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استثناء «السكنية» من الرقابة
المسبقة لتسريع االنجازات
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ام � ��س ع �ل ��ى اق� �ت ��راح ��ات
ب �ق��وان�ين ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة إل��ى
امل��ادة الخامسة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية
وذلك في املداولة االولى.
وتضمنت االضافة منح املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية إع �ف��اء من
ال �خ �ض��وع ل�ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ل��دي��وان
املحاسبة وقانون املناقصات العامة
مل ��دة خ �م��س س �ن��وات ت�ن�ت�ه��ي ف��ي 31
م��ارس  2021تمكينا للمؤسسة من
ت �س��ري��ع إن � �ج ��از وت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
اإلس �ك��ان �ي��ة امل ��درج ��ة ض �م��ن ب��رن��ام��ج

ع�م�ل �ه��ا وخ �ط �ط �ه��ا ف ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ م��ع
إب � �ق� ��اء خ � �ض ��وع أع� �م ��ال� �ه ��ا ل �ل��رق��اب��ة
الالحقة للديوان.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ن� �ف ��ى وزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون اإلسكان ياسر أبل ما يتردد
ع��ن ع��رق�ل��ة دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ولجنة
املناقصات العامة ملشاريع الرعاية
السكنية موضحا أن إع�ف��اء الرقابة
املسبقة سيساهم في تسريع عجلة
املشاريع اإلسكانية.
إل��ى ذل��ك أك��د غ�ي��ر ن��ائ��ب أن إع�ف��اء
امل ��ؤس� �س ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ن ال �خ �ض��وع
ل � �ل� ��رق� ��اب� ��ة امل � �س � �ب � �ق ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
امل � �ش� ��اري� ��ع اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ي �ق �ل��ص م��ن

طوابير االن�ت�ظ��ار ال�ت��ي تخطت أكثر
من  120ألف طلب إسكاني ويتفادى
ب� � ��طء اإلج � � � � � � ��راءات ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك
امل �ش��اري��ع ب�س�ب��ب ال� ��دورة املستندية
ال�ط��وي�ل��ة م��ؤك��دي��ن أن ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل
على القانون يعجل في انجاز  5مدن
سكنية ضخمة ف��ي س�ع��د العبدالله
وصباح األحمد والخيران.
وأض ��اف ال �ن��واب أن ه��ذا التعديل
س �ي��وف��ر ع �ل��ى ال ��دول ��ة أك �ث��ر م ��ن 220
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ت �ص��رف س�ن��وي��ا على
بدل االيجار .

األمير يعود إلى أرض الوطن

تفاصيل (ص)10 - 04

رئيس برلمان تركيا يرحب بزيارة الغانم
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س ال� � �ب � ��رمل � ��ان ال� �ت ��رك ��ي
اسماعيل قهرمان اهتمامه وسعادته
ب ��ال ��زي ��ارة امل��رت �ق �ب��ة ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م ال� � ��ى ت��رك �ي��ا
واملقررة مطلع األسبوع املقبل لتعزيز
العالقات بني البلدين.
وأك � � � ��د ف� � ��ي ح � � � ��وار ل � �ك� ��ون� ��ا س �ع��ي

ب �ل��اده ال� ��ى ت �ط��وي��ر ع�ل�اق ��ة ال �ص��داق��ة
ب�ين البلدين ال��ى االح�س��ن حيث انها
ج � ��زء م ��ن م �ه��ام �ن��ا ن �ح��ن ك �ب��رمل��ان��ات
وحكومات.
وت �ق��دم ق�ه��رم��ان ب�خ��ال��ص التقدير
وامل � �ح � �ب ��ة وال� �ت� �ح� �ي ��ات إل� � ��ى ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي ال �ص��دي��ق وال�ش�ق�ي��ق ق��ائ�لا:

الصرعاوي :دعم السلطتين
ساهم في تطوير أساليب الرقابة
ت � �ح ��ت رع � ��اي � ��ة س � �م ��و أم� �ي ��ر
البالد احتفل دي��وان املحاسبة
ب��ال��ذك��رى ال �خ �م�س�ين إلن�ش��ائ��ه
وق � � � � ��د أن� � � � � � ��اب س � � �م � ��و األم � � �ي� � ��ر
س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ل �ح �ض��ور
االحتفالية.
وأل� � � � �ق � � � ��ى رئ � � � �ي� � � ��س دي� � � � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب � ��اإلن � ��اب � ��ة ع� � ��ادل
ال�ص��رع��اوي كلمة ق��ال فيها ان
ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ح��رص��ت
م�ن��ذ ال �ب��داي��ات األول� ��ى إلرس ��اء
معالم الدولة الحديثة على أن
ي �ش��رف ع�ل��ى ح�س��اب��ات ال��دول��ة
ج� �ه ��از رق ��اب ��ة ي �ت��ول��ى ح �م��اي��ة
امل ��ال ال �ع��ام ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى أم��ان��ة
األجيال املتعاقبة.

واوضح ان ديوان املحاسبة
ح � ��رص ع �ل��ى ت �ط��وي��ر وس��ائ��ل
وأساليب أدائ��ه ملهامه وتنمية
ق � � ��درات � � ��ه وت� � �ط � ��وي � ��ر م� � �ه � ��ارات
ال �ع��ام �ل�ين ب��ه ب�ص�ف��ة مستمرة
وفقا ملستجدات الفكر الرقابي
واملحاسبي حيث أسهم الدعم
ال� �س� �خ ��ي ال � � ��ذي ح� �ظ ��ي ب� ��ه م��ن
ك �ل �ت��ا ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة ب � �ت� ��وف � �ي� ��ر ك��ل
امل �ق �ـ �ـ��وم��ات ال�ل�ازم ��ة لــتحـقيق
ذلك.

تفاصيل (ص) 03

إن بالده تعد البيت الثاني الخواننا
الكويتيني.
داع � � �ي � ��ا ال � � ��ى اس� � �ت� � �م � ��رار ع �ل�اق� ��ات
ال � �ص� ��داق� ��ة ب�ي��ن ال� �ب ��رمل ��ان�ي�ن ال �ت��رك��ي
وال �ك��وي �ت��ي م ��ن أج� ��ل ت �ع��زي��ز أواص� ��ر
األخوة.

تفاصيل (ص)02

سمو األمير لدى عودته أمس وفي استقباله سمو ولي العهد

تأجيل البت في تعديل قانون
إدارة التحقيقات
ح � ��ال � ��ت امل� � �ع � ��ارض � ��ة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة
للتوجه الحكومي بتخفيض بعض
الدعوم دون تصويت مجلس االمة
امس على أي قرار خاص بمعالجة
العجز في امليزانية العامة للدولة
واك� �ت� �ف ��ى ال� � �ن � ��واب ب � �ط� ��رح رؤاه� � ��م
امل �ع��ارض��ة ل��رف��ع ال��دع��م او أي ق��رار
يمس م �ح��دودي ال��دخ��ل فيما لوح
غير نائب بتصعيد االمر ومساءلة
رئ �ي��س ال� � � ��وزراء ف ��ي ح� ��ال ات �خ��ذت
الحكومة أي قرار في هذا الشأن من
دون موافقة مجلس االمة.
م��ن ج�ه�ت��ه ج ��دد رئ �ي��س مجلس

األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ت��أك �ي��ده أن
االستمرار في الوضع الحالي دون
ات �خ��اذ أي ق ��رار ي�ت�ج��ه ب��ال�ب�ل��د إل��ى
اإلف �ل��اس أو االن �ت �ح ��ار ال�س�ي��اس��ي
م �ب �ي �ن��ا ف ��ي م��داخ �ل �ت��ه م ��ن م �ق��اع��د
ال �ن ��واب أن ��ه ج �س��د واق �ع��ا حقيقيا
ينبغي أن يعرفه املواطن.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر
ال �ن �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح
إن ال �ح �ك��وم��ة ك�ل�ف��ت ش��رك��ة ع��امل�ي��ة
م � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ة دراس� � � � � � � ��ة ال � ��وض � ��ع
االق� �ت� �ص ��ادي ب �ش �ك��ل م �ت �ك��ام��ل م��ن

جوانب التضخم وارتفاع األسعار
وت �ح �ل �ي��ل ك ��ل ال� �خ ��دم ��ات وال �س �ل��ع
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن أم � � ��ور م ��وض� �ح ��ا أن
ان�ع�ك��اس ت��رش�ي��د ال��دع��وم سيكون
في مصلحة رب األسرة.
وج��دد الوزير الصالح التشديد
ع �ل��ى أن ��ه ال ي�م�ك��ن االس �ت �م ��رار في
ال �ل �ج��وء ال ��ى االح �ت �ي��اط �ي��ات والب��د
من اتخاذ إجراء اقتصادي متكامل
ل�ل��دي�م��وم��ة واالس �ت �م��راري��ة م��ؤك��دا
ح � � ��رص ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ح �م��اي��ة
مصالح املواطنني وتأمني مستقبل
األجيال القادمة.

ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ح ��ال ال�ت�ح�ف��ظ
ال�ح�ك��وم��ي دون م�ن��اق�ش��ة او اق ��رار
ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون ال �خ��اص ب ��االدارة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ن� �ظ ��را ل �ع��دم
وج � � � ��ود ال � � ��وزي � � ��ر امل � �خ � �ت� ��ص دون
التصويت على اق ��رار ال�ق��ان��ون في
مداولته االول��ى نظرا لعدم وج��ود
ن� �ص ��اب وذل� � ��ك ب �ع ��د ج � ��دل ن �ي��اب��ي
حكومي على الئحية االستعجال
ف� ��ي اق � � � ��رار ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ع ��د ت �ق��دي��م
تعديالت نيابية .
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أمير البالد يعود إلى أرض الوطن
قادما من المملكة المتحدة
ب �ح �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه ع ��اد
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 وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق
لسموه إل��ى أرض ال��وط��ن مساء
أم��س ق��ادم��ا م��ن اململكة املتحدة
ال �ص��دي �ق��ة وذل� ��ك ب �ع��د أن ت��رأس
وفد دولة الكويت واملشاركة في
رئ��اس��ة امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال��راب��ع
ل� �ل� �م ��ان� �ح�ي�ن مل � �س� ��اع� ��دة س ��وري ��ا
واملنطقة.
وق��د ك��ان ف��ي استقبال سموه
رعاه الله على أرض املطار سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ورئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم وسمو

ال �ش �ي��خ س ��ال ��م ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح
رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي وك�ب��ار
ال �ش �ي��وخ وس �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
املحمد األح�م��د الصباح وسمو
ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك ال �ح �م��د
الصباح رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ص� �ب ��اح األح �م��د
الصباح والنائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ال�ح�م��د
ال�ص�ب��اح ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال�خ��ال��د ال�ح�م��د ال�ص�ب��اح
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة أن� ��س خ��ال��د ال �ص��ال��ح

وال��وزراء وكبار القادة بالجيش
والشرطة والحرس الوطني.
راف � �ق� ��ت س� �م ��وه ال� �س�ل�ام ��ة ف��ي
الحل والترحال.

سمو األمير لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

الخالد يهنئ ولي العهد

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و 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 ب �ق �ص��ر
ال � �س � �ي� ��ف ص� � �ب � ��اح ام� � � ��س س �م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
واستقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال � �ش � �ي� ��خ ص � �ب � ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ك �م��ا
اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد.
سموه مستقبال الشيخ محمد الخالد

ه �ن��أ ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب�م�ن��اس�ب��ة م � ��رور 10
سنوات على تولي سموه والي��ة العهد
ف��ي ال�ب�لاد .وق��ال��ت ادارة االع�ل�ام االمني
ب ��وزارة الداخلية ف��ي ب�ي��ان صحافي ان
الشيخ محمد الخالد بعث ببرقية تهنئة
ال��ى س�م��وه ج��اء فيها ان�ن��ا ننتهز ه��ذه
املناسبة ال�ع��زي��زة على قلوبنا جميعا
ألن � ��وب ع ��ن اب �ن��ائ��ك وب �ن��ات��ك منتسبي
وزارة الداخلية ألرفع الى مقام سموكم

الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات.
واض� � ��اف ان �ن��ا ن��دع��و امل ��ول ��ى ع ��ز وج��ل
ان ي��دي��م ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ام�ن��ه واس �ت �ق��راره
ورخ��اءه وان يسبغ على سموكم نعمه
ظاهرة وباطنة وان يديم على سموكم
م��وف��ور الصحة وت�م��ام ال�ع��اف�ي��ة .وس��أل
املولى تعالى أن تستمر مسيرة البناء
وال �ن �م ��اء ال �ت��ي ي �ق��ود زم��ام �ه��ا ح�ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد امل �ف��دى
حفظه الله ورعاه ومساندة سموكم في
دفع عجلة التنمية والتطور في كويتنا
الغالية في شتى املجاالت.
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ديوان المحاسبة احتفل بالذكرى الخمسين بحضور ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء

الصرعاوي :حريصون على تنمية قدرات
موظفينا وفقا لمستجدات الفكر الرقابي

سمو ولي العهد والغانم والصرعاوي

ت �ح ��ت رع� ��اي� ��ة ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال �ل ��ه ورع� � ��اه أق �ي �م��ت ص �ب ��اح ام��س
احتفالية الذكرى الخمسني إلنشاء
دي��وان املحاسبة بفندق شيراتون
الكويت وقد أناب سموه رعاه الله
س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
لحضور االحتفالية.
وك��ان في استقبال ممثل سموه
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق علي
ال �غ��ان��م ورئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة ع � � � � � ��ادل ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
الصرعاوي.
وش� �ه ��د ال �ح �ف ��ل ك� �ب ��ار ال �ش �ي��وخ
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال � � � ��وزراء وال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د وال � � ��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة.
وأل�ق��ى رئ�ي��س دي ��وان املحاسبة
باإلنابة عادل الصرعاوي كلمة قال
فيها ان القيادة السياسية حرصت
منذ البدايات األولى إلرساء معالم
ال ��دول ��ة ال �ح��دي �ث��ة ع �ل��ى أن ي�ش��رف
على حسابات ال��دول��ة جهاز رقابة
ي�ت��ول��ى ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام حفاظا
على أمانة األجيال املتعاقبة.
وق � � � ��د ت� � �ك � ��رس � ��ت ت� � �ل � ��ك ال� ��رغ � �ب� ��ة
األميرية آن��ذاك بتضمني الدستور
مادة تحمل الرقم ( )151بموجبها

ولي العهد والغانم واملحمد في مقدمة الحضور

صدر قانون إنشاء ديوان املحاسبة
ليبسط رقابته على جميع أجهزة
وأن� �ش� �ط ��ة ال � ��دول � ��ة م� ��ع ض� �م ��ان م��ا
يكفل استقالليته املالية واإلداري��ة
والوظيفية.
واوض � � ��ح ان دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ح � � � ��رص ع� � �ل � ��ى ت� � �ط � ��وي � ��ر وس � ��ائ � ��ل
وأس ��ال� �ي ��ب أدائ � � ��ه مل �ه��ام��ه وت�ن�م�ي��ة
ق��درات��ه وتطوير م�ه��ارات العاملني
به بصفة مستمرة وفقا ملستجدات
ال�ف�ك��ر ال��رق��اب��ي وامل �ح��اس �ب��ي حيث
أس �ه��م ال��دع��م ال�س�خ��ي ال ��ذي حظي
ب��ه م��ن كلتا السلطتني التشريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ت��وف�ي��ر ك��ل امل�ق��وم��ات
الالزمة لتحقيق ذلك.
وق ��د ات �خ��ذ ال ��دي ��وان ال�ت�خ�ط�ي��ط
م�ن�ه�ج��ا وأس �ل ��وب ع�م��ل ح�ي��ث نفذ
ث� �ل��اث خ� �ط ��ط اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة م�ن��ذ
ع ��ام  1954ح �ت��ى ع ��ام  2015كللت
ب ��ال� �ن� �ج ��اح وأن� �ت� �ج ��ت ال� �ع ��دي ��د م��ن
أن� �ظ� �م ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � �ت ��ي اس �ت �ه��دف��ت
جميعها ضمان التحسني املستمر
ل�لأداءامل��ؤس�س��ي ب��ال��دي��وان وص��وال
إل��ى التميز عطفا على االس�ت�ف��ادة
م � ��ن ف� �ض ��ائ ��ل ال �ت �ن �م �ي ��ة ال �ب �ش��ري��ة
وتطبيقها م��ع تعزيز التفاعل مع
أنشطة املنظمات املهنية الدولية
واإلقليمية والعربية واملؤسسات
البحثية وذلك لدعم القدرات الفنية
واالرتقاء بالنظم اإلداري��ة الحديثة
وت �ط��وي��ر أن�ظ�م��ة امل �ع �ل��وم��ات بغية
ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وت �ق��اس��م امل�ع��رف��ة
ودع � ��م اس �ت �ق�لال �ي��ة ال ��دي ��وان ليظل
دوما مصدرا لثقة الجميع.وتكامال
م��ع م��ا س�ب��ق م��ن خ�ط��ط ودع �م��ا ملا

تحقق م��ن ن�ت��ائ��ج ف��إن��ه ي�ت��م حاليا
وض��ع الخطة ال��راب�ع��ة ف��ي صورته
النهائية.
واض � � ��اف ان دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ح��رص على توسيع آف��اق التعاون
مع كافة الجهات املشمولة برقابته
من منطلق شعاره (شركاء ورقباء)
وهو ما تحقق في إطار من التناغم
ال � ��ذي ي �ح �ق��ق األه � � ��داف اإلن �م��ائ �ي��ة
االقتصادية واالجتماعية املتوخاة
م � ��ن اس� � �ت� � �خ � ��دام م �خ �ت �ل ��ف م � � ��وارد
الدولة بما يكفل أمانة األجيال في
مستقبل أفضل.
واش ��ار ال��ى ان االح�ت�ف��ال ب�م��رور
أك �ث��ر م ��ن ن �ص��ف ق ��رن ع �ل��ى إن �ش��اء

دي��وان املحاسبة يتزامن مع تولي
ال � ��دي � ��وان ح��ال �ي��ا رئ ��اس ��ة امل�ن�ظ�م��ة
ال�ع��رب�ي��ة ل�لأج�ه��زة ال�ع�ل�ي��ا للرقابة
امل��ال �ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة (األراب ��وس ��اي)
إض ��اف ��ة إل � ��ى أدواره ال �ف��اع �ل��ة ف��ي
م �خ �ت �ل��ف امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ذات
الصلة بالعمل الرقابي وعلى كافة
األصعدة األمر الذي توج بحصول
ال� ��دي� ��وان ع� ��ام  2007ع �ل��ى ج��ائ��زة
(ي � � ��ورغ ك ��ان ��دوت ��ش) م ��ن امل �ن �ظ �م��ة
ال ��دول �ي ��ة ل �ه �ي �ئ��ات ال ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة
العليا (اإلنتوساي) تقديرا لجهود
ال ��دي ��وان وم��اي �ق��وم ب��ه م��ن أن�ش�ط��ة
محليا وإق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا وجعله
م� �ح ��ل ث� �ق ��ة وت� �ق ��دي ��ر م� ��ن م�خ�ت�ل��ف

أج� �ه ��زة ال ��رق ��اب ��ة ال �ع �ل �ي��ا ال�ش�ق�ي�ق��ة
والصديقة.
وق � ��د ت� ��م ع � ��رض ف �ي �ل��م وث��ائ �ق��ي
ي �ح �ك��ي م �س �ي��رة دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب�ع�ن��وان (أم��ان��ة وأج �ي��ال) وتفضل
ممثل س�م��و االم �ي��ر ب�ت��دش�ين نظام
إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات ال��رق��اب �ي��ة (إي ��ه إم
إس) ب�ع��ده��ا ت�ف�ض��ل م�م�ث��ل س�م��وه
بتكريم ال ��رواد األوائ ��ل م��ن رؤس��اء
ووكالء ديوان املحاسبة السابقني.
هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية
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 ال� �ج ��اب ��ر
الصباح بهذه املناسبة.

الديوان حرص
على توسيع آفاق
التعاون مع كافة
الجهات المشمولة
برقابته
دعم السلطتين
التشريعية
والتنفيذية ساهم
في توفير جميع
مقومات النجاح
اتخذنا التخطيط
منهجا وأسلوب
عمل ونفذنا 3
خطط استراتيجية
كللت بالنجاج

سمو ولي العهد متوسطا املكرمني
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توصية نيابية بتكليف المالية دراسة الدعوم واألوضاع االقتصادية على أن تقدم تقريرها أول مارس

الغانم :إذا استمر الوضع فإن البلد في اتجاه
اإلفالس واالنتحار االقتصادي
أقر مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
المداولة األولى لتعديل قانون رقم  47لسنة
 1993بشأن الرعاية السكنية والخاص بإلغاء
الرقابة المسبقة على المشروعات اإلسكانية لمدة
 5سنوات على أن تنظر المداولة الثانية في جلسة 1
مارس المقبل.
وأقر المجلس أمس  3اتفاقيات نمطية بشأن
مشاريع قوانين بالموافقة على االتفاقية المعدلة
للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات
اإلغاثة وانضمام دولة الكويت إلى معاهدة
التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي) وعلى االتفاقية
بين حكومتي دولة الكويت والواليات المكسيكية
المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات.
وإلى تفاصيل المضبطة:
اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
ال�ع�ل�ن�ي��ة أم ��س االرب� �ع ��اء ال�س��اع��ة
ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف ب�ع��د ان ك��ان
قد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم
اك� �ت� �م ��ال ال� �ن� �ص ��اب وت �ل��ا األم �ي�ن
العام أسماء األعضاء الحاضرين
وامل� � �ع� � �ت � ��ذري � ��ن وال � �غ� ��ائ � �ب�ي��ن ع��ن
الجلسة من دون إذن أو إخطار.
 الرئيس م��رزوق الغانم :هذهال �ج �ل �س��ة ام � �ت� ��داد ل �ج �ل �س��ة ام��س
وسيتم استكمال البند السابع
بشأن طلب مناقشة الحكومة في
الدعوم واإلصالح االقتصادي.
 د .أحمد مطيع :نرفض رفعالدعوم بالكلية وال نقبل جميع
ت �ص��ري �ح��ات ال �ح �ك��وم��ة ون��رف��ض
ك�لام وزي��ر امل��ال�ي��ة ب�م��رور امل��وس
ع �ل ��ى ال� � � � ��رؤوس .ب� ��ل ي �ن �ب �غ��ي ان
ي�ك��ون على الحكومة فقط وه��ذا
ي��دل على فشل الحكومة جميع
االسباب املتاحة من مستشارين
واج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم��ة وال ت �ع��رف
تدير االم��ور .في سنوات سابقة
وصل البترول الى  9دوالرات ولم
يتم رفع الدعوم «وطبخ طبخيته
يالرفلة اكليه».
ويجب إش��راك الخاص ووقف
ال � �ه � ��در ف � ��ي امل � � ��ال ال � �ع � ��ام وع �ل��ى
ال � ��وزراء ج�م�ي�ع��ا وض ��ع أي��ادي�ه��م
ع �ل��ى م ��واط ��ن ال �خ �ل��ل وي �ق��وم��ون
ب��إي �ق��اف��ه وال ن�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ة
ف �ش��ل ال �ح �ك��وم��ة .ه �ن��اك ف��وائ��ض
س��اب�ق��ة ب��امل�ل�ي��ارات ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
أي � � ��ن ه � ��ي اآلن؟ ف � ��ي م �ن��اق �ص��ة

املطار تم زي��ادة املمارسة بـ 324
مليون دينار املواطن جيبه خط
احمر ألنه عليه في االصل ديون
وف� ��ي ن �ص��ف ال �ش �ه��ر ي�ت�س�ل�ف��ون
وأح � ��ذر ال �ح �ك��وم��ة ب ��أن اع��ذاره��ا
غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول ��ة وامل � �س � �ت � �ش� ��ارون
امل� � � ��وج� � � ��ودون س � �ي � �ئ� ��ون ول� �ي ��س
ل��دي �ه��م أي خ �ط��ط أو أف� �ك ��ار .وال
ب� ��د م� ��ن االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ال� � ��دول
الشقيقة التي ال تعتمد اعتمادا
كليا على النفط .املواطن البسيط
احذر املساس بجيبه واطلب من
النواب عدم قبول اعذار الحكومة
وع� � � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ل� �ه ��ا ع� �ل ��ى أي
ق ��رار .ف�ه��ذا التخطيط ف��اش��ل من
ال�ح�ك��وم��ة وج�م�ي��ع مستشاريها
فاشلون في االستشارة وعليها
أال ت� �ت� �ب� �ج ��ح ب � � ��أع � � ��ذار واه� � �ي � ��ة.
ونرفض أن يكون املواطن ضحية
لفشل الحكومة.
 جمال العمر :أمس كان فريقال�ح�ك��وم��ة م��وج��ودا وت�ل�ا ال��وزي��ر
ب �ي��ان��ا وه� ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ت��اري�خ�ي��ة
وح ��دي ��ث ال �س��اع��ة ف ��أي ��ن ال��وزي ��ر
وأين فريق الحكومة.
 وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح:ال �ح �ك��وم��ة ح ��اض ��رة وال� �ي ��وم أن��ا
م ��وج ��ود وال� � � � ��وزراء م ��وج ��ودون
وح�ض��وري من عدمه ه��ذا دوري
مو دورك انت.
 ج � � �م� � ��ال ال � � �ع � � �م� � ��ر :م �ش �ك �ل ��ةالحكومة أنها لم تشعر ما حجم
ال�ق�ض�ي��ة ون��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
وزي ��ر امل��ال�ي��ة يعتقد ان القضية
شخصية وانما العجز تاريخي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

واملوضوع مهم والقضية ليست
اعتيادية.
 د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران :مات ��م اع�ل�ان ��ه ال� ��ى االن م ��ن ج��ان��ب
الحكومة متواضع وهذا ترشيد
سلبي وليس ايجابيا بدليل اننا
ل��م ن�ع�م��ل إال وق ��ت األزم � ��ات ول��و
يرتفع سعر النفط ستتالشى كل
هذه البرامج والكلمات وال بد من
ان نخط بالكويت خطا ج��دي��دا.
ونعاني من عدم توازن سياسي
م �ث �ل �م��ا ص � ��ارت ق �ب��ل ذل� ��ك ك��ان��ت
معارضة ونغلف للعالم ص��ورة

جمال العمر

م�ش��وه��ة للمعارضة واآلن نحن
في ازمة اقتصادية حتى صارت
ال�ع�م�ل�ي��ة (ب ��زن ��س) م �ظ��اه��ر ع��دم
التوازن االقتصادي اليوم تجلى
ب ��زح ��ف ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ع�ل��ى
القطاع العام وتعيني القياديني.
الكويت ليست كريستني الجارت
وليست ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي.
ال� �ك ��وي ��ت ب ��أم� �ي ��ره ��ا وب �ق��ائ��ده��ا
نعم نستفيد من ال��دول املتقدمة
ال � �ك� ��وي� ��ت ق� � � � ��ادرة ع� �ل ��ى ت �خ �ط��ي
االزمة ولكن ال بد من قناعة لدى
الحكومة مظاهر زح��ف الخاص

على العام انظر الى تقارير ديوان
املحاسبة ويضع مالحظاته لكن
ال أحد يسمع لها.
أي��ن دور ال��دول��ة ف��ي استعادة
م��دي��ون�ي��ات�ه��ا ل ��دى ال �غ �ي��ر؟ ال بد
ان يكون للدولة رأي .ما يضمن
مل��دي �ن��ة ال� �ح ��ري ��ر أال ت� �ك ��ون م�ث��ل
جامعة الشدادية.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :منقال إن الكويت كريستني الجارد؟
أن ��ا اس �ت �ش �ه��دت ب �ت �ج��رب��ة ال�ب�ن��ك
ال ��دول ��ي وات �ك �ل �م��ت ع ��ن تجسيد
ح�ق�ي�ق��ي وواق� �ع ��ي وك �ل �م��ة ص��دق
ي�ج��ب ان يعرفها امل��واط��ن وقلت
اذا اس�ت�م��ر ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا هو
عليه فان البلد في اتجاه االفالس
واالنتحار االقصادي.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري :ع ��رضالحكومة امس متواضع جدا ولم
تضع اي حلول واقعية .اذا سعر
ال �ن �ف��ط ن ��زل اك �ث��ر م��ن ذل� ��ك؟ فهل
س�ن��رف��ع ال��دع��وم ع��ن امل��واط �ن�ين؟
وهل اذا نزل اكثر سنرفع عن منو
بعد؟ لألسف ال توجد أي خطط
س��اب�ق��ة أو الح �ق��ة وه �ن��اك توجه
ل ��دى ال�ل�ج�ن��ة ان ت �ق��دم ال�ح�ك��وم��ة
رؤي��ة اص�لاح اقتصادي كامل .ال
ت��أت��ي الحكومة بحبر على ورق
ألن ��ه ل��ن ي�م��ر ف��ي ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
إال ب �خ �ط��ة اص� �ل ��اح اق� �ت� �ص ��ادي
واض� �ح ��ة م� �ح ��ددة زم �ن �ي��ة ح�ت��ى
ن � �ق� ��ول ان � �ن� ��ا ن �ع �م ��ل ش �ي �ئ ��ا ح��ق

التتمة ص05

مطيع :نرفض رفع
الدعوم بالكلية
وال نقبل جميع
تصريحات الحكومة
العمر :هذه القضية
تاريخية وحديث
الساعة فأين الوزير
وفريق الحكومة
وزير المالية:
الحكومة حاضرة
وحضوري من عدمه
هذا دوري مو دور
العمر
الجيران :ما أعلنته
الحكومة متواضع
وترشيد سلبي
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حذروا الحكومة من تداعيات انفرادها بالقرار

رفض نيابي قاطع لترشيد الدعوم
والمساس بجيب المواطن
تتمة المنشور ص04
ال� �ب� �ل ��د .وأغ � �ل� ��ب ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي
اق ��ررن ��اه ��ا ف ��ي ص ��ال ��ح امل ��واط ��ن.
ل��ن ن�س�م��ح ب��امل �س��اس ب��امل��واط��ن.
م�ن��ذ س �ن��وات وامل ��واط ��ن يشتكي
م ��ن االس � �ع� ��ار ووزارة ال �ت �ج��ارة
وح � �م� ��اي� ��ة امل� �س� �ت� �ه� �ل ��ك ال ت� �ق ��وم
بدورها وأستغرب احالة قياديي
النفط للتقاعد ولديهم تجاوزات
وم�خ��ال�ف��ات وتعطيهم م�ك��اف��آت.
لدينا حكومتان ف��ي البلد نحن
ف��ي ظ��ل التقشف يتمتع قياديو
النفط بامتيازات كثيرة.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ال��وض��عامل ��ال ��ي ال �س �ي��ئ ال� ��ذي وص �ل �ن��ا له
ال� � �ي � ��وم ل� �ي ��س س� �ب ��ب ان� �خ� �ف ��اض
اسعار النفط وال وضع اقتصادي
عامليا بل بسبب فشل السياسات
الحكومية السابقة والحالية منذ
متى ونتحدث عن تنويع مصادر
ال � ��دخ � ��ل؟ ه� � ��ذا اه � �م� ��ال ح �ك��وم��ي
نيابي واذك��ر عندما وصل سعر
البرميل الى  130وعندها طالبنا
ب � �ع�ل��اوة االوالد م � � ��اذا ك� � ��ان رد
الحكومة؟ قالوا سيسبب تكلفة
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام .ب�ع��ض ال ��وزراء
ي� �ص ��رح ��ون ب� �ش ��رب ال� �ق� �ه ��وة م��ن
م� ��ال ال �ح �ك��وم��ة وامل � � ��وس س�ي�م��ر
على الجميع .كل ذلك نسمعه ملا
س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل وص ��ل  80دوالرا
ال� �ي ��وم ت ��ري ��د ت �ح �م �ي��ل امل ��واط ��ن؟
ال ل��ن ن �ق �ب��ل .واذا ارادوا ت�م��ري��ر
س�ع��ر ال�ب�ن��زي��ن وال �ك �ه��رب��اء ال بد
أن يأتي عن طريق مجلس األمة
ولكن اذا تم تمريره من الحكومة
منفردة فيجب محاسبة رئيس
ال � � � � ��وزراء اذا ان� � �ف � ��ردت ب ��ال� �ق ��رار
س��واء زي��ادة اس�ع��ار الكهرباء او
ال �ب �ن��زي��ن .وع �ل��ى ال� �ن ��واب تحمل
امل �س��ؤول �ي��ة .ال ب��د م��ن محاسبة
رئيس ال��وزراء اذا ان�ف��ردت بقرار
ال �ب �ن��زي��ن وال �ك �ه��رب��اء ف�ل�ا ب��د من
ص �ع��ود رئ �ي��س ال � ��وزراء امل�ن�ص��ة.
ال �ت��رش �ي��د امل �ط �ل��وب  890م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار .ف��أي��ن ال �ح �ك��وم��ة ع�ن��دم��ا
تحدث النواب عن تنويع مصادر
الدخل ومحاربة الفساد؟ وكانت
ت��داف��ع ع��ن ال� � ��وزراء وه �ن��اك 440
م�ل�ي��ون دي �ن��ار م�ق��اب��ل ب�ق��اء وزي��ر
ال�ص�ح��ة خ�ل�ال  10اش �ه��ر .اوق��ف
الهدر اوقف الفساد اوال ومن ثم
تتقبل امس الرئيس الغانم يقول
«دعمنا الطوفة» نحن منذ زمن
هدمنا الطوفة كل هذه بالونات
اخ �ت �ب��ار .ك��م م ��رة ي �ط��رح��ون��ه اذا
م��ا ج��اء ال �ق��رار م��ن ق�ب��ل املجلس

الكندري :أغلب
القوانين التي
أقرها المجلس
في صالح المواطن
ولن نسمح
المساس به

حمدان العازمي

ت�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
بتصعيد رئيس الوزراء املنصة.
 ع � � � ��ادل ال � � �خ� � ��راف� � ��ي :ال �ع �ج ��زواض��ح وه��و  12مليارا والدعوم
املطلوب النجاح فيها  2.8مليار
او  3مليارات و ٪ 60من الدعوم
ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء و ٪ 40ل�غ�ي��ر
امل� ��واط � �ن�ي��ن .ف �ي �ج��ب ان ي �ت��وج��ه
ال��دع��م ل�ل�م��واط��ن امل�س�ت�ح��ق .فما
ي �ح �ص��ل االن ان غ��ال �ب �ي��ة ال��دع��م
ال يستفيد م�ن��ه امل ��واط ��ن .وبيت
ال ��زك ��اة ال ب ��د م ��ن ان ت��دخ��ل لنا
ف �ل��وس��ا ح �ت��ى ه�ي�ئ��ة االس� �ك ��ان ال
ب ��د ان ت��دخ �ل��ك ف �ل��وس��ا ح �ل��ول��ك
م � � ��وج � � ��ودة م� � ��ن غ � �ي� ��ر امل � �س� ��اس

أمني السر م .عادل الخرافي مترئسا جزءا من جلسة أمس

ب� ��امل� ��واط� ��ن .ال �ه �ي �ئ ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة
تغطي تكاليفها واملسؤول الذي
ال يغطي تكاليفه ي��روح للبيت.
 12هيئة لو افترضنا ايرادات لها
بـ  300مليون فإن لدينا اي��رادات
ت� �ق� �ت ��رب م� ��ن  3م � �ل � �ي� ��ارات وه� ��ذا
ي�م�ك��ن ان ي�غ�ط��ي ال�ع�ج��ز نحتاج
«مارادونا» في االقتصاد.
 وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح:ال��دراس��ة ال�ت��ي اع��ده��ا املستشار
املكلف العاملي اطلعت على اكثر
من الف مستند دراسة انعكاسات
ه ��ذه ال ��زي ��ادة او ت��رش �ي��د ال��دع��م
على التضخم على االس��رة ورب
االس � � � ��رة ورب � � ��ط االن � �ع � �ك� ��اس م��ع

أحمد الري متحدثا إلى وزير العدل يعقوب الصانع

التضخم وكلفته ليس فقط على
اس � ��اس م ��ا ن ��زي ��ده او م ��ا ن�ق�ل�ل��ه
لكن ب�ن��اء على االس �ع��ار وخالفه
ل ��وال ه ��ذا امل �ج �ل��س وت �ع��اون��ه ملا
استطعنا ادراج  5مشاريع شراكة
B.O.Tم � �ن � �ه� ��م م �ح �ط��ة ال �ك �ه��رب��اء
ال � � � ��زور وال� � �خ� � �ي � ��ران .وال �ع �ب ��دل ��ي
وك� �ب ��د ل �ل �ن �ف��اي��ات وام ال �ه �ي �م��ان
للصرف الصحي ه��ذه الشركات
س �ي �م �ل �ك �ه��ا ال� �ش� �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي
ب�ن�س�ب��ة  ٪ 50وس �ن �م �ن��ح ف��رص
استثمار للشعب ونعطيه عوائد
ع��ال�ي��ة وق�ي�م��ة م �ض��اف��ة .البعض
ت �ح��دث ع��ن اداء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار ف ��االداء يفوق بعض

املؤشرات وهو اداء جيد وممتاز.
ومالحظات ديوان املحاسبة تتم
دراستها واجتمعنا مع الديوان
ول �ك��ن ل��م ن�س�م��ع ت� �ج ��اوزات على
امل � ��ال ال� �ع ��ام .وب��ال �ن �س �ب��ة ل��زي��ادة
ايجار االراضي الصناعية فكلها
ت �م��ت زي��ادت �ه��ا م �ن��ذ ف �ت��رة واآلن
نبحث ام�ل�اك ال��دول��ة ورس��وم�ه��ا
ونعيد تقييمها حتى تتناسب
م ��ع ال ��وض ��ع ال� �ح ��ال ��ي .امل �ي��زان �ي��ة
ك��ان��ت اج�م��ال�ي�ه��ا  3م �ل �ي��ارات او
 4م� �ل� �ي ��ارات وال � �ي� ��وم ن �ت �ك �ل��م ع��ن
م �ي��زان �ي��ة  19م �ل �ي��ارا وال �ك �ه��رب��اء
 ٪ 60م�ن�ه��ا س �ك �ن��ي .أت �م �ن��ى من
اخ� � ��وان� � ��ي ال � � �ن� � ��واب ج� �م� �ي� �ع ��ا أن
نطمئن ابناءنا الطلبة والشعب
ال �ك��وي �ت��ي ون �ح ��ن ق � � ��ادرون ع�ل��ى
ح �م��اي��ة م �ص��ال �ح �ه��م .وال ن��زاي��د
على بعضنا البعض وما نتكلم
ع� �ن ��ه اآلن ه � ��و ي� �ع� �ك ��س ح ��رص
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى دع� ��م امل��واط �ن�ين
وال يمكن ان نستمر في اللجوء
الى االحتياطات بل يجب اتخاذ
اج � � � � ��راءات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ش��ام �ل��ة.
وه�ن��اك اق�ت��راح ب��أن ي��ذه��ب امللف
الى اللجنة املالية وهناك سنثبت
ب ��أن م��ا ن�ق��ول��ه ص�ح�ي��ح ويحقق
املصلحة وال�ع��ائ��د ع�ل��ى امل��واط��ن
الحالي واالجيال القادمة.
وت � �ل� ��ا األم � � �ي � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ط �ل �ب��ا
ب� �ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة ان
تستمر في حالة انعقاد ملناقشة
االوض � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة وم��واف��اة
املجلس بالتوصيات الالزمة بكل

التتمة ص06

حمدان العازمي:
نحن منذ فترة
هدمنا الطوفة
وكل هذه بالونات
اختبار
الخرافي :يجب
أن يتوجه
الدعم للمواطن
المستحق
وهناك حلول
دون المساس
بالمواطنين
وزير المالية :نعيد
تقييم رسوم
أمالك الدولة حتى
تناسب الوضع
المالي
الزلزلة :نطالب
بالموافقة
على عرض تقرير
مناقشة األوضاع
االقتصادية في
جلسة مطلع مارس
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المجلس يقر اتفاقيتي اإلغاثة وتبادل
االستثمارات مع المكسيك
التصويت على المداولة الثانية لـ  3اتفاقيات

كامل العوضي (أكبر االعضاء سنا) مترئسا جزءا من جلسة أمس

تتمة المنشور ص05
ال� �ق ��رارات وال�ت�ش��ري�ع��ات ال��واج��ب
س� �ن� �ه ��ا وع � � � ��رض ت � �ق ��ري ��ره ��ا ف��ي
جلسة .2016/3/1
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ارج� ��واملوافقة على هذا الطلب.
 صالح ع��اش��ور :ال��وزي��ر طرحق �ض��اي��ا ك �ث �ي��رة ي �م �ك��ن ب�ع�ض�ه��ا
تصدر بقرارات من الحكومة لكن
اهم القضايا يفترض ان تمر من
خ �ل��ال ق ��ان ��ون ي� �ص ��دره امل �ج �ل��س
وال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� ��م ت� �ق ��دم أي ش ��يء
حتى االن .فهل هناك فترة زمنية
محددة؟
 د .خليل اب��ل :هناك  3طلباتقدمت االن ال بد من قراءتها طلب
تمت قراءته باستدعاء كل النواب
الجتماعات اللجنة إلبداء الرأي.
 د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي:ال �ت��وص �ي��ة م�س�ت�ح�ق��ة وه� ��ذه هي
ال�ت��ي ت�خ��اط��ب ال �ش��ارع الكويتي
وه � ��ذه آل �ي��ة ع�م�ل�ي��ة ول� ��ن نسمح
بأن تتفرد الحكومة واستجابت
وإال ستصطدم مع امل��ادة  50من
الدستور ومن شأنه خلق مشكلة
وعدم تعاون.
 محمد طنا :في التسعيناتك � ��ان � ��ت امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة  4م � �ل � �ي� ��ارات
ونصف وكان سعر البرميل  9و
 8دوالرات ولم ترفع الدعوم ولم
تمس جيب املواطن.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ال ��وزي ��ريقول تم اق��رار  5مشاريع B.O.T
وفي الفترة السابقة كانت هناك
 725م �ش��روع��ا وت ��م م�ن�ه��ا ٪ 25
فقط .وه�ن��اك اوام��ر تغييرية من
 10الى  15مليارا وتقولون جيب
املواطن!

االتفاقيات
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة ب�ش��أن
تنظيم وتيسير عمليات االغاثة
وان�ض�م��ام ال�ك��وي��ت ال��ى معاهدة
تعاون بشأن ال�ب��راءات واتفاقية
ح �ك��وم��ة ال� �ك ��وي ��ت م� ��ع امل �ك �س �ي��ك
ل�ل�ت�ش�ج�ي��ع وال �ح �م��اي��ة امل�ت�ب��ادل��ة
لالستثمارات.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :اق �ت��رحالدخول في التصويت مباشرة.
وج��رى التصوت ن��داء باالسم
ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ات ال �ث�لاث وك��ان��ت
نتيجة التصويت كالتالي:
موافقون  35الحضور .35
موافقة على املداولة االولى.
وجرى التصويت نداء باالسم
على املداولة الثانية لالتفاقيات
الثالث وجاءت النتيجة كالتالي:
موافقون  38الحضور .38
موافقة ويحال للحكومة.
وت�لا االم�ين العام طلبا بشأن
تقديم تقرير اللجنة االسكانية
ع�ل��ى ب�ن��د م��ا يستجد م��ن اع�م��ال
بشأن الغاء الرقابة املسبقة على
املشاريع.
 صالح ع��اش��ور :قدمنا طلباامس بشأن التعديل على قانون
االدارة العامة للتحقيقات.
وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام ط�ل�ب��ا آخ��ر
ب� �ش ��أن ت �ق��دي��م ال �ب �ن��د  18ب �ش��أن
االدارة العامة للتحقيقات.
 ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي� ��ر ال ��دول ��ة:ن� �ج� �ت� �م ��ع اس � �ب� ��وع � �ي� ��ا مل �ن ��اق �ش ��ة
االولويات املدرجة على الجلسة
لذلك ان نستمر ونلتزم بجدول
االعمال.
 -روض� � � � � � � � � � ��ان ال � � � � � ��روض � � � � � ��ان:

ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اق ��ر امل �ج �ل��س ن�ظ��ره
بعد الوكاالت التجارية.
 د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي:التقرير منذ  2015 /6 /16وأمس
صوتنا على ان ينظر اليوم.
الرعاية السكنية
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقرير اللجنة االس�ك��ان�ي��ة بشأن
تعديل قانون رقم  47لسنة 1993
بشأن الرعاية االسكانية.
 فيصل الكندري (عن املقرر):رأت ال� �ل� �ج� �ن ��ة اض � ��اف � ��ة ج ��دي ��دة
ل �ل �م��ادة  5م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 47
ل� �س� �ن ��ة  1993وه� � � ��ذه االض� ��اف� ��ة
تحتاجها لتحقيق االن �ج��از في
الرعاية السكنية وه��ذا التعديل
يعطينا السرعة في انجاز  5مدن
سكنية ضخمة في سعدالعبداله
وصباح االحمد والخيران.
ون� ��ؤك� ��د ان ل � � ��دور امل �ح��اس �ب��ة
دورا ك� �ب� �ي ��را ل� �ك ��ن ه � �ن� ��اك ب ��طء
ف ��ي االج� � � � ��راءات ب �س �ب��ب ال� � ��دورة
املستندية الطويلة.
وتصرف الحكومة  225مليون
دينار على بدل االيجار ونحتاج
ه� ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ل �ت �س��ري��ع ع�م�ل�ي��ة
التنفيذ.
والغاء الرقابة املسبقة ليست
بدعة جديدة بل منذ السبعينات
ال� � ��ى  98ل � ��م ت� �ك ��ن ه � �ن� ��اك رق ��اب ��ة
مسبقة على املشاريع.
ال� �ي ��وم ن �ط �ل��ب م �ن �ك��م ال �ت �ع��اون
حتى ال ينتظر الشباب الكويتي
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� ��وق� ��ت ل �ل �ح �ص��ول
على ال��رع��اي��ة السكنية والرقابة

التتمة ص07

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

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 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

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

32

عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد
✓
✓

النتيجة

✓

✓

✓

✓

38

ممتنع
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إقرار قانون تعديل الرعاية السكنية
في المداولة األولى

مضبطة
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عاشور :من
المفترض أن أهم
القضايا تمر من
خالل قانون يصدره
المجلس

جانب من جلسة امس

تتمة المنشور ص06
الالحقة موجودة.
 س� �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ال ش��كان ه� � ��ذا ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ال� �غ ��اء
الرقابة املسبقة ملؤسسة الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة وف ��ي ال �س��اب��ق ل��م يكن
ه �ن��اك رق ��اب ��ة م�س �ب �ق��ة وال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ه ��ي ق �ض �ي��ة اح �ت��رازي��ة
وم� � �ق� � �ص � ��دن � ��ا ت � �س � �ه � �ي ��ل ج �م �ي��ع
املواطنني ليفرح املواطن بمنزله
وصوتنا باللجنة على التعديل
واهل الكويت يجب ان يفرحوا.
 اح� �م ��د الري :ال� �ه ��دف ال �غ��اءرق��اب��ة دي ��وان املحاسبة املسبقة
ع �ل��ى م �ش��اري��ع االس� �ك ��ان ووزي ��ر
االس � � �ك� � ��ان م� �ج� �ت� �ه ��د وال � ��روت �ي��ن

خلف دميثير

ال � �س� ��اب� ��ق وم � �ش� ��اري� ��ع االس � �ك� ��ان
واض� � � �ح � � ��ة ب � ��ال� � �ط � ��رق وال� �ب� �ن� �ي ��ة
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة وال � ��رق � ��اب � ��ة ال�ل�اح� �ق ��ة
موجودة وهناك مناطق جديدة
تعاني.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :اع�ت�ق��د عندم� �ق ��ارن ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب � ��دول ال �ع��ال��م
ان دول ال�ع��ال��م بعيدة ع��ن ثقافة
ال ��دول االخ ��رى يجب نقل دي��وان
املحاسبة والهيئات وه��ذا االم��ر
ل�ي��س س��اب�ق��ة ج��دي��دة والعاملني
بهذا االمر بوصلتهم سعيدة.
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :دي� ��واناملحاسبة ال��ذراع اليمنى ملجلس
االم� ��ة وي �ج��ب ان ي �ك��ون تنسيق
وال� � �غ � ��اء ال� ��رق� ��اب� ��ة امل �س �ب �ق ��ة ام ��ر
مرفوضا واملحزن بعض االخوة

واضعني املجالس شماعة.
 سعدون حماد :الغاء الرقابةاملسبقة لدينا دي ��وان املحاسبة
اب��دى بعض امل�لاح�ظ��ات ورف��ض
بعض املشاريع والوزارة ما زالت
م� �ص ��رة ع �ل��ى امل � �ش� ��روع ودي � ��وان
املحاسبة رف��ض م�ش��روع املطار
خ �م��س م� ��رات وه �ن ��اك ت �ع��د على
امل ��ال ال �ع��ام ف�م��ا ب��ال��ك ل��و الغينا
ال � ��رق � ��اب � ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ون � �ح � ��ن م��ع
القضية االسكانية.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :ال� �غ ��اءال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة اذا م��ا ه��و دور
ديوان املحاسبة وهل هذا الخيار
ح��ل للقضية االس�ك��ان�ي��ة وال�ي��وم
ت� � �ح � ��ررت االراض� � � � � ��ي وامل� �ش� �ك� �ل ��ة
ب��ال �ك �ه��رب��اء ل �ي �س��ت م ��ا ن �ص��ارح

ون� � �ت� � �ح � ��دث وال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة غ �ي��ر
صريحة.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :م ��ع وج ��ودالرقابة املسبقة والالحقة واقعنا
هدر وتجاوزات واوامر تغييرية
بمعنى كل ش��يء يبدأ بالخطوة
االول��ى وسنضطر نلغي الرقابة
ع �ل��ى ب �ق �ي��ة امل �ش��اري��ع ه ��ل ه�ن��اك
تأخير من ديوان املحاسبة وهذا
م��و م��ن ص��ال��ح ال�ع�م��ل وس�ي�ك��ون
ال �ت��دخ��ل اك �ب��ر واع �ت �ق��د ي �ج��ب أن
تكون الرقابة موجودة.
 خ �ل �ي��ل أب � � ��ل :ن� �ح ��ن م� ��ع رف ��عال� ��رق � ��اب � ��ة االن ع� �ل ��ى امل� �ش ��اري ��ع
االس�ك��ان�ي��ة ع�ل��ى ان ي�ت��م تشديد
ال��رق��اب��ة ال�لاح�ق��ة وامل�س��اك��ن التي
س�ل�م��ت ل�ل�م��واط�ن�ين ب �ه��ا الكثير

نظام آلي جديد للفرز العشوائي
اخ� �ت� �ص ��ارا ل �ل��وق��ت وت �ف��ادي��ا
ل �ض �ي ��اع ��ه ف� ��ي ك� �ت ��اب ��ة ال � �ن� ��واب
اس� � � �م � � ��اء ه � � ��م ووض � � �ع � � �ه� � ��ا ف ��ي
ال�ص�ن��دوق ال��زج��اج��ي رغ�ب��ة في
ال �ح��دي��ث ع ��ن ب �ن��د م ��ا يستجد
م� � ��ن اع � � �م� � ��ال ف � �ق� ��د ق� � � ��ام ق� �ط ��اع
امل �ع �ل ��وم ��ات م �ت �م �ث�لا ف ��ي ادارة
تقنية امل�ع�ل��وم��ات بتطوير هذا
ال� �ف ��رز م ��ن ال� �ف ��رز ال � �ي� ��دوي ال��ى
الفرز العشوائي عن طريق رفع
ال� �ن ��واب ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي ال�ت�ح��دث
اي ��دي �ه ��م وي� �ق ��وم ال �ن �ظ ��ام اآلل ��ي
ب� �ف ��رزه ��م ب �ك��ل ش �ف��اف �ي��ة ودون

دشتي :لن نسمح
بأن تنفرد الحكومة
بالقرار وإال
فستصطدم بالمادة
 50من الدستور

تدخل من احد .وبذلك يكون قد
تم اختصار الوقت.
يذكر ان هذا النظام معمول به
في مجلس العموم البريطاني
واول م� ��رة ي �ط �ب��ق ف ��ي م�ج�ل��س
االمة واملنطقة العربية.
وق� � � � ��د الق� � � � ��ى ه� � � � ��ذا ال � �ن � �ظ� ��ام
اس� �ت� �ح� �س ��ان واش� � � � ��ادة ال �ع��دي��د
م��ن ال� �ن ��واب م �ق��دم�ين ت�ق��دي��ره��م
ل �ل�ام� ��ان� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة وج� �ه ��وده ��ا
ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل داخ� ��ل ق��اع��ة
عبدالله السالم.
وه ��ذا ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ق��د تم

من العيوب والفوضى املعمارية
ون�ح��ن ننظر املنظور االسكاني
وع� �ي ��ال� �ن ��ا ي �ت �ط �ل �ع��ون مل�س�ت�ق�ب��ل
افضل.
 خلف دميثير :جهود مضنيةوج �ب��ارة الي �ج��اد ح �ل��ول سريعة
للسكن ونحن لم يؤخرنا اال طول
ال �ف �ت��رة امل �س �ت �ن��دي��ة وال ي�ه�م�ن��ي
تخفيف االج��راءات ونريد الدفع
بعالج ازمة السكن.
 س � �ي� ��ف ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي :ن �ش �ي��دب�ج�م�ي��ع ال� � ��وزراء ال��ذي��ن ت�ن��ازل��وا
على اراضيهم لصالح حل االزمة
االس �ك��ان �ي��ة وال ��وزي ��ر اب ��ل يعمل

التتمة ص08

طنا :في التسعينات
وصل سعر البرميل
الى  8و 9دوالرات
ولم ترفع الدعوم
ولم يمس جيب
المواطن
حمدان العازمي:
هناك أوامر تغييرية
من  10إلى  15مليارا
وتقولون جيب
المواطن
العمير :علينا
االلتزام باألولويات
المدرجة على جدول
أعمال الجلسة

ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن االم �ي��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س االم� � ��ة ع �ل��ام ال �ك �ن ��دري
واالم �ي�ن ال �ع��ام امل �س��اع��د لقطاع
املعلومات خالد ابوصليب وقام
ب��االش��راف املباشر على النظام
م��دي��ر ادارة ت�ق�ن�ي��ة امل�ع �ل��وم��ات
حسني النكاس.

صورة لنظام الفرز العشوائي الجديد

الكندري :إلغاء
الرقابة المسبقة
على المشاريع
اإلسكانية ليس
بدعة جديدة
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خالف نيابي نيابي بشأن إلغاء الرقابة
المسبقة على المشاريع
تتمة المنشور ص07
ل �ح��ل امل �ل��ف االس �ك��ان��ي وه ��و من
حل الكثير من امللفات االسكانية.
 اح � � �م� � ��د م� � �ط� � �ي � ��ع :امل� �ش� �ك� �ل ��ةاالس�ك��ان�ي��ة ون�ح��ن ام ��ام معضلة
ك � �ب � �ي ��رة ون� � �ع � ��رف ه � ��ل امل �ش �ك �ل��ة
االسكانية بتوفير االرض واملال
واآلن نشكر ال��وزي��ر ان��ه وزع 12
ال ��ف ط�ل��ب اس �ك��ان��ي ع�ل��ى ال ��ورق
وال �س �ب��ورة وال �ن��اس تنتظر حل
امللف االسكاني.
 محمد ط�ن��ا :الغينا ال��رق��اب��ةاملسبقة الن امللف االسكاني من
اكثر القضايا اهمية في املجلس
وبدأنا بطريق صحيح لتستمر
القضية باالتجاه الصحيح وهل
يعقل النسيم بعد ان توزعت في
الجهراء جلسوا  6سنوات حتى
ال�ب��دء ب��ال�ب�ن�ي��ان ومل ��اذا الحكومة
ت�ف�ك��ر ف �ق��ط ب��ال �ت �ج��ار واص �ح��اب
املناقصات املليارية.
 م �ح �م��د ال � �ج � �ب� ��ري :امل �ج �ل��سس��وف يحاسب ف��ي ح��ال ح��دوث
اي اخ�ط��اء ان�م��ا الب��د م��ن تسريع
ان� � �ج � ��از امل � �ش � ��اري � ��ع االس� �ك ��ان� �ي ��ة
وواجب علينا ان نصوت في هذا
االتجاه.
ه��ذه القضية تالمس شريحة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
ونسأل الله ان يقدرنا في خدمة
الشعب الكويتي.
وجرى التصويت نداء باالسم
على املداولة االولى بشأن تعديل
قانون رقم  47لسنة  1993بشأن
الرعاية السكنية وكانت النتيجة
كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة  28ع� � ��دم م ��واف� �ق ��ة 8
امتناع  1الحضور 37
 رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �ل � �س � ��ة ع� � � ��ادلالخرافي :ترفع الجلسة للصالة.
 وزي � ��ر االس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر أب ��ل:ن�ش�ك��ر امل �ج �ل��س ع �ل��ى دع ��م ل�ه��ذه
ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ول� ��وال دع��م
املجلس ملا وصلنا الى ما وصلنا
اليه اليوم من انجازات.
ال�ح��دي��ث ق��دي��م منذ ع��ام 2000
ثم  2005وهناك امل��ادة الخامسة
التي اقر قانونها باالجماع برقم
 2005 /7هذا النقاش ايضا تكرر
م�ن��ذ ع ��ام ون �ص��ف وه ��ذا يساهم
في تقليص الدورة املستندية من
دون ال��رج��وع ال��ى ال �غ��اء ال��رق��اب��ة
ولم يؤد الى الغرض املطلوب.
وال� � � �غ � � ��اء ال � ��رق � ��اب � ��ة ي �ض ��اع ��ف
م � � �س� � ��ؤول � � �ي� � ��ات� � ��ي ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ك��ن
ال� � � �ط � � ��ري � � ��ق واض� � � � � � ��ح ل � �ت � �س� ��ري ��ع
االج ��راءات ول��م يتم عرقلتنا من
خ�ل��ال رق ��اب ��ة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

محمد طنا

ول �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ول� �ك ��ن ه��ذا
القانون سيسرع االجراءات.
ن �ح ��اول ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة اي �ج��اد
ال� �ح� �ل ��ول مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات
وت �ع �ج �ي��ل امل � �ش ��اري ��ع وت �س �ه �ي��ل
االجراءات.
 وزي � ��ر اإلس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر أب ��ل:نشكر املجلس على دع�م��ه لهذه
ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ول� ��وال دع��م
املجلس ملا وصلنا الى ما وصلنا
اليه اليوم من انجازات.
ال�ح��دي��ث ق��دي��م منذ ع��ام 2000
ثم  2005وهناك امل��ادة الخامسة
التي اقر قانونها باالجماع برقم
 2005 /7هذا النقاش ايضا تكرر
م�ن��ذ ع ��ام ون �ص��ف وه ��ذا يساهم
في تقليص الدورة املستندية من
دون ال��رج��وع ال��ى ال �غ��اء ال��رق��اب��ة

النائبان د .عبدالله الطريجي وطالل الجالل

العمير :مناقشة
بند إدارة
التحقيقات يحتاج
لوجود الوزير
المختص ونحن
لم نتفق عليه في
األولويات
الروضان :واضح أن
الحكومة ال تريد
مناقشة الموضوع

فيصل الكندري خالل مناقشة قانون إلغاء الرقابة املسبقة

ولم يؤد الى الفرض املطلوب.
وال� � � �غ � � ��اء ال � ��رق � ��اب � ��ة ي �ض ��اع ��ف
م � � �س� � ��ؤول � � �ي� � ��ات� � ��ي ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ك��ن
ال� � � �ط � � ��ري � � ��ق واض� � � � � � ��ح ل � �ت � �س� ��ري ��ع
االج ��راءات ول��م يتم عرقلتنا من
خ�ل��ال رق ��اب ��ة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ول �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ول� �ك ��ن ه��ذا
القانون سيسرع االجراءات.
ن �ح ��اول ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة اي �ج��اد
ال� �ح� �ل ��ول مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات
وت �ع �ج �ي��ل امل � �ش ��اري ��ع وت �س �ه �ي��ل
االجراءات.
ه��ذه القضية تالمس شريحة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
ونسأل الله ان يقدرنا في خدمة
الشعب الكويتي.
وجرى التصويت نداء باالسم

ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة االول� � � ��ى ل �ق��ان��ون
بشأن تعديل قانون رقم  47لسنة
 1993ب �ش��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
 28موافقة و  8عدم موافقة و 1
ممتنع ،الحضور37 :
رئيس الجلسة عادل الخرافي:
ترفع الجلسة للصالة.
اس �ت��ؤن �ف��ت ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة
 12ونصف وانتقل املجلس الى
مناقشة الطلب املقدم بتقديم بند
ادارة التحقيقات.
 ع � �ل� ��ي ال � �ع � �م � �ي� ��ر :ل� � ��و ب� ��دأن� ��اباالسئلة ألن التحقيقات تحتاج
وج � � � ��ود ال� � ��وزي� � ��ر امل� �خ� �ت ��ص الن
اس��اس��ا ل��م نتفق م��ع التحقيقات
في لجنة األولويات.
 -روض � ��ان ال� ��روض ��ان :واض��ح

ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة م � � ��ا ت � �ب � ��ي ت� �ن ��اق ��ش
امل ��وض ��وع ول �ك��ن ت �ل �ت��زم ون��أخ��ذ
وقت.
 د .عبدالحميد دش �ت��ي :رأيالوزير املختص م��دون بالتقرير
واف �ض��ل ان ن �ب��دأ ب�م�ن��اق�ش��ة ه��ذا
التعديل مادة واحدة وأمر سهل
وي �ج��ب ان ت�م�ت��د ال�ج�ل�س��ة لحني
اقرار القانون.
 د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر :امل �ج �ل��سالنصادر حقه باملناقشة والوزير
املختص يكون موجود اكثر وال
يضر اذا تأخر املوضوع للجلسة
القادمة وال خطأ بالتأجيل.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ن��ؤك��داملوضوع مستحق والتشريعية
وافقت باألغلبية.
 عبدالله التميمي :استغربط �ل��ب ال ��وزي ��ر ال �ع �م �ي��ر وح��دي �ث��ه
ال ي�ن�ط�ب��ق ب��ال�لائ �ح��ة وال�ت�م�ث�ي��ل
الحكومي موجود.
 محمد ط�ن��ا :وزي ��ر الداخليةسبق وابدى مالحظاته ونتمنى
ال يتأخر املوضوع.
 روض � ��ان ال ��روض ��ان :بلغنيوزي��ر العدل ان الحكومة رافضة
واألمر يحسم بالتصويت.
 د .عبدالحميد دشتي :وزيرال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل �خ �ت��ص ث �ب��ت رأي� ��ه
ب��ال �ت �ق��ري��ر وال ن �ض �ي��ف ج ��دي ��دا
وهذا متحقق.
 ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع :ك �م��ا ه��وواض� ��ح ان االخ �ت �ص��اص ل� ��وزارة
ال ��داخ �ل �ي��ة وامل� �ق� �ت ��رح ي ��ذك ��ر ف�ي��ه
ان امل ��راك ��ز ال �ق��ان��ون �ي��ة ي �ج��ب ان
ت� �ت� �س ��اوى م� ��ع ال �ن �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
وهناك اختالف كبير بينها وبني
ادارة التحقيق.

التتمة ص09

دشتي :رأي الوزير
بالتقرير ونطالب
بمد الجلسة لحين
إقرار القانون
الطريجي :نؤكد أن
الموضوع مستحق
واللجنة التشريعية
وافقت عليه
باألغلبية
التميمي :استغرب
طلب الوزير
العمر والتمثيل
الحكومي موجود
طنا :وزير الداخلية
أبدى مالحظاته
ونتمنى أال يتأخر
الموضوع
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أبل :اإلعفاء من الرقابة يضاعف مسؤوليتي
السياسية والتاريخية
وزير العدل:
المقترح من
اختصاص وزارة
الداخلية وهناك
اختالف كبير
بين التحقيقات
والنيابة العامة

الوزير أبل متحدثا خالل الجلسة

تتمة المنشور ص08
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :واض ��حف ��ي ت �ف��اه��م ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر ال ارى
سببا واحدا يدفع الحكومة لعدم
مناقشة املوضوع واقراره.
 فيصل ال�ك�ن��دري :ت�ب��دي رأي��كي ��ا وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ع �ل��ى م �ن��اق �ش��ة
املوضوع.
 مبارك الخرينج :ارجو تطرحاألمر للتصويت.
 م � � �ب� � ��ارك ال� � �ح � ��ري � ��ص :ي �ج��بان ي � �ح � �س ��م وي � � �ط� � ��رح ل� �ل� �ن� �ق ��اش
واالخ� � �ت� � �ص � ��اص االص� � �ي � ��ل ه �ن��اك
اس �ت �ث�ن��اء اخ ��ذ وم ��ا ي�ن�ط�ب��ق على
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ي�ف�ت��رض ينطبق
على ادارة التحقيقات.
 ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع :اك � ��دت اناالخ� �ت� �ص ��اص ل� � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
وبعد ذلك قلت فيما يخص وزارة
العدل اختالف املراكز القانونية.
 سعدون حماد :التقرير عبارةعن مادة واحدة فقط.
 م �ح �م��د ط �ن ��ا :ات �م �ن��ى ن�ح�س��ماالمر بالتصويت نداء باالسم.
 صالح ع��اش��ور :ام��س اتخذناقرار مناقشة املوضوع في جلسة
االم � ��س وال ي �ش �ت��رط م �ن��اق �ش��ة او
ح�ض��ور ال��وزي��ر املختص اذا كان
رأي الحكومة مثبت بالتقرير.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ي�ف�ت��رضننهي النقاش وه��و ام��ر محسوم
باعطاء الناس حقوقها.
 د .علي العمير :نثبت حقيقةال ي �ع �ن��ي ت��أج �ي��ل امل ��وض ��وع ع��دم
تقدير للمهنيني وال يعني ان االمر
مرفوض وزي��ر الداخلية امر على
ح� �ض ��وره ل�ل�م�ن��اق�ش��ة وق� ��د ي�ك��ون
ل��دى وزارة ال��داخ�ل�ي��ة تعديل ولم
نتطرق ل�ه��ذا امل��وض��وع ف��ي لجنة
األول� ��وي� ��ات وال ي�ع�ن��ي اس�ب��وع�ين

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة د .علي العمير

ليكون وزير الداخلية موجود.
 رئيس الجلسة عادل الخرافي:ع�ن��دي ب�ن��د االس�ئ�ل��ة وع �ن��دي بند
التحقيقات ف�ه��ل امل�ج�ل��س ي��واف��ق
على تقديم بند التحقيقات على
االسئلة.
 23من .37
إدارة التحقيقات
انتقل املجلس ملناقشة تعديل
قانون اإلدارة العامة للتحقيقات.
 د .علي العمير :كنا نرجو أناملجلس يؤجل املوضوع وسيكون
ت�ص��وي�ت�ن��ا ب��االم�ت�ن��اع ل�ك��ي نفتح
امل�ج��ال للوزير على ان يقول رأي��ه
أو ن �ص��وت ع�ل��ى ال �ق��ان��ون م��داول��ة
اولى.

التميمي والهاجري يتحدثان لوزير الصحة

 جمال العمر :نرجو التصويتعلى القانون مداولة اولى.
 حمدان العازمي :أتمنى إقرارهف��ي مداولتيه مثله مثل القوانني
السابقة وليس له داع التصويت.
 م � �ح � �م � ��د ط� � � �ن � � ��ا :ال ب� � � ��د م ��نالتصويت عليه في مداولتيه مثل
القوانني الكثيرة.
 مبارك الحريص (ع��ن املقرر):اضافة:
وال ي�ج��وز اح��ال��ة عضو االدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات ال��ى التقاعد
إال ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ط �ل �ب��ه او ان �ت �ه��اء
خدمته لبلوغه السن املقررة اسوة
بنظرائهم اعضاء النيابة العامة
ع�ل��ى ان ي �س��ري ه ��ذا ع�ل��ى اع�ض��اء
ادارة التحقيقات.

 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :اع � �ت � �ق ��د م��ناملنطقي التصويت على امل��داول��ة
االولى ونؤجل املداولة الثانية مع
التعديالت وحفاظا على القانون
وحتى االن ال نملك إال ان نصوت
على املداولة االولي.
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :امل � � � ��ادة 76واض � � �ح� � ��ة وط� �ل� �ب� �ن ��ا ان ن� �ص ��وت
كمداولة اول��ى وترحل التعديالت
الى املداولة الثانية.
 محمد طنا :هذه اضافات علىاملادة وليست تعديالت.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ن �ح��ن لسنااع� � � � � ��داء ول � ��دي � �ن � ��ا الئ� � �ح � ��ة ون� �ح ��ن
م� �ت� �ع ��اون ��ون ألب� �ع ��د م � ��دى وق �ل �ن��ا
ن �ن �ت �ظ��ر ال� ��وزي� ��ر ال � �ن� ��واب رف �ض��وا
ول � �ك ��ن ع� �ن ��دم ��ا ق ��دم ��ت ت �ع��دي�ل�ات

استخدمنا حقنا في التأجيل.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ال ي��وج��دم � �ب � ��رر ب � �ع � ��دم ح � �ض � ��ور ال � ��وزي � ��ر.
ال �ن �ص��اب م ��وج ��ود وأت �م �ن��ى منك
تطبيق الالئحة.
 د .عبدالحميد دشتي :اقترحإق��رار امل��ادة كما ج��اءت ف��ي تقرير
اللجنة ونهحيل ال�ت�ع��دي�لات ال��ى
اللجنة.
 د .علي العمير :نريد أن نكررب � ��أن اح �ت ��رام �ن ��ا ل �ل �ن ��واب م�ن�ق�ط��ع
ال �ن �ظ �ي ��ر واح � �ت� ��رام� ��ا ل �ل �م��وظ �ف�ين
ب � � � � ��اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات.
أدرج � � � ��ت ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ب � �ق� ��رار م��ن
امل �ج �ل��س وس �ح �ب �ه��ا ي �ح �ت��اج ال��ى
ن �ص��اب .ف��أرج��و االخ ال��رئ �ي��س ان
يكون هناك من التفهم لهذا االمر.
 مبارك الخرينج :املادة  77ليسللرئيس ان يشترك في املناقشات
إال أن يتخلى عن كرسيه.
 صالح عاشور :من الواضح انهناك ضغوطات حكومية الفقاد
ال� �ن� �ص ��اب وي� �ف� �ت ��رض ان ال � � ��وزراء
اعضاء في املجلس.
 د .علي العمير :وال�ل��ه م��ا كانبودنا الدخول في هذه التهم لكن
املادة  105واضحة وتوجب اعادة
التعديالت الى اللجنة.
 يعقوب الصانع وزي��ر العدل:املجلس ق��رارات��ه فيما ال يعارض
ال ��دس� �ت ��ور وال�ل�ائ� �ح ��ة وف � ��ي ح ��ال
تقديم ه��ذه التعديالت واستنادا
ال � � ��ى ن � ��ص امل � � � � ��ادة  105ح �س �م��ت
االم��ر ونتمنى م��ن الرئاسة حسم
املوضوع.
 م � �ح � �م� ��د ط � � �ن� � ��ا :واض� � � � � ��ح انالحكومة تحاول افشال الجلسة.

التتمة ص10

الزلزلة :ال أرى
سببا واحدا يدفع
الحكومة لعدم
مناقشة الموضوع
وإقراره
الكندري :مصرون
على مناقشة بند
إدارة التحقيقات
الحريص :ما ينطبق
على النيابة العامة
يجب على إدارة
التحقيقات
عاشور :ال تشترط
مناقشة الموضوع
حضور الوزير
المختص إذا كان
رأي الحكومة مثبتا
بالتقرير
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الموافقة على اتفاقية انضمام الكويت
إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات
الحريجي :من
المفترض إنهاء
النقاش وهو أمر
محسوم بإعطاء
الناس حقوقها

صالح عاشور وسيف العازمي وجمال العمر خالل الجلسة

تتمة المنشور ص09
بند األسئلة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
بند االسئلة.
س��ؤال النائب حمود الحمدان
ل� ��وزي� ��ر ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل عن عدد املقاهي الشعبية

في الكويت.
 حمود ال�ح�م��دان :تحت ازال��ة 2م�ق�ه��ى ف��ي االح �م ��دي ووع��دن��ا
ب� ��إزال� ��ة م� �ق ��اه اخ� � ��رى ول � ��م ي�ن�ف��ذ
واملقصود بالسؤال هو التنفيذ
والتفعيل.
س� � � � � � ��ؤال ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب روض � � � � ��ان
ال ��روض ��ان ل ��وزي ��ر ال �ش �ب��اب عما
اذا ك ��ان ��ت ق ��د ت �م��ت اح ��ال ��ة ع��دد

روضان الروضان

من الشركات لالنتاج الفني الى
النيابة ام ال؟
 روض� � � � ��ان ال � � ��روض � � ��ان :ه ��ذاف ��ي م ��ا ي �خ��ص م �س �ل �س��ل ع��اف��ور
ب� � �ط � ��ول � ��ة ح� � �س �ي��ن ع � �ب� ��دال� ��رض� ��ا
وال��ذي تمت احالته ال��ى النيابة
بسبب مخالفات قام بها املنتج.
واالج ��اب ��ة وص �ل �ت �ن��ي ول �ك �ن��ي لم
اقتنع بالجواب .ومن املضحك ان

مطيع :الكويت تعيش فترة عصيبة
وتحتاج إلى وقفة جادة
اس �ت �غ��رب ال �ن��ائ��ب د .اح �م��د مطيع
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة االخ� �ي ��رة
ب� �خ� �ص ��وص ح �ل ��ول �ه ��ا ل� �س ��د ال �ع �ج��ز
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة وذل ��ك ف��ي ج�ل�س��ة ام��س
االرب �ع��اء .واوض��ح ان الكويت تعيش
هذه االيام فترة عصيبة وتحتاج إلى
وق�ف��ة ج��ادة وشفافية ف��ي ال�ط��رح من
جميع املسؤولني خصوصا ان العجز
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ب�ل��غ  12.2م�ل�ي��ار دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي وع �ل �ي��ه ف� ��ان ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
م � �ص ��ارح ��ة امل� ��واط � �ن�ي��ن ب �خ �ط��وات �ه��ا
االصالحية ال بتهديداتها باملساس
بدخولهم فشتان ما بني عهد الرفاه
ال � � ��ذي وع � � ��دت ب� ��ه امل� ��واط � �ن�ي��ن ال� �ع ��ام
املاضي وعهد التقشف الذي تنذرهم
به هذا العام.
واض � � � ��اف ان ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان
تتحمل مسؤوليتها كاملة وأال تلقي
ب�ض��ري�ب��ة فشلها ع�ل��ى ع��ات��ق االخ��وة
امل ��واط� �ن�ي�ن ب ��ل ع �ل �ي �ه��ا م �ص��ارح �ت �ه��م

د .احمد مطيع

باخطائها وان تعترف بوجود فساد
حقيقي ه��و ال�س�ب��ب ف��ي م��ا آل ��ت اليه
االمور حاليا وعليها ان تبدأ بحلول
عملية جدية لوقف هذا الفساد وذلك
ع ��ن ط ��ري ��ق اغ �ل��اق اب� � ��واب ال� �ه ��در ف��ي
االنفاق ومنها املزايا الخرافية املتاحة
ل�ل��وزراء والتجار واصحاب املليارات

العمير :ال يعني
تأجيل الموضوع
عدم تقدير
المحققين وأن
األمر مرفوض

وك ��ذل ��ك اي� �ق ��اف ال �ع �ق ��ود ال�ت�ن�ف�ي�ع�ي��ة
وم �ح��اس �ب��ة م ��ن ل ��م ي �ل �ت��زم ب��ال �ع �ق��ود
وك��ذل��ك عليها ان تبحث ع��ن مصادر
ج ��دي ��دة ل �ل��دخ��ل ب��دع�م�ه��ا ال�ق�ط��اع��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة
ودع� ��م االس �ت �ث �م��ار االج �ن �ب��ي واع� ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي االس �ت �ث �م��ارات ال�خ��ارج�ي��ة
ال � �ت� ��ي ي� �ج ��ب ت �ح��وي �ل �ه��ا ال� � ��ى داخ � ��ل
الكويت بعدما اتضح ان الفائدة منها
ت�ع��ود للبلد .وخ�ت��م مطيع تصريحه
ق��ائ�لا ه ��ذه ال �ح �ل��ول ال �ت��ي ط��رح�ن��اه��ا
ل��م ن��ر م�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ا ن �ف��ذت��ه ال�ح�ك��وم��ة
على ارض الواقع ولم نر منها سوى
ت� �ه ��دي ��دات� �ه ��ا امل� ��واط � �ن�ي��ن ب ��امل �س ��اس
بجيوبهم ومداخيلهم فعلى الحكومة
ان ك��ان��ت ج ��ادة ب�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة العمل
ب �م��ا ط��رح �ن��اه م ��ن ح �ل��ول وان ت�ل�ق��ي
ب�ن�ظ��رة واح� ��دة ع�ل��ى ال� ��دول املحيطة
وم ��ا وص �ل��ت ال �ي��ه م��ن ت �ق��دم وازده� ��ار
كاالمارات وقطر على سبيل املثال.

تلفزيون الكويت هو من اشترى
العمل .وال��وزي��ر ك��ان غير مقتنع
ب � ��ردود ال� �ن ��واب ف ��ي ذل� ��ك ال��وق��ت
وال��وزي��ر ات�خ��ذ اج��راءات��ه وانهى
خدمات املتسببني في هذا االمر.
وأثلج صدري الوزير واجراءاته.
 وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام :ك � ��ان ه �ن��اكاهتمام مباشر من رئيس الوزراء
واع� � ��ددن� � ��ا ل �ج �ن ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة م��ع

جمعية الفنانني ووضعنا الئحة
متميزة تم تطبيقها في رمضان
املاضي ونسجل تقديرنا الكبير
بعمالقة الفن وتم تسمية احدث
م � �س� ��رح ب� ��اس� ��م ال � �ف � �ن� ��ان ح �س�ين
عبدالرضا.
 رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �ل � �س � ��ة ع� � � ��ادلال � �خ� ��راف� ��ي :ت ��رف ��ع ال �ج �ل �س��ة ال ��ى
صباح يوم  1مارس .2016

الجيران :التمويل الخارجي
لمؤسسة البترول له تداعيات
أمنية
ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال � �ج � �ي� ��ران ان ت� �ص ��ري ��ح ال��رئ �ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية ح��ول سياسة املؤسسة
للمرحلة املقبلة مع تقلبات اسعار
ال� �ن� �ف ��ط وع � �ج ��ز امل� �ي ��زان� �ي ��ة ت��ؤك��د
بوضوح نضوب جعبة القيادات
ال� �ح ��ال� �ي ��ة وع � �ج ��زه ��ا ع � ��ن ت �ق��دي��م
ح �ل��ول تنفيذية ل�لإرت �ق��اء ب ��االداء
ملستوى العاملية وملواجهة العجز
ب ��امل� �ي ��زان� �ي ��ة ع� ��ن ط ��ري ��ق ت�ح�ق�ي��ق
ال �ب��دائ��ل ال �ن��اج �ح��ة م �ض �ي �ف��ا :فما
زال � ��ت امل��ؤس �س��ه ت �ح �ص��د ارب ��اح ��ا
ثالثية االبعاد مابني شخصانية
وقطاع خاص وحكومية!
وت��اب��ع :واآلن تسعى للتمويل
الخارجي ول��ن نرضى بهذا ملا له
من تداعيات أمنية واستراتيجية.
وأردف :ك �م��ا ان ل �ه��ا ن �ج��اح��ا
م �ت��واص�ل�ا ف ��ي إق� �ص ��اء ال �ك �ف��اءات

العمر :نرجو
التصويت على
القانون مداولة
أولى
الروضان :الوزير
الحمود أثلج صدري
بإنهاء خدمات
المتسببين في
مخالفات مسلسل
عافور
وزير اإلعالم:
نسجل تقديرنا
الكبير لعمالق
الفن وتم تسمية
أحدث مسرح باسم
حسين عبدالرضا

د .عبدالرحمن الجيران

ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وارس � � � � � ��ال خ� �ط ��اب ��ات
االح��ال��ة للتقاعد قبل سنة كاملة
من تاريخ االستحقاق! مستطردا:
وم��ن نافلة ال�ق��ول ان ن�ق��ول بانها
مازالت تحلق بمحرك واحد.
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يهدف إلى مساواة أعضاء اإلدارة بنظرائهم في النيابة العامة

النصاب يحول دون إقرار تعديل
قانون «التحقيقات»
حال عدم اكتمال النصاب في
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة أم ��س دون
إق� � ��رار ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
لسنة  2001بشأن االدارة العامة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
وذل� � � ��ك ب� �ع ��د ت� �ح� �ف ��ظ ال �ح �ك��وم��ة
ع� �ل ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ق� ��ان� ��ون دون
ح� �ض ��ور وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وه��و
ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص ت�ق��ري��ر اللجنة
التشريعية حول القانون:
اح � � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
املشار اليه بتاريخ 2015/2/12
ل��دراس�ت��ه وت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر بشأنه
الى املجلس.
وق� � � ��د ع� � �ق � ��دت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ل� �ه ��ذا
الغرض اجتماعني االول بتاريخ
 2015/5/26وال �ث ��ان ��ي ب �ت��اري��خ
.2015/5/31
وق� ��د ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان ال �ه��دف
م ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ح�س�ب�م��ا
ج � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
م �س��اواة اع �ض��اء االدارة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ب� �ن� �ظ ��رائ� �ه ��م ف��ي
النيابة العامة بشكل ال يحتمل
ال � �ل � �ب� ��س وب � � �ع � � �ب� � ��ارات واض � �ح� ��ة
ب � � �س� � ��ري� � ��ان امل � � �م � � �ي� � ��زات امل� ��ال � �ي� ��ة
والعينية واملكافآت اثناء الخدمة
او عند انتهائها عليهم وذلك ألن
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات هي
االم�ي�ن��ة ع�ل��ى ال��دع��وة العمومية
في دعاوى الجنح مثل نظيرتها
النيابة العامة في الجنايات ما
ي �ش �ك��ل ح ��اف ��زا ألع� �ض ��اء االدارة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ع �ل��ى ب��ذل
ال �ج �ه��د ف ��ي ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات�ه��م
الوظيفية إذ ينعكس ذل��ك على
الصالح العام.
وق� � � ��د اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون وت�ب�ين لها انه
ي �ق �ض ��ي ب� ��أن� ��ه ي� �س� �ت� �ب ��دل ب �ن��ص
امل� � ��ادة  10م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
ل �س �ن��ة  2001امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه ن�ص��ا
م � � �ف� � ��اده ان ي� � �ص � ��در ب � �م ��رس ��وم
م � ��رت� � �ب � ��ات وب � � � � � ��دالت وع� � �ل � ��اوات
االدارة العامة للتحقيقات واملدد
البينية الالزمة كحد ادنى للبقاء
ف ��ي ال ��درج ��ة ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ق��رر
ل �ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن اع� �ض ��اء ال�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة م ��ن م �ك��اف��آت وم �م �ي��زات
م��ال �ي��ة او ع �ي �ن �ي��ة اخ� � ��رى اث �ن��اء
ال�خ��دم��ة او عند انتهائها س��واء
كان مصدرها القانون او اللوائح
او القرارات وال يجوز نقل او ندب

تصدر مرتبات
وبدالت وعالوات
اإلدارة العامة
للتحقيقات
بمرسوم
يشكل حافزا
لموظفي إدارة
التحقيقات
على بذل الجهد
والقيام
بواجباتهم
جانب من جلسة مجلس األمة أمس

اعضاء االدارة العامة للتحقيقات
ال��ى غير الوظائف ال ��واردة بهذا
القانون واستثناء من ذلك يجوز
ب �ق��رار م��ن وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ن��دب
عضو االدارة العامة للتحقيقات
للقيام ب��أع�م��ال وظيفة قانونية
اخ��رى مل��دة ال ت�ج��اوز سنة قابلة
للتجديد مرة واحدة.
وق � ��د اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال ��ى
وزي��ر الداخلية وممثلي ال��وزارة
ال ��ذي ��ن اوض� �ح ��وا ان ال �غ��اي��ة من
االقتراح املاثل محققة بالقانون
رق � ��م  53ل �س �ن��ة  2001ف� ��ي ش��أن
االدارة العامة للتحقيقات والذي
قضى بمنح اع�ض��اء تلك االدارة
ك��اف��ة امل ��زاي ��ا وامل��ال �ي��ة وال�ع�ي�ن�ي��ة
وم��ا يتعلق بقواعد الترقية بما
ي �ن��اس��ب ن� �ظ ��راء ه ��م م ��ن اع �ض��اء
النيابة العامة املطبق في شأنهم
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون  23ل�س�ن��ة 1990
بتنظيم القضاء.
كما اوضح السيد وزير العدل
انه ال يجوز املساواة فيما يتعلق
ب ��ال� �ق ��رارات وال� �ل ��وائ ��ح الخ �ت�لاف
امل ��راك ��ز ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ي�ن اع �ض��اء
االدارة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات
واعضاء النيابة العامة والجهة
التي يتبعها كل فريق منهم.
وب�ع��د املناقشة وت �ب��ادل اآلراء
رأت اللجنة ان ال�ف�ك��رة ال�ت��ي قام
ع�ل�ي�ه��ا االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ج�ي��دة
ح �ي��ث ك �ش��ف ال �ت �ط �ب �ي��ق ال�ع�م�ل��ي
الحاجة ال��ى امل��زي��د م��ن االيضاح

عن نية املشرع بشكل ال يحتمل
اللبس او الغموض وان املقصود
هو ان يسري على اعضاء االدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات م ��ا ي�س��ري
ع�ل��ى ن�ظ��رائ�ه��م ب��ال�ن�ي��اب��ة العامة
م��ن م�ك��اف��آت وم�م�ي��زات م��ال�ي��ة او
ع�ي�ن�ي��ة اخ� ��رى اث �ن��اء ال �خ��دم��ة او
عند انتهائها.
وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ان �ت �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة
ب � � ��اج� � � �م � � ��اع ال � � �ح � � ��اض � � ��ري � � ��ن م ��ن
اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� � ��ى امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
االق�ت��راح بقانون كما ج��اء وذل��ك
ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ب�ين ف��ي ال �ج��دول
املقارن رفق هذا التقرير.
وال �ل �ج �ن��ة ت �ق��دم ت �ق��ري��ره��ا ال��ى
امل�ج�ل��س امل��وق��ر الت �خ��اذ م��ا ي��راه
مناسبا بصدده.
وج � � � � � ��اء ف� � � ��ي ن� � � ��ص م� � �ش � ��روع
ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  53لسنة  2001في
ش��أن االدارة العامة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
م � ��ادة أول � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
امل� � ��ادة  10م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
ل�س�ن��ة  2001امل �ش��ار ال �ي��ه ال�ن��ص
اآلت ��ي :ي�ص��در ب�م��رس��وم مرتبات
وب��دالت وع�لاوات اعضاء االدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات وامل� � � ��دد
البينية الالزمة كحد ادنى للبقاء
ف ��ي ال ��درج ��ة ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ق��رر
ل �ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن اع� �ض ��اء ال�ن�ي��اب��ة
العامة املطبق في شأنهم احكام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  23ل �س �ن��ة 1990

بتنظيم القضاء ويسري عليهم
ما يسري على نظرائهم بالنيابة
ال �ع��ام��ة م ��ن م �ك��اف��آت وم �م �ي��زات
م��ال �ي��ة او ع �ي �ن �ي��ة اخ� � ��رى اث �ن��اء
ال�خ��دم��ة او عند انتهائها س��واء
كان مصدرها القانون او اللوائح
او القرارات.
وال يجوز نقل او ندب اعضاء
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات ال��ى
غ� �ي ��ر ال ��وظ ��ائ ��ف ال � � � � ��واردة ب �ه��ذا
القانون واستثناء من ذلك يجوز
ب �ق��رار م��ن وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ن��دب
عضو االدارة العامة للتحقيقات
للقيام ب��أع�م��ال وظيفة قانونية
اخ��رى مل��دة ال ت�ج��اوز سنة قابلة
للتجديد مرة واحدة.
م� � � � ��ادة ث � ��ان � �ي � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في تعديل بعض احكام
ال�ق��ان��ون رق��م  53لسنة  2001في
ش��أن االدارة العامة للتحقيقات
ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ت �ن��ص امل� ��ادة
ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
ل �س �ن��ة  2001ف� ��ي ش � ��أن االدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ب� � � ��وزارة
الداخلية على اآلتي:
تحدد مرسوم مرتبات وبدالت
وع�ل�اوات اع�ض��اء االدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات وامل� � � � ��دد ال �ب �ي �ن �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة ك �ح��د ادن � ��ى ل �ل �ب �ق��اء في
الدرجة بما يناسب نظرائهم من

اعضاء النيابة العامة.
وق��د ل��وح��ظ ان ه��ذا ال�ن��ص قد
ساوى بني اعضاء االدارة العامة
ل �ل�ت�ح �ق �ي �ق��ات واع � �ض� ��اء ال �ن �ي��اب��ة
العامة اال ان تطبيقه عمليا منذ
م� ��ا ي � �ق� ��ارب خ �م �س��ة ع �ش ��ر ع��ام��ا
ك �ش��ف ال� �ح ��اج ��ة ال � ��ى امل ��زي ��د م��ن
االيضاح عن نية املشرع بشكل ال
يحتمل اللبس بعبارات واضحة
ب��أن املقصود هو ان يسري على
اعضاء االدارة العامة للتحقيقات
ما يسري على نظرائهم بالنيابة
ال �ع��ام��ة م ��ن م �ك��اف��آت وم �م �ي��زات
م ��ال� �ي ��ة وع� �ي� �ن� �ي ��ة اخ� � � ��رى اث� �ن ��اء
الخدمة او عند انتهائها ذلك ان
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات هي
االمينة على ال��دع��وى العمومية
في دعاوى الجنح مثل نظيرتها
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف ��ي ال �ج �ن��اي��ات
وه ��و م��ا ي�ش�ك��ل ح��اف��زا الع �ض��اء
االدارة العامة للتحقيقات على
بذل الجهد في القيام بواجباتهم
وينعكس بالتالي على الصالح
العام.

يجوز بقرار وزير
الداخلية ندب عضو
إدارة التحقيقات
للقيام بأعمال
وظيفة قانونية
أخرى
المدد البينية
الالزمة للبقاء في
درجة موظفي
النيابة العامة
تحدد بمرسوم
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أقر المداولة األولى لتعديل القانون  47لسنة  1993وأرجئت المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة

مجلس األمة يلغي الرقابة المسبقة على

أق��ر م�ج�ل��س األم ��ة أم��س ق��ان��ون��ا
ب�ش��أن إل�غ��اء ال��رق��اب��ة املسبقة على
امل�ش��اري��ع اإلس�ك��ان�ي��ة وج ��اء تقرير
اللجنة كالتالي:
 - 1التقرير الخامس والثالثون
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب ��إض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة رق � ��م (36
مكررا أ) الى القانون رقم  47لسنة
 1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة السكنية
امل�ق��دم م��ن االع �ض��اء فيصل محمد
الكندري وكامل محمود العوضي
وس� �ل� �ط ��ان ج ��دع ��ان ال� �ش� �م ��ري ود.
م �ن �ص��ور ف��ال��ح ال �ظ �ف �ي��ري وم�ح�م��د
ناصر الجبري .
(املحال بصفة االستعجال)
 - 2ال� �ت� �ع ��دي ��ل امل � �ق� ��دم ب��رس��ال��ة
ال��ى رئ�ي��س اللجنة م��ن ال�ع�ض��و د.
عبدالله محمد الطريجي باضافة
مادة برقم ( 36مكررا أ) الى القانون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية رقم  7لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية.
(مع إعطائه صفة االستعجال).
اإلحالة
أح � � ��ال ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األم � � � � � ��ة ال � � � � ��ى ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ب � �ت� ��اري� ��خ
 2014/4/2التقرير رق��م  35للجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
املتضمن االق�ت��راح االول وبتاريخ
 2015/12/9ق��دم االق �ت��راح الثاني
بتعديل املقترح االول برسالة الى
رئيس اللجنة وفقا ل�ل�م��ادة 57من
الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
وب�ت��اري��خ  2016/2/7أح�ي��ل الى
ال�ل�ج�ن��ة االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ال�ث��ال��ث
وت� �ق� �ي ��دا ب ��أح� �ك ��ام امل � � ��ادة  100م��ن
ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل �ج �ل��س االم ��ة
اع�ت�ب��ر االق� �ت ��راح االول ه��و االص��ل
واالق� � �ت � ��راح � ��ان ال� �ث ��ان ��ي وال� �ث ��ال ��ث
ت� �ع ��دي�ل�ا ع �ل �ي��ه وذل � � ��ك ل��دراس �ت �ه��ا
وت� �ق ��دي ��م ت �ق ��ري ��ر ف� ��ي ش ��أن �ه ��ا ال ��ى
املجلس املوقر.
اجتماع اللجنة
وق��د ن�ظ��رت اللجنة االق�ت��راح��ات
امل� � � �ش � � ��ار ال� � �ي� � �ه � ��ا ب ��اج� �ت� �م ��اع� �ي� �ه ��ا
امل � � �ع � � �ق� � ��ودي� � ��ن ب � � �ت� � ��اري� � ��خ  2/2و
 2016/2/7ح � � �ي� � ��ث ت� � �ن � ��اول � ��ت
االق � �ت� ��راح� ��ات ع �ل��ى ض� ��وء م ��ا ورد
بها وبمذكراتها االيضاحية أوال
 تبني للجنة ان التقرير الخامسوالثالثني يشتمل على اقتراحني:
 - 1االق� �ت ��راح االول ي �ه��دف ال��ى
إع �ف ��اء امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة م � � ��ن اح� � � �ك � � ��ام ق � ��ان � ��ون
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة وال� ��رق� ��اب� ��ة
املسبقة لديوان املحاسبة من اجل
ت �س��ري��ع اج � � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د ع�ل��ى
املشاريع االسكانية التي تقوم بها

دعم المؤسسة
باالعفاء يحقق
عدة أثار إيجابية
تصب في الصالح
العام للمواطنين
خضوع المؤسسة
للرقابة يؤدي
إلى تأخير تنفيذ
المشاريع
الوزير أبل مع مجموعة من النواب

امل��ؤس �س��ة ع�ل��ى ن�ح��و ف��اع��ل سعيا
الى تحقيق اهداف القانون في هذا
الشأن وذل��ك باضافة م��ادة جديدة
برقم ( 36مكررا أ) الى القنون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية امل�ش��ار ال�ي��ه .كما تضمن
االق �ت ��راح ق �ي��ام امل��ؤس�س��ة بتشكيل
ل �ج �ن��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ل �ه ��ذا ال �غ��رض
برئاسة مدير عام املؤسسة وممثل
ع � ��ن ك � ��ل م � ��ن ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية وديوان املحاسبة لفحص
ومراجعة ومتابعة صحة وسالمة
اج� � � � � � ��راءات اإلع � � � � � ��داد ل �ل �م �ن��اق �ص��ة
وضوابط الطرح والترسية وعلى
ان تنظم اعمالها بقرار يصدر من
الوزير املختص.
 - 2وجاء االقتراح الثاني بهدف
م �س��اواة امل ��رأة الكويتية املتزوجة
من غير كويتي واملطلقة واالرملة
ولدى اي منهم ابناء في الحصول
على القرض االسكاني كامال.
ثانيا  -اشتمل االق�ت��راح الثاني
في هذا التقرير على التعديل على
االق �ت ��راح ال� ��وارد ب��االق �ت��راح االول:
ب�ح�ي��ث ي�م�ت��د االع �ف ��اء م��ن ال��رق��اب��ة
امل�ش��ار اليها ال��ى ك��ل م��ن املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ووزارة
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزارة الكهرباء
وامل � � ��اء الت � �ص� ��ال ت �ن �ف �ي��ذ م �ش��اري��ع
ال��رع��اي��ة السكنية وان �ج��از البنية
التحتية لها بنشاط هذه الوزارات.
ث��ال�ث��ا  -وج ��اء االق �ت��راح ال�ث��ال��ث:
متضمنا اضافة فقرة جديدة الى
امل��ادة  5م��ن القانون رق��م  47لسنة
 1993املشار اليه.
ورأت ال�ل�ج�ن��ة مل��اء م��ة اق�ت�ص��ار
ه � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر ع� �ل ��ى االق � �ت ��راح ��ات
بقوانني الثالثة ذات الصلة بإعفاء
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
م��ن ال��رق��اب��ة املسبقة وال��رج��وع الى
لجنة املناقصات املركزية مع إعداد

تقرير منفصل عن االقتراح بقانون
ب� �ش ��أن م � �س� ��اواة امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
امل� �ت ��زوج ��ة م ��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
ال � � �ق� � ��رض االس� � �ك � ��ان � ��ي م� � ��ع امل� � � ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة مل�ل�اء م��ة ن �ظ��ره م��ع ع��دة
اق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين متصلة ب��ذات
االقتراح.
رأي الحكومة :وافقت الحكومة
على اإلع �ف��اء ألن امل��واف�ق��ة على ما
ورد ب��االق �ت��راح��ات ال �ث�لاث��ة ت��دع��م
ب � �ص� ��ورة ف ��اع �ل ��ة ن� �ش ��اط واع� �م ��ال
امل� ��ؤس � �س� ��ة ف� � ��ي ت � �س� ��ري� ��ع ان � �ج� ��از
املشاريع االسكانية والتي شهدت
توافقا على اولوياتها من كل من
السلطتني التشريعية والتنفيذية
ب��اع �ت �ب��اره��ا ق �ض �ي��ة م �ه �م��ة ت�م�ث��ل
مطلبا شعبيا ي�ص��ب ف��ي صالح
ك � ��ل م � ��واط � ��ن م �س �ت �ح��ق ل �ل��رع��اي��ة
السكنية وتؤكد التعاون الوثيق
ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ف ��ي ال �س �ع��ي ال��ى
ايجاد الحلول االيجابية للقضية
االس �ك ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي اض� �ح ��ت ت�م�ث��ل
هاجسا سلبيا ل��دى ك��ل مستحق
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وت �ق �ل��ص م��دد
االن � �ت � �ظ� ��ار واع � � � � ��داد امل �س �ت �ح �ق�ين
للرعاية.
ك �م��ا ان ه� ��ذا االع� �ف ��اء وان ك��ان
يدعم اعمال املؤسسة فإنه ال ينال
م��ن تقيدها ب��ال�ق��وان�ين وال �ق��رارات
املنظمة ل��ذل��ك ف�ض�لا ع��ن خضوع
اعمالها للرقابة الالحقة الديوان
امل �ح��اس �ب��ة وال �ت��دق �ي��ق وامل��راج �ع��ة
م��ن م��دق�ق��ي ال�ح�س��اب��ات التابعني
لوزارة املالية.
وفي شأن ما جاء باالقتراح من
تشكيل اللجنة امل�ش��ار اليها فإنه
م�ح�ق��ق ف �ع�لا وف �ق��ا ألح �ك��ام امل ��ادة
( 10م �ك��ررا) م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 113
لسنة  2014بتعديل بعض احكام
القانون رق��م  47لسنة  1993ومن
ث ��م ف� ��ان ال �ح �ك��وم��ة ت� ��رى امل��واف �ق��ة

ع� �ل ��ى االق � � �ت � ��راح ل� �ت ��واف ��ق ال �غ��اي��ة
وال �ه��دف ال ��ذي ج��اء ب��االق�ت��راح��ات
الثالثة دعما ألعمال املؤسسة مع
وضعها في الصياغة التي تراها
محققة لها.
رأي ال� �ل� �ج� �ن ��ة :ق ��ام ��ت ال �ل �ح �ن��ة
ب� ��دراس� ��ة م� ��ا ورد ب ��االق� �ت ��راح ��ات
ب�ق��وان�ين امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ورأت على
ضوء ما ورد بموادها ومذكراتها
االيضاحية ان ما ورد باالقتراحات
ال �ث�ل�اث��ة ت �ج �ت �م��ع ف ��ي م�ض�م��ون�ه��ا
ورغ � � � ��م اخ� � �ت �ل��اف ص� �ي ��اغ� �ت� �ه ��ا او
موقع ادراج التعديل بشأنها على
م��واد القانون رق��م  47لسنة 1993
املشار اليه بحيث يقتصر االعفاء
محل االقتراح على املؤسسة فقط
دون وزارت ��ي االش�غ��ال والكهرباء
وامل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اع� �ف ��اء امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية من احكام
ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وم��ن
الرقابة املسبقة لديوان املحاسبة
ف�ي�م��ا ي�ت�ص��ل بتنفيذ مشاريعها
للرعاية السكنية وذل��ك لالسباب
التالية:
اوال  :إن من غير املالئم ان يمتد
ه � ��ذا اإلع � �ف� ��اء ال � ��ى أي م� ��ن وزارة
االش�غ��ال العامة ووزارة الكهرباء
وامل��اء اللتزامهما قانونا بتوفير
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا كل
م� ��ن ه ��ات�ي�ن ال� � ��وزارت� �ي��ن ف� ��ي وق ��ت
معاصر لتنفيذ مشاريع الرعاية
السكنية تقيدا بأحكام امل ��ادة 17
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة 1993
امل � �ش� ��ار ال� �ي ��ه وال � �ت� ��ي ت �ن ��ص ع�ل��ى
ال� � �ت � ��زام ال � � � � � ��وزارات وامل ��ؤس� �س ��ات
العامة املختصة بتوفير الخدمات
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل�ل�اراض ��ي امل�خ�ص�ص��ة
للمشاريع االسكانية م��ع قيامها
ع �ل��ى ن�ف�ق�ت�ه��ا ب ��إزال ��ة م��ا يخصها
م �م��ا ق ��د ي�ظ�ه��ر م ��ن ع ��وائ ��ق وذل ��ك
ف ��ي م��واع �ي ��د ت �ت ��زام ��ن م ��ع ت�ن�ف�ي��ذ

املشاريع االسكانية املطروحة.
ث� � ��ان � � �ي� � ��ا :ان دع� � � � ��م امل� ��ؤس � �س� ��ة
ب��اإلع �ف��اء امل �ش��ار ال �ي��ه ي�ح�ق��ق ع��دة
آث ��ار اي�ج��اب�ي��ة ت�ص��ب جميعها في
الصالح العام للمواطنني ومطلبا
ش�ع�ب�ي��ا ل �ك��ل االس� ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة من
مستحقي الرعاية السكنية وذل��ك
ب �ت �ق �ل �ي��ص ف � �ت� ��رات االن� �ت� �ظ ��ار ل�ه��م
كما ان��ه يحقق توافقا مع سياسة
ترشيد اإلنفاق على ضوء الظروف
االقتصادية املعاصرة حيث يترتب
ع �ل �ي��ه ت� �س ��ري ��ع ان � �ج� ��از امل� �ش ��اري ��ع
االس�ك��ان�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين مستحقي
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة امل ��درج�ي�ن على
ق��وائ��م االن�ت�ظ��ار باملؤسسة والتي
تتجاوز اع��داد طلباتهم  108آالف
طلب وذلك بزيادة سنوية تراكمية
تصل الى  9000طلب تكبد الخزانة
العامة اكثر من  220مليون دينار
سنويا ت�ص��رف ك�ب��دل اي�ج��ار ومن
ثم يكون من املالئم استغالل الوفر
امل��ال��ي فيها ل��دع��م تنفيذ املشاريع
االسكانية.
ثالثا :إن من الثابت ان املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية املنشأة
بالقانون رقم  47لسنة  1993ومن
ق�ب�ل�ه��ا (ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ك��ان)
املنشأة عام  1976كانت معفاة من
الرقابة املسبقة ل��دي��وان املحاسبة
وق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة حتى
عام .1998
ح �ي ��ث ص � ��در ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 66
ل� �س� �ن ��ة  1998ب � �م� ��ا ت� �ض� �م� �ن ��ه م��ن
ال � � �غ � ��اء امل � �ن � �ص� ��وص امل� ��ان � �ع� ��ة م��ن
خ �ض��وع ب �ع��ض ال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام��ة
وامل��ؤس�س��ات العامة لرقابة دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وق � ��ان � ��ون امل �ن��اق �ص��ات
العامة وقد استمر في تطبيق عدم
اإلع �ف��اء م��ن ال��رق��اب��ة وف �ق��ا ألح�ك��ام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال ��ى ان أع �ي��د إع �ف��اء
امل��ؤس �س��ة ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  7لسنة

 2005مل��دة خ�م��س س �ن��وات تنتهي
ف��ي  2010/3/23وذل ��ك سعيا ال��ى
ت �ح �ق �ي��ق ال � �غ� ��اي� ��ات امل � �ش� ��ار ال �ي �ه��ا
وم�ن��ذ ال�ت��اري��خ اصبحت املؤسسة
خ��اض �ع��ة ل��رق��اب��ة ال ��دي ��وان ول�ج�ن��ة
املناقصات املركزية.
راب� �ع ��ا :اث �ب �ت��ت ف� �ت ��رات خ�ض��وع
امل ��ؤس� �س ��ة ل� �ل ��رق ��اب ��ة وم� � ��ا ي�ت�ص��ل
ب � �ه � ��ا م � � ��ن ال� � � ��رج� � � ��وع ال � � � ��ى ل �ج �ن��ة
امل �ن ��اق �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ت ��أخ ��را ف��ي
تنفيذ مشاريعها ال��ى م��دد طويلة
بسبب طول االجراءات واملراجعات
للموافقة عليها مما سبب ازديادا
غ �ي��ر م �س �ب��وق ف ��ي ارت � �ف� ��اع اع � ��داد
االسر من مستحقي الرعاية الذين
ام� �ت ��دت م� ��دد االن �ت �ظ��ار ل�ل�ح�ص��ول
ع �ل��ى ال��رع��اي��ة ال ��ى اك �ث��ر م ��ن عشر
سنوات.
 ك �م��ا ل��م ت�ث�ب��ت ت �ق��اري��ر دي ��وانامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة اي م � �خ� ��ال � �ف� ��ات غ �ي��ر
م �ق �ب��ول��ة او ت �م �ث��ل اه� � � ��دارا ل �ل �م��ال
العام خ�لال فترات اعفاء املؤسسة
من الرقابة ولكنه اثبت مزيدا من
االن �ج��از ف��ي ض ��وء ق �ي��ام امل��ؤس�س��ة
بعدة مشاريع كبرى وفق برنامج
عملها منها م��دن (ص�ب��اح االحمد
وس �ع��دال �ع �ب��دال �ل��ه وج ��اب ��ر االح �م��د
وامل �ط�ل�اع وال �خ �ي��ران) ب�م��ا ي�ج��اوز
 200ال � ��ف وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة ك��ام �ل��ة
الخدمات يتطلب ما سبق املوافقة
ع�ل��ى م��ا ورد ب��االق �ت��راح��ات امل�ش��ار
اليها من اعضاء املؤسسة العامة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م� ��ن ال ��رق ��اب ��ة
امل�س�ب�ق��ة وق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات مل��دة
خ �م��س س� �ن ��وات ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي /31
 2021 /3مع بقاء الرقابة الالحقة
لديوان املحاسبة على اعمالها.
ق � ��رار ال �ل �ج �ن��ة :وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة
وع� �ل ��ى ض � ��وء م� ��ا ت� �ق ��دم م� ��ن ب �ي��ان
واف� � �ق � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��أغ� �ل� �ب� �ي ��ة آراء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال ��ى
امل��راف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح��ات بقانون
املشار اليه.
رأي االق� � �ل� � �ي � ��ة :اس � �ت � �ن ��د ال � � ��رأي
املعارض الى ان اعفاء املؤسسة من
الرقابة املسبقة يخشى معه اساءة
اس �ت �ع �م��ال��ه م� �م ��ا ي �ن �ع �ك��س س�ل�ب��ا
على املصلحة العامة مع مالءمته
املساواة بني الجهات في الخضوع
للرقابة.
وع�ل�ي��ه ان�ت�ه��ت اللجنة بأغلبية
آراء الحاضرين من اعضائها الى
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح��ات امل�ش��ار
اليها في شأن عدم خضوع اعمال
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الح�ك��ام ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات العامة
وال ل � �ل ��رق ��اب ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ل � ��دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وذل� ��ك مل ��دة ت�ن�ت�ه��ي في
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المشاريع اإلسكانية لمدة  5سنوات
التصويت على المداولة األولى لتعديل قانون الرعاية السكنية

لقطة من اجتماع سابق للجنة اإلسكانية

تتمة المنشور ص12
 2021 /3 /31م وعلى النحو املبني
بالجدول املقارن املرفق.
وال �ل �ج �ن��ة ت ��رف ��ع ت �ق��ري��ره��ا ال��ى
امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر الت� �خ ��اذ م ��ا ي ��راه
مناسبا بصدده.
مشروع بقانون
باضافة فقرة جديدة الى املادة 5
من القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 بعد االطالع على الدستور. وع �ل��ى امل ��رس ��وم رق� ��م  5لسنة 1959ب�ق��ان��ون التسجيل العقاري
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  30لسنة 1964ب��ان �ش��اء دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  37لسنة 1964ف��ي ش��أن املناقصات العامة
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة السكنية
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  27لسنة 1995في شأن اسهام نشاط القطاع
ال� � �خ � ��اص ف � ��ي ت� �ع� �م� �ي ��ر االراض � � � ��ي
الفضاء اململوكة للدولة الغ��راض
الرعاية السكنية والقوانني املعدلة
له.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  66لسنة 1998ب��ال �غ��اء ال �ن �ص��وص امل��ان�ع��ة
من خضوع بعض الهيئات العامة
وامل��ؤس�س��ات العامة لرقابة دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة او ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات
العامة.
 وع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  5لسنة 2005في شأن بلدية الكويت املعدل
بالقانون رقم  87لسنة .2013

 وعلى القانون رق��م  113لسنة 2014ب � �ت � �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض اح � �ك� ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993في
ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية وال�ق��ان��ون
رقم  27لسنة  1995في شأن اسهام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
االراض��ي الفضاء اململوكة للدولة
الغراض الرعاية السكنية.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  16لسنة 2014في شأن الشراكة بني القطاع
العام والقطاع الخاص.
 وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق��م  23لسنة 2015ب ��ان� �ش ��اء ج � �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
املاليني.
وافق مجلس االمة على القانون
اآلت� � ��ي ن� �ص ��ه ،وق � ��د ص��دق �ن��ا ع�ل�ي��ه
واصدرناه:
م� ��ادة أول � ��ى :ت �ض��اف ال ��ى امل ��ادة
 5م��ن القانون رق��م  47لسنة 1993
امل� �ش ��ار ال �ي��ه ف �ق��رة ج ��دي ��دة نصها
اآلتي:
«وال ت �خ �ض��ع اع� �م ��ال امل��ؤس �س��ة
الحكام القانون رقم  37لسنة 1964
ب �ش��أن ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
امل �ش ��ار ال �ي��ه وال ل �ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
لديوان املحاسبة وذلك ملدة خمس
سنوات تنتهي في .2021 /3 /31
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح�ك��م
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م��ادة ثالثة :على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ هذا القانون ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة االيضاحية
مل� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ة ف�ق��رة
جديدة الى املادة  5من القانون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية
ص ��در ال �ق��ان��ون رق ��م  113لسنة
 2014بتعديل بعض احكام القانون

رق��م  47لسنة  1993وال�ق��ان��ون رقم
 27ل �س �ن��ة  1995ب� �غ ��رض ت�ن�ظ�ي��م
الرعاية السكنية مستهدفا تحقيق
ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي ع �م��ل امل��ؤس �س��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ع�لاج��ا
مل �ش �ك �ل��ة ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ف � ��ي اج � � � ��راءات
تنفيذ املؤسسة ملشاريعها نتيجة
م�ب��اش��رة ل�ط��ول ال ��دورة املستندية
واجراءات الطرح والترسية.
وس� �ع� �ي ��ا ال � ��ى اي � �ج� ��اد م �ع��ال �ج��ة
ج ��ذري ��ة مل �س �ب �ب��ات ت��أخ �ي��ر ان �ج��از
امل �ش��اري��ع االس �ك��ان �ي��ة م �م��ا يسهم
اي� �ج ��اب ��ا ف� ��ي ح �ل �ه��ا وات � �ف ��اق ��ا ب�ين
السلطتني التشريعية والتنفيذية
على ايالء مشكلة الرعاية السكنية
اول� ��وي� ��ة ع �ب��ر م �ع��ال �ج��ة اس �ب��اب �ه��ا
والعمل على تقليص فترات انتظار
امل�س�ت�ح�ق�ين امل ��درج�ي�ن ع�ل��ى ق��وائ��م
االن� �ت� �ظ ��ار ب ��امل ��ؤس �س ��ة ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ج ��اء ه��ذا
االق � �ت� ��راح ب ��اض ��اف ��ة ف� �ق ��رة ج��دي��دة
ال��ى امل��ادة  5م��ن ال�ق��ان��ون  47لسنة
 1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة السكنية
منح املؤسسة اعفاء من الخضوع
للرقابة املسبقة لديوان املحاسبة
وق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة مل��دة
خ �م��س س� �ن ��وات ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي /31
 2021 /3ت�م�ك�ي�ن��ا ل�ل�م��ؤس�س��ة من
ت �س��ري��ع ان �ج��از وت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
االسكانية امل��درج��ة ضمن برنامج
عملها وخططها ف��ي التنفيذ مع
ب� �ق ��اء خ� �ض ��وع اع �م��ال �ه��ا ل �ل��رق��اب��ة
الالحقة لرقابة الديوان.

غير
موافق
موافق

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد القضيبي

✓

3

أحمد مطيع

✓

4

أنس الصالح

✓

5

بدر العيسى

✓

6

جابر املبارك

37

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 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

28

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

م

االسم

32

عبدالله املعيوف

33

عدنان عبدالصمد

34

عسكر العنزي

35

علي العبيدي

✓

36

علي العمير

✓

عودة الرويعي

ممتنع

✓

✓
✓
✓

✓

✓

8
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أخبار
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البوابة االلكترونية تفوز
بجائزةأفضل تطبيق ذكي عربي

الخالد لرجال األمن :أحسنوا
معاملة الجمهور في االحتفاالت

ف��ازت الكويت بجائزة القمة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ات الف �ض��ل
ت� �ط� �ب� �ي ��ق ذك � � ��ي ع� ��رب � ��ي ش ��ام ��ل
ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق (ب ��واب ��ة ال�ح�ك��وم��ة
االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة) ال � � � ��ذي ان� �ش ��أه
ال �ج�ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا
املعلومات الكويتي وذلك ضمن
فعاليات أع�م��ال القمة العاملية
الرابعة للحكومات.
وتسلم الجائزة وزير الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء ووزي��ر
الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ
م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه م� ��ن ن��ائ��ب
رئ�ي��س دول ��ة االم� ��ارات ورئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب ��ي
الشيخ محمد بن راشد
وق� ��ال ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه في
ت� �ص ��ري ��ح ل� �ك ��ون ��ا وت� �ل� �ف ��زي ��ون
ال�ك��وي��ت ان ه��ذا االن �ج��از يؤكد
م � �ك� ��ان� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ق� �ط ��اع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ع ��رب ��ي ح�ي��ث
ت �ع �ت �ب��ر م ��ن ال� � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ال � �س � �ب ��اق ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ت �ق��دي��م
الخدمات الحكومية الكترونيا.
واض � ��اف ان م �ث��اب��رة ال �ك��ادر
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات اثمر
ف� ��ي رف� � ��ع اس� � ��م دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ع��ال �ي��ا ف ��ي م �ج ��ال ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
االلكترونية الشاملة  .واوضح

دع ��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
رج ��ال االم� ��ن ال ��ى ح�س��ن ال�ت�ع��ام��ل مع
ال �ج �م �ي��ع وب �س �ع��ة ال� �ص ��در وال �ت �ع��ام��ل
ال� � ��راق� � ��ي م � ��ع امل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
والظهور امامهم بشكل الئق ليعكسوا
ص � ��ورة م �ش��رف��ة ل ��رج ��ال االم� � ��ن .خل��ال
االحتفاالت الوطنية والظهور بأفضل
ص � ��ورة وح �ل ��ة ت �ع �ك��س وج� ��ه ال �ك��وي��ت
الحضاري.
وق� � ��ال� � ��ت إدارة األع� � �ل� � ��ام االم � �ن� ��ي
ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ب �ي��ان صحافي
ان ال�ش�ي��خ محمد ال�خ��ال��د اط�ل��ع خ�لال
اجتماعه امس بالقيادات األمنية على
الخطة ال�ت��ي أع��دت�ه��ا ال� ��وزارة لتنظيم
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف ��ي ال ��دائ ��رة
الثالثة واالحتفاالت باألعياد الوطنية
وال �ف �ع ��ال �ي ��ات واألن� �ش� �ط ��ة امل �ص��اح �ب��ة
لها .وطالب رج��ال االم��ن ب��ان يرسموا
االبتسامة على وج��وه الجميع قائال:
م��ن حقهم علينا ان ن��وف��ر ل�ه��م امل�ن��اخ
امل � �ن ��اس ��ب ب� �م ��ا ي �ل �ي ��ق ب ��االح� �ت� �ف ��االت
الوطنية وفي املقابل لن نقبل بالخروج
عن النظام العام والتعدي على حريات
االخ��ري��ن وسيطبق ال�ق��ان��ون ع�ل��ى من
ي�خ��رج ع��ن ذل ��ك .وش��دد على ض��رورة
ال�ح��رص على متابعة وتنفيذ الخطة
األم �ن �ي��ة وامل � ��روري � ��ة ب �ك��ل ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا
خالل هذه االحتفاالت من خالل تأمني
جميع األماكن املقامة فيها امنيا لكي

الشيخ محمد العبدالله يتسلم جائزة القمة العاملية للحكومات

ان ت �ط �ب �ي��ق ب� ��واب� ��ة ال �ح �ك��وم��ة
االلكترونية سيشهد تحديثات
ش ��ام� �ل ��ة وم� �ه� �م ��ة خ �ل��ال االي � ��ام
امل �ق �ب �ل��ة ل �ي �ظ �ه��ر ب �ح �ل��ة ج��دي��دة
م� �ب� �ي� �ن ��ا ان � � ��ه س� �ي� �ش� �ت� �م ��ل ع �ل��ى
ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ج� �ه ��ات ال ��دول ��ة
ووزارات � � � �ه� � � ��ا امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ت �ح��ت
منصة تكنولوجية واحدة.
وب� �ي��ن ان ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يقوم
حاليا بتطوير جميع الخدمات

امل �ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ب��واب��ة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة اذ
سيقوم بادخال تقنيات جديدة
ف ��ي امل ��وق ��ع وال �ت �ط �ب �ي��ق ال��ذك��ي
الخاص بالبوابة عبر االجهزة
املحمولة ما سيؤدي الى زيادة
استخدامه في املستقبل.

محمد الخالد

يشعر جميع امل��واط�ن�ين فيها ب��األم��ن
والطمأنينة.
واض��اف البيان ان االجتماع تطرق
الى االنتخابات التكميلية في الدائرة
ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي س �ت �ج��ري ف ��ي ال� � �ـ 20من
ال �ش �ه��ر ال �ح��ال��ي واس� �ت� �ع ��دادات وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ه��ا اذ اس �ت �م��ع ال ��وزي ��ر من
ال �ق �ي ��ادات األم �ن �ي��ة ال ��ى ش ��رح مفصل
عن خططهم األمنية في هذا اليوم من
بينها توزيع القوة األمنية على مراكز
االق �ت��راع ال�ف��رع�ي��ة وال��رئ�ي�س�ي��ة وك��ذل��ك
ل�ل�خ�ط��ط األم �ن �ي��ة وامل� ��روري� ��ة وم��واق��ع
التوزيع االمني.
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية
ال � �ف ��ري ��ق س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ف� �ه ��د ج ��اه ��زي ��ة
رج ��ال ال��داخ�ل�ي��ة لتنظيم االن�ت�خ��اب��ات

التكميلية في ال��دائ��رة الثالثة وتأمني
االح � �ت � �ف � ��االت ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ك ��ي ت �ظ �ه��ر
بالصورة املشرفة.
وقال ان الوزارة قامت بتوزيع رجال
االم ��ن واألج �ه ��زة األم�ن�ي��ة ع�ل��ى جميع
م ��راك ��ز االق � �ت ��راع ف ��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
لتأمني نجاح هذا العرس الديمقراطي.
م��ن جهة أخ��رى أش��اد ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد بالتعاون بني الكويت
ول �ب �ن��ان ع �ل��ى امل �س �ت��وى األم �ن ��ي وأث ��ر
الجهود األمنية الكويتية ف��ي تحرير
املواطن املختطف هناك مؤكدا أن ذلك
يعكس العالقات املتميزة بني البلدين
الشقيقني ومستوى التنسيق االمني.
وقالت إدارة االع�لام االمني ب��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ال �ي��وم
األرب �ع��اء ان ال�خ��ال��د اس�ت�ق�ب��ل امل��واط��ن
محسن ب��راك ف�لاح م��اج��د ي��راف�ق��ه عدد
م� ��ن اس� ��رت� ��ه ب� �ح� �ض ��ور وك � �ي ��ل وزارة
الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل
ال��وزارة املساعد ألم��ن الدولة الداخلي
اللواء عصام النهام.
واك��د الشيخ محمد الخالد متابعة
سمو أمير ال�ب�لاد أوال ف��أوال ملوضوع
االختطاف منذ بدايته وحتى االف��راج
ع��ن امل��واط��ن الكويتي مضيفا ان ذلك
ي�ع��د لفتة أب��وي��ة ت��ؤك��د ح��رص سموه
ع �ل��ى أم� ��ن وس�ل�ام ��ة امل ��واط �ن�ي�ن أي�ن�م��ا
حلوا.

حملة «والتسرفوا» تبدأ غدا لتوعية الجمهور
بكيفية التعامل مع المال
ت �ط �ل��ق وزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
االسالمية غ��دا الجمعة بالتعاون مع
وزارة االعالم فعاليات الحملة الوطنية
(وال ت � �س� ��رف� ��وا) ل �ت ��وع �ي ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
وامل�ق�ي�م�ين ب�ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل��ال
وفقا ملا جاءت به الشريعة االسالمية.
وق� ��ال م��دي��ر ادارة االع �ل��ام ب� ��وزارة
االوق� � ��اف اح �م��د ال � �ق ��راوي ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص�ح��اف��ي ام ��س ان ال�ح�م�ل��ة تستهدف
توعية املواطنني بعدم التبذير والحد
م� ��ن االس � � � ��راف وت� �ت ��وج ��ه ال � ��ى ج�م�ي��ع
شرائح املجتمع.
واك � ��د اه �م �ي��ة ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ك��ون�ه��ا
ت �ن �ب��ع م ��ن ق �ي �م��ة اي �م��ان �ي��ة ام ��رن ��ا ب�ه��ا
ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى ب�ع��دم التبذير
واالسراف والحفاظ على املال ورعايته
الرعاية السليمة التي تحقق مقاصد
ال�ش��ري�ع��ة ف��ي ن�م��و املجتمع وسالمته
م��ن اآلف ��ات ال�ت��ي تجلب معها ح��رم��ان
النعم.

جانب من املؤتمر الصحافي في حملة «وال تسرفوا»

م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س لجنة
ال � �خ � �ط� ��اب ال� ��دي � �ن� ��ي واالع� �ل ��ام � � ��ي ف��ي
ال � � ��وزارة ع �ب��دال �ل��ه ال �ش��ري �ك��ة ان اول ��ى
ف�ع��ال�ي��ات ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة س�ت�ن�ط�ل��ق في
خطبة الجمعة التي تم تعميمها على

مساجد الكويت وستكون بعدة لغات
مشيرا ال��ى ان هناك م��ا يزيد على 70
مسجدا تخاطب الجاليات املسلمة في
الكويت.
واضاف ان أئمة املساجد سيقومون

ب�ت��وع�ي��ة امل�ص�ل�ين ب�م�خ��اط��ر االس ��راف
وح��رم �ت��ه ش��رع��ا م ��ن خ �ل�ال ال �خ��واط��ر
االيمانية والدروس الشرعية.
ول� �ف ��ت ال �ش ��ري �ك ��ة ال � ��ى ان ال �ح �م �ل��ة
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى  30م �ح��اض��رة مقسمة

ع�ل��ى جميع م�ح��اف�ظ��ات ال��دول��ة ب��واق��ع
خ �م��س م �ح ��اض ��رات ف ��ي ك ��ل م�ح��اف�ظ��ة
وس �ت �ق��ام ف ��ي امل �س��اج��د ذات ال �ك �ث��اف��ة
العالية كما ستكون هناك العديد من
الرسائل التوعوية في مراكز السراج
املنير ودور القرآن الكريم.
واشار الى وجود تعاون مع وسائل
االع �ل�ام ف��ي تغطية ف�ع��ال�ي��ات الحملة
اض��اف��ة ال ��ى ت �ط��وع ع ��دد م��ن مشاهير
امل �غ��ردي��ن ب�ع��د ب�ح��ث االل �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
معهم لنشر الرسائل التوعوية مثمنا
ت�ع��اون�ه��م م��ع ال�ح�م�ل��ة دون اي مقابل
مادي.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م��دي��ر اذاع ��ة ال�ق��رآن
الكريم في وزارة االعالم سمير الغريب
ان ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ت��أت��ي ل �غ��رس ث�ق��اف��ة
مهمة جدا يجب ان تصل الى املواطنني
واملقيمني وهي ثقافة التعامل مع املال.
واوض� � � � ��ح ان ع� � � ��ددا م � ��ن ال� �ب ��رام ��ج
االذاعية ستبث رسائل مهمة في ثقافة

ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل ��ال وم�ن�ه��ا (امل ��ال ام��ان��ة
بأيدينا) و(انفق مالك بالحالل) و(قدر
ح��اج �ت��ك) و(ال ت�ن�ف��ق امل ��ال ف�ي�م��ا ح��رم
ال�ل��ه) و(ب��رك��ة امل ��ال) اض��اف��ة ال��ى اج��راء
 18لقاء في برامج اذاعية وجماهيرية
مختلفة.
واض��اف ان��ه سيكون للحملة مكان
اوف� ��ر ف ��ي اذاع � ��ة ال� �ق ��ران ال �ك��ري��م حيث
س �ت �ك��ون ه �ن��اك اك �ث��ر م��ن  10ف�لاش��ات
اذاعية ال تتجاوز الدقيقة تنفذ بأيدي
أم �ه ��ر امل �خ��رج�ي�ن ام�ل��ا ان ت �ك ��ون ه��ذه
البداية لالنطالق لحسن التعامل مع
امل��ال .من ناحيته ق��ال مدير قناة اث��راء
ف ��ي وزارة االع �ل��ام ي��وس��ف ال �ص �ف��ران
ان ت�ل�ف��زي��ون ال �ك��وي��ت ات �خ��ذ ع ��ددا من
االج � ��راءات لتصل الحملة ال��ى جميع
ش��رائ��ح املجتمع اذ ت��م إع��داد فالشات
ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة اض��اف��ة ال ��ى ال �ت �ع��اون مع
مديري القنوات الستضافة املختصني.
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وزير اإلعالم يشيد بدور
جمعية الدفاع عن المال العام
أش ��اد وزي ��ر اإلع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود بالدور الريادي ال��ذي تقوم
ب��ه ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل �ل��دف��اع عن
امل ��ال ال �ع��ام ف��ي ال�ت��وع�ي��ة والتثقيف
وت� ��أك � �ي� ��د امل � �س ��ؤول � �ي ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
املشتركة بالحفاظ على امل��ال العام
وممتلكات ومرافق الدولة.
وقالت وزارة اإلع�لام في بيان إن
الشيخ سلمان الحمود أث�ن��ى خالل
ل �ق��ائ��ه رئ �ي��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
للدفاع عن املال العام مهلهل املضف
وف��ري��ق عمل ب��رن��ام��ج (أم ��وال عامة)
التلفزيوني على دور البرنامج في

تسليط الضوء على عدد من القضايا
امل�ح�ل�ي��ة وب �م��ا ي �ل �ق��اه ال �ب��رن��ام��ج من
نجاح وأصداء إيجابية.
ون� � ��وه ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ب ��دور ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة الشبابية
ف ��ي وزارة اإلع �ل��ام وح��رص �ه��ا على
إب � � � ��راز ال � ��وج � ��ه ال � �ح � �ض� ��اري ل ��دول ��ة
الكويت.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أع� � � ��رب امل � �ض� ��ف ع��ن
خ��ال��ص التقدير للدعم ال��ذي يوليه
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود للجمعية
إع�لام �ي��ا وأث �ن��ى ع �ل��ى ج �ه��ود ف��ري��ق
ع �م��ل ال �ب��رن��ام��ج ال � ��ذي ض ��م م��راق��ب
البرامج الثقافية والتربوية بالقناة

األول��ى د.منصور الحريش ومخرج
العمل فهد العنزي واملعدين صالح
ال��رح �م��ي وي ��وس ��ف ال� �ه ��ذال وامل��ذي��ع
عيد الرشيدي.
كما التقى الشيخ سلمان الحمود
اإلع�لام��ي وال�ك��ات��ب ورئ �ي��س تحرير
ص�ح�ي�ف��ة ال �ح �ي��اة ال �ل �ن��دن �ي��ة ج ��ورج
س �م �ع��ان ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت ��ه ال �ب�ل�اد
ح�ي��ث ت��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال �ت �ط��رق إل��ى
م� �ج� �م ��ل ال � �ق � �ض ��اي ��ا ع � �ل ��ى ال� �س ��اح ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ودور األج �ه ��زة اإلع�لام�ي��ة
السيما الصحافة ال��ورق�ي��ة ف��ي نقل
الحقائق بكل شفافية وحيادية.
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الشيخ سلمان الحمود

تحديث الخطة الخمسية لتطوير
مستشفى مبارك
أعلن مدير مستشفى مبارك الكبير
د .أحمد الحسيني ان إدارة املستشفى
تسعى جاهدة إلى جمع التخصصات
امل � ��وج � ��ودة ب �م �خ �ت �ل��ف امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ت�ح��ت س�ق��ف واح ��د في
م�س�ت�ش�ف��ى م �ب ��ارك ت�م�ه�ي��دا ل�ت�ح��دي��ث
خطته الخمسية والدفع نحو تخفيف
االزدح ��ام وال�ض�غ��ط ع��ن املستشفيات
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة وق� � ��ال ال �ح �س �ي �ن��ي ف��ي
ل� �ق ��اء ل �ك��ون��ا إن اإلدارة ت �م �ك �ن��ت م��ن
تنفيذ معظم أه��داف الخطة السابقة
وس � �ت ��أخ ��ذ ب� �ع�ي�ن االع � �ت � �ب� ��ار ت �ح �ل �ي��ل
معوقات تطبيق بعض األه��داف عند
تضمينها في الخطة الجديدة (2016
 .)2020وأك � ��د ح� ��رص اإلدارة ع �ل��ى وض��ع
ال � �ظ� ��روف االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ط ��رأت
أخ�ي��را س��واء محليا أم عامليا موضع
االه � �ت � �م� ��ام ع� �ن ��د م �ن ��اق �ش ��ة األه� � � ��داف
ال�ج��دي��دة منها تقليص ب�ع��ض أوج��ه

د .أحمد الحسيني

اإلن �ف��اق ف��ي امل�ي��زان�ي��ة وك��ذل��ك ص��دور
ق� � ��رار ت ��أس �ي ��س ش ��رك ��ة م�س�ت�ش�ف�ي��ات
الضمان الصحي.
واس �ت �ع��رض ال�ح�س�ي�ن��ي امل �ش��اري��ع
املقرر تنفيذها خالل السنوات القليلة
املقبلة حيث هناك الكثير من املشاريع
الهندسية ال�ت��ي واف�ق��ت عليها وزارة

الصحة منها توسعة وإن�ش��اء مبنى
جديد للطوارئ يتألف من ثالثة أدوار
تصل سعتها السريرية إلى  69سريرا
على مساحة اجمالية تبلغ  8800متر
مربع.
وأش� ��ار إل ��ى إن �ش��اء م�ب�ن��ى مستقل
لألطفال مكون من أربعة أدوار بجانب
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ص��ل
س �ع �ت��ه ال �س ��ري ��ري ��ة إل � ��ى  220س��ري��را
ع�ل��ى م�س��اح��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ 12500
م�ت��ر م��رب��ع م��ؤك��دا ال�ع�م��ل ع�ل��ى تأهيل
وت��وس�ع��ة ع �ي��ادات األط �ف��ال امل��وج��ودة
حاليا وزيادتها إلى  16عيادة.
وق� � � ��ال إن� � ��ه س �ي �ت ��م أي � �ض� ��ا ت��أه �ي��ل
الجناح األول من املستشفى ليصبح
مختبرا لقسطرة القلب وسيضم ست
ع �ي��ادات ل�ع�م��ل ال�ق�س�ط��رة إض��اف��ة إل��ى
تأهيل الجناح ال��راب��ع ليصبح رعاية
م �م �ت��دة مل ��رض ��ى ال �ت �ن �ف��س ال �ص �ن��اع��ي
املزمن.

وأف��اد الحسيني ب��أن م��ن املشاريع
أيضا تأهيل وتوسعة مختبر األوعية
الدموية القديم وتحويله إلى عيادات
ت �ن �ف �س �ي��ة إل � ��ى ج ��ان ��ب ان � �ش� ��اء م�ب�ن��ى
مستقل لألشعة مكون من ثالثة أدوار
على مساحة اجمالية تبلغ  8000متر
مربع.
وأضاف أنه ستتم معالجة مواقف
ال �س �ي��ارات ال�ح��ال�ي��ة م��ن خ�ل�ال إن�ش��اء
م��واق��ف م�ت�ع��ددة ال�ط��واب��ق مكونة من
أرب�ع��ة أدوار تصل سعتها إل��ى 1000
سيارة على مساحة اجمالية تبلغ 40
ألف متر مربع.
وتوقع تسلم مشروع إعادة تأهيل
وت� �ط ��وي ��ر م �ه �ب��ط اإلس � �ع� ��اف ال �ج��وي
م�ن�ت�ص��ف ش �ه��ر أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ول�ف��ت
إل��ى وج��ود بعض امل�ش��اري��ع املرفوعة
إلى ال��وزارة لنيل املوافقة عليها منها
مشروع إنشاء مبنى العالج الطبيعي
والعيون والجلدية.

أخبار
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تجهيز المدارس المرشحة
كمقار لالنتخابات التكميلية
شكلت وزارة التربية فريق عمل
لتجهيز واع��داد امل��دارس املرشحة
ل �ت �ك��ون م �ق��ار ل �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة
ل� �ع �م �ل� �ي ��ة االق � � � �ت� � � ��راع ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة
لعضوية مجلس االمة عن الدائرة
الثالثة.
ونص القرار الذي اص��دره وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ع �ل��ى أن ت�ش�ك��ل
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��رئ� ��اس� ��ة وك � �ي� ��ل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة د.ه �ي �ث ��م األث � � ��ري وت �ض��م
ف ��ي ع �ض��وي �ت �ه��ا ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
للشؤون املالية وال��وك�ي��ل املساعد
ل�ل�م�ن�ش��آت ال �ت��رب��وي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط

وال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتعليم ال�ع��ام
وال� � ��وك � � �ي� � ��ل امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون
القانونية وم��دي��ر إدارة التنسيق
وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام ورئ�ي��س
ق �س��م امل �ت��اب �ع��ة ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي مكتب
وكيل الوزارة عضوا ومقررا.
كما نص القرار على ان يختص
ال � �ف ��ري ��ق ب��ال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع ��اون
م� ��ع ال� �ق� �ض ��اة وامل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن م��ن
وزارة ال�ع��دل ورج��ال االم��ن ب��وزارة
الداخلية وممثلي وزارت��ي االع�لام
وامل ��واص�ل�ات وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت في
توفير كل مقومات نجاح العملية
االنتخابية.

 108ماليين دينار قيمة
عقد تطوير الدائري الخامس
اب ��رم ��ت وزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
امس عقدا لتطوير الدائري الخامس
بقيمة  108ماليني دينار كويتي.
وق � ��ال ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل �ق�ط��اع
هندسة الطرق في الوزارة املهندس
أح � � �م� � ��د ال� � �ح� � �ص � ��ان ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي إن امل� �ش ��روع ي �ه��دف إل��ى
ت� �س� �ه� �ي ��ل ح � ��رك � ��ة امل � � � � ��رور وزي � � � ��ادة
االنسيابية وللمساهمة في تحديث
وتطوير شبكة الطرق في البالد.
وأض � ��اف ال �ح �ص��ان أن امل �ش��روع
ي �خ��دم امل �ن��اط��ق امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ال�ج��زء
ال � �غ� ��رب� ��ي م � ��ن ال� � ��دائ� � ��ري ال �خ ��ام ��س
كالعارضية وال �ف��ردوس واألن��دل��س
والصليبية والصليبيخات وجنوب
الدوحة والقيروان.
وأوض � � � � ��ح أن امل � � �ش � � ��روع س� ��وف
ي �ت �ك��ون م ��ن س �ت��ة ت �ق��اط �ع��ات ح��رة
وتطوير 2ر 21كيلومتر وزيادة عدد
ال� �ح ��ارات إل ��ى أرب� ��ع م ��ؤك ��دا ح��رص
ال � � � � ��وزارة م �م �ث �ل��ة ب� �ق� �ط ��اع ه �ن��دس��ة
ال �ط��رق ع�ل��ى متابعة جميع ال�ط��رق
في البالد لتطويرها وتذليل جميع
العقبات بهذا الشأن.
ومن ناحية اخرى أعلنت الوزارة
إن � �ج� ��از  49ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن م �ش ��روع
إن �ش��اء وإن �ج ��از ص �ي��ان��ة ت�ق��اط�ع��ات
على الطرق السريعة لخدمة مدينة
الشيخ جابر األحمد.

أحمد الحصان

وق � ��ال ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل �ق�ط��اع
هندسة ال�ط��رق أح�م��د الحصان في
تصريح صحافي امس إن املشروع
ال� ��ذي ت�ب�ل��غ ك�ل�ف�ت��ه  28.900م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ي�ت�ض�م��ن إن �ش��اء س�ت��ة أن ��واع
م��ن ال �ت �ق��اط �ع��ات وص �ي��ان��ة ال�ط��ري��ق
ال ��رئ� �ي� �س ��ي وب� � �ن � ��اء ث�ل��اث� ��ة ج �س��ور
ل �ل �م��رك �ب��ات وع� �م ��ل ن �ف ��ق وأش� �غ ��ال
ه �ن��دس �ي��ة أخ � ��رى م�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�ط��رق
وامل �ف��ارق ون�ق��ل وت�ح��وي��ل الخدمات
ال�ق��ائ�م��ة وامل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة وت�ج��دي��د
الطرق واملمرات واإلضاءة وإشارات
وعالمات املرور والصرف.
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قرية صباح األحمد تشهد أنشطة
رياضيةفي الرماية والفروسية والتزلج
ت � �ش � �ه ��د ق � ��ري � ��ة ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د
ال �ت ��راث �ي ��ة ض �م��ن م� �ه ��رج ��ان امل� � ��وروث
الشعبي الخليجي ال �س��ادس العديد
من الفعاليات الرياضية مثل الرماية
وال� �ف ��روس� �ي ��ة وك� � ��رة ال � �ق ��دم وري ��اض ��ة
ال� �س� �ي ��ارات وال� �ت ��زل ��ج ع �ل��ى ال �ع �ج�لات
وغ �ي��ره��ا م��ن ال��ري��اض��ات ال �ت��ي تشهد
إقباال واسعا من جميع فئات املجتمع
السيما صغار السن.
وق � ��ال امل� �ش ��رف ع �ل��ى ج �ن ��اح ن ��ادي
الرماية في القرية الحكم واملدرب فهد
الشمري لكونا إن الجناح يستقبل من
 750إلى  1000زائر من الراغبني تعلم
ه ��ذه ال��ري��اض��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف األع �م��ار
مشيدا بهذا اإلقبال املميز.
وأض� � ��اف أن م �ش��ارك��ة ال� �ن ��ادي في
القرية أسهمت في نشر ثقافة ممارسة

إجراءات لمنع
انتشار مرض
الحمى القالعية
ق� � � ��ال م � ��دي � ��ر ادارة ال �ص �ح ��ة
ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ك � �ن ��دري ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي إن ال �ه �ي �ئ��ة
ات �خ��ذت ك��ل االج � ��راءات الوقائية
للحد م��ن ان�ت�ش��ار م��رض الحمى
ال �ق�ل�اع �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ال�ت�ح�ص�ين
وال �ت �ط �ه �ي��ر وت��وف �ي ��ر ال �ل �ق��اح��ات
وع� � �م� � �ل� � �ي � ��ات ال� � � � � ��رش وت� ��وج � �ي� ��ه
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ل �ل �م��رب�ي�ن ب�ك�ي�ف�ي��ة
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه � ��ذا امل � � ��رض .وأن
ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي ل�ل�م��رض تحت
السيطرة.
واض ��اف ال�ك�ن��دري ان الكويت
سجلت في  4فبراير الجاري حالة
جديدة لالصابة باملرض ابلغت
ع �ل ��ى اث� ��ره� ��ا امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة
للصحة الحيوانية ومركز االنذار
امل�ب�ك��ر ل ��دول الخليج الت�خ��اذ كل
االج��راءات الوقائية السيما بعد
ظ�ه��ور ح��االت ل�لاص��اب��ة ف��ي دول
مجاورة.

ه � ��ذه ال ��ري ��اض ��ة م �م ��ارس ��ة م �م �ي��زة م��ا
انعكس على زي��ادة اإلق�ب��ال ف��ي أع��داد
ال��راغ�ب�ين بالتسجيل واالن�ض�م��ام إلى
ال� �ن ��ادي ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أن � ��واع ال��رم��اي��ة
وخصوصا صغار السن.
م��ن ج��ان �ب��ه أك ��د امل �س ��ؤول وامل� ��درب
ف ��ي ري ��اض ��ة ال �ت ��زل ��ج ع �ل��ى ال �ع �ج�لات
الكابنت عمر الفيلكاوي أنه يتم تنظيم
م �س��اب �ق��ات وف �ع��ال �ي��ات ب��ان �ت �ظ��ام ف��ي
الصالة بني املتزلجني إلضفاء األجواء
اإلي �ج��اب �ي��ة ب�ي�ن امل �ش��ارك�ي�ن م�ب�ي�ن��ا أن
فكرة إنشاء فريق التزلج في الكويت
ج � � ��اءت ب � �م � �ب ��ادرة ش �ب��اب �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة
خ��ال�ص��ة لنشر م�ف�ه��وم ه��ذه ال��ري��اض��ة
التي تحظى بإقبال واسع حول العالم.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م��دي��ر إدارة م��راك��ز
ال�ش�ب��اب ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة

خ ��ال ��د ال �س �ب �ي �ع��ي إن ال �ه �ي �ئ ��ة ت�ق�ي��م
ع ��ددا م��ن ال �ب �ط��والت ف��ي ري��اض��ة ك��رة
ال� �ق ��دم ف ��ي م�ل�اع��ب ال �ق��ري��ة ل �ب��ث روح
الحماس والسعادة بني األبناء وكان
آخ��ره��ا بطولة م��راك��ز الشباب الثانية
لسباعيات كرة القدم ونال لقبها فريق
مركز شباب الجهراء.
وأض � � � ��اف ال �س �ب �ي �ع ��ي أن ال �ل �ج �ن��ة
امل�ش��رف��ة ع�ل��ى ال�ق��ري��ة ع�م��دت إل��ى فتح
م �ل�اع ��ب ال � �ق ��ري ��ة ل �ل �ج �م �ي��ع مل �م��ارس��ة
ري��اض��ة ك��رة ال �ق��دم لتشجيع الشباب
الصغار وك��ذل��ك الكبار على ممارسة
ال ��ري ��اض ��ة م �ش �ي��دا ب� �ت� �ع ��اون ال �ل �ج �ن��ة
والهيئة في تنظيم ع��دد من األنشطة
الرياضية في القرية.

جانب من األنشطة الرياضية في قرية صباح األحمد التراثية

الجامعة المفتوحة تنضم إلى الشبكة
المعرفية بالتخطيط
ابرمت االم��ان��ة العامة للتخطيط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ع��رب �ي��ة
امل�ف�ت��وح��ة م��ذك��رة ت �ع��اون وذل ��ك في
اط � � � ��ار س �ع �ي �ه ��ا ل� �ت ��اس� �ي ��س ش �ب �ك��ة
م�ع��رف�ي��ة ت �ض��م ال �ج��ام �ع��ات وم��راك��ز
االبداع واالبتكار.
وقالت االمانة في بيان صحافي
ان االم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي
وقع املذكرة عن االمانة فيما وقعها
من جانب الجامعة العربية املفتوحة
رئيستها د .موضي الحمود.
ونقل البيان ع��ن امل�ه��دي قوله ان
فكرة التعاون مع الجامعة العربية
املفتوحة تاتي في اطار دعم مفهوم
االق �ت �ص ��اد امل �ع��رف��ي وال� �ت� �ع ��اون مع
املؤسسات التعليمية واك��د مهدي
التزام االمانة العامة بتاسيس شبكة
م �ع��رف �ي��ة ت �ض��م ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة
امل�ف�ت��وح��ة امل�ن�ت�ش��رة ف��ي ال�ع��دي��د من
ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة وت �م �ت �ل��ك خ �ب ��رات

جانب من اجتماع األمانة العامة للتخطيط مع الجامعة العربية املفتوحة

ك �ب �ي��رة ف ��ي امل � �ج ��االت االس �ت �ش��اري��ة
واالقتصادية ما من شأنه ان يساهم
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق االه� � ��داف ال �ت��ي تطمح
االمانة العامة إلى تحقيقها.
واوض� � � ��ح ان ال �ش �ب �ك��ة امل �ع��رف �ي��ة
ل�ل�ام ��ان ��ة ب ��ات ��ت ت �ض ��م اض� ��اف� ��ة ال ��ى
ال � �ج � ��ام � �ع � ��ة ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة امل� �ف� �ت ��وح ��ة
ج�ه��ات اخ ��رى منها امل�ع�ه��د العربي
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للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم
ال �ع �ل �م��ي وب ��رن ��ام ��ج االم � ��م امل �ت �ح��دة
االنمائي ما يمكن االمانة من تلبية
احتياجاتها في مجال االستشارات
والتدريب.
ونقل البيان عن د .الحمود قولها
ان التخطيط ف��ي الكويت ب��دأ ياخذ
م �ن �ح��ى م� �ت� �ط ��ورا م� ��ع وج� � ��ود وع��ي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

واض��ح ل��دى املواطنني بما تقوم به
ال��دول��ة من خطط تنموية الفتة الى
اهمية ذلك خاصة في ضوء الظروف
االقتصادية واالجتماعية التي تمر
بها املنطقة.
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