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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يهنئ حاكم عام غرينادا
بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل ��ى سيسيل
الغريناد حاكم عام غرينادا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني ل�ب�لاده متمنيا لفخامته موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

مكتب المجلس اجتمع مع اللجنة االقتصادية للتخطيط لبحث سبل معالجة العجز في الميزانية

العمير لـ «الدستور» :رفع دعم البنزين
بقرار والشرائح الكهربائية بقانون
ب �ح ��ث م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س ب��رئ��اس��ة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
في اجتماع موسع أمس مع أعضاء
لجنة التنمية االقتصادية باملجلس
األع� � � �ل � � ��ى ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
بحضور  26نائبا إضافة إلى وزير
الشؤون االجتماعية ووزير األشغال
العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء املواضيع املتعلقة بالوضع
االق�ت�ص��ادي وس�ب��ل معالجة العجز
ف��ي امليزانية العامة للدولة ف��ي ظل
اس �ت �م��رار ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط
على املستوى العاملي واستيضاح
رؤي � � � � � � ��ة ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة
للمقترحات الحكومية وإجراءاتها
بشأن التعاطي مع تلك امللفات.
وك� �ش ��ف وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس األم��ة وزي��ر األش�غ��ال العامة

د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» ان
ال �ج �ه��از االس� �ت� �ش ��اري االق �ت �ص��ادي
املشكل من قبل الحكومة سيجتمع
اليوم مع املجلس األعلى للتخطيط
ت�م�ه�ي��دا ل�ت�ك��وي��ن رؤى م�ث�م��رة ح��ول
رفع الدعوم مضيفا انه من خالل هذا
االج �ت �م��اع ستتضح ال �ص��ورة ح��ول
ن�ظ��ام ال�ش��رائ��ح الكهربائية وكيفية
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى ان ت �خ��رج ب �ق��ان��ون
م��ن خ�ل�ال م�ج�ل��س األم� ��ة خ��اص��ة ان
ال �خ��دم��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت��ي تقدمها
الدولة أتت بقانون أما فيما يخص
رفع الدعم عن البنزين سيكون بقرار
وليس بقانون.
م��ن جانبه وص��ف رئيس اللجنة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي امل �ج �ل��س األع �ل��ى
للتخطيط والتنمية ناصر الروضان
االج�ت�م��اع م��ع مكتب امل�ج�ل��س بغير

الميزانيات :صندوق المشروعات
الصغيرة يرفض رقابة المحاسبة
قررت لجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي اح��ال��ة رس��ال��ة ال��ى رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم في شأن
ام�ت�ن��اع ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي لرعاية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
عن اخضاع موازنته لرقابة دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة وم��ا ت��م خ�ل�ال االج�ت�م��اع
ال � � � ��ذي ع� �ق ��دت ��ه ال� �ل� �ج� �ن ��ة ام � � ��س م��ع

تفاصيل (ص)03
الغانم مترئسا اجتماع مكتب املجلس مع املجلس األعلى للتخطيط

تلفزيون المجلس

وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
وق��ال رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد ان ال��وزي��ر ال�ع�ل��ي طلب
ام �ه��ال��ه ب�ع��ض ال��وق��ت للتحقق من
امكانية اصداره قرارا في شأن هذه
املوازنة او ترك االمر ملجلس الوزراء.
تفاصيل (ص)04

لجنة الشباب والرياضة تبحث
اليوم خطة رفع إيقاف النشاط
تبحث لجنة الشباب والرياضة
اليوم خطة عمل رفع إيقاف النشاط
ال��ري��اض��ي ف��ي ض��وء م��ا ج��اء وأث�ي��ر
بجلسة املجلس بتاريخ  4نوفمبر
امل� ��اض� ��ي وذل � � ��ك ب� �ح� �ض ��ور ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ووزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة لشؤون

امل �س �ب��وق الف �ت��ا ال ��ى ان امل�ج�ت�م�ع�ين
ت �ط��رق��وا ال� ��ى ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي
الحالي وان�ع�ك��اس انخفاض النفط
عليه موضحا ان هناك عجزا وصل
الى  ٪ 64من امليزانية.
واض� � ��اف ب� �ن ��اءا ع �ل��ى ه� ��ذا ال��رق��م
ي �ج��ب ان ت�ت�ض��اف��ر ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ود
إلص �ل�اح ال��وض��ع ح�ت��ى ن�ت�ج�ن��ب ما
ي �م �ك��ن ان ي �ح��دث م ��ن ت��داع �ي��ات اذا
استمر الوضع بانحدار املداخيل.
واك � ��د اه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ف ��ي ص��ال��ح
االق�ت�ص��اد الكويتي واج ��راء اص�لاح
اق �ت �ص��ادي ب��أق��ل ض ��رر م�م�ك��ن على
املواطنني والحفاظ على مستويات
دخولهم.

الشباب الشيخ سلمان الحمود.
ك�م��ا تجتمع ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة مل �ن��اق �ش��ة
ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ب�ش��أن
ح� �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
واالق� �ت ��راح ��ات امل �ق��دم��ة م ��ن ال �ن��واب
بهذا الشأن.

خلف دميثير:
 المجلس سيطرححلوال لقضية
الدعوم من
دون المساس
بالمواطنين
تفاصيل (ص)13

التشريعية تستدعي الحكومة
لمناقشة قوانين استقالل القضاء
وج� �ه ��ت اللجنة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة دع� � � ��وة ل �ل �ح �ك��وم��ة
االس� �ب ��وع القادم مل �ن��اق �ش��ة ب�ن��ود
امل �ش��روع ب��ال�ق��ان��ون واالق �ت��راح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��اس� �ت� �ق�ل�ال
ال� � �ق� � �ض � ��اء وم � �ج � �ل� ��س م �خ��اص �م ��ة
ال �ق �ض��اء م��ؤك��دة ان ال�ح�ك��وم��ة لم
ت ��رس ��ل م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ح�ت��ى
االن اال ان ال �ل �ج �ن��ة ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ا

على املقترحات النيابية لتجهيز
التقرير ال�ل�ازم ملناقشة الحكومة
به.
م��ن ج �ه��ة اخ� ��رى واف �ق��ت اللجنة
ب��االغ�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
امل�ق��دم م��ن النائب م�ب��ارك الخرينج
لتعديل املادة ( )12من القانون رقم
( )1ل�س�ن��ة  1999ف��ي ش��أن ال�ت��أم�ين
ال �ص �ح ��ي ع �ل ��ى األج � ��ان � ��ب وف� ��رض

رس ��وم م�ق��اب��ل ال �خ��دم��ات الصحية
وال� � � ��ذي ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى اض� ��اف� ��ة غ�ي��ر
م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ال � ��ى ال �ف �ئ��ات
امل �س �ت �ث �ن��اة م ��ن ال� �خ� �ض ��وع ل �ن �ظ��ام
التأمني الصحي بسبب ما تعانيه
ه ��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن ظ� ��روف اج�ت�م��اع�ي��ة
وصحية.
تفاصيل (ص)04

زيادة أعضاء البلدي إلى  31عضوا
أحال مجلس الوزراء الى مجلس
األمة مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون بلدية الكويت وجاءت
أب ��رز ال�ت�ع��دي�لات ف��ي امل� ��ادة الثالثة
التي نصت على أن يتألف املجلس
ال �ب �ل��دي م ��ن  20ع �ض��وا ي�ن�ت�خ�ب��ون
وفقا ألحكام قانون انتخاب اعضاء
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ع � �ل ��ى ان ي �ن �ت �خ��ب

ع �ض��وات ع��ن ك��ل دائ ��رة م��ن ال��دوائ��ر
العشر اضافة الى احد عشر عضوا
ي �ع �ي �ن��ون ب� �م ��رس ��وم وي� �ش� �ت ��رط ف��ي
ج �م �ي��ع االع� � �ض � ��اء ب� ��اإلض� ��اف� ��ة ال ��ى
ال �ش��روط ال�لازم��ة لعضوية مجلس
األم� � ��ة ان ي� �ك ��ون ��وا ح ��اص �ل�ي�ن ع�ل��ى
مؤهالت جامعية أو ما يعادلها.
وت �ض �م �ن��ت ال �ت �ع ��دي�ل�ات ت�غ�ل�ي��ظ

ع�ق��وب��ة م�خ��ال�ف��ات ال �ب �ن��اء ب�ح�ي��ث ال
ت �ق��ل ال� �غ ��رام ��ة ع ��ن ال � ��ف دي� �ن ��ار وال
ت�ج��اوز ع�ش��رة آالف دي�ن��ار لكل متر
مربع مع إزال��ة املخالفة ورد الشيء
الى اصله.
تفاصيل (ص)09-08
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نائب األمير استقبل الغانم والمبارك
ويتسلم رسالة خطية لألمير من البشير

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال مرزوق الغانم

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله بقصر
السيف صباح امس رئيس مجلس
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م.واس �ت �ق �ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.
واستقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد كما استقبل
س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول� ��ي ال�ع�ه��د
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد.
واستقبل نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ خالد
ال� �ج ��راح واس �ت �ق �ب��ل وزي� ��ر اإلع�ل�ام
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ووزي� ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء

ووزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ك�م��ا
استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد وزير
ال� � ��دول� � ��ة وم � ��دي � ��ر م� �ك� �ت ��ب رئ� �ي ��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �س��ودان �ي��ة ال�ف��ري��ق
ط��ه عثمان أح�م��د الحسني حامال
رسالة خطية إلى حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه م��ن رئ�ي��س جمهورية
ال� �س ��ودان ال�ش�ق�ي�ق��ة ع �م��ر ال�ب�ش�ي��ر
تتعلق بالعالقات األخوية الطيبة
التي تربط بني البلدين والشعبني
الشقيقني وس�ب��ل تعزيز التعاون
بينهما في املجاالت كافة.
ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
ع �ل��ي ال � �ج ��راح ال �ص �ب��اح وم �ع��ال��ي

ومستقبال الشيخ جابر املبارك

رئ � �ي� ��س امل� � ��راس� � ��م وال� �ت� �ش ��ري� �ف ��ات
ب��دي��وان سمو ول��ي العهد الشيخ
مبارك صباح السالم وسفير دولة
الكويت ل��دى جمهورية ال�س��ودان
طالل منصور الهاجري.
وبعث سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة
إلى سيسيل ال غريناد حاكم عام
غرينادا الصديقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية.

سموه يتسلم رسالة خطية لسمو األمير من مدير مكتب رئيس الجمهورية السودانية
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برلمان
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الغانم ترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة االقتصادية بالتخطيط بحضور  3وزراء و 26نائبا

الروضان :العجز في الميزانية وصل إلى % 64

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا االجتماع مع أعضاء اللجنة االقتصادية باملجلس األعلى للتخطيط والتنمية

ع� �ق ��د م �ك �ت��ب امل� �ج� �ل ��س ب��رئ��اس��ة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
أم��س اجتماعا موسعا م��ع اعضاء
لجنة التنمية االقتصادية باملجلس
األعلى للتخطيط والتنمية بحضور
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح.
وب �ح��ث االج �ت �م��اع ال� ��ذي ح�ض��ره
 ٢٦ن��ائ�ب��ا اض��اف��ة ال��ى وزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس االمة وزير االشغال
د .ع�ل��ي العمير امل��واض�ي��ع املتعلقة
ب � ��ال � ��وض � ��ع االق � � �ت � � �ص � � ��ادي وس� �ب ��ل

معالجة العجز في امليزانية العامة
ل�ل��دول��ة ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار انخفاض
أس � � �ع� � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط ع � �ل� ��ى امل � �س � �ت ��وى
ال�ع��امل��ي واس�ت�ي�ض��اح رؤي ��ة اللجنة
االقتصادية للمقترحات الحكومية
واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك
امللفات.
وحضر االج�ت�م��اع رئ�ي��س لجنة
التنمية االقتصادية ناصر عبدالله
الروضان ونائب رئيس اللجنة علي
رشيد البدر وأعضاء اللجنة احمد
يعقوب باقر ود .بدر عثمان مال الله
ومحمد عبدالعزيز الشايع وفيصل
ع �ب��دال �ل��ه ال � �خ� ��زام وم �ح �م��د ج��اس��م
املرزوق ود .خالد راشد بن شبعان

وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
االق �ت �ص ��ادي ��ة ف ��ي امل �ج �ل��س االع �ل��ى
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ن ��اص ��ر
ال� ��روض� ��ان ان االج �ت �م ��اع أم� ��س مع
مكتب امل�ج�ل��س غ�ي��ر م�س�ب��وق وه��ي
سنة حميدة ودعوتهم دع��وة طيبة
من املجلس.
واض� ��اف ال ��روض ��ان ف��ي تصريح
ص �ح �ف��ي ف� ��ي م �ج �ل��س االم � � ��ة ام ��س
ان االج� �ت� �م ��اع ت� �ط ��رق ال� ��ى ال��وض��ع
االق � �ت � �ص� ��ادي ال� �ح ��ال ��ي وان� �ع� �ك ��اس
ان � �خ � �ف� ��اض اس� � �ع � ��ار ال � �ن � �ف ��ط ع �ل �ي��ه
موضحا ان هناك عجزا وص��ل الى
 64في املئة من امليزانية.
واردف :بناء على هذا الرقم يجب

ان ت�ت�ض��اف��ر ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ود س��واء
من اللجنة االقتصادية في املجلس
االع � �ل� ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وف � ��ي م�ج�ل��س
الوزراء وفي مجلس االمة فالجميع
ف��ي ق ��ارب واح ��د م��ن أج ��ل االص�ل�اح
االقتصادي حتى نتجنب ما يمكن
ان ي�ح��دث م��ن ت��داع �ي��ات اذا استمر
الوضع بانحدار املداخيل.
وأك � ��د أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ف ��ي ص��ال��ح
االقتصاد الكويتي واجراء االصالح
االقتصادي في اقل ضرر ممكن على
املواطنني والحفاظ على مستويات
دخولهم مؤكدا في الوقت نفسه انه
ال ب��د أن ن�ب��دأ وان ال��وق��ت ل�ي��س في
صالحنا.

الغانم يهنئ
نظيريه في جرينادا
ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ب ��رق �ي �ت ��ي
ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى ك� ��ل م� ��ن رئ �ي��س
مجلس ال �ن��واب ف��ي جرينادا
مايكل بيير ورئيس مجلس

الشيوخ شيستر أ.أ .هامفري
وذل � � � � ��ك بمناسبة ال� �ع� �ي ��د
الوطني لبلدهما .

نأمل الوصول إلى حل مرض لجميع األطراف بشأن مناقصة المطار

العمير :ترشيد اإلنفاق سيطال الجهات الحكومية كافة
أكد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
االم��ة وزي��ر االشغال د .علي العمير
ان الجميع متفق على اع��ادة النظر
ف��ي ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ب��ال�ك��وي��ت
وت� �ط ��وي ��ره وم �ع��ال �ج��ة االخ� �ت�ل�االت
ال� � �ت � ��ي ي � �ع� ��ان� ��ي م� �ن� �ه ��ا االق � �ت � �ص� ��اد
امل�ح�ل��ي وامل�ت�م�ث�ل��ة ب��االع �ت �م��اد على
م��ورد واح��د للدخل وك��ذل��ك وج��وب
معالجة مواطن الهدر في الكهرباء
وامل ��اء وج�ه��ات اخ��رى وتفعيل دور
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي تحمل االع�ب��اء
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال�ب�ن�ي��وي��ة م �ش��ددا على
ان ل� � �ق � ��اء اع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
وممثلي املجلس االعلى للتخطيط
وم � � � ��ا س� �ي� �ل� �ي� �ه� �م ��ا م � � ��ن ل � � �ق� � ��اء ب�ي�ن
السلطتني التنفيذية والتشريعية
ب �ش��أن ت��رش �ي��د ال ��دع ��وم س�ي�ك��ون��ان

م ��ن االه �م �ي��ة ب �م �ك��ان إلض � ��اح ك��اف��ة
التفاصيل املتصلة بالجلسة املقبلة
واملخصصة ملناقشة ملف الدعوم.
وقال العمير في تصريح صحفي
ع�ق��ب اج�ت�م��اع ل�ق��اء اع �ض��اء مجلس
االمة ممثلي اللجنة االقتصادية في
املجلس االعلى للتخطيط في مكتب
امل �ج �ل��س ي � ��وم ام � ��س ان االج �ت �م��اع
ك��ان م�م�ي��زا اذ ألول م��رة ي�ت��م دع��وة
االخ� � � ��وة أع � �ض� ��اء امل �ج �ل ��س االع �ل ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ل �س �م��اع وج �ه��ة ن�ظ��ره��م
حول االوض��اع االقتصادية الراهنة
واملعالجات التي يرونها.
وت� ��اب� ��ع ال �ع �م �ي��ر ان � ��ه ك �م ��ا ت�م�ي��ز
ال � �ل � �ق� ��اء ب� �ح� �ض ��ور ع� � ��دد ك �ب �ي ��ر م��ن
االخ� � � � � ��وة اع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
ونحن بالحكومة ك��ان دورن��ا خالل

االج �ت �م��اع االس �ت �م��اع مل��ا ي �ط��رح من
وجهات نظر من قبل االخوة النواب
وك� ��ذل� ��ك اع � �ض� ��اء امل� �ج� �ل ��س االع� �ل ��ى
للتخطيط.
واوض� � � � ��ح ال� �ع� �م� �ي ��ر ان ي � � ��وم غ��د
س�ي�ش�ه��د اج �ت �م��اع��ا اخ ��ر ي �ض��م كال
م��ن اع �ض��اء مجلس االم ��ة واع�ض��اء
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ح � ��ول ن� �ف ��س امل ��وض ��وع
مبينا ان ماتم طرحه من مالحظات
قيمة خالل االجتماع أثرى املوضوع
خاصة بعد نقاش.
واك ��د ال�ع�م�ي��ر ان ال�ج�م�ي��ع متفق
ع� �ل ��ى اع� � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ال ��وض ��ع
االق� �ت� �ص ��ادي ب��ال �ك��وي��ت وت �ط��وي��ره
ومعالجة االخ �ت�لاالت ال�ت��ي يعاني
م�ن�ه��ا االق �ت �ص��اد امل�ح�ل��ي واملتمثلة
باالعتماد على م��ورد واح��د للدخل

وك � ��ذل � ��ك م� �ع ��ال� �ج ��ة م � ��واط � ��ن ال� �ه ��در
في الكهرباء وامل ��اء وج �ه��ات اخ��رى
وت�ف�ع�ي��ل دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص في
تحمل االعباء الوظيفية والبنيوية.
واش� ��ار ال�ع�م�ي��ر ال ��ى ان م�ث��ل ه��ذا
ال �ن �ق��اش س �ي��رم��ي ال� ��ى ت �ح �ق �ي��ق م��ا
ن �ح��ن ب �ص��دده ف��ي ال�ج�ل�س��ة املقبلة
واذا ك��ان ه �ن��اك ت�ش��ري�ع��ات ستقدم
س � �ت � �ك� ��ون ت� �ف ��اص� �ي� �ل� �ه ��ا واض � �ح � ��ة
ب��ال�ن�س�ب��ة إلخ��وان �ن��ا االع �ض ��اء بعد
هذا النقاش.
وش��دد العمير على ان الحكومة
تعتز بالجهاز االستشاري املتمثل
ب� ��امل � �ج � �ل� ��س االع� � � �ل � � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
وال �خ �ب ��رات ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة فيه
واالس�ت�ف��ادة م��ن التقارير ال�ص��ادرة
عنها.

وب �س��ؤال��ه ع ��ن اس �ع ��ار ال �ك �ه��رب��اء
وال � � �ت� � ��وج� � ��ه ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ل �ت �غ �ي �ي��ر
تعرفتها قال العمير ان الطرح الذي
ت��م خ�لال االج�ت�م��اع ل��م يتناول هذه
االم��ور بتفصيلها وانما ذك��رت من
ب ��اب االم �ث �ل��ة ح ��ول ض � ��رورة وض��ع
ت�ع��ري�ف��ة ص�ح�ي�ح��ة ل�ب�ع��ض م��واط��ن
ال �ه ��در االم� ��ر ال� ��ذي س�ي�ت��رت��ب عليه
ايقاف للهدر.
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن خ� �ط ��وات ت��رش�ي��د
االن � �ف� ��اق ف ��ي وزارة االش � �غ� ��ال ق��ال
العمير ان ترشيد االنفاق الحكومي
س �ي �ط��ال ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ونحن عاكفون في اللجان املختصة
على دراسة ترشيد االنفاق وايقاف
الهدر في جميع الجهات الحكومية
وليس فقط في وزارة االشغال.

وب� �س ��ؤال ��ه ع� ��ن م �ص �ي��ر م �ش ��روع
امل � �ط� ��ار ال� �ج ��دي ��د ب� �ع ��د امل�ل�اح� �ظ ��ات
ال � �ن � �ي� ��اب � �ي� ��ة وم� �ل��اح � � �ظ� � ��ات دي � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ق ��ال ال �ع �م �ي��ر  :وص�ل�ت�ن��ا
مالحظات دي��وان املحاسبة وهناك
ل �ج �ن��ة ش �ك �ل��ت ل ��دراس� �ت� �ه ��ا والش� ��ك
ان ال �ت �ق ��دي ��ر واالح � � �ت� � ��رام ل �ل ��دي ��وان
فيما س�ط��ره لكن االخ��وة ف��ي وزارة
االش�غ��ال يناقشون كيفية التعامل
مع الوضع في حال عدم التمكن من
تخفيض تكلفة املشروع خاصة وأن
املشروع سبق طرحه مرتني االولى
ك �م �ن��اق �ص��ة وال� �ث ��ان� �ي ��ة ك �م �م��ارس��ة
ب ��ال �ظ ��رف امل �غ �ل��ق م �ع��رب��ا ع ��ن ام �ل��ه
ب��ال��وص��ول ال ��ى ح��ل م ��رض لجميع
االطراف.
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لتعطيله األعمال الرقابية لديوان المحاسبة

الميزانيات :االستعجال في إرسال تقرير
رفض الحساب لصندوق المشروعات
أعلن رئيس لجنة امليزانيات
وال � �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن��ائ��ب
ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ان ال�ل�ج�ن��ة
ق ��ررت اح��ال��ة رس��ال��ة ال��ى رئيس
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم في
شأن امتناع الصندوق الوطني
ل��رع��اي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة عن اوضاع موازنته
لرقابة دي��وان املحاسبة وم��ا تم
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي ع �ق��دت��ه
أمس مع وزير التجارة د .يوسف
ال �ع �ل��ي م �ش �ي��را ال � ��ى ان ال ��وزي ��ر
العلي طلب امهاله بعض الوقت
ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن ام �ك��ان �ي��ة اص� ��داره
ق ��رارا ف��ي ش��أن ه��ذه امل��وازن��ة او
ترك االمر ملجلس الوزراء.
وق��ال رئيس لجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع ��دن ��ان
عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت
مل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة م� � � ��وض� � � ��وع رق� � ��اب� � ��ة
ف ��ري ��ق دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع�ل��ى
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� ��وط � �ن� ��ي ل ��رع ��اي ��ة
وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ب � �ح � �ض� ��ور وي� ��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د .يوسف
العلي ورئيس دي��وان املحاسبة
ع��ادل الصرعاوي وتبني لها ما
يلي:

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

اوال :تعطيل االعمال الرقابية
لديوان املحاسبة
ب�ين دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة للجنة
ان � ��ه اض� �ط ��ر ال � ��ى س� �ح ��ب ف��ري��ق
ت��دق �ي �ق��ه امل �ك �ل��ف ب��ال��رق��اب��ة على
ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال � ��وط� � �ن � ��ي رع� ��اي� ��ة
وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل� � � �ت � � ��وس� � � �ط � � ��ة ب � � �ع� � ��دم� � ��ا مل ��س
ت�ع�ن�ت��ا وت�ع�س�ف��ا م��ن ق �ب��ل ادارة
ال�ص�ن��دوق وت�ع��دي�لا ل��ه ف��ي أداء
مهامه الراقبية ملا يقارب العام
م��وض�ح��ا ان ه��ذا االم ��ر ي�ع��د من
السوابق لديوان املحاسبة.
ثانيا :استياء اللجنة

وق � ��د اع� � ��رب اع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة
ب ��اج � �م ��اع � �ه ��م ع� � ��ن اس� �ت� �ي ��ائ� �ه ��م
لتعطيل االع �م��ال الرقابية على
مهام الصندوق أي مبرر قانوني
رغ��م ما استعرضه املستشارين
ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن مل �ج �ل��س االم � � ��ة ان
اخ�ت�ص��اص��ات دي ��وان املحاسبة
الرقابية اساسها الدستور قبل
ان يكون ال�ق��ان��ون وان أي ادع��اء
بعدم خضوع الصندوق لرقابته
ه � ��و ادع� � � � ��اء ي� �ن ��اف ��ي ال ��دس� �ت ��ور
وال ي �ع �ت��د ب� ��ه وان ال �ن �ص��وص
ال �ق��ان��ون �ي��ة ت ��ؤك ��د ع �ل��ى اح �ق �ي��ة
الديوان لقيامه برقابته الالحقة

ع� � �ل � ��ى ج � �م � �ي� ��ع اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
ال� � �ص� � �ن � ��دوق وح� ��رك � �ت� ��ه امل ��ال� �ي ��ة
واالدارية.
واس �ت �ن �ك ��رت ال �ل �ج �ن��ة ت�خ�ل��ف
ح � � �ض� � ��ور رئ � � �ي� � ��س ال� � �ص� � �ن � ��دوق
الج � �ت � �م� ��اع ال� �ل� �ج� �ن ��ة الرت� �ب ��اط ��ه
بمهمة رسمية خارج البالد دون
ارسال اي اعتذار رسمي للجنة او
إيفاد من ينوب عنه رغم تضمن
دع ��وة ال�ل�ج�ن��ة امل��رس �ل��ة ص��راح��ة
ل��ذل��ك االم ��ر .وب�ي�ن��ت اللجنة ان��ه
ال توجد اي توجيهات جادة من
قبل ال��وزي��ر ل�ع��ودة فريق دي��وان
املحاسبة للتدقيق على اعمال
ال�ص�ن��دوق م�ش�ي��رة ان��ه ف��ي ح��ال
استمرار هذا النهج غير املقبول
م��ن ق�ب��ل ال �ص �ن��دوق ف��ي تعطيل
االع� �م ��ال ال��رق��اب �ي��ة ف ��ان ال�ل�ج�ن��ة
س �ت��رس��ل ت �ق��ري��ره��ا ع �ل��ى ن�ح��و
االس �ت �ع �ج ��ال ل ��رف ��ض ال �ح �س��اب
الختامي للصندوق وميزانيته
للسنة املالية  2017/2016كونها
لم تحظ بثقة اللجنة وغير قابلة
ملعرفة مصداقيتها لغياب االداة
الرقابية عنها.

التشريعية تدعو الحكومة لمناقشة
قانون استقالل القضاء األسبوع المقبل
ك � � � �ش� � � ��ف م � � � � �ق� � � � ��رر ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
التشريعية والقانونية النائب
اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ع� ��ن ت��وج �ي��ه
دعوة للحكومة االسبوع القادم
ملناقشة بنود املشروع بالقانون
واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين املتعلقة
ب ��اس �ت �ق�ل�ال ال� �ق� �ض ��اء وم �ج �ل��س
م �خ��اص �م��ة ال� �ق� �ض ��اء م �ب �ي �ن��ا ان
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� ��م ت ��رس ��ل م� �ش ��روع
القانون حتى االن اال ان اللجنة
ت �ع �م��ل ح��ال �ي��ا ع �ل��ى امل �ق �ت��رح��ات
النيابية لتجهيز التقرير الالزم جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس
ملناقشة الحكومة به.
وأشار القضيبي في تصريح  12م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل�س�ن��ة
للصحافيني أمس عقب اجتماع  1999في شأن التأمني الصحي
اللجنة التشريعية والقانونية ع �ل��ى األج� ��ان� ��ب وف� � ��رض رس ��وم
الى ان اللجنة وافقت باالغلبية مقابل الخدمات الصحية.
وذك � ��ر ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
ع �ل��ى االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل �ق��دم
م��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة رف� �ض ��ت ب ��اإلج � �م ��اع م �ق �ت��رح�ين
م�ب��ارك الخرينج لتعديل امل��ادة بقانون يتعلقان بتعديل امل��ادة

األول � � ��ى م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 104
ل �س �ن��ة  2013ف� ��ي ش � ��أن إن �ش ��اء
ص� �ن ��دوق دع� ��م األس � ��رة وامل �ق��دم
من العضوين فيصل الدويسان
وعسكر العنزي.
وب�ي��ن ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
رف�ض��ت  4اق �ت��راح��ات ب��اإلج�م��اع

ل�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� ��م  68ل �س �ن��ة  2015ف ��ي ش��أن
ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة واالق� � �ت � ��راح
ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة االول ��ى
من القانون رقم  ٦٩لسنة ٢٠١٥
ب �ش��أن ان� �ش ��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة
م� �ق� �ف� �ل ��ة الس� � �ت� � �ق � ��دام وت �ش �غ �ي��ل
ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة امل � �ق � ��دم م��ن
مجموعة من النواب.
واض��اف القضيبي ان اللجنة
وافقت باإلجماع على االقتراح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إض��اف��ة فصل
جديد برقم الثامن مكررا يحمل
ع � �ن� ��وان (ح� ��ري� ��ة ال� ��وص� ��ول إل ��ى
امل �ع �ل��وم��ات) إل� ��ى ال �ق��ان��ون رق��م
 7ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش ��أن حقوق
األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة املقدم
من النائب صالح عاشور.

المرافق العامة :إنجاز تقرير
مدينة الحرير خالل شهر

جانب من اجتماع لجنة املرافق أمس

ن ��اق �ش ��ت ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي اج �ت �م ��اع �ه ��ا أم ��س
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة مل ��دي� �ن ��ة ال� �ح ��ري ��ر وج ��زي ��رة
ب� ��وب � �ي� ��ان ب� �ح� �ض ��ور وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي� � ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبدالله.
واس�ت�ب�ع��د م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
س � �ع � ��ود ال � �ح ��ري � �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب االجتماع ان تنجز
ال �ل �ج �ن��ة ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي ش� ��أن م��دي�ن��ة
ال�ح��ري��ر ق�ب��ل جلستي مجلس االم��ة
ي��وم��ي ال �ث�ل�اث��اء واالرب� �ع ��اء املقبلني
ك��ون ال�ق��ان��ون يتضمن م ��واد كثيرة
ت �ح �ت��اج ال ��ى ت �ع��دي��ل واض ��اف ��ة م��واد
جديدة اخرى على ان يتم انجازه في
فترة ال تقل عن شهر.
واوض � � � � ��ح ان ال � �ح � �ك ��وم ��ة ق ��ام ��ت
ب � ��دراس � ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ب � �ش ��أن م��دي �ن��ة
الحرير عام  2011وتم صياغته على
ش�ك��ل م ��واد ق��ان��ون اال أن ال�ح�ك��وم��ة
ارت��أت ع��دم تقديمه كمشروع قانون
ح� �ت ��ى ال ي� �ت ��أخ ��ر ب �س �ب ��ب ال� ��روت �ي�ن
الطويل الذي قد يصل الى نحو ثالث
سنوات انتظارا للردود من نحو 57
جهة حكومية معنية.

وق ��ال ان م �ش��روع م��دي�ن��ة ال�ح��ري��ر
م�ش��روع ضخم ويشكل نقلة نوعية
ح �ي��ث ي �ق��ع ف��ي م��دي �ن��ة ال�ص�ب�ي��ة ال��ى
ج��ان��ب ج ��زي ��رة ب��وب �ي��ان ب��اس�ت�ث�ن��اء
الجزء الشمالي منها.
وذك ��ر ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون بشأن
م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر وامل� �ح ��ال ال ��ى لجنة
امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ج� � ��اءت ال �ت��وص �ي��ة
م � ��ن ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب��رف �ض��ه
السباب ع��دة منها ان م��واد القانون
أع�ط��ت الهيئة امل�ش��رف��ة ع�ل��ى املدينة
ورئيس مجلس أمنائها صالحيات
كبرى لتكون أشبه باالقليم املستقل
ال � ��ذي ي �ض��ع أح �ك��ام��ه ب �ن �ف �س��ه وه��و
االم � � ��ر ال � � ��ذي ي� �ت ��وج ��ب م� �ع ��ه إع� � ��ادة
صياغة املقترح.
وف��ي س�ي��اق آخ��ر وح ��ول اجتماع
ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ام��س
قال الحريجي بصفته مقررا اللجنة
ان ال �ل �ج �ن��ة اوص � ��ت ب��امل��واف �ق��ة على
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إل �غ��اء ال��رق��اب��ة
امل�س�ب�ق��ة ع �ل��ى امل �ش��اري��ع االس�ك��ان�ي��ة
ب � �ه ��دف ت� �س ��ري ��ع ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع
االس�ك��ان�ي��ة الضخمة ال�ت��ي تتوالها
املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الصحية توافق على قانون
الرعاية االجتماعية للمسنين

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

ن��اق�ش��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون الصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أم��س م�ش��روع ق��ان��ون ب�ش��أن الرعاية
االجتماعية للمسنني.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون
ح � �م ��اد ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين
ع �ق��ب ان �ت �ه��اء االج �ت �م��اع ان ال�ل�ج�ن��ة
اوصت باملوافقة على مشروع قانون

بشأن الرعاية االجتماعية للمسنني
ورف �ع �ت��ه إل� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ل �ي��درج
على ج��دول األع�م��ال .وأض��اف حماد
أن ال�ل�ج�ن��ة اوص ��ت ب��رف��ض االق �ت��راح
بقانون بشأن ضمان حقوق املسنني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م ��وض �ح ��ا أن امل� �ش ��روع
بقانون الذي أوصت اللجنة باملوافقة
عليه يتكون من  25مادة.
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هنآ بمناسبة مرور عشر سنوات على الثقة السامية

الكندري ومطيع :ولي العهد هامة في
العمل السياسي المتوازن ومثال للتواضع
ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور ع�ش��ر س�ن��وات
ع�ل��ى ال�ث�ق��ة ال�س��ام�ي��ة ال�ت��ي أواله��ا
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ل�س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح �م��د ال�ج��اب��ر األح �م��د ال�ص�ب��اح
بتعيينه وليا للعهد.
ق��ال النائب فيصل الكندري إن
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد هامة في العمل السياسي
امل�ت��وازن ف��ي ال�ب�لاد مشيرا إل��ى أن
دور سموه ف��ي النهضة الحديثة
ل�ل�ك��وي��ت ك ��ان وم � ��ازال ي ��در علينا
رغ� ��د ال �ع �ي��ش وال� �ح� �ي ��اة ال �ك��ري �م��ة
لجميع املواطنني.
وأك� � ��د ال� �ك� �ن ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة ال� � ��ذك� � ��رى
ال� � �ع � ��اش � ��رة ل � �ت� ��ول� ��ي س � �م� ��و ول� ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� �م ��د

امل �ن �ص��ب إن س �م��وه اس �ت �ط��اع أن
يحصد محبة ك��ل أب �ن��اء الكويت
وي �ح �ص��ل ع �ل��ى ث �ق��ة س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد واألس� ��رة ال�ح��اك�م��ة بفضل
عمله الدؤوب في جميع املناصب
ال�ت��ي تقلدها س�م��وه موضحا أن
سموه أحدث نقلة نوعية بالعمل
األم � �ن� ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي وأص �ب ��ح
مضربا للمثل في تعامله الراقي
وتواضعه.
وأش��ار الكندري إل��ى أن لسمو
ول��ي ال�ع�ه��د إس�ه��ام��ات ب ��ارزة في
تحقيق ال�ت�ك��ام��ل األم �ن��ي لجميع
دول مجلس التعاون بحكم تقلدة
منصب وزي��ر الداخلية من العام
 1978ح� �ت ��ى ال � �ع� ��ام  1988وم ��ن
ع��ام  2003حتى  2006فضال عن
إس �ه��ام��ات��ه ال � �ب� ��ارزة ف ��ي ت�ط��وي��ر
امل �ن �ظ��وم��ة األم� �ن� �ي ��ة ف ��ي ال �ح��رس

الوطني ووزارة الدفاع.
وب�ي�ن ال �ك �ن��دري أن س �م��و ول��ي
العهد يحسب إلنجازاته ترغيب
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ل�لإن�خ��راط في
ال �س �ل ��ك ال �ع �س �ك ��ري ف� ��ي وزارت� � ��ي
ال� � ��دف� � ��اع وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وإدخ � ��ال � ��ه
س �ي��اس��ة اإلح �ل��ال ب��دف��ع ال�ش�ب��اب
للعمل.
ول �ف��ت ال �ك �ن��دري إل ��ى أن سمو
ول��ي العهد مرجعا سياسيا وله
خ�ب��رة ك�ب�ي��رة ف��ي ال�ع�م��ل وات�خ��اذ
القرارات التي تصب في مصلحة
امل ��واط� �ن�ي�ن وت� �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات
االس��اس�ي��ة مبينا أن س�م��وه نهل
م��ن سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الكثير من
ال �خ �ب ��رات ف ��ي ال �ع �م��ل ال�س�ي��اس��ي
وقدما نموذجا عامليا في العمل
اإلن �س��ان ��ي ح �ت��ى ت��وج��ا ال �ك��وي��ت
مركزا للعمل اإلنساني.

د.أحمد مطيع

وأكد الكندري أن كل الكويتيني
أجمعوا على أن سمو ولي العهد
يستحق فعال لقب سمو التواضع
مهنئا س�م��وه ب��ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة
ل �ت��ول �ي��ه امل �ن �ص ��ب م �ت �م �ن �ي��ا دوام

إلدراجه على جدول أعمال المجلس في الدور الحالي

العتيبي يطالب باإلسراع في إنجاز
تعديالت قانون إنشاء مدينة الحرير
ق��ال النائب ف��ارس العتيبي في
ت �ص��ري��ح ل ��ه إن �ن��ا ال �ي ��وم ف ��ي أم��س
ال� �ح ��اج ��ة ل �ت �ن��وي��ع م � � ��وارد ال��دخ��ل
وإي� � �ج � ��اد ب� ��دائ� ��ل ل�ل�اع� �ت� �م ��اد ع�ل��ى
مبيعات النفط خصوصا ف��ي ظل
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ال�ع��امل�ي��ة
م �ع �ت �ب��را أن ال� �ب ��دء ب �ت �ح��ري��ك م�ل��ف
م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر ي �ع��د من
األه� �م� �ي ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذه ال �غ��اي ��ة
السيما أنه سيشكل موردا مساعدا
للدخل إذا ما طبق املشروع بآلياته
ونظمه الصحيحة املعلن عنها.
وأض � � � � � ��اف ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي س� �ع ��دن ��ا
ب � � � ��اإلع � �ل� ��ان ع� � � ��ن ت� � �ح � ��ري � ��ك م� �ل ��ف
م �ش��روع م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر ال�ح�ي��وي
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة م��ن ال �ب�لاد
وال � �ب� ��دء ب �م �ن��اق �ش��ة آخ � ��ر ت� �ط ��ورات
ه��ذا امل �ش��روع م��ع ال ��وزراء املعنيني
خ �ص��وص��ا ب �ع��دم��ا أرس� �ل ��ت ل�ج�ن��ة
األول ��وي ��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ك�ت�ب�ه��ا إل��ى
ال�ل�ج��ان البرملانية املختصة وإل��ى

ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب� ��اإلس� ��راع
بإعداد تقاريرها في شأن تعديالت
قانون إنشاء مدينة الحرير حتى
ي ��درج ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال املجلس
في الدور الحالي.
وق� ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي وأخ �ي ��را ب�ع��دم��ا
ك �ن��ا ن� �ت� �س ��اءل م � � ��رارا ع� ��ن أس �ب��اب
ت��أخ��ر ال� �ب ��دء ف ��ي ت�ن �ف�ي��ذ امل �ش ��روع
ه ��ا ن �ح��ن ال � �ي ��وم ن �ن �ت �ظ��ر ال �ت �ح��رك
النيابي والحكومي الجاد إلنشاء
مدينة الحرير بما تضمه من مدن
سكنية وم �خ��ازن وم��واق��ع تجارية
واستثمارية وصناعية وسياحية
سيكون لها بالغ االثر على تعزيز
االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي م �ش �ي��را إل ��ى أن
مشروع انشاء مدينة الحرير جاء
ب �ن��اء ع �ل��ى رغ �ب��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد وال ب ��د م ��ن ت �ض��اف��ر
ال �ج �ه��ود ل�ت�ح�ق�ي��ق رغ �ب��ة ص��اح��ب
السمو بتشيد املدينة.
وت� ��اب� ��ع ال �ع �ت �ي �ب��ي ان امل� �ش ��روع

فارس العتيبي

ال�ض�خ��م وال �ح �ي��وي س�ي�ك��ون راف ��دا
ل�ت�ن��وي��ع م ��وارد ال��دخ��ل الس�ي�م��ا أن
املشروع سيكون أكبر مشروع في
ال� �ش ��رق األوس � ��ط وس �ي �ك��ون نقطة
ج��ذب ع��امل�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارة وال�س�ي��اح��ة
س� �ي� �م ��ا إذا ن � �ف� ��ذ وف� � � ��ق ال� �خ� �ط ��ط
امل��وض��وع��ة بما فيها امل�ط��ار وخط

سكك حديد للربط بالدول املجاورة
ومترو أنفاق.
وأك� � � ��د ال �ع �ت �ي �ب ��ي ان م �ش ��روع ��ا
ب�ح�ج��م م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر سيضيف
الكثير إلى الكويت وسيكون مركزا
ت �ج��اري��ا واق �ت �ص��ادي��ا ع ��دا ع��ن ان��ه
سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب
األمر الذي قد يخفف عبء البطالة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان��ه ل��ه سيسهم في
معالجة االقتصاد املحلي وتنويع
موارد الدخل.
وختم العتيبي تصريحه قائال
نشد على يد رئيس مجلس الوزارء
سمو الشيخ جابر املبارك والوزراء
امل �ع �ن �ي�ين ب�ع�م�ل�ه��م ل �ل �ب��دء ب��إن �ش��اء
م��دي�ن��ة ال �ح��ري��ر وس �ن �ك��ون ل�ه��م من
ال��داع �م�ي�ن وس�ن�ع�م��ل م �ع��ا إلن �ج��اح
املشروع الذي تأخر لسنوات وحان
ف �ع�ل�ا م ��وع ��د اس �ت �ث �م��اره مل�ص�ل�ح��ة
الوطن ولتعزيز اقتصاده.

االزدهار والرفعة للكويت.
ومن جهته تقدم النائب د.أحمد
مطيع بالتهنئة لسمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
األح �م��د ال�ص�ب��اح بمناسبة م��رور
عشر سنوات على الثقة السامية
ال�ت��ي أواله ��ا إي��اه ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه ول�ي��ا
للعهد.
وق � ��ال م �ط �ي��ع إن ل �س �م��وه دورا
فعاال في تاريخ الكويت منذ نشأته
م� � ��رورا ب �م �ن��اص �ب��ه ال� �ت ��ي ت�ق�ل��ده��ا
وإل��ى يومنا ه��ذا فهو ول��ي العهد
األم�ين لسمو أمير ال�ب�لاد وذراع��ه
اليمنى ف��ي إدارت ��ه ل�ش��ؤون البالد
ف �ه��و ق��ام��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ال�س�ي��اس��ي
واإلق�ت�ص��ادي واإلج�ت�م��اع��ي .وأك��د
أن الكويت شهدت تقدما وازدهارا

وطفرة تنموية في جميع مناحي
الحياة تحت ظل قيادة سمو أمير
ال �ب�ل�اد وول ��ي ع �ه��ده األم �ي�ن وذل��ك
للسياسة الحكيمة التي تنتهجها
القيادة العليا في البالد مما جعل
الكويت تمضي قدما في طريقها
لتكون مركزا ماليا عامليا.
وأض� � � ��اف أن م� ��ن ح� ��ق ال �ش �ع��ب
الكويتي أن يفخر ب�ق��ادت��ه سائال
امل � ��ول � ��ى ع � ��ز وج � � ��ل أن ي �ح �ف �ظ �ه��م
وي ��رع ��اه ��م وي � �س� ��دد ع� �ل ��ى ط��ري��ق
ال�ح��ق خ�ط��اه��م متمنيا ل�ه��م دوام
الصحة والعافية وللكويت التقدم
والنماء واإلزدهار.

النصف :العبيدي أصبح
متفرغا لمحاربة القيادات
اإلصالحية بالصحة
ح��ذر ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف
وزير الصحة د .علي العبيدي
م� ��ن ع �م �ل �ي��ات االن � �ت � �ق� ��ام ال �ت��ي
ينوي القيام بها على مستوى
ال � �ق � �ي � ��ادي �ي��ن وامل� � ��دي� � ��ري� � ��ن ف��ي
ال ��وزارة ممن ذك��رت أسماؤهم
في االستجواب املقدم له.
وق � � � � � ��ال ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ال� �ن� �ص ��ف
ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح� �ف ��ي ام ��س
ان األس � �م� ��اء ال� �ت ��ي ذك� � ��رت ف��ي
االس �ت �ج��واب ن �م��اذج للقيادات
ال� �ت ��ي وق� �ف ��ت ض� ��د ال �ص �ف �ق��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي �ع �ي��ة ف��ي
ال � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب امل � ��ال
العام وأمثلة ملن وضع تطوير
القطاع الصحي هدفا له وليس
التكسب من خالله على حساب
املرضى.
وأض� � � � � � � � � � ��اف ال� � � �ن� � � �ص � � ��ف أن
ال� � � ��وزي� � � ��ر ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي أص� �ب ��ح
م �ت �ف ��رغ ��ا مل� �ح ��ارب ��ة ال� �ق� �ي ��ادات
االص�ل�اح �ي��ة ف��ي ال� � ��وزارة وف��ي
املقابل حماية الفاسدين ومن
تلطخت أسماؤهم ومناصبهم

راكان النصف

ب� �ت� �ج ��اوزات واع� � �ت � ��داءات ع�ل��ى
امل � � � � ��ال ال � � �ع� � ��ام الف� � �ت � ��ا ال � � � ��ى أن
اس�ت�م��رار نهج ال��وزي��ر الحالي
س�ي�ع�ي��د امل��واج �ه��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
معه مجددا.
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 5نواب يقترحون تعديل قانون الخطة
اإلنمائية 2016/ 2015

الرويعي
قدم  5نواب هم د.عودة
وم � �ح � �م� ��د ط � �ن� ��ا وم � ��اج � ��د م ��وس ��ى
وف � �ي � �ص� ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري وع� �ب ��دال� �ل ��ه
املعيوف اقتراحا بقانون في شأن
تعديل املادة (  )3فقرة (  )3واملادة
( )4من القانون رقم  11لسنة 2015
بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات
 2016/ 2015م ��ع اع �ط ��ائ ��ه ص�ف��ة
االستعجال.
وجاء في نص االقتراح بقانون:
م ��ادة أول � ��ى :ي �ع��دل ن��ص امل ��ادة
( )3فقره ( )3من القانون لتصبح
كالتالي:
(نسبة  50في املائة من األسهم)
ت� �خ� �ص ��ص ب� ��ال � �ت � �س� ��اوي ل �ج �م �ي��ع
املواطنني ممن يحملون الجنسية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وق � � � ��ت ص � � � � ��دور ه � ��ذا
القانون).
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ي�ع��دل ن��ص امل��ادة
( )4من القانون لتصبح كالتالي:
(تتولى الجهة الحكومية التي
يكلفها مجلس ال ��وزراء بتأسيس
ال � � �ش� � ��رك� � ��ة ت� � �ح � ��دي � ��د رأس � �م� ��ال � �ه� ��ا

د.عودة الرويعي

ماجد موسى

فيصل الكندري

وتوزيع جميع األسهم املخصصة
للمواطنني بالتساوي ب�ين جميع
الكويتيني املسجلة أسماؤهم في
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
وقت صدور هذا القانون ومن غير
تخصيص لكسور األسهم على أن
يتم تسديد قيمة تلك األس�ه��م من
االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام ل�ل��دول��ة كمنحة
وع �ل��ى أن ت�ق�ي��د وال ي�ت��م ال�ت�ص��رف

فيها من مالكها ملدة عشر سنوات
كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك
األس �ه��م م��ع أحقيتهم فقط خ�لال
تلك املدة من استالم عوائد األسهم
وأرباحها).
م ��ادة ث��ال �ث��ة :ي�ل�غ��ى ك��ل ح�ك��م أو
ن��ص ورد ف��ي أي ق��ان��ون ي�ع��ارض
أحكام هذا القانون.
مادة رابعة :يعمل بهذا القانون

م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ره ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية.
م � � � ��ادة خ� ��ام � �س� ��ة :ع � �ل ��ى رئ �ي ��س
مجلس ال��وزراء وال ��وزراء كل فيما
يخصه تنفيذ هذا القانون.

دشتي يسأل الصالح عن شركة
استراتيجيا لالستثمار
ق��دم النائب د.عبدالحميد دشتي
س� � ��ؤاال إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
ووزير املالية أنس الصالح قال فيه:
تمتلك مجموعة الصناعات القابضة
 % 48بشكل مباشر وغير مباشر عن
ط��ري��ق ش��رك��ة ال�ت�خ�ص�ي��ص ال�ت��اب�ع��ة
لها شركة استراتيجيا لالستثمار.
اض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ان س � �ع� ��د م �ح �م��د
ال� �س� �ع ��د ش �ق �ي ��ق ب� � ��در ي �م �ت �ل��ك % 9
م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا واس �ت��رات �ي �ج �ي��ا
لالستثمار تمتلك  % 21م��ن شركة
املركز املالي.
وأس � � � � �ن� � � � ��دت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ل �ل �م��رك��ز ادارة محفظة
ع �ق ��اري ��ة ت� �ق ��در ب ��رب ��ع م �ل �ي��ار دي �ن��ار
كويتي تجني منها عائدات سنوية
على شكل عموالت.
وجاء في نص السؤال:
 ملاذا تم اختيار املركز املالي ومااملعايير؟
ه � � ��ل ت� �ق� �ي ��دت امل� �ح� �ف� �ظ ��ة ب� �ش ��راءع �ق��ارات م ��درة ل �ل��دخ��ل؟ او ت��م ش��راء
أراض ف �ض��اء خ�لاف��ا ل �ق��واع��د ان�ش��اء
املحفظة؟
أل� � ��م ي �ك��ن ب � ��در ال �س �ع��د ال��رئ �ي��سالتنفيذي السابق للمركز املالي؟
أال يعتبر ه��ذا التشابك تعارضمصالح؟

وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ق� � ��دم دش �ت��ي
اقتراحا بقانون في شأن تعديل املادة
( )3فقرة ( )3وامل��ادة ()4م��ن القانون
رق� � ��م  2015 /11ب � ��إص � ��دار ال �خ �ط��ة
اإلنمائية السنوات .2016/2015
وجاء في نص السؤال:
مادة أولى:
 يعدل نص املادة ( )3فقرة ( )3منالقانون لتصبح كالتالي:
ن�س�ب��ة  50ف ��ي امل ��ائ ��ة م ��ن األس �ه��م
ت � �خ � �ص� ��ص ب � ��ال� � �ت� � �س � ��اوي ل �ج �م �ي��ع
امل��واط �ن�ين م�م��ن ي�ح�م�ل��ون الجنسية
الكويتية وقت صدور هذا القانون
مادة ثانية:
 يعدل نص املادة ( )4من القانونلتصبح كالتالي:
ت �ت��ول��ى ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ت��ي
ي�ك�ل�ف�ه��ا م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب�ت��أس�ي��س
ال�ش��رك��ة ت�ح��دي��د رأس�م��ال�ه��ا وت��وزي��ع
جميع األسهم املخصصة للمواطنني
ب��ال �ت �س��اوي ب�ي�ن ج �م �ي��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين
املسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة
للمعلومات املدنية وقت صدور هذا
القانون ومن غير تخصيص لكسور
األس �ه ��م ع �ل��ى أن ي �ت��م ت �س��دي��د قيمة
ت �ل��ك األس �ه��م م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ل �ل��دول��ة ك�م�ن�ح��ة وع �ل��ى أن ت�ق�ي��د وال
يتم ال�ت�ص��رف فيها م��ن مالكها ملدة

د.عبدالحميد دشتي

عشر س�ن��وات كاملة تبدأ م��ن تاريخ
تملكهم لتلك األس �ه��م م��ع أحقيتهم
فقط خ�ل��ال ت �ل��ك امل � ��دة م ��ن اس �ت�ل�ام
عوائد األسهم وأرباحها.
مادة ثالثا:
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي
قانون يعارض أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
ي�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون م ��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة:
ع � �ل ��ى رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
وال��وزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون.

وج� � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح :من حيث إن النص في املادة
 152م��ن ال��دس�ت��ور ه��و أن ك��ل ال�ت��زام
ب��اس�ت�ث�م��ار م ��ورد م��ن م ��وارد ال�ث��روة
الطبيعية أو مرفق من املرافق العامة
ال يكون إال بقانون لزمن محدود وان
تكفل اإلج� ��راءات التمهيدية تيسير
أع� �م ��ال ال �ب �ح��ث وال �ك �ش��ف وت�ح�ق�ي��ق
العالنية واملنافسة وما نصت عليه
امل� ��ادة  153م��ن ال��دس �ت��ور م��ن أن كل
احتكار ال يمنح إال بقانون والى زمن
م �ح��دود وك��ان��ت ال �ث��روات الطبيعية
ف��ي ال �ب�لاد ت�ع��د م��ن امل�ل�ك�ي��ات العامة
وال �ت��ي يتملك ف�ي�ه��ا امل��واط �ن��ون تلك
ال�ح�ق��وق بالتساوي بينهم وإع�م��اال
لتلك املبادئ وتماشيا مع نصوص
امل� � ��واد  17و 20و 21م ��ن ال��دس �ت��ور
والتي ج��اءت جميعها من اج��ل رفع
م�س�ت��وى امل�ع�ي�ش��ة وت�ح�ق�ي��ق ال��رخ��اء
املعيشي للمواطنني وح�ي��ث أن تلك
ال �ش��رك��ات ه��ي ش��رك��ات ت�ن�م��وي��ة لها
عالقة بالثروات وجميعها ملك األمة
فكان يقتضي إجراء ذلك التعديل.

العوضي استقبل
سفير بلجيكا

العوضي مع السفير البلجيكي

استقبل رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون
الخارجية النائب كامل العوضي
أم� ��س س �ف �ي��ر ب�ل�ج�ي�ك��ا ل� ��دى دول ��ة
الكويت أندي ديتاي.
وت� � � �ن � � ��اول ال� � �ل� � �ق � ��اء ال � �ع�ل��اق� ��ات
الثنائية ب�ين البلدين الصديقني
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا في
شتى امل�ج��االت خاصة ف��ي املجال
البرملاني.

ك �م��ا ت� ��م خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ت �ب��ادل
وج � � �ه� � ��ات ال � �ن � �ظ� ��ر ح� � � ��ول م �ج �م��ل
ال� �ت� �ط ��ورات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

المعيوف يسأل عن الكلفة
المالية لملف إنجازات الصانع
وج� � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
املعيوف سؤاال إلى وزير العدل
واألوقاف والشؤون اإلسالمية
ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص ��ان ��ع ج� � ��اء ف �ي��ه:
أظ � � � �ه� � � ��رت وس� � � ��ائ� � � ��ل اإلع� � �ل � ��ام
والتواصل االجتماعي املحلية
ت�س�ل��م وزي� ��ر ال �ع��دل واألوق � ��اف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة م �ل �ف��ا
توثيقيا مصورا أع��ده موظفو
وزارة العدل إلن�ج��ازات الوزير
ب �ح �س ��ب ال� � �ص � ��ورة امل � �ت� ��داول� ��ة
والخبر املصاحب لها وفي هذا
الشأن أرجو إفادتي باآلتي:
 نسخة من امللف التوثيقياملصور
 أس �م��اء ف��ري��ق إع� ��داد امللفوم� ��ؤه�ل��ات � �ه� ��م وم �س �م �ي��ات �ه��م
الوظيفية
 األسلوب العلمي املتبع فيكتابة التقرير أو توثيقه
 ال� �ك� �ل� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة إلع � � ��داده ��ذا امل �ل��ف ال�ت��وث�ي�ق��ي امل �ص��ور
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى أي� ��ة ت �ع��اق��دات
م� ��ال � �ي� ��ة ل� �ط� �ب ��اع ��ة ه � � ��ذا امل� �ل ��ف
التوثيقي املصور.
ي� � ��رج� � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ك ��اف ��ةال�ع�ق��ود ال �ت��ي أب��رم�ت�ه��ا وزارت ��ا
ال � �ع� ��دل واألوق� � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون

عبدالله املعيوف

اإلسالمية مع مكاتب املحاماة
واالس �ت �ش��ارات القانونية منذ
ش �ه��ر أك �ت ��وب ��ر م ��ن ع� ��ام ٢٠١٤
حتى تاريخ توجيه هذا السؤال
وك��ذل��ك األس �ب��اب ال��داع �ي��ة إل��ى
توقيع ه��ذه العقود فضال عن
ك ��ل اآلل� �ي ��ات امل �ت �ب �ع��ة الخ �ت �ي��ار
مكاتب املحاماة واالستشارات
القانونية م��ع الجهات سابقة
الذكر.
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ما اجراءات حماية حصص المساهمين بعد وقف تداول أسهم الكويتية لالستثمار؟

الطريجي :ما مدى المسؤولية
القانونية لخسائر الكويتية للمال؟
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س � ��ؤاال ال� ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن��س ال�ص��ال��ح وج ��اء في
نص السؤال:
 ب � �ش� ��أن م� �س ��اه� �م ��ة امل ��ؤس� �س ��ةالعامة للتأمينات االجتماعية في
الشركة الكويتية للمال.
 وف�ق��ا لتقرير دي ��وان املحاسبةل � �ل � �ع � ��ام  2008-2007س ��اه� �م ��ت
امل��ؤس�س��ة بمبلغ  25م�ل�ي��ون دوالر
أم � �ي� ��رك� ��ي ب� �ص � �ن ��دوق �ي�ن ع� �ق ��اري�ي�ن
ي � �ه� ��دف� ��ان ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ع� �ق ��اري
بالواليات املتحدة األميركية بناء
ع �ل��ى ع � ��روض م �ق��دم��ة م ��ن ال �ش��رك��ة
الكويتية للمال بصفتها sponsor
ل�ل�ص�ن��دوق�ين وت�ب�ين فيما ب�ع��د ان��ه
ل �ي��س ل�ل �ص �ن��دوق�ين ك �ي��ان ق��ان��ون��ي
م�ع�ل��ن وان ال �ص �ن��دوق�ين ي�ت�ك��ون��ان
م��ن ش��رك �ت�ين م��ؤس�س�ت�ين ف��ي ج��زر
الكايمان وهما شركتي:
 (meridian real estate investment.)company (dept. co
 (meridian real estate investment.)company (equity
 وت �ب�ي�ن ان ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ةل �ل �م��ال اخ� �ت ��ارت م��دي��ر االس �ت �ث �م��ار
شركة.
 (meridian real estate management )servicesوقد بلغت فترة االستثمار
ف��ي ال�ص�ن��دوق االول سبع سنوات
ف� � ��ي ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال � �ث � ��ان � ��ي خ �م��س
سنوات بمبلغ  ٪ 48في الصندوق
األول و ٪ 65في الصندوق الثاني.
 ي� � ��رج� � ��ى ت � ��وض� � �ي � ��ح اس� � �ب � ��ابوح� � �ج � ��م خ � � �س� � ��ارة امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف��ي
الصندوق األول والصندوق الثاني
واالج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت ��ي ت��م
اتخاذها كما يرجى تزويدي بنسخ
ع��ن ك��اف��ة امل��راس�ل�ات ب�ين امل��ؤس�س��ة
والشركة الكويتية للمال.
 ت �ح��دي��د اس � ��م ج �ه��ة ال �ت��دق �ي��قوامل �ت��اب �ع��ة م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ادارة
امل ��ؤس� �س ��ة واالداري� � � � � ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ايضا وما االجراءات التي اتخذتها
امل ��ؤس �س ��ة م �ن��ذ ب� ��دء م�س��اه�م��ات�ه��ا
ف��ي ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل �ل �م��ال؟ مع
تزويدي بكافة املستندات املتعلقة
باملساهمات سالفة الذكر.
 ت � �ح� ��دي� ��د م � � � ��دى امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ةالقانونية للشركة الكويتية للمال
ن�ت�ي�ج��ة ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا
املؤسسة.
 ما إجراءات املؤسسة القانونيةواالس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ب� �ع ��د ت� �ب�ي�ن ع ��دم
وج ��ود ك�ي��ان ق��ان��ون��ي للصندوقني
االستثمارين؟
 ه ��ل ت �س �م �ل��ت امل��ؤس �س��ة ب��اق��يمستحقاتها ب�ع��د ع�م�ل�ي��ة تصفية
الصندوق الثاني وفي حالة النفيث

يرجى تحديد اسباب عدم تحصيل
امل �س �ت �ح �ق��ات وف� ��ي ح��ال��ة االي �ج��اب
ي � ��رج � ��ى ت � �ح� ��دي� ��د ق� �ي� �م ��ة اج� �م ��ال ��ي
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال � �ت� ��ي ت � ��م ت �س �ل �م �ه��ا
وتاريخها.
 ت ��وض �ي ��ح س �ب��ب ع � ��دم ت�م�ث�ي��لاملؤسسة بمجلس ادارة الشركتني
املكونتني للصندوقني بالرغم من
تملك املؤسسة نسبة مؤثرة فيهما
وهي مخالفة للنظم األساسية.
 م� � ��ا امل� � ��وق� � ��ف ال � � � ��ذي ات� �خ ��ذت ��هامل��ؤس �س��ة ف ��ي ض� ��وء ن �ش ��وب ن ��زاع
ق� ��ان� ��ون� ��ي ب �ي��ن رئ � �ي � �س� ��ي ال� �ش ��رك ��ة
الكويتية للمال ال�ح��ال��ي والسابق
وك ��ذل ��ك ازاء ال� �خ�ل�اف ال � ��ذي ن�ش��ب
ب �ي�ن م ��دي ��ر االس� �ت� �ث� �م ��ار وال �ش ��رك ��ة
الكويتية للمال ال�ح��ال��ي والسابق
وكذلك ازاء الخالف الذي نشب بني
مدير االستثمار والشركة الكويتية
للمال بسبب مطالبة املدير بحافز
اداء باملخالفة للتعاقد معه وتبني
وجود خالف رئيسي مجلس ادارة
ش��رك��ة امل ��ال ال�ح��ال��ي وال�س��اب��ق كما
ج ��اء ف��ي ب�ل�اغ ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ض��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق (ق�ض�ي��ة رق��م
.)2008/4.2
 ه��ل ت�ح�م�ل��ت امل��ؤس �س��ة أت�ع��ابامل �ح��ام��اة وك ��ذل ��ك ش��رك��ة ال�ت��دق�ي��ق
ال �ت��ي اخ �ت��ارت �ه��ا ش��رك��ة امل ��ال LEG
 Masaon؟ م��ا تحديد قيمة اتعاب
وتكاليف املحاماة والتدقيق ايضا؟
 ه��ل ثمة انسجام وتطابق بنيمساهمة املؤسسة ف��ي ش��رك��ة امل��ال
مع السياسة والضوابط واللوائح
االس �ت �ث �م��اري��ة ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع ك��اف��ة
استثمارات املؤسسة؟
ك�م��ا وج��ه ال�ط��ري�ج��ي س ��ؤاال ال��ى
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
املالية وزي��ر النفط بالوكالة وجاء
في نص السؤال
 أص��در مجلس مفوضي هيئةاسواق املال قرارا تحت رقم 3/2016
ب �ت��اري��خ  20/1/2016ب��إن �ه��اء م��دة
املوافقة املبدئية للشركة الكويتية
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ال� � �ت � ��ي ان � �ت � �ه� ��ت ف��ي
 17/12/2015مما ترتب عليه رفض
طلب الشركة الكويتية لالستثمار
ال�ت��رخ�ي��ص ل�ه��ا مل��زاول��ة انشطتها:
 -1ك��وس�ي��ط اوراق م��ال�ي��ة -2 .أم�ين
حفظ -3 .مراقب استثمار -4 .وكيل
اكتتاب.
 -1تحديد تاريخ اول كتاب لهيئة
اس��واق امل��ال ال��ى الشركة الكويتية
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار امل� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت��وف �ي��ق
اوض � ��اع � �ه � ��ا ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ن �ش��اط��ي
م��دي��ر م�ح�ف�ظ��ة االس �ت �ث �م��ار وم��دي��ر
ن�ظ��ام االس�ت�ث�م��ار ال�ج�م��اع��ي وك��اف��ة
امل��راس�لات التي تمت بني الجهتني
ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص .وت�ح��دي��د تاريخ
ع �ل��م ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار

د .عبدالله الطريجي

ب ��امل ��راس�ل�ات واالج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ت��ي
ت � �م � ��ت ب� �ي ��ن ال� � �ش � ��رك � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
لالستثمار وهيئة اسواق املال .وما
م��وق��ف الهيئة إزاء ه��ذه التطورات
التي آلت الى وقف نشاط الشركة.
 ك��م قيمة ونسبة ملكية حصةال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ف��ي
الشركة الكويتية لالستثمار؟
 م��ا االج� � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��اال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار م�ن��ذ
ع �ل �م �ه��ا ب �ت �ح �ف �ظ��ات ه �ي �ئ��ة اس� ��واق
املال؟ مع تزويدي بجميع املراسالت
واملستندات املتعلقة بذلك.
 ت� �ف� �س� �ي ��ر وت� � �ح � ��دي � ��د اس � �ب� ��ابمماطلة وتقاعس الشركة الكويتية
ل �ل��اس � �ت � �ث � �م � ��ار ف � � ��ي االس � �ت � �ج� ��اب� ��ة
مل�ت�ط�ل�ب��ات وش � ��روط ه�ي�ئ��ة اس ��واق
امل� � � ��ال وك� � ��م ع� � ��دد وم� � � ��دد ال� �ف� �ت ��رات
وت��واري �خ �ه��ا ال �ت��ي م�ن�ح�ت�ه��ا هيئة
اس � � ��واق امل� � ��ال ل �ل �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لالستثمار من أجل تعديل وتوفيق
اوض� ��اع � �ه� ��ا وف � �ق� ��ا ل � �ق ��ان ��ون ه�ي�ئ��ة
اسواق املال؟
 م� �ت ��ى ت � ��م م � �ب� ��اش� ��رة ال� �ش ��رك ��ةال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار اج � � ��راءات
توفيق اوضاعها؟ مع تزويدي بما
يثبت ذلك.
 م��ا االج� ��راءات القانونية التيسيتم او تم اتخاذها بشأن حماية
ح �ص��ص امل�س��اه �م�ين ن�ت�ي�ج��ة وق��ف
ت � � ��داول اس� �ه ��م ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لالستثمار؟
 هل يسمح القانون الستئنافال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار في
العودة مباشرة الى التداول وادراج
ال �ش��رك��ة ف��ي س ��وق االوراق امل��ال�ي��ة
بعد توفيق اوضاعها؟ أم أن هناك
ف� �ت ��رة ت ��وق ��ف م �ل ��زم ��ة م� ��ن ن ��واح ��ي
قانونية.
 م��ا اث��ر ق��رار هيئة اس��واق امل��العلى املحفظة الوطنية التي تديرها
ال � �ش ��رك ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
بصفتها املدير الرئيسي للمحفظة
الوطنية؟
 م � ��ا االج � � � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ةوال� � � � �ق � � � ��رارات ال � �ت � ��ي ات � �خ ��ذت � �ه ��ا او
س � �ت � �ت � �خ� ��ذه� ��ا ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة

لالستثمار في محاسبة ومسائلة
االدارة التنفيذية للشركة الكويتية
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ن� �ت� �ي� �ج ��ة ال � �ت � �ه� ��اون
بقانون وشروط هيئة اسواق املال
وال �ت �ق��اع��س ف��ي ال�ت�ق�ي��د ب��ال �ش��روط
واملتطلبات التي ت��م اب�لاغ الشركة
فيها منذ فترة؟
 ك� ��م ق �ي �م��ة امل� �ك ��اف ��أة ال �س �ن��وي��ةل � �ل� ��رئ � �ي� ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل� �ل� �ش ��رك ��ة
الكويتية لالستثمار واسمه خالل
العامني املاضيني؟
 كم عدد ال��دورات التي امضاهاالرئيس التنفيذي بصفته رئيسا
مل�ج�ل��س االدارة وت ��اري ��خ ال�ت�غ�ي�ي��ر
وتعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة
الكويتية لالستثمار؟ مع توضيح
أسباب التغيير الهيكلي والجدوى
االستثمارية.
 ت �ح ��دي ��د االن� �ع� �ك ��اس ال �س �ل �ب��يوال� � �ض � ��رر ن �ت �ي �ج��ة وق � ��ف ال � �ت� ��داول
للشركة الكويتية لالستثمار على
خ� �ط ��وط االئ� �ت� �م ��ان ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
عليها الشركة.
 ك��م ب�ل��غ ح�ج��م ق ��روض الشركةال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار امل �ح �ل �ي��ة
والخارجية؟
 ك � � ��م ع � � � ��دد م � �م � �ث � �ل ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ةف� ��ي م �ج �ل��س االدارة واس� �م ��اؤه ��م
ومسمياتهم الوظيفية في الشركة
الكويتية لالستثمار وتاريخ تعيني
ك��ل ع�ض��و م ��دد دورات ال�ع�ض��وي��ة؟
وهل هناك تقارير دورية تم رفعها
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ن �ش��اط وأداء ال �ش��رك��ة
وك��ذل��ك بالنسبة للتحفظات التي
اب��دت �ه��ا ه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل ��ال ال �ع��ام؟
م � ��ع ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س ��خ ع � ��ن ج�م�ي��ع
ال�ت�ق��اري��ر وامل�س�ت�ن��دات وامل��راس�لات
ذات الصلة.
 م � ��ا ت� �ق �ي �ي ��م ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ةلالستثمار النعكاسات واث��ر وقف
نشاط الشركة الكويتية لالستثمار
ع�ل��ى وض��ع س��وق االوراق امل��ال�ي��ة؟
وما أثر إيقاف نشاط الشركة على
محافظ العمالء وكذلك الصناديق
االستثمارية التي تديريها الشركة؟
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �م �ح��اض��راج �ت �م��اع��ات م�ج�ل��س ادارة ال�ش��رك��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار بخصوص
ش ��روط وم�خ��اط�ب��ات ه�ي�ئ��ة اس��واق
امل ��ال ال �ت��ي ل��م ت�ل�ت��زم ف�ي�ه��ا ال�ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت � �ي ��ة ل �ل�اس � �ت � �ث � �م ��ار وك� ��اف� ��ة
القرارات ذات الصلة.
 ما هو رأي البنك املركزي املناطبه مراقبة شركات االستثمار بشأن
االوض��اع املالية للشركة الكويتية
ل�لاس �ت �ث �م��ار وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��آخ��ر
م�ي��زان�ي��ات�ه��ا امل��ال�ي��ة وه��ل ل��دي��ه اي��ة
مالحظات بشأنها؟
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عاشور :تعيينات نواب المدير
العام للتطبيقي ترضيات
قال النائب صالح عاشور :نحمل
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة م �س��ؤول �ي��ة تهميش
ال� � �ك� � �ف � ��اءات وال� � �خ� � �ب � ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة
امل � ��وج � ��ودة وت �خ �ط �ي �ه��م ف ��ي ت�ع�ي�ين
ن ��واب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب دون
ت�ش�ك�ي��ل ل �ج��ان ل�لاخ �ت �ي��ار .وأض ��اف
عاشور :اصبحت العملية مكشوفة
وم � � � �ج� � � ��رد ت� � ��رض � � �ي� � ��ات وخ� � �ض � ��وع
ل�ل�ض�غ��وط��ات وب��امل�ق��ارن��ة لألسماء
املسربة للترشيح للمناصب خاصة
ق �ط��اع ال �ت��دري��ب ي�ت�ب�ين وج ��ود ظلم
كبير ولو تم تمحيص األسماء غير
املرشحة وبمقارنة بسيطة بالسير
ال��ذات �ي��ة ي�ت�ب�ين للمنصف أن هناك

صالح عاشور

أكثر من كفاءة وأعلى شهادة وأكثر
خبرة من املوجودين.

أبل :ما الجامعات المميزة
المبتعث إليها الطلبة؟
وجه النائب د.خليل أبل سؤاال
إل��ى وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي د.بدر العيسى.
طالب فيه إفادته وتزويده بما
يلي:
قائمة تشمل أسماء الجامعات(امل�م�ي��زة) عامليا ال�ت��ي يتم ارس��ال
ال � �ط � �ل � �ب� ��ة إل � �ي � �ه� ��ا ف� � ��ي ال� �ب� �ع� �ث ��ات
ال��دراس �ي��ة ف��ي جميع دول العالم
م��ع ب �ي��ان ي��وض��ح ك�ي�ف�ي��ة ت�ح��دي��د
ه��ذه الجامعات على أنها مميزة
وما املعيار املعتمد في تصنيفها
على هذا األساس؟
ه� ��ل ه �ن ��اك دول ي �ت��م اب �ت �ع��اثال� �ط� �ل� �ب ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ل � �ل ��دراس ��ة
ب �ج ��ام �ع ��ات �ه ��ا ول� �ي� �س ��ت م �ص �ن �ف��ة
بدرجة (الجامعات املميزة) عامليا
حسب املعايير املعتمدة؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة بنعم – فيرجى توضيح
أس � �ب � ��اب اب� �ت� �ع ��اث� �ه ��م إل� �ي� �ه ��ا وم ��ا

د.خليل أبل

املبررات التي استندت إليها وزارة
التعليم العالي في ذلك؟
ه��ل هناك دول فيها جامعاتم�م�ي��زة وال ي�ت��م االب �ت �ع��اث إل�ي�ه��ا؟
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم – يرجى
التسبيب؟

طنا :ما ضوابط تقديم
المساعدة المالية للكويتيات؟
قدم النائب محمد طنا سؤاال إلى
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح.
وجاء في نص السؤال:
م��ا الضوابط وال�ش��روط لتقديمامل� � �س � ��اع � ��دة امل � ��ال � �ي � ��ة ل �ل �ك ��وي �ت �ي ��ات
املتزوجات من غير كويتي؟
 م��ا التعهدات ال�ت��ي ت��وق��ع عليهاملستحقة للمساعدة؟ م��ع تزويدي
بنسخة من التعهد؟
 مل� � ��اذا ت ��م إل � �غ ��اء ب � ��دل اإلي� �ج ��اروع� �ل� ��اوة األوالد م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ات
املستحقات للمساعدة؟

محمد طنا
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المجلس أدرجها على جدول أعمال جلسة الغد

«الدستور» تنشر نص التعديالت على مشروع
قانون البلدية كما اعتمدها مجلس الوزراء

حصلت «ال��دس �ت��ور» ع�ل��ى نسخة
م��ن ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى م�ش��روع ق��ان��ون
ال �ب �ل��دي��ة وال � �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة رق ��م 5
لسنة .2005
وفيما يلي نص مشروع القانون:
م� ��ادة أول � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن�ص��وص
امل� � ��واد  2و 3و 6و 9و 12و 17و19
و 27و 34و 35و 36و 37و 39و 40من
القانون رقم  5لسنة  2005املشار اليه
النصوص التالية:
امل��ادة  :2تعمل البلدية على رسم
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ع� �م ��ران� �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذه��ا
وتطويرها واب ��راز الطابع الكويتي
واالس�ل�ام��ي وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ت��راث
امل�ع�م��اري واب� ��رازه ب �ص��ورة متطورة
ت � �ت� ��واف� ��ق م � ��ع ال � �ط� ��اب� ��ع ال� �ح� �ض ��اري
ل �ل �ب�ل�اد وف� �ق ��ا ل �ت��وج �ي �ه��ات امل�خ�ط��ط
الهيكلي العام للدولة كما تعمل على
ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات ال �ب �ل��دي��ة ل�ل�س�ك��ان
وتتولى على وجه الخصوص مسح
األراض��ي وتنظيم امل��دن والضواحي
واملناطق والجزر وإقرار مخططاتها
ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال��راح��ة
وال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة ال �س �ك��ان �ي��ة وف�ق��ا
لالختصاصات امل �ق��ررة لها ف��ي هذا
الشأن .ومع مراعاة احكام القانونني
رق� �م ��ي  33ل �س �ن��ة  2000و 39ل�س�ن��ة
 2002امل�ش��ار اليهما تتولى البلدية
االع � � �م � � ��ال امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف��ي
امل� ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ق��ان��ون التسجيل
العقاري الخاصة بمعاينة العقارات
وم � �س � �ح � �ه� ��ا وت � � �ح � ��دي � ��ده � ��ا وع � �م� ��ل
رس��وم��ات �ه��ا وح� �س ��اب م�س�ط�ح��ات�ه��ا
على أال تجاوز حدود هذه العقارات
م��ا ه��و منصوص عليه ف��ي وثائقها
ال��رس�م�ي��ة وال ت �ب��دل م�خ�ط�ط��ات�ه��ا اال
ب �م��واف �ق��ة اص �ح��اب ال �ع�لاق��ة او ب�ن��اء
على اح�ك��ام قضائية نهائية م��ا عدا
االراضي اململوكة للدولة.
امل� ��ادة  :3ي�ت��أل��ف امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
من:
أ  -ع� �ش ��ري ��ن ع � �ض� ��وا ي �ن �ت �خ �ب��ون
وفقا ألحكام قانون انتخاب أعضاء
مجلس األمة على أن ينتخب عضوان
ع ��ن ك ��ل دائ � � ��رة م ��ن ال � ��دوائ � ��ر ال�ع�ش��ر
امل �ب �ي �ن��ة ف ��ي ال � �ج� ��داول ال �ت ��ي ت �ص��در
بمرسوم.
ب  -أح� ��د ع �ش��ر ع �ض ��وا ي�ع�ي�ن��ون
بمرسوم.
ويشترط ف��ي األع�ض��اء املنتخبني
وامل �ع �ي �ن�ين ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �ش��روط
ال�ل�ازم ��ة ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س األم� ��ة أن
ي� �ك ��ون ��وا ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى م ��ؤه�ل�ات
جامعية أو ما يعادلها.
ول�ك��ل ن��اخ��ب ح��ق االدالء بصوته
مل� ��رش� ��ح واح� � � ��د م � ��ن امل� ��رش � �ح �ي�ن ف��ي

مجلس الوزراء اعتمد تعديالت على قانون البلدية وينتظر رد املجلس

الدائرة املقيد بها.
ويكون لكل دائ��رة ج��دول انتخاب
دائ��م أو أك�ث��ر ت�ح��رره لجنة أو لجان
م��ؤل �ف��ة م ��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة تشكل
بقرار من وزير الداخلية.
وت �س��ري اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 35
لسنة  1962امل �ش��ار ال�ي��ه ع�ل��ى ك��ل ما
ل��م ي ��رد ب�ش��أن��ه ن��ص خ ��اص ف��ي ه��ذا
القانون.
امل� ��ادة  :6ي�ن�ع�ق��د االج �ت �م��اع االول
ب��رئ��اس��ة اك �ب��ر األع� �ض ��اء س �ن��ا لحني
ان �ت�خ��اب امل�ج�ل��س ف��ي اول ج�ل�س��ة له
وملثل مدته رئيسا له ونائبا للرئيس.
وي��ؤدي العضو أم��ام املجلس في
ج�ل�س��ة علنية ق�ب��ل م �م��ارس��ة اع�م��ال��ه
اليمني ال�ت��ال�ي��ة :أق�س��م بالله العظيم
ان أح�ت��رم ال��دس�ت��ور وق��وان�ين ال��دول��ة
وأذود ع��ن مصالح الشعب وأم��وال��ه
وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق.
املادة  :9إذا خال مقعد عضو شغل
ه��ذا املقعد بالطريقة امل�ق��ررة لشغله
ويجب اجراء االنتخابات او التعيني
بحسب االح ��وال خ�لال ث�لاث�ين يوما
م��ن ت��اري��خ اع�ل�ان ذل��ك الخلو ويكمل
ال�ع�ض��و ال�ج��دي��د م��دة سلفه وال يتم
شغل املقاعد الشاغرة إذا كانت املدة
الباقية ال ت�ج��اوز ستة أشهر إال إذا
زادت امل �ق��اع��د ال �ش��اغ��رة ع�ل��ى ع�ش��رة
مقاعد.
املادة  :12يختص املجلس البلدي
وف� ��ي اط � ��ار ال �خ �ط��ة ال �ع��ام ��ة ل �ل��دول��ة
وامليزانية املعتمدة باملسائل اآلتية:
 - 1إق� � � � � ��رار ال� � �ل � ��وائ � ��ح امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب ��األن � �ش � �ط ��ة وال� � �خ � ��دم � ��ات ال �ب �ل ��دي ��ة
وال �ل��وائ��ح ال �خ��اص��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م أع�م��ال
املجلس البلدي وفقا لالختصاصات
املقررة له في هذا القانون وعلى وجه
الخصوص اللوائح اآلتية:

أ  -ت�ن�ظ�ي��م أع �م ��ال ال �ب �ن��اء وي�ج��ب
ان ت�ت�ض�م��ن ل ��وائ ��ح ال �ب �ن��اء امل�ن�ظ�م��ة
ل�ل�ع�ق��ارات االس�ت�ث�م��اري��ة وال�ت�ج��اري��ة
وم � ��ن ف ��ي ح �ك �م �ه��ا ش ��روط ��ا خ��اص��ة
ب �ت��وف �ي��ر ال� �ع ��دد امل �ط �ل��وب ك��ام�ل�ا من
م ��واق ��ف ال� �س� �ي ��ارات داخ � ��ل ح��دوده��ا
يحسب وفقا لالنشطة واالستعماالت
املقامة في تلك العقارات.
ب  -تنظيم مزاولة املهن للمكاتب
وال ��دور الهندسية املحلية املتعلقة
بشؤون البناء.
ج  -النظافة العامة السكانية وفقا
لالختصاصات املقررة للبلدية.
د  -اشغال الطرق العامة وامليادين
واالرصفة والساحات.
ه� �ـ  -زراع � � ��ة ال� �س ��اح ��ات امل �م �ل��وك��ة
ل� �ل ��دول ��ة امل�ل�اص� �ق ��ة ل �ب �ي ��وت ال �س �ك��ن
الخاص والنموذجي.
و  -إق� � ��ام� � ��ة امل � � �ظ� �ل��ات ال� �خ ��اص ��ة
ب�م��واق��ف ال�س�ي��ارات للسكن ال�خ��اص
وال �ن �م��وذج��ي وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والخاصة.
ز  -ت �ن �ظ �ي��م اج � � � � ��راءات ال �ج �ن��ائ��ز
والدفن ونقل املوتى واإلش��راف على
املقابر.
ح  -ال� �ق ��واع ��د ال� �خ ��اص ��ة ب �ح �ق��وق
امل � �ل � �ك � �ي� ��ة واالن � � �ت � � �ف � � ��اع واالرت � � � �ف� � � ��اق
ب� � � � ��األراض� � � � ��ي وال � � � �ط � � � ��رق ال � �خ� ��اص� ��ة
املستقطعة من العقارات سواء كانت
هذه الطرق نافذة أو غير نافذة بما ال
يتعارض مع القوانني.
ط  -ال�ق��واع��د ال�خ��اص��ة ب��ال�ب��ت في
ال� �خ�ل�اف ��ات ال� �ع� �ق ��اري ��ة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ة
وذوي ال�ش��أن فيما يتعلق بالزيادة
أو ال�ن�ق��ص ف��ي ال �ع �ق��ارات واألراض ��ي
عن مضمون وثائق التملك الرسمية
ال�خ��اص��ة بها او تداخلها م��ع ام�لاك
الدولة.

ي  -تصنيف وترخيص ومراقبة
مقاولي البناء والهدم.
ك  -ف ��رض رس ��وم م�ق��اب��ل خ��دم��ات
البلدية أو االنتفاع بمرافق البلدية
او تعديلها او الغائها.
ل  -وضع اللوائح الخاصة بتنظيم
اعمال املجلس البلدي.
وي�ص��در ال��وزي��ر املختص اللوائح
امل � �ش� ��ار ال� �ي� �ه ��ا ف� ��ي ال� �ب� �ن ��د ( )1ب�ع��د
إقرارها من املجلس البلدي.
 - 2م� ��راق � �ب� ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال � �ق� ��وان �ي�ن
وال �ل��وائ��ح املتعلقة ب �ش��ؤون البلدية
وذلك وفق ألحكام هذا القانون.
 - 3اق� � �ت � ��راح الئ � �ح� ��ة ف� � ��رز ودم � ��ج
ال �ق �س��ائ��م امل�ن�ظ�م��ة ب�ج�م�ي��ع ان��واع �ه��ا
تمهيدا الصداره بمرسوم.
 - 4تقرير امل�ش��روع��ات ومواقعها
ع �م ��ران �ي ��ا وت �ج �م �ي��ل امل� � ��دن وال� �ق ��رى
وال� � �ض � ��واح � ��ي وامل � �ن � ��اط � ��ق وال � �ج� ��زر
وال� � � �ط � � ��رق وال� � � � �ش � � � ��وارع وامل � �ي � ��ادي � ��ن
وتوسعتها.
 - 5ت �ق��ري��ر امل �ن �ف �ع��ة ال �ع��ام��ة وف�ق��ا
لألوضاع التي تقررها احكام قانون
ن� � ��زع امل �ل �ك �ي ��ة واالس � �ت � �ي�ل��اء امل ��ؤق ��ت
للمنفعة العامة.
 - 6ت �ق��ري��ر إن� �ش ��اء امل � ��دن وال �ق��رى
وال� � �ض � ��واح � ��ي وامل � �ن � ��اط � ��ق وال � �ج� ��زر
وال� � � �ط � � ��رق وال� � � � �ش � � � ��وارع وامل � �ي � ��ادي � ��ن
واالسواق واملسالخ واملقابر.
 - 7اب � � � � ��داء ال � � � � ��رأي م � �ق� ��دم� ��ا ف��ي
ك ��ل ال � �ت� ��زام او اح �ت �ك ��ار م��وض��وع��ه
اس� �ت� �غ�ل�ال م ��رف ��ق ع � ��ام ف� ��ي ح� ��دود
اختصاص البلدية.
 - 8مناقشة مشروع ميزانية السنة
امل��ال�ي��ة ال�ج��دي��دة وم �ش��روع الحساب
الختامي للسنة املالية املنتهية.
 - 9ال �ن �ظ��ر ف��ي االق �ت ��راح ��ات ال�ت��ي
ت �ق��دم ف ��ي ش ��أن م ��ن ش� ��ؤون ال�ب�ل��دي��ة

واص� � � � � ��دار ق � � ��رارات � � ��ه او ت ��وص �ي ��ات ��ه
بشأنها.
 - 10ت �ق��ري��ر م �خ �ط �ط��ات امل �ن��اط��ق
وت � �ح� ��دي� ��د اس � �ت � �ع � �م� ��االت االراض � � � ��ي
واس � � �ت � � �ح� � ��داث وت � �ن � �ظ � �ي ��م امل � �ن ��اط ��ق
السكنية واالس�ت�ث�م��اري��ة والتجارية
وال�ص�ن��اع�ي��ة وغ�ي��ره��ا ب�م��ا يتفق مع
املخطط الهيكلي العام للدولة.
 - 11اب � � � ��داء ال � � � ��رأي ف� ��ي م� �ش ��روع
امل� �خ� �ط ��ط ال �ه �ي �ك �ل��ي ال � �ع� ��ام ل �ل��دول��ة
تمهيدا الصداره بمرسوم.
 - 12ت � �ق ��ري ��ر ت� �ن� �ظ� �ي ��م وت � ��وزي � ��ع
ال �ق �ط��ع ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وض ��م واق �ت �ط��اع
ال� �ج� �ي ��وب وال � ��زوائ � ��د امل �ت��رت �ب��ة ع�ل��ى
التنظيم واق� ��رار م �ش��روع��ات تقسيم
وتجزئة االراضي املعدة للبناء وفقا
لالوضاع واالج��راءات التي يحددها
املجلس البلدي.
 - 13قبول التبرعات غير املشروطة
النشطة البلدية بعد موافقة مجلس
الوزراء.
 - 14اقتراح الئحة انظمة السالمة
ل�ل�اف��راد وامل�م�ت�ل�ك��ات وامل ��راف ��ق ال�ع��ام
وم� � � � ��وارد ال� � �ث � ��روة ال� �ع ��ام ��ة ت �م �ه �ي��دا
الص� ��داره� ��ا ب �م��رس��وم وف �ق��ا الح �ك��ام
املرسوم بقانون رق��م  18لسنة 1978
املشار اليه.
 - 15ت �س�م �ي��ة امل � ��دن وال �ض��واح��ي
وامل � �ن ��اط ��ق وي � �ج� ��وز اط� �ل ��اق اس� �م ��اء
االش �خ��اص ع�ل��ى ال �ط��رق وال��وش��ارع
وامليادين وفقا للضوابط والقواعد
التي يضعها مجلس الوزراء.
وي�ج��ب ان يلتزم املجلس البلدي
ع�ن��د امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط��رح م�ش��روع��ات
على ام�لاك ال��دول��ة العقارية بأحكام
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  105لسنة
 1980والقانون رقم  116لسنة 2014
املشار اليهما.
وال ي� � �ج � ��وز ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س اص� � � ��دار
ق��رارات��ه ف��ي امل��وض��وع��ات امل�ع��روض��ة
ع�ل�ي��ه اال ب�ع��د دراس �ت �ه��ا م��ن ال�ج�ه��از
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وع�ل��ى ال�ج�ه��از التفنيذي
رف��ع ال��دراس��ة امل�ش��ار اليها للمجلس
ف� ��ي م � ��دة ال ت � �ج� ��اوز ت �س �ع�ي�ن ي��وم��ا
م ��ن ت ��اري ��خ اخ � �ط� ��اره ك �ت��اب��ة ب�ط�ل��ب
الدراسة وللوزير املختص منح مهلة
اض��اف�ي��ة م�ت��ى وج ��دت م �ب��ررات لذلك
ويلتزم املجلس باصدار ق��رارات��ه في
املواضيع املحالة اليه خالل  90يوما
م ��ن ت ��اري ��خ رف� ��ع دراس� � ��ة ال �ج �ه��از له
ف��إن ان�ت�ه��ت امل ��دة م��ن دون ان يصدر
امل�ج�ل��س ق ��راره ي�ص��در ال��وزي��ر ق��راره
بشأنها ويعتبر نهائيا.
م��ادة  :17ي�ك��ون للمجلس البلدي
ام��ان��ة ع��ام��ة ت�خ�ت��ص ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م
ال� �ف� �ن ��ي واالداري ل � ��ه وع � �ل� ��ى وج ��ه
ال� �خ� �ص ��وص االع� � � � ��داد وال �ت �ح �ض �ي��ر

الج �ت �م��اع��ات��ه ول �ج��ان��ه وح �ض��وره��ا
وت �س �ج �ي��ل م �ح��اض��ره��ا وارش �ف �ت �ه��ا
وت �ن �ظ��م االم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ب� �ق ��رار م��ن
ال � � ��وزي � � ��ر امل � �خ � �ت� ��ص ب � �ع� ��د م ��واف � �ق ��ة
امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي وي� �ت� �ض� �م ��ن ه ��ذا
القرار االحكام التفصيلية العمالها
واختصاصاتها.
وي � � � ��رأس االم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ت �ح��ت
اش � � ��راف رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ام �ي��ن ع��ام
بدرجة وكيل وزارة يعاونه ع��دد من
الوكالء املساعدين يرشحهم رئيس
املجلس البلدي.
وي �س��أل االم�ي��ن ال �ع��ام ع��ن ش��ؤون
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة وم��وظ�ف�ي�ه��ا وي�ك��ون
ل��ه بالنسبة ملوظفي االم��ان��ة العامة
اختصاصات وكيل الوزارة ويحضر
ج �ل �س��ات امل �ج �ل��س ال �ع �ل �ن �ي��ة وي �ج��وز
بموافقة املجلس ان يحضر جلساته
ال �س��ري��ة ول ��ه ان ي�ح�ض��ر اج�ت�م��اع��ات
اللجان بناء على طلبها.
املادة  :19يعتبر العضو غائبا اذا
ان �ص��رف نهائيا م��ن جلسة املجلس
البلدي او اح��دى لجانه من دون اذن
م ��ن ال��رئ �ي��س ول�ل�م�ج�ل��س ان يعتبر
م �س �ت �ق �ي�ل�ا ك � ��ل ع � �ض� ��و ت� �خ� �ل ��ف ع��ن
ح �ض��ور ث�ل�اث ج �ل �س��ات م�ت�ت��ال�ي��ة او
س��ت ج�ل�س��ات م�ت�ف��رق��ة م��ن دون ع��ذر
مقبول.
وي �ص ��در ب��ذل��ك ق� ��رار م ��ن امل�ج�ل��س
ب�ع��د س�م��اع اق ��وال ال�ع�ض��و او اث�ب��ات
غ� �ي ��اب ��ه ع� ��ن ال �ج �ل �س��ة ال� �ت ��ي ح� ��ددت
ل�س�م��اع اق��وال��ه فيها وال ي�ج��وز عقد
هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر
يوما من تاريخ دعوة العضو اليها.
وال يستحق العضو اي مستحقات
مالية عن فترة غيابه.
املادة  :27يتولى مدير عام البلدية
تحت اش��راف ال��وزي��ر املختص ادارة
الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون
وال � �ق� ��وان�ي��ن االخ � � � ��رى ذات ال �ع�ل�اق��ة
ويتولى على وجه الخصوص االمور
التالية:
 - 1تنفيذ قرارات املجلس البلدي.
 - 2دراس � � � ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
تعرض على املجلس البلدي.
 - 3اع � � � � � ��داد م � � �ش � � ��روع امل� �خ� �ط ��ط
ال �ه �ي �ك �ل��ي ال� �ع ��ام ل �ل��دول��ة ف ��ي ح ��دود
االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات امل� � �ق � ��ررة ل �ل �ب �ل��دي��ة
وع� ��رض� ��ه ع �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
وتنفيذه بعد اقراره وصدور املرسوم
الخاص به.
 - 4اع � � � � ��داد م� � �ش � ��روع امل� �ي ��زان� �ي ��ة
وال�ح�س��اب الختامي وع��رض�ه��ا على
املجلس البلدي.
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يشترط في األعضاء باإلضافة إلى الشروط الالزمة لعضوية مجلس األمة حصولهم على مؤهالت جامعية

زيادة أعضاء المجلس البلدي إلى  31عضوا
منهم  20باالنتخاب و 11بالتعيين
تتمة المنشور ص08

 - 5ات� � �خ � ��اذ ال � �ت� ��داب � �ي� ��ر ال�ل��ازم� ��ة
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع� �ل ��ى ص� �ح ��ة ال �س �ك ��ان
وس�ل�ام� �ت� �ه ��م وراح � �ت � �ه ��م ف� ��ي ح� ��دود
اختصاص البلدية والعناية بوجه
خاص باالمور التالية:
أ  -اعمال تنظيف املدن والشوارع
وال � � �ط� � ��رق وامل� � �ي � ��ادي � ��ن وال � �س� ��اح� ��ات
واالرصفة ونقل النفايات.
ب  -هدم املباني اآليلة للسقوط أو
إصالحها وفق اللوائح املنظمة لها.
ج  -منح املوافقات التنظيمية مع
مراعاة اختصاصات الجهات األخرى
وفقا للقوانني واللوائح املنظمة لها.
د  -إص��دار رخص املكاتب وال��دور
الهندسية املحلية املتعلقة بشؤون
البناء واإلشراف عليها.
هـ  -إص��دار رخ��ص البناء ويجوز
ل� �ل� �ب� �ل ��دي ��ة ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص ل � � �ل� � ��إدارات
الهندسية املختصة ب�ش��ؤون البناء
ف � ��ي ال � �ج � �ه ��ات ال �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال � � ��دور
االستشارية املختصة بشؤون البناء
ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص إص � � ��دار ه��ذه
ال��رخ��ص وف�ق��ا ل�ل�ش��روط وال�ض��واب��ط
التي تحددها البلدية.
و  -إص� ��دار ال�ت��راخ�ي��ص ال�خ��اص��ة
ب��زراع��ة ال �س��اح��ات امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة
امل�ل�اص �ق ��ة ل �ب �ي��وت ال �س �ك��ن ال �خ��اص
والنموذجي.
ز  -إص� ��دار ال �ت��راخ �ي��ص ال�خ��اص��ة
ب�م�ظ�لات م��واق��ف ال �س �ي��ارات للسكن
ال � �خ� ��اص وال � �ن � �م ��وذج ��ي وال� �ج� �ه ��ات
الحكومية والخاصة.
ح  -تنظيم الجنائز والدفن ونقل
املوتى واالشراف على املقابر.
ط  -تصنيف وت��رخ�ي��ص مقاولي
ال �ب �ن��اء وال� �ه ��دم وف �ق��ا ل�لائ �ح��ة ال�ت��ي
يصدرها املجلس البلدي.
 - 6ع ��رض ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي عن
أعمال الجهاز التنفيذي على املجلس
البلدي خالل الشهور الثالثة األولى
من كل سنة مالية جديدة.
امل � ��ادة  :34م��ع ع ��دم اإلخ �ل��ال ب��أي
ع �ق��وب��ة أش� ��د م �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
ق��ان��ون آخ ��ر ي�ع��اق��ب ك��ل م��ن أق ��ام من
دون ترخيص أو ج��اوز ع��دد األدوار
املرخص بها بالحبس ملدة ال تجاوز
س�ت��ة أش �ه��ر وب��ال �غ��رام��ة وال�ع�ق��وب��ات
األخ� � � � � ��رى امل � �ن � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف��ي
ال�ف�ق��رت�ين ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة م��ن ه��ذه
املادة حسب األحوال.
وفيما عدا ما تقدم تحدد املراسيم
وال � �ل� ��وائ� ��ح امل � �ش� ��ار إل� �ي� �ه ��ا ف� ��ي ه ��ذا
ال�ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ت��وق��ع على
من يخالف أحكامها بالغرامة التي

الحكومة تطالب بزيادة عدد أعضاء املجلس البلدي

ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على
خمسة آالف دينار.
واس � � �ت � � �ث � � �ن� � ��اء م � � � ��ن ال� � �ع� � �ق � ��وب � ��ات
املنصوص عليها في الفترة السابقة
ويجب أال تقل الغرامة عن ألف دينار
وال ت� �ج ��اوز ع �ش��رة آالف دي� �ن ��ار مع
إزال��ة املخالفة ورد الشيء إل��ى أصله
ل �ك��ل م �ت��ر م��رب ��ع ب �ن ��اء أو اس�ت�ع�م��ال
م�خ��ال��ف ل�ل��وائ��ح امل��رع�ي��ة ف��ي املباني
االستثمارية والتجارية والصناعية
والحرفية والخدمية.
وال ت �ق��ل ال �غ��رام��ة ع��ن أل ��ف دي �ن��ار
وال ت �ج��اوز خ�م�س��ة آالف دي �ن��ار مع
ازال��ة املخالفة ورد الشيء إل��ى اصله
ع��ن ك��ل متر م��رب��ع ب�ن��اء أو استعمال
م�خ��ال��ف ف��ي م�ب��ان��ي ال�س�ك��ن ال�خ��اص
والنموذجي وما في حكمها.
وي�ج��وز أن تتضمن ل��وائ��ح البناء
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ع �ق��وب �ت��ي ال �غ ��رام ��ة
واإلزالة ورد الشيء إلى أصله عقوبة
ال �غ �ل��ق امل��ؤق��ت أو ال �ن �ه��ائ��ي وس�ح��ب
ال �ت ��رخ �ي ��ص ن �ه��ائ �ي��ا أو وق� �ف ��ه مل ��دة
معينة.
ك�م��ا ي �ج��وز أن ت�ت�ض�م��ن امل��راس�ي��م
وال � �ل� ��وائ� ��ح امل � �ش� ��ار إل� �ي� �ه ��ا ب��ال �ف �ق��رة
الثانية من هذه امل��ادة باإلضافة إلى
عقوبة الغرامة عقوبة الغلق املؤقت
وال �ن �ه��ائ��ي أو وق ��ف ال�ت��رخ�ي��ص مل��دة
م�ع�ي�ن��ة أو س �ح �ب��ه ن �ه��ائ �ي��ا واإلزال � ��ة
وت �ص �ح �ي��ح األع � �م� ��ال امل �خ��ال �ف��ة ورد
الشيء إلى أصله حسب األحوال.
وي �ج ��ب ع �ل��ى امل ��ال ��ك ت �ن �ف �ي��ذ ح�ك��م
اإلزال � ��ة ورد ال �ش��يء إل ��ى أص �ل��ه على
نفقته الخاصة وفي حالة عدم قيامه
بتنفيذ حكم اإلزال��ة خ�لال امل��دة التي
تحددها البلدية تتولى البلدية إزالة
املخالفة على نفقة املالك.
وي �ع��اق��ب ب��ال �ح �ب��س م ��دة ال ت��زي��د

على سبع سنوات كل من امل�ق��اول أو
املهندس امل�ش��رف على تنفيذ أعمال
ال �ب �ن��اء امل �س �ن��دة إل �ي��ه ب�ط��ري��ق ال�غ��ش
مما ي��ؤدي إل��ى ه�لاك البناء كليا أو
جزئيا وتكون العقوبة الحبس ملدة
ال تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى
ذل��ك إل��ى ح��دوث وف��اة أو إصابة احد
األشخاص.
امل��ادة  :25يعاقب املخالف بغرامة
ال تقل ع��ن  10دنانير وال تزيد على
 100دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن
تنفيذ ما قضى به الحكم من ازالة أو
تصحيح األعمال أو الهدم أو الترميم
أو التجميل أو رد الشيء إل��ى اصله
وذلك بعد انتهاء املدة التي تحددها
ال� �ب �ل ��دي ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ح� �ك ��م وت �ت �ع��دد
الغرامة بتعدد املخالفات وتبدأ املدة
املقررة للتنفيذ على املالك الجديد من
تاريخ انتقال امللكية إليه وتطبق في
شأن املالك الجديد األحكام الخاصة
بتلك الغرامة .
امل��ادة  :26يكون للموظفني الذين
ي �ع �ي �ن �ه��م ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص ل�ض�ب��ط
املخالفات وفقا ألحكام هذا القانون
وامل � ��راس� � �ي � ��م وال� � �ل � ��وائ � ��ح ال� � �ص � ��ادرة
تنفيذا له حق دخ��ول جميع األماكن
وامل� �ح�ل�ات ال �ع��ام��ة ل�ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ة
وتحرير املحاضر الالزمة وإحالتها
إلى الجهة املختصة.
ول �ه��م إذا ت ��واف ��رت دالئ� ��ل ق��وي��ة
ع �ل��ى ارت� �ك ��اب م �خ��ال �ف��ات ب��ال�س�ك��ن
ال �خ��اص أو م��ا ف��ي ح�ك�م��ه تحرير
تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم
تخطر به جهة التحقيق بواسطة
م��دي��ر ع��ام ال�ب�ل��دي��ة أو م��ن يفوضه
لطلب اإلذن ب��دخ��ول ت�ل��ك املساكن
ف � � ��إذا ت� ��أك� ��د ل �ج �ه ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق أن
ال � � �ض� � ��رورة ت �ق �ت �ض��ي م� �ن ��ح اإلذن

ب � ��ال � ��دخ � ��ول ت� � � � ��أذن ك � �ت� ��اب� ��ة ب ��ذل ��ك
ول � �ل � �م � ��وظ � ��ف امل � �خ � �ت � ��ص ت� �ح ��ري ��ر
محضر باملخالفات وإحالتها إلى
ال�ج�ه��ة املختصة ول�ه��م ف��ي جميع
األحوال أن يستعينوا بأفراد القوة
العامة.
وي �ج��وز مل��دي��ر ع��ام ال�ب�ل��دي��ة او من
ي �ف��وض��ه ع �ن��د ال � �ض� ��رورة ان ي �ص��در
قرارا بغلق املحل او املنشأة املخالفة
في األح��وال التي يجوز فيها الحكم
بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات
بالتنسيق مع الجهات املعنية لوقف
الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه
نهائيا بحسب األحوال.
وملدير عام البلدية او من يفوضه
اتخاذ ما يلزم من إج��راء بالتنسيق
م ��ع ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ل �ق �ط��ع ال �ت �ي��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي وامل � � � ��اء ع� ��ن ال� �ع� �ق ��ارات
امل �خ��ال �ف��ة ب ��أن ��واع� �ه ��ا ل �ح�ي�ن ص ��دور
حكم نهائي في ال��دع��وى أو ق��رار من
ال �ج �ه��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ب�ه��ذا
الشأن.
وي�ح�ظ��ر ع�ل��ى ال �ج �ه��ات املختصة
ب��ال �ب �ل��دي��ة اص� � ��دار ش� �ه ��ادة اوص� ��اف
بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات
املخالفة لالئحة البناء.
امل � � � ��ادة  :37ي � �ج� ��وز ق � �ب� ��ول ط�ل��ب
ال �ص �ل��ح م��ن امل �خ��ال��ف ف�ي�م��ا يتعلق
ب��األف�ع��ال امل�خ��ال�ف��ة ل�ل��وائ��ح البلدية
ال �ت��ي ت�ق��ل ال �غ��رام��ة امل �ق��ررة ل�ه��ا عن
أل ��ف دي �ن ��ار وع �ل��ى م �ح��رر امل�ح�ض��ر
بعد مواجهة املخالف باملخالفة ان
ي�ع��رض عليه الصلح فيها ويثبت
ذل ��ك ف ��ي م �ح �ض��ره وع �ل��ى امل �خ��ال��ف
ال � ��ذي ي��رغ��ب ف ��ي ال �ص �ل��ح ان ي��دف��ع
خ �ل�ال  30ي��وم��ا م ��ن ت ��اري ��خ ع��رض
الصلح عليه الحد األدن��ى للغرامة
املقررة للمخالفة املنسوبة إليه مع

ال ��رس ��وم وامل� �ص ��روف ��ات امل�س�ت�ح�ق��ة
للبلدية ويترتب على الصلح حفظ
محضر املخالفة او انقضاء الدعوى
ال �ج ��زائ �ي ��ة ص �ل �ح��ا وت� �س ��وي ��ة ك��اف��ة
آثارها حسب االحوال.
امل� ��ادة  :39ف��ي ح��ال��ة ح��ل املجلس
تطبيقا ألحكام املادة السابقة تتولى
اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس
ال � � ��وزراء ت �ص��در ب �م��رس��وم م ��ن ذوي
ال��رأي والخبرة واألم��ان��ة وذل��ك لحني
تشكيل امل�ج�ل��س ال�ج��دي��د وال يشمل
اختصاص هذه اللجنة تقرير املنفعة
العامة.
امل � � � � � ��ادة  :40م� � ��ع ع � � � ��دم اإلخ � �ل� ��ال
بالعقوبة املنصوص عليها في املادة
 34م �ك��ررا يستمر ال�ع�م��ل باملراسيم
وال�ل��وائ��ح املعمول بها وف�ق��ا ألحكام
امل � � ��ادة ( )34م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون  5ل�س�ن��ة
 2005ق�ب��ل تعديلها وع�ل��ى الجهات
امل �خ �ت �ص ��ة ت� �ع ��دي ��ل ه� � ��ذه امل ��راس� �ي ��م
وال�ل��وائ��ح وفقا ألح�ك��ام ه��ذا القانون
وإص � ��داره � ��ا خ �ل��ال س �ت��ة اش� �ه ��ر م��ن
تاريخ العمل بأحكامه.
م��ادة ث��ان�ي��ة :ي�ض��اف ال��ى القانون
رقم  5لسنة  2005املشار إليه مادتان
برقمي  6م�ك��ررا و 34م�ك��ررا نصهما
كالتالي:
م � � � ��ادة  6م � � �ك� � ��ررا :ت � �ق� ��دم ط �ل �ب��ات
ال �ت��رش �ي��ح مل�ن�ص�ب��ي رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ونائبه الى رئيس السن.
وي �ك��ون ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س ون��ائ��ب
الرئيس باالقتراع السري باألغلبية
امل�ط�ل�ق��ة ل�لأع �ض��اء ال �ح��اض��ري��ن ف��إذا
ل � ��م ت �ت �ح �ق ��ق ت � �ل ��ك األغ � �ل � �ب � �ي ��ة أع �ي ��د
االنتخاب بني االثنني الحائزين أكثر
األص � ��وات ف ��إذا ت �س��اوى ك�لاه�م��ا في
عدد األصوات تجرى القرعة بينهما
ل �ت �ح��دي��د ال� �ف ��ائ ��ز وإذا ش �غ��ر م�ق�ع��د
أح��ده �م��ا ان �ت �خ��ب امل �ج �ل��س م��ن يحل
محله ال��ى نهاية مدته ويجب اج��راء
االن �ت �خ��اب ف��ي أول جلسة للمجلس
تالية إلعالن قرار خلو مقعد الرئيس
أو نائبه.
م��ادة  34مكررا :مع مراعاة أحكام
املادة  34من هذا القانون يعاقب من
تثبت مسؤوليته من اصحاب املكاتب
او ال ��دور االس�ت�ش��اري��ة الهندسية او
املهندسني او املشرفني او املقاولني
او تابعيهم عن إقامة مبان من دون
ترخيص او االش��راف على تنفيذها
بالحبس م��دة ال تقل عن ستة اشهر
وال ت� �ج ��اوز س �ن �ت�ين ول�ل�م�ح�ك�م��ة ان
تقضي على العائد بأكثر م��ن الحد
األق�ص��ى امل�ق��رر ف��ي تلك امل��ادة بشرط
اال تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا
الحد.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ت�ل�غ��ى امل � ��ادة  26من

القانون رقم  5لسنة  2005املشار إليه.
م��ادة راب�ع��ة :تنقل االختصاصات
التالية من البلدية الى كل من:
 - 1ي �ن �ق��ل ال� � ��ى وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة اخ� �ت� �ص ��اص االش � � ��راف
واملراقبة على التالي:
أ  -االسواق العامة
ب  -امل � �ح �ل��ات ال � �ع ��ام ��ة وامل �ق �ل �ق��ة
للراحة واملضرة للصحة العامة.
ج  -االع �ل��ان ف ��ي االم ��اك ��ن ال�ع��ام��ة
ماعدا االعالنات االستداللية.
د  -الباعة املتجولون.
 - 2ي �ن �ق ��ل ال� � ��ى ال� �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث ��روة السمكية
اخ�ت�ص��اص االش� ��راف وال��رق��اب��ة على
اس��واق االسماك والطيور والدواجن
والحيوانات.
 - 3ينقل الى الهيئة العامة للطرق
والنقل اختصاص االشراف والرقابة
على االعالنات االستداللية.
وت� �س� �ت� �م ��ر ال� � � ��وح� � � ��دات االداري � � � � ��ة
والرقابية والفنية التي تتولى حاليا
االختصاصات املنقولة اعماال لحكم
ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ق��ة ف ��ي م ��زاول ��ة امل �ه��ام
امل �ن��وط��ة ب�ه��ا ت�ح��ت اش� ��راف ال�ب�ل��دي��ة
لحني صدور قرار من مجلس الوزراء
ب �ن��اء ع �ل��ى ع� ��رض ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص
ب ��ال �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة خ �ل�ال س �ن��ة من
ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون بنقل
ال ��وح ��دات ال ��ى ال � � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات
التابعة إليها.
ع�ل��ى ان ي �ص��در امل ��رس ��وم وال �ق��رار
املشار إليهما في الفقرتني السابقتني
خ�ل�ال س �ن��ة م��ن ت��اري��خ ال �ع �م��ل ب�ه��ذا
القانون.
م � � ��ادة خ ��ام� �س ��ة :ي �س �ت �م��ر ال �ع �م��ل
ب��ال �ج��داول امل��راف �ق��ة ل �ل �ق��ان��ون رق ��م 5
ل�س�ن��ة  2005ل �ح�ين ص� ��دور امل��رس��وم
املشار إليه في البند (أ) من امل��ادة 3
من هذا القانون.
م � � � ��ادة س � � ��ادس � � ��ة :ع � �ل� ��ى ال � � � � ��وزراء
 ك� ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه  -ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذاالقانون ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ نشره
ف� ��ي ال � �ج ��ري ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وي �س �ت �م��ر
املجلس بتشكيله الحالي في القيام
ب ��اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ��ه امل� � �ق � ��ررة ف � ��ي ه ��ذا
القانون حتى انتهاء مدته.
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أسئلة نيابية بشأن صدور الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة العامة بين القطاعين العام والخاص

 30سؤاال جديدا من  14نائبا في جلسة الثالثاء
أدرج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة 9
ف�ب��راي��رال�ج��اري  30س ��ؤاال ج��دي��دا من
 14ن��ائ �ب��ا ال ��ى  12وزي � ��را ح �ي��ث ق��دم
النائب د.عبدالله الطريجي  7أسئلة
ال ��ى  4وزراء ي�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب د.ي��وس��ف
الزلزلة حيث قدم  5أسئلة الى  5وزراء
ث��م ال �ن��واب ص��ال��ح ع��اش��ور وع�ب��دال�ل��ه
امل �ع �ي��وف وع � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه واح �م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي وخ�ل�ي��ل اب ��ل وم�ح�م��د طنا
ح �ي��ث ق ��دم ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م س��ؤال�ين
وقدم النواب فيصل الكندري ود.احمد
م� �ط� �ي ��ع وخ � �ل � �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح وراك � � � ��ان
ال �ن �ص��ف وح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي وم��اج��د
موسى سؤاال واحدا لكل منهم.
وقد تنوعت األسئلة ما بني صدور
الالئحة التنفيذية للقانون رق��م 116
لسنة  2014بشأن الشراكة العامة بني
القطاعني العام وال�خ��اص وإن�ج��ازات
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب واملكافأة السنوية للعاملني
ف��ي الجريدة الرسمية الكويت اليوم
وإنهاء ندب بعض املديرين بالتكليف
في قطاع الشؤون الهندسية و الئحة
تنظيم العمل النقابي وأسماء أعضاء
لجنة تخصيص قسائم الصلبوخ في
الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة ومخالفات
القطاع النفطي.
الالئحة التنفيذية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
 7اس�ئ�ل��ة ال ��ى  4وزراء م�ن�ه��ا  4اسئلة
الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ع��ن ص��دور
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون رق��م 116
لسنة  2014بشأن الشراكة العامة بني
القطاعني العام والخاص وقيام العضو
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار في
عام  2014ببيع عقار كويتي في أملانيا
ب�س�ع��ر  9م�ل�اي�ي�ن ي� ��ورو ب�ي�ن�م��ا قيمته
الحقيقية في  2008ما يقارب  22مليون
ي ��ورو وه��ل ت�ل�ق��ت وزارة امل��ال�ي��ة بالغا
ش�ف�ه�ي��ا أو ك�ت��اب�ي��ًا ع��ن أي م �م��ارس��ات
باالستيالء على املال العام بغير وجه
ح��ق ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار أو
الشركات التابعة لها بصورة مباشرة
أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر وال �ش ��رك ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
لتعليم ق�ي��ادة ال�س�ي��ارات ووج��ه س��ؤاال
ال � ��ى وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة ع��ن
م��دى صحة قيام السيد وكيل ال��وزارة
بتوجيه كتاب لديوان الخدمة املدنية
ب �ش��أن اس �ت �ح ��داث ع� ��دد (  ) 2م��راق �ب��ة
جديدة ملكتبه وذل��ك على عكس توجه
ال��دول��ة وص ��دور ق ��رار مجلس ال ��وزراء
بعدم استحداث أي زي ��ادات بالهياكل
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ف ��ي ظ ��ل ت��داع �ي��ات األزم ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة الحالية كما وج��ه س��ؤاال
ال ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ع��ن إن �ج��ازات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب ووجه سؤاال الى
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ع��ن إع� ��داد امل��راس�ي��م
بقوانني.

د.يوسف الزلزلة

المكافأة السنوية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة 5
اس �ئ �ل��ة ال ��ى وزراء االع �ل��ام وال �ش �ب��اب
والتجارة والصناعة واملالية والنفط
واملواصالت والبلدية واالشغال واالمة
فسأل وزير االعالم والشباب عن قيمة
املكافأة السنوية للعاملني في الجريدة
الرسمية الكويت اليوم وسبب إصدار
ق � ��رارات ب��إن �ه��اء ن ��دب ب�ع��ض امل��دي��ري��ن
بالتكليف في قطاع الشؤون الهندسية
وق�ط��اع ال�ش��ؤون اإلداري ��ة وس��أل وزي��ر
التجارة والصناعة عن اسباب صدور
ال� �ق ��رارال ��وزاري رق ��م  346ل�س�ن��ة 2015
ب�ش��أن ل�ج�ن��ة ال�ق�ي��د ال �خ��اص بمراقبي
ال �ح �س��اب��ات ب ��رئ ��اس ��ة وك �ي ��ل ال � � ��وزارة
وس � � ��أل وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات وال �ب �ل��دي��ة
ع��ن ق ��رار إن �ه��اء ع�ق��د ك��اب�تن ط �ي��ار في
الخطوط الجوية الكويتية أمضى 22
عامًا في الخدمة وهل قام مدير دائرة
العمليات باستدعاء املوظف للوقوف
واالط� �ل ��اع ع �ل��ى م ��ا ل ��دي ��ه م ��ن أس �ب��اب
ق�ب��ل ق ��رار إن �ه��اء خ��دم��ات��ه وس ��أل وزي��ر
االشغال واالمة عن االسباب الرئيسية
املسببة لتطاير الحصي بعد هطول
االمطار في السنة املاضية والحالية.
تشكيل لجنة
وج� � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب ص � ��ال � ��ح ع� ��اش� ��ور
س � ��ؤال �ي��ن م� �ن� �ه ��ا س � � � ��ؤال ال � � ��ى وزي � ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ع��ن م��وظ��ف يعمل ب ��اإلدارة

د.عبدالله الطريجي

صالح عاشور

العامة للتحقيقات مصري الجنسية
ت��م ت��رق�ي�ت��ه م��ن رئ �ي��س ت�ح�ق�ي��ق (ب )
إلى رئيس تحقيق ( أ ) دون ق��رار من
الوزير ووجه سؤاال الى وزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ق � ��رار تشكيل
ل �ج �ن��ة اخ �ت �ي��ار األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ن��ة
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم
وال �ث �ق��اف��ة ( ال �ي��ون �س �ك��و) وال� �ش ��روط
املطلوبة لشغل هذا املنصب.

ووج � � � ��ه س � � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ع ��دل
واالوق ��اف ع��ن االس �م��اء امل��رش�ح��ة من
االمانة العامة لالوقاف لشغل وظيفة
االمني العام لالوقاف.

ال�ص�ن��اع�ي��ة امل�س�ح��وب��ة وه��ل ت��م نشر
ال� � �ق � ��رار ال� � �ص � ��ادر ب �س �ح��ب ال �ق �س��ائ��م
املذكورة بالجريدة الرسمية الكويت
اليوم.

قسائم الصلبوخ
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م� ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
سؤالني الى وزير التجارة والصناعه
ع ��ن ت��راخ �ي��ص اس� �ت� �ي ��راد ال �ص �ل �ب��وخ
واألسس القانونية التي على ضوئها
ال �غ��ي وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة س �ح��ب ع� ��دد 4
ق� �س ��ائ ��م ص� �ل� �ب ��وخ وك � �ش ��ف ب��أس �م��اء
أع � �ض � ��اء ل �ج �ن ��ة ت �خ �ص �ي��ص ق �س��ائ��م
الصلبوخ في الهيئة العامة للصناعة
وهل يحق للوزير إستقبال التظلمات
م��ن ق� ��رارات لجنة تخصيص قسائم
ال �ص �ل �ب��وخ أو ات �خ ��اذ ق� ��رار ب�م�ن��ح او
سحب قسائم الصلبوخ منفردا.

مخالفات القطاع النفطي
وج � ��ه ال� � �ن � ��واب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري
ود.اح � �م � ��د م �ط �ي��ع وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
وراك � ��ان ال�ن�ص��ف وح �م��دان ال�ع��ازم��ي
وم ��اج ��د م��وس��ى س � ��ؤاال واح� � ��دا لكل
م�ن�ه��م ف �س��أل ال �ك �ن��دري وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
وال �ن �ف ��ط ع ��ن ج �م �ي��ع ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي
توصلت إليها لجنة التحقيق التي
شكلها وزير النفط السابق برئاسته
للنظر فيما أورده دي��وان املحاسبة
ح��ول م�لاح�ظ��ات وم�خ��ال�ف��ات القطاع
ال�ن�ف�ط��ي وس� ��أل م�ط�ي��ع وزي� ��ر ال �ع��دل
واالوق� � � � � ��اف ع � ��ن ال� �س� �ن ��د ال �ق ��ان ��ون ��ي
الس�ت�ب�ع��اد خ��ري�ج��ي ك�ل�ي��ة ال�ش��ري�ع��ة
م��ن التعيني ف��ي وظيفة وك�ي��ل نيابة
ب � � ��وزارة ال� �ع ��دل م ��ع ال �ت ��زوي ��د ب�ب�ي��ان
شامل بعدد القضاة ووك�لاء النيابة
م��ن خ��ري �ج��ي ال �ش��ري �ع��ة م �ن��ذ ص��دور
قانون تنظيم القضاء وحتى تاريخه
وسأل الصالح وزير االشغال واالمة
عن أسماء جميع العاملني الحاصلني
على مؤهالت جامعية للذين مازالوا
ب��ال �خ��دم��ة وح �ص �ل��وا ع �ل��ى م��ؤه�لات
ع �ل �م �ي��ة م� ��ن خ� � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت وس� ��أل
ال �ن �ص��ف وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن
اإلج��راءات املتبعة ل��دى وزارة املالية
ب� �ش ��أن ح �ص��ر ال� �ش ��رك ��ات امل �س �ت �ح��ق
عليها الرسوم التي تفرضها الدولة
وسأل حمدان العازمي وزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن اص � ��دار ق ��رار
بتشكيل لجنة الختيار رئيس قسم
ال�ت��رب�ي��ة ال�ب��دن�ي��ة وال��ري��اض�ي��ة بكلية
ال�ت��رب�ي��ة األس��اس�ي��ة وم��ا م��دى صحة
ص��دور حكم قضائي نهائي بإلغاء
قرار تعيني رئيس القسم الحالي من
منصبه وسأل موسى وزير االشغال
وشؤون االمة عن مدى صحة تعاقد
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة م ��ع إح ��دى
الشركات لتتولى القيام باإلعالنات
الخاصة بالهيئة.

الئحة تنظيم العمل النقابي
وج��ه ع��ادل ال�ج��ارال�ل��ه س��ؤال�ين الى
وزير الشؤون االجتماعية والتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ع ��ن ق � ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة رق� ��م 2015 / 1470
ب�ش��أن الئ�ح��ة تنظيم ال�ع�م��ل النقابي
و األس �ب��اب وامل �ب��ررات ال�ت��ي أدت ال��ى
امتناع الهيئة العامة للقوى العاملة
م ��ن إص � ��دار ش� �ه ��ادة مل ��ن ي �ه �م��ه األم ��ر
للمجلس التنفيذي الجديد املنتخب
لالتحاد العام لعمال الكويت.
شركة صحارى الكويت
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
س � ��ؤال �ي��ن م� �ن� �ه ��ا س� � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � ��ر
االع � � �ل� � ��ام وال � � �ش � � �ب� � ��اب ع � � ��ن ط �ب �ي �ع��ة
العالقة التعاقدية بني ن��ادي الصيد
والفروسية وشركة صحارى الكويت
وه��ل ش��رك��ة ص�ح��ارى ال�ك��وي��ت تملك
م �ش��روع م ��روج ف��ي منطقة صبحان

 37جوابا جديدا لـ  10وزراء
أدرج في كشف االجوبة الوارد
ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت ع �ل��ى ج ��دول
اعمال جلسة الثالثاء  9نوفمبر
ال�ج��اري  37جوابا جديدا لـ 10
وزراء م �ن �ه��ا  16ج ��واب ��ا ل��وزي��ر
التربية والتعليم العالي د.ب��در
العيسى و 5اجوبة لوزير العدل
واالوق � ��اف ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع و4
أجوبة لكل من وزراء املواصالت
وال � �ب � �ل� ��دي� ��ة وامل � ��ال� � �ي � ��ة وال� �ن� �ف ��ط

مخالفات القطاع
النفطي والئحة
تنظيم العمل
النقابي والترقيات
وقسائم الصلبوخ
محاور أسئلة
النواب

و 3أج � ��وب � ��ة ل � ��وزي � ��ر االش � �غ� ��ال
وش� � ��ؤون االم � ��ة د.ع� �ل ��ي ال�ع�م�ي��ر
وج � ��واب واح � ��دا ل �ك��ل م ��ن وزراء
الداخلية والخارجية والتجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة وال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
مجلس الوزراء والكهرباء واملاء
وال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
والتخطيط.

لجنة الترقيات
وجه النائب خليل أبل سؤالني الى
وزي��ر التربية و التعليم عن الالئحة
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال � �ت ��رق � �ي ��ات ب ��األق � �س ��ام
ال�ع�ل�م�ي��ة ب�ك�ل�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس��اس �ي��ة
بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب ونسخة م��ن ق��رار تشكيل
أع� �ض ��اء ل �ج �ن��ة ال �ت��رق �ي��ات ال �خ��اص��ة
ب�ق�س��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ع�ل�ي��م ووج��ه
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الصحة عن بيانات
تتعلق بوظيفة اح��د القانونيني في
إدارة الشؤون اإلداري��ة بالوزارة وما
يتعلق ببيانات متكاملة للموظفني
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن وغ � � �ي� � ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
الحاصلني على ش�ه��ادات جامعية (
ليسانس ال�ح�ق��وق وال�س�ي��اس��ة ) في
شأن خطة اإلحالل.
خطط التنمية
وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا س��ؤال�ين
م �ن� �ه ��ا س� � � ��ؤال ال � � ��ى وزي� � � ��ر ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل و ال�ت�خ�ط�ي��ط
ع��ن أس �م��اء ال �ش��رك��ات واألف� � ��راد ممن
ي� ��وج� ��د ل ��دي � �ه ��م ك� � �ف � ��االت وإق � ��ام � ��ات
ألك�ث��ر م��ن  500ع��ام��ل وه��ل ل��دى ه��ذه
الشركات مناقصات كبيرة كمشروع
خ �ط��ط ال �ت �ن �م �ي��ة ووج� � ��ه س� � ��ؤاال ال��ى
وزي��ر التجارة والصناعة عن أسماء
أص� �ح ��اب ج �م �ي��ع ق �س��ائ��م ال �ص�ل �ب��وخ

االسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  9فبرابر
م

النائب

عدد
االسئلة

1

عبدالله الطريجي

7

2

يوسف الزلزلة

5

3

صالح عاشور

2

4

عادل الجارالله

2

5

عبدالله املعيوف

2

6

أحمد القضيبي

2

7

محمد طنا

2

8

خليل أبل

2

9

فيصل الكندري

1

10

راكان النصف

1

11

احمد مطيع

1

12

خليل الصالح

1

13

حمدان العازمي

1

14

ماجد موسى

1

اإلجمالي

30

االجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  9فبراير
الوزارة

اجمالي
االجوبة

التربية
والتعليم العالي

16

العدل واألوقاف

5

املواصالت والبلدية

4

املالية والنفط

4

األشغال
وشؤون االمة

3

الداخلية

1

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

1

التجارة والصناعة

1

الدولة
والكهرباء واملاء

1

الخارجية

1

االجمالي
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جدول األعمال

11

أدرجت على جدول أعمال جلسة غد الثالثاء

 11اقتراحا برغبة لـ  6نواب

 11اق�ت��راح��ا برغبة قدمها  6ن��واب
وادرج� � ��ت ع �ل��ى ج� ��دول ج�ل�س��ة اع �م��ال
غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء وت �ض �م �ن��ت اق� �ت ��راح ��ات
ف��ي ال �ج��وان��ب ال�ص�ح�ي��ة والتعليمية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة وال �خ��دم��ات �ي��ة
وت� �ن ��وع ��ت ف �ي �م��ا ب �ي�ن ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ل��دراس��ة ظ��اه��رة امل �خ��درات وامل��ؤث��رات
ال �ع �ق �ل �ي��ة واع � � � ��ادة ص �ي ��اغ ��ة م �ع��اي �ي��ر
ت� �ص� �ن� �ي ��ف االع � � ��اق � � ��ة وت �ش �خ �ي �ص �ه��ا
وت� �خ� �ص� �ي ��ص أرض ل � �ص � �ف ��اة اإلب � ��ل
ومرابطها في منطقة رحية وإنشاء
فرع لبنك االئتمان في بعض املناطق
وت ��وس �ع ��ة ش � � ��وارع وزي� � � ��ادة امل �ك��اف��أة
ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة وب� � ��دل ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل
للكويتيني اف ��راد الهيئة التمريضية
ب � � � � ��وزراة ال� �ص� �ح ��ة وت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ج ��زر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة واس� �ت� �غ�ل�ال� �ه ��ا ك ��واج �ه ��ة
س �ي��اح �ي��ة وف �ي �م ��ا ي �ل ��ي االق� �ت ��راح ��ات
برغبة بالتفصيل:
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي 3اقتراحات برغبة في شأن الحاق إدارة
ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ك��ل ال� ��وزارات
م�ب��اش��رة ت�ح��ت إدارة مكتب ك��ل وزي��ر
وال� �س� �م ��اح ل �ك��ل ال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا م��ن
امل �خ �ت �ص�ين ب �م��راق �ب��ة ع �ق ��ود ال� � ��وزارة
امل �ب��رم��ة م ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وغ �ي��ره
ب��ال �ت��واص��ل م ��ع ال ��وزي ��ر م �ب��اش��رة في
ش��أن اي مالحظة او تجاوز إداري أو
مالي ف��ي العقود املبرمة ب�ين ال��وزارة
والقطاع الخاص وتشكيل لجنة تضم
م�م�ث�ل�ين ع��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت وم��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي

الرغبات المدرجة
على جلسة  9نوفمبر
النائب

العدد

عسكر العنزي

3

محمد طنا

3

د .أحمد مطيع

2

صالح عاشور

1

مبارك الخرينج

1

د .محمد الحويلة

1
11

جانب من إحدى جلسات املجلس

املالية بقضايا الشباب لدراسة ظاهرة
امل�خ��درات وامل��ؤث��رات العقلية واقتراح
ال��وس��ائ��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت��وع �ي��ة ال�ش�ب��اب
باآلثار الخطيرة للمخدرات واملؤثرات
ال�ع�ق�ل�ي��ة ع�ل��ى ص�ح�ت�ه��م ومستقبلهم
ووض��ع ال�ح�ل��ول الكفيلة ملنع انتشار
ه � ��ذه االف � � � ��ات ال � �ت ��ي ت � �ه ��دد م�س�ت�ق�ب��ل
ال �ش �ب��اب واي �ج��اد خ�ط��ة م�ش�ت��رك��ة بني
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة مل �ح��ارب �ت �ه��ا وال �ح��د
منها واعادة صياغة معايير تصنيف
االع� � ��اق� � ��ة وت �ش �خ �ي �ص �ه ��ا ب �م �ش ��ارك ��ة
ال� �ج� �ه ��ات ال �ع ��ام �ل ��ة ب �م �ج ��ال االع ��اق ��ة
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ال �ش��روط وال�ض��واب��ط

ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى االم �ت �ي ��ازات واي �ق��اف
املدارس غير املرخصة لتعليم وتدريب
املعاقني وفصل ملفات االبناء املعاقني
ك�ل�ا ع �ل��ى ح ��دة واع �ط ��اؤه ��م روات �ب �ه��م
ك��أق��ران �ه��م دون ت�خ�ف�ي��ض واس�ت�ث�ن��اء
ال �ب��دون ح�س��ب م ��ادة ( )2م��ن ال�ق��ان��ون
رق� ��م ( )8ل �س �ن��ة  2010ب �ش ��أن ح �ق��وق
االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة واع�ط��اؤه��م
املساعدات املالية وتقديم الخدمات.
 ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ح � �م ��د ط � �ن� ��ا 3اقتراحات برغبة في ش��أن تخصيص
أرض ل �ص �ف��اة اإلب � ��ل وم��راب �ط �ه��ا في
م�ن�ط�ق��ة رح �ي��ة ان ت �ك��ون ه ��ذه االرض

ب��أج��ور رم��زي��ة ت�ح��دده��ا وزارة املالية
وأن ي �س �م��ح ل � ��رب األس� � � ��رة ب ��اإلن ��اب ��ة
ع��ن أس��رت��ه ف��ي ح��ال ت�ج��دي��د البطاقة
االم � �ن � �ي� ��ة م � ��ع ت ��وق� �ي� �ع ��ه ع� �ل ��ى ت �ع �ه��د
بوجود الشخص املعني داخ��ل البالد
وأن يتم رب��ط إج ��راء تجديد البطاقة
ب ��إدارة امل�ن��اف��ذ إلكترونيا بحيث يتم
ت �ج��دي��د ال �ب �ط��اق��ة ل �ل �م��راج��ع ب�س�ه��ول��ة
وي � �س� ��ر وت� �خ� �ص� �ي ��ص أرض ل� �ح ��راج
السيارات بالقرب من الدائري السابع
مع مراعاة أن تكون مجهزة بخدمات
الفحص الفني وامل��رور وأف��رع للبنوك
املحلية وي �ك��ون اس�ت�ئ�ج��ار امل�س��اح��ات

ف��ي ال �ح��راج ب��أس�ع��ار ت�ح��دد ب�ق��رار من
وزي ��ر امل��ال�ي��ة وأن ت�ك��ون األول��وي��ة في
ت�خ�ص�ي��ص امل �س ��اح��ات ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن
وأب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات وغ� �ي ��ر م �ح��ددي
الجنسية.
 ق� � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .أح � �م� ��د م �ط �ي��عاقتراحني اثنني برغبة باالستعجال
في إنشاء فرع لبنك االئتمان متكامل
ال �خ��دم��ات ف��ي م��دي�ن��ة ص �ب��اح االح�م��د
السكنية وقيام بنك االئتمان الكويتي
بزيادة قيمة دفعات القرض اإلسكاني
وت�ق�ل�ي��ل ع ��دد ه ��ذه ال��دف �ع��ات لقاطني
مدينة صباح االحمد.

 5اقتراحات بقوانين لـ  4نواب
 5اقتراحات بقوانني قدمها  4نواب
وادرج � ��ت ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال جلسة
غد الثالثاء وفيما يلي تفاصيل تلك
االقتراحات:
 ف��ي ش ��أن ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ق��دمال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي اق �ت ��راح�ي�ن
ب �ق��ان��ون ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة من
امل��رس��وم األم�ي��ري رق��م  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية بإضافة
ب �ن ��دان ل �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
فيما يخص الشهداء من غير محددي
ال �ج �ن �س �ي��ة وأب �ن��ائ �ه��م وال �ع �س �ك��ري�ين
وأبنائهم من غير محددي الجنسية
الذين شاركوا بحرب تحرير الكويت
وت �ح��دي��د ال �ع ��دد ال� ��ذي ي �ج��وز منحة
الجنسية الكويتية سنة .2016
 ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ق��دمالنائب عادل الخرافي اقتراحا بقانون

باضافة م��ادة جديدة برقم  16مكررا
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 ف � ��ي ش � � ��أن ذوي االع� � ��اق� � ��ة ق ��دمال �ن��ائ��ب م ��اض ��ي ال� �ه ��اج ��ري اق �ت��راح��ا
بقانون بتعديل املادة  18من القانون
رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش ��أن ح�ق��وق
األش � �خ � ��اص ذوي اإلع � ��اق � ��ة ب ��ال �ت ��زام
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة وال �ه �ي �ئ��ة
العامة للشباب بإقامة االندية ومراكز
األن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة وغ �ي��ره��ا ل��ذوي
اإلعاقة وفق مواصفات عاملية.
 في ش��أن الخطوط الكويتية قدمال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا اق�ت��راح��ا بقانون
بتعديل بعض احكام القانون رق��م 6
لسنة  2008في شأن تحويل مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية الى شركة
مساهمة «املستثمر االستراتيجي».

االقتراحات
بقوانين المدرجة على
جلسة  9نوفمبر
النائب

العدد

عسكر العنزي

2

عادل الخرافي

1

ماضي الهاجري

1

محمد طنا

1
5

االقتراحات النيابية تنتظر تصويت املجلس عليها

 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ص � ��ال � ��ح ع ��اش ��وراقتراحا برغبة بتوسعة شارع ناصر
امل � �ب � ��ارك امل � �ع � ��روف ب � �ش� ��ارع امل � � ��دارس
بمنطقة الرميثية ليتحول من حارتني
إلى ثالث حارات.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��جاقتراحا برغبة في شأن زيادة املكافأة
ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة وب� � ��دل ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل
الحالية بنسبة  % 50للكويتيني افراد
الهيئة التمريضية العاملني ب��وزراة
الصحة.
 ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ةاقتراحا برغبة في شأن تطوير الجزر
ال �ك��وي �ت �ي��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا ال � ��ى واج �ه ��ة
ح� �ض ��اري ��ة واق� �ت� �ص ��ادي ��ة وس �ي��اح �ي��ة
ح ��دي� �ث ��ة واالس � �ت � �ث � �م� ��ار ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
ال �س �ي��اح��ي ول �ي �ك��ون ب �ك��اف��ة م�ق��وم��ات��ه
اح��دى رك��ائ��ز االق�ت�ص��اد الكويتي بما
يحقق اعلى العوائد على املستويات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ل �ل �ك��وي��ت وال �ت ��وس ��ع ف ��ي امل �ش��روع��ات
السياحية وتوفير االراض��ي وتطوير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع ال�ق��ائ�م��ة
وت �ف �ع �ي��ل وت� �ح ��دي ��ث االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ل �س �ي��اح��ة وان � �ش� ��اء ك �ي��ان
م �س �ت �ق��ل ل �ل �س �ي��اح��ة ي �ت��ول��ى ادارت� �ه ��ا
واالش � � � � ��راف ع �ل ��ى ب ��رام �ج �ه ��ا وي �ض��ع
ال �خ �ط��ط امل��ؤج �ل��ة م ��وض ��وع ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وذل � � ��ك ب� �م� �ش ��ارك ��ة ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص
وال��ذي يعد دوره جوهريا في تطوير
السياحة.
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المالية تنجز تقريرها بشأن تقييم كفاءة
وفاعلية النظم التشغيلية في هيئة الصناعة
أن� �ج ��زت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ت �ق ��ري ��ره ��ا ال �س��اب��ع
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
عن تقرير دي��وان املحاسبة الخاص
ب �ت �ق �ي �ي��م ك � �ف � ��اءة وف ��اع� �ل� �ي ��ة ال �ن �ظ��م
التشغيلية للهيئة العامة للصناعة
 ال� � �ج � ��زء ال � �ث� ��ان� ��ي (ن � �ظ� ��م ال ��رق ��اب ��ةالداخلية).
وق��د اط�ل�ع��ت اللجنة فيهما على
ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��دي� � ��وان ح� �ي ��ث ت� �ب�ي�ن ل�ه��ا
ان ��ه ي �ه��دف ال ��ى ال�ت�ح�ق��ق م��ن ك�ف��اءة
وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ل �ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
ال��داخ �ل �ي��ة وق ��د اوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر ان
الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة ه��ي هيئة
ع� ��ام� ��ة ذات ش �خ �ص �ي ��ة اع� �ت� �ب ��اري ��ة
م �س �ت �ق �ل��ة ول� �ه ��ا م �ي��زان �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة
تأسست ع��ام  1997بموجب قانون
ال � �ص� �ن ��اع ��ة رق � � ��م  56ل� �س� �ن ��ة 1996
وتختص الهيئة بما يلي:
 تطوير وتوجيه قطاع الصناعةالتحويلية في دولة الكويت.
 ص � � �ي� � ��اغ� � ��ة خ � � �ط� � ��ة ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ةالصناعية تتضمن تحديدا واضحا
الستراتيجيات التصنيع وتوجهات
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة وت �ش �ج �ي��ع
ال � �ص � �ن� ��اع� ��ات امل� �ح� �ل� �ي ��ة وت ��وس� �ي ��ع
القاعدة االنتاجية لتشمل منتجات
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت � �خ� ��دم االق� �ت� �ص ��اد
واالمن الوطني.
 ت� �ع� �م� �ي ��ق ال� � ��وع� � ��ي ال� �ص� �ن ��اع ��يل� � ��دى امل� ��واط � �ن �ي�ن م� ��ن خ� �ل��ال اع� � ��داد
ال � � ��دراس � � ��ات ال �ص �ن ��اع �ي ��ة وت �ح��دي��د
ال� �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة وال�ت�ن�س�ي��ق
ب�ين ال�ص�ن��اع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي دول
ال�خ�ل�ي��ج ب�ه��دف ال�ت�ك��ام��ل الصناعي
االقليمي.
كما ت�ط��رق التقرير ال��ى الفحص

الذي قام به الديوان لتقييم عناصر
الرقابة الداخلية واملتمثلة في اآلتي:
 - 1بيئة الرقابة من خالل:
أ  -الخطة االستراتيجية للهيئة.
ب  -الهيكل التنظيمي.
ج  -الوصف الوظيفي.
د  -سياسات وممارسات امل��وارد
البشرية.
هـ  -التطوير والتدريب.
 - 2املعلومات واالتصاالت.
 - 3املراقبة.
ق��دم امل�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي للجنة عرضا
تقديميا (مرفق رقم  )1حول عناصر
ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة ال ��واردة ف��ي تقرير دي��وان
املحاسبة يلخص مكونات التقرير.
وت�ب�ين للجنة نتائج تقييم هذه
العناصر على النحو اآلتي:
اوال :بيئة الرقابة
أ  -الخطة االستراتيجية للهيئة:
 ع ��دم وج ��ود رؤي ��ة واض �ح��ة فيالخطة االستراتيجية تعكس توجه
الهيئة في تنمية القطاع الصناعي
وك� ��ذا ع ��دم رب �ط �ه��ا ب�خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
للدولة باهداف يمكن تنفيذها خالل
فترة زمنية محددة.
 لم تتضمن الخطة االستراتيجيةن �س��ب وم� ��ؤش� ��رات ق �ي��اس لتحقيق
ال �غ��اي��ة وااله� � ��داف وم� �ح ��اور ال�ع�م��ل
وال� �س� �ي ��اس ��ات امل ��وض ��وع ��ة ك �م ��ا ان
آل�ي��ات تنفيذ الخطة االستراتيجية
اعدت بصورة عامة.
 ل � ��م ي� �ت� �ب�ي�ن ان اع� � � � ��داد ال �خ �ط��ةاالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت ��م وف �ق��ا للتحليل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ال ��رب ��اع ��ي (SWOT
 )ANALYSISلتحديد ن�ق��اط القوة
وال� �ض� �ع ��ف ال � �ف� ��رص وال� �ت� �ه ��دي ��دات
وت �ح �ل �ي��ل امل �خ��اط��ر امل �ح �ت �م �ل��ة ال�ت��ي

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

ت��واج �ه �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ل�ت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
فرص او الحد من آثارها السلبية.
 نقص ال�ك��وادر ببعض االداراتوذل � ��ك الع� � ��داد خ �ط��ط ت �ع �ك��س رؤي ��ة
ادارتها املستقبلية وكيفية تحقيقها
على املدى البعيد.
ي �ت �ب�ي�ن م� ��ن ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن�ظ �ي �م��ي
للهيئة ما يلي:
 ع� ��دم وج � ��ود وح � ��دة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ةالدارة املخاطر تتبع مجلس االدارة
لتحديد املخاطر املرتبطة بالقطاع
ال �ص �ن��اع��ي ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
وذل � � ��ك وف � �ق� ��ا الث � ��ره � ��ا واح �ت �م��ال �ي��ة
ح��دوث �ه��ا ح �ت��ى ت�ت�ض�م�ن�ه��ا ال�خ�ط��ة
االستراتيجية للهيئة.
 ال� �ت ��وس ��ع االف � �ق� ��ي ف� ��ي ال �ه �ي �ك��لالتنظيمي للهيئة نتج عنه انشاء
اق � � �س � � ��ام ق � �س� ��م ش � � � � ��ؤون امل � �ج ��ال ��س
وق�س��م دع��م ال �ق��رار ومكتب التمثيل
ال �ت �ج ��اري ل ��م ي �ت �ب�ين وج � ��ود اع �م��ال
ب �ه ��ا او اج � � � � ��راءات ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وق ��د
ت ��م اس �ت �ث �ن��اؤه��ا م ��ن ن �ظ��ام ال �ج��ودة
املتكامل للهيئة.
ج  -الوصف الوظيفي:
لم تحدد بعض بطاقات الوصف

ال��وظ�ي�ف��ي ال�ت�خ�ص��ص امل �ط �ل��وب في
اشتراطات شغل الوظيفة حيث انها
اش �ت��رط��ت ت�خ�ص�ص��ا م�ن��اس�ب��ا فقط
مما ي��ؤدي ال��ى ع��دم تعيني موظفني
م �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي م� �ج ��ال ال��وظ �ي �ف��ة
الداء اعبائها بالصورة االمثل.
ع� � � � � � � ��دم ت � � � �ن� � � ��اس� � � ��ب امل� � � � ��ؤه � �ل � ��ات
وال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ل �ع��دد 15
وظيفة اشرافية مع اشتراطات شغل
الوظيفة الواردة بالوصف الوظيفي
املعتمدة بالهيئة في عام  2014حيث
ي��وج��د ع� ��دد  5اش ��راف �ي�ي�ن م��ؤه�ل�ه��م
بدرجة ثانوية عامة او دبلوم وهذا
يخالف املؤهل املطلوب وهو الدرجة
الجامعية كما يوجد عدد  10وظائف
اش ��راف� �ي ��ة ت �خ �ص �ص��ات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة
ل �ي �س��ت ل �ه ��ا ع�ل�اق ��ة ب �ط �ب �ي �ع��ة ع�م��ل
االدارات واالق�س��ام التي يشغلونها
االمر الذي يؤثر على كفاءة وفاعلية
تلك االدارات او االقسام.
د -سياسات وم�م��ارس��ات امل��وارد
البشرية:
 التوزيع النسبي ملوظفي الهيئة:ت��دن��ي ع��دد موظفي ق�ط��اع تنمية
ال� � �ص � ��ادرات ال �ص �ن��اع �ي��ة ح �ي��ث ب�ل��غ

ع� ��دده� ��م  27م ��وظ� �ف ��ا ب �ن �س �ب��ة ٪ 3
فقط م��ن اج�م��ال��ي العاملني ف��ي عام
 2013االم � ��ر ال � ��ذي ال ي �ت �ن��اس��ب مع
تحقيق ه��دف الهيئة ف��ي املساهمة
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي م ��ن خ�ل�ال
خ �ل��ق ف ��رص اس �ت �ث �م��اري��ة ص�ن��اع�ي��ة
وزيادة حصة الصادرات الصناعية
الكويتية في االسواق العاملية.
احتياجات الهيئة من املوظفني:
 ت�ع��ان��ي ال�ه�ي�ئ��ة ن�ق�ص��ا ف��ي ع��ددامل ��وظ� �ف�ي�ن ع �ل��ى م �س �ت��وى اج �م��ال��ي
عدد االدارات بلغ نحو  105موظفني
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 11م� ��ن اج� �م ��ال ��ي ع ��دد
امل��وظ �ف�ي�ن ب �ت �ل��ك االدارات وه� ��و م��ا
يؤثر على كفاءة أداء األعمال املنوط
بها كل ادارة.
هـ  -التطوير والتدريب:
 ِق� َ�دم دليل نظام التدريب واملعدمنذ عام  1999ويحتاج الى تحديث
ملواجهة التغيرات التي ط��رأت على
لوائح التدريب الحالية.
 ع��دم وج��ود خطة استراتيجيةت �ت �ض �م��ن اه ��داف ��ا واض� �ح ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ق��اب �ل��ة ل �ل �ق �ي��اس ي �ت��م رب ��ط اه��داف �ه��ا
بالبرامج التدريبية حال دون تنفيذ

نص الئحة التدريب في هذا الصدد
حيث يتم وض��ع خطة ال�ت��دري��ب من
خ �ل��ال م �خ��اط �ب��ة االدارات امل�ع�ن�ي��ة
باحتياجاتها التدريبية ملوظفيها
وت�ق��وم ادارة ال�ت��دري��ب بالعمل على
توفير تلك البرامج.
ثانيا :املعلومات واالتصاالت
 ص �ع��وب��ة ق �ي ��ام ادارة ال�ت�ن�م�ي��ةوال� � � ��دع� � � ��م ال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة
م ��وق ��ع م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة
ب� �ص� �ف ��ة م� �س� �ت� �م ��رة ل� �ل� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى
آخ ��ر م �س �ت�ج��دات ال �ق��وان�ي�ن ال��دول �ي��ة
لتجنب مخالفتها يشير الى ضعف
املعلومات واالتصاالت.
 ع��دم إمل ��ام الكثير م��ن الكياناتال �ص �ن��اع �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ب��االت �ف��اق �ي��ات
ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ظ��اه��رة اإلغ ��راق
ي � �ش � �ي� ��ر ال � � � ��ى وج� � � � � ��ود ض� � �ع � ��ف ف��ي
املعلومات واالت �ص��االت ب�ين الهيئة
وتلك الكيانات الصناعية وما ينتج
ع �ن��ه م ��ن اق ��ام ��ة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� ��دول
العديد من القضايا على الهيئة.
 غ � �ي ��اب ال� � �ح � ��وار امل� �ش� �ت ��رك ب�ينالقطاعني العام والخاص بخصوص
امل�ش��ارك��ة ف��ي تنفيذ االستراتيجية
ال � � �ت � � �ص� � ��دي� � ��ري� � ��ة ي � � ��وض � � ��ح ض� �ع ��ف
امل �ع �ل ��وم ��ات واالت� � �ص � ��االت ب�ي�ن�ه�م��ا
وأثره السلبي على سياسات الهيئة
في تنمية وترويج الصادرات.
ثالثا -املراقبة:
 م �ش��ارك��ة امل��راق �ب�ي�ن ال��داخ �ل �ي�ينب� ��ال � �ل � �ج� ��ان ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ك ��أع� �ض ��اء
وتوقيعهم على محاضر اجتماعات
اللجنة يخل باستقاللية املراقبني
ال��داخ �ل �ي�ي�ن ب � � � ��اإلدارة ح �ي��ث إن م��ن
مهامهم الوظيفية الرقابة على تلك
اللجان.

التوصيات
 ال � � �ع � � �م� � ��ل ع � � �ل� � ��ى وض� � � � � ��ع خ� �ط ��ةاستراتيجية واض��ح املعالم ومحددة
ت� �ع� �ك ��س ه � � ��دف ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ت �ن �م �ي��ة
ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي م��ن خ�ل�ال تحديد
آل�ي��ات تنفيذها وقياسها وموضحا
فيها ن�ق��اط ال�ق��وة وال�ض�ع��ف وتحليل
املخاطر املحتملة لتحويلها الى فرص
او تفاديها للحد من آثارها السلبية.
 العمل على انشاء وحدة تنظيميةإلدارة امل�خ��اط��ر تتبع مجلس االدارة
ل�ت�ح��دي��د امل�خ��اط��ر امل��رت�ب�ط��ة بالقطاع
ال�ص�ن��اع��ي ال�ت��ي ق��د ت��واج�ه�ه��ا الهيئة
وذل � � � ��ك وف � �ق � ��ا ألث � ��ره � ��ا واح� �ت� �م ��ال� �ي ��ة
حدوثها.

 دراس� � � ��ة م � ��دى ام �ك ��ان �ي ��ة ت �ع��دي��لالهيكل التنظيمي للهيئة للحد من
ال �ظ ��واه ��ر ال�س�ل�ب�ي��ة ل �ل �ت��وس��ع االف �ق��ي
والذي نتج عنه وجود اقسام ال يوجد
ف �ي �ه��ا اع �م ��ال او اج � � ��راءات تشغيلية
وم ��دى ام�ك��ان�ي��ة دم��ج ب�ع��ض االدارات
ال �ت��ي ال ي��وج��د اخ �ت�ل�اف ك�ب�ي��ر بينها
في طبيعة العمل في كيان واح��د بما
ي �ع��ود ب��االي �ج��اب ع�ل��ى اداء منظومة
العمل بالهيئة.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى وض � � ��ع ت��وص �ي��فوظ� �ي� �ف ��ي واض� � � ��ح وم � �ك� ��ام� ��ل ل �ج �م �ي��ع
الوظائف املطلوبة باالدارات املختلفة
بالهيكل التنظيمي م�م��ا ي�س��اه��م في

وج��ود تخطيط سليم للقوى العاملة
ل�ت�ح��دي��د االح �ت �ي��اج��ات امل �ط �ل��وب��ة من
اع ��داد ون��وع �ي��ات ال��وظ��ائ��ف املطلوبة
لتحقيق االه��داف الحالية واملنشودة
في املستقبل واتخاذ التدابير الالزمة
لتوفير تلك االحتياجات.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ن��اس��ب امل��ؤه��ل معم �ت �ط �ل �ب��ات ال ��وظ� �ي� �ف ��ة ب� �م ��ا ي�ن�ع�ك��س
ايجابا على كفاءة اداء ادارات الهيئة
املختلفة.
 العمل على تالفي السلبيات التيت��م تسجيلها م��ن قبل ادارة املراجعة
الداخلية بالهيئة في مجال التدريب
ومنها ت�ك��رار انعقاد ب��رام��ج تدريبية

ف � ��ي ن� �ف ��س امل� � �ج � ��ال وع� � � ��دم ش �م��ول �ي��ة
ال � �ب� ��رام� ��ج ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت ��دري ��ب
امل�ع�ي�ن�ين ال �ج��دد ع�ل��ى ان�ظ�م��ة الهيئة
ذات العالقة بمهام عملهم وعدم التزام
املوظفني املرشحني للبرامج التدريبية
بحضور ال��دورات التي تنظمها ادارة
التطوير االداري.
 ال�ت��واص��ل املستمر م��ع الكياناتال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة امل � �ح � �ل � �ي� ��ة ل �ت �ع ��ري �ف �ه ��ا
باالتفاقيات الدولية الخاصة بظاهرة
اإلغراق لتجنب اقامة الكثير من الدول
للعديد من القضايا على الهيئة.
 وض� � ��ع ن � �ظ� ��ام ص� �ن ��اع ��ي م �ت �س��قوم �ت �ك ��ام ��ل ل �ل��اب � ��داع واالب � �ت � �ك� ��ار ب�ين

ادارت � ��ي ت�ن�م�ي��ة ال� �ص ��ادرات واالرش� ��اد
التصديري والتخطيط الصناعي مما
يدعم تطوير الصناعات املعرفية ذات
التقنية العالية بالقطاعات الصناعية
(غ�ي��ر النفطية) لتمكنها م��ن ال��دخ��ول
في االسواق الخارجية.
 دراس��ة م��دى امكانية وج��ود ربطآل��ي ب�ين الهيئة وال�ج�ه��ات الحكومية
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ن�ش��اط ال�ص�ن��اع��ي لسرعة
االت � �ص ��ال ب�ي�ن�ه�م��ا ول �ل �ح��د م ��ن ك�ث��رة
الطلبات املقدمة للمشاريع الصناعية
ال �ج��دي��دة او ال�ت��وس�ع��ات ف��ي ال�ق��ائ�م��ة
حاليا.
 -عدم مشاركة املراقبني الداخليني

ف � ��ي ال � �ل � �ج� ��ان ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ك ��أع �ض ��اء
وتوقيعهم على محاضر اجتماعات
اللجنة وذلك للحفاظ على استقاللية
املراقبني حتى ال تفقد قيمة التقارير
الرقابية املعدة من قبل ادارة املراجعة
الداخلية اهميتها في الرقابة على تلك
اللجان.
 ض � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق وال �ت ��واص ��لب�ي�ن ال�ه�ي�ئ��ة وال �ب �ن��ك ال�ص�ن��اع��ي لفتح
محفظة ل��دع��م ال �ص��ادرات الصناعية
وتقديم التمويل ال�لازم لها وذل��ك في
ظ ��ل ض �ع��ف االع� �ت� �م ��ادات امل�خ�ص�ص��ة
ل��دع��م وتنمية ال �ص��ادرات الصناعية
الكويتية.
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دميثير :المجلس سيطرح حلوال لقضية
الدعوم من دون المساس بالمواطنين
استضاف برنامج بال حصانة عميد العمل البرلماني
النائب خلف دميثير الذي كشف خالل االستضافة
بتلفزيون المجلس بعضا من األحداث التي عاصرها
من خالل وجوده تحت قبة عبداهلل السالم منذ
عام  1981ورؤيته للقضايا المطروحة على الساحة
حاليا ومن أبرزها قضية الدعوم كاشفا عن أن
مجلس األمة سيطرح حلوال تضمن عدم المساس
بالمواطنين.

خلف دميثير

وف��ي التفاصيل ق��ال النائب دميثير
إن م�ح��اف�ظ��ة ع�ض��و مجلس األم ��ة على
م��وق �ع��ه ف ��ي خ ��دم ��ة ال �ش �ع��ب ل �س �ن��وات
ط� ��وي � �ل� ��ة ي� �ت� �ط� �ل ��ب ج� � �ه � ��دا وت �ض �ح �ي��ة
وم �ص��داق �ي��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ن��اس
ب��اع�ت�ب��اره��ا امل �ب��ادئ األس��اس �ي��ة لتقبل
ال �ن��اخ��ب ت�م�ث�ي��ل ال �ن��ائ��ب ل��ه ل�ع�ق��ود من
ال��زم��ن م�ش�ي��را إل ��ى أن ذل ��ك ك ��ان نهجه
ط� ��وال س �ن��وات وج � ��وده داخ� ��ل مجلس
األم � � ��ة م �م �ث�ل�ا ل �ل �ش �ع��ب وأن � � ��ه ل� ��م ي�س��ع
خالل تلك الفترة الطويلة ملجاملة أحد
ع �ل��ى ح �س��اب م�ص�ل�ح��ة ال �ب�ل�اد معتبرا
أن ع�لاق�ت��ه ب��ال�ح�ك��وم��ة ك��ان��ت واض�ح��ة
ل�ل�ج�م�ي��ع م �ن��ذ ع� ��ام  1981ول� ��م ت�ت�غ�ي��ر
ب��ات �خ��اذ ال�ح�ك��وم��ة م��واق��ف م �ض��ادة له
مرورا بكل تلك السنوات.
واع �ت �ب��ر دم�ي�ث�ي��ر أن ت�ق�ص�ي��ر بعض
الوزراء في أداء عملهم أمر وارد ويحتاج
إلى معالجة بالحكمة من خالل التدرج
ف� ��ي اس� �ت� �خ ��دام األدوات ال ��دس �ت ��وري ��ة
مشيرا إل��ى أن��ه ط��وال حياته البرملانية
الطويلة ل��م ي�ش��ارك م��ؤي��دا لطرح الثقة
إال بوزيرين وأن غالبية االستجوابات
التي كانت تقدم في املجالس السابقة
في معظمها تهدف الى تحقيق مصالح
شخصية وحزبية وأن املجلس الحالي
تتسم م�س��اءالت��ه ب��رق��ي ال �ط��رح والبعد
عن العدائية واأللفاظ الجارحة معتبرا
أن ع� ��دم ان �ت �م ��اء غ��ال �ب �ي��ة ال � �ن� ��واب ألي
ت �ي��ار س�ي��اس��ي ي�س��اع��ده��م ع�ل��ى النظر
ب�ع�ق�لان�ي��ة ف ��ي االس �ت �ج��واب��ات امل�ق��دم��ة
ب �خ�ل�اف ال �ح��اص��ل ف ��ي ال �س��اب��ق ح�ي��ث
يتجمع ن��واب التكتالت واألح��زاب على
وزي� ��ر ب�ع�ي�ن��ه ي�ت��م ت�ج�ه�ي��ز ك �ت��اب ط��رح
الثقة فيه حتى قبل سماع ردوده على
محاور االستجواب.
وأوض ��ح أن أه��م م��ا يميز الحكومة
الحالية تناغمها مع املجلس في جميع
ال �ت��وج �ه��ات وت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك

ب �ي �ن �ه �م��ا م ��ن خ �ل��ال ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
والتي تعكس انسجام السلطتني على
القضايا امل�ط��روح��ة على ج��دول أعمال
الجلسة محققني ال �ه��دف م��ن ال�ت�ع��اون
النيابي الحكومي بالوصول إلى نتائج
تخدم مصلحة البلد وتلبي احتياجات
امل��واط �ن�ي�ن م ��ؤك ��دا ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد أن
تفاهم رئيسي السلطتني سبب رئيسي
ف��ي ال��وص��ول بالحكومة واملجلس إلى
درجة متقدمة من التعاون لم تشهدها
املجالس السابقة خالل سنوات طويلة.
وك �ش ��ف دم �ي �ث �ي��ر ع ��ن وج � ��ود خ�ط��ة
ملجلس األمة للتعامل مع قضية الدعوم
معلنا اخ �ت�لاف امل�ج�ل��س م��ع الحكومة
في الحلول التي طرحتها مؤخرا وأكد
أن حلول مجلس األم��ة تنطلق من عدم
املساس بمعيشة املواطنني واعتبارها
خ��ط أح �م��ر ك��اش�ف��ا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد أن
حلول املجلس لتلك القضية تم عرضها
على القيادة السياسية من خالل رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وال� ��ذي
ت��ول��ى إي �ض��اح األم� ��ور ك��ام�ل��ة لصاحب
السمو مطالبا الحكومة بالتعاون مع
املجلس إزاء تلك القضية بما يضمن
عدم املساس بحقوق املواطنني.
واس �ت �ع��رض دم�ي�ث�ي��ر ب�ع��ض مالمح
خطة املجلس لحل معضلة رفع الدعوم
ب� ��أن م�ظ�ل�ت�ه��ا ت �ش �م��ل ج �م �ي��ع امل�ق�ي�م�ين
على أرض الكويت وأن عدد الكويتيني
ال ي�ت�ج��اوز مليونا و 200أل��ف كويتي
وه��م بحاجة إل��ى تمييز معمول به في
كل دول العالم التي تخص مواطنيها
ببعض املزايا الخدمية.
إشهار األحزاب
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��رؤي � �ت ��ه إلش� �ه ��ار
األحزاب قال دميثير إن الكويت تحتاج
إل��ى فترة ت�ت��راوح ب�ين بعد  30إل��ى 40
ع��ام��ا ل�ت�ط��وي��ر امل�ف�ه��وم ال�ش�ع�ب��ي لعمل

األح � � � � ��زاب ل� � ��دى ال � � �س � ��واد األع � �ظ � ��م م��ن
املواطنني ومن دون ذلك ال يوجد ضمان
ل�ع��دم ت�ح��ول األح� ��زاب إل��ى ميليشيات
تنشغل بتحقيق مصالح حزبية على
ح � �س ��اب م �ص �ل �ح��ة ال � ��وط � ��ن وامل � ��واط � ��ن
معتبرا أن عمر التجربة الديمقراطية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ي�ت�خ�ط��ى  54ع��ام��ا وه��ي
س � �ن� ��وات ل �ي �س��ت ب��ال �ك �ث �ي��رة ف� ��ي ع��ال��م
ال�س�ي��اس��ة ب�م��ا ي�س�ت��وج��ب ال�ت��أن��ي عند
االنتقال من مرحلة إل��ى مرحلة والبدء
ب �ت �ط��وي��ر امل �ج �ت �م��ع وت �م �ه �ي��د األرض �ي��ة
املناسبة إلشهار األحزاب.
أما عن قضية البدون فأشار دميثير
إل� ��ى أن ت �ب��اي��ن وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر داخ ��ل
امل �ج �ت �م��ع ح � ��ول ح� �ل ��ول ت �ل ��ك ال �ق �ض �ي��ة
أدى إل��ى ت��أخ��ر حلها ل�س�ن��وات طويلة
مستشهدا بهذا التباين ال��ذي أثر على
وج �ه��ات ن�ظ��ر ال �ن��واب ب�م��ا ق��ال��ه رئيس
مجلس األم��ة األس�ب��ق أح�م��د السعدون
ف� ��ي ح �ق �ب��ة ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات م� ��ن ال �ق ��رن
امل ��اض ��ي ح �ي�ن وص � ��ف ال � �ب� ��دون ب��أن �ه��م
ق �ن �ب �ل��ة م ��وق ��وت ��ة ول � ��م ن �س �ت �ط��ع ط� ��وال
السنوات السابقة تفسير م��ا املقصود
تحديدا بكونهم قنبلة موقوتة مشيرا
إلى أن وجهة نظره الشخصية في تلك
القضية تتعلق بتجنيس م��ن تتوافر
ف �ي��ه ال � �ش� ��روط ال �ت ��ي ح ��ددت �ه ��ا ال ��دول ��ة
ك��اش �ف��ا ع ��ن م� �س ��اع ن��اج �ح��ة ل ��ه خ�ل�ال
سنوات وج��وده في البرملان بتجنيس
عدد من املستحقني.
وعلق دميثير على ع��دم تحدثه في
معظم الجلسات بأنه ال يطلب مداخلة
إال إذا ك��ان��ت ل��دي��ه ف �ك��رة ت �ق��دم ج��دي��د
إل� ��ى م ��ا ق ��دم ��ه ال � �ن ��واب وأن � ��ه ال ي��رغ��ب
ف��ي ال �ح��دي��ث مل �ج��رد ال �ح��دي��ث ط��امل��ا أن
ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ي��رغ��ب ف��ي ال�ت�ح��دث عنها
قد طرحها النواب واستوفوا الحديث
ع �ن �ه��ا ك �م��ا أن ��ه ع �ل��ى ال� �ن ��واب ال �ق��دام��ى
إتاحة الفرصة للنواب الجدد للتمرس

على العمل البرملاني.
كما أوضح أن حرصه على عضوية
اللجنة املالية يأتي من منطلق امتالكه
خ �ب��رات ك�ب�ي��رة بعمل اللجنة وخ��اص��ة
أن ��ه ع�ض��و ف�ي�ه��ا م�ن��ذ دخ��ول��ه ال�ب��رمل��ان
ف ��ي ع ��ام  1981وأن� ��ه ال ي��ري��د م��زاح�م��ة
املختصني م��ن أع�ض��اء اللجان األخ��رى
واألكثر استعدادا للتعامل مع القضايا
املطروحة من واقع تخصصاتهم.
ونفى دميثير وصفه بأنه من صقور
ال �ح �ك��وم��ة وق� ��ال م�ع�ل �ق��ا :أن ��ا ل �س��ت من
الصقور وال الحمائم ولكني فقط ممثل
للشعب وأس �ع��ى لتحقيق مصالحهم
ووقوفي مع الحكومة دائما في قضايا
م�س�ت�ح�ق��ة ألن �ه��ا ال ت �ج �ي��د ال ��دف ��اع عن
نفسها وال عن القضية التي تتبناها.
وت �ط ��رق دم �ي �ث �ي��ر إل ��ى ال �ح��دي��ث عن
شعاره االنتخابي «رج��ل تعرفه وتثق
ب��ه» كاشفا ع��ن أن��ه اس�ت�م��ده م��ن شعار
ألح��د امل�ص��ارف البنكية ألن��ه يرمز إلى
ال�ث�ق��ة ف��ي وق��ت ك��ان ي��ري��د ف�ي��ه اإلش ��ارة
إل ��ى أه�م�ي��ة وج ��ود ال�ث�ق��ة ب�ي�ن ال�ن��اخ��ب
وم ��ن ينتخبه م�ش�ي��را ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
إل � ��ى ع �م ��ق ع�ل�اق �ت ��ه ب �ن��اخ �ب��ي دائ ��رت ��ه
وال �ت ��ي وص �ف �ه��ا ب��ال �ع�لاق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
ألنها ظلت قائمة لسنوات على دعائم
املحبة واالح�ت��رام وال��وف��اء واملصداقية
واالجتهاد في خدمتهم.
وأع� ��رب دم�ي�ث�ي��ر ع��ن اع� �ت ��زازه بلقب
ع�م�ي��د ال�ب��رمل��ان�ي�ين ب��رغ��م م��ن أن ��ه ليس
لقبا رسميا وإنما تعارف عليه النواب
وال�ن��اخ�ب��ون ب��اع�ت�ب��ار أن��ه أق ��دم ال�ن��واب
داخل البرملان معتبرا أن اللقب ال يمثل
أك �ث��ر م��ن ك��ون��ه ذك ��رى ت��اري�خ�ي��ة حيث
يرتبط لقب العميد ب��أق��دم املوجودين
في مجال من املجاالت.
كما تحدث دميثير عن الفترة التي
أطلق فيها لحيته وقال إنها ال تتعدى
االل �ت��زام ب��إح��دى ال�س�ن��ن امل �ح �م��ودة عن

النبي الكريم نافيا ارتباط ذلك بتبنيه
ل�ن�ه��ج أح ��د ال �ت �ي��ارات ال��دي�ن�ي��ة القائمة
وإنه قام بحلق اللحية ملا سببته له من
تهيج في البشرة.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر أوض��ح دميثير أن
بعض املقاطعني دأب ��وا على محاربته
ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة قبل مقاطعتهم
االنتخابات لدرجة قيام بعضهم بشراء
أص � � ��وات ف ��ي ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات م ��ن أج��ل
إض �ع��اف ق��اع��دت��ه واإلط ��اح ��ة ب��ه خ��ارج
املجلس مثمنا تقديره من أهل منطقته
وم�ن�ح��ه أص��وات �ه��م وإن ك��ان��ت ل��م تكف
لنجاحه مشيرا إلى أنه ال ينوي اعتزال
العمل البرملاني في الوقت الحالي وأنه
يشعر ب��أن ل��دي��ه ق��درة على االس�ت�م��رار
في خدمة املواطنني.
وتحدث دميثير عن رئاسة املجلس
على مدار ما يزيد على ثالثة عقود من
الزمن قائال :في أول دخول لي للمجلس
في عام  1981كانت الرئاسة بني أحمد
ال�س�ع��دون ومحمد ي��وس��ف العدساني
ال ��ذي ف��از ب��ال��رئ��اس��ة وه��و رج��ل فاضل
يعتبر قيمة كبيرة في العمل البرملاني
وقد قمت بالتصويت ألحمد السعدون
ف ��ي دورت � � ��ي  81و 85وب� �ع ��د ذل � ��ك ك��ان
ص ��وت ��ي ل �ل �م ��رح ��وم ج ��اس ��م ال �خ ��راف ��ي
ف��ي جميع ال � ��دورات ال�ت��ي ت��رش��ح فيها
لرئاسة املجلس.
ووص� � ��ف دم �ي �ث �ي��ر رؤس � � ��اء م�ج�ل��س
األم��ة املتعاقبني منذ الثمانينيات من
القرن املاضي بأنهم كانوا رج��ال دولة
وال خ �ل�اف ع�ل�ي�ه��م غ �ي��ر أن ال �س �ع��دون
ك��ان ي�م�ي��ل إل��ى ال�ج��ان��ب امل �ع��ارض ول��م
يكن هناك تنسيق بينه وبني الحكومة
وه��و م��ا دف��ع ال�ح�ك��وم��ة الت �خ��اذ جانب
معارض له أيضا وما زاد من حدة تلك
املعارضة الحادثة الشهيرة بينه وبني
س�م��و ال�ش�ي��خ س�ع��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه عندما
كان سموه رئيسا للحكومة.
وت��اب��ع أن امل��رح��وم ج��اس��م ال�خ��راف��ي
م �ث��ل ن �م��وذج��ا ف��ري��دا ل��رئ��اس��ة مجلس
األم� ��ة ف��ي ال��وط �ن �ي��ة واإلخ� �ل��اص وح��ب
ال �ك��وي��ت وال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ع�ل�اوة
ع �ل��ى أن� ��ه رج� ��ل ح ��ل أزم � � ��ات ف ��ي أح �ل��ك
ف� �ت ��رات ال �ك ��وي ��ت ك �م��ا ك � ��ان م �ق��رب��ا م��ن
ج�م�ي��ع أع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ع�ل��ى اخ�ت�لاف
توجهاتهم السياسية.
وأضاف :فيما يخص رئيس مجلس
األم � � ��ة ال� �ح ��ال ��ي م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف�ه��و
يتصف بجميع ال�ص�ف��ات ال�ت��ي تؤهله
ألن يؤسس للقيام بمهام رج��ل الدولة
م��ن خ�ل�ال إمل��ام��ه ب�ك��ل األم� ��ور النيابية
ومتطلبات تحقيق التعاون املثمر مع
السلطتني إضافة إلى نجاحه في كسب
الحكومة إلى صف املجلس وتعاونها
معه بنزاهة وشفافية.

لست من صقور
الحكومة وعدم
إجادتها الدفاع
عن نفسها سبب
دفاعي عنها
والتقصير أمر وارد
الخرافي رجل
المواقف الصعبة
والسعدون أخذ
الرئاسة إلى جانب
المعارضة
إشهار األحزاب
في الوقت
الحالي سيحولها
إلى ميليشيات
والشارع غير جاهز
الستيعابها
تفاهم رئيسي
السلطتين انعكس
باإليجاب على
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ديوان الفضالة استضاف ندوة حول رفع الدعم في ظل انخفاض اسعار النفط

باقر :المناقصات المليارية أرسيت على شركات
غير مدرجة وال يمكن أن تحقق أي عوائد

أحمد باقر متحدثا

أك��د وزي ��ر ال �ع��دل األس �ب��ق أحمد
ب ��اق ��ر ان األزم� � ��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة ف��ي
الكويت سببها التنافس السابق
ب� �ي��ن ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وال � � � �ن� � � ��واب ع �ل��ى
القرارات الشعبية على حساب املال
العام.
وط � � ��ال � � ��ب ف � � ��ي ال� � � � �ن � � � ��دوة ال � �ت� ��ي
استضافها دي ��وان الفضالة حول
رف� ��ع ال ��دع ��م ف ��ي ظ ��ل ت ��راج ��ع سعر
النفط بسلة حلول متكاملة لألزمة.
وق��د اتفق مشاركون في الندوة
بضرورة ان تقدم الحكومة برنامج
اص�لاح متكامل ب��دال من ان تحمل
املواطن محدود الدخل تكلفة الحل.
وأشار باقر إلى توقعات سابقة
بهذا العجز بسبب االعتماد على
مصدر اقتصادي واحد نحن لسنا
متحكمني بأسعاره مضيفا أن هذا
هو واحد من االختالالت الهيكلية
ف��ي امل�ج��ال االق�ت�ص��ادي فالحكومة
ه � ��ي امل � ��وظ � ��ف ال� ��وح � �ي� ��د ل �ل �ش �ع��ب
وه� � �ن � ��اك ص� � � ��راع ع� �ل ��ى ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية فيها.
وق��ال ان م��ن أس�ب��اب ه��ذه األزم��ة
ال �ت �ن��اف��س ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وب�ع��ض
النواب الشعبويني باتخاذ قرارات
أه��داف �ه��ا ان �ت �خ��اب �ي��ة ع �ل��ى ح�س��اب
املال العام.
ك �م��ا أن امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل �ل �ي��اري��ة
ارس �ي��ت ع�ل��ى ش��رك��ات ف��ردي��ة غير
م��درج��ة ب��ال �ب��ورص��ة وال ي�م�ك��ن أن
ت�ح�ق��ق أي ع��وائ��د ع�ل��ى االق�ت�ص��اد
وال � �ش � �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي داع � �ي � ��ا إل ��ى
تنفيذ مالحظات دي��وان املحاسبة
الن ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ي��ري��د ع��دال��ة
وت �ك��اف��ؤ ف� ��رص وت �ف �ع �ي��ل ال��رق��اب��ة
البرملانية كما ينبغي.
واك ��د ب��اق��رال�ح��اج��ة ال��ى برنامج

جانب من الندوة

حكومي ل�لإص�لاح يكافح الفساد
م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ق ��اري ��ر دوري� � � ��ة ت �ق��دم
إل��ى مجلس األم ��ة وي�ط�ل��ع ال ��وزراء
املختصون الشعب عليها من خالل
ن �ش��ر األخ � �ب� ��ار ال �ق �ض��اي��ا ال �ف �س��اد
والحقيقة عن االحتياطات املالية
الخارجية والفوائض التي تحققت
بالسنوات املاضية.
وق ��ال ب��اق��ر إن امل��واط��ن مستعد
ل �ل �م �س ��اه �م ��ة وف � � ��ق ق � ��واع � ��د وق ��ف
ال �ف �س ��اد وال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ص �ف �ق��ات
املليارية وإيقاف الهدر في العالج
ف��ي ال� �خ ��ارج وال� �ب ��دء ب��ال �ك �ب��ار قبل
ال �ص �غ��ار ف�ه�ن��اك م��ن ه��و مستفيد
من أراضي الدولة ودعمها أكثر من
امل��واط��ن ال�ع��ادي مضيفا أن��ه يجب
تشجيع التوجه للعمل في القطاع
الخاص من خالل توزيع األراضي
على أص�ح��اب امل�ش��اري��ع الصغيرة
وت�ن�ف�ي��ذ ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ي�ن امل �ق��رة
منذ العام  2007وهي قوانني مهمة
تفعل الدورة االقتصادية في البلد.
وأكد باقر في ختام كلمته أنه قد
حان الوقت إلى أن تدفع الشركات
للدولة جزءا يسيرا جدا من األرباح
فالدولة وفرت لها الكثير من الدعم
مضيفا أن ال�ح�ل��ول ت�ت��م م��ن خ�لال
سلة حلول متكاملة (باكج) واعالم
فاعل ومقاومة الهدر والفساد.
وق � ��ال م �ض �ي��ف ال � �ن ��دوة ي��وس��ف
ال �ف �ض��ال��ة ان ال �ح �ك��وم��ة ع �ن��د أول
اخ � �ت � �ب� ��ار ح� �ق� �ي� �ق ��ي إلن� � �ه � ��اء ع �ج��ز
املوازنة اتجهت إلى جيب املواطن
وك ��أن ه��ذا امل��واط��ن ه��و س�ب��ب ه��ذا
العجز.
وح ��ذر م��ن ال� �ق ��رارات الحكومية
العشوائية مشيرا الى ان الحكومة
ال تضع اصبعها على ال�ج��رح وال

ت��واج��ه امل�ش��اك��ل م�ب��اش��رة وم��ع كل
مشكلة تتهرب من املواجهة.
وق� � � � ��ال إن م � ��واج � �ه � ��ة امل �ش �ك �ل��ة
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ب � �ب � �س� ��اط� ��ة ت �ح��ل
ب �ط��ري �ق �تي��ن األول � � ��ى زي � � ��ادة إي � ��راد
ال��دول��ة وه��ذا لم تفكر به الحكومة
أص� �ل ��ا وات � �ج � �ه� ��ت إل � � ��ى ت �خ �ف �ي��ض
املصروفات وإلغاء الدعم وهذا حل
الكسالى الفتا إل��ى تأثر الحكومة
في موجة رفع الدعم بدول الجوار
ال�ت��ي تختلف ظ��روف�ه��ا ع��ن ظ��روف
الكويت.
وق� � � ��ال ال � �ف � �ض ��ال ��ة :ن� ��ري� ��د ق� � ��رارا
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ا واح � � � � ��دا ات� �خ ��ذت ��ه
ال �ح �ك��وم��ة ل �ك��ي ن� �ب ��رر رف� ��ع ال��دع��م
ف �ف��ي ع� ��ام  2010ك� ��ان ه� �ن ��اك ق ��رار
زي��ادة استقطاع صندوق االجيال
م ��ن ع �ش��رة إل� ��ى خ �م �س��ة وع �ش��ري��ن
ف ��ي امل �ئ��ة وال� �ي ��وم ي �خ �ب��رون �ن��ا ب��أن
االس�ت�ق�ط��اع ع �ش��رة ف��ي امل �ئ��ة فأين
ذهبت الـ  % 15األخرى.
وق ��ال ال�ف�ض��ال��ة ن�ح��ن نعلم أننا
ف��ي إق�ل�ي��م م�ل�ت�ه��ب ول �ك��ن ي�ج��ب أال
ي� �ص ��ور امل� ��واط� ��ن ب ��أن ��ه ه� ��و س�ب��ب
ال� �ه ��در م �ش �ي��را إل ��ى أن ��ه ت ��م سحب
ث�ل�اث م �ل �ي��ارات ب �م��واف �ق��ة امل�ج�ل��س
الحالي للتسليح.
مشيرا ال��ى ان��ه ال يوجد تصور
مستقبلي ل�ل�ح��د م��ن ت�ض�خ��م بند
ال � ��راوت � ��ب وح� �ت ��ى م ��ع رف � ��ع ال��دع��م
سيرتفع بند ال��راوت��ب اذا ل��م تلزم
ال�ح�ك��وم��ة ال �ش��رك��ات امل��وق �ع��ة على
العقود بتوظيف الكويتيني.
وأش � � � � � � � ��ار إل � � � � ��ى أن امل� �ش� �ك� �ل ��ة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ي ��س رف � ��ع ال� ��دع� ��م ب��ل
إي � �ق� ��اف م �خ� �ص� �ص ��ات ال �ق� �ي ��ادي�ي�ن
ب��ال��دول��ة ول �ي��س خ�ف�ض�ه��ا وك��ذل��ك
إي� �ق ��اف ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وف ��رض

ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ت�ح��وي�لات ال��واف��دي��ن
ومشكلتنا ان الحكومة كسولة وال
ت��ري��د للشمس أن ت�ش��رق على هذا
البلد.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط
االسبق علي املوسى إن إقامة هذه
ال � �ن� ��دوة دل� �ي ��ل ت �ق �ص �ي��ر ف ��ي األداء
ال �ح �ك��وم��ي ف��ال �ح �ك��وم��ة ل� ��م ت�ف�ع��ل
شيئا حتى اآلن وما يحدث أشياء
رم��زي��ة ال ت ��ؤدي ال �غ��رض امل�ط�ل��وب
في مواجهة العجز.
وطالب املوسى بضرورة اطالع
ال�ش�ع��ب ع�ل��ى ك��ل ال�ح�ق��ائ��ق وق�ي��ام
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب� �ت ��وج� �ي ��ه أس �ئ �ل��ة
صحيحة لكشف األمور والوصول
إل ��ى ق� � ��رارات س�ل�ي�م��ة وال ن��ري��د أن
يتأثر السلم األهلي بها.
وق� � ��ال إن االق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي
م� � �ب� � �ن � ��ي ع � � �ل � ��ى أس � � � � ��س ال � � �ع � ��دال � ��ة
االجتماعية مشيرا إلى الخوف من
أن فتح باب تقليص الدعم ال يحقق
هذه العدالة االجتماعية فهناك من
يستفيد باملاليني من الدعم وليس
املواطن العادي.
ووص� ��ف امل��وس��ى ال��وض��ع ب��أن��ه
ك ��ارث ��ة ب �ك��ل امل �ق��اي �ي��س وي �ج��ب أال
يبدأ االصالح بالصغار فاألغنياء
ه��م األك�ث��ر اس�ت�ف��ادة م��ن ال��دع��م وال
ي�م�ك��ن ت �ع��دي��ل أس �ع��ار ال ��وق ��ود من
دون ت��وف �ي��ر دع� ��م ن �ق��دي ل �ش��رائ��ح
مجتمعية وسحب الدعم يجب أن
يحقق العدالة االجتماعية فالشعب
تربى على الدعم وال يمكن سحبه
مرة واح��دة بل بالتدرج مثل كثير
من دول العالم.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى ام� �ك ��ان� �ي ��ة ت �ع��دي��ل
آل �ي��ة اع �ت �م��اد امل �ي��زان �ي��ة ف��ال�ق��ان��ون
ال ي� �م� �ن ��ع ذل � � ��ك ول� ��دي � �ن� ��ا اآلل � �ي� ��ات

امل �ت��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ف��ال�ق�ض�ي��ة تمس
الجميع وعلى الحكومة أن تصارح
ال�ش�ع��ب بحقيقة األم ��ر وأن نعرف
امليزانية كاملة فنحن ال ن��دري عن
السحوبات شيء كما أنه من املمكن
ببساطة استنزاف االحتياطيات.
وح� � � ��ذر امل � ��وس � ��ى م � ��ن ال �ت �ف �ك �ي��ر
ب� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض ال� � ��دي � � �ن� � ��ار ووص � �ف� ��ه
ب��ال �ج��ري �م��ة وآم � ��ل ب� ��أال ي �ك��ون ه��ذا
امل� ��وض� ��وع م ��وض ��ع ت � � ��داول ع�ل�ن��ي
وع � �ل� ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة أن ت� �ب ��ث روح
الطمأنينة بالتصرف واالج��راءات
ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ق ��ق ال� �ع ��دال ��ة
االجماعية وفق الدستور.
ودعا استاذ االقتصاد د .محمد
رم � �ض� ��ان إل � ��ى ض� � � ��رورة أن ي �ك��ون
امل� ��واط� ��ن آخ � ��ر م� ��ن ت �ط��ال��ه ع�م�ل�ي��ة
االص�ل�اح االق�ت�ص��ادي موضحا أن
املستفيدين م��ن ال��دع��م ه��م التجار
والصناعيون واملقيمون.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى ض� � � � ��رورة وج � ��ود
نظام شرائح للدعم وأن يوجه إلى
األسر املستحقة وأال يحسب راتب
ال��زوج��ة ض�م��ن دخ��ل االس ��رة وفقا
للتقاليد واالعراف املجتمعية.
وق ��ال ان��ه م��ن ال�ح�ل��ول املقترحة
رب ��ط ال��دع��م ب �ع�لاوة خ��اص��ة ت��وزع
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن �ي�ن ت� � � ��زداد وت��رت �ف��ع
ح �س��ب س �ع��ر ال �ن �ف��ط م �ش �ي��را إل��ى
أن ث �ل��ث ال ��دع ��م ال �ح��ال��ي ل�ل�م��واط��ن
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن وال � �ب� ��اق� ��ي ل �ل �م �ص��ان��ع
واملتاجر.
وقال انه يجب اال يبدأ االصالح
ب��امل��واط��ن وم�ج�ل��س األم ��ة ال�ح��ال��ي
يجب ان يدافع عن املواطنني.

الفضالة :الحكومة
كسولة وال تريد
للشمس أن تشرق
على هذا البلد
الموسى :االصالح
ال يبدأ بالصغار
فاألغنياء هم
األكثر استفادة
من الدعم
رمضان :نظام
شرائح للدعم وال
يحسب راتب الزوجة
ضمن دخل األسرة
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الصانع :أمانة األوقاف نفذت
العديد من المشاريع المثمرة
ق��ال 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 إن أم��ان��ة األوق � ��اف نفذت
ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع امل�ث�م��رة التي
خ � ��دم � ��ت س � �ن� ��ة ال � ��وق � ��ف ال� �ن� �ب ��وي ��ة
ال�ش��ري�ف��ة وأع �ل��ت م��ن ش��أن�ه��ا على
امل� �س� �ت ��وي ��ات امل� �ح� �ل ��ي واإلق �ل �ي �م��ي
وال� ��دول� ��ي م ��ؤك ��دا ح� ��رص األم ��ان ��ة
ع �ل��ى االرت � �ق� ��اء ب �م �ش��اري��ع ال ��دول ��ة
املنسقة واعطائها ما تستحقه من
االهتمام واملكانة وأضاف الصانع
ف��ي حفل نظمته األم��ان��ة ل�لأوق��اف
ل�لاع�لان ع��ن ال�ف��ائ��زي��ن بمسابقتي
الكويت الدولية التاسعة ألبحاث
ال��وق��ف وال �ك��وي��ت ل�ت��أل�ي��ف قصص
األط�ف��ال ف��ي م�ج��ال ال��وق��ف والعمل
ال �خ �ي��ري وال �ت �ط��وع��ي أن� ��ه ب�ف�ض��ل
ه ��ذه ال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة ال �ش��ري �ف��ة تم
ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ع ��دي ��د م � ��ن امل ��ؤس� �س ��ات
ال�ت��رب��وي��ة والتعليمية وال�خ��دم�ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وف��ق
م ��ا ي ��دع ��و إل� �ي ��ه دي �ن �ن��ا اإلس�ل�ام ��ي
الحنيف من عمل الخير وبما يعود
بالنفع على عامة الناس.
وذكر ان الريادة في إعادة إحياء
س �ن ��ة ال� ��وق� ��ف ال �ن �ب ��وي ��ة ال �ش��ري �ف��ة
للكويت نتج عنها تكليف الكويت
م � ��م م �م �ث �ل��ة ف � ��ي األم � ��ان � ��ة ال �ع ��ام ��ة

الصانع يسلم جائزة ألحد الفائزين

ل �ل��أوق � ��اف ال � �ق � �ي ��ام ب � � ��دور ال� ��دول� ��ة
املنسقة لجهود ال ��دول اإلسالمية
ف ��ي م� �ج ��ال ال ��وق ��ف ب �م��وج��ب ق ��رار
امل��ؤت �م��ر ال� �س ��ادس ل� � ��وزراء أوق ��اف
ال ��دول اإلس�لام �ي��ة ال ��ذي ان�ع�ق��د في
(جاكرتا) في أكتوبر .1997
ودع� ��ا ال �ب��اح �ث�ين إل ��ى اس �ت �ف��راغ
ال� �ج� �ه ��د ف � ��ي ال� �ك� �ت ��اب ��ة ف � ��ي م �ج��ال
ال��وق��ف ب�م��ا ي�ت�ط��رق إل��ى مشكالته
امل�ع��اص��رة وإب ��راز ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه ال��دول العربية واإلسالمية
محليا وإق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا ووض��ع
الحلول العلمية والعملية لتحقيق

االس � �ت � �ف� ��ادة ال� �ق� �ص ��وى م� ��ن ص�ي��غ
الوقف املباركة.
م��ن جانبها أك ��دت ن��ائ��ب األم�ين
العام ل�ل�ادارة والخدمات املساندة
ل�ل�ام��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق ��اف إي �م��ان
ال� �ح� �م� �ي ��دان أن م �س��اب �ق��ة ال �ك��وي��ت
ال ��دول� �ي ��ة ألب� �ح ��اث ال ��وق ��ف ج ��اءت
م ��وض ��وع ��ات� �ه ��ا م� �ع� �ب ��رة ع � ��ن ه ��ذا
التوجه من خالل طرح موضوعني
على قدر كبير من األهمية مشيرة
إل��ى أن امل��وض��وع األول للمسابقة
حمل عنوان الوظيفة االجتماعية
للوقف اإلسالمي في حل املشكالت

الراهنة والثاني حمل عنوان دور
الوقف في دعم األسرة.
وقالت الحميدان إن الفائزين في
مسابقة ال�ك��وي��ت ال��دول�ي��ة البحاث
ال ��وق ��ف ف ��ي امل ��وض ��وع األول ج��اء
ف��ي امل��رك��ز األول (م� �ك ��رر) د .م�ن��ذر
ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ق �ض��اة م��ن األردن و
د .عبدالسالم ري��اح من املغرب في
ح�ين ح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث د.
بدر غصاب الزمانان من الكويت.
وأض � � ��اف � � ��ت أن ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن ف��ي
املوضوع الثاني للمسابقة جاء د.
عبدالقادر بن عزوز من الجزائر في
املركز األول وموفق شيخ إبراهيم
م��ن س��وري��ة ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ان��ي في
ح�ين ح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث د.
عبدالرازق درغام من مصر
وف ��ي م�س��اب�ق��ة ال �ك��وي��ت ال��دول�ي��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ت��أل�ي��ف ق�ص��ص ل�لأط�ف��ال
ف��ي مجال ال��وق��ف والعمل الخيري
وال � �ت � �ط � ��وع � ��ي ح� �ص� �ل ��ت ال� �ك ��ات� �ب ��ة
األردن� �ي ��ة س �ن��اء ص�ب�ح��ي ال�ح�ط��اب
ع �ل��ى امل ��رك ��ز األول ف ��ي ح�ي�ن ف ��ازت
ب��امل��رك��ز ال �ث��ان��ي ال �ك��ات �ب��ة األردن �ي��ة
فداء أحمد الزمر.

ابو الحسن :العطاء الكويتي غير محسوب
لمصلحة ذاتية وإنما غرضه إنساني بحت
أك � � ��د امل� �س� �ت � �ش ��ار ف � ��ي ال � ��دي � ��وان
األم� � � �ي � � ��ري ال � �س � �ف � �ي ��ر م� �ح� �م ��د أب� ��و
ال�ح�س��ن أن ال �ع �ط��اء ال�ك��وي�ت��ي غير
م �ح �س��وب مل �ص �ل �ح��ة ذات� �ي ��ة وان �م��ا
غرضه انساني بحت وأن حصول
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ع�ل��ى ل�ق��ب قائد
العمل االنساني من األم��م املتحدة
وح�ص��ول ال�ك��وي��ت على لقب مركز
ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي ل��م ي��أت م��ن ف��راغ
مشيرا الى ان هذا اللقب الفريد كان
مستحقا ووفقا ملعطيات لم تتوافر
لقائد آخر أو دولة أخرى.
وق � ��ال اب��وال �ح �س��ن ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني ع�ق��ب ن ��دوة نظمتها
وزارة النفط امس عن مسيرة سمو
امير البالد بعنوان (صباح االحمد
مسيرة حافلة بالعطاء واالنجاز)
إن ال �ه��دف م��ن ع �ط��اء ال�ك��وي��ت ك��ان
دائما هو الوصول إلى املستحقني
من الدول والشعوب املحتاجة فيما
ه�ن��اك دول كثيرة ت�ق��دم مساعدات
ومبالغ ربما اكثر من الكويت لكن
لها أهدافا معينة في مواقع النزاع.

املستشار ابو الحسن ووكيل وزارة النفط الشيخ طالل العذبي

وذك � � � ��ر ان ل � �ق� ��ب ق � ��ائ � ��د ال �ع �م ��ل
االنساني من أه��م االل�ق��اب الفريدة
م ��ن ن��وع �ه��ا ف ��األم�ي�ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
امل �ت �ح ��دة ال ي �م �ل��ك ان ي �م �ي��ز دول ��ة
ع��ن اخ� ��رى ل �ك��ن ع �ن��ده م��ن االس��س
وامل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ت �ب��رر اخ �ت �ي��اره
هذا اللقب غير املسبوق في العمل
الدولي لصاحب السمو أمير البالد
كقائد للعمل االن�س��ان��ي والكويت

كمركز لها.
من جهته قال وكيل وزارة النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال �ش �ي��خ ط �ل��ال ال �ع��ذب��ي
ان ال � � � � ��وزارة ت �م �ت �ل��ك ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال��وث��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة وامل�س�ت�ن��دات
التي يتراوح عددها بني 7و 8آالف
وث �ي �ق��ة م�ب�ي�ن��ا ان ال � � ��وزارة ب�ص��دد
ع��رض �ه��ا ألول م� ��رة ف ��ي ت��اري�خ�ه��ا
وت �ت��رق��ب ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات

ال�ت��ي تخص العيد ال��وط�ن��ي وي��وم
ال �ت �ح��ري��ر وال� �ت ��ي س�ت�ظ�ه��ر ت��اري��خ
الكويت النفطي وتطور الصناعة
النفطية.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ح ��ول أس �ع��ار
ال �ن �ف��ط خ�ل��ال ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ق��ال
ال�ش�ي��خ ط�ل�ال ان م�ع�ط�ي��ات ال�س��وق
ال �ع��امل �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي ت �ح��دد أس �ع��ار
النفط مبينا ان املعروض النفطي
يرتفع ع��ن الطلب ب�ح��دود  1.5الى
مليوني برميل يوميا.
وت� ��وق� ��ع ال� �ش� �ي ��خ ط� �ل��ال خ� ��روج
ن�ح��و  500أل��ف ب��رم�ي��ل م��ن ال�س��وق
خ�ل�ال االش �ه��ر ال�س�ت��ة املقبلة الفتا
الى ان ذلك سينعكس ايجابا على
السوق النفطية ويحقق توازنا بني
العرض والطلب بنهاية .2016
وح ��ول م ��دى اس �ت �ع��داد ال�ك��وي��ت
للمشاركة في اجتماع طارئ لدول
أوبك افاد بان لدول الخليج موقفا
م� ��وح� ��دا ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص ال �س �ي��اس��ة
اإلنتاجية

أخبار
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الكويت تشارك في القمة
العالمية للحكومات في دبي
ت �ش��ارك ال �ك��وي��ت ف��ي ف�ع��ال�ي��ات
القمة العاملية الرابعة للحكومات
ال �ت��ي ت �ب��دأ ال �ي��وم ف��ي دب ��ي ب��وف��د
رف� �ي ��ع امل� �س� �ت ��وى ب ��رئ ��اس ��ة وزي� ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء بالوكالة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه امل �ب ��ارك
الصباح وبحضور وزيرة الشؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��رة
التخطيط والتنمية هند الصبيح
وع��دد م��ن م�س��ؤول��ي ال��دول��ة حيث
تعتبر القمة التجمع االكبر عامليا
امل�ت�خ�ص��ص ف��ي اس �ت �ش��راف عمل
ح� �ك ��وم ��ات امل �س �ت �ق �ب��ل ب �م �ش��ارك��ة
ممثلني عن  125دول��ة وع��دد كبير
من الخبراء في شتى املجاالت.
وت �ب��دأ ف �ع��ال �ي��ات ال �ق �م��ة بكلمة
للرئيس األم��ري�ك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا
ع �ب ��ر دائ� � � ��رة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة م�غ�ل�ق��ة
ك�م��ا س�ي�ج��ري ن��ائ��ب رئ �ي��س دول��ة
اإلم ��ارات العربية املتحدة رئيس
مجلس ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي سمو
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
ح� � � ��وارا ع� �ب ��ر وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل

الشيخ محمد العبدالله

االجتماعي مع أكثر من  10ماليني
م �ت��اب��ع ل �س �م��وه ب� �ع� �ن ��وان (ح � ��وار
املستقبل).
وتستضيف القمة رئيس البنك
ال ��دول ��ي ج �ي��م ي��ون��غ ك �ي��م واألم�ي�ن
العام ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية خوسيه أنخيل غوريا
ونائب األمني العام لألمم املتحدة
يان الياسون في جلسات رئيسية
ملناقشة أهم املتغيرات االقتصادية
املؤثرة في عمل الحكومات.

جامعة الكويت تفتتح
معرض القبول الجامعي
اف � �ت � �ت � �ح� ��ت ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ك ��وي ��ت
ام ��س م �ع��رض ال �ق �ب��ول ال�ج��ام�ع��ي
ال �س �ن��وي ال ��راب ��ع ل�ط�ل�ب��ة امل��رح �ل��ة
الثانوية الذي يستمر خمسة ايام
ويستهدف اتاحة الفرصة لطلبة
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ل�ل�ت�ع��رف على
كليات الجامعة املختلفة وطبيعة
تخصصاتها.
وق � � ��ال ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ال �ج��ام �ع��ة
ل �ل�اب � �ح� ��اث د .ط� ��اه� ��ر ال �ص �ح ��اف
ان امل � �ع � ��رض ي � �ه� ��دف اي � �ض� ��ا ال ��ى
ت � �ع� ��ري� ��ف ال � �ط � �ل � �ب� ��ة ب �م �ت �ط �ل �ب��ات
ال �ق �ب��ول وال �ت �خ �ص �ص��ات امل �ت��اح��ة
وف ��رص ال�ع�م��ل امل �ت��واف��رة لبعض
التخصصات عند التخرج.
وع � � ��ن ع � � ��دد ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ت ��وق ��ع
ق �ب��ول �ه��م ل �ل �ع��ام ال �ج��ام �ع��ي امل�ق�ب��ل
اوض � ��ح ال �ص �ح��اف أن ه� ��ذا األم ��ر
مرتبط بمجلس الجامعة إضافة
إلى املعدل املكافئ املرتبط بمعدل
ال� �ط ��ال ��ب ع� �ن ��د ال� �ت� �خ ��رج ودرج� � ��ة
اخ� �ت� �ب ��ارات ال � �ق� ��درات ال� �ت ��ي ي �ق��دم
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ط ��ال ��ب ق �ب��ل ال�ت�س�ج�ي��ل
بالجامعة.
واضاف ان الجامعة استطاعت
خالل السنوات السابقة استيعاب
األعداد الكبيرة املتقدمة إليها رغم
محدودية أعداد البعثات الداخلية
التي قدمتها وزارة التعليم العالي
ول� �ك ��ن م ��ع زي � � ��ادة ه � ��ذه ال �ب �ع �ث��ات
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض�ي��ة

د .طاهر الصحاف

وامل� �ت ��وق ��ع خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة
سيخف الضغط على الجامعة من
ناحية قبول الطلبة وبالتالي هذا
األم� ��ر س�ي�م�ك��ن ال�ط�ل�ب��ة امل�ت�ق��دم�ين
من التسجيل في الشعب املتوافرة
واكمال جداولهم الدراسية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ع �م �ي��د ال �ق �ب��ول
وال �ت �س �ج �ي��ل ب��ال �ج��ام �ع��ة د .ع ��ادل
مال الله ان القبول في العام املقبل
س �ي �ك��ون م �ب��اش��را ل�ل�ت�خ�ص�ص��ات
ال�ع�ل�م�ي��ة ع �ك��س األع � ��وام امل��اض�ي��ة
التي تتطلب م��ن الطالب الدخول
في الكلية كقبول أول��ي في السنة
التمهيدية وب�ع��د ال�ح�ص��ول على
معدل معني يمكنه االنضمام ألي
من األقسام العلمية بالكلية.
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جريدة األمل تشارك في
إكسبو دبي لذوي اإلعاقة
ت � � � � � �ش� � � � � ��ارك ج� � � � � ��ري� � � � � ��دة األم� � � � � ��ل
اإللكترونية التطوعية في معرض
إك�س�ب��و دب��ي ل��ذوي اإلع��اق��ة 2016
ال � � ��ذي ي� �ق ��ام ال � �ي� ��وم ت �ح ��ت ش �ع��ار
(نحو تمكني املعاقني ودمجهم في
املجتمع) ويستمر ثالثة أيام.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال� ��وف� ��د ورئ �ي ��س
تحرير الجريدة عبدالله الشمري
لكونا إن ال�ج��ري��دة تمثل الكويت
ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ع� ��رض ال� � ��ذي ي�ح�ظ��ى
برعاية رئيس هيئة دبي للطيران
امل��دن��ي ورئ�ي��س مؤسسة مطارات
دب� ��ي وال ��رئ� �ي ��س االع� �ل ��ى ل �ط �ي��ران
االمارات واملجموعة الشيخ أحمد
ب ��ن س �ع �ي��د آل م �ك �ت��وم وذل � ��ك م��ن
خالل أبنائها املتطوعني ليبرزوا
الصورة املشرفة للشباب الكويتي
ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال� � �ت� � �ط � ��وع وخ � ��دم � ��ة
القضايا اإلنسانية.
وأوض � � � � � ��ح أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م خ �ل�ال
امل � � �ش � ��ارك � ��ة ال � �ت � �ع� ��ري� ��ف ب � ��ال � ��دور

ال� �ت ��وع ��وي ال� � ��ذي ت �ل �ع �ب��ه ج��ري��دة
األمل واملنتسبون إليها في خدمة
ق�ض��اي��ا األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
وتوفير جميع املعلومات الالزمة
في هذه القضية االنسانية املهمة.
وبني أن وفد الجريدة سيضم
األعضاء واملتطوعني في الجريدة
م�ن�ه��م امل �ه �ن��دس ن��اص��ر التميمي
وصديقة األنصاري وفجر شهاب
ومريم أمني ومن ذوي اإلعاقة علي
شهاب وناصر الخزعل.
وك� � � � � ��ان� � � � � ��ت ج� � � � � ��ري� � � � � ��دة األم� � � � � ��ل
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ح�ظ�ي��ت ب�ت�ك��ري��م من
سمو أم�ي��ر ال �ب�لاد وحصلت على
امل� ��رك� ��ز األول ف� ��ي ج� ��ائ� ��زة س�م��و
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية
ك��أف �ض��ل م��وق��ع إل �ك �ت��رون��ي ي�خ��دم
ذوي اإلعاقة في عام .2009
ك� �م ��ا ح � � ��ازت ال � �ج� ��ري� ��دة امل ��رك ��ز
ال �ث��ان��ي ف ��ي ج ��ائ ��زة ب �ن��ك ب��وب�ي��ان
للمشاريع التطوعية عام .2014

الهالل األحمر توزع مساعدات
جديدة على سوريين بلبنان

فريق الغوص يطلق مسابقة
لهواة قوارب التجديف
أط � �ل� ��ق ف� ��ري� ��ق ال� � �غ � ��وص ام ��س
مسابقة (أم ال �ق��از) األول ��ى ل�ه��واة
قوارب التجديف الصديقة للبيئة
في ساحل شرق بمناسبة األعياد
الوطنية وإح�ي��اء تاريخ الجزيرة
ذاتها.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال � �ف� ��ري� ��ق ول �ي��د
الفاضل لكونا ان املسابقة قسمت
إل � ��ى م��رح �ل �ت�ي�ن األول � � ��ى م�س��اب�ق��ة
قوارب التجديف (كياك) والثانية
مسابقة التجديف وقوفا بقوارب
األل� � � ��واح ح �ي��ث ب � ��دأ ال� �س� �ب ��اق م��ن
س� ��اح� ��ل ش� � ��رق وال � � �ط� � ��واف ح ��ول
الجزيرة والعودة إلى الساحل.
وذك � � � � � ��ر أن امل� � �س � ��اب� � �ق � ��ة ت �م ��ت
بالتعاون مع ن��ادي ق��وارب (كياك
ف� � ��ور ك � ��وي � ��ت) واإلدارة ال �ع ��ام ��ة
ل�ل�اط� �ف ��اء م ��رك ��ز م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ
واإلدارة ال�ع��ام��ة لخفر ال�س��واح��ل
ون � ��ادي ب�لات�ي�ن�ي��وم ش ��رق م�ع��رب��ا
ع ��ن األم� ��ل ف ��ي أن ي�ت�ح�ق��ق ال�ح�ل��م
ف� � ��ي ال � �س � �ع� ��ي إل� � � ��ى ع � �م� ��ل ن �ص��ب
ت��ذك��اري يمجد ال�ن�ش��اط البحري
ال�ك��وي�ت��ي ق��دي�م��ا ع�ل��ى ج��زي��رة (أم

املشاركون في املسابقة

القاز) التاريخية وتقام مثل هذه
املسابقات الهادفة سنويا.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د رئ �ي ��س ن ��ادي
(كياك فور كويت) بشار الهنيدي
اه � �م � �ي� ��ة اإلس� � � � � � ��راع ف� � ��ي ت �ط �ب �ي��ق
خ �ط��وات معالجة م�ش�ك�لات ج��ون
ال �ك��وي��ت ال �ب �ي �ئ �ي��ة ألن� ��ه م ��ن أك �ب��ر
ال �ح��واض��ن ل�لأس �م��اك وال��روب �ي��ان
م�ب�ي�ن��ا أن ��ه خ�ل�ال ح �ف��ل امل�س��اب�ق��ة
ت� ��م ت ��دش�ي�ن أول ق� � ��ارب ت �ج��دي��ف
كويتي خاص ألهالي البحار من

م ��ادة ال�ف�ي�ب��رغ�لاس وي �س��ع لستة
م �ج��دفي��ن م ��ع ال �ق��ائ��د وط ��ول ��ه 32
قدما وعرض أربع أقدام.
وأوض � � ��ح أن ه� ��ذا ال � �ق� ��ارب ه��و
األول م � ��ن ن � ��وع � ��ه ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
والشرق األوسط وصناعة محلية
من وتجديف فريق كاياك ومصمم
حسب معاير رياضية عاملية.
وق � � � ��د ت � � ��م ت � � ��وزي � � ��ع ال � � �ك � ��ؤوس
وامل �ي��دال �ي��ات وج ��وائ ��ز ل�ل�ف��ائ��زي��ن
واملشاركني باملسابقة.

الكويتيون يحققون مراكز متقدمة
في اختتام بطولة قطر لسباق السرعة
جانب من توزيع املساعدات

ق ��ام ��ت ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل�ال االح �م��ر
ام� ��س ب �ت��وزي��ع م� �س ��اع ��دات اغ��اث �ي��ة
جديدة على عدد من االسر السورية
النازحة في جنوب لبنان.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ال �ج �م �ع �ي��ة
امل �ي��دان��ي ن�ب�ي��ل ب��وف �ت�ين ل �ك��ون��ا ان��ه
تم توزيع  350حصة غدائية و350
ح� �ص ��ة م � ��ن امل� �ن� �ظ� �ف ��ات ع� �ل ��ى اس ��ر
س ��وري ��ة ن ��ازح ��ة ف ��ي ب �ل��دة (ش �ب �ع��ا)
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
ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر وم �س��اع��دت �ه��م على
تجاوز االوضاع االنسانية الصعبة
التي يمرون بها في ضوء ما تشهده
املنطقة من موجة برد قارس وامطار
غزيرة .وتنفذ جمعية الهالل االحمر
حملة اغاثية تستهدف مساعدة 30
ال��ف ن��ازح س��وري في لبنان اضافة
ال � ��ى ح �م �ل��ة م �ش �ت��رك��ة م� ��ع ج�م�ع�ي��ة
ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر ال �ق �ط��ري مل �س��اع��دة
ال �ن ��ازح�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن خ �ل�ال فصل
الشتاء.

ح �ق��ق امل �ت �س��اب �ق��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون
مراكز متقدمة في بطولة قطر لسباق
ال� �س ��رع ��ة ل� �ل� �س� �ي ��ارات وال� � ��دراج� � ��ات
النارية الـ (دراغ.ريس) التي اختتمت
ج��ول �ت �ه��ا ال ��راب� �ع ��ة ف �ج��ر ام� ��س ب�ع��د
م�ن��اف�س��ات م�ث�ي��رة ع�ل��ى م ��دار ث�لاث��ة
أيام بمشاركة أكثر من  40متسابقا.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ن �ت��ائ��ج امل�ت�س��اب�ق�ين
الكويتيني وض�م��ن فئة (دراغ�س�ت��ر)
ح ��ل امل �ت �س��اب��ق ن ��اص ��ر ال �ش �ط��ي ف��ي
امل��رك��ز ال �ث��ان��ي أم ��ا امل �ت�س��اب��ق ج��اب��ر
امل �غ ��رب ��ي ف� �ج ��اء ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي
ضمن فئة (.)4.5
أم� ��ا ف ��ي ف �ئ��ة (س ��وب ��ر س �ت��ري��ت 8
س � �ل � �ن� ��درات) ف� �ق ��د ح� �ق ��ق امل �ت �س��اب��ق
م�ح�م��د ق��اس��م امل��رك��ز األول ف��ي حني
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الشيخ دعيج فهد الصباح

ج��اء محمد سليمان باملركز الثاني
وعبدالله خداده في املركز الثالث.
وضمن فئة (س�ت��ري��ت.ب��اي��ك) جاء

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مسفر املسفر ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي في
ح�ين ج��اء محمد ب��وراش��د ف��ي املركز
الثالث أم��ا ف��ي فئة (سوبر.ستريت.
بايك) فجاء أحمد بن بالل في املركز
الثاني ف��ي ح�ين ج��اء ي��اق��وت العواد
ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث .وف ��ي ف �ئ��ة (ب ��رو.
بايك) ج��اء مشعل الصبر في املركز
األول ف��ي ح�ين ج��اء محمد ب��وراش��د
ف��ي امل��رك��ز الثالث .وق��د أش��اد رئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل � � �ـ(دراغ.ري� � ��س) في
ن� � ��ادي ب ��اس ��ل ال �ص �ب ��اح ل �ل �س �ي��ارات
وال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة ال�ش�ي��خ دع�ي��ج
الفهد باملستوى املتميز للمتسابقني
الكويتيني وح��رص�ه��م على تحقيق
م��راك��ز م�ت�ق��دم��ة ورف ��ع اس ��م ال�ك��وي��ت
عاليا في املحافل الدولية.

الوفيات
• س� � � � �ع � � � ��ود واوي س � �ع ��د
ال� ��رش � �ي� ��دي 88 ،ع� ��ام� ��ا( ،ش� �ي ��ع)،
ال�ف��ردوس ،ق ،8ش ،1ج ،5م ،54مقابل
بنزين العارضية ،تلفون،60033335 :
99843364 ،99727474
• م� � �ح� � �م � ��د ح � � �س �ي ��ن خ � ��ال � ��د
ال� �ط ��اح ��وس 32 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي ��ع)،
خ �ي �ط��ان ،ق ،5ش ،40م ،13ت �ل �ف��ون:
99781152
• نوير غنيم سالم العازمي،
ارملة /حامد زهران العازمي86 ،
عاما( ،شيعت) ،صباح السالم ،ق،8
ش ،1ج ،5م ،18ت�ل�ف��ون،99984188 :
95565111
• ج ��وزة ح�م��د ب�ل�ال ال�ش�م��ري،
 74ع � ��ام � ��ا( ،ش � �ي � �ع � ��ت) ،ال � ��رج � ��ال:
الصليبخات ،ق ،2بجانب ف��رع ال�غ��از،
تلفون ،66647558 :النساء :الفردوس،
ق ،8ش ،1ج ،4م ،44تلفون97770428 :
• اقدس غلوم حسني ،زوجة/
علي يعقوب غافل العريان 73 ،عاما،
(ش�ي�ع��ت) ،ال��رج��ال :حسينية معرفي
ال�ج��دي��دة ،ش��رق ،تلفون،50070015 :
النساء :مشرف ،ق ،3ش السابع ،م32
• خالدة سليم عجران راش��د،
 56عاما( ،شيعت) ،الرجال :الروضة
ص ��ال ��ة دس � �م � ��ان ،ق ،2ش س �ل �ي �م��ان
بوكحيل ،تلفون ،99779138 :النساء:
الروضة ،ق ،2ش ،26م24
• وس� �م� �ي ��ة ح� �س�ي�ن ال ��رش �ي ��د
ال �ع �م �ي��ري ،ارم �ل ��ة /م�ح�م��د اح�م��د
س � ��ال � ��م ال� � �ع� � �م� � �ي � ��ري 85 ،ع� ��ام� ��ا،
(ش �ي �ع��ت) ،ال ��رج ��ال :دي� ��وان ال�ع�م��اي��ر،
ال� ��دع � �ي� ��ة ،ق ،1ش ،18م ،2ت �ل �ف ��ون:
 ،99047033النساء :مشرف ،ق ،6ش
الخامس ،م ،5تلفون55550402 :
• ع ��ادل ع�ل��ي س�ل�ط��ان م�ب��ارك،
 60عاما( ،يشيع التاسعة صباح
ال � �ي ��وم) ،ال ��رج ��ال :ض��اح �ي��ة ع�ب��دال�ل��ه
السالم ،ق ،2ش حمود النصف ،م،30
تلفون ،66669991 :النساء :ضاحية
ع �ب ��دال �ل ��ه ال � �س ��ال ��م ،ق ،1ش ي��وس��ف
الرومي ،م37

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
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

05.12
06.33
12.02
03.09
05.32
06.50

