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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األحد
 28ربيع اآلخر 1437
 07فبراير 2016
العدد 776

رئيس البرلمان األلماني يزور البالد اليوم
ي��زور البالد اليوم رئيس مجلس النواب األملاني نوربرت المرت
تلبية لدعوة من رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم.
وق� � ��ال امل �ك �ت��ب االع�ل��ام� ��ي ل �ل �ب��رمل��ان األمل� ��ان� ��ي أن رئ� �ي ��س ال�س�ل�ط��ة
التشريعية األولى في أملانيا يخطط إلجراء مباحثات مع مسؤولني
كويتيني رفيعي املستوى وذلك ضمن إطار خدمة عالقات الصداقة
بني البلدين.

تمنى أن يوفق اهلل الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وعزة ورفعة الوطن

األمير :نشيد بالتعاون المثمر والبناء
بين السلطتين من أجل خدمة الوطن
اشاد سمو األمير الشيخ صباح
االح�م��د الجابر الصباح بالتعاون
امل� �ث� �م ��ر وال � �ب � �ن� ��اء ب �ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ين
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة س��ائ�ل�ا
امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ان ي��وف��ق الجميع
وي �س��دد ال �خ �ط��ى ل �ك��ل م��ا ف �ي��ه خير
وعزة ورفعة الوطن الغالي وتحقيق
ك ��ل م ��ا ن �ن �ش��ده ل ��ه م ��ن رق� ��ي ون �م��و
وازدهار وان يديم عليه نعمة االمن
واالمان والرخاء.
وق� � ��ال س �م��و االم � �ي ��ر ف ��ي رس��ال��ة
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
االم � � ��ة ع� �ل ��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م ب �م �ن��اس �ب��ة
ال� ��ذك� ��رى ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه
مقاليد الحكم:
ت �ل �ق �ي �ن��ا ب ��ال� �ت� �ق ��دي ��ر رس ��ال� �ت� �ك ��م
الكريمة املتضمنة تهنئتكم وتهاني
اخ��وان�ك��م اع �ض��اء مجلس االم ��ة لنا
بمناسبة الذكرى العاشرة لتولينا
مقاليد الحكم.

المالية ترفض راتب ربة المنزل
وإسقاط قرض المتوفى

واذ ن�ع��رب ل�ك��م جميعا ع��ن بالغ
شكرنا على م��ا عبرتم ب��ه م��ن طيب
امل � �ش ��اع ��ر وص � � � ��ادق ال � ��دع � ��اء ب �ه��ذه
امل�ن��اس�ب��ة وع �ل��ى م��ا س�ط��رت�م��وه من
كلمات رقيقة ومعبرة عما تكنونه
م ��ن م� ��ودة ووف � ��اء وت �ج��دي��د للعهد
ه ��ي م �ح��ل ال �ث �ن��اء وال �ت �ق��دي��ر ف��ان�ن��ا
نشيد بما نلمسه من تعاون مثمر
وب �ن��اء ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية م��ن اج��ل خ��دم��ة الوطن
واملواطنني.
مبتهلني الى املولى جل وعال ان
يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل
م��ا ف �ي��ه خ �ي��ر وع� ��زة ورف �ع��ة ال��وط��ن
الغالي وتحقيق كل ما ننشده له من
رقي ونمو وازده��ار وان يديم عليه
نعمة االمن واالمان والرخاء.

رف � � � �ض� � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة االق� � �ت � ��راح ب �ش��أن
اس� � � �ق � � ��اط ج � �م � �ي� ��ع امل � ��دي � ��ون� � �ي � ��ات
وال � � � �ق� � � ��روض ب� �ج� �م� �ي ��ع أن� ��واع � �ه� ��ا
امل � �س � �ت � �ح � �ق� ��ة ل � �ب � �ن� ��ك ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ف
واالدخ � � � � � � ��ار ع � ��ن ورث � � � ��ة امل � ��واط � ��ن
الكويتي املتوفى.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي تقريرها ان
بنك االئتمان الكويتي اف��اد بعدم
امكانية االخذ باالقتراح ملا يترتب
عليه من آثار سلبية على رأسمال
البنك والتدفقات املالية له والذي
ي� �م� �ث ��ل ال � �غ � ��ال � ��ب م � �ن� ��ه االق� � �س � ��اط
امل �س �ت �ح �ق��ة ل� ��ه ل� � ��دى امل �ق �ت��رض�ي�ن
اضافة الى ان امتداد طول القرض

تفاصيل (ص)12
سمو األمير الشيخ صباح االحمد

عجز الميزانية المقبلة  12.261مليار دينار
ويغطى من االحتياطي العام للدولة
أدرج مجلس األمة على جلسته
امل �ق��رر ع �ق��ده��ا ب �ع��د غ��د ال �ث�لاث��اء
م�ش��روع ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانيات
ال � � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
للسنة املالية  2017/2016والذي
احالته الحكومة إليه.
ون ��ص م �ش��روع ال �ق��ان��ون على
ان االي� ��رادات بميزانية ال ��وزارات
والجهات الحكومية لهذه السنة
ت�ق��در بمبلغ  7.367مليار دينار
ي �خ �ص��ص م �ن �ه��ا  736.7م �ل �ي��ون
دي� �ن ��ار ال� ��ى اح �ت �ي��اط��ي االج� �ي ��ال
القادمة.
وت �ق��در امل �ص��روف��ات بميزانية
ال � � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
للسنة املالية  2017/2016بمبلغ
 18.892م�ل�ي��ار فيما ت�ق��در زي��ادة

امل� �ص ��روف ��ات وامل �خ �ص �ص��ات عن
االي � � ��رادات  12.261م �ل �ي��ار دي �ن��ار
تغطى من املال االحتياطي العام
للدولة.
كما أحالت الحكومة ع��ددا من
مشاريع القوانني إلى املجلس من
بينها م��ا ي�خ��ص ب�ل��دي��ة الكويت
وه� �ي� �ئ ��ة ذوي اإلع � ��اق � ��ة وه �ي �ئ��ة
ت� �ش� �ج� �ي ��ع االس � �ت � �ث � �م� ��ار وه �ي �ئ ��ة
مشروعات الشراكة بني القطاعني
ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،وه �ي �ئ��ة ال �ق��وى
ال�ع��ام�ل��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال �ت �غ ��ذي ��ة ،اض ��اف ��ة إل� ��ى ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة ب�ط�ب��اع��ة ون�ش��ر
ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة ال�ن�ب��وي��ة
وعلومهما.
وق � � � � � ��د ق� � � � � � � ��درت م � � �ص� � ��روف� � ��ات

 10ه�ي�ئ��ات ملحقة ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
ب� �م� �ل� �ي ��ار دي� � �ن � ��ار ,ب �ي �ن �م��ا ب �ل �غ��ت
مصروفات الهيئة العامة ل��ذوي
اإلع��اق��ة  132مليونا وإي��رادات �ه��ا
 122ألفا.
وبلغت املصروفات في ميزانية
بلدية الكويت  210ماليني دينار
بينما بلغت إيراداتها  30ألفا.
وكانت قيمة زيادة املصروفات
عن إي��رادات هيئة القوى العاملة
 42م�ل�ي��ون��ا ،وب�ل�غ��ت م�ص��روف��ات
ه �ي �ئ��ة ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م  4م�لاي�ين
دينار وايراداتها  9آالف دينار.
وب� � �ل� � �غ � ��ت م � � �ص� � ��رف� � ��ات ه �ي �ئ ��ة
ال � � �ش� � ��رك� � ��ات  3م� �ل��اي� �ي��ن دي� � �ن � ��ار
وإيراداتها  350ألف دينار.
وق��درت املصروفات بميزانية

ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة بني
ال � �ق � �ط� ��اع �ي�ن ال � � �ع� � ��ام وال� � �خ � ��اص
بمبلغ ثالثة ماليني وخمسمئة
وس� �ت ��ة وت� �س� �ع�ي�ن ال � ��ف دي� �ن ��ار،
بينما االي��رادات بمبلغ ثالثمئة
وخ �م �س�ين ال ��ف دي� �ن ��ار ،وب�ل�غ��ت
زيادة املصروفات عن االي��رادات
ب �م �ب �ل��غ ث�ل�اث ��ة م�ل�اي�ي�ن وم�ئ�ت�ين
وت �س �ع��ة وارب � �ع�ي��ن ال � ��ف دي �ن��ار
وت�غ�ط��ى م��ن م�ي��زان�ي��ة ال� ��وزارات
واالدارات الحكومية.

تفاصيل (ص)09-08

االس � �ك� ��ان� ��ي الك � �ث ��ر م� ��ن  58ع��ام��ا
تشير الى ان غالبية القروض يتم
سدادها من ميراث املقترض.
ك� �م ��ا رف � �ض ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
اقتراحا بشأن منح املرأة الكويتية
غ� �ي ��ر ال� �ع ��ام� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ب �ل �غ ��ت م��ن
ال �ع �م��ر  40ع ��ام ��ا اع� ��ان� ��ة ش �ه��ري��ة
الف � �ت� ��ة ال� � ��ى رد وزارة ال � �ش� ��ؤون
ال�ت��ي رأت ان ه��ذا امل�ق�ت��رح يترتب
ع�ل�ي��ه آث � ��ار اج �ت �م��اع �ي��ة وت�ن�م��وي��ة
س�ل�ب�ي��ة وي �ض �ع��ف م ��ن دور امل ��رأة
ف��ي امل�ش��ارك��ة ب��امل�س�ي��رة التنموية
للمجتمع.
تفاصيل (ص)13

المناقصات والحرير أمام
اللجان اليوم
تجتمع  6ل �ج��ان ب��رمل��ان�ي��ة ال�ي��وم
الس � �ت � �ك � �م � ��ال م � �ن� ��اق � �ش� ��ة ع � � � ��دد م��ن
امل��وض��وع��ات امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج��دول
أعمالها حيث تناقش اللجنة املالية
م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون واالق � �ت� ��راح� ��ات

تلفزيون المجلس

د .يوسف العلي
 المدن الجديدةستستهلك كل
كمية النفط المقدرة
للداخل إذا لم يتم
تنفيذ خطة الترشيد

تفاصيل (ص)15-14

بقوانني في شأن املناقصات العامة
وال �ت �ع ��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة ع �ل �ي �ه��ا ك�م��ا
تناقش لجنة املرافق العامة االقتراح
بقانون بشأن انشاء الهيمنة العامة
ملدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
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بمناسبة زيارته لبريطانيا ومشاركته في ترؤس المؤتمر الرابع للمانحين

األمير يشيد باللقاء األسري مع الملكة
اليزابيث الثانية ودوق أدنبره
بعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح ببرقية شكر إل��ى صاحبة
الجاللة امللكة اليزابيث الثانية ملكة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
واي��رل�ن��دا الشمالية الصديقة أع��رب
فيها سموه عن بالغ تقديره وشكره
ع �ل��ى م ��أدب ��ة ال � �غ ��داء ال� �خ ��اص ال ��ذي
أق��ام�ت��ه جاللتها ع�ل��ى ش��رف سموه
بمناسبة زي��ارت��ه للمملكة املتحدة
الصديقة ومشاركته بترؤس املؤتمر
ال��راب ��ع ل�ل�م��ان�ح�ين مل �س��اع��دة س��وري��ا
واملنطقة وال��ذي استضافته اململكة
امل �ت �ح��دة ال�ص��دي�ق��ة وع �ل��ى م��ا حظي
به سموه من كرم الضيافة وحفاوة
االستقبال.
مشيدا سموه باللقاء األسري الذي
ج �م��ع س �م ��وه وج�ل�ال �ت �ه��ا وص��اح��ب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي دوق أدن� �ب ��ره األم �ي��ر
فيليب ومثمنا عاليا حكمة جاللتها
وامل �ك��ان��ة ال �س��ام �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ب��وؤه��ا
على املستوى الدولي والتي امتدت
ألك�ث��ر م��ن س�ت��ة ع�ق��ود م �ق��درا سموه
ه��ذه ال �ب��ادرة ال�ك��ري�م��ة ال�ت��ي جسدت

عمق العالقات التاريخية واملتميزة
ال �ت��ي ت �ج �م��ع األس ��رت�ي�ن ال�ك��ري�م�ت�ين
وال�ت��ي تربط دول��ة الكويت باململكة
امل �ت �ح��دة ال �ص��دي �ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا س�م��وه
لجاللتها ول�لأس��رة امل��ال�ك��ة الكريمة
م��وف��ور الصحة والعافية وللمملكة
املتحدة وشعبها الصديق كل الرقي
واالزدهار .
وي��ذك��ر ان ص��اح��ب ال�س�م��و ش��ارك
في ت��رؤس املؤتمر الرابع للمانحني
مل �س��اع��دة س ��وري ��ا وامل �ن �ط �ق��ة وال ��ذي
استضافته اململكة املتحدة.
وأع �ل��ن س �م��وه ع��ن ت �ب��رع ال�ك��وي��ت
ب �ـ  300م�ل�ي��ون دوالر ل��دع��م ال��وض��ع
اإلنساني هناك.
إلى ذلك بعث سمو االمير الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى
ج �ي��ري �م �ي��ا م ��ات� �ي� �ب ��اراي ح ��اك ��م ع��ام
ن� �ي ��وزي�ل�ان ��دا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال� �ع� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي ل� � �ب �ل��اده م �ت �م �ن �ي��ا
لفخامته م��وف��ور ال�ص�ح��ة والعافية
ول� �ل� �ب� �ل ��د ال � �ص� ��دي� ��ق دوام ال� �ت� �ق ��دم
واالزدهار.

نائب األمير يرعى
اليوم تكريم الفائزين
بمسابقة أبحاث الوقف
ي �ش �م��ل س �م��و ن ��ائ ��ب االم �ي��ر
وول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
االح � � �م � � ��د ال� � �ج � ��اب � ��ر ال � �ص � �ب� ��اح
برعايته حفل تكريم الباحثني
الفائزين ف��ي مسابقة الكويت
ال ��دول� �ي ��ة الب� �ح ��اث ال ��وق ��ف ف��ي
دورت�ه��ا التاسعة ال��ذي تنظمه
االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق��اف وق��د
اناب سموه وزير العدل ووزير
االوق ��اف وال �ش��ؤون االسالمية
ي�ع�ق��وب ع�ب��دامل�ح�س��ن ال�ص��ان��ع
لحضور حفل االفتتاح الساعة
ال�ع��اش��رة ص�ب��اح ال �ي��وم االح��د
في فندق كراون بالزا
وقد بعث سمو نائب االمير

سمو األمير مع امللكة اليزابيث

وولي العهد ببرقية تهنئة الى
ج�ي��ري�م�ي��ا م��ات �ي �ب��اراي  -ح��اك��م
ع� � ��ام ن � �ي� ��وزي �ل�ان� ��دا ال �ص��دي �ق��ة
ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل� �ف� �خ ��ام� �ت ��ه م� ��وف� ��ور
الصحة والعافية

هنأ نظراءه في سريالنكا ونيوزيالندا

الغانم استقبل المنصور والسفير األلماني

الغانم مستقبال الشيخ أحمد املنصور

اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي م�ك�ت�ب��ه امل��دي��ر
ال � �ع� ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب

 ..ومستقبال السفير االملاني

والرياضة الشيخ احمد املنصور.
كما استقبل رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم السفير االملاني لدى

البالد اويجن فولفارت.
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ب �ع��ث رئ�ي��س
مجلس األم��ة م ��رزوق علي الغانم

برقية تهنئة إلى رئيس البرملان في
جمهورية سريالنكا الديمقرطية
االشتراكية كارو جاراسوريا وذلك

بمناسبة العيد الوطني لبلده .
ك�م��ا ب�ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة

إل � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ف��ي
ن �ي��وزي�ل�ان��دا دي �ف �ي��د ك ��ارت ��ر وذل ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.
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برلمان

03

دعوا الراغبين في السفر إلى الخارج إلى توخي الحيطة والحذر

نواب يشيدون بدور الخارجية والداخلية
في اإلفراج عن المواطن المختطف في لبنان
ه �ن��أ ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب أس ��رة
امل� � � ��واط� � � ��ن ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي م �ح �س��ن
ال� �ع� �ج� �م ��ي ب � �ن � �ج� ��اح م � �ح � ��اوالت
االفراج عنه من قبل خاطفيه في
لبنان مثمنني الجهود املخلصة
ل �ل �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيح
ص �ب ��اح ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
الشيخ محمد ال�خ��ال��د والسفير
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ب��دال �ع��ال
ال�ق�ن��اع��ي وك ��ل اع �ض��اء ال�س�ف��ارة
الكويتية واالجهزة األمنية في
لبنان.
ودع � � � � ��ا ال � � � �ن � � ��واب امل� ��واط � �ن�ي��ن
الراغبني في السفر ال��ى الخارج
عليهم ض��رورة االلتزام والتقيد
ب ��ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات وال �ت �ع �ل �ي �م ��ات
م��ن ق�ب��ل وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وم��ن
ق �ب��ل س � �ف� ��ارات ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ف��ي
ال� �خ ��ارج وال �ت��ي دوم� ��ا م��ا ت��ؤك��د
ضرورة توخي الحيطة والحذر
واالب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن امل� �ن ��اط ��ق ال �ت��ي
ت� �ش� �ه ��د اوض� � ��اع� � ��ا أم � �ن � �ي ��ة غ �ي��ر
م �س �ت �ق��رة ح ��رص ��ا ع� �ل ��ى أم �ن �ه��م
وسالمتهم.
وب � ��ارك ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
االم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج اط�ل�اق
س��راح امل��واط��ن محسن العجمي
م��ن ي��د خاطفيه بلبنان مشيدا
ب �ج �ه��ود ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ف� � ��ي م �ت��اب �ع��ة
ق �ض �ي��ة امل � ��واط � ��ن ال �ع �ج �م��ي م��ن

ب��داي �ت �ه��ا وال �ت �ن �س �ي��ق امل �س �ت �م��ر
لرجال الداخلية مع اجهزة االمن
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ه واالش � � ��ادة م��وص��ول��ة
ل � �ل� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة
ول �س �ف��ارت �ن��ا ف ��ي ب� �ي ��روت وع�ل��ى
رأس�ه��م السفير وط��اق��م السفارة
ع� �ل ��ى ج � �ه� ��وده� ��م ال� �ك� �ب� �ي ��رة ف��ي
م �ت��اب �ع��ة ام� ��ر امل ��واط ��ن ال�ع�ج�م��ي
وال� �ت ��ي ت�ك�ك�ل��ت ب �ف �ض��ل م ��ن ال�ل��ه
عز وجل في اطالق سراحه دون
شروط او مقابل.
وت� � �ق � ��دم ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب��ال �ش �ك��ر
ل�ل��اج � �ه� ��زة االم � �ن � �ي� ��ة وامل� �ع� �ن� �ي ��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي سعيها الحثيث
الطالق سراح املواطن العجمي.
وخ� �ت ��م ال �خ ��ري �ن ��ج ت �ص��ري �ح��ه
ب� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة ال � �ش � �ع � ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وب��االخ��ص ذوي واه ��ل امل��واط��ن
م �ح �س��ن ال �ع �ج �م��ي ع �ل��ى ح��ري�ت��ه
واط�ل��اق س��راح��ه م��ن مختطفيه
س��ائ�لا ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ان يحفظ
الجميع من كل سر ومكروه.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب د.
ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ت�ل�ق�ي��ت
اتصاال من نائب رئيس ال��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ي �ش�ك��رن��ي على
ج �ه��ودي ف��ي سبيل االف� ��راج عن
امل��واط��ن م�ح�س��ن ب ��راك العجمي
وهي لفتة كريمة اخجلتني حقا
فوزير الداخلية ورجال الداخلية
جميعا وخاصة في ام��ن الدولة
ه � ��م م � ��ن ي� �س� �ت� �ح ��ق ك � ��ل ال �ش �ك��ر
وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر واالش � � � � � ��ادة ل �ح �س��ن
تنفيذهم التوجيهات السامية

ل �س �م��و االم � �ي ��ر امل � �ف ��دى وح �ث �ه��م
مل ��واص� �ل ��ة ال �س �ع��ي ل�ل��اف� ��راج ع��ن
املواطن املختطف منذ الساعات
االول � � ��ى واس� �ت� �م ��رار م�ت��اب�ع�ت�ه��م
ال�ح�ث�ي�ث��ة وج �ه��وده��م امل�خ�ل�ص��ة
ال� �ت ��ي ب� � ��ارك ال� �ل ��ه ف �ي �ه��ا ال � ��ي ان
افضت لهذه النتيجة املحمودة
التي ادخلت ال�س��رور قلوب اهل
الكويت.
واض � � � ��اف ال � �ن ��ائ ��ب دش � �ت� ��ي ال
ي�ف��وت�ن��ا ان ن�ش�ك��ر ج �ه��ود وزارة
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة وال� � �ع � ��ام� � �ل �ي��ن ف��ي
س �ف��ارت �ن��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ج �ه��ات
االم �ن �ي��ة ال��رس �م �ي��ة واص��دق��اء ن��ا
االش � � �ق� � ��اء ه � �ن� ��اك ول � �ل� ��ه ال �ح �م��د
وال �ش �ك��ر وامل �ن��ه اب �ت��داء وان�ت�ه��اء
على كل الجهود املبذولة لالفراج
ع ��ن امل� ��واط� ��ن ال �ك��وي �ت��ي م�ح�س��ن
العجمي.
وب � ��دوره ه�ن��أ ال �ن��ائ��ب م��اض��ي

ك� � �ش � ��ف ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع � �ب ��دال � �ل ��ه
الطريجي ان��ه بصدد تقديم اقتراح
بتعديل القانون رقم  26لسنة 1961
واملتعلق في العلم الوطني واقتراح
آخر في شأن رفع صور امير البالد
والقيادة السياسية.
واض � � ��اف ان � ��ه ب � ��ات م ��ن امل�ل�اح��ظ
ف��ي االون ��ة االخ �ي��رة ان�ت�ش��ار ظاهرة
رف ��ع االع �ل�ام وال ��راي ��ات وامل�ل�ص�ق��ات
ع�ل��ى اس�ط��ح امل �ن��ازل وامل�ب��ان��ي وه��و
م� ��ا ي �ت �س �ب��ب ف� ��ي اس� �ت� �ف ��زاز وي �ث �ي��ر
ت� � �س � ��اؤالت وش� �ب� �ه ��ات م� ��ن ش��أن �ه��ا

اح� ��داث ف�ت�ن��ة ال ت�ح�م��د ع�ق�ب��اه��ا وال
ن��ري��د ف��ي ب�ل�ادن��ا م��ن ي��وق�ظ�ه��ا الن��ه
معلون بأمر الله.
واوض� � � � � ��ح ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ان ه� ��ذه
امل� �ل� �ص� �ق ��ات وال � � ��راي � � ��ات امل � �ت� ��زاي� ��دة
وب �ش �ك��ل غ �ي��ر الئ ��ق م��رت �ب �ط��ة ب ��دول
وت�ن�ظ�ي�م��ات ال ع�لاق��ة ل�ل�ك��وي��ت بها
وال ن��دري او نجد تفسيرا منطقيا
الن �ت �ش ��اره ��ا ب� �ه ��ذا ال �ش �ك��ل ف ��ي ظ��ل
صمت الجهات املعنية.
وق� ��ال ان ه �ن��اك اي �ض��ا م ��ن ي��رف��ع
صورا ويضيف تصاميم او رسوما

ع� �ل ��ى ع� �ل ��م دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب�ق�ص��د
االس� � ��اءة ل ��ه او ال�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن ش��أن��ه
وال أظ��ن ان كويتيا مخلصا لبلده
يقبل بهذه االس��اءة لعلم ال��دول��ة او
رموزها.
وأوضح ان التساهل في مثل هذه
التصرفات التي قد تكون بقصد او
م��ن دون ق �ص��د م��ن ش��أن��ه ان ي�ق��ود
البعض ال��ى ال�ت�م��ادي ف��ي التطاول
على علم ال��دول��ة ورم��وزه��ا ويحول
ال �ك��وي��ت ال ��ى س��اح��ة ع �ب��ث م��ن قبل
ال �ب �ع��ض ال س �ي �م��ا أن ف ��ي ال �ك��وي��ت

د .منصور الظفيري

سيف العازمي

الهاجري أس��رة امل��واط��ن محسن
ال � �ع � �ج � �م� ��ي ب � � ��إط � �ل ��اق س � ��راح � ��ه
م� ��ن امل �خ �ت �ط �ف�ي�ن ف� ��ي االراض � � ��ي
اللبنانية مشيدا بجهود وزارتي
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وع �ل��ى
رأس �ه �م��ا ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ون��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
وأج �ه��زة األم��ن وك��ذل��ك القائمني
على السفارة الكويتية في لبنان
ل�ج�ه��وده��م ال�ك�ب�ي��رة ف��ي البحث
ع � ��ن امل� � ��واط� � ��ن وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
أج �ه��زة األم ��ن اللبنانية الط�لاق
س� ��راح م�ح�س��ن ال�ع�ج�م��ي م��ن يد
املختطفني.
ون��اش��د ال �ه��اج��ري ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى س��رع��ة
عودته ساملا إلى أهله ووطنه.

وم � ��ن ج �ه �ت��ه ه �ن��أ ال� �ن ��ائ ��ب د.
منصور الظفيري أسرة املواطن
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي م� �ح� �س ��ن ال �ع �ج �م ��ي
بنجاح محاوالت االفراج عنه من
قبل خاطفيه ف��ي لبنان مثمنا
ال � �ج � �ه� ��ود املخلصة ل �ل �ن��ائ��ب
االول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��ح صباح
ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد والسفير الكويتي
ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ب��دال �ع��ال ال�ق�ن��اع��ي
وك��ل اع�ض��اء السفارة الكويتية
واالجهزة األمنية في لبنان.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ال �ظ �ف �ي��ري في
تصريح صحافي ان املواطنني
الراغبني في السفر ال��ى الخارج
عليهم ض��رورة االلتزام والتقيد
ب ��ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات وال �ت �ع �ل �ي �م ��ات
م��ن ق�ب��ل وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وم��ن
ق �ب��ل س� �ف ��ارة دول � ��ة ال �ك��وي��ت في
ال� �خ ��ارج وال �ت��ي دوم� ��ا م��ا ت��ؤك��د
ع �ل��ى ض � ��رورة ت��وخ��ي ال�ح�ي�ط��ة
وال �ح��ذر واالب �ت �ع��اد ع��ن املناطق
التي تشهد اوض��اع��ا أمنية غير
م �س �ت �ق��رة ح ��رص ��ا ع� �ل ��ى أم �ن �ه��م
وس�لام�ت�ه��م ف��امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي
بالنسبة لنا جمعيا هو الثروة
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال �ت��ي ال ت �ف��ري��ط فيها
ح �ت��ى أى ظ� ��روف وم �ه �م��ا ك��ان��ت
درجة التحديات.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��ري
تصريحه م�ك��ررا الشكر للنائب
االول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء

جاليات مختلفة من الوافدين الذي
يفوق عددهم املواطنني الكويتيني
ك �م��ا ق ��د ي � ��ؤدي ه� ��ذا ال �ت �س��اه��ل ال��ى
اس� � �ت� � �غ �ل��ال ب � �ع � ��ض ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات
واالح � � � ��زاب ال �خ��ارج �ي��ة ب�ل�ادن ��ا م��ن
اج ��ل ت�ح�ق�ي��ق غ ��اي ��ات غ �ي��ر ح�م�ي��دة
من املمكن ان تفضي الى شروخ في
الوحدة الوطنية ونسيج مجتمعنا
الكويتي.
واك��د ان املحيط املضطرب حول
الكويت يدعونا الى اليقظة والحذر
وع � ��دم ال� �ت� �ه ��اون م ��ع اي م �ح ��اوالت

او م � �م� ��ارس� ��ات ت � �س ��ىء ال� � ��ى رم� ��وز
ال ��دول ��ة ووح��دت �ه��ا ال��وط�ن�ي��ة داع�ي��ا
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال �ج �ه��ات املعنية
ال ��ى االض �ط�ل�اع ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا في
تشديد امل��راق�ب��ة وع��دم ال�ت�ه��اون مع
مثل ه��ذه امل�م��ارس��ات ال�ش��اذة س��واء
ف��ي ش� ��وارع امل��دي �ن��ة او امل � ��دارس او
امل�ب��ان��ي وال�ب�ي��وت تطبيقا للقانون
وم�ص�ل�ح��ة ال �ب�ل�اد ال��وط�ن�ي��ة معربا
ع��ن ام �ل��ه ب�م�ن��ح ال�ح�ك��وم��ة مقترحه
صفة االستعجال دعما للتوجهات
الوطنية.

وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزي ��ر وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م � �ح � �م� ��د ال � � �خ� � ��ال� � ��د وال � � �س � � �ف� � ��ارة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ل �ب �ن ��ان م�ت�م�ن�ي��ا
ع��ودة امل��واط��ن محسن العجمي
س��امل��ا م�ع��اف��ى ال��ى ارض ال��وط��ن
وتسريع اجراءات عودته.
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د م �ت �ص��ل ه �ن��أ
ال �ن��ائ��ب س �ي��ف ال� �ع ��ازم ��ي أس ��رة
امل� � � ��واط� � � ��ن ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي م �ح �س��ن
العجمي ب�ع��د ن�ج��اح امل �ح��اوالت
لالفراج عنه متمنيا من الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ت �س��ري��ع
اج� ��راءات ع��ودت��ة للكويت ساملا
معافا.
ك�م��ا توجه ال �ع��ازم��ي بجزيل
الشكر وعظيم االمتنان للنائب
االول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��ح صباح
ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م � �ح � �م� ��د ال� � �خ � ��ال � ��د وال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن
ب��ال�س�ف��ارات الكويتية ف��ي لبنان
والحكومة اللبنانية.

الطريجي :األعالم والرايات الدخيلة
تقود الكويت إلى فتنة ال تحمد عقباها

د .عبدالله الطريجي
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الخرينج:على الحكومة التفرقة في تقديم
الدعم بين المواطن البسيط والتاجر
ت � �ق� ��دم ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
االم� ��ة م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج بالشكر
وال�ت�ق��دي��ر ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م��رزوق الغانم على ه��ذه الدعوة
ال �ك��ري �م��ة مل�ن��اق�ش��ة ال �ع �ج��ز امل��ال��ي
ل�ل��دول��ة م��ع ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة ووزي� ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان ��س ال�ص��ال��ح
والفريق املالي وكذلك اللقاء مع
ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �ص��ادي��ة ب��امل�ج�ل��س
االع � � �ل� � ��ى ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� �ش� �ك ��ر
م� ��وص� ��ول ل �ل �ح �ك��وم �ه��ة ب��رئ��اس��ة
س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل� � �ب � ��ارك
وال� ��وزراء وك��ذل��ك الشكر العضاء
امل �ج �ل��س وال� �ق� �ي ��ادات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال� �ت� �ف ��اع ��ل وال� �ت� �ع ��اون
ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س
م�ش�ي��را ال��ى ان ه��ذا ه��و ال�ت�ع��اون
امل �ن �ش��ود وال �ح �م �ي��د وامل �ث �م��ر من
اجل رفعة الوطن واملواطنني من
خالل التعاون بني السلطتني من
اج��ل مواجهة ازم��ة العجز املالي

للدولة في ظل االنخفاض الكبير
الس �ع��ار ال�ن�ف��ط امل� ��ورد الرئيسى
للبالد.
وع � �ب� ��ر ال� �خ ��ري� �ن ��ج ف � ��ي ب ��داي ��ة
ت �ص��ري �ح��ه ع ��ن ان ال ��دع ��م امل �ق��دم
للمواطن ليس ترفا او منحة بل
ه��و واج� ��ب ال�ح�ك��وم��ة ف��ي تقديم
مايسهل حياة املواطنني الكريمة
م��ا ي �ك��ون ل��ه االث ��ر االي �ج��اب��ي في
استقرار االس��ره الكويتية والتي
نعمل جميعا من اجلها.
واع� �ت� �ب ��ر ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان ال� �ه ��در
الكبير ف��ي ال� ��وزارات وامل��ؤس�س��ات
في املصاريف ب��اب ل�لاس��راف غير
املبرر وغير مقبول والبد للحكومة
ان ي�ك��ون لها دور ح��ازم ف��ي وقف
ه ��ذا ال �ه ��در وال� �ص ��رف غ �ي��ر امل �ب��رر
وع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ب��داي��ة بنفسها
ب �ت �خ �ف �ي��ض م� �ص ��اري ��ف ال� � � ��وزارات
غير الضرورية للعمل والتي تمثل
هدرا كبيرا للمال العام.
ودع� � ��ا ال � ��ى م �ح��اس �ب��ة ك� ��ل م��ن

نشيد بدعوة
الغانم لمناقشة
العجز المالي مع
الوزير الصالح

مبارك الخرينج

ي �ق��وم ب��ال �ه��در ع�ل��ى ح �س��اب امل��ال
العام حتى يقتنع املواطن بجدية
الحكومة في مطالبتها بالترشيد
والقضاء على الهدر مبررا بعدم
م �ح��اس �ب��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن ف� ��ي ه ��در
امل��ال ال�ع��ام يعطي ال��ذري�ع��ة لعدم
تعاون وتذمر امل��واط��ن مع حملة
الترشيد.

الهاجري:الكفاءات الوطنية
تستحق الدعم من أجل التنمية
أشاد النائب ماضي الهاجري
بمعرض وزارة األشغال العامة
وال � � � � ��ذي ي� � �ش � ��رف ع� �ل� �ي ��ه ق� �ط ��اع
اإلنشاءات بالوزارة والذي أقيم
ت� �ح ��ت إش � � � ��راف ورع � ��اي � ��ة وزي� ��ر
األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة د .علي
العمير ال��ذي يهتم كثيرا بمثل
ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ت�س��اه��م
ف��ي إن �ج��از وتنفيذ امل�ش��روع��ات
الكبرى التي تهم البلد ومعربا
ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن� �ف� �س ��ه ع � ��ن ف �خ��ره
ب �م��ا ي �ق ��وم ب ��ه ق �ط ��اع امل �ش��اري��ع
االن� �ش ��ائ� �ي ��ة م� ��ن أع � �م� ��ال ان �ج ��از
وت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ل��ة م� ��ن امل� �ش ��اري ��ع
مل �خ �ت �ل��ف ج� �ه ��ات ال� ��دول� ��ة ال �ت��ي
يتم تنفيذها واإلش ��راف عليها
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال �ش �ب��اب
الكويتي.
وق ��ال ال�ه��اج��ري ع�ق��ب زي��ارت��ه
للمعرض إن ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
الكفاءات الوطنية من املهندسني
وامل�ه�ن��دس��ات وجميع العاملني
وامل��وظ �ف�ين ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذه
امل �ش��اري��ع ال�ح�ي��وي��ة يستحقون
ال � ��دع � ��م وال� �ت� �ش� �ج� �ي ��ع م � ��ن أج ��ل

ماضي الهاجري

تنمية ال�ك��وي��ت الف �ت��ا إل��ى أنهم
يبذلون قصارى جهدهم إلنجاز
ه � ��ذه امل � �ش ��اري ��ع ال� �ك� �ب ��رى ال �ت��ي
تخدم بلدهم فهم بحق مصدر
ف� �خ ��ر ل� �ل� �ك ��وي ��ت ول � �ن� ��ا ج �م �ي �ع��ا
م ��ؤك ��دا أن م �ث��ل ه ��ذه ال �ك �ف��اءات
امل�خ�ل�ص��ة ينبغي أن ت�ت�ي��ح لها
ال��دول��ة الفرصة لتقلد املناصب
ال �ق �ي��ادي��ة ألن �ه��ا ت � ��ؤدي عملها
ب� � ��إخ� �ل��اص وت � �ف� ��ان� ��ي ف� � ��ي ح��ب
الوطن وال يأتون مناصبهم عن
ط��ري��ق ال��واس�ط��ة أو املحسوبية

فتلك الكفاءات الوطنية بالفعل
ج��دي��رة بتولي مناصب قيادية
في الدولة.
وث � �م� ��ن ال � �ه� ��اج� ��ري ال� �ج� �ه ��ود
ال� � � � �ج� � � � �ب � � � ��ارة ال � � � �ت� � � ��ي ي � �ب� ��ذل � �ه� ��ا
أب �ن ��اؤن ��ا وب �ن��ات �ن��ا امل �ه �ن��دس��ون
وامل� �ه� �ن ��دس ��ات وخ � ��ص ب��ال��ذك��ر
م �ن �ه��م وك �ي �ل��ة وزارة األش� �غ ��ال
امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة ع� � ��واط� � ��ف ال �غ �ن �ي��م
والوكيل املساعد لقطاع الرقابة
والتدقيق املهندس خالد الخزي
وم � ��دي � ��رة إدارة امل �س �ت �ش��اري��ن
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف امل �ه �ن��دس��ة اب �ت �س��ام
ال� �غ� �ن ��ام م � �ش� ��ددا ع �ل��ى ض � ��رورة
االه �ت �م��ام ب�م�ث��ل ه ��ذه ال �ك �ف��اءات
الوطنية التي تتفانى في خدمة
بلدها مشيرا ف��ي ال��وق��ت نفسه
على أن هذا املعرض جاء ضمن
االحتفاالت في االعياد الوطنية
إلب��راز دور ال ��وزارة ودور قطاع
املشاريع االنشائية.

وط��ال��ب الخرينج قبل ترشيد
الصرف في تحديد الدعوم التي
تحتاج ال��ى اع��ادة نظر وترشيد
وتحقق الوفر املالي للدولة وليس
مجرد رف��ع الدعم عن كل الدعوم
ومن ثم تحديد شرائح املواطنني
م� � ��ن ح � �ي� ��ث ال� � ��دخ� � ��ل ال �ح �ق �ي �ق ��ي
واب�ع��اد شريحة اص�ح��اب الدخل

امل � � �ح � ��دود وامل � �ت� ��وس� ��ط م � ��ن رف ��ع
ال��دع��م عنهم م��ؤك��دا ع��دم مساس
ال ��دع ��م امل� �ق ��دم الص� �ح ��اب ال��دخ��ل
امل� � � �ح � � ��دود وامل� � �ت � ��وس � ��ط م � �ح� ��ذرا
م ��ن امل� �س ��اس ب ��اص �ح ��اب ال��دخ��ل
امل � � �ح� � ��دود وامل� � �ت � ��وس � ��ط ف � �ه� ��ؤالء
ص �م��ام ام� ��ان امل �ج �ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي
واستقرار االس��رة الكويتية مهم
ج��دا للمجتمع وحماية اف��راده��ا
م� ��ن ال � �ع� ��وز واالن � � �ح� � ��راف م�ع�ل�ن��ا
ع��دم القبول باملساس باصحاب
ال��دخ��ل امل� �ح ��دود وامل �ت��وس��ط الن
امل � �س� ��اس ب� �ه ��م ل� ��ه آث � � ��ار خ �ط �ي��رة
على االس ��رة الكويتية وتماسك
االسرة.
وج� � � � � ��دد ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج دع � ��وت � ��ه
ل�ل�ح�ك��وم��ة ب��ال �ت �ف��رق��ة ف ��ي ت�ق��دي��م
ال � ��دع � ��م ب �ي��ن امل� � ��واط� � ��ن ال �ب �س �ي��ط
ال � � ��ذي ي �م �ل��ك ب �ي �ت��ه ال � � ��ذي ي�ض��م
اه �ل��ه وب �ي�ن ال �ت��اج��ر ال � ��ذي يملك
امل � �ج � �م� ��ع ال� � �ت� � �ج � ��اري وص� ��اح� ��ب
العمارة االستثمارية واالراض��ي

الصناعيه وغيرها م��ن القسائم
املستثمرة مطالبا ال�ح�ك��وم��ة ان
ت�ب��دأ اوال م��ع التاجر واملستثمر
في اخ��ذ حقوق الدولة كاملة من
خالل الضريبة ورسوم الخدمات
املقدمة لهم كاملة دون دعم فليس
م� ��ن امل� �ع� �ق ��ول م� � �س � ��اواة امل ��واط ��ن
ال �ع��ادي ب��ال�ت��اج��ر ال ��ذي يستفيد
م � ��ن خ � ��دم � ��ات ال� � ��دول� � ��ة ت� �ج ��اري ��ا
واستثماريا واملواطن الذي يملك
بيتا يضمه مع أسرته.
وخ � �ت� ��م ال� �خ ��ري� �ن ��ج ت �ص��ري �ح��ه
م��ؤك��دا ان الشعب الكويتي متى
ما اقتنع ان الدولة وضعها املالي
فعال بحاجة الى دعم فلن يتردد
ل �ح �ظ��ة والي� �ت ��وان ��ى ف ��ي ال��وق��وف
م��ع ب �ل��ده وال �ت��اري��خ ي�ش�ه��د بذلك
ل �ك��ن الب ��د م��ن اق �ن��اع��ه ب��امل �ب��ررات
واالجراءات املزمع اتخاذها.

الحريجي :اختالل في تعاطي
الحكومة مع ملف الدعوم
اع � � �ت � � �ب� � ��ر ال � � � �ن � � ��ائ � � ��ب س� � �ع � ��ود
الحريجي أن رد وزير املالية أنس
ال �ص��ال��ح ع�ل��ى س��ؤال��ه ال�ب��رمل��ان��ي
ب�ش��أن تعريف م �ح��دودي الدخل
ك �ش��ف ع ��ن ج�م�ل��ة اخ� �ت�ل�االت في
آلية التعاطي الحكومي مع ملف
ت��رش�ي��د ال��دع��وم م��ا ي�ض�ع�ن��ا في
ق �ل��ق ح�ق�ي�ق��ي إزاء االن �ع �ك��اس��ات
السلبية املحتملة على املواطنني.
وأوض� � � � � � � ��ح ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي ف ��ي
تصريح صحافي أنه تكشف من
خ�لال ال��رد أن الحكومة اعتمدت
م� �ب� �ل ��غ  ١٥٠٠دي� � �ن � ��ار ك �م �ع �ي��ار
ل�ل�أس ��رة م� �ح ��دودة ال ��دخ ��ل دون
النظر إلى عدد أفراد األسرة.
وذك � ��ر أن ال � ��رؤى ال�ح�ك��وم�ي��ة
خلت من وضع الغالء املعيشي
ف ��ي ع�ي�ن االع �ت �ب ��ار ع �ن��د تقييم
م� ��داخ � �ي� ��ل األس� � � ��ر إذ ل � ��م ي �ق��دم
ال ��وزي ��ر ال �ص��ال��ح أي ت�ف�س�ي��رات
الع�ت�ب��ار أص �ح��اب ال��دخ��ل األق��ل
من  ١٥٠٠محدودي الدخل دون
غيرهم مشيرا إل��ى أن تصنيف
املواطنني بحسب املداخيل دون
ال �ن �ظ��ر مل �س �ل �س��ل ارت � �ف� ��اع ك�ل�ف��ة
امل �ع �ي �ش��ة امل �س �ت �م��ر ه ��و ق �ص��ور

سعود الحريجي

حكومي واضح.
وأض � � ��اف ال �ح��ري �ج��ي ك �م��ا أن
ال �ض �م��ان��ات األرب � ��ع ال �ت��ي بينها
ال � ��وزي � ��ر ف� ��ي رده ل� �ع ��دم ت �ض��رر
امل� ��واط� ��ن م� ��ن رف � ��ع ال� ��دع� ��وم ه��ي
ض� � �م � ��ان � ��ات ف � �ض � �ف� ��اض� ��ة وغ� �ي ��ر
م�ط�م�ئ�ن��ة ال س�ي�م��ا أن ال�ت�ج��رب��ة
ال�ع�م�ل�ي��ة أث �ب �ت��ت ض �ع��ف ال �ق��درة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ض �ب��ط األس �ع��ار
ووق� � ��ف ال � ��زي � ��ادات غ �ي��ر امل� �ب ��ررة
وهو أحد الضمانات التي قدمها
الوزير الصالح.

وح��ذر الحريجي م��ن خطورة
االق��دام على خطوات من شأنها
اإلض� ��رار ب��امل��واط��ن ال س�ي�م��ا في
ض � ��وء امل � ��ؤش � ��رات ال� �ت ��ي ك�ش�ف��ت
ع � �ن � �ه ��ا م � �ض� ��ام�ي��ن رد ال � ��وزي � ��ر
م �س �ت �غ ��رب ��ا أن ت� �ب� �ن ��ى ك � ��ل ت �ل��ك
ال� �ق� �ي ��اس ��ات وال � �ت � �ق� ��دي� ��رات ع�ل��ى
إحصائية منذ .٢٠١٣
وأك� � � � ��د إن� � �ن � ��ا س � �ن � �ك� ��ون أم� � ��ام
معضلة حقيقية إذا تم التعاطي
الحكومي مع هذا امللف الخطير
ب �ت �ل��ك اآلل� � �ي � ��ات خ� �ص ��وص ��ا أن ��ه
وك �م��ا أف ��اد ال��وزي��ر أن ال�ت��رش�ي��د
سيشمل  ٨٨ف��ي امل�ئ��ة م��ن األس��ر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وه� � ��و م� ��ا ي �ع �ن��ي أن
ارت � � � � � ��دادات ال � � �ق � � ��رارات امل��رت �ق �ب��ة
س �ت �ط��ال ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �غ��ال �ب��ة م��ن
امل � ��واط � � �ن �ي��ن ع � �ل� ��ى ف� � � ��رض ع� ��دم
ت� �ض ��رر ال� � �ـ  ١٢ف� ��ي امل� �ئ ��ة ال ��ذي ��ن
يشكلون محدودي الدخل حسب
ال�ت�ق��دي��رات الحكومية وه��و أم��ر
ليس محسوما كذلك.
وش � ��دد ال �ح��ري �ج��ي ع �ل��ى أن�ن��ا
سنضع كل تلك املالحظات تحت
نظر الحكومة في أول لقاء بشأن
ملف الترشيد .
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الري :مشروع قانون مدينة الحرير
سيؤسس دولة داخل الدولة
ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب اح� � � �م � � ��دالري :ب�ع��د
اطالعي االولي على مشروع قانون
م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر اق � ��ول ان ال �ق��ان��ون
سيؤسس دولة داخل الدولة ويكفي
ق � ��راءة ال �ب �ن��د رق ��م  ٧م ��ن امل � ��ادة ()٥
الذي يعطي الهيئة العامة للمدينة
ج� �م� �ي ��ع اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ال � � � � ��وزارات
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل��ؤس�س��ات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة وال�ب�ل��دي��ة وحتى
ي �ع �ط �ي �ه��ا اخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل �ج �ل��س
البلدي ولم يبق اال ان يتم اعطاؤها
اختصاصات مجلس االمة.
وأض��اف :مع االسف سيتم احالة
املشروع اليوم االحد للجنة املرافق
وال � �ت ��ي س� �ت ��واف ��ق ع �ل �ي��ه ب��اج �ت �م��اع
واح � � ��د ح� �س ��ب م ��اه ��و م� � �ت � ��داول م��ع
اه �م �ي ��ة ه � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون وخ �ط ��ورت ��ه
وس �ي �ت��م م �ن��اق �ش �ت��ه ب��امل �ج �ل��س ي��وم
الثالثاء ومتوقع تمريره بمداولتني
ح�س��ب م��اي�ق��ال وم��ع ان��ي م��ع ان�ج��از
ال� �ق ��وان�ي�ن ول� �ك ��ن ل �س��ت م ��ع س�ل�ق�ه��ا
ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة واق � ��ول مل ��ن ي �ح��اول
ت�م��ري��ر ه��ذا ال �ق��ان��ون ب�ه��ذه السرعة
إتق الله في بلدك.
وم� � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ� � � � ��رى ق� � � ��دم الري

اقتراحا بقانون بشأن اضافة فقرة
جديدة الى املادة االولى من القانون
رقم  110لسنة  2014بتقرير مكافأة
مالية للخاضعني لقانون التأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني عند
انتهاء االشتراك.
وجاء في نص القانون:
م��ادة أول��ى :تضاف فقرة خامسة
ال��ى امل��ادة االول��ى للقانون رق��م 110
لسنة  2014امل �ش��ار ال�ي��ه وال�خ��اص��ة
ب��االس �ت �ث �ن��اءات م��ن ت�ط�ب�ي��ق اح�ك��ام
هذا القانون نصها االتي:
 - 5املؤمن عليهم الذين ال ينطبق
عليهم ش��رط االستفادة من مكافأة
ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ل� ��دى ج �ه��ة عملهم
حني بلوغ سن التقاعد.
م��ادة ثانية :يعمل بهذا القانون
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ن � �ش� ��ره ف � ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية.
م��ادة ث��ال�ث��ة :على رئ�ي��س مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون والعمل بموجبه.
وجاء في املذكرة االيضاحية:
ب�ع��د ان ص ��در ال �ق��ان��ون رق ��م 110

احمد الري

ل�س�ن��ة  2014ب�ت�ق��ري��ر م�ك��اف��أة مالية
ل �ل �خ��اض �ع�ي�ن ل� �ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع��اش��ات
وم � �ك� ��اف� ��آت ال� �ت� �ق ��اع ��د ل �ل �ع �س �ك��ري�ين
ع� �ن ��د ان � �ت � �ه ��اء االش � � �ت� � ��راك ب �ت ��اري ��خ
 2014/8/10ورغ��م م��ا تميز ب��ه هذا
القانون من تحقيق الغاية التي من
اجلها تم تطبيقه إال أنه وجد ثغرة
ق ��د س �ه��ى ع �ن �ه��ا امل� �ش ��رع ال �ك��وي �ت��ي
بشأن االستثناءات في تطبيق هذا
ال�ق��ان��ون وال�ت��ي ادرج��ت ضمن ارب��ع

بنود فقط من املادة االولى للقانون
والتي وردت حصرا وهي:
 - 1امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م ال�ع��ام�ل�ين في
ال� �ق� �ط ��اع ال� �ح �ك ��وم ��ي او ال �ش ��رك ��ات
امل � � �م � � �ل� � ��وك� � ��ة ل� � � �ل � � ��دول � � ��ة ب� ��ال � �ك� ��ام� ��ل
واملستفيدين الذين التحقوا بالعمل
قبل نشر ه��ذا ال�ق��ان��ون ل��دى جهات
تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية
عند انتهاء الخدمة.
 - 2امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م ال�ع��ام�ل�ين في
ال� �ق� �ط ��اع ال� �ح �ك ��وم ��ي او ال �ش ��رك ��ات
امل � � �م � � �ل� � ��وك� � ��ة ل� � � �ل � � ��دول � � ��ة ب� ��ال � �ك� ��ام� ��ل
وامل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن ال� ��ذي� ��ن اس �ت �ح �ق��وا
م�ك��اف��أة م��ال�ي��ة ع�ن��د ان�ت�ه��اء الخدمة
قبل العمل بهذا القانون.
 - 3ال� �ع ��ام� �ل ��ون امل� �ع� �ي� �ن ��ون ق�ب��ل
سريان هذا القانون في حال نقلهم
م��ن املؤسسات العامة او شركاتها
امل �م �ل��وك��ة ال ��ى م��ؤس �س��ات ع��ام��ة او
شركات اخرى مملوكة للدولة بعقد
عمل جديد.
 - 4امل��ؤم��ن عليهم واملستفيدون
الذين استحقوا املكافأة املنصوص
عليها ف��ي ه��ذا القانون بعد العمل
به .إال انه بعد مراجعة املستثنني من

دشتي يطالب بمشاركة المواطنين
في المشاريع كمنحة من االحتياطي العام
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش�ت��ي ب�ض��رورة اش��راك املواطنني
ف� ��ي اس� �ت� �ث� �م ��ار ث� ��روات � �ه� ��م ب�ن�س�ب��ة
 % 50ع��ن ط��ري��ق االك �ت �ت��اب ال �ع��ام
بينما يمنح املستثمر نسبة % 26
والحكومة .% 24
وذك � � � ��ر ان ع � � ��دم ن� � �ج � ��اح ه �ي �ئ��ة
س��وق امل��ال منذ اق��رار قانونها هي
م� �ج ��رد ع �م �ل �ي��ة م� �ق� �ص ��ودة ب �ه��دف
اضعاف البورصة وعدم تحقيقها
ل�لاي��رادات وذل��ك بهدف املضي في
ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا م �ش �ي��را ال ��ي ان ذل��ك
مخطط كبير .
وق � ��ال د .دش �ت��ي خ �ل�ال امل��ؤت �م��ر
الصحافي ال��ذي عقده ف��ي مجلس
االم ��ة ال ن�ض�ح��ك ع�ل��ي ان�ف�س�ن��ا من
يملك من املواطنني مبلغ الخمسني
ف ��ي امل ��ائ ��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة واالك �ت �ت��اب
ف��ي م �ش��روع م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر ال�ت��ي
تقدر تكلفتها ب 500مليار مطالبا
ال� � � ��دول� � � ��ة ب � � � ��ان ت � �خ � �ص� ��ص ن �س �ب��ة

مشاركة املواطنني كمنحة تقدم من
االحتياطي العام.
واض� � ��اف ان ذل� ��ك م ��ا ت ��م ح��ال�ي��ا
ب��ال �ن �س �ب��ة مل� �ش ��روع م �ح �ط��ة ال � ��زور
الشمالية االول��ي حيث سحب مال
م��ن االحتياطي واودع ف��ي حساب
شركة محطة ال��زور الشمالية قبل
س �ن �ت�ي�ن ب� ��اس� ��م ج �م �ي ��ع م ��واط �ن ��ي
ال �ك ��وي ��ت م �ش �ي��را ان � ��ه وال  1%م��ن
امل � ��واط� � �ن �ي��ن ل� ��دي� ��ه ام � � � � ��وال ي ��ذه ��ب
ليكتتب بها.
واكد دشتي علي ضرورة اشراك
امل��واط �ن�ي�ن ف��ي ادارة ال� �ث ��روات عن
ط��ري��ق منحهم اسهما باسمائهم
مل � � � ��دة ع � �ش� ��ر س � � �ن� � ��وات ت � ��دف � ��ع م��ن
االحتياطي ال�ع��ام وبالتالي تكون
ثروات االمة بيد ابنائها بعيدا عن
الذين يريدون النهب ونقل االموال
الى جيوبه.
وق� � � ��ال ات � �ح � ��دي م � ��ن ال ي �ع �ج �ب��ه
ك�ل�ام ��ي ي �ث �ب��ت ان م ��واط �ن ��ي دول ��ة

د .عبدالحميد دشتي

الكويت لديهم فلوس ومستعدين
لالكتتاب مشددا ان ذلك مستحيل
تحقيقه علي ارض الواقع.
وع � � �ل � ��ي ص � �ع � �ي� ��د اخ � � � ��ر وف� �ي� �م ��ا
يخص مشاركة الكويت في مؤتمر
امل��ان�ح�ين ال�ث��ال��ث مل�س��اع��دة الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ط��ال��ب دش �ت��ي ب �ض��رورة

ان ت ��راق ��ب ال �ك��وي��ت االم � � ��وال ال�ت��ي
ستتبرع بها وان تتأكد بوصولها
الي املكلومني من الشعب السوري
ف ��ي ال� ��داخ� ��ل وال �ع �م ��ل ع �ل��ي اع� ��ادة
امل�ه�ج��ري��ن راف �ض��ا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
اع�ت�ب��اره��م الج�ئ�ين وتوطينهم في
دول اخ��ري منوها ان ذل��ك التوجه
لن يخدم القضية السورية واالم��ة
جميعا.
واوض� ��ح دش �ت��ي ان ب�ع��ض دول
ال �ج��وار م�ث��ل االردن ول�ب�ن��ان تريد
االس �ت �ح ��واذ ع �ل��ى امل �ل� �ي ��ارات ال�ت��ي
س �ي �ت��م ج�م�ع�ه��ا م ��ن خ �ل�ال م��ؤت�م��ر
امل ��ان � �ح �ي�ن ال � �ث ��ال ��ث الج� � ��ل ت��وط�ي�ن
السوريني على أراضيها مؤكدا ان
مثل هذه االساليب تعتبر متاجرة
بمعاناة الشعب السوري الشقيق.

تطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون فإننا وجدنا
ان��ه ل��م يشمل (امل��ؤم��ن عليهم الذين
ال ينطبق عليهم ش��رط االس�ت�ف��ادة
من مكافأة نهاية الخدمة لدى جهة
ع�م�ل�ه��م) وامل �ق �ص��ود ب�ه��م ه��م ف�ئ��ات
م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل �ث ��ال
اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة
الكويت او بالهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب م �م��ن ان�ت�ق��ل
منهم للعمل م��ن ال�ت��دري��س ال��ى اي
جهة اداري��ة بالجامعة او الهيئة اذ
ان مثل ه��ؤالء اصبحوا يخضعون
للقواعد ال�ج��دي��دة للوائح الخاصة
بنهاية م�ك��اف��أة ال�خ��دم��ة ال�ت��ي اق��رت
اخ� �ي ��را او م �م��ن ي �ع �م��ل ب��اح �ث��ا ف��ي
معهد االبحاث العلمية وتحول من
عمله كباحث علمي الى عمل اداري
ف��ي اح� ��دى ادارات م�ع�ه��د االب �ح��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة واي� �ض ��ا ك ��ل م ��ن ال �ج �ه��ات
الحكومية التي لديها ك��ادر خاص
م��ن ال��ذي��ن يحصلون ف�ق��ط ع�ل��ى 18
شهر مكافأة نهاية خدمة من الراتب
االساسي وال يشملهم هذا القانون
ل��ذل��ك ف�ق��د ت��م اض��اف��ة ف�ق��رة خامسة
ال��ى امل��ادة االول��ى للقانون رق��م 110

لسنة  2014امل �ش��ار ال�ي��ه وال�خ��اص��ة
ب��االس �ت �ث �ن��اءات م��ن ت�ط�ب�ي��ق اح�ك��ام
هذا القانون نصها االتي:
( - 5امل � ��ؤم � ��ن ع �ل �ي �ه��م ال � ��ذي � ��ن ال
ينطبق عليهم شرط االستفادة من
م �ك��اف��أة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ل ��دى جهة
عملهم حني بلوغ سن التقاعد).
ول �ل �ت��وض �ي��ح ف ��إن ه ��ذه االض��اف��ة
ع �ل��ى االس �ت �ث �ن��اءات ل ��ن ت��ؤث��ر على
امل ��وظ � �ف �ي�ن م � ��ن اإلن � � � ��اث ال� �ع ��ام�ل�ات
ب��ال��وظ��ائ��ف ال �ت��ي ل�ه��ن ك ��ادر خ��اص
مثل عضو هيئة ت��دري��س بجامعة
ال�ك��وي��ت او الهيئة ال�ع��ام��ة للمعهد
التطبيقي وال�ت��دري��ب او ف��ي معهد
االب �ح��اث العلمية او اي ق�ط��اع اخر
له نفس هذه امليزة الوظيفية فلهن
الحق في االختيار بني مكافأة جهة
العمل البالغة  18شهرا او مكافأة
نهاية الخدمة عن طريق التأمينات
االجتماعية ايهما افضل وذلك بعد
خدمة  25سنة.

الكندري يحذر من توغل
الجماعات اإلرهابية
أش � � � � � � ��اد ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
الكندري بجهود نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد وجميع
رجال وزارة الداخلية بحفظهم
أمن البلد مشيرا إلى أن رجال
الداخلية على ق��در املسؤولية
وال�ث�ق��ة مبينا أن م��ا ق��ام��وا به
ب �ض �ب��ط أس� �ل� �ح ��ة ج� ��دي� ��دة ف��ي
اس �ط �ب�ل�ات ال �ف��روان �ي��ة يسجل
ل �ج �ه��ده��م وع �م �ل �ه��م ال � � ��دؤوب
وسهرهم على إب�ع��اد االره��اب
والخطر عن أرض الكويت.
وق ��ال ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي إن ال �خ �ط��ر االق�ل�ي�م��ي
امل� �ح� �ي ��ط ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد ي �ت �ط �ل��ب
ت � � �ض � ��اف � ��ر ج� � � �ه � � ��ود ال� �ج� �م� �ي ��ع
وال � �ت � �ع � ��اون م � ��ع رج � � ��ال األم � ��ن
األبطال.
وح � ��ذر ال �ك �ن ��دري م ��ن ت��وغ��ل
ال� �ج� �م ��اع ��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة وم ��ن
يريد بالكويت سوءا بني فئات

فيصل الكندري

امل�ج�ت�م��ع وم�س��اك�ن�ه��م وأم��اك��ن
ت� �ج� �م� �ع� �ه ��م م � �ط� ��ال � �ب� ��ا ج �م �ي��ع
امل� ��واط � �ن�ي��ن ب� �ت ��وخ ��ي ال � �ح� ��ذر
واإلبالغ عن كل أمر مريب.
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المعيوف يسأل عن المنتدبين
في العدل واألوقاف
وجه النائب عبدالله املعيوف
س � � � � ��ؤاال ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ا إل � � � ��ى وزي � � ��ر
ال�ع��دل وزي��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع
ب �ش��أن امل �ن �ت��دب�ين وامل �ك �ل �ف�ين في
وزارت ��ي ال �ع��دل واألوق� ��اف وج��اء
في نص السؤال:
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ت �ق��ري��رم � �ف � �ص� ��ل ع � � ��ن امل� � �ن� � �ت � ��دب �ي��ن إل � ��ى
م �ك��ات �ب �ك��م ف� ��ي وزارت� � � � ��ي ال� �ع ��دل
واألوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلسالمية
وال � �ج � �ه ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة م� ��ن ح�ي��ث
أع� ��داده� ��م وأس� �م ��اؤه ��م وأم ��اك ��ن
س�ك�ن�ه��م م ��ع ت��وض �ي��ح ال �ج �ه��ات
املنتدبني منها.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ت �ق��ري��رم � �ف � �ص� ��ل ح� � � � ��ول أع � � � � � � ��داد ك� ��اف� ��ة
امل � �ك � �ل � �ف �ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن وغ� �ي ��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي وزارت � � ��ي ال �ع��دل
واألوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلسالمية
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات التابعة مذكورا
ف �ي��ه أسماء امل �ك �ل �ف�ي�ن وأم ��اك ��ن
س �ك �ن �ه��م ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين
ومسمياتهم الوظيفية وم�ق��دار

عبدالله املعيوف

مكافآتهم قرين كل اسم وتاريخ
تكليفهم والضوابط واإلجراءات
املتبعة في عمليات التكليف مع
تزويدي ب��أي ق��رارات أو تعاميم
في ذلك الشأن.
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ت �ق��ري��رم �ف �ص��ل ح� ��ول ك ��اف ��ة ال �ل �ج��ان أو
ال � �ف ��رق ال� �ت ��ي ت ��م ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ف��ي
زم��ن ت�ق�ل��دك��م امل�ن�ص��ب ال� ��وزاري
س � � ��واء أك � � ��ان ذل � ��ك ف� ��ي وزارت � � ��ي
ال� � �ع � ��دل واألوق � � � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون

اإلس�ل�ام� �ي ��ة وم � ��ا ي �ت �ب �ع �ه �م��ا م��ن
ه � �ي � �ئ� ��ات م� �ت� �ض� �م� �ن ��ا األس� � �م � ��اء
وم�ق��دار املكافآت وامل��دد الزمنية
لتلك اللجان والفرق مع إفادتي
ب � �ع � �ن� ��اوي� ��ن س � �ك� ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ت �ل��ك ال �ل �ج��ان أو
الفرق.
ي� � ��رج� � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ت �ق��ري��رم � �ف � �ص� ��ل ع� � � ��ن م � �ج � �م� ��ل امل� � �ه � ��ام
ال��رس �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �م��ت ف ��ي زم��ن
تسلمكم امل��وق��ع ال ��وزاري ف��ي كل
م ��ن وزارت� � � ��ي ال� �ع ��دل واألوق � � ��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة والهيئات
التابعة لهما متضمنا األسماء
واملسميات الوظيفية ووجهات
ال� �س� �ف ��ر وامل� �خ� �ص� �ص ��ات امل��ال �ي��ة
وإج � � � ��راءات وض ��واب ��ط امل��واف �ق��ة
قرين كل حالة.

مطيع :على الحكومة
أن تكون جادة في حل مشكلة
عجز الميزانية
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د.أح � �م� ��د م�ط�ي��ع
ضرورة قيام الحكومة باتخاذ
إج � ��راءات� � �ه � ��ا ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة س��د
ال� �ع� �ج ��ز ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��دول ��ة م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أن ه ��ذه
اإلج� � ��راءات وال�خ�ط��ط ستناقش
ب � ��اج� � �ت� � �م � ��اع م � �ك � �ت� ��ب امل� �ج� �ل ��س
والحكومة اليوم األحد.
وأوض � � � � � � � � � � � � � � � ��ح م� � � � �ط� � � � �ي � � � ��ع ان
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة بثت
نوعا من الطمأنينة وذلك بعدما
أك ��دت أك�ث��ر م��ن م��رة أن خططها
لحل مشكلة العجز في امليزانية
لن تمس املواطن البسيط وهذا
ما نطالب فيه نحن ممثلي األمة
وسنؤكده في اجتماع اليوم مع
األط��راف الحكومية كافة وال��ذي
سنستعرض ف�ي��ه م��ا ي�ط��رح من
ح �ل��ول م�ض�ي�ف��ا أن �ن��ا ن�ت�م�ن��ى أن
ت�ط�ب��ق ال �ح �ك��وم��ة ت�ص��ري�ح��ات�ه��ا
على أرض الواقع.
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د.أحمد مطيع

وأض� � � ��اف ان � �ن ��ا ن �ع �ل��م ح��اج��ة
البلد ملثل هذه اإلجراءات الهامة
في ظل أزمة تراجع أسعار النفط
العاملية وه��ذا م��ا أب ��داه صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وس �ب��ق أن
ط��رح �ن��ا ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ح�ل��وال
كثيرا ملواجهة هذه األزمة ومنها

أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك اه� �ت� �م ��ام أك �ب��ر
بقطاعات الصناعة والسياحة
والزراعة وتشجيع االستثمارات
األج�ن�ب�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وك��ذل��ك إن
ك ��ان ��ت ه �ن ��اك ن �ي��ة ل ��رف ��ع أس �ع��ار
الكهرباء وامل��اء فال تكون نسبة
ال� ��رف� ��ع م� �ت� �س ��اوي ��ة ع� �ل ��ى ج�م�ي��ع
امل� ��واط � �ن�ي��ن ول � �ك� ��ن ت � �ك� ��ون ع �ل��ى
ح�س��ب دخ ��ل امل��واط��ن وم�س�ت��واه
املعيشي.
وت �م �ن��ى ان ت� �ك ��ون ال �ح �ك��وم��ة
جادة في أطروحاتها بخصوص
الخروج من هذه األزمة والعبور
بدولة الكويت ومستقبل أبنائها
إلى بر السالم.

يقيم ندوة جماهيرية حول أثر هبوط أسعار النفط

الحمدان :االعتداء على
الخبراء لن يمر مرور الكرام
اس� �ت� �ن� �ك ��ر ال � �ن� ��ائ� ��ب ح� �م ��ود
ال � �ح � �م� ��دان ح � ��ادث � ��ة االع� � �ت � ��داء
التي تعرض لها خبراء إدارة
ال � �خ � �ب� ��راء وم � �ع� ��اون� ��وه� ��م م��ن
م� �س ��اع ��دي امل �ه �ن��دس�ي�ن أث �ن��اء
ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ه��م وواج �ب��ات �ه��م
تنفيذا ألح�ك��ام القضاء داعيا
ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �خ � �ت � �ص� ��ة ك ��اف ��ة
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا
ملنع تكرار مثل هذه الحوادث
ال � �غ� ��ري � �ب� ��ة ع � �ل� ��ى م �ج �ت �م �ع �ن��ا
وب �م��ا ي�ض�م��ن ه�ي�ب��ة ال �ق��ان��ون
والقضاء.
وفي الوقت الذي أكد أهمية
ج� �ه ��از ال� �خ� �ب ��رة ف� ��ي م �ع��اون��ة
ال� �س� �ل� �ط ��ة ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة أش � ��اد
الحمدان بسرعة تجاوب وزير
العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع
م ��ع ه � ��ذه ال� �ح ��ادث ��ة وت��أك �ي��ده
اتخاذ الوزارة كافة االجراءات

حمود الحمدان

الالزمة تجاه هذا التعدي.
وأع �ل��ن ع��ن ع�م�ل��ه وال��زم�ل�اء
ال �ن��واب األع �ض��اء ف��ي املجلس
على استعجال تعديل قانون
الخبرة بما يضمن أداء عمل
ال� �خ� �ب ��راء وم �س��اع��دي �ه��م ع�ل��ى

أك� �م ��ل وج � ��ه وي� �ك� �ف ��ل ت�ح�ق�ي��ق
العدالة.
م � � ��ن ج� � ��ان� � ��ب آخ� � � � � ��ر ي �ق �ي��م
النائب حمود الحمدان ن��دوة
ج �م��اه �ي��ري��ة ب� �ع� �ن ��وان ه �ب��وط
أس� � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط وأث � � � ��ره ع �ل��ى
االق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي ي �ش��ارك
فيها وزير املالية السابق بدر
الحميضي ووزي ��ر التخطيط
السابق علي املوسى والنائب
ووزي��ر التجارة السابق أحمد
باقر والخبير النفطي محمد
ال� �ش� �ط ��ي وال � �ك� ��ات� ��ب وامل �ح �ل ��ل
ال �س �ي��اس��ي داه � ��م ال�ق�ح�ط��ان��ي
وذل� � ��ك ال � �ي� ��وم األح� � ��د ال �س��اع��ة
 ٨م �س��اء ف��ي دي � ��وان ال �ح �م��دان
ب��ال �ف �ن �ط��اس ق �ط �ع��ة  ٢م �ق��اب��ل
جمعية الفنطاس التعاونية.
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منها جامعة جابر ومدينة صباح األحمد

 27تقريرا و 4رسائل وطلب مناقشة
الدعوم في جلسة الثالثاء
ت �ض �م��ن ج� � ��دول أع� �م ��ال ج�ل�س��ة
بعد غ��د ال�ث�لاث��اء  37ب�ن��دا منها 4
رس��ائ��ل واردة و 27تقريرا للجان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة املختلفة وط�ل��ب مقدم
من بعض األعضاء بشأن مناقشة
األوض � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وإل� �غ ��اء
ال� ��دع� ��وم و 3ك �ت��ب م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
وفيما يلي التفاصيل:
ال �ب �ن��د األول :ال �ت �ص��دي��ق ع�ل��ى
املضبطتني التاليتني:
*(/1345أ) بتاريخ 2016/1/26م
*(/1345ب) بتاريخ 2016/1/27م
ال �ب �ن��د ال� �ث ��ان ��ي :ك �ش��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البندالثالث :األسئلة
(وت �ن �ظ��ر ح �س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا في
كشف األسئلة املتوقع أن يأتيها
ال� � ��دور امل� � ��وزع م ��ع ج � ��دول أع �م��ال
الجلسة)
البند الرابع :اإلحاالت (حسبما
هو وارد في الكشوف املرفقة)
البندالخامس :تقارير اللجان
عن املراسيم بقوانني واملشروعات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال� � � �خ � � ��ام � � ��س ع� �ش ��ر
التكميلي للتقرير الثاني للجنة
ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية عن
مشروع القانون بتنظيم الوكاالت
ال �ت �ج ��اري ��ة (ال � � ��ذي أق � ��ر ب ��امل ��داول ��ة
األولى) .
التقرير السابع للجنة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ق��ان��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اإلت�ف��اق�ي��ة امل�ع��دل��ة
للتعاون العربي في مجال تنظيم
وتيسير عمليات اإلغاثة.
التقرير الثامن للجنة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ق��ان��ون
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ان� �ض� �م ��ام دول� ��ة
ال �ك ��وي ��ت إل� ��ى م �ع ��اه ��دة ال �ت �ع��اون
بشأن البراءات (. )PCT
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن م�ش��روع
ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
ال� � ��والي� � ��ات امل �ك �س �ي �ك �ي��ة امل �ت �ح ��دة
ل�ل�ت�ش�ج�ي��ع وال �ح �م��اي��ة امل �ت �ب��ادل��ة
لالستثمارات.
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
ح��ول إنشاء الهيئة العامة ملدينة
الحرير.
ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة ال �ش��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
عن:
 - 1االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ى ش��أن
ضمان حقوق املسنني الكويتيني.
 - 2م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
الرعاية االجتماعية للمسنني.

ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع وال� �س� �ت ��ون
التكميلي للتقرير الخامس عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة وامل � ��درج
ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ع��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم ( )119لسنة 2013م
ف��ي ش��أن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
البند السادس :طلبات املناقشة
وكتب الحكومة.
طلب مقدم من بعض األعضاء
ب � � � �ش� � � ��أن م � � �ن � ��اق � � �ش� � ��ة األوض� � � � � � � ��اع
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وإل � � �غ� � ��اء ال� ��دع� ��وم
الستيضاح سياسة الحكومة فى
شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(ف��ي جلسة 2016/1/26م قرر
امل � �ج � �ل� ��س ت� �خ� �ص� �ي ��ص س ��اع� �ت�ي�ن
مل� �ن ��اق� �ش ��ة امل � ��وض � ��وع وأن ي �ن �ظ��ر
بجلسة2016/2/9م) .
أ -ط � �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة م � �ق� ��دم م��ن
بعض األعضاء بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات ال�ت��ي اعتمدها السيد
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة في
الفترة التي عاصرت االستجواب
املقدم من النائب د .عبدالله محمد
ال �ط��ري �ج��ي الس �ت �ي �ض��اح س�ي��اس��ة
الحكومة في شأنه وتبادل ال��رأي
بصدده.
ب -ك � � � � �ت� � � � ��اب ن� � � ��ائ� � � ��ب رئ� � �ي � ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة م��رف��ق ب��ه ت�ق��ري��ر ال��رد
على التوصيات الخاصة بجلسة
االستجواب املوجه من العضو د.
عبدالله محمد الطريجي.
ج  -ك� � �ت � ��اب وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب � �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
وال� �ت ��رق� �ي ��ات أو ال �ت �ن �ق�ل�ات خ�ل�ال
ال� �ف� �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة م� �ب ��اش ��رة ع�ل��ى
إس� �ت� �ق ��ال ��ة ال� �س� �ي ��د ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال�ت�ج��ارة
والصناعة السابق د .عبداملحسن
مدعج املدعج.
د -ك �ت��اب وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي� ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة بشأن
التعيينات والترقيات أو التنقالت
خ�ل��ال ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة م �ب��اش��رة
على استقالة السيد نائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال�ت�ج��ارة
والصناعة السابق.
ال �ع��ود ل�ل�ب�ن��دال�خ��ام��س :ت�ق��اري��ر
ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن امل ��راس � �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن
واملشروعات بقوانني واالقتراحات
بقوانني:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش� � � � ��اد
وامل� � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج ��ال
ف ��ي ش� ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ين

الغانم مترئسا احدى الجلسات ويبدو عدد من النواب

بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )4لسنة 2012م في شأن جامعة
جابر األحمد.
(ف ��ي ج�ل�س��ة  2015/6/17ق��رر
املجلس إعادة التقرير إلى اللجنة
م ��ع اح �ت �ف��اظ��ه ب� � ��دوره ف ��ي ج ��دول
األعمال حتى دور االنعقاد املقبل)
التقرير ال�س��اب��ع للجنة حماية
األم � � ��وال ال �ع��ام��ة وامل � � ��درج ب�ص�ف��ة
االستعجال ع��ن االق �ت��راح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )1ل �س �ن��ة 1993م ب �ش��أن ح�م��اي��ة
األموال العامة.
ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال � � �ث � � ��ال � � ��ث ل� �ل� �ج� �ن ��ة
ش� ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل � ��درج بصفة
االستعجال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء م��دي �ن��ة ص �ب��اح
األحمد املتطورة.
ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ال� � � � ��راب� � � � ��ع ل� �ل� �ج� �ن ��ة
ش� ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل � ��درج بصفة
االستعجال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف ��ي ش ��أن ت��وف �ي��ر وح � ��دات وش�ق��ق
سكنية في املناطق الحضرية.
التقرير الثاني والثالثون بعد
امل�ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة وامل� � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االستعجال ع��ن االق �ت��راح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )53ل�س�ن��ة 2001م ب �ش��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات.
ال �ت �ق��ري��ر ال �خ��ام��س واألرب� �ع ��ون
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 ف �ق��رة ج��دي��دة إل ��ى امل ��ادة
( )180من القانون رقم ( )12لسنة
1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.

ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
في شأن إنشاء مطار دولى خارج
حدود املناطق السكنية.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
بشأن منع التعامل التجاري وقت
صالة الجمعة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ع �ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
وامل� � ��درج ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال عن
املرسوم بالقانون رقم ( )12لسنة
 2008م ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر بالقانون
رقم ( )16لسنة 1960م.
التقرير الثامن عشر التكميلي
للتقرير ال�ع��اش��ر للجنة ال�ش��ؤون
ال � � �خ � ��ارج � � �ي � ��ة وامل � � � � � � � ��درج ب �ص �ف ��ة
االستعجال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب �ش��أن ح�ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك�ي��ان
الصهيوني.
ال � � �ت � � �ق � ��ري � ��ر ال � � �ث � � ��ان � � ��ي ل� �ل� �ج� �ن ��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وامل� � ��درج ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال عن
م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش ��أن اإلذن
للحكومة ف��ى أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام وف �ت��ح اع�ت�م��اد
إض � ��اف � ��ى ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � � ��وزارات
واإلدارات الحكومية للسنة املالية
 2016/2015م.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس ع�ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن التزام األشخاص
االع �ت �ب ��اري ��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
واألج � �ن � �ب � �ي ��ة ف � ��ي دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
ب��أح�ك��ام ال�ق��ان��ون ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان.

ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح ��ادي وال �ث �م��ان��ون
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
بشأن إن�ش��اء هيئة عامة مستقلة
لرؤية ه�لال شهر رمضان وهالل
شهر شوال.
ال�ت�ق��ري��ر ال ��راب ��ع ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1التقرير الحادي عشر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
عن االقتراح
ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
حفظة القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ت ��اس ��ع واألرب � �ع� ��ون
للجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن إن �ش ��اء وإدارة
وت � �ش � �غ � �ي� ��ل امل� � �ن� � �ش � ��آت ال � �ن� ��ووي� ��ة
لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد
امل�ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف��ي ش��أن ت�ج��ري��م م�م��ارس��ة أع�م��ال
السحر والشعوذة.
التقرير الثامن والستون للجنة
املرافق العامة عن:
 - 1االق �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ين في
شأن عدم جواز قطع املياه والتيار
الكهربائي عن
املشتركني إال بعد صدور حكم
قضائي.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م��ادة ج��دي��دة برقم ( 3م�ك��ررا) إلى
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )48ل�س�ن��ة 2005م

ب �ش��أن ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ املستحقة
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن�ي��ن امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع �ل��ى
استهالكهم الكهرباء واملاء.
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
ال �ع��ام��ة ع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
بشأن إنشاء الهيئة العامة إلدارة
األزمات والكوارث.
البند السابع:
ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بشأن
ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س األم� � ��ة ل �ل ��دي ��وان
بإحالة تقارير اللجان عن طلبات
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن اإلح��ال��ة
للنيابة إلى ديوان املحاسبة.
البند الثامن:
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � � � �س� � � ��ادس ل �ل �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية عن
تقارير املتابعة للخطة السنوية
2015/2014م تطبيقا لنص املادة
ال �ع��اش��رة م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()60
ل �س �ن��ة 1986م ب� �ش ��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط
االق�ت�ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وامل��ادة
ال�ت��اس�ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ()119
ل �س �ن��ة 2014م ب � ��إص � ��دار ال �خ �ط��ة
السنوية 2015/2014م.
التقرير السابع للجنة الشؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ع��ن ت�ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة ال�خ��اص بتقييم
كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية
للهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة –ال�ج��زء
الثاني (نظم الرقابة الداخلية) .
البند التاسع:
ك� �ت ��اب وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � ��ر
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ب � �ش� ��أن ط �ل��ب
تشكيل لجنة تحقيق ح��ول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م الجامعية
(الشدادية) .
كتاب وزير النفط ووزير الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة م��رف��ق به
تقرير عقد محطة الزور الشمالية
املرحلة األولى.
كتاب وزير النفط ووزير الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة م��رف��ق به
رد الحكومة بشأن تقريري لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت� � �ج � ��اوزات ه�ي�ئ��ة
أسواق املال.
ال�ب�ن��د ال�ع��اش��ر :م��ا يستجد من
األعمال.
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المصروفات قدرت بـ  18مليارا

 7مليارات دينار إيرادات ميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية في 2017-2016
 10هيئات ملحقة
قدرت مصروفاتها
في الميزانية بمليار
دينار

تضمن مشروع القانون بشأن ربط
ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
للسنة المالية  2017-2016تحقيق ايرادات
تبلغ  7.367مليارات دينار ومصروفات
تقدر بـ  18.892مليار دينار
مجلس الوزراء أحال على مجلس األمة
المشروع بقانون وجاءت مواده كاآلتي:

 132مليونا
مصروفات الهيئة
العامة لذوي
اإلعاقة وإيراداتها
 122ألفا
الحكومة أحالت مشروع ربط امليزانيات على مجلس األمة

ب �ع��د االط� �ل��اع ع �ل��ى ال��دس �ت��ور
وع �ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  106لسنة
 1976في شأن احتياطي األجيال
القادمة
وع�ل��ى امل��رس��وم بالقانون رقم
 31ل �س�ن��ة  1978ب �ق��واع��د إع ��داد
امليزانيات العامة والرقابة على
ت�ن �ف�ي��ذه��ا وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
والقوانني املعدلة له
وبناء على عرض وزير املالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ة ع �ل��ى
القانون اآلتي نصه وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:
م � � � � � � � � � � � � ��ادة أول� � � � � � � � � � � � � � � ��ى :ت � � � �ق� � � ��در
االي � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات
واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2017/2016ب �م �ب �ل��غ
 7.367.463.000د.ك (س �ب �ع��ة
مليارات وسبعة وستني مليونا
وارب�ع�م��ائ��ة وث�لاث��ة وس�ت�ين ال��ف
دينار).
م � � � � � � ��ادة ث � � ��ان� � � �ي � � ��ة :ي� �خ� �ص ��ص
م �ب �ل��غ ق � ��دره  736.746.300د.ك
(س� �ب� �ع� �م ��ائ ��ة وس � �ت� ��ة وث�ل��اث� ��ون
م � �ل � �ي ��ون ��ا وس � �ب � �ع � �م� ��ائ� ��ة وس� �ت ��ة
وأرب�ع�ين ال�ف��ا وثالثمائة دي�ن��ار)
من االيرادات سالفة الذكر يضاف
الى احتياطي االجيال القادمة.
م� � � � � � � � � � � ��ادة ث � � � � ��ال� � � � � �ث � � � � ��ة :ت� � � �ق � � ��در
امل �ص��روف��ات بميزانية ال� ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2017/2016ب �م �ب �ل��غ
 18.892.000.000د.ك (ث�م��ان�ي��ة
عشر م�ل�ي��ارا وثمانمائة واث�ن��ان

وتسعون مليون دينار).
م � � � ��ادة راب � � �ع� � ��ة :ت � �ق� ��در زي � � ��ادة
امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات وامل � �خ � �ص � �ص� ��ات
ع� � ��ن االي � � � � � � � ��رادات ب� �م� �ب� �ل ��غ ق� � ��دره
12.261.283د.ك (اثنا عشر مليارا
ومئتان وواح��د وستون مليونا
وم �ئ �ت��ان وث�ل�اث��ة وث �م��ان��ون ال�ف��ا
وثالثمائة دينار) تغطى من املال
االحتياطي العام للدولة.
م � � ��ادة خ ��ام� �س ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
ويعمل به اعتبارا من اول ابريل
.2016
وق��د اح��ال��ت ال�ح�ك��وم��ة نسخة
م� � ��ن امل � � ��رس � � ��وم رق� � � ��م  19ل �س �ن��ة
 2016ب��إح��ال��ة بعض مشروعات
القوانني الى مجلس االمة وهي:
م��ادة اول ��ى :ت�ق��دم ال��ى مجلس
االمة مشروعات القوانني التالية:
 - 1م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانيات بعض الجهات امللحقة
للسنة املالية .2017/2016
 - 2م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2017/2016
 - 3م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م�ي��زان�ي��ة ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت للسنة
املالية .2017/2016
 - 4م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م � � �ي � � ��زان � � �ي � � ��ة ه� � �ي� � �ئ � ��ة ت� �ش� �ج� �ي ��ع
االستثمار املباشر للسنة املالية
.2017/2016

 - 5م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار
للسنة املالية .2017/2016
 - 6م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ة ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل �ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
.2017/2016
 - 7م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء
وال � � �ت � � �غ� � ��ذي� � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2017/2016
 - 8م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية الهيئة العامة للعناية
ب �ط �ب��اع��ة ون �ش ��ر ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
وال� �س� �ن ��ة ال� �ن� �ب ��وي ��ة وع �ل��وم �ه �م��ا
للسنة املالية .2017/2016
 - 9م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية هيئة مشروعات الشراكة
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص
للسنة املالية .2017/2016
الهيئات الملحقة
وفيما يلي نص قانون بربط
ميزانيات بعض الهيئات امللحقة
للسنة املالية :2017/2016
م��ادة أول ��ى :ت�ق��در امل�ص��روف��ات
ب� � �م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
وجامعة الكويت والهيئة العامة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل ��دن� �ي ��ة واالدارة
العامة لالطفاء والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
القصر
والهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ّ
والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والهيئة العامة
لتقدير التعويضات عن خسائر

العدوان العراقي والهيئة العامة
للرياضة والهيئة العامة للبيئة
للسنة املالية  2017/2016بمبلغ
 1.335.676.000دي� �ن ��ار (م �ل �ي��ار
وث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وخ� �م� �س ��ة وث�ل�اث�ي�ن
مليونا وستمائة وستة وسبعني
الف دينار ال غير).
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق��در االي� � ��رادات
ب� � �م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
وجامعة الكويت والهيئة العامة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل ��دن� �ي ��ة واالدارة
العامة لالطفاء والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
القصر
والهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ّ
والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية والهيئة العامة
لتقدير التعويضات عن خسائر
العدوان العراقي والهيئة العامة
للرياضة والهيئة العامة للبيئة
للسنة املالية  .2017/2016بمبلغ
ق��دره  44.938.000دي�ن��ار (ارب�ع��ة
وارب � �ع� ��ون م �ل �ي��ون��ا وت �س �ع �م��ائ��ة
وثمانية وثالثون الفا ال غير).
م � � � ��ادة ث� ��ال � �ث� ��ة :ت� � �ق � ��در زي � � ��ادة
املصروفات عن االي��رادات بمبلغ
ق � � ��دره  1.290.738.000دي� �ن ��ار
(مليار ومائتان وتسعني مليونا
وس�ب�ع�م��ائ��ة وث �م��ان �ي��ة وث�ل�اث��ون
ألف دينار ال غير) وذلك حسبما
ه��و وارد ب��ال �ج��دول (ت��اب��ع )2 -
امل ��رف ��ق ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت�غ�ط��ى
م��ن ميزانية ال ��وزارات واالدارات
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة  -وزارة امل ��ال� �ي ��ة
(ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة) ل �ل �س �ن��ة
املالية .2017/2016

هيئة اإلعاقة
وفيما يلي نص قانون بربط
م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ذوي االع� � ��اق� � ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2017/2016
م��ادة أول ��ى :ت�ق��در امل�ص��روف��ات
بميزانية الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 .2017/2016ب� �م� �ب� �ل ��غ ق� � ��دره
 132.336.000دينار (مائة واثنان
وث �ل��اث � ��ون م� �ل� �ي ��ون وث�ل�اث� �م ��ائ ��ة
وس� �ت ��ة وث �ل�اث� ��ون ال� ��ف دي� �ن ��ار ال
غير) .
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق��در االي� � ��رادات
ب�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
االعاقة للسنة املالية 2017/2016
بمبلغ قدره  22000دينار (اثنان
وعشرون الف دينار ال غير).
م � � � ��ادة ث� ��ال � �ث� ��ة :ت� � �ق � ��در زي � � ��ادة
امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات ع � � ��ن االي � � � � � � ��رادات
بمبلغ ق��دره  132.314.000دينار
(م��ائ��ة واث �ن��ان وث�ل�اث��ون مليونا
وث�ل�اث �م ��ائ ��ة وارب � �ع� ��ة ع �ش��ر ال��ف
دينار ال غير) وذل��ك حسبما هو
وارد بالجدول (تابع  )2 -املرفق
بهذا القانون وتغطى من ميزانية
ال ��وزارات واالدارات الحكومية -
وزارة املالية (الحسابات العامة)
للسنة املالية .2017/2016
بلدية الكويت
وف � �ي � �م� ��ا ي � �ل� ��ي ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط

التتمة ص09

 210ماليين دينار
المصروفات في
ميزانية بلدية
الكويت وإيراداتها
 30ألفا
إيرادات الهيئة
العامة لالستثمار
 120ألفا
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تخصيص  736مليون دينار من اإليرادات
الحتياطي األجيال القادمة
تتمة المنشور ص08
م�ي��زان�ي��ة ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت للسنة
املالية :2017/2016
م��ادة اول��ى :تقدر املصروفات
بميزانية بلدية الكويت للسنة
املالية 2017/2016
ب �م �ب �ل��غ ق� � ��دره 210.139.000
دي �ن��ار (م��ائ�ت��ان وع �ش��رة ماليني
وم� �ئ ��ة وت� �س� �ع ��ة وث �ل��اث � ��ون ال ��ف
دينار ال غير).
م ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ق��در االي � ��رادات
بميزانية بلدية الكويت للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2017/2016ب�م�ل�ب��غ
قدره  30.000.000دينار(ثالثون
مليون دينار ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةاملصروفات عن االيرادات بمبلغ
ق��دره  180.139.000دينار (مائة
وثمانون مليونا ومئة وتسعة
وث�ل��اث� ��ون ال � ��ف دي � �ن ��ار ال غ �ي��ر)
وذلك حسبما هو وارد بالجدول
ت ��اب ��ع  2امل ��رف ��ق ب� �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وت�غ�ط��ي م��ن م�ي��زان�ي��ة ال� ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وزارة
املالية الحسابات العامة للسنة
املالية .2017/2016
هيئة تشجيع االستثمار
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ة ه� � �ي� � �ئ � ��ة ت� �ش� �ج� �ي ��ع
االستثمار املباشر للسنة املالية
.2017/2016
 مادة اولى :تقدر املصروفاتب � �م � �ي � ��زان � �ي � ��ة ه � �ي � �ئ� ��ة ت �ش �ج �ي ��ع
االس � �ت � �ث � �م� ��ار امل � �ب� ��اش� ��ر ل �ل �س �ن��ة
املالية  2017/2016بمبلغ قدره
 5.134.000دينار (خمسة ماليني
وم ��ائ ��ة وارب � �ع� ��ة وث �ل�اث� ��ون ال��ف
دينار ال غير).
 م��ادة ثانية :تقدر االي��راداتب � �م � �ي � ��زان � �ي � ��ة ه � �ي � �ئ� ��ة ت �ش �ج �ي ��ع
االستثمار املباشر للسنة املالية
 2017/2016بمبلغ قدره 22000
دي � �ن� ��ار (اث � �ن� ��ان وع � �ش� ��رون ال��ف
دينار ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةاملصروفات عن االي��رادات بمبلغ
ق��دره  5.112.000دي�ن��ار (خمسة
م�لاي�ين وم��ائ��ة واث �ن��ا ع�ش��ر ال��ف
دينار ال غير) وذلك حسبما هو
وارد بالجدول تابع  2املرفق بهذا
ال �ق��ان��ون وت �غ �ط��ى م ��ن م�ي��زان�ي��ة
ال� � ��وزارات واالدارات الحكومية
وزارة املالية الحسابات العامة
للسنة املالية .2017/2016

بميزانية الهيئة العامة للعناية
ب �ط �ب��اع��ة ون �ش��ر ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م
والسنة النبوية وعلومها للسنة
املالية  2017/2016بمبلغ قدره
 9000دينار (تسعة آالف دينار
ال غير) .
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةاملصروفات عن االيرادات بمبلغ
وق��دره  4.059.000دينار (أربعة
م�لاي�ين وت�س�ع��ة وخ�م�س��ون ال��ف
دينار ال غير) وذلك حسبما هو
وارد بالجدول تابع  2املرفق بهذا
ال �ق��ان��ون وت �غ �ط��ى م ��ن م�ي��زان�ي��ة
ال � ��وزارات واالدارات الحكومية
وزارة املالية الحسابات العامة
للسنة املالية .2017/2016

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

هيئة االستثمار
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2017/2016
 مادة اولى :تقدر املصروفاتب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
2017/2016ب � � � � �م � � � � �ب � � � � �ل� � � � ��غ ق� � � ��دره
( 60225000س� � �ت � ��ون م �ل �ي��ون��ا
ومئتان وخمسة وخمسون ألف
دينار ال غير) .
 م��ادة ثانية :تقدر االي��راداتب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2017/2016بمبلغ قدره 120000
دينار (مائة وعشرون ألف دينار
ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةاملصروفات عن االيرادات بمبلغ
ق��دره  60135000دي�ن��ار (ستون
مليونا ومائة وخمسة وثالثون
ال��ف دينار ال غير) وذل��ك حسب
م��ا ه��و وارد ب��ال �ج��دول ت��اب��ع 2
امل ��رف ��ق ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون وت�غ�ط��ي
من ميزانية ال ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ة وزارة امل �ـ �ـ �ـ �ـ��ال �ي��ة
الحسابات العامة للسنة املالية
.2017/2016
هيئة القوى العاملة
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2017/2016

 مادة أولى :تقدر املصروفاتب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2017/2016ب� �م� �ب� �ل ��غ ق � � ��دره
 52.097.000دي� � �ن � ��ار (اث � �ن� ��ان
وخ � �م � �س� ��ون م� �ل� �ي ��ون ��ا وس �ب �ع��ة
وتسعون الف دينار ال غير) .
 م��ادة ثانية :تقدر االي��راداتب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة-
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
2017/2016ب � � � � �م � � � � �ب � � � � �ل� � � � ��ع ق� � � ��دره
 9.928.000دينار (تسعة ماليني
وتسعمائة وث�م��ان�ي��ة وع�ش��رون
الف دينار ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةاملصروفات عن االيرادات بمبلغ
ق��دره  42.169.000دي�ن��ار (اثنان
واربعون مليونا ومائة وتسعة
وستون الف دينار ال غير) وذلك
حسبما هو وارد بالجدول تابع
 2امل��رف��ق ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون وتغطى
من ميزانية ال ��وزارات واالدارات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة
الحسابات العامة للسنة املالية
.2017/2016
هيئة الغذاء
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال � � �ت � � �غ � ��ذي � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2017/2016
 مادة اولى :تقدر املصروفاتب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة للسنة املالية
 2017/2016ب� �م� �ب� �ل ��غ وق � � ��دره

 2.353.000دي � �ن� ��ار (م �ل �ي��ون��ان
وث�ل�اث �م��ائ��ة وث�ل�اث ��ة وخ �م �س��ون
ألف دينار ال غير)
 م��ادة ثانية :تقدر االي��راداتب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة للسنة املالية
 2017/2016بمبلغ ق��دره 2000
دينار (الفان دينار ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةامل � � �ص� � ��روف� � ��ات ع� � ��ن االي� � � � � � ��رادات
ب�م�ب�ل��غ ق ��دره  2.351.000دي�ن��ار
(م �ل �ي��ون��ان وث�ل�اث �م��ائ��ة وواح� ��د
وخ �م �س��ون ال ��ف دي �ن��ار ال غ�ي��ر)
وذلك حسبما هو وارد بالجدول
ت ��اب ��ع  2امل ��رف ��ق ب� �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وت�غ�ط��ي م��ن م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وزارة
املالية الحسابات العامة للسنة
املالية .2017/2016
هيئة القرآن الكريم
وفيما يلي نص قانون بربط
ميزانية الهيئة العامة للعناية
ب �ط �ب��اع��ة ون �ش��ر ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م
والسنة النبوية وعلومها للسنة
املالية .2017/2016
 مادة اولى :تقدر املصروفاتبميزانية الهيئة العامة للعناية
ب �ط �ب��اع��ة ون �ش��ر ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م
والسنة النبوية وعلومها للسنة
املالية  2017/2016بمبلغ قدره
 4.068.000دينار (اربعة ماليني
وثمانية وس�ت��ون أل��ف دي�ن��ار ال
غير).
 -م��ادة ثانية :تقدر االي��رادات

هيئة الشركات
وف � �ي � �م� ��ا ي � �ل� ��ي ن� � ��ص ق� ��ان� ��ون
بربط ميزانية هيئة مشروعات
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال � � � � �خ � � � ��اص ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
.2017/2016
 مادة اولى :تقدر املصروفاتب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ه� �ي� �ئ ��ة م� �ش ��روع ��ات
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال � � � � �خ � � � ��اص ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
2017/2016ب � � � � �م � � � � �ب � � � � �ل� � � � ��غ ق� � � ��دره
 3.596.000دينار (ثالثة ماليني
وخ �م �س �م��ائ��ة وس� �ت ��ة وت �س �ع��ون
الف دينار ال غير)
 م��ادة ثانية :تقدر االي��راداتب �م �ي��زان �ي��ة ه� �ي� �ئ ��ة م� �ش ��روع ��ات
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال � � � � �خ � � � ��اص ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2017/2016ب� �م� �ب� �ل ��غ ق � � ��دره
 350.000دي� � �ن � ��ار (ث�ل�اث� �م ��ائ ��ة
وخمسون الف دينار ال غير).
 م� � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در زي � ��ادةامل � � �ص� � ��روف� � ��ات ع� � ��ن االي� � � � � � ��رادات
ب�م�ب�ل��غ ق ��دره  3.246.000دي�ن��ار
(ثالثة ماليني ومائتان وتسعة
وارب � �ع� ��ون ال� ��ف دي� �ن ��ار ال غ �ي��ر)
وذلك حسبما هو وارد بالجدول
ت ��اب ��ع  2امل ��رف ��ق ب� �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
وت�غ�ط��ى م��ن م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة وزارة
املالية الحسابات العامة للسنة
املالية .2017/2016

 42مليونا قيمة
زيادة المصروفات
عن إيرادات هيئة
القوى العاملة
ألفا دينار إيرادات
الهيئة العامة
للغذاء والتغذية
 4ماليين دينار
مصروفات هيئة
القرآن الكريم
وايراداتها  9آالف
دينار
 3ماليين دينار
مصرفات هيئة
الشركات
وإيراداتها بلغت
 350ألف دينار
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حققت زيادة مقدارها  ٪ 24.2عن جملة اإليرادات المستهدفة

 24.9مليار دينار قيمة إيرادات الخطة
السنوية 2015 /2014
أن � �ج ��زت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية تقريرها السادس عن
ت �ق��اري��ر امل �ت��اب �ع��ة ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
 2015 /2014ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ن��ص امل ��ادة
ال�ع��اش��رة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  60لسنة
 1986ب�ش��أن التخطيط االق�ت�ص��ادي
واالج �ت �م��اع��ي وامل � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة من
القانون رقم  119لسنة  2014باصدار
الخطة السنوية .2015 /2014
وق ��د اح � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة ت �ق��اري��ر امل �ت��اب �ع��ة عن
الخطة السنوية  2015 /2014على
النحو التالي:
 - 1تقرير متابعة الخطة السنوية
 2015 /2014للفترة - 2014 /4 /1
( 2014 /6 / 30واملحال بتاريخ /23
.)2014 /11
 - 2تقرير املتابعة نصف السنوي
للخطة السنوية  2015 /2014للفترة
م��ن 2014 / 9 / 30 - 2014 /4 /1
(واملحال بتاريخ .)2014 /11 /23
 - 3تقرير متابعة الخطة السنوية
 2015 /2014للفترة من 2014 /4 /1
 ( 2014 /12 / 31وامل �ح��ال بتاريخ.)2015 /2 /29
 - 4تقرير املتابعة السنوي للخطة
السنوية  2015 /2014للفترة من /1
( 2015 /3 /31 - 2014 /4وامل �ح��ال
بتاريخ .)2015 /10 /4
صدر القانون رقم  119لسنة 2014
ب ��اص ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة /2014
 2015ناصا في مادته التاسعة بأن
ت�ق��دم ال�ج�ه��ات التنفيذية ال��ى وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية
ت� �ق ��ري ��ر م �ت��اب �ع��ة دوري� � � ��ة ك� ��ل ث�ل�اث��ة

لقطة من إحدى الجلسات

اشهر وكذلك في نهاية سنة الخطة
م �ت �ض �م �ن��ا س �ي��ر ال �ع �م��ل ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ال �خ �ط��ة وم � ��دى ال �ت �ق��دم ف ��ي تحقيق
اهدافها وسياستها واستثماراتها
وامل� � � � �ع � � � ��وق � � � ��ات ال� � � �ت � � ��ي واج � �ه � �ت � �ه� ��ا
وم�ق�ت��رح��ات التغلب عليها ب�م��ا في
ذل ��ك ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال� ��ذي ي��رت�ب��ط
باختصاصها وي �ق��دم وزي ��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية تقرير
متابعة نصف سنوي ملا تم تنفيذه
من اه��داف وسياسات واستثمارات
ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة ال ��ى م�ج�ل��س االم��ة
بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
وت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون وك��ذل��ك
القانون رقم  60لسنة  1986في شأن
التخطيط االقتصادي واالجتماعي
امل � �ع� ��دل ب ��امل ��رس ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م 7
ل �س �ن��ة  1987وال � � ��ذي ي �ق �ض��ي ك��ذل��ك
ب��ارس��ال ت�ق��اري��ر دوري ��ة ال��ى مجلس

االمة ملتابعة تنفيذ الخطط الفعلية
اح ��ال ��ت ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة
املشار اليها.
يهدف التقرير الى فحص تقارير
امل�ت��اب�ع��ة ال ��دوري ��ة للخطة السنوية
 2015 /2014وال�ت�ح�ق��ق م��ن فاعلية
تنفيذ املشاريع املدرجة بالخطة.
عرض عمل اللجنة
أوال :ت �ق �ي �ي��م ع� �ن ��اص ��ر ورص� �ي ��د
امل �ي ��زان �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب �ن �ه��اي��ة ال �خ �ط��ة
2015 /2014
س�ب��ق أن واف ��ق امل�ج�ل��س بجلسته
بتاريخ  2014 /12 /3على مشروع
ال �ق��ان��ون ب��اص��دار ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
 2015 /2014وت� �ع ��د ه � ��ذه ال �خ �ط��ة
ام�ت��دادا للخطة االنمائية متوسطة
االج � � � ��ل (/2013 - 2011 /2010
 )2014ف� �ق ��د ت �ب �ي �ن��ت ه� � ��ذه ال �خ �ط��ة

اه � � � � � ��داف وس � � �ي� � ��اس� � ��ات وم � � �س� � ��ارات
ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة م�ت��وس�ط��ة االج��ل
ب �م��ا ي�ض�م��ن اس �ت �م��راري��ة ال �ت��واص��ل
وال � �ت � �ك� ��اف� ��ل ل� �ل� �ج� �ه ��د ال �ت �خ �ط �ي �ط��ي
الهادف الى تطوير وتنمية االوضاع
االقتصادية واالجتماعية.
وق � ��د ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع�ين
بتاريخ  2015 / 12 /14 /13اطلعت
فيهما ع�ل��ى م��ا ت��م تنفيذه بالخطة
خ �ل��ال ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة وم� � ��دى ال �ت �ق��دم
ف ��ي ان� �ج ��از االه� � � ��داف وال �س �ي��اس��ات
وامل �ش��روع��ات وق ��د تضمنت الخطة
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �س �ي ��اس ��ات ال �ع��ام��ة
ال �ت��ي وزع ��ت ع�ل��ى م �ج��االت التنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة االداري � � � � ��ة ح� �ي ��ث ات �ض��ح
للجنة ما يلي:
 ت��م تفعيل  134سياسة بنهايةال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة  2015 /2014من

المعوقات خالل تنفيذ مشروعات
الخطة 2015/2014
وقد تبني للجنة بأن الوزارة تمارس
دوره��ا في متابعة املشاريع س��واء في
املرحلة التحضيرية او التنفيذية حتى
يتبني لها اي جهة متقاعسة عن تنفيذ
ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم �ن��ة او ق�ي��ام�ه��ا
بكل االج��راءات الالزمة حيال ذل��ك وان
املسؤولني في االمانة العامة للمجلس
االع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ي ��زورون
املشاريع االستراتيجية بصفة دوري��ة
كل ثالثة أشهر.
ومن خالل تنفيذ مشروعات الخصة
 2015/2014فقد اوضحت ال��وزارة في
ت�ق��اري��ره��ا ال��دوري��ة ب��أن�ه��ا ق��د واج�ه��ت
العديد من املعقوات اهمها:

المعوقات
اإلدارية والمؤسسية
 ط ��ول وب� ��طء ال � � ��دورات امل�س�ت�ن��دي��ةملعظم مشاريع الخطة.
 ت��أخ��ر بلدية ال�ك��وي��ت بتخصيصمواقع للمشروعات.
 ت��أخ��ر لجنة ال�ب�ي��وت االستشاريةف��ي امل��واف�ق��ات ت��أخ��ر ان�ج��از العديد من
املتطلبات املؤسسية.
المعوقات المالية
عدم تنفيذ املشروعات لعدم توفير
ال� �ت� �م ��وي ��ل امل � �ط � �ل ��وب م � �ش � ��روع زي� � ��ادة
ع �م��ق وع� ��رض ال �ق �ن��اة امل�لاح �ي��ة مل�ي�ن��اء

ال �ش��وي��خ وم� �ش ��روع ت��وس �ع��ة وت�ط��وي��ر
ميناء الشيوخ وانشاء محطة حاويات
ومراس عميقة لسفن الحاويات.
المعوقات التشريعية
ت� ��أخ� ��ر إن � �ج � ��از ب� �ع ��ض امل �ت �ط �ل �ب��ات
التشريعية.
المعقوقات الفنية
 تأخر بطء املقاولني وعدم التزامهمببرنامج العمل املخطط او التأخر في
تمكينهم من العمل وضعف اداء بعض
االس�ت�ش��اري�ين اداري� ��ا وف�ن�ي��ا م��ا ي��ؤدي
الى تعثر انجاز املشاريع.

اص��ل  231سياسة مستهدفة وذل��ك
من خالل املشروعات الداعمة والتي
ت �ع��د ب �م �ث��اب��ة اداة ت �ن �ف �ي��ذي��ة م�ه�م��ة
لتحقيقها على املستوى السنوي.
 ف�ي�م��ا ي �خ��ص ع �ن��اص��ر امل�ي��زان�ي��ةال �ع��ام��ة ورص �ي ��ده ��ا ب �ن �ه��اي��ة ال�خ�ط��ة
 2015 /2014فقد بلغ اج�م��ال��ي قيمة
االي ��رادات العامة ح��وال��ي  24.9مليار
دي �ن��ار محققة ب��ذل��ك زي� ��ادة م�ق��داره��ا
 ٪ 24.2عن جملة االيرادات املستهدفة.
 ب�ل��غ اج�م��ال��ي ال�ق�ي�م��ة املنصرفةل�لان �ف��اق ال �ع��ام ح��وال��ي  21.4م�ل�ي��ار
دي �ن��ار ب��ان�خ�ف��اض ق ��دره  ٪ 1.2عن
املستهدف انفاقه في الخطة والبالغ
 21.7م� �ل� �ي ��ار دي � �ن � ��ار وي � �ع � ��زى ه ��ذا
االنخفاض النخفاض قيمة االنفاق
ال ��رأس �م ��ال ��ي امل �ن �ص��رف ع ��ن ال�ق�ي�م��ة
املستهدف انفاقها.
وي �ب�ي�ن ال� �ج ��دول رق ��م  1ت�ف��اص�ي��ل
ع �ن��اص��ر ورص �ي��د امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
بنهاية الخطة  2015 /2014مليون
دينار.
ي��رج��ع العجز املحقق وال ��ذي بلغ
 2.7م�ل�ي��ار دي �ن��ار ال��ى زي ��ادة القيمة
امل� �ت� �ح� �ق� �ق ��ة مل� �خ� �ص� �ص ��ات االج � �ي � ��ال
ال � �ق� ��ادم� ��ة ع � ��ن ال �ق �ي �م ��ة امل �س �ت �ه��دف��ة
بالخطة ما ساهم في زيادة اجمالي
االن � � �ف� � ��اق وامل � �خ � �ص � �ص� ��ات م� �ق ��ارن ��ة
بااليرادات املتحققة اال ان هذا العجز
ل� ��م ي� �ت� �ج ��اوز امل� �س� �ت� �ه ��دف ب��ال �خ �ط��ة
واملحدد بحوالي  6.6مليارات دينار.
ث ��ان �ي ��ا :م �ت��اب �ع��ة ف��اع �ل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ
املشروعات املدرجة بالخطة /2014
 2015وامل� �ش ��اري ��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وموقفها التنفيذي.

ك��ذل��ك ف �ق��د اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة على
املشروعات املدرجة في الخطة املشار
ال �ي �ه��ا وم � ��دى ال �ت �ق��دم ف ��ي ان �ج��ازه��ا
وت�ن�ف�ي��ذه��ا وم �س �ت��وى اداء ال�ج�ه��ات
امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال �خ �ط��ة وق��د
تضمن ذلك نوعني من املشاريع.
ال �ن��وع االول :م �ش��روع��ات الخطة
السنوية .2015 /2014
ال ي ��دخ ��ل ض �م �ن �ه��ا م �ش��روع��ات
ال� � � � �ب � � � ��اب ال� � � �ث � � ��ال � � ��ث ف � � � ��ي ال � �خ � �ط� ��ة
وم� � �ش � ��روع � ��ات ال� � � �ـ  botوش� ��رك� ��ات
املساهمة إذ بلغ عدد هذه املشاريع
 995م � �ش� ��روع� ��ا ( 656م� �ش ��روع ��ا
انشائيا و 299مشروعا تطويريا)
وق� ��د ب �ل��غ اج �م ��ال ��ي االس �ت �ث �م��ارات
 3.997.867.035دي �ن ��ار واج �م��ال��ي
امل �ن �ص��رف  3.332.276.927دي �ن��ار
ب �ن �س �ب��ة ان � �ف� ��اق ت � �ق ��در ب � �ـ ٪ 83.1
ويوضح الجدول (أ) والجدول (ب)
تفاصيل االستثمار املعتمدة لهذه
املشاريع واملنصرف منها ونسبة
االنفاق في مراحل الخطة السنوية
 2015 /2014وذل� � ��ك ح �س��ب ن��وع
املشاريع وحسب الجهات.
النوع الثاني :املشروعات الكبرى
وه� � ��ي امل� � �ش � ��روع � ��ات ذات ال �ب �ع��د
االس �ت��رات �ي �ج��ي وال �ت ��ي ت�ح�ق��ق نقلة
تنموية على مستوى الدولة وتفوق
تكلفتها االجمالية  100مليون دينار
وتشمل مشروعات الباب الثالث في
الخطة ومشروعات الـ  botوشركات
املساهمة.
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جدول 1
املستهدف بالخطة
2015/2014

املستحق
بنهاية الخطة

االيرادات النفطية

18.805.7

22.501.6

االيرادات غير النفطية

1.264

2.424.3

20.070

24.925.9

19.638
2.048

19.556.1
1.859.3

جملة االنفاق العام

21.686

21.415.4

مخصصات االجيال القادمة

5.018

6.231.5

إجمالي االنفاق واملخصصات

26.704

27.646.9

رصيد امليزانية

6.634

2.721.0

البيان
اإليرادات العامة

جملة االيرادات العامة
االنفاق العام

اإلنفاق الجاري
اإلنفاق الرأسمالي
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بسبب انخفاض قيمة اإلنفاق الرأسمالي

 21.4مليار دينار قيمة المصروفات بانخفاض
قدره  ٪ 1.2عن المستهدف إنفاقه
توصيات اللجنة

تتمة المنشور ص10
وتولي الحكومة اهتماما خاصا
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ك �ب��رى وال �ت ��ي تعد
ال��دع��ام��ة االس��اس �ي��ة ل��دع��م ال�ت�ح��ول
ال��ى م��رك��ز م��ال��ي وت �ج��اري وتطوير
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ك �م��ا ان� �ه ��ا ت �ق��دم
اسهامات مهمة لدعم شبكة االمان
االج �ت �م��اع��ي ل �ل �م��واط �ن�ين وت�ط��وي��ر
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ه ��م خ ��اص ��ة
الصحية والتعليمية والسكنية.
ت� �ض� �م� �ن ��ت ال � �خ � �ط� ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة
 2015 /2014م �ش ��روع ��ات ك�ب��رى
بلغ عددها  81مشروعا باجمالي
استثمارات بلغت  2.810.6مليون
دي� �ن ��ار امل �ن �ص��رف م �ن �ه��ا 2.513.1
مليون دينار بنسبة انفاق تعادل
 ٪ 89.4وي� ��وض� ��ح ال� � �ج � ��دول (ج)
تفاصيل امل�ب��ال��غ ل�ه��ذه امل�ش��روع��ات.
وب � � � ��دراس � � � ��ة امل � � ��وق � � ��ف ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ك�ب��رى ت�ب�ين اه��م ما
يلي:
 ان�ج��از م�ش��روع ط��ري��ق الصبيةبنسبة  ٪ 100حيث تم االنتهاء من
جميع اعمال املشروع.
 انشاء خطوط وق��ود من ميناءاالح � � �م � � ��دي ال � � ��ى م� �ح� �ط� �ت ��ي ال � � ��زور
والشعيبة.
 -انجاز مشروع توريد وتركيب

وال �ل �ج �ن ��ة ف� ��ي خ� �ت ��ام ت �ق��ري��ره��ا
توصي باآلتي:
 -1ض � ��رورة رب� ��ط ن �س��ب االن �ف��اق
ب�ن�س��ب االن �ج ��از ح �ت��ى ت�ع�ك��س ه��ذه
ال �ن �س��ب م � ��دى ال �ت �ق ��دم ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
االستثمارات املستهدفة وليس مدى
الصرف للمبالغ املرصودة.
 -2العمل على االس��راع باالنتهاء
م � ��ن ك � ��اف � ��ة ال� � �ق � ��وان �ي��ن س� ��واءال � �ت� ��ي
ت��درس �ه��ا ادارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
او امل ��وج ��ودة ل ��دى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
او الجهة املختصة واحالتها على
مجلس االم��ة ليتمكن م��ن دراستها
واالن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا ب �م��ا ي �س��اه��م ف��ي
ان� � �ج � ��از امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
امل ��رت �ب �ط ��ة ب��ال �خ �ط��ة خ �ص ��وص ��ا ان
املجلس قد انتهى من دراسة معظم
ال �ق��وان�ي�ن امل �ح��ال��ة ع�ل�ي��ه وامل��رت�ب�ط��ة
بالخطة حسب الجدول الزمني املعد
من قبل التخطيط.
 -3وضع حلول جذرية للمعوقات
االداري��ة لكونها اعاقة حقيقة لتقدم
ال �ت �ن �م �ي��ة وت �ح �ق �ي �ق �ه��ا وخ �ص��وص��ا
املتعلقة ب��ال��دورة املستندية وط��ول
وبطء اجراءاتها.
 -4وضع سقف زمني لتخصيص

 ..ولقطة أخرى

وت� � �ش� � �غ� � �ي � ��ل وص � � �ي� � ��ان� � ��ة وح � � � � ��دات
ت ��ورب� �ي� �ن ��ات غ� ��ازي� ��ة م� ��ع ت��ورب �ي �ن��ة
ب �خ��اري��ة ب�م�ح�ط��ة ال� ��زور الجنوبية
للقوى الكهربائية وتقطير املياه.
 انجاز مشروع توريد وتركيبوت� � �ش� � �غ� � �ي � ��ل وص � � �ي� � ��ان� � ��ة وح � � � � ��دات
ت ��ورب� �ي� �ن ��ات غ� ��ازي� ��ة م� ��ع ت��ورب �ي �ن��ة
ب �خ��اري��ة ب�م�ح�ط��ة ال �ص �ب �ي��ة ل�ل�ق��وى
الكهربائية وتقطير املياه.
 ان � �ج � ��از وال� � �ب � ��دء ف � ��ي ت �ش �غ �ي��لمشروع تحويل محطة التوربينات
ال� �غ ��ازي ��ة ب � ��ال � ��زور ال �ج �ن��وب �ي��ة ال ��ى
ال �ن �ظ ��ام امل � � ��زدوج ل� ��زي� ��ادة ط��اق�ت�ه��ا

االن �ت��اج �ي��ة ب �م �ق��دار  500م �ي �غ��اوات
امل��رح �ل��ة االول� � ��ى وال �ث��ان �ي��ة م��رح�ل��ة
التشغيل والصيانة مل��دة  6سنوات
اعتبارا من .2014 /2 /12
 ان�ج��از م�ش��روع ت��وري��د وان�ش��اءوتشغيل وصيانة توربينات غازية
ت �ع �م��ل ب� �ن� �ظ ��ام ال� � � � ��دورة امل �ش �ت��رك��ة
ب� �م ��وق ��ع م �ح �ط��ة ال �ص �ب �ي ��ة ل �ل �ق��وى
الكهربائية.
 االن �ت �ه��اء م��ن تشغيل وتسليممشروع الحقن املركزي ملياه البحر
 املرحلة الثانية وحقن املياه املعدةل �ل �ط��رح  -امل��رح �ل��ة االول � ��ى  -ش�م��ال

الكويت بتاريخ  14اغسطس .2014
 حفر واستكمال ع��دد  102بئروال �غ��اء ب�ئ��ر واح ��د ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
م�ج�م��وع��ة ت�ط��وي��ر ال �ح �ق��ول بشمال
ال �ك��وي��ت وامل �ت �ب �ق��ي ه ��و دف� ��ع ب��اق��ي
الفواتير الخاصة ب��امل�ش��روع وذل��ك
ملشروع حفر  103ابار.
وب �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��اج� � �م � ��ال اراء
اعضائها الحاضرين
ال��ى املوافقة على تقارير املتبعة
للخطة السنوية .2015/2014

وتسلم املواقع املخصصة للمشاريع.
 -5املتابعة امليدانية ملواقع العمل
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل� �ش ��روع ��ات ل �ل��وق��وف
على االسباب الفعلية لتأخر تنفيذ
املشاريع.
 -6ض��رورة وج��ود آلية لتصنيف
امل�ق��اول�ين ت�ه��دف ال��ى ت�ح��د ي��د ق��درة
امل � �ق� ��اول واخ� �ت� �ص ��اص ��ه ب �م ��ا ي�لائ��م
ام �ك��ان��ات��ه ال��ذات �ي��ة امل��ال �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة
واالداري � � � ��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وب��ال �ت��ال��ي
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وال �ح ��رص على
ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��اري ��ع ال � ��دول � ��ة م� ��ن ق�ب��ل
مقاولني مؤهلني فقط.
 -7دراس� � ��ة اس� �ب ��اب ظ ��اه ��رة ع��دم
تنفيذ امل�ش��اري��ع ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود
م�ي��زان�ي��ة م��رص��ودة ل�ه��ا وال �ت��ي بلغ
عددها بنهاية الخطة  330مشروعا
تمثل  ٪ 34.6من اجمالي مشروعات
الخطة.
 -8اعداد تقارير عن املعوقات التي
ت��واج�ه�ه��ا امل �ش��روع��ات ف��ي ال�ج�ه��ات
املختلفة اثناء تنفيذ خطط التنمية
وارسالها الى متخذي القرار التخاذ
االج� ��راءات ال�لازم��ة للعمل على حد
تلك املعوقات.

جدول (أ)
املشروعات

العدد

مشروعات إنشائية
مشروعات تطويرية
إجمالي املشروعات

656
299
955

الفترة من
الفترة من
2014/9/30 - 2014/4/1
30/6/2014 - 1/4/2014
املنصرف نسبة االنفاق االستثمارات املنصرف نسبة االنفاق
االستثمارات
%30.5
1.009.3
3.309.2
%10.9
358.2
3.286.7
%18.2
158.9
874.4
%9
78.1
866.8
%27.9
1.168.2
4.183.6
%10.5
436.3
4.153.5

الفترة من
2014/12/31 - 2014/4/1
االستثمارات املنصرف نسبة االنفاق
%44
1.494.2
3.393.7
%29.9
261.8
874.4
%41.1
1.756.0
4.268.1

الفترة من
2015/3/31 - 2014/4/1
نسبة االنفاق
املنصرف
االستثمارات
%83
2.607.1
3.141
%83.5
715.1
856.9
%83.1
3.322.2
3.997.9

جدول (ب )
الفترة من
2014/9/30 - 2014/4/1

الفترة من
2014/6/30 - 2014/4/1

املشروعات

العدد

جهات التنمية االقتصادية

142

2.086.4

جهات التنمية البشرية واملجتمعية

447

1.116.7

18.9

جهات التنمية اإلدارية

47

11.06

0.34

%3

جهات البنية التحتية

274

904.0

126.3

%14

904.6

الجهات األخرى

45

34.8

0

%0

46.9

0.3

إجمالي الخطة

955

4.153.5

436.3

%10.5

4.183.6

1.168.2

الفترة من
2014/12/31 - 2014/4/1

املنصرف نسبة االنفاق االستثمارات املنصرف

االستثمارات

املنصرف

نسبة االنفاق

االستثمارات

290.8

%13.9

2.099.5

744.1

%1.7

1.120.9

119.0

%10.6

11.6

0.8

%7

11.60

303.9

%33.6

973.3

5.8.6

%0.7

46.9

7.2

%15.5

%27.9

4.268.0

1.756.0

%41.1

الفترة من
2015/3/31 - 2014/4/1

نسبة االنفاق

االستثمارات

املنصرف

نسبة االنفاق

%35.4

2.110.7

1.031

%48.8

1.862.5

1.563.7

%84

1.125.5

205.3

%18.2

1.114.1

900.9

%80.9

4.04

%34.7

12.65

4.8

%37.7

%52.3

961.0

824.1

%85.8

47.7

28.9

%60.5

3.997.8

3.322.4

%83.1
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الشباب والرياضة تطلب تمديد عملها  3أشهر
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف االوراق
وال ��رس ��ائ ��ل امل� � ��درج ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
امل �ق �ب �ل��ة  4رس� ��ائ� ��ل ج� � ��اء ن�ص�ه��ا
كالتالي:
 -1رس��ال��ة م��ن ح�ض��رة صاحب
ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ش�ك��ر فيها
رئ� �ي ��س وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم� ��ة
على تهنئتهم بمناسبة الذكرى
ال �ع��اش��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه مقاليد
الحكم.
ونصت الرسالة على ما يلي:
معالي االخ مرزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
ال � �س �ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح � �م� ��ة ال �ل��ه
وبركاته...
ت �ل �ق �ي �ن��ا ب��ال �ت �ق��دي��ر رس��ال �ت �ك��م
ال� �ك ��ري� �م ��ة امل �ت �ض �م �ن��ة ت�ه�ن�ئ�ت�ك��م
وتهاني اخوانكم اعضاء مجلس
االم � � � ��ة ل� �ن ��ا ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال� ��ذك� ��رى
العاشرة لتولينا مقاليد الحكم.
واذ نعرب لكم جميعا عن بالغ
شكرنا على ما عبرتم به من طيب
امل �ش��اع��ر وص� � ��ادق ال ��دع ��اء ب�ه��ذه
امل �ن��اس �ب��ة وع �ل ��ى م ��ا س �ط��رت �م��وه
م��ن ك �ل �م��ات رق �ي �ق��ة وم �ع �ب��رة عما
تكنونه من مودة ووفاء وتجديد
للعهد هي محل الثناء والتقدير
ف ��ان� �ن ��ا ن �ش �ي ��د ب� �م ��ا ن �ل �م �س��ه م��ن
تعاون مثمر وبناء بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية م��ن اجل
خدمة الوطن واملواطنني.
مبتهلني ال��ى امل��ول��ى ج��ل وعال
ان يوفق الجميع ويسدد الخطى
ل �ك��ل م ��ا ف �ي��ه خ �ي��ر وع � ��زة ورف �ع��ة
ال��وط ��ن ال �غ��ال��ي وت�ح�ق�ي��ق ك��ل ما

ننشده له من رقي ونمو وازدهار
وان ي� ��دي� ��م ع� �ل� �ي ��ه ن� �ع� �م ��ة االم � ��ن
واالمان والرخاء.
وتقبلوا خالص التقدير
صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
 -2رسالة من رئيس لجنة املرأة
واالسرة يطلب فيها العرض على
املجلس امل��وق��ر للموافقة على ان
ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ب ��دراس ��ة م��وض��وع
اقامة أوالد الكويتيات املتزوجات
م��ن غير كويتي م��ن ك��ل م��ن نائب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية ووزير الصحة.
ونصت الرسالة على ما يلي:
مل� ��ا ك � ��ان م� ��ن ب �ي�ن م� �ه ��ام ل�ج�ن��ة
امل��رأة واالس��رة متابعة ما يتعلق
ب��امل��وض��وع��ات ال �ت��ي ت �ه��دف ال��ى
تسهيل الخدمات التي تقدم الى
ال�ك��وي�ت�ي��ات امل �ت��زوج��ات م��ن غير
ك��وي �ت��ي ل��ذل��ك ت � ��رأت ال �ل �ج �ن��ة في
اجتماعها بتاريخ 2015/12/20
طلب العرض على املجلس املوقر
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ان ت�ق��وم ب��دراس��ة
م��وض��وع اق��ام��ة اوالد ه��ذه الفئة
م��ع ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزير الداخلية ووزير الصحة.
 -3رس ��ال ��ة م ��ن ع �ض��و م�ج�ل��س
االم � ��ة د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة يطلب
م ��ن امل �ج �ل��س ات� �خ ��اذ االج� � � ��راءات
الالزمة بحق الوزير الذي ال يلتزم
بمواد الالئحة الداخلية الخاصة
باالسئلة البرملانية.
ونصت الرسالة على ما يلي:
ان من اوجه القصور الواضحة
ل� � ��دى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ع ��دم

جانب من اجتماع سابق للجنة الشباب والرياضة

االل � �ت � ��زام ب� �ل ��وائ ��ح م �ج �ل��س االم ��ة
ف�ي�م��ا ي�خ��ص االس�ئ�ل��ة البرملانية
ف �ق��د اوض �ح��ت امل � ��واد  121و122
و 123و 124االسلوب ال��ذي يجب
ان ي�ت�ع��ام��ل ال ��وزي ��ر ال� ��ذي ت��وج��ه
ل��ه االسئلة م��ع اي س��ؤال برملاني
وعدم التزام اي من الوزراء بمواد
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت ��ي ت �ب�ي�ن االج � � ��راءات
ال � �ت� ��ي ي� �ج ��ب ان ت� �ت �ب ��ع م � ��ن ق �ب��ل
الوزير بخصوص االسئلة يعتبر
ت�ق�ص�ي��را ي �ح��اس��ب ع�ل�ي��ه ال��وزي��ر
امل �ع �ن��ي م ��ن ق �ب��ل رئ �ي ��س مجلس
ال� � ��وزراء وم ��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س االم��ة
امل��وق��ر وق��د اع�ط��ت امل ��ادة  124من
ال�ل�ائ� �ح ��ة ف� �ت ��رة م� �ح ��ددة ل �ل��وزي��ر
ل�ل�اج ��اب ��ة ع� ��ن ال� � �س � ��ؤال او ط�ل��ب
التأجيل فيما نصه يجيب رئيس
ال��وزراء او الوزير عن السؤال في

الجلسة املحددة لنظره ولرئيس
م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء او ال � ��وزي � ��ر
املختص ان يطلب تأجيل االجابة
ف��ي م��وع��د ال ي��زي��د ع��ن اسبوعني
ف� �ي� �ج ��اب ال � � ��ى ط� �ل� �ب ��ه وال ي �ك��ون
ال�ت��أج�ي��ل الك�ث��ر م��ن ه��ذه امل ��دة اال
بقرار من املجلس.
ول �ق��د ت �ق��دم��ت ال� ��ى االخ وزي ��ر
امل��واص�ل�ات وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة بثالث
مجموعات من االسئلة البرملانية
وبعد االطالع على تواريخها تم
ارس��ال�ه��ا للوزير م��ن قبل االم��ان��ة
ال �ع��ام��ة ب�م�ج�ل��س االم � ��ة ت �ب�ين ان
مجلس االم��ة وجهها ال��ى الوزير
كالتالي:
 - 1امل � �ج � �م� ��وع� ��ة األول� � � � � ��ى م��ن
االسئلة بتاريخ .2015/12/6
 - 2امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن

األسئلة بتاريخ .2015/12/8
 - 3امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م��ن
األسئلة بتاريخ .2015/12/20
وب�ع��د م��راج�ع��ة االم��ان��ة العامة
ف� ��ي م �ج �ل��س االم� � ��ة ت �ب�ي�ن ل �ن ��ا ان
ال��وزي��ر ل��م ي��رس��ل اج��اب��ات��ه عنها
ولم يقدم أي طلب لتأجيل االجابة
وواض��ح ان بعض االسئلة قد مر
عليها اكثر من  50يوما من دون
اي رد من قبل الوزير.
ل��ذل��ك ارج� ��و م��ن م�ج�ل��س االم��ة
امل��وق��ر ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ة
بحق الوزير الذي لم يلتزم بمواد
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ب� �خ� �ص ��وص االس� �ئ� �ل ��ة
البرملانية.
 -4رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ي�ط�ل��ب فيها
تمديد عمل اللجنة في التحقيق

المجلس يبحث  11شكوى وعريضة
تضمن كشف العرائض والشكاوى
املدرجة على جدول اعمال جلسة بعد
غ��د  11ش�ك��وى وع��ري�ض��ة ج��اء نصها
كالتالي:
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ظ �ل��م م��نق��رار ارج ��اع اب�ن��ه م��ن الكلية الحربية
امل�ص��ري��ة ك�ض��اب��ط ط��ال��ب ب�ح�ج��ة غير
ص�ح�ي�ح��ة وت �ف��وي��ت ف ��رص التسجيل
عليه بجامعات اخرى.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ظ �ل��م م��نت�ع�س��ف ادارة ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت (كلية
التربية) بعدم قبول تعيينه فيها.
 م �ق��دم��ة م ��ن م �ج �م��وع��ة م��واط �ن�ينيتضررون من ايقاف ق��رارات املجلس
ال � �ب � �ل� ��دي م � ��ن ق � �ب ��ل ب � �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت
واملتعلقة بتراخيص املستثمرين دون
وجه حق.
 م� �ق ��دم ��ة م� ��ن م ��راق� �ب ��ة ح �س��اب��اتامل �خ��ازن ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة تتضرر

م��ن تخفيض تقييمها ال �س �ن��وي ال��ى
جيد ج��دا علما بأنها تقدمت بتظلم
الى جهة عملها وحتى تاريخه لم يتم
البت فيه.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��رر منامتناع وزي��ر التجارة والصناعة عن
ت �ن �ف �ي��ذ االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ح��ق
م ��دي ��ري ش ��رك ��ة امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل � �ل � �س � �ي� ��ارات رغ � � ��م ص � � � ��دور االح � �ك � ��ام
القضائية الصادرة بحقهم.
 مقدمة م��ن م��دي��ر م��درس��ة ثانويةيتضرر م��ن ال �ق��رار ال �ص��ادر بحقه من
قبل م��دي��ر ع��ام االدارة ال�ع��ام��ة ملنطقة
االحمدي التعليمية دون علمه.
 م �ق ��دم ��ة م� ��ن م ��وظ �ف ��ة ف� ��ي وزارةال � �ت ��رب � �ي ��ة ت �ت �ظ �ل ��م م � ��ن ق � � � ��رار ن �ق �ل �ه��ا
التعسفي من قبل مديرها ودون وجه
حق.
 -م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��رر من

تجاوزات جامعة الكويت بشأن نظام
القبول في التعيينات املعلن عنها رغم
استيفائه للشروط املطلوبة.
 م�ق��دم��ة م��ن م��واط �ن��ة م�س�ج�ل��ة فياالتحاد الدولي للفروسية تتضرر من
شطب عضويتها من قبل نادي الصيد
وال�ف��روس�ي��ة وح��رم��ان�ه��ا م��ن امل�ش��ارك��ة
في البطوالت املحلية والعاملية.
 م�ق��دم��ة م��ن مجموعة م��ن اع�ض��اءه �ي �ئ ��ة ال � �ت� ��دري� ��س ب �ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
وال ��دراس ��ات االسل��ام �ي��ة ي�ت�ظ�ل�م��و من
اخ�ت�ي��ار عميد للكلية ع�ل��ى ال��رغ��م من
انه خارج املرشحني للمنصب.
 مقدمة من عضو هيئة التدريسبكلية الشريعة والدراسات االسالمية
يتظلم م��ن اختيار عميد للكلية على
ال ��رغ ��م م ��ن ان� ��ه ل �ي��س اح� ��د امل��رش �ح�ين
وض � �ي � ��اع اح �ق� �ي� �ت ��ه ب ��ال� �ت ��رش ��ح ل �ه��ذا
املنصب.

جانب من اجتماع سابق للجنة العرائض والشكاوى

ف� � ��ي اس � � �ب� � ��اب اي � � �ق� � ��اف ال� �ن� �ش ��اط
ال��ري��اض��ي مل��دة ث�لاث��ة اش�ه��ر تبدأ
من تاريخ انتهاء املدة السابقة.
ونصت الرسالة على مايلي:
وافق مجلس االمة في جلسته
امل�ن�ع�ق��دة ب �ت��اري��خ 2015/11/17
ع � �ل� ��ى ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة التحقيق ف��ي اس�ب��اب
اي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ف��ي
ضوء كل ما جاء او اثير بالجلسة
وي� �ت� �ص ��ل ب � �ص� ��دور ق � � ��رار اي� �ق ��اف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ع�ل��ى ان تقدم
تقريرها الى املجلس خالل ثالثة
اشهر.
وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ذل � ��ك ف� �ق ��د ق��ام��ت
ال �ل �ج �ن��ة ب �م �ب��اش��رة اع �م��ال �ه��ا في
ال�ت�ح�ق�ي��ق ب�ط�ل��ب ال �ح �ص��ول على
االوراق واملستندات من الجهات
ذات ال� �ص� �ل ��ة ح� �ت ��ى ت �ت �م �ك��ن م��ن
انجاز التحقيق إال انها لم تتلق
م ��ن ه ��ذه ال �ج �ه��ات م ��ا ي�س��اع��ده��ا
ع �ل ��ى اداء م �ه��ام �ه��ا رغ � ��م ت �ك ��رار
طلبها وما زالت اللجنة بانتظار
تزويدها ببقية املستندات حول
ه��ذا امل��وض��وع م�م��ا ادى ذل��ك ال��ى
التأخير في ب��دء التحقيق وقرب
انتهاء الفترة املمنوحة للجنة من
مجلسكم املوقر.
لذا نرجو العرض على املجلس
املوقر للنظر بتمديد عمل اللجنة
ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي��ق مل� ��دة ث�ل�اث��ة اش�ه��ر
اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء املدة
السابقة وذلك طبقا للمادة  55من
الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
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ال لمنح غير العاملة البالغة  40عاما إعانة شهرية وال إسقاط لمديونية المتوفى

المالية ترفض مقترحات بشأن ربة المنزل
وقرض المتوفى وموظفي البورصة
رف �ض��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
االق � � � � �ت� � � � ��راح ب � � �ش� � ��أن ت �خ �ص �ي ��ص
ح��اف��ز ت�ش�ج�ي�ع��ي خ ��اص ملوظفي
ال �ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة امل��درج��ة في
س� ��وق ال� �ك ��وي ��ت ل � �ل ��اوراق امل��ال �ي��ة
من العمالة الوطنية يطلق عليه
اسم (حافز موظف كويتي شركة
مدرجة) بمبلغ ( )200د.ك لجميع
الشهادات.
وق� � � � � � ��د ت � � � � � ��دارس � � � � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة
االق� �ت ��راح ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ب�ت��اري��خ
 2015/12/14واط�ل�ع��ت ف�ي��ه على
ال � ��رد ال� � � ��وارد م ��ن وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة وم �ف��اده ان الحكومة
ترى ضرورة دعم الكوادر الوطنية
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
مل � �ن� ��ع ال� � �ه� � �ج � ��رة امل � �ع� ��اك � �س� ��ة ب �ع��د
الزيادات االخيرة ملوظفي القطاع
الحكومي .إال ان املقترح خص فئة
معينة م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص دون
سواه وهم العاملون في الشركات
املساهمة العامة املدرجة في سوق
الكويت لالوراق املالية وعليه فإن
م�ن��ح ه��ذه ال�ف�ئ��ة دون االخ ��رى من
الكويتيني العاملني في املؤسسات
وال �ش��رك��ات ي�خ��ل ب�م�ب��دأ امل �س��اواة
وال� �ع ��دال ��ة ف ��ي امل ��راك ��ز ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال�ح�ق��وق وال��واج �ب��ات ال�ت��ي نص
عليها الدستور (مادة 7و .)29

جانب من اجتماع اللجنة املالية

ك�م��ا اك ��د امل�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي للجنة
ان� � ��ه ب � �ت ��اري ��خ  2012/5/1ت �م��ت
زي � � ��ادة امل� �ك ��اف ��أة ال �ش �ه��ري��ة ل �ق��وة
ال �ع �م��ل ال��وط �ن �ي��ة ب��ال �ج �ه��ات غير
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 548
لسنة .2012
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة وب ��إج� �م ��اع آراء
اع �ض��ائ �ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال ��ى ع��دم
املوافقة على االقتراح برغبة آنف
الذكر.
ك� �م ��ا رف� �ض ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة االق� � �ت � ��راح ب �ش��أن
إس� � � �ق � � ��اط ج � �م � �ي� ��ع امل � ��دي � ��ون � �ي � ��ات

وال� � � �ق � � ��روض ب� �ج� �م� �ي ��ع أن� ��واع � �ه� ��ا
امل � �س � �ت � �ح � �ق� ��ة ل � �ب � �ن� ��ك ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ف
واالدخ� � � � � � ��ار ع � ��ن ورث � � � ��ة امل � ��واط � ��ن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي امل� �ت ��وف ��ى وامل � �ق� ��دم م��ن
ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
وق� ��د ت ��دارس ��ت ال �ل �ج �ن��ة االق� �ت ��راح
باجتماعها بتاريخ 2015/12/14
واط �ل �ع��ت ف �ي��ه ع �ل��ى ال � ��رد ال � ��وارد
م� � ��ن ب � �ن� ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وال��ذي يفيد بعدم امكانية االخذ
ب ��االق� �ت ��راح مل ��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه م��ن
آث ��ار سلبية ع�ل��ى رأس �م��ال البنك
والتدفقات املالية له والذي يمثل
ال �غ��ال��ب م�ن��ه األق �س��اط املستحقة

له ل��دى املقترضني اضافة ال��ى ان
ام� �ت ��داد ط ��ول ال �ق��رض االس �ك��ان��ي
ألك�ث��ر م��ن  58ع��ام��ا يشير ال��ى ان
غالبية القروض يتم سدادها من
م� �ي ��راث امل� �ق� �ت ��رض خ �ص��وص��ا ان
القسط الشهري ال يتجاوز ٪ 10
م��ن دخ��ل املقترض كما ان قانون
البنك يحول دون االخذ باالقتراح
وفقا ألحكام امل��ادة  4من القانون
رقم  30لسنة  1967بإنشاء البنك.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع االعضاء
الحاضرين الى عدم املوافقة على
االقتراح برغبة.

م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى أح��ال��ت لجنة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة
ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال �ث��ال��ث
عشر بشأن االق�ت��راح بمنح امل��رأة
الكويتية غير العاملة التي بلغت
م� ��ن ال �ع �م ��ر أرب � �ع �ي�ن س �ن ��ة إع ��ان ��ة
ش �ه��ري��ة وف �ق��ا ل �ل �م��رس��وم رق ��م 23
ل �س �ن��ة  2013ب� �ش ��أن اس �ت �ح �ق��اق
وتقدير ورب��ط املساعدات العامة
واملقدم من النائب د .أحمد مطيع
وقد تدارست اللجنة االقتراح في
اجتماعها بتاريخ 2015/12/14
واط �ل �ع��ت ف �ي��ه ع �ل��ى ال � ��رد ال � ��وارد
م��ن وزي ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال�ع�م��ل ووزي� ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
التخطيط والتنمية وال��ذي يفيد
ب��أن ال� ��وزارة تتحفظ ع�ل��ى األخ��ذ
ب ��االق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ألن االخ� ��ذ ب��ه
يتطلب ت��دخ�لا تشريعيا إم��ا من
خ �ل��ال ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 12
ل �س �ن��ة  2011ال � �ص� ��ادر ف� ��ي ش ��أن
املساعدات العامة او املرسوم رقم
 23لسنة  2013في شأن استحقاق
وتقدير ورب��ط املساعدات العامة
وي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه آث � ��ار اج �ت �م��اع �ي��ة
وت �ن �م��وي��ة س �ل �ب �ي��ة ك �م��ا ي�ض�ع��ف
املقترح من دور املرأة في املشاركة
ف��ي امل�س�ي��رة ال�ت�ن�م��وي��ة للمجتمع
وي � �ح� ��ول � �ه� ��ا ال � � ��ى ط � ��اق � ��ة ب �ش��ري��ة

معطلة تعتمد كليا على املساعدة
امل � ��ال� � �ي � ��ة م� � ��ن ال � � ��دول � � ��ة ف� � ��ي ح�ي�ن
ت�ع�م��ل ال ��دول ��ة م��ن خ�ل�ال خطتها
االن �م��ائ �ي��ة ن �ح��و ال ��دف ��ع ب��ات �ج��اه
امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ت �م �ك�ي�ن امل �ج �ت �م �ع��ي
للمرأة الكويتية .كما أن االقتراح
يمثل عبئا على ميزانية ال��دول��ة
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تسعى الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ى ت��رش�ي��د ان�ف��اق�ه��ا.
وق��د اك��د املكتب الفني للجنة انه
ت�م��ت معالجة م��وض��وع االق �ت��راح
بصدور املرسوم االميري رقم 23
ل�س�ن��ة  2013ف��ي ش ��أن اس�ت�ح�ق��اق
ورب ��ط امل �س��اع��دات ال�ع��ام��ة وال��ذي
يقرر صرف روات��ب رب��ات البيوت
املتزوجات اللواتي بلغن  55عاما
وتنطبق عليهن ال �ش��روط بواقع
 559دي �ن��ارا ل�ك��ل رب ��ة ب�ي��ت إن لم
يكن لديها أي دخل آخر حتى لو
كان زوجها يعمل وميسور املال.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع األعضاء
الحاضرين الى عدم املوافقة على
االقتراح برغبة.

التشريعية ترفض اقتراحا بتصنيف الديوانيات
أح � � � ��ال � � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ع �ل��ى م�ج�ل��س األم ��ة
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �ع �ش��ري��ن عن
االقتراح بقانون في شأن تنظيم
إق ��ام ��ة ال ��دي ��وان� �ي ��ات وق� ��د ع�ق��دت
ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض اج�ت�م��اع��ا
ب� � �ت � ��اري � ��خ  2016/1/24ح �ي��ث
ت �ب�ي�ن ل �ه��ا ان االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
يهدف  -وحسبما ورد بمذكرته
االي �ض��اح �ي��ة  -ال ��ى ت�ق�ن�ين وض��ع
ال ��دي ��وان � �ي ��ات ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ارث� ��ا
شعبيا يلتقي فيه املواطنون في
املناسبات املختلفة للمجامالت
اح � �ي� ��ان� ��ا او ت� � �ب � ��ادل ال� � � � ��رأي ف��ي
امل��وض��وع��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن دون
دعوة لبحث موضوع عام محدد
بالذات األمر الذي جعلها املشرع

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

اس �ت �ث �ن��اء م ��ن ت �ط �ب �ي��ق امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  65ل �س �ن��ة 1979
ف ��ي ش� ��أن االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ع��ام��ة

والتجمعات.
وق� � � ��د اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ش� ��ار ال �ي��ه

وت� �ب�ي�ن ل �ه��ا ان � ��ه ي� �ب ��دأ ب�ت�ع��ري��ف
ملصطلح ال��دي��وان�ي��ة وان ��ه يجوز
اقامة الديوانية على االرت��دادات

املالصقة للسكن الخاص او على
ام �ل�اك ال ��دول ��ة امل�لاص �ق��ة ل��ه بعد
الحصول على ترخيص بذلك من
وزير املالية.
كما ال��زم أصحاب الديوانيات
القائمة واملقامة على االرت��دادات
او أم�لاك ال��دول��ة وغير املرخصة
بالحصول على الترخيص خالل
شهرين من تاريخ العمل به كما
قضى االقتراح بعقوبة للمخالف
ألحكامه بالغرامة واإلزال ��ة على
نفقته الخاصة.
وبعد دراس��ة اللجنة لالقتراح
ب �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه ان�ت�ه��ت ال��ى
رفضه ألن املوافقة على مثل هذا
االقتراح تقود الى مشاكل كثيرة
اه �م �ه��ا ق �ي��ام ن� ��زاع ب�ي�ن ال �ج �ي��ران

على من له احقية البناء على تلك
املساحات املقترحة به كما حدث
في السابق .كما انه قد يؤدي الى
عرقلة بعض القوانني التي تقوم
البلدية بتطبيقها في هذا الشأن
وي �ش �ج��ع ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ال�ت�ع��دي
على أمالك الدولة وحقوق الغير
واإلف �ل��ات م��ن ال �ع �ق��وب��ات امل �ق��ررة
في هذا الشأن خصوصا ما ورد
منها في امل��رس��وم بالقانون رقم
 105لسنة  1980ف��ي ش��أن نظام
امالك الدولة.
وب � � �ع� � ��د امل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة وت � � �ب� � ��ادل
اآلراء ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��إج �م��اع
آراء ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع�ض��ائ�ه��ا
ال��ى ع��دم امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح
بقانون املشار اليه.
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كشف لتلفزيون المجلس عن الخطط الرسمية لقضية الدعوم

وزير التجارة :الحكومة سترشد الدعم
ولن ترفعه نهائيا
استضاف برنامج
بالكويتي في تلفزيون
المجلس وزير التجارة
والصناعة د .يوسف
العلي الذي كشف في
لقائه الحصري عن توجه
الحكومة النهائي فيما
يتعلق بقضية الدعوم
كما تناول العديد من
القضايا األخرى التي
تشغل بال المواطنين.
ونفى العلي وجود نية
لدى الحكومة لرفع
الدعم مؤكدا عدم
صحة كل ما يتداول
في هذا الشأن وأن
الدراسات الحكومية
تنصب على تركيز الدعم
على مستحقيه من
خالل خطة ترشيدية
واضحة المعالم
تضمن وصول الحق
إلى مستحقيه الفتا
إلى أن توفير الدعم
للجميع يذهب بالجزء
األكبر منه إلى من
ليس بحاجة إليه علما
بأنه األكثر استهالكا
للمواد المدعمة وخاصة
الكهرباء والبنزين.

وتابع العلي مفصال أن الدعم
الذي تمنحه الدولة أنواع فهناك
دع��م اجتماعي ودع��م اقتصادي
خ � ��اص ب ��امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة
ك� ��اش � �ف� ��ا ع � � ��ن وج � � � � ��ود خ ��ري� �ط ��ة
ح �ك��وم �ي��ة مل �ع��ال �ج��ة ك ��ل ن� ��وع من
أن ��واع ال��دع��م ب�م��ا يحقق أه��داف��ه
وي �ض �م��ن ع ��دم ال �ج��ور ع �ل��ى حق
م�س�ت�ح�ق��ي ال ��دع ��م م ��ن أص �ح��اب
ال� � ��دخ� � ��ل امل � �ت� ��وس� ��ط وامل � � �ح� � ��دود
ض��ارب��ا م�ث�لا ل�ل��دع��م االجتماعي
بقضية ال�ت�م��وي��ن وال� ��ذي يشمل
حاليا املواطن والخليجي املقيم
على أرض الكويت وغير محددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن
هناك طبقة معينة من كل هؤالء
ه ��ي م ��ن ت �ح �ت��اج ف�ع�ل�ي��ا ل �ل �م��واد
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت��دع�م�ه��ا وه��م
من يمثل فارقا لهم توفير بعض
الدنانير شهريا.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��اس� �ت� �خ ��دام
الطاقة فالجميع مجمع على ان
هناك إس��راف��ا كبيرا ف��ي الكويت
ف ��ي اس �ت �خ��دام �ه��ا ون �ق �ص��د ه�ن��ا
الكهرباء وامل ��اء والبنزين ودور
الحكومة أن توقف هذا اإلسراف
ومعالجته بطريقة تضمن وقف
اإلهدار فبالنسبة للبنزين سيتم
تحديد اسعار جديدة له بحسب
أن ��واع ��ه ف��أك �ث��ر ال ��زي ��ادة س�ت�ط��ال
ب� �ن ��زي ��ن األل� � �ت � ��را وت� �ق ��ل ال� ��زي� ��ادة
لألنواع األقل جودة مثل السوبر
واملمتاز.
واضاف معلقا في هذا الجانب
إل ��ى أن ت �ل��ك ال� ��زي� ��ادات ل��ن تضر
بأحد فأقصاها املتعلق بنوعية
األل � �ت� ��را ل� ��ن ت �م �ث��ل أك� �ث ��ر م� ��ن 20
دي�ن��ارا شهريا على مستخدمي
تلك النوعية وهم غالبا اصحاب
ال �س �ي��ارات ال �ف��اره��ة أم ��ا امل��واط��ن
ال �ع��ادي ال ��ذي يستخدم السوبر
واملمتاز فإن الزيادة ستكون أقل
من ذلك ولن تؤثر معه.
وتابع العلي أن زي��ادة اسعار
الوقود بأنواعه ستحقق أهدافا
ك�ث�ي��رة م�ن�ه��ا ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة من
خ�ل�ال ان �ب �ع��اث��ات أق ��ل وت�خ�ف�ي��ف
الحركة املرورية عن الشوارع.
وب� ��رر ال �ع �ل��ي ت��أخ��ر ال�ح�ك��وم��ة
في اإلعالن عن نيتها بخصوص
ال � � � ��دع � � � ��وم م� � �م � ��ا اوج � � � � � ��د ح� ��ال� ��ة
استثنائية وترقبا من املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين ب��أن ح��رص الحكومة
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب ��إج ��راء ح��اس��م في
ه ��ذا ال �ج��ان��ب م ��ع ع ��دم اإلض� ��رار
ب��ال �ش��ري �ح��ة امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل��دع��م
دف�ع�ه��ا إل��ى ال�ت��أن��ي ف��ي مناقشة
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ال� � ��دراس� � ��ات امل� �ط ��روح ��ة أم��ام �ه��ا
ومنحها الوقت الكافي للدراسة
لضمان عدم وجود تأثيرات تضر
ب��امل��واط��ن ع�ن��د التطبيق كاشفا
عن أن الدراسة التي تم االستقرار
عليها والتي تم كشف مالمحها
ه��ي ال �ت��ي س�ي�ت��م م�ن��اق�ش�ت�ه��ا في
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة خ� �ل ��ال ج �ل �س �ت��ه
امل�ق�ب�ل��ة ح�ي��ث س�ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة
ب � �ع� ��رض دراس � �ت � �ه� ��ا وت ��وض� �ي ��ح
أهداف ترشيد االستهالك مشيرا
إل � ��ى ان ال � �ظ� ��روف االق �ت �ص��ادي��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ت� �ج� �ب ��ر ال� � ��دول� � ��ة ع �ل��ى
القيام بإجراءات لحماية الوطن
واملواطن وشدد على أن الحكومة
س� �ت� �ق ��دم ال � �ض � �م� ��ان� ��ات ال �ك��اف �ي��ة
لضمان عدم املساس بالشريحة
املستحقة للدعم.
وأوض� ��ح ال�ع�ل��ي ان ��ه بالنسبة
ل�ل�ك�ه��رب��اء س�ي�ت��م تقسيمها إل��ى
ش��رائ��ح وف�ق��ا لكمية االس�ت�ه�لاك
إل ��ى ث�ل�اث ش��رائ��ح األول� ��ى منها
ل ��ن ت �م��س ب� ��زي� ��ادة ف ��ي األس� �ع ��ار
وه � � � � ��م أص � � � �ح� � � ��اب االس� � �ت� � �ه �ل��اك
ال �ط �ب �ي �ع��ي وال �ش��ري �ح��ة ال �ث��ان �ي��ة
ذات االستهالك املرتفع وستكون
زي��ادت�ه��ا م�ح��دودة أم��ا الشريحة
ال�ث��ال�ث��ة ذات االس �ت �ه�لاك العالي
ج ��دا ف�س�ي�ت��م رف ��ع األس �ع��ار على
ال� �ك� �م� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ت � � �ج � � ��اوزت ب �ه��ا
االس � �ت� �ه�ل�اك ال �ط �ب �ي �ع��ي م� �ش ��ددا
على أن ترشيد ال��دع��م ال يتعلق
ب�ت��وف�ي��ر اق �ت �ص��ادي ب �ق��در تعلقه
بتنمية الحس الوطني بترشيد

استهالك الطاقة.
وت � ��اب � ��ع أن ت ��رش� �ي ��د ال� �ط ��اق ��ة
سيكون ل��ه م��ردود إيجابي على
املدن الجديدة ففي حالة استمرار
االستهالك العالي فإن كل مدينة
من امل��دن الجديدة ستحتاج إلى
م �ح �ط��ة ت��ول �ي��د ك �ه ��رب ��اء خ��اص��ة
بها وسيتم استهالك ك��ل النفط
امل �خ �ص��ص ل�لاس �ت �ه�لاك امل�ح�ل��ي
ل �ت �ش �غ �ي��ل م� �ح� �ط ��ات ال� �ك� �ه ��رب ��اء
ف� �ق ��ط أم� � ��ا ف � ��ي ح� ��ال� ��ة ال �ت��رش �ي��د
ف ��إن م�ح�ط��ات ال�ك �ه��رب��اء القائمة
ستستوعب املدن الجديدة.
وف��ي رده ع�ل��ى ارت �ف��اع أس�ع��ار
إي �ج��ار ال�س�ك��ن االس�ت�ث�م��اري ق��ال
ال�ع�ل��ي إن س ��وق ال �ع �ق��ار يخضع
ل � �ل � �ع ��رض وال � �ط � �ل� ��ب ف � �ط ��امل ��ا أن
ال��زي��ادة ال �ت��ي ي�ف��رض�ه��ا صاحب
العقار مبالغ فيها ول��م يجد من
ي�س�ك��ن ع �ق��اره ف�س�ي�ض�ط��ر رغ�م��ا
ع �ن��ه إل ��ى ت�خ�ف�ي�ض�ه��ا إل ��ى ال�ح��د
امل� �ن ��اس ��ب م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن اع� �ت� �ق ��اده
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد أن ح��ل القضية
اإلس�ك��ان�ي��ة س�ي��ؤث��ر ب� ��دوره على
ال�ه�ب��وط ب��أس�ع��ار إي �ج��ار السكن
االستثماري.
ول� �ف ��ت ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد إل ��ى
ت �ق �ب��ل ق �ط��اع ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب
الكويتي لفكرة السكن العمودي
وه � ��و م� ��ا س �ي �ل �ع��ب دورا ك �ب �ي��را
ف ��ي ح ��ل األزم � ��ة اإلس �ك��ان �ي��ة وأن
ال� ��دول� ��ة س �ت �ق��وم ب��ال �ت��وس��ع ف��ي
ه� ��ذا امل� �ش ��روع م ��ن خ �ل�ال ال �ب �ن��اء
ال� �ع ��ام ��ودي ف ��ي م �ن��اط��ق ال�س�ك��ن

ال � �خ ��اص ال� �ت ��ي ت �ج��د ق� �ب ��وال م��ن
املواطن على السكن فيها.
وق��ال العلي إن رف��ع الدعم عن
ال �ت �م��وي��ن ل �ي��س م �ط ��روح ��ا أم ��ام
الحكومة ف��ي ه��ذا التوقيت وأن
دع ��م ال �س �ل��ع األس��اس �ي��ة سيبقى
كما ه��و بما يضمن ع��دم إلحاق
الضرر بصاحب الدخل الضعيف
وامل � �ت� ��وس� ��ط وال � � � ��ذي ال ي �ح �ت��اج
ال��دع��م ل��ن ي�ص��رف ل��ه م��ع اإلب�ق��اء
على دعم الخبز ليشمل الجميع
ألن � ��ه ي ��رت �ب ��ط ب �س �ي��اس��ة ال ��دول ��ة
ف��ي ضبط أس �ع��اره م��ؤك��دا ان��ه ال
توجد دولة في العالم نجحت في
ضبط أسعار الخبز مثل الكويت
ال �ت��ي ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ا ب��اه��را في
ه� ��ذا ال �ج��ان��ب ب �ف �ض��ل ال�س�ي��اس��ة
الناجحة لتطبيقها والتي يعود
ال �ف �ض��ل ف �ي �ه��ا ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
األم � �ي� ��ر ال � ��راح � ��ل ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
األح �م��د وال� �ت ��زام ال �ق��ائ �م�ين على
ال �ش��رك��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ت �ل��ك ال�س�ي��اس��ة
حتى اآلن.
تجربة الديزل
وع� � � � � ��ن رب� � � � � ��ط ال � � �ب � � �ع� � ��ض ب�ي�ن
ت �ج��رب��ة رف� ��ع ال ��دع ��م ع ��ن ال��دي��زل
وال �ك �ي��روس�ين وم�س��اه�م�ت�ه��ا في
رف��ع األس�ع��ار بما سيحدثه رفع
أس� �ع ��ار ال �ب �ن��زي��ن ق� ��ال ال �ع �ل��ي إن
ت�ج��رب��ة ال ��دي ��زل وال �ك �ي��روس�ين ال
تنطبق على البنزين ألن الديزل
وال � �ك � �ي� ��روس�ي��ن ت ��رت� �ب ��ط ب �ش �ك��ل
م �ب��اش��ر ب��ال �ع �م��ل ال� �ت� �ج ��اري م��ن
ن �ق��ل ووق � ��ود ل�ل�م�خ��اب��ز ودخ��ول��ه
ف ��ي ب �ع��ض ال �ص �ن��اع��ات ب�خ�لاف
البنزين ألنه مرتبط باألفراد أما
ت��أث �ي��ره ع�ل��ى ال �ج��ان��ب ال�ت�ج��اري
ف � �س � �ي � �ك� ��ون م � � � �ح� � � ��دودا وه � �ن � ��اك
إجراءات لوزارة التجارة تم البدء
ف �ي �ه��ا م ��ن اآلن م ��ن خ�ل��ال رص��د
األس � �ع� ��ار ال �ح��ال �ي��ة وم �ق��ارن �ت �ه��ا
بمقدار الزيادة املحتمل حدوثها
في حالة لجأ إليها بعض التجار
مطالبا املواطن واملقيم بالتعاون
م� ��ع ال � � � � ��وزارة ف� ��ي ه � ��ذا ال �ج��ان��ب
بسرعة اإلب�لاغ عمن يتعمد رفع
األس� �ع ��ار ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ب��رر من
خ�لال الرقم الساخن  135مؤكدا
ان ال � �ت � �ج� ��ارة ل � ��ن ت � �ت� ��رك م �ج��اال
الستغالل الظرف بصورة تحقق
مصلحة شخصية.
وأع � � � ��اد ال� �ع� �ل ��ي ال� �ت ��أك� �ي ��د أن
العمل التجاري لن يتأثر بزيادة
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وه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار وال �ص �ن��دوق
وت �خ �ل �ي��ص ج �م �ي��ع م �ع��ام�لات �ه��ا
م��ن خ�ل�ال ن��اف��ذة واح� ��دة مبشرا
ب� � ��ان ال� � � � � ��وزارة ت �ن �ت �ظ��ر م ��واف �ق ��ة
دي��وان الخدمة املدنية لتأسيس
املشروع كاشفا عن أن العمل به
سيكون وف�ق��ا آلل�ي��ة مختلفة عن
بقية اإلدارات الخدمية األخرى.

أسعار الوقود وأن هناك توجها
حكوميا إلبقاء الدعم الصناعي
ح �ت��ى ال ت��رت �ف��ع امل �ن �ت �ج��ات على
املستهلك.
وت � �ح� ��دث ال � ��وزي � ��ر ال� �ع� �ل ��ي ع��ن
ال�ت�ق��دي��رات األول �ي��ة لقيمة ال��وف��ر
ع�ل��ى خ��زان��ة ال��دول��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن امل�ب�ل��غ األك �ب��ر س�ي�ت��م ت��وف�ي��ره
من دعم الكهرباء واملقدرة خالل
ال � �س � �ن� ��وات ال � �ث�ل��اث األول � � � ��ى م��ن
التطبيق بمبلغ م�ل�ي��اري دي�ن��ار
غ �ي��ر ان� ��ه أك� ��د أن ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��ام
ال �ش��رائ��ح س�ي�ب�ق��ي ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة األق � � ��ل ت �ك �ل �ف��ة ع�ل��ى
املستهلك بني دول الخليج.
قانون الوكاالت
وت�ح��دث العلي ع��ن الخالفات
النيابية الحكومية ح��ول قانون
ال � ��وك � ��االت ق� ��ائ�ل��ا :ف� ��ي امل� ��داول� ��ة
األول � ��ى خ�ل�ص�ن��ا م��ن ال�ن�ص��وص
كما انتهت منها اللجنة املالية
ون��اق�ش�ن��ا مقترحا م��ن  25نائبا
ت �ض �م��ن ب� �ع ��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ت��م
إن� �ج ��از ب�ع�ض�ه��ا خ �ل�ال ال�ج�ل�س��ة
وبالنسبة للمقترحات األخ��رى
ال� �ت ��ي اس� �ت� �ج ��دت ب� �ع ��د امل� ��داول� ��ة
األولى ستذهب للجنة البرملانية
امل�خ�ت�ص��ة وم �ص��در ال�ن�ق��اش بني
السلطتني ينصب على نصني تم
معالجة أحدهما بنقله إلى مكان
أخ� ��ر ف ��ي ن �ف��س امل� � ��ادة واألخ � ��رى
تتعلق ب�ح�م��اي��ة ال��وك�ي��ل املحلي
وال �خ�ل�اف ف��ي اش �ت��راط االن�ت�ه��اء
م ��ن ال �ح �ك��م ال �ق �ض��ائ��ي ال �خ��اص
بالوكيل األول قبل نقل الوكالة
إل��ى وك�ي��ل آخ��ر وال�ح�ك��وم��ة ت��رى
أن � ��ه ال ي� �ج ��وز إدخ� � � ��ال ال �ج��ان��ب
ال � � �ت � � �ج� � ��اري وره � � �ن � � ��ه ب� ��امل� ��وق� ��ف
ال �ق �ض��ائ��ي م ��ن ال �ق �ض �ي��ة وال �ت��ي
ق��د ت�س�ت�غ��رق وق �ت��ا ط��وي�لا يضر
ب�م�ص�ل�ح��ة امل�س �ت �ه �ل��ك ف ��ي امل �ق��ام
األول كما أن استمرار الوكيل إلى
ح�ي�ن ال�ف�ص��ل ف��ي ال�ق�ض�ي��ة يضر
ايضا بمصلحة املستهلك في ظل
رف��ض صاحب التوكيل التعامل
معه م��ا يخل بالتزامات الوكيل
ت�ج��اه املستهلك وخ��دم��ة م��ا بعد
ال� �ب �ي ��ع .وأك � ��د ال �ع �ل��ي أن ق��ان��ون
ح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ال ي� �ع ��ارض
ف��ي ب�ع��ض م ��واده امل ��ادة ال��راب�ع��ة
م��ن ق��ان��ون ال��وك��االت ألن السوق
ال �ك��وي �ت��ي م �ف �ت��وح ال �ت �ج��ارة فيه
ح��رة ول�ي��س ح �ك��را ع�ل��ى ال��وك�لاء
وال ق��ان��ون يمنع اس�ت�ي��راد نفس
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ال�س�ل�ع��ة وال ي��وج��د م��ا ي �ع��ارض
ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك أم ��ا بالنسبة
ل �خ��دم��ة م ��ع م ��ا ب �ع��د ال �ب �ي��ع ف��إن
ال �ق��ان��ون يتضمن ب �ن��ودا تحمي
املستهلك وتتضمن عقوبات عند
عدم القدرة على القيام بخدمة ما
بعد البيع.
وع� � � ��ن أه � �م � �ي� ��ة دور ال �ل �ج �ن��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
أك��د ال�ع�ل��ي أن �ه��ا ظ��اه��رة صحية
وت � �ق� ��وم ب � � ��دور ف� ��ي ك� �ب ��ح ج �م��اح
األس�ع��ار غير امل�ب��ررة مشيرا إلى
أن الحاجة ماسة لترسيخ ثقافة
ل��دى املستهلك تتعلق بمقاطعة
ال � �س � �ل� ��ع ال � �ت � ��ي ي� �ل� �م ��س ارت � �ف � ��اع
أس� �ع ��اره ��ا ارت� �ف ��اع ��ا غ �ي��ر م �ب��رر
مشيرا إلى ان السوق الكويتي ال
ت��وج��د ب��ه سلعة ليس لها بديل
وأن السلع متنوعة في جودتها
والخيار للمستهلك في االختيار
بحسب الجودة التي يأملها في
السلعة التي يشتريها.
واس � � � �ت � � � �ع� � � ��رض ال � � �ع � � �ل� � ��ي ف ��ي
ه � ��ذا ال � �ص� ��دد إح� �ص ��ائ� �ي ��ات ع��ام
 2015ب �ع��دد امل�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي تم
ت �ح��ري��ره��ا م ��ن ال� �ت� �ج ��ارة وال �ت��ي
ي� �ت ��م إح� ��ال� ��ة م� ��ن ت� �ت ��واف ��ر ف�ي�ه��ا
ش �ب �ه��ة ال� �ج ��ري� �م ��ة إل � ��ى ال �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة م�ف�ص�لا ت �ل��ك امل�خ��ال�ف��ات
بأن مخالفات التالعب باألسعار
وص �ل��ت إل ��ى  201م�خ��ال�ف��ة منها
م �خ��ال �ف��ات ت �ت �ع �ل��ق ب �ع ��دم وض��ع
س �ع��ر ع �ل��ى امل � ��ادة االس�ت�ه�لاك�ي��ة
وع� � ��دده� � ��ا  97واع � �ت � �م � ��اد س �ع��ر
أعلى من السعر املعلن إل��ى عدد
 26مخالفة وم��ا يتعلق بالغش

ال� � �ت� � �ج � ��اري إل � � ��ى  251م �خ��ال �ف��ة
وتتعلق بتغيير بلد املنشأ ووزن
ال� �ب� �ض ��اع ��ة ووض� � � ��ع م �ع �ل��وم��ات
غ� �ي ��ر ص �ح �ي �ح��ة ع � ��ن ال �ب �ض��اع��ة
وبعض من تلك املخالفات يرقى
لإلحالة إل��ى النيابة مشيرا إلى
أن الكشف ع��ن األس �م��اء سيضع
ال � ��وزارة ف��ي م��وق��ف ح ��رج إذا ما
جاء الحكم القضائي غير موافق
إع�لان ال��وزارة وهناك قاعدة في
ال��دس�ت��ور تقضي ب �ب��راءة املتهم
حتى تثبت إدانته واإلدانة تأخذ
وق �ت��ا ف��ي أروق� ��ة امل�ح��اك��م مشيرا
إل��ى ان ال�ص�ح��ف تنشر االح�ك��ام
القضائية بأسماء من تم إدانتهم
فال داعي لتكرار ذلك من الوزارة.
المشاريع الصغيرة
وتطرق العلي بحديثه إلى دور
صندوق دعم املشاريع الصغيرة
م� � ��ؤك� � ��دا ح � ��رص � ��ه ع � �ل� ��ى ن� �ج ��اح
ال�ت�ج��رب��ة ألن�ه��ا ال�ث��ال�ث��ة املتعلقة
ب �ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل �ش��اري��ع حيث
ك��ان ف��ي ال�س��اب��ق تجربتان ب��دءا
ب��امل�ح�ف�ظ��ة ث ��م ال �ش��رك��ة وال �ل �ت��ان
لم تحققا النجاح املأمول وبناء
عليه ليس أمام الصندوق سبيل
آخر غير النجاح باالستفادة من
أخطاء التجربتني السابقتني.
وع� � � ��ن اإلج � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ت��م
الوصول إليها حتى اآلن في هذا
الصدد قال العلي إنه تم استكمال
ال � �ل� ��وائ� ��ح االس� ��اس � �ي� ��ة ب� �ت� �ع ��اون
ال � �ب � �ن� ��ك ال � � ��دول � � ��ي وم� ��ؤس � �س� ��ات
دول �ي��ة ل�ه��ا وزن �ه��ا ك�م��ا ت��م اع��داد
ال�ك��وادر الخاصة للقيام بأعمال

الصندوق والتدريب واآلن يمكن
ال �ق��ول إن أغ�ل��ب البنية التحتية
تم استكمالها وأعلن عن انطالق
ال �ص �ن��دوق ال��رس�م��ي ف��ي منتدى
أكتوبر املاضي وبدأنا من وقتها
اس� �ت� �ق� �ب ��ال ال� �ط� �ل� �ب ��ات وت �ف �ع �ي��ل
ب �ع��ض األن �ش �ط��ة وورش ال�ع�م��ل
ولقاء املبادرين وانتهت الدورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��امل�ب��ادري��ن
م��ن ت �خ��ري��ج أول دف �ع��ة غ �ي��ر ان��ه
ح�ت��ى اآلن ل��م ن�ص��ل إل ��ى ال�ط��اق��ة
االن �ت��اج �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ل�ل�ص�ن��دوق
ون �ع �م��ل ف��ي امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
ال� �خ� �ط ��ة وال � �خ ��اص ��ة ب��ال �ت��دري��ب
وال��رع��اي��ة وص��وال خ�لال املرحلة
املقبلة إل��ى ال�ه��دف النهائي بان
يكون الصندوق املظلة الشرعية
لكل املشاريع الصغيرة ومساعدة
هذه املشاريع أن تشارك بفاعلية
في املدخول القومي.
ول�ف��ت ف��ي ه��ذا ال �ص��دد إل��ى أن
أغلب الرخص التجارية الحالية
ت � �ح� ��ت ن � �ص� ��ف امل � �ل � �ي� ��ون دي � �ن� ��ار
اي ان� �ه ��ا ت � �ن ��درج ت �ح��ت م�س�م��ى
امل�ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة
م��ؤك��دا ان الجهود قائمة إلع��داد
أص� �ح ��اب ت �ل��ك امل �ش ��اري ��ع وال �ت��ي
تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى
 3س �ن��وات م��ا ب�ين دورة م��ا قبل
االحتضان وفترة االحتضان ثم
انطالق املشروع.
وط � � � �م� � � ��أن ال� � �ع� � �ل � ��ي ال � �ش � �ب� ��اب
أص � �ح� ��اب امل � �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
ب� ��أن م� �ش ��روع ال �ن ��اف��ذة ال ��واح ��دة
ال� � � � � ��ذي ت � � �ق� � ��وم ع � �ل � �ي� ��ه ال� � � � � � ��وزارة
ويجمع خ��دم��ات وزارة التجارة

إدارة المعادن الثمينة
وق ��ال ال�ع�ل��ي إن إدارة امل�ع��ادن
الثمينة من اإلدارات املهمة داخل
الوزارة حيث تتولى قطاع تجارة
الذهب بما له من خصوصية في
ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال ��ذه ��ب وامل� �ع ��ادن
الثمينة والتدقيق في مصدرها
وه� � � ��و ع � �م� ��ل م� �ع� �ق ��د ل � �ي� ��س ألي
ش�خ��ص أن ي�ع��رف ع�ن��ه أو يقوم
ب� ��ه ل �ل �ح �ص ��ول ب ��ال� �ن� �ه ��اي ��ة ع�ل��ى
ختم ال��وزارة ال��ذي يعتبر صمام
أم ��ان ل�ح�م��اي��ة ت�ل��ك ال �ت �ج��ارة من
الغش مشيرا إل��ى ان أي بضاعة
ت �ت �ع �ل��ق ب� ��امل � �ع� ��ادن ال �ث �م �ي �ن��ة ال
يمكن أن تدخل الكويت من دون
املرور على ادارة املعادن الثمينة
وك � �ش� ��ف ف� ��ي ه� � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب ع��ن
وج ��ود م� �ب ��ادرات م��ن امل�س��ؤول�ين
عن اإلدارة لتطوير سوق الذهب
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل �ي �ص �ب��ح م �ن��اف �س��ا
لألسواق الخليجية األخرى.
أما عن حراج السيارات فكشف
العلي عن وج��ود رؤي��ة حكومية
ت� �ت� �ض� �م ��ن م ��رح� �ل� �ت�ي�ن وت �ت �ع �ل��ق
املرحلة األول��ى بنقله إل��ى موقع
مؤقت متكامل الخدمات والعمل
ف ��ي غ �ض��ون ع��ام�ي�ن ع �ل��ى إع� ��داد
موقع دائ��م للحراج يليق بدولة
الكويت مشيرا إل��ى ان الحكومة
تسعى لنقله من موقعه الحالي
ف��ي أق��رب وق��ت ممكن مل��ا يسببه
م� ��ن ض �ج �ي��ج وم� �ش ��اك ��ل أله��ال��ي
ال �ج �ه ��راء ث ��م ال �ت �ف��رغ لتخليص
إج� � � ��راءات ال �ب �ل��دي��ة ل�ت�خ�ص�ي��ص
قطعة أرض مناسبة للمشروع.
وعن البورصة أشار العلي إلى
ان ج�م�ي��ع أس� ��واق ال �ع��ال��م تتأثر
انخفاضا وارتفاعا بعدة عوامل
اق�ت �ص��ادي��ة وم�ن�ه��ا ه �ب��وط سعر
النفط كاشفا ع��ن ع��زم الحكومة
اتخاذ تدابير تحمي املستثمرين
سيتم اإلعالن عنها في حينه.

الظروف
االقتصادية
تجبر الدولة على
إجراءات تحمي
الوطن والمواطن
ترشيد الدعم ينمي
الحس الوطني
للحفاظ على
مقدرات الدولة
وزارة التجارة
لن تترك مجاال
الستغالل ترشيد
الدعم برفع
األسعار
ال مساس بالدعم
الصناعي لضمان
ثبات أسعار السلع
أسعار الخبز لن
ترتفع الرتباطها
المباشر بسياسة
الدولة الغذائية
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أمانة المجلس أقامت
حلقة نقاشية حول مؤشرات األداء
ع �ق��دت ادارة ال �ت��دري��ب في
االم��ان��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س االم��ة
حلقة نقاشية بعنوان كيفية
وض � � ��ع وص � �ي� ��اغ� ��ة م� ��ؤش� ��رات
االداء للموظفني حاضر فيها
م� �س� �ت� �ش ��ارة ت �ن �م �ي ��ة امل� � � ��وارد
البشرية زينة املال.
وه��دف��ت ال�ح�ل�ق��ة النقاشية
امل �خ �ص �ص��ة مل ��دي ��ري اإلدارات
في األمانة العامة الى التذكير
بنظام تقييم االداء وض��رورة
ت �م��اش��ي م ��ؤش ��رات االداء مع
االه � � � � � ��داف ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال� �ت ��ي
تسعى األم��ان��ة ال��ى تحقيقها
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ت��أك �ي��د كيفية
ت � �ط � �ب � �ي� ��ق امل� � � � ��ؤش� � � � ��رات ع �ل ��ى
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ب � �ش � �ك ��ل ص �ح �ي��ح

جانب من توزيع املساعدات

مستشارة تنمية املوارد البشرية زينة املال تحاضر

م� ��ن خ� �ل��ال اس � �ت � �ع� ��راض ع ��دد
م��ن ال �ن �م��اذج وال� �ح ��االت ال�ت��ي
ت��م ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا ف��ي ال �ع��ام
املاضي.

ك� � �م � ��ا ت � � ��م خ� � �ل� ��ال ال� �ح� �ل� �ق ��ة
م �ن��اق �ش��ة ال��دل �ي��ل ال�ت�ف�س�ي��ري
الخاص بالوظائف اإلشرافية
وش� � � � � � � ��رح م � � �ح � � �ت� � ��وى ك� �ت� �ي ��ب

ال� �ك� �ف ��اءات وك �ت �ي��ب م ��ؤش ��رات
األداء ال��رئ�ي�س�ي��ة وال � ��رد على
االستفسارات املتعلقة بهم.

الكويت تهدي الصين مجسما
لبوم كويتي
أه��دت الكويت متحف الشؤون
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ب�م�ق��اط�ع��ة غ��وان��غ
دون��غ مجسما لبوم كويتي وذلك
ب �م �ن��اس �ب��ة م� � ��رور  45ع ��ام ��ا ع�ل��ى
ب��دء ال �ع�لاق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة بني
البلدين.
وق � � ��ال ال �ق �ن �ص��ل ال � �ع� ��ام ل ��دول ��ة
ال � �ك ��وي ��ت ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة غ ��وان� �غ ��زو
الصينية م��ال��ك ال ��وزان وف��ق بيان
ص��ادر ع��ن القنصلية تلقته كونا
ان اه ��داء مجسم ال�ب��وم ال��ذي كان
ي �س �ت �خ��دم��ه ال �ك ��وي �ت �ي ��ون ق��دي �م��ا
وس �ي �ل��ة ل�ل�س�ف��ر وال� �ت� �ج ��ارة يعبر
ع ��ن ع �م��ق ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين ال�ك��وي��ت والصني
وال � �ت � �ع� ��اون امل� �ث� �م ��ر ب �ي �ن �ه �م��ا ف��ي
م� �خ� �ت� �ل ��ف امل � � � �ج � � ��االت والس � �ي � �م ��ا
التجارية.
واض��اف ان البوم الكويتي هو
عبارة عن سفينة شراعية ويمثل

الهالل األحمر يوزع مساعدات
جديدة على أسر سورية بلبنان

الوزان يهدي املسؤول الصيني املجسم

رم � ��زا م �ه �م��ا ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت
االق � �ت � �ص� ��ادي اذ ك� � ��ان ي �س �ت �خ��دم
الغ��راض السفر والتجارة والنقل
والغوص.
وذك� � � ��ر ان ال� �س� �ف ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ة
ش� �ق ��ت ع � �ب ��اب ال� �ب� �ح ��ر ف� ��ي ال� �ق ��رن
ال � � �ـ  18ووص � �ل � ��ت رح �ل�ات � �ه ��ا ال ��ى

دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
وسواحل افريقيا وآسيا.
واوضح ان الهدية التي سلمت
خالل حفل رسمي نظمته خارجية
م�ق��اط�ع��ة غ��وان��غ دون ��غ ي ��وم ام��س
ال� �ج� �م� �ع ��ة ت � �ع� ��د رم � � � ��زا ل� �ع�ل�اق ��ات
الصداقة والتجارة التاريخية بني
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الكويت وال�ص�ين ال��ى جانب مدى
انخراط البلدين في طريق الحرير
البحري القديم.
واع�ت�ب��ر ال� ��وزان ط��ري��ق الحرير
ال �ب �ح��ري ق��اع��دة ص�ل�ب��ة ل�ل�ت�ع��اون
الكويتي الصيني امل�ش�ت��رك ال��ذي
ي�خ��دم مصلحة البلدين ف��ي اط��ار
م � �ب� ��ادرة اح � �ي� ��اء م �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��زام
االق� � �ت� � �ص � ��ادي وط � ��ري � ��ق ال� �ح ��ري ��ر
البحري للقرن الـ .21
ونقل البيان عن رئيس الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ح �ك��وم��ة م�ق��اط�ع��ة
غ� ��وان� ��غ دون� � ��غ ف� ��و الن � ��غ اش ��ادت ��ه
بالعالقات التي تربط بني الكويت
والصني في املجاالت االقتصادية
وغيرها واصفا اياه بأنها قديمة
وتاريخية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

قامت جمعية الهالل االحمر امس
بتوزيع مساعدات اغاثية جديدة على
ع��دد م��ن االس��ر السورية النازحة في
جنوب لبنان.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س ف � ��ري � ��ق ال �ج �م �ع �ي��ة
امل�ي��دان��ي نبيل ب��وف�ت�ين ل�ك��ون��ا ان��ه تم
توزيع  350حصة غدائية و 350حصة
من املنظفات على اسر سورية نازحة
في بلدة (شبعا) الجنوبية.
واك � � � � ��د ح � � � ��رص ال� � �ك � ��وي � ��ت ق � �ي� ��ادة
وح� � �ك � ��وم � ��ة وش � �ع � �ب � ��ا ع � �ل � ��ى ت� �ق ��دي ��م

امل � �س � ��اع � ��دات ل� �ل� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن
م �ب��اش��رة وم �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ت �ج��اوز
االوض� � ��اع االن �س��ان �ي��ة ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي
ي � �م� ��رون ب �ه ��ا ف� ��ي ض � ��وء م� ��ا ت �ش �ه��ده
املنطقة من موجة برد قارس وامطار
غزيرة .وتنفذ جمعية الهالل االحمر
حملة اغ��اث�ي��ة تستهدف م�س��اع��دة 30
ال ��ف ن ��ازح س ��وري ف��ي ل�ب�ن��ان اض��اف��ة
الى حملة مشتركة مع جمعية الهالل
االح �م��ر ال �ق �ط��ري مل �س��اع��دة ال�ن��ازح�ين
السوريني خالل فصل الشتاء.

الوفيات
● ناصر عبدالله مناحي البعير املطيري 49 ،عاما( ،شيع) ،ضاحية عبدالله
املبارك ،ق ،7ش ،718م ،5تلفون99004454 - 66080600 :
● ع��دن��ان هاشم عبدالرحمن ال�ب��در 80 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :الشويخ ،دي��وان
القناعات ،تلفون ،97657735 :نساء :الرميثية ،ق ،7شارع حراء ،م ،14تلفون99888360 :
● ش��ري��دة جمعان حمد الديحاني 75 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،عبدالله امل�ب��ارك ،ق،7
ش ،713م ،45تلفون55457500 :
● خزنة عبدالله سعد املعوشرجي ،زوج��ة :نايف مبارك املعوشرجي68 ،
عاما( ،شيعت) ،رج��ال :ال��روض��ة ،ق ،4ش��ارع ابوموسى االش�ع��ري ،دي��وان املعوشرجي،
تلفون ،66666080 :نساء :النزهة ،ق ،3ش ،31م ،6تلفون 22560353
● ألطاف عبدالحميد احمد الفيلكاوي ،زوجة :بدر ناصر احمد الحسينان،
 37ع��ام��ا( ،تشيع بعد ص�لاة عصر ال�ي��وم) ،رج��ال :الخالدية ،ق ،4ش ،40م ،7دي��وان
الحسينان ،تلفون ،66670104 :نساء :مشرف  ،ق ،1ش ،5م ،1تلفون25380601 :
● نمشة سالم حمود معلث ،ارملة :عيد مبارك السابج 63 ،عاما( ،شيعت)،
رج��ال :مدينة جابر االحمد ،ق،1ش  ،151م ،340تلفون ،50896993 :النساء :الدوحة ،ق،2
ش ،6م ،12تلفون99089998 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

05.13
06.34
12.02

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

03.08
05.31
06.49

