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الجيران :إبطال
مكافحة الفساد
ال يؤثر على التحقيق
في جرائم المال العام

الحمود :ترشيد
اإلنفاق والحد من
الهدر واجب شرعي
ومسؤولية وطنية

الهالل األحمر:
نجسد منهج
الكويت الثابت في
األعمال الخيرية

تخصيص ساعتين لبحث األوضاع االقتصادية والدعوم مع الحكومة

األولويات :مناقشة قوانين الوكاالت
والبلدية ومدينة الحرير األسبوع المقبل
ح��ددت لجنة األول��وي��ات البرملانية
في اجتماعها امس أولويات مجلس
األمة لجلسته املقبلة املقرر عقدها في
التاسع م��ن فبراير ال�ج��اري وأب��رزه��ا
ق��ان��ون ال��وك��االت التجارية بمداولته
ال �ث��ان �ي��ة وث �ل��اث ات �ف��اق �ي��ات خ��ارج �ي��ة
م�ن�ه��ا اتفاقية ال�ت�ش�ج�ي��ع وال�ح�م��اي��ة
امل�ت�ب��ادل��ة ل�لاس�ت�ث�م��ارات ب�ين الكويت
وامل �ك �س �ي��ك اض ��اف ��ة ال� ��ى ت�خ�ص�ي��ص
س��اع �ت�ي�ن مل �ن��اق �ش��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ش��أن
األوضاع االقتصادية والدعوم
ك�م��ا ح ��ددت اللجنة ق��ان��ون مدينة
الحرير املقدم من الحكومة حيث إنه
م ��ن امل �ق ��رر أن ت�ج�ت�م��ع ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة البرملانية األحد املقبل ملناقشة
ال �ق ��ان ��ون ورف� �ع ��ه ال� ��ى امل �ج �ل��س حتى
ي� � � ��درج ع� �ل ��ى ج� � � ��دول أع � �م � ��ال ج �ل �س��ة
الثالثاء املقبل.

كما يناقش املجلس أيضا تقرير
لجنة املرافق بشأن املرسوم بالقانون
رقم  119لسنة  2013في شأن تأجيل
ت�ش�ك�ي��ل امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ال ��ى ج��ان��ب
مشروع قانون البلدية الجديد املقرر
أن تحيله الحكومة الى املجلس.
من جهة أخ��رى ق��ال رئيس اللجنة
ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ان األرق ��ام
والشرائح التي أعلن عنها بخصوص
البنزين والكهرباء مجرد اقتراحات
ح �ك��وم �ي��ة وامل �ج �ل��س س� �ي ��درس األم ��ر
وي ��واف ��ق ع �ل��ى م��ات�ق�ت�ض�ي��ه امل�ص�ل�ح��ة
العامة نافيا ماتردد عن إلغاء الدعم
ك ��ام�ل�ا م �ق ��اب ��ل ت �ع ��وي ��ض امل ��واط �ن�ي�ن
بمبالغ نقدية.
تفاصيل (ص)03

تلفزيون المجلس
 د .محمد الفيلي :إقرار قانون مكافحة الفسادخطوة تاريخية للسلطتين

 أحمد الرميحي :لم نرصد تدخال حكوميا في عملالهيئة خالل الفترة المبطلة

تفاصيل (ص)07

ملف «الدستور»
األسئلة في الفصول التشريعية:
 الفصل الثامن 2319 :سؤاال و 1304أجوبةفي  924يوما
 الفصل التاسع 3010 :أسئلة و 2042جوابافي  1438يوما
 الفصل العاشر 2995 :سؤاال و 2412جوابافي  1032يوما

تفاصيل (ص)13-08

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

الشايع :رفع أسعار البنزين
اليحتاج إلى قانون
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
أن ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ق��دم ش��رائ��ح
وأرقاما تتعلق بخفض الدعوم.
مشيرا إل��ى أن األم��ر سيكون
ع� �ب ��ارة ع ��ن ت��رش �ي��د اس �ت �ه�لاك

الخدمات وتخفيض املصاريف
ولن يقترب من جيب املواطن.
وأض� � � � ��اف ال � �ش� ��اي� ��ع أن رف ��ع
ال�ب�ن��زي��ن ال ي�ح�ت��اج إل��ى ق��ان��ون
وب ��إم� �ك ��ان ال �ح �ك��وم��ة أن ت��رف��ع

إصدار البطاقة
المدنية بـ  5دنانير
بدءا من أبريل

األسعار ولكن ال��زي��ادة ستكون
معقولة.
تفاصيل (ص)03

الموارد البشرية :إنجاز البديل
االستراتيجي خالل االنعقاد الجاري
ق��ال رئيس لجنة تنمية امل��وارد
البشرية الوطنية البرملانية النائب
د.خ�ل�ي��ل أب ��ل :ات�ف�ق�ن��ا ك��أع�ض��اء في
ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى ان ي � �ك ��ون ال �ب��دي��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي م �ت �ع �ل �ق��ا ب �ث�لاث��ة
أش �ي��اء أول �ه��ا ن�ظ��ام س�ل��م ال��روات��ب
الجديد والثاني تطوير منظومة
العمل بالقطاع الحكومي والثالث

تنظيم ودع��م العمالة الوطنية في
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وع �ل��ى اس��اس�ه��ا
س �ن �ب �ح��ث ك� ��ل واح� � � ��دة ع �ل ��ى ح ��دة
مرجحا إن�ه��اء التقرير خ�لال دور
االنعقاد الجاري.
وتابع :هناك خ�لاف على ادراج
امل��وظ �ف�ين ال�ح��ال�ي�ين ض�م��ن اح�ك��ام
ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي وع �ل��ى أم��ل

ح� �س ��م ه� � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب خ �ل ��ال دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� �ح ��ال ��ي الف� �ت ��ا ال � ��ى ان
ال� �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي م��رت �ب��ط
ب��اإلص�لاح االق �ت �ص��ادي ومعالجة
امليزانية العامة.
تفاصيل (ص)04

أع� � �ل� � �ن � ��ت ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ع��ن نيتها
ت�ع��دي��ل رس ��وم إص� ��دار ال�ب�ط��اق��ة
امل� ��دن � �ي� ��ة ل� �ت ��رت� �ف ��ع إل� � ��ى خ �م �س��ة
دن��ان�ي��ر ب�ع��د أن ك��ان��ت دي�ن��اري��ن
وت � �ع ��دي� ��ل رس� � � ��وم ب� � ��دل ال �ف ��اق ��د
م ��ن ع �ش��رة ال� ��ى ع �ش��ري��ن دي �ن��ار
وس �ي �ب��دأ ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل
إبتداء من شهر ابريل املقبل.
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
م �س��اع��د م �ح �م��ود ال�ع�س�ع��وس��ي
إن ه��ذه ال��زي��ادة ج ��اءت ال�ت��زام��ا
ب �ت��وص �ي��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
م�ش�ي��را إل ��ى أن ت�ك��ال�ي��ف إص ��دار
البطاقة تتجاوز أرب�ع��ة دنانير
ون� �ص ��ف ال ��دي � �ن ��ار ف� ��ي ح�ي��ن أن
ال��رس��وم امل�ط�ب�ق��ة دي �ن��اران فقط.
وأن الهيئة قد انتهت من تعديل
ال � �ب� ��رام� ��ج ع� �ل ��ى األن� �ظ� �م ��ة وف ��ق
الرسوم الجديد.
تفاصيل (ص)15
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نائب األمير استقبل مشعل األحمد والمحمد
ووزيرين مغربيين

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ق �ص��ر ب�ي��ان
ص �ب��اح ام ��س ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح��رس
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل األح� �م ��د
واس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ن ��اص ��ر
املحمد.

كما استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول��ي العهد كال من وزي��ر الداخلية
ب��امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة محمد
ح �ص��اد ووزي � ��ر االق �ت �ص��اد وامل��ال �ي��ة

ومستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

م �ح �م��د ب��وس �ع �ي��د وذل � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
زيارته للبالد حامال رسالة شفوية
إل ��ى ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال � �ص � �ب ��اح م � ��ن أخ � �ي� ��ه امل � �ل� ��ك م �ح �م��د
ال� � �س � ��ادس م� �ل ��ك امل �م �ل �ك ��ة امل �غ��رب �ي��ة
الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية

ال �ط �ي �ب��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
والشعبني الشقيقني وس�ب��ل تعزيز
التعاون بينهما في املجاالت كافة.
حضر املقابلة املستشار بديوان
س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ض ��اري ال�ع�ث�م��ان
ونائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح ورئيس املراسم

وال �ت �ش��ري �ف��ات ب� ��دي� ��وان س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك الحمود.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول��ي العهد سفير اململكة العربية
السعودية الشقيقة ل��دى الكويت د.
عبدالعزيز الفايز حامال رسالة إلى
حضرة صاحب السمو أمير البالد

م��ن أخ�ي��ه خ��ادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشقيقة.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح.

الغانم يستقبل نائب مدير هيومان رايتس واللوغاني
رئيس حزب
المجموعة البرلمانية
متعددة االحزاب
البريطاني غادر البالد

رئيس مجلس األمة مستقبال نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس نائب
م ��دي ��ر م �ن �ظ �م��ة (ه� �ي ��وم ��ان راي �ت ��س
ووت��ش) في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا جو ستورك ترافقه
ال �ب ��اح �ث ��ة ب �ق �س��م ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
وشمال أفريقيا في املنظمة بلقيس
ويلي.

ويتسلم من اللوغاني كتاب (الشيخ مبارك الصباح :مجموعة من الوثائق والرسائل)

وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
ح �ق��وق االن �س��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب
جمال العمر.
كما استقبل رئيس مجلس األمة

م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
ال�ب��اح��ث ال�ك��وي�ت��ي ب��اس��م اللوغاني
ال��ذي أه��دى الرئيس الغانم كتابني
ب� � �ع� � �ن � ��وان (م� � ��وس� � ��وع� � ��ة ال� ��وث� ��ائ� ��ق

ال � �ع� ��دس� ��ان � �ي� ��ة) و(ال � �ش � �ي � ��خ م� �ب ��ارك
ال� �ص� �ب ��اح :م �ج �م��وع��ة م ��ن ال��وث��ائ��ق
والرسائل).

غ ��ادر ال �ب�لاد أم��س رئيس
ح ��زب امل �ج �م��وع��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
متعددة االحزاب البريطاني
د .فيليب لي وال��وف��د املرافق
له وذلك عقب اختتام زيارته
ال��رس �م �ي��ة .وض ��م ال ��وف ��د كال
م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ف � ��ي ال� �ب ��رمل ��ان
ال�ب��ري�ط��ان��ي ستيفن فيلبس
وري �ب �ي �ك��ا ه ��اري ��س وك��ري��س
اي �ف �ي �ن��س وك ��ري ��س ل �ي��زل��ي و
كيفني جونز.
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برلمان

الوكاالت التجارية ومدينة الحرير ومرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي أبرز األولويات
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األولويات :مناقشة األوضاع االقتصادية
والدعوم في الجلسة المقبلة
ح��ددت لجنة االول��وي��ات البرملانية
البرملانية اجتماعها أم��س أول��وي��ات
مجلس االمة لجلسته املقبلة وأبرزها
ق��ان��ون ال��وك��االت التجارية بمداولته
ال �ث��ان �ي��ة وث �ل��اث ات �ف��اق �ي��ات خ��ارج �ي��ة
وت � �خ � �ص � �ي� ��ص س � ��اع� � �ت �ي��ن مل� �ن ��اق� �ش ��ة
الحكومة بشأن األوضاع االقتصادية
وال � ��دع � ��وم وم � �ش� ��روع ق ��ان ��ون م��دي �ن��ة
ال� �ح ��ري ��ر وم� ��رس� ��وم ت��أج �ي��ل ت�ش�ك�ي��ل
املجلس البلدي.
وب � �ي ��ن م � �ق � ��رر ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ ��ب أح �م ��د الري ف��ي
تصريح للصحافيني أمس ان اللجنة
ان �ت �ه��ت ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا وال �ح �ك��وم��ة

بتحديد جدول اعمال الجلسة املقبلة
املقرر عقدها في التاسع من فبراير.
وأوض� � ��ح الري ان� ��ه وب �ع��د ان �ت �ه��اء
امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س �ت ��ه امل� �ق� �ب� �ل ��ة م��ن
ال � �ت � �ص ��دي ��ق ع � �ل ��ى امل � �ض� ��اب� ��ط وب� �ن ��د
االسئلة واإلحاالت سيناقش املجلس
ق��ان��ون ال��وك��االت التجارية بمداولته
الثانية وثالثة تقارير للجنة الشؤون
الخارجية بشأن االتفاقيات الخارجية
ومنها اتفاقية التشجيع والحماية
امل�ت�ب��ادل��ة ل�لاس�ت�ث�م��ارات ب�ين الكويت
واملكسيك ومن ثم تخصيص ساعتني
مل �ن��اق �ش��ة ال �ح �ك��وم��ة ح� ��ول األوض � ��اع
االقتصادية والدعوم وذلك بناء على

الزلزلة ينفي ما تردد عن
إلغاء الدعم مقابل تعويض
المواطنين نقدا
ق� ��ال رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة إن
األرقام والشرائح التي أعلن عنها
ب �خ �ص��وص ال �ب �ن��زي��ن وال �ك �ه��رب��اء
اق � �ت� ��راح� ��ات ح �ك��وم �ي��ة وامل �ج �ل��س
س� � �ي � ��درس األم � � � ��ر وي� � ��واف� � ��ق ع �ل��ى
م� ��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
وم �ص �ل �ح ��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن م �ض �ي �ف��ا:
وعموما لن نقبل بأي شيء يمس
جيب املواطن ولكننا بحاجة إلى
تقييم األوض� ��اع ق�ب��ل االت �ف��اق مع
الحكومة على آلية معالجة العجز
في امليزانية.
وب� �خ� �ص ��وص م �ن��ح امل��واط �ن�ي�ن
مبالغ نقدية تعويضية ف��ي حال
خ �ف ��ض ال � ��دع � ��وم أوض � � ��ح ان ه ��ذا
اق �ت��راح ق��دم��ه ال�ب�ن��ك ال��دول��ي على
مجلس األم��ة ف��ي ح��ال رف��ع جميع
ال ��دع ��وم ع ��ن ال �ب �ن��زي��ن وال �ك �ه��رب��اء
ولكن الحكومة أوضحت أنه حتى
أسعار البنزين والكهرباء املعدلة
ت�ب�ق��ي ع �ل��ى ال ��دع ��وم وه �ن ��اك دع��م
ي �ص��ل إل � ��ى ٧٠و ٨٠ف��ي امل �ئ��ة و أن
الحكومة ت��رى أنها لم تقم بإلغاء
ال��دع��م ك��ام�لا ح�ت��ى ي�ت��م تعويض
امل��واط �ن�ي�ن ب�م�ب��ال��غ ن �ق��دي��ة ول�ي��س
ف��ي حسبان الحكومة دف��ع مبالغ
ن �ق��دي��ة .وت�ع�ق�ي�ب��ا ع�ل��ى امل �ش��رووع
ال �ح �ك��وم��ي ل �ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ة ق��ال
الزلزلة إن القانون الجديد تضمن

طلب مقدم من بعض النواب.
وأش� ��ار ال ��ى ان امل�ج�ل��س سيناقش
ك��ذل��ك م�ش��روع ق��ان��ون م��دي�ن��ة الحرير
املقدم من الحكومة حيث من املقرر ان
تجتمع لجنة املرافق العامة البرملانية
ي ��وم االح ��د ال �ق ��ادم مل�ن��اق�ش��ة ال�ق��ان��ون
ورف�ع��ه ال��ى املجلس حتى ي��درج على
ج��دول اع�م��ال جلسة ال�ث�لاث��اء اضافة
الى تقرير لجنة املرافق بشأن املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  ١١٩ل�س�ن��ة  2013في
ش��أن تأجيل تشكيل املجلس البلدي
ال ��ى ج��ان��ب م �ش ��روع ق ��ان ��ون ال�ب�ل��دي��ة
الجديد املقرر ان تحيله الحكومة على
املجلس.

الشايع :رفع أسعار البنزين
اليحتاج إلى قانون
اك ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع أن
الحكومة ستقدم شرائح وأرقاما
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �خ� �ف ��ض ال� � ��دع� � ��وم وأن
األم ��ر س�ي�ك��ون ع �ب��ارة ع��ن ترشيد
اس �ت �ه�ل�اك ال� �خ ��دم ��ات وت�خ�ف�ي��ض
امل �ص��اري��ف ول��ن ي�ق�ت��رب م��ن جيب
املواطن.
وأض� � � � � � ��اف :ات� � ��وق� � ��ع أن ي� �ك ��ون
الترشيد في صالح املواطنني من

د .يوسف الزلزلة

م ��واد ج��دي��دة ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�غ��رام��ات
وال �ع �ق ��وب ��ات ت �ح �ت��اج إل� ��ى إع� ��ادة
نظر خصوصا أن هناك مخالفات
قديمة وال�ق��ان��ون يريد تصويبها
اآلن م�ط��ال�ب��ا ب�ت�ج��ري��م ج�م�ي��ع من
م ��رر امل �خ��ال �ف��ات ول �ي��س أص �ح��اب
ال �ب �ي��وت ح�ت��ى امل��وظ��ف ال ��ذي م��رر
يجب أن يعاقب بمعنى أن القانون
يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر.
وتابع :نحن في مكتب املجلس
ط�ل�ب�ن��ا م��ن ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
البرملانية تجهيز القانون وعموما
م��ا ن�ح�ت��اج��ه ق��ان��ون م�ت�ك��ام��ل يقر
كمداولة أول��ى في الجلسة املقبلة
ث� ��م ي � �ع ��اد إل� � ��ى ال �ل �ج �ن ��ة إلض ��اف ��ة
التعديالت التي ستقدم عليه.
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خالل خفض الفواتير املعتادة ألن
اقرار الشرائح سيدفع املواطن إلى
ال �ت��رش �ي��د ورب �م��ا ت �ك��ون ف��ات��ورت��ه
ال �ش �ه��ري��ة أق� ��ل م �م��ا اع� �ت ��اد دف �ع��ه
ورف � � ��ع ال� �ب� �ن ��زي ��ن ال ي� �ح� �ت ��اج إل ��ى
قانون وبإمكان الحكومة أن ترفع
األس� �ع ��ار ول �ك��ن ال ��زي ��ادة س�ت�ك��ون
معقولة وامل��واط��ن س�ي��دف��ع زي��ادة
نحو م��ن  ٨دنانير إل��ى  ١٥دينارا

شهريا حسب البنزين املستخدم.
وط��ال��ب ب�ت�خ�ف�ي��ض امل �ص��اري��ف
غير ال�ض��روري��ة وال�ت��ي فيها هدر
ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام ق �ب��ل ال� �ب ��دء ف ��ي رف��ع
ال� ��دع� ��وم وال �ت��رش �ي��د ف ��ي اإلن� �ف ��اق
مشيرا إلى أن إيقاف الهدر سيقلل
املصاريف ويزيد اإليرادات آليا.
فيصل الشايع

الكندري :الرؤية الحكومية لرفع الدعم
عن الكهرباء غير واضحة
قال النائب فيصل الكندري إن
الرؤية الحكومية حول موضوع
رفع الدعم عن الكهرباء لم تتضح
الى هذه اللحظة ما يؤكد ضعف
العمل الحكومي تجاه ما يمر به
البلد م��ن ازم��ة اق�ت�ص��ادي��ة نظير
استمرار هبوط اسعار النفط.
واش� ��ار ال �ك �ن��دري ف��ي تصريح
لـ«الدستور» الى انه من الواضح
ان ي�ك��ون ه�ن��اك ن�ظ��ام ش��رائ��ح او
ب�ط��اق��ات مسبقة ال��دف��ع ول�ك��ن لم
يتبني لنا ماذا ستقدم الحكومة
او كيفية تطبيقها وطرحها.

وش��دد ال�ك�ن��دري على ض��رورة
ان ت� � �ك � ��ون ال � � ��رؤي � � ��ة وال � �ت� ��وج� ��ه
الحكومي ملثل ه��ذا االم��ر بمعزل
ع��ن امل��واط��ن وال ي�م��س م��دخ��ول��ه
وستكون الع�ض��اء مجلس االم��ة
وق�ف��ه ج ��ادة اذا ف�ك��رت الحكومة
التعرض للمواطنني والتضييق
عليهم في معيشتهم.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري إن � � ��ه ي �ج��ب
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ت� ��وج� ��ه ال ��ى
اص� � �ح � ��اب ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ك� �ب� �ي ��رة
وامل�ص��ان��ع وال�ج�ه��ات الحكومية
وع �ل��ى رأس �ه��ا ال �ق �ط��اع النفطي

ال ��ذي ي��أخ��ذ دع��م «ف�ل�س�ين» على
ال �ك �ه��رب��اء وب��امل �ق��اب��ل ال �ك �ه��رب��اء
ت ��أخ ��ذ م �ن �ه��م «ف � �ي� ��ول» ب��ال�س�ع��ر
العاملي مشيرا إل��ى أن التناقض
الحكومي -الحكومي امر غريب.
واض� ��اف ال �ك �ن��دري ان اع�ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ون � ��واب االم��ة
بانتظار ما تقدمه الحكومة في
ه��ذا ال �ص��دد ول �ك��ل ح��دث حديث
ول �ك��ن اع �ل �ن �ه��ا ع �ب��ر صحيفتكم
ال � �غ� ��راء امل� ��واط� ��ن ل� ��م ول � ��ن ت�م��س
عيشته يا حكومة.

فيصل الكندري
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مرتبط باإلصالح االقتصادي ومعالجة الميزانية العامة وتطبيقه على الموظفين الجدد

الموارد البشرية :إنجاز البديل االستراتيجي
خالل دور االنعقاد الجاري
ع �ل��ق ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل أب ��ل على
م� � ��ا أث� � �ي � ��ر م� � ��ن دع� � � � ��وى الس� �ت� �ق ��ال ��ة
تسعة ن��واب م��ن املجلس بقوله :ان
م ��ن ح ��ق ال �ن��ائ��ب ان ي� �م ��ارس دوره
الدستوري والالئحي متى ما شاء
وال ي�ج��ب ال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ه ��ذا ال ��دور
واالس � ��اءة ل�ه��ذا ال�ح��ق الف�ت��ا ال��ى ان
ه��ذا ه��و رأي��ه شخصي منذ ان قدم
س��اب �ق��ا خ�م�س��ة ن� ��واب اس�ت�ق��االت�ه��م
م ��ن م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي ذل� ��ك ال �ح�ين
وم��ا زال ن�ف��س ال ��رأي اآلن ول��م يكن
ب��ودن��ا ان يستقيل اخ��وت�ن��ا ال�ن��واب
ال � �س ��اب � �ق ��ون وال� � �ي � ��وم ن � �ق� ��ول ن �ف��س
ال �ش��يء ط��امل��ا م ��ارس ال �ن��ائ��ب دوره
وف ��ق ال��دس �ت��ور وال�لائ �ح��ة م��ن حقه
لكن ان يترك ويمارس العمل خارج
األط��ر الدستورية والقانونية فهذا
ُ
مستنكر ومرفوض.
وب�ين بقوله :قلنا م��ن قبل ان من
ح ��ق ال � �ن� ��واب ال �خ �م �س��ة االس �ت �ق��ال��ة
اذا ْ
رأوا ان ال �ه��دف إي �ص��ال رس��ائ��ل
سياسية او القيام ب��دور دستوري
داعيا لشكر كل نائب يمارس دوره
البرملاني وف��ق ال��دس�ت��ور والالئحة
مشددا على رفضه ممارسة أعمال
خارج اإلطارين.
واشار أبل :محبذ أن يقوم النائب
ب � � ��دور االع � � �ت� � ��راض واالس� �ت� �ه� �ج ��ان

مل �س��أل��ة وف� ��ق ال�ل�ائ �ح ��ة وال ��دس �ت ��ور
الف �ت��ا ال ��ى ان امل ��واء م ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل �ق��رار االس �ت �ق��ال��ة ي �ح��دده��ا ال�ن��ائ��ب
وي� �ح ��دده ��ا ال� � ��رأي ال� �ع ��ام ف � ��إذا رأى
ال �ن��ائ��ب ت ��وف ��ر امل� ��واء م� ��ة ف �م��ن ح�ق��ه
ممارسة هذه الخطوة السياسية.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر وبصفته رئيس
ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي ��ة امل� � � � � ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة
الوطنية البرملانية ق��ال خليل أب��ل:
اتفقنا كأعضاء للجنة على ان يكون
البديل االستراتيجي متعلقا بثالثة
أش �ي��اء أول �ه��ا ن �ظ��ام س �ل��م ال��روات��ب
ال�ج��دي��د وال �ث��ان��ي ت�ط��وي��ر منظومة
العمل بالقطاع الحكومي والثالث
تنظيم ودع��م العمالة الوطنية في
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص وع� �ل ��ى اس��اس �ه��ا
س �ن �ب �ح��ث ك � ��ل واح � � � ��دة ع� �ل ��ى ح ��دة
م��رج�ح��ا إن �ه��اء ال�ت�ق��ري��ر خ�ل�ال دور
االنعقاد الجاري.
وكشف :نحن أمامنا اقرار تطبيق
البديل االستراتيجي على العمالة
الجديدة التي تدخل منظومة العمل
بعد اقرار القانون وهذا متفق عليه
وسيتم العمل به في صياغة التقرير
الخاص بالبديل االستراتيجي.
وت��دارك بقوله :هناك خالف على
ادراج امل ��وظ �ف�ي�ن ال �ح��ال �ي�ي�ن ض�م��ن
احكام البديل االستراتيجي وعلى
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أم ��ل ح�س��م ه ��ذا ال�ج��ان��ب خ�ل�ال دور
االنعقاد الحالي.
وب� � �ي � ��ن :دون ش� � ��ك ان ال � �ب ��دي ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي م��رت �ب��ط ب��ال �ظ��روف
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ول� ��م ت �ب �ل �غ �ن��ا اي م��ن
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ح��دي �ث��ات
ج � � ��دي � � ��دة مل� ��واق � �ف � �ه� ��ا م � � ��ن ال � �ب� ��دي� ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى اث� ��ر ال �ظ��روف
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ن �ع �ي �ش �ه��ا االن
الف�ت��ا ال��ى ان ال�ب��دي��ل االستراتيجي
م ��رت� �ب ��ط ب � ��اإلص �ل��اح االق � �ت � �ص ��ادي
وم�ع��ال�ج��ة امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة خاصة
ان ه �ن��اك اع ��وج ��اج ��ا ب�ي�ن ف ��ي سلم

ال��روات��ب للعاملني في ال��دول��ة وهذا
من ضمن املنظوراألشمل لإلصالح
االقتصادي.
وك � �ش� ��ف ع � ��ن ان ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي��ة
امل � ��وارد س�ت�ط�ل��ب م��ن م�ج�ل��س االم��ة
ت�ف��وي�ض�ه��ا للنظر ف�ي�م��ا ت�ت��وج��ه له
جهات بالدولة من تقليص االيفاد
للبعثات ال��دراس �ي��ة او ال � ��دورات او
امل ��ؤت � �م ��رات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة الت �خ��اذ
ق��رار بشأن ما قد يحدث من تضرر
للعنصر البشري وتنمية قدراته.
واوض� ��ح :ف��ي ظ��ل تقلص امل ��وارد
املالية يفترض ان نستثمر االن في

اإلسكانية :تأجيل البت بمقترح إلغاء
الرقابة المسبقة على مشاريع السكنية
عقدت اللجنة االسكانية البرملانية
اج �ت �م��اع �ه��ا أم � ��س مل �ن��اق �ش��ة ع � ��دد م��ن
االق�ت��راح��ات بقوانني حيث انتهت الى
ت��أج �ي��ل ال �ب��ت ب�م�ق�ت��رح ال �غ��اء ال��رق��اب��ة
املسبقة على مشاريع املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ملزيد من الدراسة.
وق ��ال م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب سعود
الحريجي ف��ي تصريح صحافي عقب
االج�ت�م��اع ان االج�ت�م��اع عقد بحضور
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون االس �ك��ان ي��اس��ر
ابل واملدير العام لبنك االئتمان صالح
امل�ض��ف م�ش�ي��را ال��ى ان امل�ش��اري��ع التي
ت�ق��وم بها وزارة االس�ك��ان بحاجة الى
تسخير بعض القوانني اال ان اللجنة
االس �ك��ان �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ارت � ��أت ت��أج�ي��ل
ال �ب��ت ب�م�ق�ت��رح ال �غ��اء ال��رق��اب��ة املسبقة
ال��ى ح�ين دراس �ت��ه باستفاضة م��ن كل
الجوانب تمهيدا للتصويت عليه.

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية أمس

تنمية العنصر البشري وبالزيادة
رافضا التوجه من قبل بعض جهات
ال ��دول ��ة ن �ح��و ت�ق�ل�ي��ص ال �ب �ع �ث��ات او
ال��دورات او املؤتمرات التخصصية
وهذا خطأ كبير ومؤشر على سوء
ال��دورات السابقة او أن الدولة ليس
لديها إيمان قاطع باهمية العنصر
ال�ب�ش��ري واالس �ت �ث �م��ار ف�ي��ه وتنمية
قدراته.
وع � �ل� ��ق أب� � ��ل ع� �ل ��ى ق� �ف ��ز م� �ش ��روع
مدينة ال�ح��ري��ر ال��ى ال��واج�ه��ة قائال:
ال �ع �ج��ز امل ��ال ��ي ال �ح��ال��ي رب ض ��ارة
ن��اف�ع��ة ودع��ان��ا ل�لان�ت�ب��اه والتفكير
وال �ع �م��ل ال �ج��اد وال� �ب ��دء ب��امل�ش��اري��ع
واالن �ش �ط��ة وال �ق��وان�ي�ن ذات ال�ص�ل��ة
بتنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل مشيرا الى
ان��ه امل �ش��روع ك�م��ا ان ل��ه كلفة مالية
ف�ل��ه م� ��ردود اق �ت �ص��ادي واج�ت�م��اع��ي
اي �ج��اب��ي ع �ب��ر ت �ن��وي��ع امل �ش��روع��ات
بانظمة ال بي او تي وال بي بي تي
والبد من االسراع بالدفع بها ولكن
ضمن إط��ار ضامن لتحقيق عوائد
للدولة واملجتمع.
وب �ي�ن ان االج �ت �م ��اع ك� ��ان ف��رع�ي��ا
ل�ت�ع��ذر اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب ال�ق��ان��ون��ي
ع� �ل ��ى اث� � ��ر اع� � �ت � ��ذار ب� �ع ��ض أع� �ض ��اء
اللجنة.

سنطلب تفويض
المجلس لنظر
توجهات تقليص
البعثات والدورات
والمؤتمرات
المواءمة
السياسية لقرار
استقالة األعضاء
يحددها النائب
والرأي العام

الهاجري :ما أسباب انهيار
مسجد مدينة صباح األحمد؟
ق ��دم ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
االس � �ك� ��ان ياسر أب � ��ل ج � ��اء ف �ي��ه:
ن �م��ى إل ��ى ع �ل �م��ي ان �ه �ي��ار مسجد
تحت االنشاء ضمن مشروع بناء
مدرسة بمدينة صباح االحمد.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:
 ما الجهة الفنية املشرفة علىامل � �ش � ��روع وه � ��ل ت �م ��ت اح��اط �ت �ك��م
ب��أس �ب��اب ان �ه �ي��ار امل �س �ج��د ت�ح��ت
االنشاء؟
 م��ا ال�خ�ط��وات ال�ت��ي اتخذتهاال��وزارة في التحقيق من االسباب
الحقيقية النهيار املسجد ومن ثم
تحديد املسؤولية بشأنه؟
 ن��رج��و ت��زوي��دن��ا بنسخة منال� �ع� �ق ��د وم�ل�اح� �ق ��ه ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق

ماضي الهاجري

ب��ال �ك �م �ي��ات وامل ��واص� �ف ��ات ال�ف�ن�ي��ة
وال � �ش� ��روط ال �خ ��اص ��ة ب ��اإلش ��راف
الهندسي.
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اقترح نقل الثكنات العسكرية إلى أطراف البالد

الجيران :ال أثر إللغاء هيئة مكافحة
الفساد على المحاكمات الجنائية
ع� �ق ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال�ج�ي��ران ع�ل��ى إج��اب��ة وزي ��ر ال�ع��دل
وزي��ر االوق��اف الشؤون االسالمية
ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع ب �ش��أن ال�ق�ض��اي��ا
التي رفعتها ال��دول��ة بشأن جرائم
متعلقة بالفساد وشبهة التربح
غير امل �ش��روع وال�ت�ع��دي على امل��ال
ال� �ع ��ام .ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح�ف��ي ي��وم
أم��س ق��ائ�لا :إن ال �ب�لاغ��ات امل�ق��دم��ة
لهيئة م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ال تخرج
عن بالغات جرائم مؤثمة بموجب
ق��ان��ون مكافحة ال�ف�س��اد وب�لاغ��ات
عن جرائم مؤثمة بموجب قوانني
أخرى.
أوض � ��ح ال �ج �ي��ران ان ال �ب�لاغ��ات
عن جرائم مؤثمة بموجب قانون
مكافحة ال�ف�س��اد الم�ج��ال لبحثها
بعد إبطال املرسوم بقانون رقم 24
لسنة  2012بإنشاء الهيئة العامة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية قد قضي
الن ال� �س� �ن ��د ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل �ت �ج��ري��م
األف �ع��ال م�ح��ل ال �ب�لاغ��ات ق��د ال�غ��ي
بحكم املحكمة الدستورية.
وتابع الجيران ام��ا بالغات عن
ج ��رائ ��م م��ؤث �م��ة ب �م��وج��ب ق��وان�ي�ن

أخ � ��رى وه� ��ي ب�ل�اغ ��ات ق ��د ص ��درت
ق ��وان�ي�ن أخ � ��رى ب�ت�ج��ري�م�ه��ا اال أن
الهيئة اختصت باحالتها للنيابة
ال�ع��ام��ة للتحقيق فيها ومل��ا أبطل
مرسوم انشاء الهيئة فان الجرائم
ال ت �س �ق��ط ف� ��ان ك� ��ان م �ن �ه��ا ل ��م تتم
اح��ال �ت��ه ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ف�ي�ج��ب على
الهيئة ب�ع��د ص ��دور ق��ان��ون جديد
ب��ان�ش��ائ�ه��ا أن ت�ع�ي��د اح��ال�ت�ه��ا أم��ا
م��ا تمت احالته بالفعل قبل حكم
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف��ي الطعن
الصادر بتاريخ  20ديسمبر 2015
املقيد بطعن املباشر رقم  24لسنة
 2015دس�ت��وري فهي قائمة لقيام
قوانينها.
وبني الجيران ان القضاء بإلغاء
قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد
ل �ي��س ل��ه أث ��ر ع �ل��ى س �ي��ر إج � ��راءات
التحقيق واملحاكمة ف��ي القضايا
الجنائية املقدمة بالغاتها من قبل
الهيئة إلى سلطات التحقيق ذلك
أن بطالن أو انعدام صفة املبلغ عن
ال�ج��ري�م��ة ل�ي��س ل��ه أث ��ر ال�ب�ت��ة على
سير إج ��راءات التحقيق م��ادام قد
اتصل علم جهة التحقيق بالواقعة
فالشأن في املواد الجزائية مختلف

د .عبدالرحمن الجيران

تماما ع��ن ب��اق��ي م��واد ال�ق��ان��ون إذ
إن ال �ت �ب �ل �ي��غ ع ��ن ال� �ج ��رائ ��م واج ��ب
واالم �ت �ن��اع ع��ن التبليغ م��ع العلم
م �م��األة للمتهمني ي�ش�ك��ل جريمة
وي�ع��اق��ب ف��اع�ل��ه بعقوبة االم�ت�ن��اع
عن الشهادة عمال بنص امل��ادة ١٤
إجراءات جزائية .مثال ذلك :لو قدم
ش�خ��ص ب�لاغ��ا ع��ن ج��ري�م��ة س��رق��ة
ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ش �خ ��ص م� ��ا ب �م��وج��ب
سند وك��ال��ة م��زور ث��م ثبت ان�ع��دام
س�ن��د ال��وك��ال��ة ب�ح�ك��م ن�ه��ائ��ي أدان
املبلغ بالتزوير ف��إن ذل��ك ل��ن يؤثر

ع�ل��ى س�ي��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق أو املحاكمة
في قضية السرقة اتفاقا بني فقهاء
القانون الفتا الى ان ما ذهب إليه
ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع غ� �ي ��ر ص�ح�ي��ح
وعليه تقديم الدليل.
وذك � � � � ��ر ال � � �ج � � �ي� � ��ران ان س �ل �ط��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ت �م �ل��ك أن ت �ض��ع ي��ده��ا
على مبنى الهيئة املشمع حاليا
ب��ال �ش �م��ع األح� �م ��ر ل �ت �ح��رز ج�م�ي��ع
امل �س �ت �ن��دات واألدل � � ��ة ذات ال�ص�ل��ة
بالقضايا املبلغ عنها سابقا ولو
وقع تحت يدها عرضا مستندات
ت ��دل ع�ل��ى ج��رائ �م��ه ل��م ي�ب�ل��غ عنها
ف ��إن� �ه ��ا ت �م �ل��ك ت� �ح ��ري ��ك ال� ��دع� ��اوى
الجزائية فيها ومباشرة التحقيق
م��ع األم �ن��اء ال�س��اب�ق�ين ف��ي الهيئة
بصفتهم شهودا وكل ذلك مصدره
واجب سلطة التحقيق في مالحقة
ال�ج��رائ��م ومرتكبيها وامل��رج��ع في
ذل ��ك ن �ص��وص ق ��ان ��ون اإلج� � ��راءات
وامل � �ح ��اك � �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ول �ي��س
اجتهادا.
واج� ��اب وزي ��ر ال �ع��دل ع��ن ال�ش��ق
ال �ث��ان��ي م ��ن ال� �س ��ؤال ال� ��ذي وج�ه��ه
النائب عبد الرحمن ال�ج�ي��ران عن
ع� ��دد ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أح �ي �ل��ت ال��ى

دشتي يقترح تعديل قانون إنشاء
هيئة أسواق المال
قدم النائب د.عبدالحميد دشتي
اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديل
امل��ادة ( )33فقرة (  ) 3م��ن القانون
رقم  22لسنة  2015بتعديل بعض
أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة 2010
ب �ش��أن إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل ��ال
وتنظيم نشاط األوراق املالية
وجاء في نص االقتراح:
م ��ادة أول � ��ى :ي �ع��دل ن��ص امل��ادة
( )33فقرة ( )3من القانون لتصبح
كالتالي :نسبة خمسني في املائة 50
 %من األسهم) تخصص بالتساوي
ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن م �م��ن يحملون
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وق ��ت ص��دور
ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال�ث��اب�ت��ة أس�م��اؤه��م
ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
امل��دن�ي��ة ع�ل��ى أن ي�ت��م ت�س��دي��د قيمة
تلك األس�ه��م م��ن االحتياطي العام
ل�ل��دول��ة كمنحة م��ن قبلها شريطة

أن ال يتم التصرف فيها من مالكها
مل��دة ع�ش��ر س �ن��وات ك��ام�ل��ة ت�ب��دأ من
ت��اري��خ ت�م�ل�ك�ه��م ل�ت�ل��ك األس �ه��م مع
أحقيتهم فقط خ�لال تلك امل��دة من
تسلم عوائد تلك األسهم وأرباحه.
م ��ادة ث��ان �ي��ة :ي�ل�غ��ى ك��ل ح�ك��م أو
ن��ص ورد ف��ي أي ق��ان��ون ي�ع��ارض
أحكام هذا القانون.
م��ادة ثالثة :يعمل بهذا القانون
م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن � �ش ��ره ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية .
م � � � � ��ادة راب � � �ع� � ��ة  :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
مجلس ال ��وزراء وال ��وزراء ك��ل فيما
يخصه تنفيذ ه��ذا القانون .وجاء
ف��ي امل��ذك��رة اإلي�ض��اح�ي��ة ل�لاق�ت��راح
بقانون
وم��ن ح�ي��ث إن ال �ن��ص ف��ي امل��ادة
 152من الدستور من أن كل التزام
باستثمار م��ورد من م��وارد الثروة

د .عبدالحميد دشتي

ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة أو م ��رف ��ق م ��ن امل ��راف ��ق
ال�ع��ام��ة ال ي�ك��ون إال ب�ق��ان��ون لزمن
م� � �ح � ��دود وان ت �ك �ف��ل اإلج � � � ��راءات
التمهيدية تيسير أع �م��ال البحث
وال� � �ك� � �ش � ��ف وت � �ح � �ق � �ي ��ق ال� �ع�ل�ان� �ي ��ة
وامل�ن��اف�س��ة وم��ا ن�ص��ت عليه امل��ادة

 153من الدستور من أن كل احتكار
ال ي �م �ن��ح إال ب� �ق ��ان ��ون وال� � ��ى زم ��ن
محدود وكانت الثروات الطبيعية
في البالد تعد من امللكيات العامة
والتي يتملك فيها املواطنون تلك
الحقوق بالتساوي بينهم وإعماال
لتلك املبادئ وتماشيا مع نصوص
امل��واد  17و  20و  21م��ن الدستور
وال� �ت ��ي ج � ��اءت ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن اج��ل
رف� ��ع م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة وت�ح�ق�ي��ق
ال��رخ��اء امل�ع�ي�ش��ي ل�ل�م��واط�ن�ين بما
ي �ن��اس��ب م � ��وارد ال ��دول ��ة وث��روات �ه��ا
الطبيعية وحيث أن تلك الشركات
ه ��ي ش ��رك ��ات ت �ن �م��وي��ة ل �ه��ا ع�لاق��ة
ب ��ال �ث ��روات وج�م�ي�ع�ه��ا م �ل��ك األم ��ة
فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل .

ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ق� ��ال ال �ص ��ان ��ع :مل ��ا ك��ان��ت امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ق��د قضت ف��ي حكمها
الصادر بتاريخ  20ديسمبر 2015
ف��ي ال�ط�ع��ن امل�ب��اش��ر رق��م  24لسنة
 2015دستوري واملنشور بالكويت
اليوم فيعدد  1268للسنة الثانية
وال �س �ت�ي�ن ب �ت��اري��خ 2015/12/27
بعدم دستورية املرسوم بالقانون
رق � ��م ( )24ل �س �ن��ة  2012ب��إن �ش��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
واألح� �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب��ال�ك�ش��ف عن
الذمة املالية وك��ان من املقرر وفق
النص من الفقرة األخيرة من املادة
 173من الدستور الكويتي واملادة
السادسة من القانون رقم  14لسنة
 1973بإنشاء املحكمة الدستورية
أن � ��ه اذا ق� �ض ��ي ب� �ع ��دم دس� �ت ��وري ��ة
ق��ان��ون او الئ�ح��ة ف��إن��ه يعتبر ك��أن
لم يكن ومن ثم فإنه يعتبر كأن لم
يكن.
وأض � � ��اف م� ��ن ث� ��م ف ��إن ��ه ي �ت��رت��ب
ع� �ل ��ى ال� �ق� �ض ��اء ب � �ع ��دم دس� �ت ��وري ��ة
ق � ��ان � ��ون إن� � �ش � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة املالية اعتبار

ه��ذا ال �ق��ان��ون ك��أن ل��م ي�ك��ن وزوال ��ه
ه��و وال�ه�ي�ئ��ة امل�ش�ك�ل��ة ب�م��وج��ب ما
اتخذته من إجراءات وبالتالي فإن
الشق الثاني من السؤال يصبح ال
محل له.
وم��ن ج�ه��ة اخ ��رى ق��دم ال�ج�ي��ران
اقتراحا برغبة طالب فيه أن تقوم
ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص ��ة ب �ن �ق��ل ك��اف��ة
م� �ع� �س� �ك ��رات ال� �ج� �ي ��ش وال �ث �ك �ن ��ات
العسكرية واملنشآت الحربية من
ك�ل�ي��ات وم��راك��ز ال�ت��دري��ب وغيرها
ال�ت��اب�ع��ة للجيش أو ق��وة الشرطة
أو ال �ح��رس ال��وط�ن��ي م��ن مواقعها
ال �ح��ال �ي��ة إل� ��ى م ��واق ��ع ب �ع �ي��دة ع��ن
امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة وف � ��ي أط � ��راف
ال � � �ب� �ل��اد م� � ��ع اإلب � � �ق � � ��اء ف � �ق� ��ط ع �ل��ى
مكاتبها اإلدارية.
وقال في نص االقتراح :حيث إن
املعمول به في معظم أقطار العالم
إبقاء املنشآت العسكرية وثكنات
الجنود بعيدا عن املناطق املدنية
وح ��رص ��ا ع �ل��ى س�ل�ام��ة امل��واط �ن�ين
وح�ف��اظ��ا على األس ��رار العسكرية
وصيانة ألمن البالد.

العمر :ما عدد الحاصلين على
الجنسية وفق المادة األولى
خالل السنوات العشر الماضية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م��ر
س��ؤاال ال��ى نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد قال فيه :نمى الى
ع�ل�م��ي ان م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ق��رر
خ�لال ال�س�ن��وات العشر املاضية
منح الجنسية الكويتية استنادا
إل � ��ى امل � � ��ادة االول � � ��ى م� ��ن ق��ان��ون
ال�ج�ن�س�ي��ة رق ��م  15ل�س�ن��ة 1959
رغم عدم توافر شرط هذه املادة
في حقهم أو في حق آبائهم أي
االقامة املستمرة في الكويت من
عام .1920
وط��ال��ب إف��ادت��ه ب��اآلت��ي :ع��دد
ه � ��ؤالء االش� �خ ��اص وال�ج�ن�س�ي��ة
السابقة لكل منهم قبل منحهم
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �س��اب �ق��ة ب� �ق ��رار م��ن
مجلس ال � ��وزراء وت��اري��خ ميالد
ك��ل م�ن�ه��م واألس � ��اس ال�ق��ان��ون��ي

جمال العمر

مل� � �ن � ��ح ك� � � ��ل م � �ن � �ه� ��م ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ع ت� ��زوي� ��ده ب �ص��ور
م��ن ال� �ق ��رارات ال �ص��ادرة ف��ي ه��ذا
الشأن.
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الحويلة يقترح إنشاء موقع
إلكتروني تفاعلي لكل مدرسة
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
إق �ت��راح��ا ق ��ال ف �ي��ه :ي�ع�ت�ب��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
أس� ��اس ن�ه�ض��ة األم� ��م وس ��ر تقدمها
ف� � � �ض � � ��رورة ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى م ��واك� �ب ��ة
م �س �ت �ج��دات ال �ع �ص��ر وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
تطوير التعليم بما يلبي احتياجات
امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ن �م��ر ب �ه��ا وق ��د ت��زاي��د
االه�ت�م��ام بالتعليم االل�ك�ت��رون��ي فى
ال �س �ن��وات األخ �ي��رة بجميع وسائله
لفتح أف ��اق ج��دي��دة للمتعلمني وق��د
أدى اس� �ت� �خ ��دام ش �ب �ك��ة ال� ��وي� ��ب ف��ي
ال�ت�ع�ل�ي��م إل ��ى إي �ج ��اد ن �ظ��رة ج��دي��دة
فلم يعد التعليم قاصرا على ما يتم
داخ��ل حجرة ال��دراس��ة تحت إش��راف
املعلمني وإنما وفرت شبكة االنترنت
ف� ��رص ال �ت �ع �ل��م ف ��ي أي م �ك��ان خ ��ارج
امل � ��درس � ��ة ب �ح �ي��ث ي �ج ��د امل �ت �ع �ل �م��ون
م �ح �ت ��وى ال �ت �ع �ل��م ال � � ��ذي ي �ن��اس �ب �ه��م
م� ��ع اس � �ت � �خ� ��دام ع � � ��روض ال ��وس ��ائ ��ل
امل � �ت � �ع ��ددة ال� �ت ��ي ت ��زي ��د م� ��ن ف �ع��ال �ي��ة
عملية التعلم وعند اتصال املدرسة
بشبكة اإلنترنت يمكن تقديم أنشطة
متنوعة وهذا من خالل إنشاء موقع
الكتروني للمدرسة.
وأض � � ��اف :ل� ��ذا ف� ��ان إن� �ش ��اء م��وق��ع
إن�ت��رن��ت تفاعلي متكامل للتواصل
ب�ي��ن ال �ب �ي ��ت وامل � ��درس � ��ة ي� �ق ��وم ع�ل��ى
أس � � ��اس ت �ح �ق �ي��ق أق� �ص ��ى اس� �ت� �ف ��ادة

م��ن التقنية لتوفير ال��وق��ت والجهد
ل�ج�م�ي��ع األط � ��راف ال �ث�لاث��ة (امل��درس��ة
– أول �ي��اء األم ��ور – ال �ط�لاب) وبشكل
فعال وعصري ويقوم بنسبة كبيرة
م��ن م �ه��ام اإلدارة امل��درس �ي��ة وت�ك��ون
امل ��درس ��ة م�ف�ت��وح��ة أم� ��ام ال �ط�ل�اب 24
س ��اع ��ة ف� ��ي ال � �ي� ��وم وي� �ح� �ق ��ق ف ��وائ ��د
ت� ��رب� ��وي� ��ة ل� �ل� �ط�ل�اب ب� �ش� �ك ��ل م �ب��اش��ر
وغ �ي��ر م �ب��اش��ر وي �ت��م إن� �ش ��اء امل��وق��ع
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ع � �ل� ��ى أس � � � ��س ف �ن �ي��ة
وت��رب��وي��ة ع��ال�ي��ة امل�س�ت��وى يمكن من
خ�لال��ه للمعلمني أن ي�ت��واص�ل��وا مع
الطالب وولي أمره تربويا وتعليميا
ح�ي��ث ي�ت�ي��ح ال�ن�ظ��ام للمعلم إض��اف��ة
م � ��واد ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي م ��ادت ��ه وي�ت�ي��ح
للمعلم أي �ض��ا أن ي�ك�ت��ب م�لاح�ظ��ات��ه
على الطالب ليطلع عليها ولي أمره.
وجاء في نص االقتراح:
 إنشاء موقع إلكتروني تفاعليلكل مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب
الرجوع إلى املوقع الخاص باملدرسة
واالس� �ت� �ف ��ادة م �م��ا ي�ت�ض�م�ن��ه امل��وق��ع
م ��ن أس �ئ �ل��ة وم ��راج� �ع ��ة واخ� �ت� �ب ��ارات
سابقة ومواعيد االختبارات وكل ما
يتعلق بأنشطة امل��درس��ة ولوائحها
وأن�ظ�م�ت�ه��ا وي �ك��ون ق �ن��اة ل�ل�ت��واص��ل
ب�ي��ن ع� �ن ��اص ��ر وم � �ك ��ون� ��ات ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية.

قدم النائب د.خليل أبل سؤاال إلى
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون اإلسكان ياسر
أب��ل ق��ال ف�ي��ه :ه�ن��اك ح��االت قانونية
تتعلق بموضوع القروض اإلسكانية
وتطرح تساؤالت حول كيفية تعامل
بنك االئتمان معها ومعالجتها.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
ما هي الضمانات التي يتخذهابنك االئتمان لضمان حصوله على
قيمة القرض وتسديده في املواعيد
املحددة للسداد؟
 ف ��ي ح� ��ال وف � ��اة امل �ق �ت��رض كيفي �ت �ع��ام��ل ب �ن ��ك االئ � �ت � �م ��ان م� ��ع ورث� ��ة
امل �ت��وف��ى امل �ق �ت��رض ف��ي ح ��االت ن��ذك��ر
م�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال الحصر
(إذا ك ��ان ال��ورث��ة ق �ص��را أو ف��ي ح��ال
كانوا بالغني أو في حال وجود أرملة
غير كويتية دون أوالد أو أرملة غير
كويتية ومعها أوالده ��ا الكويتيون
من القصر أو في حال وجود أرملتني
واحدة كويتية واألخرى غير كويتية

س��واء كانت تحمل جنسية بلد آخر
م��ن دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
أو م��ن غيرها أو م��ن دون جنسية...
إل��خ) على أن يتضمن ذل��ك توضيح
ك ��ل ح��ال��ة م ��ن ال� �ح ��االت ال �ت��ي ي�ك��ون
ع�ل�ي�ه��ا ال ��ورث ��ة ك ��ل ع �ل��ى ح� ��دة ممن
ذك��ر على سبيل امل�ث��ال وم��ن األمثلة
األخرى غير املذكورة والواقعة فعليا
أو املتوقع حدوثها ف��ي التعامل مع
ورث��ة امل�ق�ت��رض امل�ت��وف��ى وس ��واء كان
للمقترض راتب قبل وفاته أو معاش
ت�ق��اع��دي أو ف��ي ح��ال ل��م يعد للورثة
م �ع ��اش م ��ن امل �ت��وف��ى امل �ق �ت��رض ألي
س �ب��ب ك� ��ان وذل � ��ك ل �ت��وض �ي��ح كيفية
ض �م��ان ب�ن��ك االئ �ت �م��ان م��ن تحصيل
ب��اق��ي ق�ي�م��ة ال �ق��رض وك��ذل��ك لتمكني
ال � ��ورث � ��ة م � ��ن االن � �ت � �ف� ��اع م � ��ن ال �ب �ي��ت
الحكومي.
 م��ا اإلج � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ل��وص��ولالعلم إلى بنك االئتمان بأن املقترض
ق ��د ت ��وف ��ي؟ وه ��ل ه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق مع

د .محمد الحويلة

 ي � �ت ��م ت � �خ ��زي ��ن ك � ��اف � ��ة امل� �ن ��اه ��جال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ل �ي��ة ب� �ص ��ورة ح��دي�ث�ـ��ة
وم� �ت� �ط ��ورة م ��ع اس� �ت� �خ ��دام خ��دم��ات
ال � � ��وس � � ��ائ � � ��ط امل � � �ت � � �ع � � ��ددة إلي� � �ض � ��اح
ال� ��دروس ه��ذا ب ��امل ��وازاة م��ع امل��درس��ة
ال� �ع ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��م ذل � ��ك وت ��وف ��ر
ب ��اإلض ��اف ��ة ل ��ه ال �ح �ص��ص ال �ب �ع �ي��دة
ع��ن اإللكترونيات كحصص الفنون
وال ��ري ��اض ��ة واألن �ش �ط ��ة األخ � ��رى مع
إمكانية الدراسة في البيت من خالل
ه��ذا امل��وق��ع ومتابعتها م��ع الطالب
وأولياء األمور.
 ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون امل ��وق ��ع م ��زودب� �ن� �ظ ��ام ح� �م ��اي ��ة ل �ت �ح ��دي ��د ال �ف �ئ ��ات

املستفيدة منه و لهذه املواقع فوائد
منها:
 التعلم ع��ن بعد وذل��ك م��ن خاللاالستفادة من املحاضرات و الدروس
التي ينشرها األساتذة على املوقع.
 نقل املعلومات بسرعة وسهولةتحديثها و تطويرها.
 إم�ك��ان�ي��ة ال��دخ��ول إل��ى املكتباتالعاملية واالستفادة من كتبها.
 تشجيع ال�ط�لاب على البحث وال��دراس��ة وخاصة أنهم يستخدمون
آخر تقنيات العصر الحديثة.
 يستطيع الطالب الدراسة بحريةفي الوقت واملكان اللذين يختارهما.
 ي�م�ك��ن م��ن خ�لال��ه ل�ل�م�ع�ل�م�ين أني �ت��واص �ل��وا م��ع ال �ط��ال��ب وول ��ي أم��ره
تربويا وتعليميا حيث يتيح النظام
ل�ل�م�ع�ل��م إض��اف��ة م� ��واد ت�ع�ل�ي�م�ي��ة في
مادته ويتيح للمعلم أيضا أن يكتب
مالحظاته على الطالب ليطلع عليها
ول��ي أم ��ره وك��ذل��ك ول��ي األم ��ر يمكنه
وض � ��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات وال � �ت ��واص ��ل م��ع
املعلمني تربويا وعلميا.

أبل :ما الضمانات
لتسديد القروض اإلسكانية؟

د.خليل أبل

الجهات املعنية بالدولة بهذا األمر؟
هل هناك حاالت تم سحب البيتالحكومي من املقترض أو من ورثته
غير حاالت سحب الجنسية؟ يرجى
ذكرها إن وجدت مع التسبيب.
م��ا اإلج��راء القانوني في ح��ال لميتمكن املقترض م��ن تسديد أقساط

ال�ق��رض لشهر أو أك�ث��ر؟ وه��ل توجد
ف�ت��رة س �م��اح؟ وم��ا اإلج� ��راء ف��ي ح��ال
ان�ق�ط��اع ال��رات��ب ال�ش�ه��ري للمقترض
ك �م��ا ل ��و س �ج��ن أو أن �ه �ي��ت خ��دم��ات��ه
ألي سبب ك��ان ول��م يعد ل��ه دخ��ل من
رات��ب أو م��ن معاش تقاعدي وس��واء
ك��ان املتبقي م��ن ال�ق��رض مبلغا أكثر
من نصف قيمة القرض أو متبق في
ذمته أقل من ربع قيمة القرض وليس
له ممتلكات عينية أو شخصية غير
السكن الحكومي؟
 ما فئات املقترضني الذين يحقللدولة إسقاط باقي القروض عنهم
– إن وجد مع ذكر السند القانوني؟
ه��ل ي��وج��د س�ن��د ق��ان��ون��ي يسمحل�ل�م�ق�ت��رض إذا م��ا س ��دد ب��اق��ي قيمة
ال� � �ق � ��رض دف � �ع� ��ة واح � � � � ��دة ب ��ال �ك ��ام ��ل
ب��إس �ق��اط ن�س�ب��ة م ��ن ق�ي�م��ة ال �ق��رض؟
إذا كانت اإلجابة بنعم – فكيف يتم
اح�ت�س��اب ال�ن�س�ب��ة وذل ��ك بالتفصيل
مع الدليل املحاسبي والقانوني.

التميمي يطالب
باالستعجال في منح
المتقاعدين قرضا حسنا
دف� � � ��ع م� � ��راق� � ��ب م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
النائب :عبدالله التميمي مجددا
باقتراحه بقانون ملنح املتقاعدين
قرضا حسنا من املؤسسة العامة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وذل ��ك
ب� �ع ��د ت� �ع ��زي ��ز االق � � �ت � ��راح ب �ت��وق �ي��ع
أرب�ع��ة ن��واب وه��م كامل العوضي
ود.يوسف الزلزلة وعسكر العنزي
وأحمد الري وذل��ك العطائه صفة
االس�ت�ع�ج��ال وإق� ��راره خ�لال ال��دور
الحالي.
يذكر ان االقتراح بقانون املقدم
م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي
يقضي بمنح املتقاعدين قرضا بال
ف��وائ��د م��ن التأمينات بحد أقصى
 40م� ��رة ض �ع��ف ال� ��رات� ��ب وب�ق�س��ط
شهري اليتجاوز  % 15من إجمالي
ال ��رات ��ب ال �ت �ق��اع��دي وي �ت��م إس �ق��اط
املتبقي منه في حال وفاة املتقاعد
ويشمل جميع الذين يتم منحهم

عبدالله التميمي

روات��ب تقاعدية بالتأمينات بال
اس�ت�ث�ن��اء والي �ش �ت��رط س ��داد ماتم
بيعه سابقا من رواتب املتقاعدين.

المعيوف يسأل عن
المخالفات المالية في
وزارتي العدل واألوقاف
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه ق ��ال ف �ي��ه :ن �ظ��را ل��وج��ود
مخالفات اداري ��ة تخص التوظيف
وال �ت �ع �ي�ين واالس �ت �ع��ان��ة ب �خ��دم��ات
وت �ع �ي�ين م �س �ت �ش��اري��ن ف ��ي وزارت� ��ي
ال� � � �ع � � ��دل واالوق� � � � � � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات االخ � � ��رى
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ه �م ��ا ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
باآلتي:
م � ��ا امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال � �ت� ��ي رص ��ده ��ا
م��راق��ب التوظيف ف��ي تلك الجهات
امل��ذك��ورة اع�ل�اه م��ن تعيينات على
بند املكافآت واالستعانة بخدمات
وت �ع �ي�ين م �س �ت �ش��اري��ن ت �م��ت خ ��ارج
نطاق ديوان الخدمة املدنية؟
ارج��و ت��زوي��دي بكشوف رسمية
عن من تعيينهم وفق ما ذكر اعاله
وتخصص كل منهم ورقمه املدني
وشهادته العلمية.
م��ا اإلج ��راءات التي اتخذتموها
ت � �ج� ��اه ه � � ��ذه امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات؟ ي ��رج ��ى
ت ��زوي ��دي ب�ج�م�ي��ع امل ��راس�ل�ات ال�ت��ي
ت �م��ت ب �ي �ن �ك��م وب �ي��ن ه � ��ذه ال �ج �ه��ات
املذكورة في هذا السؤال؟
كما قدم املعيوف سؤاال الى نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية
انس الصالح وقال في نص السؤال:
هناك العديد من املخالفات املالية

عبدالله املعيوف

في وزارت��ي العدل ووزارة االوق��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة وعليه ارج��و
تزويدي وافادتي باآلتي:
 م� ��ا ح �ج ��م امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل��ال �ي��ةوف ��ي أي م��ن ال� � ��وزارات او ال�ج�ه��ات
املذكورة؟
 ه� ��ل ه� �ن ��اك م�ل�اح� �ظ ��ات م��ال �ي��ةت� �خ ��ص م �ك �ت ��ب ال � ��وزي � ��ر ف � ��ي ك�ل�ت��ا
الوزارتني والجهات التابعة لها؟
 يرجى تزويدي بكشف مفصلع��ن املخالفات امل��ال�ي��ة واملخاطبات
التي تمت ب�ين امل��راق��ب امل��ال��ي وتلك
الجهات والردود بشكل مفصل.
 ي � ��رج � ��ى ت� � � ��زوي� � � ��دي ب � �ص� ��ورةضوئية من تقارير املراقب املالي عن
الجهات املذكورة حول املخالفات.
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أكد لبرنامج «هاش تاغ» أهمية دور الهيئة في تجفيف منابع الفساد المالي

الفيلي :إقرار قانون مكافحة الفساد
خطوة تاريخية للسلطتين
ناقش برنامج «هاش تاغ» بتلفزيون المجلس
قانون هيئة مكافحة الفساد بمشاركة استاذ
القانون الدستوري بجامعة الكويت د .محمد
الفيلي وأمين عام هيئة مكافحة الفساد المبطلة
بحكم الدستورية أحمد الرميحي حيث تناوال
بالتحليل ما تضمنه القانون الجديد الذي أقره
مجلس األمة مؤخرا واستعدادات الهيئة لبدء
أعمالها من جديد.

ف �م ��ن ج �ه �ت��ه اع �ت �ب ��ر د .م�ح�م��د
الفيلي أن إق ��رار ال�ق��ان��ون الجديد
ل �ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد ل�ح�ظ��ة
ت��اري �خ �ي��ة ت �ح �س��ب مل �ج �ل��س األم ��ة
وال �ح �ك��وم��ة وأن إب� �ط ��ال امل�ح�ك�م��ة
الدستورية ملرسوم القانون األول
للهيئة أت ��اح ال�ف��رص��ة للسلطتني
لتالفي بعض السلبيات وتعديل
بعض البنود املستحقة فيه.
ون �ف��ى ال �ف �ي �ل��ي أن ي �ك��ون ت�ع��دد
األجهزة الرقابية في الدولة عائقا
لعملها أو أن ي ��ؤدي إل ��ى ت��داخ��ل
االختصاصات فيما بينها مؤكدا
ان ل �ك��ل م�ن�ه��ا دورا م �ح��ددا ت�ق��وم
ب��ه وأن ��ه م��ن امل�م�ك��ن تحقيق أكبر
ق ��در م��ن ال�ت�ك��ام��ل ب�ي�ن�ه��ا م��ن أج��ل
ت �ض �ي �ي��ق ال� �خ� �ن ��اق ع �ل ��ى ال �ف �س��اد
وتجفيف منابعه.
وت��اب��ع أن إق ��رار ال�ك��وي��ت لهيئة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد ي �ن �س �ج��م م��ع
االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ب�ش��أن جهود
ال� � � ��دول مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد امل ��ال ��ي
واإلداري وق� � ��ال م �ف �ص�ل�ا :ه �ن��اك
ات �ف��اق �ي��ة دول � �ي ��ة ف ��ي إط� � ��ار األم� ��م
املتحدة من خالل اللجنة الخاصة
ب �ت �ش �ج �ي��ع ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ت� �ج ��اري
واالق � �ت � �ص� ��ادي ب �ي�ن دول ال �ع��ال��م
حيث ارتأت تلك اللجنة أن انتشار
ال �ف �س��اد امل ��ال ��ي واإلداري ف ��ي أي
دول��ة يؤثر ب�ص��ورة مباشرة على
التنمية في تلك ال��دول��ة وبالتالي
فإنه من األهمية بمكان أن توجد
ف��ي ك��ل دول العالم هيئة مستقلة
ملكافحة الفساد وأجهزة للمراجعة
واملراقبة املالية.
وأوض� ��ح ال�ف�ي�ل��ي أن ال�ف�س��اد له
ص � ��ور ع� ��دي� ��دة وال ي �ن �ص��ب ف�ق��ط
على الجانب املالي املباشر الناتج
ع��ن تضخم ال�ث��روة م��ن دون مبرر
ف �ح �س��ب وإن� �م ��ا ي �ش �م��ل اس �ت �غ�لال
امل � �ن � �ص� ��ب ل � �ل � �ت� ��رب� ��ح واس � �ت � �غ�ل��ال
ال�ع�لاق��ات لتمرير امل�ع��ام�لات على

ح �س��اب اآلخ� ��ر ص� ��ورة أخ� ��رى من
ص��ور الفساد إض��اف��ة إل��ى تحريك
القرار االقتصادي لتحقيق منفعة
ش �خ �ص �ي��ة وه � ��و م ��ن أك� �ب ��ر ص��ور
ال �ف �س��اد وم ��ن ذل ��ك ي�ت�ض��ح ل�ن��ا أن
وجود أكثر من جهاز رقابي ليس
ب ��األم ��ر ال �س �ل �ب��ي إن ت ��م ال �ت �ك��ام��ل
بينها إلحكام قبضة الرقابة على
جميع أشكال الفساد.
كما أشار إلى أنه من جانب آخر
ال ي�ع�ن��ي ك �ث��رة األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة
ع��دم وج��ود ف�س��اد فكما أن�ه��ا أداة
ف ��اع �ل ��ة إذا اح� �س ��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا
س� �ي� �ك ��ون وج � ��وده � ��ا ش �ك �ل �ي��ا إذا
ل ��م ي �ت��م ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب��امل�ه�ن�ي��ة
وال�ح��رف�ي��ة املطلوبة ف��ي القائمني
عليها وال�ع��ام�ل�ين بها معربا عن
اع �ت �ق��اده أن ه �ن��اك ع�ن�ص��را مهما
ي ��زي ��د م ��ن ف��اع �ل �ي��ة ت �ل��ك األج� �ه ��زة
وه ��و ت �ع��اون امل��واط��ن م�ع�ه��ا وم��ن
دون وجود هذا التعاون لن تثمر
جهودها النتيجة املطلوبة.
وع � � � ��ن ت � ��أث � �ي � ��ر ت� �ب� �ع� �ي ��ة ه �ي �ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ل�ل�ح�ك��وم��ة على
م � �ب� ��دأ ش� �ف ��اف� �ي ��ة ع �م �ل �ه ��ا أوض � ��ح
ال�ف�ي�ل��ي أن ��ه ال ت��وج��د اس�ت�ق�لال�ي��ة
لجهات تنفيذية في الدولة بعيدا
ع��ن ال�ح�ك��وم��ة ح�ي��ث ت �م��ارس تلك
األج � � �ه� � ��زة اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي� �ت� �ه ��ا ت �ح��ت
املظلة الحكومية أما الحديث عن
االس� �ت� �ق�ل�ال ال ��دس� �ت ��وري ألج �ه��زة
الدولة فهو ال يتوافر إال للسلطات
ال � �ث �ل��اث امل � �ع� ��روف� ��ة وب � �ن � ��اء ع �ل �ي��ه
ال ي �ج ��وز إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة ال ي��وج��د
ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة ع�ل�اق��ة أو
رابط فالبد أن تكون تحت إشراف
ح �ك��وم��ي ح �ت��ى ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك م��ن
يمكن مساءلته عنها.
واع� �ت� �ب ��ر ال �ف �ي �ل��ي أن ال� �ق ��ان ��ون
ال �ج��دي��د ن �ج��ح ف ��ي ت �ق��دي��م درج ��ة
م� � �ع� � �ق � ��ول � ��ة م � � � ��ن امل� � � � � ��وازن� � � � � ��ة ب�ي�ن
اإلش � ��راف ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى الهيئة

د .محمد الفيلي

احمد الرميحي

واستقالليتها بما يضمن قيامها
ب��دوره��ا ب�ن��زاه��ة وشفافية وأع��اد
ال �ت��أك �ي��د أن ال� �ق ��اع ��دة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ت� �ق� �ض ��ي ب� � �ع � ��دم وج� � ��ود
إش � �ك� ��ال � �ي� ��ة ف� � ��ي ت� �ب� �ع� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ش ��ري� �ط ��ة أال ت �ت �ع��دى
مسألة اإلشراف.
وأك ��د ال�ف�ي�ل��ي أن��ه ب �ن��اء ع�ل��ى ما
سبق ع��رض��ه ف��ي تلك النقطة فإن
وزي��ر ال�ع��دل ليس رئيسا للهيئة
امل � �ح� ��دد مل� �س ��اره ��ا ب� ��ل إن� � ��ه ي�ح��ق
ل�ل�ه�ي�ئ��ة م �م��ارس��ة رق��اب �ت �ه��ا ع�ل��ى
وزير العدل وغيره من املسؤولني.

ال � � ��ذي ت � �ح ��دث ع� �ن ��ه ال� �ق� �ض ��اء ف��ي
قضية اإليداعات املليونية لتعلقه
ب ��وص ��ف ال �ف �ع��ل ن �ف �س��ه م ��ن ح�ي��ث
ال �ت �ج��ري��م وع ��دم ��ه ف �ع �ن��د ح�ص��ول
س �ي��اس��ي ع �ل��ى م� ��ال م ��ن س�ي��اس��ي
آخ� ��ر م ��ع وج � ��ود ع�ل�اق��ة س�ي��اس�ي��ة
بينهم ه��ل ه��و ب�ح��د ذات ��ه جريمة
أم ال وه��ذا ه��و م��ا يتعلق بالفراغ
التشريعي املقصود غير انه أشار
إل � ��ى أن ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ي �م �ك �ن �ه��ا م �ع��ال �ج��ة ت �ل��ك ال �ق�ض�ي��ة
ص� � ��ورة غ �ي��ر م� �ب ��اش ��رة م ��ن خ�ل�ال
تجفيف امل�ن��اب��ع ومعالجة قضية
ال�ك�س��ب ال�س�ي��اس��ي غ�ي��ر امل �ش��روع
بوضع سقف لقيمة الهدايا التي
ي�م�ك��ن ل�ل�س�ي��اس��ي ق�ب��ول�ه��ا وس�ب��ل
صرفها.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � � ��إج � � ��راءات
اس � �ت� ��دع� ��اء ن � � ��واب م �ج �ل��س األم� ��ة
ل �ل �ش �ه��ادة وه ��ل ت �ح �ت��اج إل ��ى رف��ع
الحصانة قال الفيلي إنه وبالرغم
م��ن أن االس�ت��دع��اء للشهادة ليس
إج��راء جزائيا ف��ي مواجهة عضو
م �ج �ل��س األم� � ��ة غ �ي��ر أن إم �ك��ان �ي��ة
تحول مجرى التحقيق من شهادة
إل ��ى ات �ه��ام وه ��و ي�ت�ط�ل��ب م��واف�ق��ة
امل�ج�ل��س ع�ل��ى رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة عن
النائب لقيامه بالشهادة في تلك
القضايا.

تطور إيجابي
وم� ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر أك� ��د ال�ف�ي�ل��ي
أن ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ق ��دم ت �ط��ورا
ايجابيا بتحديد م��ا ي�ق��وم املبلغ
بتقديمه بأنه بالغ وليس شكوى
معتبرا أن ذلك يحدد بداية املسار
ال �ص �ح �ي��ح ل�ل�ق�ض�ي��ة امل �ب �ل��غ عنها
مشددا على ان الالئحة التنفيذية
للقانون يجب أن تتضمن تفصيال
أكبر وأكثر وضوحا للحماية التي
يحظى بها املبلغ ألن��ه ف��ي بعض
ال �ق �ض��اي��ا ال �ض �خ �م��ة ي �ح �ت��اج إل��ى
ض�م��ان��ات ك�ب�ي��رة تتعلق بحماية
ح� �ي ��ات ��ه وم �س �ت �ق �ب �ل ��ه ال ��وظ �ي �ف ��ي
وال � � � �ع� � � ��ودة ع � �ل� ��ى امل � �ب � �ل� ��غ ن �ف �س��ه
بالشكوى القضائية ضده.
وط��ال��ب الهيئة ف��ي ه��ذا الصدد
ب�ض��رورة االستفادة من الخبرات
ال�ت��ي ت��م اكتسابها خ�لال املرحلة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال� �ت ��ي س �ب �ق��ت إب �ط��ال
املحكمة الدستورية للقانون األول
م �ش �ي��دا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ب�ت��وج��ه
اإلب � � �ق � ��اء ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن
واألف ��راد لالستفادة من خبراتهم
ب � ��دال م ��ن ال� �ب ��دء م ��ن ال �ص �ف��ر م��رة
أخرى.
وذك � ��ر ال �ف �ي �ل��ي أن ال �ه �ي �ئ��ة غير
م �ع �ن �ي��ة ب �س��د ال� �ف ��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي

حكم الدستورية
وب � � ��دوره ق� ��ال أم�ي��ن ع� ��ام ه�ي�ئ��ة
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد امل �ب �ط �ل��ة بحكم
ال��دس �ت��وري��ة أح �م��د ال��رم �ي �ح��ي إن
ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي أق��ره��ا امل�ج�ل��س
ع � �ل� ��ى ق � � ��ان � � ��ون ه � �ي � �ئ� ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة
ال� �ف� �س ��اد امل� �ب� �ط ��ل غ� �ي ��ر ج��وه��ري��ة
ح� �ي ��ث ت� ��م إض� ��اف� ��ة ب� �ع ��ض امل� � ��واد
تضمنت تعديال على اختصاص
ال�ه�ي�ئ��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت��واص�ل�ه��ا
م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة م �ب��اش��رة
حيث ن��ص ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د على

التنسيق مع وزارة الخارجية وأن
ي �ت��م ذل� ��ك ال �ت��واص��ل ع ��ن ط��ري�ق�ه��ا
ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال�ط�ف�ي�ف��ة األخ� ��رى امل�ت�ع�ل�ق��ة بعمل
الهيئة.
وأك ��د ال��رم�ي�ح��ي ام�ت�ث��ال جميع
ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف� � ��ي ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ل �ح �ك��م
ال��دس �ت��وري��ة ف� ��ور ص � ��دور ال�ح�ك��م
اح � �ت� ��رام� ��ا ل �ل�أح � �ك� ��ام ال �ق �ض��ائ �ي��ة
باعتبارها عنوان الحقيقة مشيرا
إل��ى ان العاملني في الهيئة قاموا
بمجهودات كبيرة إلرساء القواعد
ال �ع��ام��ة واخ �ت �ص��اص��ات أقسامها
املختلفة م��ؤك��دا أن ه�ن��اك توجها
كبيرا للبناء على ما تم بناؤه في
هذا الجانب.
وفيما يتعلق بالسبل املتاحة
أم��ام م��ن يريد التبليغ ع��ن قضية
ف� �س ��اد ق � ��ال ال��رم �ي �ح��ي إن امل �ب �ل��غ
ام� ��ام خ �ي��اري��ن إم ��ا ب��ال �ل �ج��وء إل��ى
ال�ن�ي��اب��ة م �ب��اش��رة أو ت�ق��دي��م ب�لاغ
للهيئة مشيرا إل��ى أن الضمانات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ح �م��اي��ة امل �ب �ل��غ أم ��ام
ال �ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج��ع امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م
على التقدم ببالغه إلى الهيئة وما
يمتلكه من مستندات مشيرا إلى
ان الهيئة استقبلت قبل إبطالها
 120بالغا وتم تحويل اثنني منها
إل ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع�ل��اوة على
تحويل املتأخرين عن تقديم الذمة
املالية.
ولفت الرميحي في هذا الصدد
إل ��ى أن ال�ه�ي�ئ��ة س�ت�ب��دأ م��ن جديد
في هذا الجانب ألن إبطال الهيئة
يترتب عليه إبطال جميع أعمالها
ال�س��اب�ق��ة م��ؤك��دا أن ال�ه�ي�ئ��ة خ�لال
تلك ال�ف�ت��رة أدت عملها بحيادية
ت� ��ام� ��ة وأن� � �ه � ��ا ل � ��م ت� �ش� �ه ��د ت��دخ�ل�ا
ح �ك��وم �ي��ا ف ��ي ع �م �ل �ه��ا م ��ن ق �ب��ل 3
وزراء للعدل تعاقبوا على الوزارة
خالل تلك الفترة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ح�م��اي��ة امل�ب�ل��غ
أش��ار الرميحي إل��ى وج��ود ثالثة
م � �س � �ت� ��وي� ��ات ل� �ل� �ح� �م ��اي ��ة ت �ت �ع �ل��ق
ب��ال�ح�م��اي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة واإلداري � ��ة
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وت � �ش � �م� ��ل ح �ج��ب
ش�خ�ص�ي��ة امل �ب �ل��غ وت �غ �ي �ي��ر سكنه
وف��رض ح��راس��ة عليه ع�ل�اوة على
تحصينه من أي إجراءات قضائية
تتخذ ضده.

ال إشكالية في
تبعية الهيئة
للحكومة وهي
مسألة إشرافية
وزير العدل ال يقرر
سياسة الهيئة
وهي تملك وظيفة
رقابية على الجميع
استدعاء النواب
للشهادة أمام
الهيئة يستوجب
رفع الحصانة
الرميحي :لم نرصد
تدخال حكوميا في
عمل الهيئة خالل
الفترة المبطلة
حماية المبلغ
تتضمن توفير
حماية شخصية
وإدارية وقانونية
التقاعس عن
تقديم إقرار الذمة
المالية يترتب عليه
عقوبات جنائية
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي الثامن 2319 :سؤاال
حسن جوهر تصدر
القائمة بـ 223
سؤاال

نتناول في هذه الحلقة الرابعة أسئلة النواب
واألجوبة في الفصول التشريعية الثامن والتاسع
والعاشر وتبين أن اسئلة الفصل الثامن بلغت 2319
سؤاال مقدمة من  52نائبا وقد رد الوزراء على
 1304أسئلة منها بمعدل  ٪ 56.2فيما بلغت
اسئلة الفصل التاسع  3010اسئلة مقدمة من 53
نائبا وقد رد الوزراء على  2042سؤاال منها بمعدل
 ٪ 67.8فيما بلغت اسئلة الفصل العاشر 2995
سؤاال مقدمة من  50نائبا وقد رد الوزراء على
 2412سؤاال منها بمعدل .٪ 80.5

النواب ركزوا على
وزارات الدولة
والمالية والتربية
والتعليم والصحة
اإلعالم أكثر
الوزارات ردا على
األسئلة
بمعدل % 70.7

صاحب السمو األمير متقدما صفوف الحكومة في الفصل الثامن

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ام��ن مل �ج �ل��س األم ��ة
 2319س ��ؤاال فيما رد ال� ��وزراء على
 1304أس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا م �ع��دل % 56.2

• المدة الفعلية
للفصل الثامن:
 924يوما

• إجمالي األسئلة:
 2319سؤاال

• إجمالي
األجوبة1304 :
أجوبة

• معدل الرد:
٪ 56.2

• متوسط توجيه
األسئلة2.5 :
سؤال يوميا

من إجمالي األسئلة وقد ش��ارك في
تقديم األسئلة  52نائبا وقد تصدر
ق��ائ �م��ة ال � �ن� ��واب م ��ن ح �ي��ث ت��وج �ي��ه
األسئلة النائب حسن جوهر بـ 223

سؤاال فالنائب أحمد باقر فالنائب
ف�ه��د ال�خ�ن��ة ب �ـ  159س ��ؤاال فالنائب
وليد الجري بـ  141س��ؤاال فالنائب
مسلم البراك بـ  135سؤاال وكان أقل

ال �ن ��واب ت��وج�ي�ه��ا ل�لأس�ئ�ل��ة ال �ن��واب
ع ��ادل ال �ص��رع��اوي وراش ��د الهبيدة
وم ��رزوق ال�غ��ان��م ب�س��ؤال واح��د لكل
م �ن �ه��م ث� ��م ال � �ن � ��واب خ �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر

وعبدالله الهاجري ومحمد ال��وزان
ب �س��ؤال�ي�ن ل �ك��ل م �ن �ه��م ث ��م ال �ن��ائ �ب��ان

التتمة ص09

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثامن
النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

2

1

ابراهيم امليلم

4

16

خلف دميثير

2

أحمد السعدون

67

17

راشد الهبيدة

1

3

أحمد املليفي

16

18

سامي املنيس

53

4

أحمد النصار

29

19

سعود القفيدي

5

5

أحمد باقر

178

 20صالح خورشيد

31

6

بدر الجيعان

27

21

طالل السعيد

26

7

جاسر الراجحي

16

22

طالل العيار

9

8

جاسم املضف

11

 23عادل الصرعاوي

9

جاسم الخرافي

10

 10جمعان العازمي

13

11

حسن جوهر

 12حسني الدوسري

223
66

13

حسني القالف

88

14

حمود الرقبة

17

15

خالد العدوة

55

24

عايض علوش
املطيري

 25عباس الخضاري
26

عبدالسالم
العصيمي

 27عبدالعزيز املطوع
28

عبدالعزيز
العدساني

1
17
46
15
31
65

م

النائب

عدد
األسئلة

29

عبدالله راشد
الهاجري

2

 30عبدالله النيباري

70

31

عبداملحسن
املدعج

46

32

عبدالوهاب
الهارون

12

33

عدنان
عبدالصمد

77

34

علي عبدالله
السعيد

43

35

غنام الجمهور

31

36

فهد امليع

م

النائب

عدد
األسئلة

40

محمد الوزان

2

41

محمد العليم

35

42

محمد العازمي

23

43

مرزوق الغانم

 44مرزوق الحبيني
45

مسلم البراك

 46مشاري العصيمي

1
23
135
33

47

مفرج املطيري

79

48

منيزل جاسر
العنزي

10

49

ناصر الصانع

27

4

50

هادي الحويلة

11

37

فهد الخنة

159

51

وليد الجري

141

38

مبارك الخرينج

119

 52وليد الطبطبائي

39

مبارك الدويلة

30

اإلجمالي

84
2319

 1015سؤاال لم يرد
عليها
بمعدل % 43.8
رئيس الوزراء تلقى
 3أسئلة أجاب
عن سؤال واحد
منها
 52نائبا قدموا
أسئلة الفصل
الثامن
الوزان والهاجري
قدما سؤالين لكل
منهما

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

09

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 1304أجوبة في  924يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

.8
%0

%0.4
%0.6
%3.9

%0.04

معدل الرد على األسئلة

تصنيف األسئلة

%24.3

%43.8

%56.2

%31

تصنيف
األسئلة

الجواب

إب��راه �ي��م امل�ي�ل��م وف�ه��د امل�ي��ع بأربعة
أسئلة لكل منهما.

وك� ��ان� ��ت أك� �ث ��ر ال� � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
ل�ل�أس �ئ �ل��ة وزارة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس الوزراء بـ  253سؤاال فاملالية
ب�ـ  237س��ؤاال فالتربية والتعليم بـ

 216س��ؤاال فالصحة ب�ـ  196س��ؤاال
وك ��ان األق ��ل تلقيا ل�لأس�ئ�ل��ة رئيس
ال � � ��وزراء ب �ع��دد  3اس �ئ �ل��ة ث ��م وزارة
ش � ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة ب� �ـ  4أس�ئ�ل��ة

فاألوقاف بـ  41سؤاال.
أم��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة على األسئلة
ف �ق��د ت �ص��درت �ه��ا وزارة اإلع� �ل ��ام ب�ـ
 70.7%ث ��م األش � �غ ��ال ب� �ـ  70.1%ث��م

اعتذر عن
عدم الرد

املعدل

٪ 56٫2

٪ 43٫8

٪ 100

املعدل

% 44.7

% 31

% 24.3

% 0.04

٪ 100

املرفقات
لدى األمانة

العدد

1304

1015

2319

العدد

1036

718

564

1

2319

عدم
اختصاص

لم يتم الرد

األول

الرابع

اإلجمالي

طلب تمديد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

الثاني

الثالث

تتمة المنشور ص08

العدد

1198

2

91

13

9

1006

2319

املعدل

٪ 0٫8 ٪ 51٫7

الوزراء

٪ 100 ٪ 43٫4 ٪ 0٫4

األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ك ��ل وزارة
ونسبة اإلجابة وتصنيف اإلجابات.

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة
لم يتم الرد

ردود الوزراء

%9.3

%48.6

%10.9
%14.5

الوزارة

املالية

الدولة

التربية والتعليم

النفط

47
77
167
253
133
337
97
196
216
112
44
109
60
41
91
43
4
100
189
3
2319

26
35
57
123
87
171
66
42
116
66
27
72
29
26
53
26
2
68
105
1
1198

1
1
2

3
4
32
7
30
2
6
1
1
5
91

1
1
7
2
1
1
13

29
40
90
131
94
204
68
49
116
66
27
72
30
26
54
26
2
69
110
1
1304

2
2
2
1
2
9

18
35
75
122
39
131
29
147
100
46
17
37
30
15
36
17
2
31
77
2
1006

٪ 61.7
٪ 51.9
٪ 53.9
٪ 51.8
٪ 70.7
٪ 60.6
٪ 70.1
٪ 25
٪ 53.7
٪ 58.9
٪ 61.4
٪ 66.1
٪ 50
٪ 63.4
٪ 59.3
٪ 60.5
٪ 50
٪ 69
٪ 58.2
٪ 33.3
٪ 56.2

%8.5

الداخلية

األجوبة

املجموع

%8.2

باقي الوزارات

اجمالي
األسئلة

اعتذر
عن عدم الرد

املرفقات لدى
األمانة العامة

عدم
اختصاص

طلب
تمديد

لم يصل
الرد حتى حينه

املعدل

إجمالي األسئلة

الخارجية
الدفاع
الداخلية
الدولة
اإلعالم
املالية
األشغال
الصحة
التربية والتعليم
التجارة والصناعة
اإلسكان
الشؤون
العدل
األوقاف
املواصالت
الكهرباء واملاء
شؤون األمة
التخطيط والتنمية
النفط
رئيس الوزراء
االجمالي

٪ 3٫9

٪ 0٫6

ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ب � �ـ  69%ث��م
الشؤون بـ  66.1%وتوضح الجداول
وال � ��رس � ��وم ال �ب �ي��ان �ي��ة ع � ��دد أس �ئ �ل��ة
النــــواب ف��ي الفـــصل ال�ث��ام��ن وع��دد

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
الردود

%51.7

لم يتم الرد

األسئلة

%44.7

إجمالي

الجواب

%43.4

العدد

337

253

216

196

189

1128

2319

املعدل ٪ 9٫3 ٪ 10٫9 ٪ 14٫5

٪ 8٫5

٪ 100 ٪ 48٫6 ٪ 8٫2
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي التاسع 3010 :أسئلة
البراك
وعبدالصمد
والسعدون
والخرينج أكثر
النواب توجيها
لألسئلة في
التاسع

معدل الرد على األسئلة

%32.2
%67.8

األسئلة
العدد
املعدل

الجواب
20٫42
٪ 67٫8

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ت��اس��ع ملجلس األم��ة
 3010أسئلة فيما رد ال��وزراء على
 2042سؤاال بمعدل  % 67.8وشارك

• المدة الفعلية
للفصل التاسع:
 1438يوما

• إجمالي األسئلة:
 3010أسئلة

• إجمالي
األجوبة2042 :
جوابا

• معدل الرد:
٪ 67.8

• متوسط توجيه
األسئلة :سؤالن
يوميا

 968سؤاال لم
يرد عليها بمعدل
% 62.2

إجمالي
األسئلة
3010
٪ 100

لم يتم الرد
968
٪ 32٫2

سمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله متوجها للمشاركة في افتتاح الفصل التاسع برفقة رئيس السن سامي املنيس والشيخ ناصر املحمد

في تقديم األسئلة  53نائبا وهذا
ي ��رج ��ع الس �ت �ق��ال��ة ب �ع��ض ال� �ن ��واب
وان�ت�خ��اب ن��واب ج��دد وق��د تصدر
ق��ائ �م��ة ال� �ن ��واب م ��ن ح �ي��ث ت��وج�ي��ه

األسئلة النائب مسلم البراك بـ 236
سؤاال والنائب عدنان عبدالصمد
ب� � �ـ  199س� � � ��ؤاال وال � �ن� ��ائ� ��ب أح �م��د
ال �س �ع��دون ب �ـ  168س ��ؤاال وال�ن��ائ��ب

م � �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب � �ـ  144س ��ؤاال
وكان أقل النواب توجيها لألسئلة
ال�ن��ائ��ب خميس طلق ع�ق��اب وق��دم
س � ��ؤاال واح� � ��دا .وال �ن��ائ��ب م�ش�ع��ان

العازمي  4أسئلة والنائب محمد
البصيري  5أسئلة.

التتمة ص11

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي التاسع
عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

م

1

أحمد الدعيج

78

15

سالم الحماد

12

29

2

أحمد السعدون

168

16

سامي املنيس

22

عبدالوهاب
الهارون

3

أحمد الربعي

50

17

سعد طامي

18

30

4

أحمد الشريعان

98

18

سعدون حماد

29

عدنان
عبدالصمد

199

5

أحمد باقر

92

19

صالح عاشور

94

31

عيد هذال
الرشيدي

7

6

جمال العمر

25

20

صالح الفضالة

4

32

فهد امليع

7

حسن جوهر

64

 21صالح خورشيد

8

حسني القالف

93

9

حسني مزيد

59

10

حمود ناصر
الجبري

10

22

النائب

طالل العيار

 23عبدالعزيز املطوع

م

النائب

45

43

محمد محسن
البصيري

44

مخلد العازمي

32

 45مرزوق الحبيني

7

46
9

16

33

فهد الهاجري

74

15

34

فيصل الشايع

50

47

 35الفي فهد الالفي

7

عبدالله العرادة

115

36

مبارك الهيفي

10

 25عبدالله النيباري

124

37

مبارك الخرينج

144

11

خالد العدوة

37

26

عبدالله الرومي

20

38

مبارك العجمي

49

12

خلف دميثير

7

27

13

خميس عقاب

64

عبداملحسن
املدعج

26

39

مبارك الدويلة

75

28

عبد املحسن
جمال

17

41

محمد الصقر

6

42

محمد الخليفة

52

 14راشد الحجيالن

14

24

عدد
األسئلة

مسلم البراك

 47مشاري العنجري
48

مشاري
العصيمي

 49مشعان العازمي

عدد
األسئلة
95

236
18
43
4

50

ناصر الصانع

138

51

وليد الجري

98

 52وليد الطبطبائي
53

وليد العصيمي
االجمالي

188
6
3010

رئيس الوزراء
تلقى  5أسئلة
أجاب
عن  % 40منها
المالية أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة بـ 398
سؤاال
الداخلية أكثر
الوزارات ردا على
األسئلة
بمعدل % 82.3
 53نائبا قدموا
اسئلة الفصل
التاسع

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

11

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 2042أ جوبة في  1438يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%11.7
%31.4

تصنيف األسئلة

%6.7

%9

%30.3
%61.2

%25.8

%13.2

.03

الخامس اإلجمالي

العدد

352

944

664

778

272

3010

املعدل

٪ 11٫7

٪ 31٫4

٪ 22٫1

٪ 25٫8

٪9

٪ 100

وأكثر ال ��وزارات تلقيا لألسئلة
ه��ي امل��ال�ي��ة ب �ـ  398س ��ؤاال ووزارة

ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب � �ـ  345س� � ��ؤاال ووزارة ال �ت��رب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب� �ـ  324س ��ؤاال
واألق� � � ��ل ت �ل �ق �ي��ا ل�ل�أس �ئ �ل��ة رئ �ي��س

ال � ��وزراء ب�ع��دد  5أس�ئ�ل��ة ث��م وزارة
األوقاف بـ  46سؤاال.
ام��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة ع��ن األسئلة
ف �ق��د ت �ص��درت �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة

19
٪ 0٫07

إجمالي

3010 913
55
٪ 100 ٪ 30٫3 ٪ 1٫8

ب� �ن� �س� �ب ��ة  % 82.3م � ��ن إج� �م ��ال ��ي
األس�ئ�ل��ة فالتخطيــــط والتنمــــــية
 % 81فالتجــــــارة والصنـــــــاعة
 % 76.1فالعدل بـ . % 75.2

الوزارة

املالية

العدد

398

الوزراء
الخارجية
الدفاع
الداخلية
اإلعالم
الدولة
املالية
األشغال
الصحة
التربية والتعليم
التجارة والصناعة
اإلسكان
الشؤون
العدل
األوقاف
املواصالت
النفط
الكهرباء واملاء
التخطيط والتنمية
رئيس الوزراء
االجمالي

باقي
التربية
التجارة الصحة
الدولة
الوزارات
والتعليم
324

345

املعدل 10٫8٪ 11٫5٪ 13٫2٪
وت ��وض ��ح ال � �ج� ��داول وال ��رس ��وم
ال�ب�ي��ان�ي��ة ع��دد أس�ئ�ل��ة ال �ن��واب في
ال �ف �ص��ل ال �ت��اس��ع وع � ��دد األس �ئ �ل��ة
ال �ت ��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا ك ��ل وزارة ون�س�ب��ة

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
الردود

%11.5

%0

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

املرفقات
إجابة
األسئلة الجواب
لدى
سرية
األمانة
180
1
العدد 1842
املعدل ٪ 0٫6 ٪ 0٫03 ٪ 61٫2

طلب
عدم
اختصاص تمديد

لم يتم
الرد

%6.8
%10.8

%51

%1.8
07
%0. 06
%0.

%22.1
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أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

إجمالي

205

203

1535

3010

6٫8٪

6٫7٪

51٪

100٪

اإلجابة وتصنيف اإلجابات.

معدل رد أسئلة وزارة اإلعالم
لم يتم الرد

ردود الوزراء

اجمالي
األسئلة

األجوبة

اعتذر
عن عدم الرد

املرفقات لدى
األمانة العامة

عدم
اختصاص

املجموع

112
83
172
194
345
398
167
203
324
205
38
100
101
46
171
144
60
142
5
3010

68
36
68
140
189
223
106
116
207
152
25
63
76
31
106
97
29
108
2
1842

1
1

2
12
74
3
64
4
1
1
6
6
7
180

1
12
1
2
3
19

71
48
142
143
201
288
108
120
208
156
25
63
76
32
112
103
29
115
2
2042

طلب
تمديد

لم يصل
الرد حتى حينه

املعدل

2
3
23
3
4
4
1
4
2
8
1
55

41
35
28
51
141
87
59
83
113
45
9
36
25
14
55
39
23
26
3
913

٪ 63.4
٪ 57.8
٪ 82.3
٪ 73.7
٪ 58.3
٪ 72.4
٪ 64.7
٪ 59.1
٪ 64.2
٪ 76.1
٪ 65.8
٪ 63
٪ 75.2
٪ 69.6
٪ 65.5
٪ 71.5
٪ 48.3
٪ 81
٪ 40
٪ 67.8

%26.3
%73.7

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

143

51

194

املعدل

٪ 73٫7

٪ 26٫3

٪ 100

12

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي العاشر 2995 :سؤاال
المسلم والخنة
والقالف
والطبطبائي أكثر
النواب تقديما
لألسئلة

معدل الرد على األسئلة

%19.5

رئيس الوزراء
تلقى  26سؤاال
أجاب
عن  17منها
بمعدل % 65.4

%80.5

األسئلة

الجواب

إجمالي
األسئلة

لم يتم الرد

العدد

2412

583

2995

املعدل

٪ 80٫5

٪ 19٫5

٪ 100

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ع��اش��ر ملجلس األم��ة
 2995س� � � ��ؤاال رد ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
 2412س � ��ؤاال م �ن �ه��ا ب �م �ع��دل 80.5

• المدة الفعلية
للفصل العاشر:
 1032يوما

• إجمالي األسئلة:
 2995سؤاال

• إجمالي
األجوبة2412 :
جوابا

• معدل الرد:
٪ 80.5

• متوسط توجيه
األسئلة2.9 :
سؤال يوما

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة من الفصل التشريعي العاشر

 %وش ��ارك ف��ي تقديم األس�ئ�ل��ة 50
ن��ائ�ب��ا وت �ص��در ق��ائ�م��ة ال �ن��واب من
ح� �ي ��ث ت ��وج� �ي ��ه األس� �ئ� �ل ��ة ال �ن��ائ��ب
ف� �ي� �ص ��ل امل � �س � �ل� ��م ب � � �ـ  302س� � ��ؤال

والنائب فهد الخنة بـ  213سؤاال
وال� �ن ��ائ ��ب ح �س�ي�ن ال� �ق�ل�اف ب� �ـ 168
س��ؤاال والنائب وليد الطبطبائي
ب� �ـ  161س � ��ؤاال وك � ��ان أق� ��ل ال �ن��واب

ت��وج �ي �ه��ا ل�ل�أس �ئ �ل��ة ال � �ن� ��واب ب��در
الفارسي وراشد الهبيدة وعبدالله
الهاجري ووليد العصيمي ولكل
منهم سؤاالن.

وك� ��ان� ��ت أك � �ث� ��ر ال � � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
ل�ل�أس �ئ �ل��ة ه� ��ي ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م

التتمة ص13

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي العاشر
النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

4

1

أحمد السعدون

64

15

سالم الحماد

102

2

أحمد املليفي

69

16

صالح عاشور

3

أحمد باقر

28

 17صالح خورشيد

4

باسل الراشد

105

5

بدر شيخان
الفارسي

2

6

براك النون

21

7

جاسم الكندري

88

8

جمال العمر

39

9

حسن جوهر

97

10

حسني القالف

168

17

18

ضيف الله
بورمية

89

19

طالل العيار

23

 20عادل الصرعاوي

43

21

عبدالله راشد
الهاجري

2

22

عبدالله عكاش
العبدلي

69

11

حسني مزيد

43

 23عبدالله الفحماء

4

12

خالد العدوة

41

13

خالف دميثير

22

14

راشد الهبيدة

2

م

النائب

عدد
األسئلة

26

عبدالوهاب
الهارون

26

27

عصام الدبوس

61

28

علي حمود
الهاجري

12

29

علي الدقباسي

108

30

علي عبدالله
السعيد

8

31

علي الراشد

95

 32عواد برد العنزي

108

33

غانم امليع

7

37

فهد امليع

4

35

فهد الخنة

213

24

عبدالله الرومي

18

36

فيصل املسلم

302

25

عبدالواحد
العوضي

9

37

محمد براك
املطير

11

م

النائب

عدد
األسئلة

38

محمد الصقر

9

39

محمد الفجي

14

40

محمد الخليفة

67

41

محمد محسن
البصيري

100

42

مخلد العازمي

29

 43مرزوق الحبيني

8

44

مسلم البراك

 45مشاري العنجري

137
33

46

ناصر الصانع

90

47

وليد الجري

91

 48وليد الطبطبائي

161

49

وليد العصيمي

2

50

يوسف الزلزلة

120

اإلجمالي

2995

المالية أكثر
الوزارات ردا على
األسئلة
بـ % 94.2
النواب ركزوا على
وزارات التربية
والتعليم العالي
والمالية والصحة
 583سؤاال لم
يرد عليها بمعدل
% 19.5
 50نائبا قدموا
اسئلة الفصل

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

13

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 2412جوابا في  1032يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف األسئلة
.8
.5
%2
%2.7

%25.3

%71.7

األسئلة

الجواب

اعتذر عن
عدم الرد

إحالة سرية

املرفقات
لدى األمانة

عدم
اختصاص

لشؤون مجلس الوزراء بـ  225سؤاال
وال �ص �ح ��ة  219س � ��ؤاال وك � ��ان األق ��ل
تلقيا لألسئلة وزارة ش �ـ��ؤون األم��ة
بعدد  3أسئلة ثم البلدية بـ  23سؤاال.

أما معدل اإلجابة على األسئلة
ف�ت�ص��درت�ه��ا وزارة امل��ال�ي��ة بنسبة
 % 94.2م � ��ن إج � �م� ��ال� ��ي األس� �ئ� �ل ��ة
ووزارة ال � ��دف � ��اع ب �ن �س �ب��ة % 89

طلب تمديد

املعدل

٪ 14٫3

٪ 41٫9

٪ 25٫3

٪ 18٫5

٪ 100

502
81
74
% 16.8 % 7.2 % 2.5

2995
100%

والتجارة والصناعة بنسبة 86.6
 %واالسكان بنسبة .% 85.3
وت ��وض ��ح ال� � �ج � ��داول وال ��رس ��وم
ال�ب�ي��ان�ي��ة ع ��دد أس�ئ�ل��ة ال �ن��واب في

الوزارة التربية

العدد

341

الردود
الوزراء
الخارجية
الدفاع
الداخلية
الدولة
اإلعالم
املالية
التجارة والصناعة
التربية والتعليم
الصحة
الشؤون
األشغال
البلدية
اإلسكان
التخطيط والتنمية
املواصالت
العدل
األوقاف
الطاقة
شؤون األمة
رئيس الوزراء
االجمالي

اجمالي
األسئلة

األجوبة

60
73
168
225
214
328
197
431
219
177
139
23
34
124
147
133
92
182
3
26
2995

43
42
75
138
171
240
161
348
165
136
102
1
29
97
93
105
75
118
1
6
2146

اعتذر
عن عدم الرد
1
5
1
1
1
1
5
15

ردود الوزراء
املرفقات
إجابة
سرية لدى األمانة
4
19
1
65
2
6
59
1
2
1
2
3
1
3
8
175
2

عدم
اختصاص
2
25
5
5
9
4
2
3
5
3
1
2
2
6
74

47
65
140
165
182
309
171
356
170
142
108
1
29
101
98
107
75
128
1
17
2412

املالية

الدولة

الصحة

اإلعالم

باقي
الوزارات

إجمالي

328

225

219

214

1668

2995

٪ 7٫5

٪ 7٫3

٪ 7٫1

املعدل ٪ 11 ٪ 11٫4

٪ 100 ٪ 55٫7

الفصل العاشر وعدد األسئلة التي
تلقتها ك��ل وزارة ونسبة اإلج��اب��ة
وتصنيف اإلجابات.

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
املجموع

%11
%11.4

لم يتم الرد

العدد

428

1256

758

553

2995

العدد 2146
املعدل % 71.7

15
% 0.5

2
%1

175
% 5.8

%7.3
%7.5

%55.7

إجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

العالي ب�ـ  431س��ؤاال ووزارة املالية
ب� � �ـ  328س � � � ��ؤاال وم� �ج� �ل ��س ال� ��دول� ��ة

%5

%16.8

االجمالي

تتمة المنشور ص12

%7.1

%0.5
%1

%18.5 %14.3

%41.9

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

معدل رد أسئلة وزارة اإلعالم
لم يتم الرد
لم يصل
طلب
تمديد الرد حتى حينه
13
8
26
2
60
31
1
17
2
22
4
56
19
47
2
30
5
30
1
22
5
14
9
37
12
21
5
16
1
36
18
2
9
505
81

املعدل
٪ 78.3
٪ 89
٪ 83.3
٪ 73.3
٪ 85
٪ 94.2
٪ 86.8
٪ 82.6
٪ 77.6
٪ 80.2
٪ 77.7
٪ 4.3
٪ 85.3
٪ 81.5
٪ 66.7
٪ 80.5
٪ 81.5
٪ 70.3
٪ 33.3
٪ 65.4
٪ 80.5

%15

%85

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

182

32

214

املعدل

% 85

% 15

٪ 100

14

أخبار

aldostoor
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حملة إعالمية في  12الجاري للحد من الهدر ومؤتمر وطني اول مارس المقبل

الحمود :ترشيد اإلنفاق والحد من الهدر واجب
شرعي ومسؤولية وطنية
أك � ��د 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
ال �ح �م��ود أن ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق وال �ح��د
م��ن ال�ه��در واج��ب ش��رع��ي ومسؤولية
وط�ن�ي��ة وان رؤي ��ة س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ت� � �ج � ��اه س � �ي� ��اس� ��ة ت� ��رش � �ي� ��د اإلن� � �ف � ��اق
ت� �ن� �ط� �ل ��ق م� � ��ن ح� � � ��رص س� � �م � ��وه ع �ل��ى
أه�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م ��وارد ال��دول��ة
وتوجيهها الوجهة السليمة لضمان
استمرار التنمية املستدامة في الدولة
وق� � ��ال ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان أث � �ن ��اء ل �ق��ائ��ه
رئيس لجنة التوعية للحد من الهدر
وترشيد اإلنفاق املنبثقة عن مجلس
ال� � � � ��وزراء ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ش ��ؤون
التخطيط اإلعالمي والتنمية املعرفية
محمد العواش بحضور وكيل الوزارة

ط � � ��ارق امل� � � ��زرم وأع � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة ان
امتثال وزارة اإلعالم واللجنة للرغبة
األم �ي��ري��ة ال�س��ام�ي��ة ب�ت��رش�ي��د اإلن �ف��اق
يأتي مستندا إل��ى وض��ع آليات قابلة
للتنفيذ ل�ل�ح��د م��ن االس � ��راف منوها
ب �ت �ع �ل �ي �م��ات س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء في هذا الشأن.
وأض � � � � ��اف أن امل� ��ؤت � �م� ��ر ال ��وط� �ن ��ي
ل� �ت ��رش� �ي ��د اإلن � � �ف � ��اق ال� � � ��ذي س �ت �ق �ي �م��ه
ال�ل�ج�ن��ة بالتنسيق م��ع وزارة املالية
ف� ��ي األول م� ��ن م � � ��ارس امل �ق �ب ��ل ي��أت��ي
ليضع آلية للتحرك ف��ي ك��ل امل�س��ارات
االقتصادية واالجتماعية واإلعالمية
ل �ل �ت��وع �ي��ة ب��أه �م �ي��ة ال� �ح ��د م ��ن ال �ه��در
ووضع خطط واستراتيجيات عملية
لتنفيذ ت�ل��ك األول ��وي ��ات ان �ط�لاق��ا من

األج �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة م� ��رورا ب��إش��اع��ة
ثقافة الترشيد والحد من الهدر لدى
املواطن واملقيم.
وأش � ��اد ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ب��ال�ح�م�ل��ة
اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��وي اللجنة القيام
بها بالتنسيق مع وزارة األوق��اف في
 12فبراير ال�ج��اري وال�ت��ي ت�ق��وم على
أس � ��اس ش��رع��ي وت ��وع ��وي ل �ل �ح��د من
الهدر.
وش � ��دد ع �ل��ى ك ��ل ق �ط ��اع ��ات وزارة
اإلعالم بضرورة تنفيذ برامج إذاعية
وتلفزيونية إضافة لوسائل التواصل
واإلع�ل��ام ل�ل�ت��وع�ي��ة ب�م�خ��اط��ر مظاهر
االسراف والدعوة إلى ترشيد اإلنفاق.

البلدية :تخصيص أرض المركز
الطبي للدفاع قريبا

املنفوحي خالل اجتماع مشترك مع نائب رئيس األركان بوزارة الدفاع ورئيس العالقات املحلية بشركة النفط

أك � � ��د امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام ل �ب �ل��دي��ة
ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت امل� � � �ه� � � �ن � � ��دس أح � �م� ��د
امل�ن�ف��وح��ي ان ال�ب�ل��دي��ة ستنتهي
قريبا من دراستها بشأن االرض
املخصصة لوزارة الدفاع إلنشاء
املركز الطبي.
وق � ��ال � ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي ان اج�ت�م��اع��ا مشتركا
ع� �ق ��د ب �م �ب �ن��ى ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ل �ل �م �ن �ف��وح��ي م� ��ع ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
األرك � ��ان ب � ��وزارة ال��دف��اع ال�ف��ري��ق
ال��رك��ن ع�ب��دال�ل��ه ال �ن��واف ورئ�ي��س
ال �ع�لاق��ات امل�ح�ل�ي��ة ب�ش��رك��ة نفط
الكويت.

ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع ��ن امل�ن�ف��وح��ي
ق��ول��ه ان ال�ب�ل��دي��ة ب�ح�ث��ت تفعيل
ال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت ��رك ب�ي�ن وزارة
الدفاع وشركة نفط الكويت لفك
أي تشابك يتعلق باستخدامات
االراض� ��ي ال �ت��ي ت��م تخصيصها
وف �ق��ا ل � �ق� ��رارات س��اب �ق��ة م ��ن قبل
املجلس البلدي .
وأكد االتفاق على تشكيل لجنة
م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال�ج�ه�ت�ين لتلتقي
في اجتماعات أسبوعية لدراسة
امل��واق��ع ال�ب��دي�ل��ة ال �ت��ي تقترحها
وزارة الدفاع بعد مراجعتها من
قبل ق�ط��اع التنظيم ف��ي البلدية

وأف��اد ب��أن لجنة الخدمات التي
ت� �ض ��م وزارات ال � ��دول � ��ة ت�ع�ط��ي
االول � � ��وي � � ��ة ل� � ��دراس� � ��ة األراض � � � ��ي
املتنازل عنها من بعض الجهات
لصالح جهات أخرى قبل دراسة
االراض ��ي التي تحتاج ملوافقات
مسبقة م��ن ال�ج�ه��ات املخصص
لها.

الحمود أثناء لقائه رئيس لجنة التوعية للحد من الهدر وترشيد اإلنفاق املنبثقة عن مجلس الوزراء

الكويت تشهد
أول عملية صمام
قلب باستخدام
المنظار
ن � �ج� ��ح م �س �ت �ش �ف ��ى األم � � � ��راض
ال� �ص ��دري ��ة ف ��ي اج � � ��راء م�ج�م��وع��ة
ع�م�ل�ي��ات مل�ع��ال�ج��ة ص �م��ام ال�ق�ل��ب
امليترالي باستخدام املنظار الول
م � ��رة ف ��ي ت ��اري ��خ ج ��راح ��ة ال �ق �ل��ب
بالكويت.
وقال رئيس قسم جراحة القلب
والصدر استشاري جراحة القلب
والقلب الصناعي في املستشفى
د .ط ��ارق ال�ع�ي�ن��ات��ي إن��ه استطاع
من خالل عملياته تغيير املفهوم
الكالسيكي املتبع في أكثر مراكز
القلب في العالم.
وأض � ��اف ال�ع�ي�ن��ات��ي أن معظم
الجراحني في العالم يجرون هذه
ال�ع�م�ل�ي��ات ب�ع�م��ل ف�ت�ح��ات كبيرة
وسط الصدر بطول  30سنتيمترا
الفتا إلى أنه غير هذا املفهوم من
خ�لال عمل فتحات صغيرة جدا
بطول ستة سنتيمترات بجانب
الصدر مستخدما املنظار.
وأوض � � ��ح أن ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات
ب ��امل �ف �ه ��وم ال� �ج ��دي ��د ت �ع ��د ن � ��ادرة
ف��ي ال �ش��رق االوس ��ط واالول� ��ى من
نوعها في الكويت وذلك لصعوبة
اج� ��رائ � �ه� ��ا وح ��اج� �ت� �ه ��ا ل �خ �ب ��رات
جراحية خاصة.
وذك� � ��ر أن ال �ف �ت �ح��ة ال �ص �غ �ي��رة
ت �ك ��ون ت �ح��ت االب � ��ط األي� �م ��ن ع�ن��د
الرجال وتحت الثدي االيمن عند
النساء مبينا انه اصبح باالمكان
حاليا تبديل او معالجة الصمام
امليترالي.

الشارخ :السياسة الخارجية
للكويت منضبطة ومسؤولة

عبدالعزيز الشارخ متحدثا خالل الندوة

وص � � ��ف م � ��دي � ��ر م� �ع� �ه ��د (س � �ع ��ود
ال� �ن ��اص ��ر) ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ال �س �ف �ي��ر
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال � � �ش� � ��ارخ ال �س �ي��اس��ة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل �ل �ك��وي��ت ب��ال �س �ي��اس��ة
امل�ن�ض�ب�ط��ة وامل� �س ��ؤول ��ة ال �ت��ي تعي
م��ا ي �ح��دث م��ن ح��ول�ه��ا ف��ي ال�س��اح��ة
الدولية وتسعى للتفاعل معه.
وق��ال ان إن�ش��اء ال��دي��وان الوطني
لحقوق االن�س��ان ه��و ب�ل��ورة لقناعة
ال�ح�ك��وم��ة ب��أه�م�ي��ة ح �ق��وق االن �س��ان
بما ينسجم مع السياسة الخارجية
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ك�ل�م��ة ال� �ش ��ارخ خ�لال
ن � � ��دوة ن �ظ �م �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ� �م ��ة
مل� �ت ��اب� �ع ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ خ � �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
وب��رن��ام��ج عمل الحكومة ف��ي وزارة
الخارجية بعنوان (دور املؤسسات
ال��وط �ن �ي��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان–إن �ش��اء
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل� �ل ��دي ��وان ال��وط �ن��ي
ل �ح �ق��وق اإلن� � �س � ��ان) ام � ��س ف ��ي م�ق��ر
املعهد.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال م� �س ��اع ��د وزي� ��ر

ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون امل� �ت ��اب� �ع ��ة
والتنسيق ناصر الصبيح في كلمة
ن��اب عنه فيها نائب رئيس اللجنة
الدائمة ملتابعة تنفيذ خطة التنمية
وب��رام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة امل�س�ت�ش��ار
ح�س��ن زم ��ان ان دول ��ة ال�ك��وي��ت وف��ي
سياق مراجعتها ال��دوري��ة الشاملة
االول��ى قد تقدمت بثمانية تعهدات
ط ��وع �ي ��ة م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا إن � �ش� ��اء ه�ي�ئ��ة
وط �ن �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل �ح �ق��وق االن �س��ان
اذ اعتمد مجلس االم��ة م��ن منطلق
الحرص على الوفاء بتلك التعهدات
ال�ق��ان��ون رق��م  76لسنة  2015بشأن
ان� �ش ��اء ال� ��دي� ��وان ال ��وط �ن��ي ل�ح�ق��وق
االن� �س ��ان واع �ت �ب��اره ج �ه��ازا وط�ن�ي��ا
ي �ع �ن ��ى ب� �ح� �ق ��وق وح � ��ري � ��ات ودع � ��م
االن �س��ان ع�ل��ى الصعيدين الوطني
والدولي.
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الكويت تشارك في منتدى
الشباب الخامس باألمم المتحدة
ش ��ارك ��ت ال �ك��وي��ت ف ��ي م�ن�ت��دى
ال � �ش � �ب� ��اب ال � �خ� ��ام� ��س ل �ل �م �ج �ل��س
االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم املتحدة (ايكوسوك).
وأك��د نائب األم�ين العام لألمم
املتحدة ي��ان الياسون في كلمته
االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة ل �ل �م �ن �ت ��دى ال� � ��دور
ال� �ح ��اس ��م ل �ل �ش �ب��اب ف� ��ي ت�ش�ك�ي��ل
ج � ��دول أع� �م ��ال  2030ووص �ف �ه��م
ب��أن �ه��م ع� ��وام� ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر ال��ذي��ن
س �ت �ج �ل��ب م �س��اه �م��ات �ه��م م �ن��اف��ع
ألن �ف �س �ه��م ول�ل�م�ج�ت�م��ع ع �ل��ى حد
سواء.
ك �م��ا س�ل�ط��ة ال �ي��اس��ون ال �ض��وء
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال � �ت ��ي ت ��واج ��ه
ال �ش �ب��اب ال� �ي ��وم وش� ��دد ع �ل��ى أن
العمل ال�لائ��ق وخ��اص��ة بالنسبة
ل �ل �ش �ب��اب ه� ��و ال� �ع� �م ��ود ال �ف �ق��ري
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة وم�ج�ت�م�ع��ات
مستقرة.
وتشير تقديرات األمم املتحدة
إل ��ى أن م��ا ي �ق��رب م��ن  75مليون
ش ��اب ح ��ول ال �ع��ال��م ع��اط �ل��ون عن

شفيق عمر يترأس وفد الكويت

ال �ع �م��ل .وأك ��د ال �ي��اس��ون أن نحو
 40ف��ي امل �ئ��ة م��ن ج�م�ي��ع ال�ش�ب��اب
النشطني اقتصاديا إما عاطلون
ع ��ن ال �ع �م��ل أو ي �ع �م �ل��ون ل�ك�ن�ه��م
ف� �ق ��راء .وب �م �ن��اس �ب��ة ت�ج�م��ع أك�ث��ر
م��ن  800م��ن ال �ق��ادة ال �ش �ب��اب في
املنتدى السنوي أطلق مسؤولون
في االمم املتحدة مبادرة جديدة
ملعالجة بطالة الشباب.

وف��ي ه��ذه االث�ن��اء ق��ال مبعوث
األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل�أم� ��م امل� �ت� �ح ��دة
ل �ل �ش �ب��اب أح� �م ��د ال � �ه � �ن� ��داوي ان
إط�ل�اق ه ��ذه امل �ب ��ادرة ف��ي ال��وق��ت
امل� �ن ��اس ��ب ي �ع �ك��س ال � �ت� ��زام األم ��م
املتحدة بمعالجة بطالة الشباب
وت� �ع ��زي ��ز ف � ��رص ال �ع �م��ل ال�ل�ائ��ق
للشباب.
وأك ��د أن ه��ذه امل �ب��ادرة تعكس

أن عمالة الشباب يجب أن تشكل
أول ��وي ��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل�س�ت��وي��ات
إلط� �ل��اق ط ��اق ��ات  18م� �ل� �ي ��ارا م��ن
ال � �ش � �ب� ��اب ح � � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م «وه � ��ي
وص �ف��ة حتمية م��ن أج��ل تحقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة وك��ذل��ك م��ن أج ��ل إح�ل�ال
السالم واألمن.
ويناقش املنتدى الذي يستمر
يومني السبل التي تمكن الشباب
م��ن القيام ب��دور نشط ف��ي تنفيذ
ج � � ��دول أع � �م� ��ال  2030ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة.
وت� � �ش � ��ارك دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
امل� �ن� �ت ��دى ب ��وف ��د ي� ��رأس� ��ه ال��وك �ي��ل
املساعد لقطاع املشاريع في وزارة
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب شفيق
عمر باالضافة الى عضوي الوفد
س� ��ارة ال� �ف ��ارس وع �ل��ي ال�ع��ري�ف��ان
وتعد هذه هي أول مشاركة لدولة
الكويت في هذا املنتدى.

أخبار

15

رسوم البطاقة المدنية
 5دنانير أول أبريل المقبل
أع � � �ل � � �ن � � ��ت ال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ة ال � � �ع � ��ام � ��ة
للمعلومات امل��دن�ي��ة نيتها زي��ادة
رس��وم إص��دار البطاقة املدنية إلى
خ�م�س��ة دن��ان�ي��ر ب��دال م��ن دي�ن��اري��ن
ورف��ع رس��وم بدل الفاقد من عشرة
الى عشرين دينارا ابتداء من شهر
ابريل املقبل.
وأوض� � ��ح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام للهيئة
م� �س ��اع ��د م� �ح� �م ��ود ال �ع �س �ع��وس��ي
ان وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
ال� � � � ��وزراء ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه اص ��در
ق � � � � ��راره ب � �ب� ��دء ال � �ع � �م ��ل ب ��ال ��رس ��وم
ال�ج��دي��دة اع�ت�ب��ارا م��ن مطلع ابريل
ال �ق��ادم ليمنح م��ن لديهم بطاقات
جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة
مهلة لتسلمها.
وق � ��ال إن ه� ��ذه ال� ��زي� ��ادة ج ��اءت
التزاما بتوصيات ديوان املحاسبة
م �ش �ي��را إل � ��ى أن ت �ك��ال �ي��ف إص � ��دار
ال �ب �ط��اق��ة ت �ت �ج��اوز أرب� �ع ��ة دن��ان �ي��ر
ونصف الدينار في حني أن الرسوم
املطبقة دي�ن��اران فقط .وأن الهيئة
قد انتهت من تعديل البرامج على
األنظمة وفق الرسوم الجديد.
وأض � ��اف أن ��ه ت��م ع ��رض ت�ع��دي��ل
الرسوم على كل من لجنة الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع ومجلس إدارة الهيئة

قبل ان يصدر ال�ق��رار ال�خ��اص بها
م �ش �ي��را ال ��ى أن ال �ه �ي �ئ��ة ل��دي �ه��ا ما
ي� �ق ��ارب  136ال� ��ف ب �ط��اق��ة ج��اه��زة
للتسليم ول��م يتسلمها أصحابها
وأن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة س �ت �ط �ب��ق ال� ��رس� ��وم
الجديدة على من لم يتسلم بطاقته
ق�ب��ل  1اب��ري��ل ال �ق��ادم ح�ت��ى ل��و ك��ان
تاريخ إصدارها قبل سريان القرار
موضحا أن الهيئة سوف تلزم كل
من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم
س� � ��واء ت �س �ل �م �ه��ا أم ل ��م ي�ت�س�ل�م�ه��ا
وذلك لتحد من ظاهرة اإلهمال في
تسلم البطاقات والتي تتسبب في
تكدس األجهزة وإهدار املال العام.
وق � � � � � ��ال إن ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للمعلومات امل��دن�ي��ة ب�ص��دد تسلم
الطابعة املركزية الجديدة موضحا
أن ال �ط��اب �ع��ات ال �ح��ال �ي��ة ت�ت�ع��رض
للضغط الشديد واملتواصل حيث
ت�ع�م��ل ب�ش�ك��ل م �ت��واص��ل ب �ن �ظ��ام 3
وردي � � ��ات ي��وم �ي��ا ف ��ي أي � ��ام ال�ع�م��ل
وال �ع �ط��ل ال��رس�م�ي��ة وذل ��ك لتتمكن
م��ن م��واك�ب��ة ال�ط�ل��ب امل�ت�ن��ام��ي على
إص��دار البطاقة املدنية الفتا إلى
أن ال�ه�ي�ئ��ة ت �ص��در ت�ق��ري�ب��ا  9االف
بطاقة وتوزع ما بني  8الى  10آالف
يوميا.

في ندوة تاريخ الكويت التي نظمتها وزارة النفط

مؤرخون :دروس التاريخ تؤكد أن الثروة ال تدوم
بغير تطوير مداخيلها
اكد باحثون في التاريخ الكويتي
واالس�ل��ام� ��ي م ��ن ان دروس ال �ت��اري��خ
تستوجب ال�ت��وج��ه اك�ث��ر ن�ح��و تنويع
مصادر الدخل وتحويل انتاج النفط
ال ��ى م � ��وارد اس �ت�ث �م��اري��ة واق �ت �ص��ادي��ة
واع� � ��دة م�س�ت�ق�ب�لا واق ��ام ��ة ص �ن��اع��ات
حديثة لتعظيم االستفادة من خيرات
ال �ن �ف��ط .واش� � � ��اروا ف� ��ي ال � �ن ��دوة ال �ت��ي
نظمتها وزارة ال�ن�ف��ط ام ��س ب�ع�ن��وان
(تاريخ الكويت) الى ان الكويت كانت
م��رك��زا ت�ج��اري��ا مهما ف��ي املنطقة وان
اك�ت�ش��اف النفط ع��ام  1936س��اه��م في
ت �ط ��ور ال �ح �ي��اة ب�ش�ك��ل ع ��ام ف ��ي ك��اف��ة
مجاالتها.
وق��ال الباحث في التراث والتاريخ
االس�لام��ي عبدالعزيز ال�ع��وي��د أهمية
ت � �ن ��وي� ��ع م � � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل وت �ن �م �ي��ة
ال �ص �ن��اع��ات ال �ب��دي �ل��ة ل�ل�ن�ف��ط واق��ام��ة
امل � �ج � �م � �ع � ��ات ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة ال � �ك � �ب� ��رى
واالس � �ت � �ف ��ادة م �ن �ه��ا ب��ال �ش �ك��ل االم �ث��ل
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة االس � �ت � �ف� ��ادة
م��ن دروس ال �ت��اري��خ اذ إن ال� �ث ��روة ال

الشيخة تماضر خالد األحمد الصباح تكرم الباحث في التاريخ الكويتي فهد العبدالجليل

ت ��دوم ب�غ�ي��ر ال�ح�ف��اظ عليها وت�ط��وي��ر
م ��داخ� �ي� �ل� �ه ��ا .وأوض� � � � ��ح ال � �ع� ��وي� ��د ف��ي
تصريحات للصحافيني على هامش
ال�ن��دوة ان دروس ال�ت��اري��خ تستوجب
التوجه اكثر نحو تحويل انتاج النفط
ال ��ى م � ��وارد اس �ت�ث �م��اري��ة واق�ت �ص��ادي��ة
واع��دة ولفت الى ان الكويت تاريخيا

ك��ان��ت م��ن ال �ب �ل��دان ال�ت�ج��اري��ة ال�ك�ب��رى
م�ش�ي��را ال��ى ط��ري��ق (ال �ح��اج ال�ب�ص��ري)
ال ��ذي ك ��ان ي�م��ر ب��ال�ك��وي��ت وج �ع��ل بها
ت�ج��ارة رائ�ج��ة حيث ك��ان الطريق يمر
م��ن ال �ع��راق ح�ت��ى م�ك��ة وي�س�ت�خ��دم في
الحج وفي التجارة كطريق للقوافل.
وأوض � � ��ح ان ذل� ��ك ال �ط ��ري ��ق س��اه��م

ف��ي ان�ت�ع��اش ال�ح�ي��اة االق�ت�ص��ادي��ة في
الكويت واملنطقة الفتا ال��ى ان مدينة
الجهراء قامت على امتداد ذلك الطريق
القديم الذي ادى الى طفرة وانتعاشة
اقتصادية وتاريخية في البالد.
وأوضح ان البالد كانت تعتمد على
تجارة اللؤلؤ اال ان بداية تصنيعه في
اليابان ترك اث��را سلبيا على التجارة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وق�ت�ه��ا م��ا ادى ال��ى ان�ه�ي��ار
ك �ث �ي��ر م ��ن االس � ��ر ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي ذل��ك
ال �ح�ي�ن م��وض �ح��ا ان اك �ت �ش��اف ال�ن�ف��ط
عام  1936اعطى ب��ادرة امل للمجتمع
الكويتي اذ تطورت الحياة بشكل عام
في كافة مجاالتها.
من جانبه قال الباحث في التاريخ
الكويتي فهد العبدالجليل ان الكويت
كانت مركزا تجاريا مهما في املنطقة
بشهادة الرحالة االجانب الذين دونوا
م�خ�ط��وط��ات�ه��م امل �ح �ف��وظ��ة ح��ال �ي��ا في
ع ��دد م��ن االم ��اك ��ن امل��وث��وق��ة .واوض ��ح
ان ال�ك��وي��ت ك��ان��ت تعيش على تجارة
اللؤلؤ ب��اإلض��اف��ة ال��ى ت�ج��ارة القوافل

ع �ل��ى االب � ��ل م �ش �ي��را ال� ��ى ان االح � ��وال
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ش �ه��دت
ت�ط��ورا كبيرا ف��ي عهد الحاكم الثاني
للكويت الشيخ عبدالله الصباح بعد
انتقال الشركة الهندية االنجليزية من
البصرة للكويت ع��ام  1775وك��ان لها
أثر ايجابي على االقتصاد املحلي في
تلك الفترة.
واض��اف ان الكويت في تلك الفترة
كانت تمتلك اسطوال كبيرا من السفن
ال�ش��راع�ي��ة (س �ف��ارة) م��ؤك��دا ان ال�ب�لاد
ك ��ان ��ت ت �ح �ت�ض��ن اك �ب ��ر م �ي �ن��اء ب�ح��ري
في الخليج وال��ذي ك��ان يربط الحركة
االقتصادية والتجارية في املنطقة.
واوض��ح ان تلك ال�ت�ج��ارة زادت في
ع�ص��ر ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ال �ص �ب��اح ح��اك��م
ال�ك��وي��ت ال�س��اب��ع ال��ى اك�ت�ش��اف النفط
ل �ي �ت��م ب �ع��د ان �ت �ه ��اء ال � �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة
ال�ث��ان�ي��ة ت�ص��دي��ر اول شحنة ن�ف��ط في
عهد الشيخ احمد الجابر عام .1946
وش� �ه ��دت ال �ك��وي��ت ت �ح ��وال ج��ذري��ا
وقتها حيث بدأت في تأسيس الدوائر

الحكومية وانشاء املؤسسات لتتحول
ال��ى م��رك��ز م��ال��ي ب�ع��د ان ك��ان��ت م��رك��زا
تجاريا.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة
الثقافة البترولية وم��راق��ب العالقات
ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي وزارة ال �ن �ف ��ط ال �ش �ي �خ��ة
ت �م��اض��ر ال �خ��ال��د إن م �ش��روع ال�ث�ق��اف��ة
ال� �ب� �ت ��رول� �ي ��ة ال� �ت ��اب ��ع إلدارة اإلع� �ل��ام
البترولي والعالقات العامة خصص
له لجنة تعمل على مدار العام ملتابعة
أع � �م ��ال امل � �ش� ��روع م �ب �ي �ن��ة أن ط�ب�ي�ع��ة
اختصاصات اللجنة هي إعداد الخطة
ال �ع��ام��ة مل� �ش ��روع ال �ث �ق��اف��ة ال �ب �ت��رول �ي��ة
وعقد اجتماعات تنسيقية بالجهات
الحكومية.
واوض �ح ��ت أن امل �ش ��روع ق ��دم ع��ددا
م ��ن ال � �ن� ��دوات خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة
وي �ق��وم ح��ال�ي��ا ب��إع��داد ن ��دوات ج��دي��دة
ذات م� ��وض� ��وع� ��ات م �ت �ن ��وع ��ة ت �ح �ق��ق
اه ��داف امل�ش��روع ب��اض��اف��ة ال�ج��دي��د من
املعلومات املفيدة للموظفني
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إعالن الفائزين بجوائز اإلبداع التشكيلي
أع �ل �ن��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل� �ل� �ف� �ن ��ون ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة أس� �م ��اء
ال�ف��ائ��زي��ن ب��ال�ج��وائ��ز ل�ه��ذا العام
وه� ��م ك ��ل م ��ن  :ج ��ائ ��زة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
م�ن��اص�ف��ة ب�ي�ن أم �ي��رة أش�ك�ن��ان��ي
وع � �ب� ��دال� ��رض� ��ا ب� ��اق� ��ر وج� ��ائ� ��زة
س �ل��وى ال �ص �ب��اح م �ن��اص �ف��ة بني
ع�ب��دال�ع��زي��ز آرت� ��ي وع�ب��دال�ع��زي��ز
حسني أما جائزة الشيخة فتوح
الصباح ففاز بها مناصفة فواز
الدويش وسعد البلوشي.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك خ � �ل ��ال اح� �ت� �ف ��ال
ال �ج �م �ع �ي��ة ب �م �ه��رج��ان ال �ك��وي��ت
ل�لاب��داع التشكيلي م�س��اء أمس
االول االث � � �ن� �ي��ن ت � �ح� ��ت رع� ��اي� ��ة
وزي ��ر ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري

الشيخ فهد ناصر الصباح يفتتح مهرجان اإلبداع التشكيلي

وال ��رئ� �ي ��س ال �ف �خ ��ري ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ص �ب ��اح األح �م��د
وذل ��ك ض�م��ن اح�ت�ف��ال�ي��ة الكويت

سباق الكويت الرابع للقوارب
 13الجاري
ي �ن �ظ��م ال � �ن ��ادي ال �ب �ح��ري ال��ري��اض��ي
س�ب��اق ال�ك��وي��ت ال��راب��ع ل �ق��وارب ال �ـ(ب��رو.
ك�ل��اس) ف ��ي  13ف �ب��راي��ر ال� �ج ��اري تحت
رع � ��اي � ��ة وزي� � � ��ر اإلع � �ل� ��ام وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�س�ب��اق
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ع �م ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة

خصصت جوائز مالية بقيمة نحو 11
أل ��ف دي �ن��ار ل�ل�ف��ائ��زي��ن ف��ي ال �س �ب��اق في
هذه البطولة وإن باب االشتراك مفتوح
للمواطنني واملقيمني حتى التاسع من
ال�ش�ه��ر ال �ج��اري وب��إم�ك��ان ال��راغ�ب�ين في
امل�ش��ارك��ة التعرف على ل��وائ��ح وش��روط
السباق عن طريق موقع النادي البحري
الرياضي الكويتي على اإلنترنت.

النادي العلمي يلتقط صورا
نادرة لكوكب المشتري
ن �ج��ح ال � �ن� ��ادي ال �ع �ل �م��ي ال �ك��وي �ت��ي
ف � ��ي ال � �ت � �ق� ��اط ص � � ��ور ن� � � � ��ادرة ل �ك��وك��ب
املشتري م��ن س�م��اء الكويت م��ن خالل
ال�ت�ل�ي�س�ك��وب .وق ��ال م��دي��ر إدارة علوم
ال �ف �ل ��ك وال� �ف� �ض ��اء ب � ��در ال �ع �م �ي ��رة ف��ي
تصريح صحافي امس إن النادي ومن

خالل التكبير بالتليسكوب تمكن من
تصوير الكوكب العمالق حتى تظهر
تفاصيل سطحه بشكل واضح ومنها
ع�ين اإلع �ص��ار وه ��ي دوام� ��ة ت ��دور في
م�ن�ط�ق��ة االس � �ت ��واء ح�ج�م�ه��ا أك �ب��ر من
األرض.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

05.15
06.36
12.02

ال ��دوي ��ش ول �ف �ي��ف م ��ن ال�ف�ن��ان�ين
وامل �ه �ت �م�ين ب��ال �ف �ن��ون ال�ب�ص��ري��ة
بمختلف أنواعها.
وقال رئيس الجمعية ورئيس
ات� � �ح � ��اد ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي�ي�ن ال � �ع ��رب
عبدالرسول سلمان إن املهرجان
ي� ��أت� ��ي ه� � ��ذا ال� � �ع � ��ام ف � ��ي دورت� � ��ه
ال � �ع� ��اش� ��رة وإن ع� � ��دد األع � �م� ��ال
املشاركة في املهرجان بلغ 107
أعمال قدمها  62مبدعا من جيل
الرواد وجيل الشباب في جميع
مجاالت الفنون البصرية مؤكدا
أن مثل ه��ذه املهرجانات تعتبر
منصة يتم م��ن خاللها الكشف
عن النطاق الحقيقي ألفكارهم و
ممارساتهم الفنية.

العصر
املغرب
العشاء

03.06
05.28
06.46

ع ��اص� �م ��ة ل �ل �ث �ق��اف��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
 2016وحضر الحفل الشيخ فهد
ن��اص��ر ص �ب��اح األح �م��د وح��رم��ه

واألم �ي��ن ال �ع��ام امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال� �ف� �ن ��ون ف ��ي امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب د .بدر

ترميم  172بيتا في البوسنة

الساير :الهالل األحمر تجسد منهج
الكويت الثابت في األعمال الخيرية
ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
جمعية الهالل األحمر د .هالل
ال �س��اي��ر إن األع� �م ��ال ال�خ�ي��ري��ة
واإلن �س ��ان �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ه��ا
ال�ك��وي��ت رك��ن أس��اس��ي ومنهج
أص � �ي� ��ل وث � ��اب � ��ت ف � ��ي س �ي��اس��ة
ال ��دول ��ة ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت ��ي ل�ه��ا
س� �ج ��ل ح� ��اف� ��ل م� ��ن امل� � �ب � ��ادرات
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة واإلغ� � ��اث � � �ي� � ��ة وإن
جمعية الهالل األحمر تجسد
هذا املنهج بصورة واقعية في
برامجها وأعمالها وخدماتها
السيما ما تقوم به من نشاط
إغ��اث��ي وإن �س��ان��ي ل �ل��دول التي
تتعرض للكوارث او من صنع
االنسان واوضح ان املساعدات
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ال � � �ت� � ��ي ق ��دم� �ت� �ه ��ا
ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ة ف � � ��ي ج � �م � �ه ��وري ��ة
البوسنة وال�ه��رس��ك استفادت
م�ن�ه��ا م �ئ��ات األس� ��ر امل �ت �ض��ررة
ج � � ��راء ال� �ف� �ي� �ض ��ان ��ات االخ� �ي ��رة
التي حصلت في بالدها العام
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تسليم جهاز السونار لوزارة الصحة في البوسنة

امل � ��اض � ��ي .وق� � � ��ال ال � �س� ��اي� ��ر ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا إن امل �ش��اري��ع
ال � � �ت� � ��ي أق � ��ام � �ت � �ه � ��ا ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
تتضمن تسليم جهاز السونار
ل � ��وزارة ال�ص�ح��ة وت��رم �ي��م 172
بيتا تضررت من الفيضانات
األخيرة التي اجتاحت مناطق
ف��ي ال�ج��زء الغربي م��ن البلقان

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وأدت إل� � ��ى ت ��دم� �ي ��ر ع� � ��دد م��ن
امل � �ن � ��ازل وان� �ق� �ط ��اع ال �ك �ه��رب��اء
واملاء وتعطل الطرق والجسور
اض��اف��ة ال��ى إت�ل�اف املحاصيل
الزراعية.
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