون بالحقوق واالمتيازات
املقررة للمسن في قوانني املساعدات
ال �ع��ام��ة وح �ق ��وق االش� �خ ��اص ذوي
االعاقة واالحوال الشخصية املشار
ال �ي �ه��ا او اي ق ��ان ��ون آخ ��ر وي��راع��ى
ذلك عند تقدير املكافأة املنصوص
عليها في الفقرة االخيرة في املادة
 14من هذا القانون.
مادة  :16للوزارة بناء على طلب
امل � �ش� ��رف امل� �خ� �ت ��ص ان ت �ط �ل��ب م��ن
املحكمة تغيير املكلف بالرعاية او
احالة املسن الى احدى دور الرعاية
التابعة لها كلما دعت الحاجة الى
ذلك.
م ��ادة  :17ع�ل��ى ال�ش�خ��ص املكلف
ب� ��رع� ��اي� ��ة امل � �س� ��ن اخ� � �ط � ��ار امل� �ش ��رف
ف ��ي ح ��ال ��ة م � ��رض امل� �س ��ن امل �ش �م��ول
بالرعاية او وفاته وكذلك في حالة
تبديل مسكنه او غيابه عن املسكن
وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
م � � � � ��ادة  :18ت � �خ � �ت� ��ص م �ح �ك �م��ة
االس��رة بالفصل بصفة مستعجلة
ف��ي ال�ط�ل�ب��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ه��ا وفقا
للمادتني  14و 16م��ن ه��ذا القانون
بأمر على عريضة وي�ج��وز التظلم
م��ن ق��رار املحكمة خ�لال اس�ب��وع من
تاريخ صدوره.
م ��ادة  :19م��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب��أي
عقوبة اشد ينص عليها اي قانون
آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
س �ن��ة وب �غ ��رام ��ة ال ت��زي��د ع �ل��ى ال��ف

دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي او ب ��إح ��دى ه��ات�ين
العقوبتني كل من ُكلف برعاية احد
املسنني وامتنع عن القيام بفعل مما
تقتضيه واج �ب��ات ال��رع��اي��ة وترتب
ع�ل��ى ذل��ك إل �ح��اق ض��رر ب��امل�س��ن أم��ا
اذا ن �ش��أ ع ��ن ذل� ��ك وف � ��اة ال�ش�خ��ص
امل�س��ن ت�ك��ون العقوبة الحبس مدة
ال ت�ج��اوز خمس س�ن��وات وبغرامة
ال تزيد على خمسة االف دينار او
بإحدى هاتني العقوبتني.
وتكون العقوبة بالحبس مدة ال
تجاوز ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد
ع�ل��ى خ�م�س�م��ائ��ة دي �ن��ار او ب��إح��دى
ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين اذا ك ��ان ال�ض��رر
نتيجة إه �م��ال امل�ك�ل��ف ام��ا اذا نشأ
عن ذلك وفاة املسن فتكون العقوبة
الحبس ملدة ثالث سنوات وبغرامة
ال تزيد على الفي دينار او بإحدى
هاتني العقوبتني.
م ��ادة  :20م��ع ع ��دم اإلخ�ل��ال ب��أي
عقوبة اشد ينص عليها اي قانون
آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
س�ت��ة اش�ه��ر وب�غ��رام��ة ال ت��زي��د على
الف دينار كويتي او بإحدى هاتني
العقوبتني ك��ل م��ن استعمل بطاقة
امل �س��ن دون ان ي �ك��ون ل��ه ال �ح��ق في
ذلك.
م� � � � ��ادة  :21م� � ��ع ع� � � ��دم اإلخ� �ل� ��ال
ب ��أي ع�ق��وب��ة اش ��د ي�ن��ص عليها اي
ق��ان��ون آخ��ر يعاقب بغرامة ال تزيد
ع �ل��ى م �ئ��ة دي �ن ��ار ك ��ل م ��ن اس�ت�خ��دم
مواقف املركبات الخاصة باملسنني
دون وج ��ه ح ��ق .وف ��ي ح��ال��ة ال �ع��ود
للمحكمة ان ت��أم��ر بسحب رخصة
القيادة ملدة ال تجاوز شهرا.
م � ��ادة  :22ي �ص��در ال ��وزي ��ر ق� ��رارا
ب��امل��وظ �ف�ين ال ��ذي ��ن ل �ه��م ح ��ق ضبط
الجرائم التي تقع بمخالفة احكام
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت �ح ��ري ��ر امل �ح��اض��ر
بشأنها.

م��ادة  :23يصدر ال��وزي��ر الالئحة
التنفيذية لهذا القانون خالل ستة
اشهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية ويستمر العمل باللوائح
وال� � � �ق � � ��رارات امل� �ع� �م ��ول ب� �ه ��ا ب� �م ��ا ال
ي�ت�ع��ارض م��ع اح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون
حتى يتم تعديلها او الغاؤها.
م��ادة  :24يلغى ال�ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  2007امل�ش��ار ال�ي��ه كما يلغى
ك��ل ن��ص ي�ت�ع��ارض م��ع اح �ك��ام ه��ذا
القانون.
م � ��ادة  :25ع �ل��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه
 ت �ن �ف �ي��ذ ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وي �ع �م��لب ��ه اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
ون � �ص� ��ت امل � ��ذك � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
مل � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب � �ش� ��أن ال ��رع ��اي ��ة
االجتماعية للمسنني على ما يلي:
مل��ا ك ��ان ك �ب��ار ال �س��ن ج ��زءا مهما
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وان �ط�ل�اق��ا
من ايمان ال��دول��ة بأهمية كل فئات
املجتمع ودوره��ا الفعال في زي��ادة
التنمية فقد اص�ب��ح م��ن ال�ض��روري
ت � �ط� ��وي� ��ر ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
باملسنني ف�ه��م اذا ك��ان��وا ق��د ت��رك��وا
الحياة العملية فهذا ال يعد دليال
ع �ل��ى ع �ج��زه��م ف��ال �خ �ب��رة وال�ح�ك�م��ة
ال �ت��ي ي�م�ل�ك��ون�ه��ا م ��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل
ال �ط��وي��ل ي�ش�ك��ل ث �ق�لا ووزن � ��ا ال بد
ان يعتد ب��ه ونتيجة ال�ت�ط��ور ال��ذي
ن �ع �ي �ش��ه وت �غ �ي��ر م �ش��اك��ل امل�ج�ت�م��ع
وت�ع�ق�ي��دات�ه��ا ب�ح�ي��ث ال ي�ج��د كبير
ال�س��ن م��ن اف ��راد االس ��رة م��ن يتفرغ
لخدمته او يسهر ع�ل��ى راح �ت��ه ل��ذا
اص�ب��ح ل��زام��ا ان ت��وج��د امل��ؤس�س��ات
املختصصة ف��ي رع��اي��ة ك�ب��ار السن
واص �ب��ح م��ن ال ��واج ��ب ال�ت�ف�ك�ي��ر في
ان امل�ش�ك�ل��ة ال ت�ع��ال��ج ف�ق��ط بتوفير
سكن وملبس ومأكل وانما الرعاية

ي� �ج ��ب ان ت� �م� �ت ��د ل �ت �ش �م ��ل ت �ق��دي��ر
االخ� ��ري� ��ن ل �ه��م وت �ع��اط �ف �ه��م م�ع�ه��م
وت� �ك ��وي ��ن ص � ��داق � ��ات ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
وب � ��ذل � ��ك ي� �ن� �م ��و االم� � � ��ر ف � ��ي ال� �ب� �ق ��اء
والحياة في املجتمع ويتوافر لهم
الرضا واالستقرار النفسي فاملسن
يحتاج اكثر م��ن غيره ال��ى الرعاية
الصحية واالج�ت�م��اع�ي��ة والنفسية
واالق �ت �ص��ادي��ة وه �ن��ا ف ��ان ال�ت�ع��اون
ب�ي�ن امل��ؤس �س��ات ال�ص�ح�ي��ة ووزارة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وه �ي �ئ��ات
الشباب والرياضة وجمعيات النفع
العام وقطاعات اخرى كاملؤسسات
الوطنية للتمويل وغيرها يمكن ان
ي�س��اع��د ف��ي ت��وف�ي��ر امل �ن��اخ الصحي
وال �ن �ف �س��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي ل�ل�م�س��ن
والذي يساعد على مواصلة نشاطه
ودوره في الحياة الكريمة واالمنة
البعيدة عن املخاطر بكافة اشكالها
وق ��د ت��رج��م دس �ت��ور دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ذلك في املادة  11التي تنص على:
«ت� � �ت� � �ك� � �ف � ��ل ال� � � � ��دول� � � � ��ة امل� � �ع � ��ون � ��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ح��ال��ة الشيخوخة
او امل��رض او العجز عن العمل كما
توفر لهم خدمات التأمني الصحي
وامل� �ع ��ون ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وال��رع��اي��ة
الصحية».
ل �ه��ذا ك�ل��ه ج ��اء م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ليحل محل ال�ق��ان��ون رق��م  11لسنة
 2007وه � � � ��و م� � �ك � ��ون م � � ��ن خ �م��س
وع � �ش ��ري ��ن م� � � ��ادة ب �ت �ف �ص �ي��ل اك �ب��ر
وبامتيازات اكثر وقد بدأ املشروع
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع ��ري ��ف امل �ص �ل �ط �ح��ات
الواردة فيه حيث اعتبر كل من بلغ
ال�خ��ام�س��ة وال �س �ت�ين م�س�ن��ا ث��م ميز
ب�ين امل�س��ن وامل �س��ن امل �ع��وز باعتبار
ك��ل م�س��ن غ�ي��ر ق ��ادر ع�ل��ى ان يؤمن
ل�ن�ف�س��ه ك�ل�ي��ا او ج��زئ �ي��ا م��ا ي��ؤم�ن��ه
ال �ش �خ��ص ال� �ع ��ادي م ��ن ض ��روري ��ات
ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ق�ص��ور

ف��ي ق��درات��ه ال�ب��دن�ي��ة او العقلية او
النفسية للتمييز هذا اهمية كبيرة
اذ م �ن��ح امل �س��ن امل �ع ��وز ال �ع��دي��د من
االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي تمكنه م��ن تأمني
ح��اج��ات��ه وض � ��رورات ال�ح�ي��اة نظرا
لعدم قدرته املالية على تأمينها.
ثم نظم الحقوق العامة للمسنني
م ��ن ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وم�خ�ص��ص
ش � �ه ��ري وب � � ��دل خ � � ��ادم او م �م��رض
وح� �ق ��ه ف ��ي اس� �ت� �خ ��دام امل ��واص�ل�ات
العامة مع اعفائه ومستلزماته من
كافة الرسوم.
واخ� �ي ��را ح ��دد م �ش��روع ال �ق��ان��ون
ال � �ت ��زام ��ات ال� ��دول� ��ة ت� �ج ��اه امل �س �ن�ين
باتخاذ كافة التدابير واالج ��راءات
لتكفل حقوقهم وتعمل على دمجهم
ف��ي امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال اق��ام��ة دور
رعاية عامة وخاصة واندية ومراكز
ل�ل�ان �ش �ط��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
والدينية والترفيهية باالضافة الى
دع��م وتشجيع مؤسسات املجتمع
املدني إلقامة دور الرعاية الخاصة
وت �ح ��دي ��د آل� �ي ��ة ان �ش��ائ �ه��ا وت �ق��دي��م
ال �ع��ون ل�لاس��ر ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى رع��اي��ة
املسن وكذلك التزام الدولة باتخاذ
االجراءات الالزمة لضمان استفادة
املسن من الخدمات العامة.
وك � � ��ذل � � ��ك ت � �ح� ��دي� ��د االش� � �خ � ��اص
املكلفني برعاية املسن ونفقاته مع
عدم اإلخالل بالحقوق واالمتيازات
املقررة في قوانني املساعدات العامة
وح �ق��وق االش �خ ��اص ذوي االع��اق��ة
واالحوال الشخصية والتنسيق مع
املشرف املختص برعاية املسن مع
املكلف بالرعاية.
واع� �ت� �ب ��ر م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ان
امل � �ح � �ك � �م ��ة امل � �خ � �ت � �ص ��ة ف� � ��ي ن� �ط ��اق
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ه��ي م�ح�ك�م��ة االس ��رة
وف �ق ��ا ل �ق��ان��ون �ه��ا ع �ل��ى ان ت �م��ارس
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا امل�ن�ص��وص عليها
ف��ي امل��ادت�ين  14و  16م��ن خ�لال امر
ع �ل��ى ع��ري �ض��ة وي �ج��وز ال�ت�ظ�ل��م من
هذا القرار خالل اسبوع.
ونص القانون على العقوبات ملن
يخالف احكام هذا القانون.
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العبداهلل :الكويت قامت بجهود
كبيرة لتنمية مواردها البشرية
أك � ��د وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس الوزراء ووزير الكهرباء
وامل� ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ محمد
العبدالله قيام الكويت بجهود
ك � �ب � �ي� ��رة ف� � ��ي اع� � � � � ��داد وت ��أه� �ي ��ل
القوى البشرية ومواءمتها مع
املشروعات التنموية التي تقوم
بها الدولة وبما يالئم متطلبات
العصر وتحدياته املختلفة.
جاء ذلك في تصريح ادلى به
ال��وزي��ر ال�ع�ب��د ال�ل��ه ل�ك��ون��ا عقب
مشاركته في الجلسة النقاشية
امل �غ �ل �ق��ة ال� �ت ��ي ض �م ��ت ال � � ��وزراء
امل�ع�ن�ي�ين ب��ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة في
دول مجلس التعاون الخليجي
وع ��دد م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة على
ه��ام��ش اع� �م ��ال ال �ق �م��ة ال�ع��امل�ي��ة
للحكومات املقامة في دبي.
وأك��د في ه��ذا السياق حرص
دولة الكويت على نقل الخبرات
ال ��دول� �ي ��ة ال �ن��اج �ح��ة ف ��ي م �ج��ال
ت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال�ي�ه��ا
واستشارة املؤسسات الدولية
املعنية واشاد الوزير العبدالله
بالتجربة االماراتية في مجال

محمد العبدالله مترئسا الوفد الكويتي في القمة العاملية للحكومات املقامة في دبي

م �ي �ك �ن��ة ال � �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ف�ي�ه��ا
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ل�ل�ب��رام��ج وال�خ�ط��ط
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ساهمت ف��ي رفع
ام �ك��ان �ي��ات م� ��وارده� ��ا ال�ب�ش��ري��ة
مل��واج �ه��ة م�ت�ط�ل�ب��ات وت�ح��دي��ات
املستقبل.
م��ن جانبه ق��ال وكيل دي��وان
الخدمة املدنية محمد الرومي
ان الجلسة النقاشية ركزت على

دم��ج التطبيق الفعلي لتنمية
امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ف��ي االم � ��ارات
وت� �ج ��ارب امل��ؤس �س��ات ال��دول �ي��ة
املختصة في هذا املجال.
واض��اف الرومي في تصريح
مماثل لـ(كونا) ان اهم ما تميزت
ب ��ه ال �ج �ل �س��ة ه ��و ع ��رض ال�ن�ق�ل��ة
ال �ن��وع �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي تطبيق
االنظمة التكنولوجية الحديثة

لقياس اداء ال�ق��وى العاملة في
الحكومات واالنتقال من العمل
الروتيني ال��ورق��ي ال��ى البرامج
الذكية املعتمدة في هذا املجال.

«حماية البيئة» تؤكد أهمية الشبكة
الخليجية لألنشطة البيئية
أك � � ��دت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة أه �م �ي��ة ان �ش��اء
ش � �ب � �ك� ��ة خ � �ل � �ي � �ج � �ي ��ة ل �ت �ن �س �ي ��ق
األن� �ش� �ط ��ة وامل � �ش ��اري ��ع ال�ب�ي�ئ�ي��ة
املزمع عقدها مستقبال.
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة م�ج�ل��س إدارة
الجمعية وج��دان العقاب لكونا
إن الشبكة الخليجية للجمعيات
ال� � �ب� � �ي� � �ئ� � �ي � ��ة األه� � � �ل� � � �ي � � ��ة ع � �ق � ��دت
اج �ت �م ��اع ��ا م �ه �م��ا ف� ��ي أب��وظ �ب��ي
أخ � � �ي � ��را ل � �ل � �ت � �ش� ��اور وال � �ت� ��واف� ��ق
ح � ��ول إع� � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة وت �ع��دي��ل
ب �ع��ض م� ��واد ال �ن �ظ��ام األس��اس��ي
ل�ل�ش�ب�ك��ة وم �ن��اق �ش��ة ال�ت�ع��دي�لات
امل��دخ�ل��ة ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي
ل �ل �ش �ب �ك��ة وال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ت��وس �ي��ع
ع �ض��وي �ت �ه��ا ل �ت �ش �م��ل ال �ج �ه��ات
واملؤسسات البيئية الخليجية
ش�ب��ه ال�ح�ك��وم�ي��ة منضمة بذلك
للجمعيات األهلية املتخصصة.
وأض��اف��ت ال�ع�ق��اب أن الشبكة
التي تتولى الجمعية الكويتية
لحماية البيئة رئ��اس��ة مكتبها

أعضاء الجمعية الكويتية لحماية البيئة

التنفيذي تضم ف��ي عضويتها
(ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ش � �ب� ��اب وال� �ب� �ي� �ئ ��ة)
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن و(م ��رك ��ز أص��دق��اء
ال� �ب� �ي� �ئ ��ة) ف � ��ي ق� �ط ��ر و(ج �م �ع �ي��ة
أص � ��دق � ��اء ال� �ب� �ي� �ئ ��ة) ب � ��اإلم � ��ارات
م��ؤك��دة أن ال �ب��اب م �ف �ت��وح نحو

م��زي��د م��ن امل �ش��ارك��ات بعضوية
ال�ش�ب�ك��ة .وأوض �ح��ت أن الشبكة
التي تتخذ من الكويت مقرا لها
درس ��ت ف��ي اجتماعها مشاريع
ب�ي�ئ�ي��ة م �ش �ت��رك��ة ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب��ال�ت��زام��ن ف��ي ال ��دول الخليجية

ف �ض�لا ع��ن امل �ش��ارك��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م
ملعارض ومؤتمرات تخصصية
م� �ش� �م ��ول ��ة ب � �م � �ش ��ارك ��ات أه �ل �ي��ة
وش�ب��ه حكومية لنخب وخ�ب��راء
خليجيني من تلك الجهات.
وذك � ��رت أن ال�ش�ب�ك��ة اع�ت�م��دت
ب��رن��ام��ج زي � � ��ارات م �ت �ب��ادل��ة بني
جهات األعضاء لتبادل الخبرات
واملساهمة في أنشطة وفعاليات
الجهات الفتة إلى أن املشاركني
خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��م ت� ��داول� ��وا في
مناقشاتهم  12مادة رئيسية من
م��واد النظام األس��اس��ي للشبكة
واخ � � �ت � � �ص� � ��اص� � ��ات ج �م �ع �ي �ت �ه��ا
ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة وآل � � � �ي � � ��ات ات � �خ� ��اذ
ال � �ق� ��رارات واخ �ت �ص ��اص امل�ك�ت��ب
التنفيذي.

العمير :الحكومة تسعى إلى
أفضل الحلول لترشيد اإلنفاق
أك � ��د وزي� � ��ر األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
األمة د .علي العمير ان الحكومة
تسعى إلى إيجاد أفضل الحلول
ل� �ت ��رش� �ي ��د اإلن � � �ف� � ��اق وم �ع ��ال �ج ��ة
االخ � �ت �ل�االت االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
تمر بها البالد.
وق � � ��ال ال �ع �م �ي��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش اف �ت �ت��اح
م� ��ؤت � �م� ��ر وم � � �ع� � ��رض (ال � �ك� ��وي� ��ت
ال ��دول ��ي ل�ت�ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ن��ان��و)
ام � � ��س ال � � � ��ذي ي� �ن� �ظ� �م ��ه ال� �ج� �ه ��از
املركزي لتكنولوجيا املعلومات
إن ال �ك��وي��ت ت �س �ع��ى دائ� �م ��ا إل��ى
تطوير التعليم ومواكبة الثورة
العلمية والتقنية.
وأض� � � � � ��اف أن ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
(ال� � �ن � ��ان � ��و) م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا ت �ق��دي��م
ال� �ف ��ائ ��دة ل �ل �ش �ع��وب واألب � �ح� ��اث
ال � �ع � �ل � �م � �ي � ��ة وم � � � � ��ن ال � � � �ض� � � ��رورة
االستفادة من هذه التكنولوجيا
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ف� ��ي ش� �ت ��ى امل � �ج ��االت
م�ت��وق�ع��ا دخ��ول�ه��ا ف��ي الصناعة
النفطية لتحقيق أغراض أفضل
في الصناعة نفسها.
وأوضح أن موضوع األبحاث

د .علي العمير

ال �ع �ل �م �ي��ة ل� ��م ي ��رت �ب ��ط ب �ت �ق �ل �ب��ات
انخفاض وارتفاع أسعار النفط
الفتا إلى استمرار معهد الكويت
للتقدم العلمي وجامعة الكويت
ف��ي األب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي من
شأنها تعزيز مكانة البالد على
املستويني اإلقليمي والدولي.

السكنية« :صباح األحمد»
من أوائل المدن المتكاملة
قالت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية إن مشروع مدينة صباح
االحمد االسكاني من أوائ��ل املدن
املتكاملة ال�ت��ي تنفذها املؤسسة
ح� �ي ��ث ي �ت �ض �م��ن أح � � ��دث امل �ب��ان��ي
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت �غ �ط��ي ال �خ��دم��ات
كافة وت��واك��ب متطلبات ال��وزارات
ال�خ��دم�ي��ة وف��ق أح ��دث التصاميم
لتوفير خدمات متكاملة للسكان
واوض � �ح � ��ت امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ب �ي��ان
صحافي ان مساحة مدينة صباح
االحمد تبلغ ( )4500هكتار وتقع
على طريق ميناء عبدالله والوفرة
وتبعد ( )65كيلو متر من مدينة
ال� �ك ��وي ��ت ح �ي��ث ي �ح �ي��ط ب��امل��دي �ن��ة
ط��ري��ق دائ � ��ري ب �ع��رض ( )70متر
ك � �م� ��ا ي� �ح� �ي ��ط ب � ��امل� � �ش � ��روع ح� � ��زام
شجري كثيف بعرض ( )100متر
ع� ��ازل ل�ح�م��اي��ة امل��دي �ن��ة م��ن اآلث ��ار
البيئية السلبية.
واض ��اف ��ت ان امل��دي �ن��ة ت�ح�ت��وي
على خمس ضواح سكنية للسكن
ال�خ��اص تشمل على  9574وح��دة
س �ك �ن �ي��ة و  2201ب� �ي ��ت و 7373
قسيمة تبلغ مساحة كل منها 600
متر مربع وتتوفر في الضواحي
جميع امل��راف��ق العامة م��ن م��دارس
ب �م �خ �ت �ل��ف أن� ��واع � �ه� ��ا وم� �س ��اج ��د
وم � � � ��راك � � � ��ز ض � ��اح� � �ي � ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف
مكوناتها ومراكز صحية ومخافر
ش��رط��ة وم �ح�ل�ات ت �ج��اري��ة فرعية
ومحطات وقود.

وذك��رت املؤسسة ان الضواحي
ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ل �م��دي �ن��ة ت� �ت� �ك ��ون م��ن
ال�ض��اح�ي��ة ()Aع � ��دد ( )2201بيت
وال� �ض ��اح� �ي ��ة ( )Bع� � ��دد ()1728
ق �س �ي �م��ة وال� �ض ��اح� �ي ��ة ( )Cع ��دد
( )1564ق�س�ي�م��ة وال �ض��اح �ي��ة ()D
ع��دد ( )2131قسيمة وال�ض��اح�ي��ة
( )Eعدد ( )1950قسيمة.
واوض� � �ح � ��ت ان امل ��دي� �ن ��ة ت�ض��م
 45م��درس��ة و 59مسجد وخمسة
مراكز للضاحية تشمل على سوق
م ��رك ��زي وم �خ �ف��ر ش ��رط ��ة وم�ب�ن��ى
ب ��ري ��د ال � ��ى ج ��ان ��ب ث�ل�اث ��ة م ��راك ��ز
صحية ع��ام��ة وم��رك��زي��ن صحيني
ت �خ �ص �ص �ي�ين ب ��االض ��اف ��ة إل� ��ى م��ا
ت�ح�ت��اج إل�ي��ه امل��دي�ن��ة م��ن محطات
وقود ومحطات للباصات ومراكز
ل� �ل� �ش� �ب ��اب وال � �ف � �ت � �ي� ��ات ون � � � ��وادي
رياضية.
وب� � �ي� � �ن � ��ت ان امل � ��دي � � �ن � ��ة ت ��وف ��ر
خ��دم��ات تعليمية اذ ت�ش�م��ل على
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وجامعة الكويت وكليات ومعاهد
ع �ل �ي��ا خ��اص��ه ب��إج �م��ال��ي م�س��اح��ة
ق��دره��ا  72ه�ك�ت��ار ب��االض��اف��ة ال��ى
توفيرها للخدمات الصحية من
م �س �ت �ش �ف��ى ع� � ��ام وم� ��رك� ��ز ص�ح��ي
ت� � �خ� � �ص� � �ص � ��ي وم � �س � �ت � �ش � �ف � �ي � ��ات
تخصصية استثمارية وع�ي��ادات
طبية بإجمالي مساحة قدرها 17
هكتارا.
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األمير أناب عنه نائب األمير وولي العهد لحضور االحتفالية

ديوان المحاسبة يحتفل بالذكرى الـ 50
إلنشائه بإنجازات في الرقابة الفعالة
ي �ت �ف �ض��ل ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح -ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ورع ��اه-
ف�ي�ش�م��ل ب��رع��اي �ت��ه اح �ت �ف��ال�ي��ة ال��ذك��رى
ال �خ �م �س�ين إلن� �ش ��اء دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وذل��ك ف��ي ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة والنصف
م ��ن ص �ب ��اح ال� �ي ��وم األرب� � �ع � ��اء ب�ف�ن��دق
الشيراتون (القاعة املاسية).
هذا وقد أناب سموه رعاه الله سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف
األح�م��د الجابر الصباح -حفظه الله-
لحضور االحتفالية.
وي �ق �ي��م ال ��دي ��وان اح�ت�ف��ال�ي�ت��ه تحت
ع �ن��وان (أم ��ان ��ة أج �ي ��ال) ال �ت��ي ت�ت��زام��ن
ه� ��ي و اح � �ت � �ف� ��االت ال � �ب�ل��اد ب ��ال ��ذك ��رى
ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م وس ��ط ح �ض��ور حاشد
ل�ك�ب��ار ال�ش�خ�ص�ي��ات ورج� ��االت ال��دول��ة
ورؤس ��اء دواوي ��ن امل��راق�ب��ة واملحاسبة
األعضاء في املنظمة العربية ألجهزة
الرقابة (األراب��وس��اي) ويعتبر دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ص��رح��ا رق��اب �ي��ا ع��ري �ق��ا ذا
م�س�ي��رة ع �ط��رة م��ن أك �ث��ر م��ن  50ع��ام��ا
ك� ��ان خ�ل�ال �ه��ا امل ��داف ��ع األول ع ��ن امل ��ال
ال � �ع� ��ام وال � � � � ��ذراع ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل�ل�س�ل�ط��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م�ح�ق�ق��ا ب��ذل��ك إن� �ج ��ازات
مرموقة ومر ديوان املحاسبة بمراحل
ع� ��دة م �ن��ذ إن� �ش ��ائ ��ه وك ��ان ��ت ل ��ه رؤي ��ة
ث��اق�ب��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق رق��اب��ة ف�ع��ال��ة على
جميع أنشطة الدولة وأنشئ الديوان
رس �م �ي��ا ب�م�ق�ت�ض��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 30
لسنة  1964ال��ذي نصت مادته األول��ى
على أن تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة
املالية تسمى ديوان املحاسبة وتلحق
ب�م�ج�ل��س األم ��ة ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق رق��اب��ة
ف�ع��ال��ة ع�ل��ى األم� ��وال ال�ع��ام��ة وليحيط
املال العام بسياج من الحماية لضمان
جبايته كامال دون نقصان أو تقصير
وإن �ف��اق��ه فيما ي��دع��م امل�ج�ت�م��ع وي�ع��ود
ع�ل�ي��ه ب��ال�ن�ف��ع دون إس� ��راف أو تقتير.
ووج� ��ه ال ��دي ��وان اه �ت �م��ام��ه ف��ي ال�ف�ت��رة
األخيرة نحو دعم وزيادة كفاءة جهاز
ال�ت��دق�ي��ق ب��ال��دي��وان وأع �ط��ى القضايا
التي تمس املال العام األهمية الالزمة
وأص��در العديد م��ن التقارير الرقابية
التي تضمنت توصيات في شأن دعم
املساءلة وزي��ادة فعالية اإلدارة املالية
للدولة.
وف � � ��ي م �ط �ل ��ع ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن
امل��اض��ي ص��در ق��ان��ون خ��اص بحماية
األموال العامة لتحقيق أقصى حماية
م�م�ك�ن��ة وم ��د م�ظ�ل��ة ال �ح �م��اي��ة لتشمل
االس � �ت � �ث � �م ��ارات خ� � ��ارج ال� ��دول� ��ة ح�ي��ث
ترتبت على هذا القانون أعباء إضافية
ع�ل��ى ال ��دي ��وان ل��ذل��ك ت��م دع �م��ه بجهاز

م�ت�ك��ام��ل ل �ل��وف��اء ب�م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ق��ان��ون
ب�م��ا يختص ب��ال�ج��ان��ب ال��رق��اب��ي وب��دأ
الديوان بممارسة رقابته على األموال
املستثمرة داخل البالد وخارجها.
وت �ش �ت �م��ل رق� ��اب� ��ة ال � ��دي � ��وان ب��وج��ه
خ ��اص ح�س��اب��ات ال � ��وزارات وامل�ص��ال��ح
واإلدارات الحكومية وس��ائ��ر فروعها
وك � � ��ذل � � ��ك ح� � �س � ��اب � ��ات ال� � �ج� � �ه � ��ات ذات
امليزانيات املستقلة أو امللحقة بما فيها
مجلس األم��ة ويتولى مدققو الديوان
فحص ومراجعة سجالت ومستندات
الجهات الخاضعة لرقابته وإبالغها
باملالحظات التي يتم اكتشافها وإعداد
ت �ق ��اري ��ر ب �ش��أن �ه��ا وم �ن �ه��ا ت �ق��ري��ر ي�ت��م
إرساله إلى الجهات الخاضعة لرقابته
ب �ن �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج � �ع � ��ة ع �ل��ى
األع�م��ال والتصرفات التي تمت خالل
السنة املالية وت�ق��وم ك��ل جهة بإرسال
رده��ا على نتائج الفحص خ�لال شهر
من تاريخ إبالغها بها.
وي � �ق� ��دم امل ��دق � �ق ��ون أي� �ض ��ا ت �ق��ري��را
سنويا عن نتائج الفحص واملراجعة
ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ م � �ي ��زان � �ي ��ات ال � � � � ��وزارات
واإلدارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
وامل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ع ��ام ��ة وح �س��اب��ات �ه��ا
الختامية عن السنة املالية املنقضية.
ويرفع التقرير إلى سمو أمير البالد
ومجلس األمة ومجلس الوزراء ووزير
املالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر

صرح رقابي عريق
على مدى 50
عاما كان خاللها
المدافع األول عن
المال العام
االحتفالية تقام
تحت عنوان أمانة
أجيال ويحضرها
رؤساء دواوين
المحاسبة العربية
رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي

من كل ع��ام اضافة إل��ى تقارير خاصة
ي�ع��ده��ا ال ��دي ��وان ب�ت�ك�ل�ي��ف رس �م��ي من
مجلس األمة أو مجلس الوزراء وتقرير
عن الحالة املالية للدولة يقدم سنويا
وغيرها من التقارير املتخصصة.
وف��ي إط ��ار س�ي��اس�ت��ه ال�ت��ي يتبعها
ل �ت �ن �م �ي��ة وت � �ط ��وي ��ر ق � � � ��درات أج �ه ��زت ��ه
امل�خ�ت�ل�ف��ة وإب � � ��راز دوره ال �ف �ع��ال على

امل�س�ت��وي��ات املختلفة ي �ش��ارك ال��دي��وان
ف � ��ي ع� �ض ��وي ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة وي �ع �م��ل ع �ل��ى دع� ��م ت�ل��ك
امل � �ن � �ظ � �م ��ات وامل � � �ش � ��ارك � ��ة ف � ��ي ج �م �ي��ع
أنشطتها املختلفة حيث ي�ش��ارك في
ع �ض��وي��ة امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ه�ي�ئ��ات
ال��رق��اب��ة ال�ع�ل�ي��ا (ان �ت��وس��اي) م�ن��ذ ع��ام
.1968

أما على املستوى اإلقليمي فيشارك
الديوان في عضوية املنظمة اآلسيوية
لهيئات الرقابة العليا (آسوساي) منذ
عام  1984وساهم الديوان في تأسيس
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�أج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا
للرقابة املالية واملحاسبة (أرابوساي)
عام .1976
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال� �ج ��وائ ��ز ال �ع��امل �ي��ة

الصرعاوي :مضاعفة الجهود الرقابية واتباع
أعلى معايير الشفافية والمساءلة
أك ��د رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب ��اإلن ��اب ��ة ع � ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي ان
ال� � ��دي� � ��وان س �ي �ض ��اع ��ف ال �ج �ه��ود
ال��رق��اب �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ب�ه��دف
االرت �ق��اء ب��امل�س�ت��وي��ات امل�ث�ل��ى في
االداء ال��رق��اب��ي وال �ك �ف��اءة املهنية
وات �ب��اع اع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر الشفافية
وامل �س��اء ل��ة وق ��ال ال �ص��رع��اوي في
ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح ��اف ��ي ب �م �ن��اس �ب��ة
اح�ت�ف��ال ال��دي ��وان ال �ي��وم االرب �ع��اء
ب � ��ال � ��ذك � ��رى ال � � � � �ـ 50الن � �ش� ��ائ� ��ه ان ��ه
ان � �ط �ل�اق� ��ا م � ��ن ال� �ث� �ق ��ة وال� ��رع� ��اي� ��ة
االم� �ي ��ري ��ة ال �س ��ام �ي ��ة ان � ��ه ب�ف�ض��ل
ال� �ت� �ش� �ج� �ي ��ع امل� �س� �ت� �م ��ر م� � ��ن ق �ب��ل
السلطتني التشريعية والتنفيذية
اصبح ال��دي��وان من خاللها العني
ال�ح��ارس��ة ل�ل�م��ال ال �ع��ام ب�م��ا يقوم
به من دور رقابي لحفظ وصيانة
ام� � ��وال ال� ��دول� ��ة م ��ؤك ��دا ان امل �ه��ام

ال �ج �س �ي �م��ة ال � �ت� ��ي اض� �ط� �ل ��ع ب �ه��ا
ال ��دي ��وان خ �ل�ال  50ع��ام��ا تصغر
مهما عظمت أم��ام خ��دم��ة وطننا
الغالي الكويت.
واوضح ان الديوان عمل خالل
م �س �ي��رت��ه ع �ل��ى ت �ف �ع �ي��ل س�ل�ط��ات��ه
وص�لاح �ي��ات��ه وم �س��ؤول �ي��ات��ه في
ح� �م ��اي ��ة امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام وت ��رش� �ي ��د
اس �ت �خ ��دام ��ه وح� �س ��ن ادارت� � � ��ه ف��ي
اط � � � ��ار ال � �ض � �م� ��ان� ��ات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
وال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة ال � �ت� ��ي ك� �ف� �ل ��ت ل��ه
ال �ح �ص��ان��ة ال�ل�ازم ��ة ألداء اع�م��ال��ه
ب��اس �ت �ق�لال �ي��ة وح� �ي ��ادي ��ة ف ��ي ظ��ل
ال �ت��زام��ه بتطبيق اف�ض��ل معايير
الرقابة املالية.
وش� � ��دد ال � �ص� ��رع� ��اوي ع �ل ��ى ان
ال�ع��ام�ل�ين ب��ال��دي��وان ي �ع��ون جيدا
م� � ��ا ي� ��واج � �ه� ��ون� ��ه م� � ��ن م �ص ��اع ��ب
وتحديات وتبعات تتطلب توفير

الضمانات الالزمة الستمرار اداء
االدوار املناطة بهم واملهام املوكلة
اليهم للنهوض باملسؤوليات بما
يوفر الضمانات ال�لازم��ة الرامية
الى حفظ مقدرات الوطن وثرواته
على الوجه االكمل.
واع � � � ��رب ع � ��ن ش � �ك� ��ره مل��وظ �ف��ي
ال��دي��وان الحاليني والقدامى على
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا وال �ع �م��ل
ب� ��روح ال �ج �م��اع��ة وه ��ي م��ن ال�ق�ي��م
االصيلة التي جبل عليها موظفو
الديوان.
واض��اف الصرعاوي ان تاريخ
ال � � ��دي � � ��وان ي� �ح� �ف ��ل ب ��ال� �ع ��دي ��د م��ن
االن �ج��ازات على ك��اف��ة املستويات
واالص � � � �ع� � � ��دة م� � ��ن ح � �ي� ��ث ت �ع �ي�ين
وتدريب القوى العاملة الوطنية
وال �ت �ط��وي��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي واالداري
وال� � � �ع� � � �م � � ��ل امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ي ون � �ظ� ��م

ال �ع �م ��ل ال ��رق ��اب� �ي ��ة وأدل � � ��ة ال �ع �م��ل
املهنية واس �ت �خ��دام ن�ظ��م وتقنية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ف �ض�ل�ا ع� ��ن ال �ع�ل�اق��ة
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ش�م��ول��ة ب��ال��رق��اب��ة
واملشاركة مع املنظمات الرقابية
االخرى.
واك � � ��د ح� � ��رص ال� � ��دي� � ��وان ع �ل��ى
تعزيز ق��درات��ه الرقابية من خالل
االستخدام االمثل للتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة الف�ت��ا ال��ى ت��دش�ين نظام
ادارة ال �ع �م �ل �ي��ات ال��رق��اب �ي��ة (أي ��ه.
إم.إس) والذي يعتبر نقلة نوعية
ف��ي ال��رب��ط م��ا ب�ي�ن ف ��رق ال�ت��دق�ي��ق
ب��ال �ج �ه��ات امل �ش �م��ول��ة ب��ال��رق��اب��ة
واالشرافيني في ديوان املحاسبة
ال��ى جانب االدارة الفعالة للعمل
الرقابي وتخطيط ومتابعة املهام
الرقابي.

حصل ديوان املحاسبة على كثير منها
وأبرزها جائزة (يورغ كاندوتش) عام
 2007والتي تمنح ألفضل جهاز أعلى
ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة وذل ��ك خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال �ث�ل�اث ال �ت��ي ت�س�ب��ق ان �ع �ق��اد امل��ؤت�م��ر
العام لـ(انتوساي).
كما حصل علي شهادة (ايزو )9001
ف ��ي ع ��ام  2008ت �ق��دي��را الل� �ت ��زام إدارة
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ب��ال��دي��وان ب�ت�ق��دي��م
أفضل معايير نظم إدارة الجودة   
وت��ول��ى رئ��اس��ة ال��دي��وان على م��دار
 50عاما شخصيات من خيرة رجاالت
ال� �ك ��وي ��ت م� �م ��ن ي � �م � �ت ��ازون ب��ال �ن��زاه��ة
وط � �ه� ��ارة ال� �ي ��د وال �ح �ك �م��ة م ��ا ك � ��ان ل��ه
بالغ األث��ر في تطور مسيرته وتعزيز
استقالليته وتحصينه من التأثيرات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال � �ت� ��دخ� ��ل ف � ��ي ش ��ؤون ��ه
وإدارت � � � � ��ه ل �ع �م �ل��ه ب �ش �ف��اف �ي��ة ون ��زاه ��ة
ومصداقية على جميع املستويات.
ف �ق��د ك ��ان أول رئ �ي��س ل �ل��دي��وان هو
ح� �م ��ود ال� ��زي� ��د ال� �خ ��ال ��د وت �ل ��اه أح �م��د
م �ح �م ��د امل � � � � ��رزوق ث � ��م ف� �ج� �ح ��ان ه�ل�ال
امل �ط �ي��ري وس ��ال ��م ج ��اس ��م امل �ض ��ف ف��ي
حني كان خامس رئيس للديوان فارس
ع�ب��دال��رح�م��ن ال��وق �ي��ان ث��م ب� ��راك خ��ال��د
الداوود املرزوق ثم عبدالعزيز يوسف
العدساني.
وي �ت��رأس ال ��دي ��وان ح��ال�ي��ا ب��اإلن��اب��ة
ع� ��ادل ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ص ��رع ��اوي ال ��ذي
ت��ول��ى م �ه ��ام م�ن�ص�ب��ه ف ��ي  11ي��ون�ي��و
 2014كما يشغل إسماعيل علي الغانم
منصب وكيل الديوان منذ عام   .2013
وم � ��ن امل � �ق ��رر أن ت �ش �ه��د اح �ت �ف��ال �ي��ة
ال��دي��وان ع��دة ف�ع��ال�ي��ات أب��رزه��ا تقديم
مل �س��ة وف� � ��اء إل � ��ى ال � � � ��رواد األوائ � � � ��ل م��ن
ال��رؤس��اء ال��ذي��ن ت�ع��اق�ب��وا ع�ل��ى رئ��اس��ة
ال� ��دي� ��وان وس ��اه� �م ��وا ب �ج �ه��ود ك�ب�ي��رة
ف��ي نشأة وب�ن��اء وت�ق��دم ال��دي��وان خالل
م �س �ي ��رة ام � �ت� ��دت أك� �ث ��ر م� ��ن  50ع��ام��ا
ك �ل �ل��ت ب��رئ��اس �ت��ه ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل�لأج�ه��زة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��اس�ب��ة
(األراب � ��وس � ��اي) خ�ل�ال ال �ف �ت��رة - 2013
.2016
وسيتم أيضا ع��رض فيلم وثائقي
ع� ��ن دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ي �ح �ك��ي ق�ص��ة
إنشاء الديوان ومسيرته وسيقام على
ه��ام��ش االح �ت �ف��ال �ي��ة م �ع��رض ل�ل�ص��ور
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ك��ي ت��اري��خ
الديوان من خالل عرض مجموعة من
الوثائق والصور النادرة واملهمة.
ك � �م� ��ا س� �ي� �ت ��م ع� � � ��رض أول ت �ق ��ري ��ر
للديوان ال��ذي يعود إلى السنة املالية
 1965/1964إض��اف��ة إل��ى رك��ن إعالمي
ل � �ع� ��رض م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن م �ط �ب ��وع ��ات
واصدارات الديوان.
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الغانم  :اإلصالحات االقتصادية تخفف
أعباء الميزانية بمشاركة القطاع الخاص
ج � � � ��دد رئ � � �ي� � ��س غ� � ��رف� � ��ة ت � �ج � ��ارة
وص� �ن ��اع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ي ال �غ��ان��م
دعوته للحكومة لوضع إصالحات
للهيكل االقتصادي للبالد من خالل
ت �ن��وي��ع م � �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وإي� �ج ��اد
ال �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي وت�ط�ب�ي��ق
نظام الخصخصة بالكامل مؤكدا
ان ه� ��ذه االص�ل��اح� ��ات م ��ن ش��أن�ه��ا
ان ت �خ �ف��ف األع� �ب ��اء ع �ل��ى م�ي��زان�ي��ة
ال��دول��ة بمشاركة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص.
واك � ��د ال �غ��ان��م خ �ل�ال ل �ق��ائ��ه رئ�ي��س
ال�ب��رمل��ان األمل��ان��ي ن��وب�ي��رت الم�ي��رت
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ف��ي م�ق��ر الغرفة
ان امل��ان �ي��ا ت�ع�ت�ب��ر م�ح�ط��ة رئيسية
ل�لاس �ت �ث �م��ارات ال �ك��وي �ت �ي��ة الس�ي�م��ا
استثمارات القطاع الخاص.
وان امل�س�ت�ث�م��ر ال �ك��وي �ت��ي يحتل

م��رات��ب م�ت�ق��دم��ة ك��أف�ض��ل مستثمر
ف � � ��ي أمل � ��ان� � �ي � ��ا م � �ن� ��وه� ��ا ب ��ال� �ن� �ظ ��ام
االقتصادي األملاني وارتكازه على
ق��اع��دة ص�ل�ب��ة خ�ل�ق��ت ب�ي�ئ��ة مثالية
لتنفيذ االستثمارات واملشاريع.
واوض ��ح ان ال�ح�ك��وم��ة الكويتية
تعمل بجد لوضع حلول وسياسات
جديدة للتعامل مع الوضع الحالي
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ان �خ��اف��ض أس �ع��ار
ال�ب�ت��رول ال ��ذي يشكل ن�ح��و  95في
امل �ئ��ة م ��ن م �ص ��ادر ال ��دخ��ل ال�ق��وم��ي
للبالد.
وم� � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه دع� � � � ��ا الم� � �ي � ��رت
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ى ت��وط�ي��د ال�ت�ع��اون
االق �ت �ص��ادي ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وزي ��ادة
ح �ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري بينهما
م�ش�ي��دا ب��ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة

نادي باسل الصباح ينظم الجولة
الثانية لبطولة الراليات الجمعة
ينظم نادي باسل السالم الصباح
لسباق السيارات وال��دراج��ات النارية
يوم الجمعة والسبت املقبلني الجولة
الثانية م��ن بطولة الكويت للراليات
بمشاركة نخبة من املتسابقني.
وق� ��ال م��دي��ر ال��رال �ي��ات ف��ي ال �ن��ادي
م � �ش� ��اري ال �س �ب �ت ��ي ل� �ك ��ون ��ا أم� � ��س إن
مشاركة وحضور الشباب في بطولة
الكويت للراليات ستكون يوم الجمعة
ع �ل ��ى ح �ل �ب��ة ن � � ��ادي ب ��اس ��ل ال �ص �ب��اح
على ط��ري��ق ال��دائ��ري ال�س��اب��ع باتجاه
ال �ج �ه ��راء ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة
عصرا.
وأض � � � � ��اف ال� �س� �ب� �ت ��ي أن � � ��ه س �ت �ق��ام
ي��وم ال�ج�م�ع��ة امل��رح�ل��ة االس�ت�ع��راض�ي��ة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إق��ام��ة ال�ف�ح��ص الفني
للسيارات املشاركة لدى الراعي محطة
(ك��ار ووش) في منطقة الشويخ على
أن ينطلق السباق فعليا ي��وم السبت
ف��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة بمنطقة
الجليعة على طريق .245
وأث� �ن ��ى ع �ل��ى ال ��رع ��اي ��ة وال �ت �ع ��اون
ال ��دائ ��م ب�ي�ن ال �ن ��ادي وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للرياضة ووزارة الداخلية والطوارئ
ال �ط �ب �ي��ة واإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اط �ف��اء

وج�ه��ود تلك الجهات ف��ي تنظيم هذا
الحدث وكل البطوالت التي تستقطب
هواة هذه الرياضة من الشباب.
ووص � ��ف ذل� ��ك ال �ت �ع ��اون ب"ال �ب �ن��اء
وال� �ف� �ع ��ال وال � � ��ذي أس �ه ��م ف ��ي ت�ط��وي��ر
ري��اض��ة املحركات ف��ي الكويت وجمع
ال �ش �ب ��اب ت �ح��ت م �ظ �ل��ة ال � �ن� ��ادي وف��ي
الحلبة تحقيقا لألمن والسالمة".
وأم� ��ل أن ي�ح�ق��ق ال �ت �ع��اون ال �ه��دف
املأمول منه في دعم الشباب املمارس
ل��ري��اض��ة امل �ح��رك��ات ب�ش�ت��ى أن��واع �ه��ا
وإب � �ع� ��اده� ��م ع� ��ن م� �خ ��اط ��ر ال� �ط ��رق ��ات
واملمارسات الخاطئة متمنيا السالمة
ل �ج �م �ي��ع امل �ت �س��اب �ق�ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
البطولة وللنادي في التنظيم بصورة
الئقة ومنشودة ملحبي هذه الرياضة.
ي��ذك��ر أن ب ��اب ت�س�ج�ي��ل امل�ش��ارك�ين
ف ��ي ال ��رال ��ي ق ��د أغ �ل ��ق ع �ل��ى م �ش��ارك��ة
 26م�ت�س��اب�ق��ا م��ن ال �ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج
وال� �ش ��رق األوس� � ��ط ع �ل �م��ا أن ال �ج��ول��ة
األول��ى أقيمت في السادس من يناير
امل��اض��ي ف��ي منطقة ب��ر الجليعة وف��از
املتسابق الكويتي م�ش��اري الظفيري
باملركز األول وح��ل ص�لاح ب��ن عيدان
ثانيا والقطري عبدالله الربان ثالثا.

الكويتية األملانية املمتازة.
وب �ي��ن ان ب �ل ��اده ت ��رح ��ب ب �ك��اف��ة
ال �ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��زي��ادة حجم
اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة في
امل��ان�ي��ا ف��ي شتى القطاعات مؤكدا
ان هناك توافقا كبيرا بني وجهات
النظر الحكومية والقطاع الخاص
فيما يتعلق باهمية تطوير وتعزيز
العالقات االقتصادية بني البلدين.
وأع��رب عن أمله في ايجاد الحلول
واالستراتيجيات املناسبة لكيفية
تعامل الحكومة الكويتية مع آخر
ال � �ت � �ط ��ورات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ان �خ �ف��اض
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط م ��ؤك ��دا أن أمل��ان �ي��ا
ستدفع م��ن الجانب السياسي في
سبيل توطيد العالقات االقتصادية
الكويتية األملانية.

علي الغانم ورئيس البرملان األملاني يتبادالن الهدايا

تطبيق كويتي عالمي غير مسبوق
على األجهزة الذكية
أطلق املخترع الكويتي ناصر
امل �س��اع �ي��د أول ت�ط�ب�ي��ق ك��وي�ت��ي
ع ��امل ��ي غ �ي��ر م �س �ب��وق م ��ن ن��وع��ه
س�م��اه (كليكلس) ع�ب��ر األج�ه��زة
ال��ذك�ي��ة وي��وف��ر جميع الخدمات
واملعلومات واالستفسارات ألي
متصفح بالعالم بسرعة فائقة
وبمعلومات دقيقة ومباشرة.
وق��ال املساعيد وه��و مؤسس
املشروع لكونا إن التطبيق يوفر
معلومات يحتاجها األفراد حول
املنتجات الطبية والغذائية بدقة
فائقة وسهلة عبر الهاتف مؤكدا
أن التطبيق فريد وهو األول من
نوعه عامليا.
وأوض � � � ��ح أن اخ � �ت � �ي� ��ار دول � ��ة
ال �ك��وي��ت إلط �ل��اق ه� ��ذا امل �ش ��روع
ال�ع��امل��ي ي��أت��ي ت��أك�ي��دا على ق��درة
ال �ش �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي وال� �ك� �ف ��اءات
ال � �ب� ��ارع� ��ة ال � �ت ��ي اس� �ت� �ط ��اع ��ت أن
ت� �ض� �ع� �ه ��ا ف� � ��ي م� � �ص � ��اف ال� � � ��دول
ال � �ع ��امل � �ي ��ة وامل � �ت � �ق� ��دم� ��ة ب �م �ج��ال
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ناصر املساعيد

ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر
والعالم يشهد بأن الكويت رغم
مساحتها الصغيرة فإنها تزخر
بعقليات ناجحة ومفكرة.
وذك��ر أن التطبيق ت��م اطالقه
ح��ال �ي��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت واإلم � � ��ارات
وسيكون متوافرا عبر األجهزة
الذكية في سبع دول منها مصر

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

والهند وخالل الشهرين املقبلني
سيكون في متناول املستخدمني
ف� � � ��ي ب � ��ري� � �ط � ��ان� � �ي � ��ا وم � ��ال� � �ي � ��زي � ��ا
وسنغافورة وغيرها م��ن ال��دول
ليصبح أكثر تداوال عامليا.
وب�ين املساعيد أن (كليكلس)
ت �ط �ب �ي��ق م �ج ��ان ��ي ي �س �ت �ق �ب��ل ك��ل
الجهات املعنية لالنضمام إلى
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ت ��واف ��رة م �ت �ج��اوزا
م � �ف � �ه� ��وم امل� � � �ش � � ��روع ال � �ت � �ج� ��اري
ل �ت �ح �ق �ي��ق أه � � � � ��داف ك� �ث � �ي ��رة ف��ي
مقدمتها رف��ع علم الكويت عبر
خدمة (أون الين) واملساهمة في
استثمار املوارد البشرية.
ي � ��ذك � ��ر أن ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق ي ��وف ��ر
ف ��رص ع �م��ل اق �ت �ص��ادي��ة بنسبة
 20ف��ي املئة للكويتيني و 80في
امل�ئ��ة للجنسيات األخ ��رى وسط
توقعات بأن يوفر املشروع أكثر
م� ��ن خ �م �س��ة آالف ف ��رص ��ة ع�م��ل
خالل العامني املقبلني.
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