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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الثالثاء
 30ربيع اآلخر 1437
 09فبراير 2016
العدد 778

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم ونظيره األلماني بحثا تعزيز التعاون البرلماني
ب�ح��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م أم ��س م��ع رئ �ي��س ال�ب��رمل��ان
االملاني د .نوربرت المرت عددا من املوضوعات املتعلقة بعالقات التعاون
الثنائي وسبل تطويرها في كل املجاالت السيما شقها البرملاني .وتبادل
الجانبان الحديث عن التطورات واملستجدات الراهنة وعدد من القضايا
ذات االهتمام املشترك اضافة الى التنسيق في املحافل الدولية.
تفاصيل (ص)03

لتر الممتاز بـ  85فلسا والخصوصي  105فلوس ورفع الدعم عن األلترا

الحكومة عرضت خطتها لمواجهة
العجز أمام مكتب المجلس

دميثير لـ «الدستور» ٪ 80 :من النواب يعارضون الخطة الحكومية ومقترح لتعويض المواطنين نقديا

وس � ��ط م� �ع ��ارض ��ة ن �ي��اب �ي��ة مل��ا
ط� � ��رح خ �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع ع ��رض
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة
ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح خ �ل��ال اج �ت �م��اع
م� � ��وس� � ��ع م � � ��ع م � �ك � �ت� ��ب امل� �ج� �ل ��س
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم وحضور  16نائبا
الخطة الحكومية ملواجهة العجز
في امليزانية العامة للدولة.
م � � � � �ص � � � ��ادر ن � � �ي � ��اب � � �ي � ��ة اك � � � ��دت
ل � � � �ـ«ال� � � ��دس � � � �ت� � � ��ور» ان ال� � �ع � ��رض
ال�ح�ك��وم��ي ت�ط��رق ال��ى زي ��ادة في
اس� �ع ��ار ال �ب �ن��زي��ن ب �ح �ي��ث ي �ك��ون
س � �ع� ��ر ل � �ت� ��ر امل � �م � �ت� ��از  85ف �ل �س��ا
وال�خ�ص��وص��ي  105ف�ل��وس على
ان ي �ت��م رف� ��ع ال ��دع ��م ن �ه��ائ �ي��ا عن
ألترا مضيفة أما الكهرباء فانها
ستقسم الى شرائح بحيث تكون

الغانم مترئسا اجتماع مكتب املجلس والفريق الحكومي بقيادة الصالح

ال �ش��ري �ح��ة االول � � ��ى  5000ك�ي�ل��و
وات بفلسني والشريحة الثانية
 10000ك �ي �ل��و وات ب� �ـ  5ف �ل��وس

إضافة إعاقة العين الواحدة
إلى قانون المعاقين
أك��دت لجنة ذوي اإلحتياجات
الخاصة عقب اجتماعها وممثلي
مؤسسة التأمينات االجتماعية ان
الراتب الكامل لذوي االحتياجات
الخاصة ال يتجاوز  2750دينارا.
م�ع�ل�ن��ة ان� ��ه س �ي �ت��م اض ��اف ��ة اع��اق��ة

تلفزيون المجلس

ال �ع�ين ال ��واح ��دة إل ��ى ق��ان��ون ذوي
االع � � ��اق � � ��ة ورف � � �ع� � ��ه إل � � ��ى امل �ج �ل ��س
ملناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
تفاصيل (ص)06

المداولة الثانية للوكاالت
التجارية اليوم
يعقد مجلس األمة جلسة عادية
ص� �ب ��اح ال� �ي ��وم مل �ن��اق �ش��ة ع� ��دد م��ن
تقارير اللجان البرملانية املختلفة
إض��اف��ة إل��ى طلب مقدم م��ن بعض
األعضاء بشأن مناقشة األوض��اع
االق �ت �ص��ادي��ة وإل� �غ ��اء ال ��دع ��وم و3
كتب من الحكومة.
وم � ��ن أه � ��م ال� �ت� �ق ��اري ��ر امل ��درج ��ة
على ج��دول أع�م��ال الجلسة اليوم

والشريحة الثالثة «مفتوح» بـ19
فلسا.
ووف � �ق ��ا مل ��ا ص � ��رح ب ��ه ال �ن��ائ��ب

ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
ع� ��ن م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب�ت�ن�ظ�ي��م
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ال ��ذي أق��ر في
املداولة األولى ومن املتوقع ان يقر
املجلس امل��داول��ة الثانية للقانون
خالل الجلسة.
تفاصيل (ص)11-10

فيصل الشايع

 ال بديل عنتطبيق إصالحات
مالية وترشيد
االستهالك

تفاصيل (ص)14

خ� �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر ل � �ـ «ال� ��دس � �ت� ��ور»
ف ��ان ال �ع��رض ال �ح �ك��وم��ي ل��م يلق
ت��رح �ي �ب��ا ن �ي��اب �ي��ا وان  80ب��امل�ئ��ة

م ��ن ال� �ن ��واب ي �ع��ارض ��ون ال�خ�ط��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال � �ت� ��ي ط��رح �ت �ه��ا
ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال االج�ت�م��اع الفتا

ال � ��ى ان ه� �ن ��اك م �ق �ت��رح��ا ن �ي��اب��ي
ل� �ت� �ع ��وي ��ض امل � ��واط� � �ن �ي��ن ن �ق ��دي ��ا
بزيادة على رواتبهم من  100الى
 120دينارا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
عقب االجتماع انه لن يصدر اي
قرار حول تخفيض الدعم إال بعد
التوافق مع أعضاء مجلس األمة
الف�ت��ا ال��ى ان اج� ��راءات الحكومة
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ستكون متأنية
وليست بطيئة وأكد انه ال بد من
ات �خ��اذ ت�ل��ك اإلج � ��راءات فاملسألة
لم تعد اختيارية خاصة ان هذه
االص �ل��اح � ��ات ت �ض �م��ن اس �ت��دام��ة
ق� � � � ��درت ال � � ��دول � � ��ة ع � �ل� ��ى اإلي� � �ف � ��اء
بالتزاماتها تجاه املواطنني.
تفاصيل (ص)04

مجلس الوزراء :خطة لتطوير الرياضة
وخصخصة األندية
عرض وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ سلمان
الحمود على مجلس ال��وزراء تقرير
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��ري ��اض ��ة ب �ش��أن
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ت� �ط ��وي ��ر ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية من منظور خطة التنمية
ح �ي��ث اش �ت �م��ل ع �ل��ى س �ت��ة م �ح��اور
ال �ق �ط��اع ال��ري��اض��ي األه �ل��ي ال�ق�ط��اع
الرياضي الحكومي القطاع التربوي

وال�ت�ع�ل�ي�م��ي اإلن� �ش ��اءات ال��ري��اض�ي��ة
الطب الرياضي والخصخصة.
وق ��د ت�ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر ال�خ�ط��وات
العملية ال�ت��ي ت��م ات �خ��اذه��ا تنفيذا
ل�ه��ذه امل �ح��اور وتفعيلها م��ن خ�لال
ب ��رن ��ام ��ج ع� �م ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة وخ �ط��ة
التنمية ومنها دعم البرامج الفنية
ال � �ت� ��ي ت� �ع ��د ل� �ت� �ط ��وي ��ر م �س �ت ��وي ��ات
ال�ل�اع �ب�ي�ن ف ��ي امل �س��اب �ق��ات امل�ح�ل�ي��ة

والخارجية والعمل على فتح أندية
ج��دي��دة ف��ي شمال وج�ن��وب الكويت
والعمل على مساندة األندية بدعم
م ��ال ��ي م �ن��اس��ب ل �ن �ظ��ام االح � �ت� ��راف
الجزئي والعمل على إع��ادة هيكلة
اإلدارات وقطاعات الهيئة واالهتمام
باملنشآت الرياضية.
تفاصيل (ص)05

إحالة السعد واأليوب إلى النيابة
انتهت لجنة التحقيق في أوض��اع
مكتب االستثمار في لندن من أعمالها
وق ��ررت رف��ع تقرير إل��ى مجلس األم��ة
يتضمن العديد من التوصيات أهمها
احالة العضو املنتدب للهيئة العامة

لالستثمار د .بدر السعد ومدير مكتب
االستثمار في لندن أسامة األيوب إلى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة .وق� ��ال م �ق��رر اللجنة
ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري ان اللجنة
أبرأت ذمتها امام الله عز وجل ثم أمام

امل �ج �ل��س وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب��إح��ال��ة
من نرى انهم مشاركون في هدر املال
العام والعبث به إلى النيابة العامة.
تفاصيل (ص)06
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نائب األمير استقبل الغانم
ورئيس البرلمان األلماني

سمو ولي العهد مستقبال الدعيج

استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله بقصر السيف
ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وب ��رف �ق �ت ��ه رئ �ي��س
البرملان األملاني د .نوبيرت الميرت
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته للبالد.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ م� � �ب � ��ارك ال� �ح� �م ��ود
ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ص��داق��ة الكويتية
األملانية النائب فيصل الشايع
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر
وول� ��ي ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ش��ؤون
األس��رة الحاكمة الشيخ د .إبراهيم
الدعيج.
واس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ج� �ه ��از األم ��ن
الوطني الشيخ ثامر العلي.

 ..ومستقبال رئيس البرملان األملاني والوفد املرافق

وزير الخارجية يهنئ نائب األمير
وولي العهد بالذكرى العاشرة
لتوليه والية العهد

 ..ومستقبال العلي

رف � ��ع ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ب��اس�م��ه
ومنتسبي وزارة الخارجية كافة
ص � ��ادق ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات
إل � ��ى م� �ق ��ام س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
الله بمناسبة ال��ذك��رى العاشرة
ل�ت�ب��وؤ س �م��وه والي ��ة ال�ع�ه��د في
البالد.
وأع��رب الشيخ صباح الخالد

ع ��ن م �ش��اع��ر ال �ف �خ��ر واالع � �ت� ��زاز
ل�ل�م�ن�ج��زات ال��وط�ن�ي��ة امل�ش�ه��ودة
التي حققتها البالد طيلة العقد
ال�ف��ائ��ت ب��رع��اي��ة راع��ي نهضتها
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب ��اح ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه
وس � �ن � ��ده وع � �ض � ��ده س� �م ��و ول ��ي
ال �ع �ه��د األم �ي��ن وم � �ج ��ددا ال�ع�ه��د
ع� �ل ��ى م ��واص� �ل ��ة خ� ��دم� ��ة ال� �ب�ل�اد
وتحقيق مصالحها العليا في
املحافل الدولية كافة.
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الغانم ونظيره األلماني
بحثا تعزيز التعاون البرلماني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال نظيره األملاني د .نوربرت المرت

عقد رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س م�ح��ادث��ات
رسمية هو ورئيس البرملان االملاني
(ال �ب��ون��دس �ت��اغ) د .ن��ورب��رت الم��رت
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
وت �ط ��رق ��ت امل �ب ��اح �ث ��ات ال � ��ى ع��دد
م��ن امل��وض��وع��ات املتعلقة بعالقات
ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
ال� � �ص � ��دي� � �ق �ي��ن وس � � �ب� � ��ل ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا
وتطويرها في كل املجاالت السيما
شقها البرملاني.
وت �ب ��ادل ال �ج��ان �ب��ان ال �ح��دي��ث عن
التطورات واملستجدات الراهنة على
املستويني اإلقليمي والدولي وعدد
من القضايا ذات االهتمام املشترك
اض��اف��ة ال ��ى س�ب��ل ت�ع��زي��ز التنسيق
الثنائي ب�ين البرملانني ف��ي املحافل

ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ازاء ب �ع��ض
ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��امل �ي��ة امل �ل �ح��ة ك�ت�ع��زي��ز
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة وح � �ق� ��وق االن� �س ��ان
وتمكني املرأة والشباب.
وح�ض��ر امل�ب��اح�ث��ات رئ�ي��س بعثة
ال � �ش� ��رف امل ��راف � �ق� ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال �ش��اي��ع وال � �ن� ��واب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وكامل العوضي ود .محمد الحويلة
وماجد موسى.
ومن جهة أخرى عقد المرت خالل
زي ��ارت ��ه ال�ح��ال�ي��ة ل �ق ��اءات م��ع سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال �ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية ووزي��ر النفط بالوكالة انس
الصالح.
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الغانم و د .نوربرت المرت

وق� � � ��د وص� � � ��ل رئ� � �ي � ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان
االملاني ( البوندستاغ ) د .نوربرت
الم��رت والوفد املرافق له الى البالد
مساء أمس األول في زي��ارة رسمية
تستغرق يومني.
وكان في استقبال المرت والوفد
امل��راف��ق ل��ه على ارض امل�ط��ار رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم ورئيس
بعثة الشرف املرافقة النائب فيصل
الشايع والسفير االملاني لدى دولة
ال �ك��وي��ت اوي �ج��ن ف��ول �ف��ارت واألم�ي�ن
العام ملجلس االمة عالم الكندري.

جانب من مباحثات الغانم ونظيره األملاني
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لن يصدر اي قرار اال بعد التوافق مع أعضاء مجلس األمة

الصالح :مسطرة الدعوم على الجميع
والموس على كل الروس
أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن ��س ال �ص��ال��ح ان ال�ح�ك��وم��ة ال�ح��ال�ي��ة
ه��ي اك �ث��ر ح �ك��وم��ة ات �خ��ذت إج � ��راءات
ل�لإص�لاح االق�ت�ص��ادي ل��وج��ود سلطة
ت�ش��ري�ع�ي��ة م �ت �ع��اون��ة م �ع �ه��ا م �ش��ددا
ع�ل��ى ان��ه الي�م�ك��ن االس �ت �م��رار بالنمط
االستهالكي الحالي وترشيد الدعوم
ي ��رم ��ي ال � ��ى ت ��رش �ي ��د ن �م ��ط االس� � ��راف
االستهالكي .
وقال الصالح في تصريح صحفي
أم��س :ك��ان ه�ن��اك م��وع��د م��ا ب�ين لجنة
اع ��ادة دراس ��ة مختلف ان ��واع ال��دع��وم
امل�م�ث�ل��ة م ��ن ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
بهذا االمر واعضاء مجلس االمة وتم
اللقاء وقدمت اللجنة تقرير املستشار
امل�ك�ل��ف ب��إع��ادة دراس ��ة ال��دع��وم وه��ي
دراس��ة عميقة تتناول كافة البيانات
وانعكاس ترشيد الدعوم على االسرة
والفرد واملجتمع لذلك امتد االجتماع
لوقت طويل.
وت ��اب ��ع ال �ص��ال��ح :ال �ب �ع��ض يعتقد
ان ال�س�ع��ي الحثيث لترشيد ال��دع��وم
ي��رم��ي فقط ال��ى ترشيدها وه��ذا غير
صحيح ف� ��ال � �ه� ��دف االس� � ��اس� � ��ي ه��و
ت��رش�ي��د ن�م��ط االس � ��راف االس�ت�ه�لاك��ي
خ��اص��ة وأن الكل ي �ع �ل��م ب� ��أن ل��دي�ن��ا
خ�ط��ة إس�ك��ان�ي��ة ط�م��وح��ة ت�ح�ت��اج ال��ى
إن� � �ش � ��اء م� �ح� �ط ��ات ك � �ه� ��رب� ��اء ض �خ �م��ة
تواكب النمو االسكاني ال��ذي يسجل
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ح��ال��ي وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
توفير االراضي الالزمة له.
واوض � � � ��ح ال � �ص ��ال ��ح ان� � ��ه الي �م �ك��ن
االس � �ت � �م� ��رار ب��ال �ن �م��ط االس �ت �ه�ل�اك��ي
ون� � � � �ح � � � ��ن ب� � � � �ه � � � ��ذه ال � � � �ح� � � ��اج� � � ��ة ال � � ��ى
ال� � �ب� � �ن� � �ي � ��ة ال � �ت � �ح � �ت � �ي � ��ة وال � � � � �ق� � � � ��درات
الخدماتية والطاقات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
امل��واك�ب��ة للنمو االس�ك��ان��ي مبينا ان
الحكومة تفمهت ما طرحه االخ��وان
ح � � ��ول ض � � � � ��رورة ات � � �خ � ��اذ إج � � � � ��راءات
االصالح االقتصادي خاصة وأن رفع
ال��دع��وم ل�ي��س االص �ل�اح االق�ت�ص��ادي
وانما هو جزء من برنامج االصالح
االق�ت�ص��ادي ال��واض�ح��ة معامله لدينا
وهو احدى قنواتها واالخرى تتمثل
بالتنمية االقتصادية والخصخصة
وتفعيل دور الفعاليات االقتصادية
والشراكة وغيرها من القنوات .
وش� � ��دد ال� �ص ��ال ��ح ان م� ��اذك� ��ره م��ن
قنوات لم يكن حديثا على ورق وانما
ت��م خ�ل�ال االج �ت �م��اع ت�ح��دي��د ت��واري��خ
م �ش��اري��ع ط��رح��ت ب �ع��د اق � ��رار ق��وان�ين
ال �ش��راك��ة وم �ن �ه��ا خ�م�س��ة ه ��ذا العام
ب �ي �ن �م��ا م �ن��ذ ع� ��ام  ٢٠٠٨وح� �ت ��ى ه��ذا
التاريخ لم يطرح سوى مشروع واحد
مشيرا الى ان من امثلة هذه املشاريع
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محطة ال�ك�ه��رب��اء ب��ال�خ�ي��ران ومحطة
ال � �ن � �ف ��اي ��ات ال� �ص� �ل� �ب ��ة وام ال �ه �ي �م��ان
للنفايات السائلة ومحطة العبدلي
للطاقة الشمسية وبقيمة  ٣مليارات
دينار وستكون نسبة املساهمة فيها
 ٪ل�ل�م��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي وع��وائ��ده��ا
 ٥٠
تقدر بـ٪ ١٠ .
وت ��اب ��ع ال �ص ��ال ��ح االخ � � ��وة ال� �ن ��واب
تحدثوا عن ترشيد االنفاق الحكومي
ون �ح��ن ن �ش��ارك �ه��م ه ��ذا االم� ��ر ون�ع�م��ل
ب �ج �ه��د ل �ت��رش �ي��د االن� �ف ��اق ال�ح�ك��وم��ي
ال ��ذي ي �ب��دأ م��ن اع �ل��ى ال �ه��رم ويتمثل
ب �ت ��وج �ي ��ه ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
بتخفيض ميزانية ديوان سموه وهي
سابقة لم نسمع عنها في الكويت او
املنطقة كلها من قبل .
وشدد الصالح على ان هذه البادرة
م ��ن ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و اع �ط��ت
رس��ال��ة لجميع ج�ه��ات ال��دول��ة ب��أن ال
أح� ��د ب �م �ع��زل ع ��ن ال �ت��رش �ي��د وإي �ق��اف
ال � �ه� ��در ون� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ف� ��ي امل �ي��زان �ي��ة
ب ��وض ��ع الن �ح �س��د ع �ل �ي��ه ف � ��االي� ��رادات
ت��راج �ع ��ت وح �ج ��م ال �ع �ج��ز امل� �ق ��در ١٢
مليارا لذلك البد من إجراءات متدرجة
وأال ن�س�ت�ه�ل��ك ك��ل اح�ت�ي��اط�ي��ات�ن��ا في
م ��واج� �ه ��ة ال �ع �ج ��ز وه � ��و اج� � � ��راء غ�ي��ر
حصيف ولن تكون محمودة عواقبه .
وج � � � ��دد ال � �ص� ��ال� ��ح ت� ��أك � �ي� ��ده ع �ل��ى
ضرورة اتخاذ اجراءات مدروسة دون
املساس بأصحاب الدخول املتوسطة
وم ��ا دون امل �ت��وس �ط��ة وت �ن ��وع م ��وارد
ال ��دخ ��ل م �ش �ي��را ال � ��ى ان � ��ه ف ��ي ج�ل�س��ة
ع��رض امليزانية العامة للدولة سيتم
ط��رح ب��رام��ج زم�ن�ي��ة م�ح��ددة ت��ؤك��د ان
الحكومة ال تشير للعجز وتقف وانما
تسير بمعية اعضاء مجلس االمة الى
الحلول .
وب �س ��ؤال ��ه ع ��ن امل ��وق ��ف ال�ح�ك��وم��ي
م ��ن ات� �ف ��اق اعضاء امل �ج �ل��س االع �ل��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال � �ن ��واب خ �ل�ال اج�ت�م��اع

امس االول بعدم الحاجة الى ترشيد
ال��دع��وم ف��ي ال�ق�ط��اع ال�س�ك�ن��ي وك��ذل��ك
رأي الحكومة م��ن امل �خ��اوف النيابية
بشأن ع��دم تقديم ضمانات تحد من
رف ��ع االس� �ع ��ار ف ��ي ح ��ال ال �غ ��اء دع ��وم
ال �ب �ن ��زي ��ن وال� �ك� �ه ��رب ��اء ق � ��ال ال �ص��ال��ح
التصور املتكامل اليعنى فقط بمسألة
ضبط االس�ع��ار ف��ي ح��ال رف��ع ال��دع��وم
واخ��ي وزي��ر التجارة يعمل االن على
ه� ��ذا االم � ��ر وردع ك ��ام ��ل الي ارت �ف ��اع
م �ف �ت �ع��ل ون� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ن �ت �ح ��دث ع��ن
رؤية وخطوات متكاملة أحدها يكمل
االخ � ��ر ..ت �ن �م �ي��ة...واص�ل�اح اق�ت�ص��ادي
فمنذ متى ونحن نتحدث ونسمع عن
االصالح االقتصادي واليمكن القبول
بتحميل هذه الحكومة وهذا املجلس
امل �س��ؤول �ي��ة ف �ه��ذه ال �ح �ك��وم��ة ات �خ��ذت
اجراءاتها اكثر من اي حكومة اخرى
ل ��وج ��ود س�ل�ط��ة ت�ش��ري�ع�ي��ة م�ت�ع��اون��ة
بخالف ما كان بالسابق الذي حالت
الخالفات بني السلطتني التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع� ��ن ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش ��اري ��ع
وال � �ي ��وم ه �ن ��اك م �ش��اري��ع ك �ن��ا ن�س�م��ع
ع�ن�ه��ا ب��ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ت�ن�ف��ذ وال�ع�م��ل
ف �ي �ه ��ا ك� �خ�ل�اي ��ا ن� �ح ��ل ف� �ف ��ي ال �ق �ط ��اع
النفطي وح��ده مشاريع لم تعهد ولم
نسمع بها في السابق تم رصد مبلغ
 ٣٠مليار دي�ن��ار وت��م توقيع مشاريع
فيه بقيمة  ١٥مليار دينار حتى االن .
وتابع الصالح ألم يتساءل أحد عن
عدم نمو امليزانية في السنة الحالية
ع� ��ن ال �س �ن ��ة امل ��اض� �ي ��ة رغ � ��م ت��أس �ي��س
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
كاالغذية والطرق واالتصاالت؟ وأين
ب�ن��د ال��روات��ب ومل ��اذا ل��م ي�ن��م رغ��م ذل��ك
؟ طبعا الن هناك اج ��راءات قمنا بها
والنقول ان هذه االجراءات هي اقصى
ال �ط �م ��وح وان� �م ��ا ه ��ي ال� �ب ��داي ��ة واول
خ�ط��وة والب��د ان ي�ك��ون ه�ن��اك اص�لاح
هيكلي واض��ح املعالم وبالنسبة لنا

هو واضح وانما له اجراءات تراكمات
تصعب علينا تنفيذ هذه االجراءات.
وأك � ��د ال �ص ��ال ��ح أن ه �ن ��اك ج �ه��ودا
بدأنا بها وه��ي ليست نهاية املطاف
ب ��ل ال �ب ��داي ��ة م� �ش ��ددا الب� ��د م ��ن اج� ��راء
إصالح هيكلي متكامل واضح املعالم
مشيرا الى ان هناك تراكمات سابقة
هي ما تصعب علينا تنفيذ اإلجراء .
وب�س��ؤال��ه ع��ن سيناريو م��ا يترتب
ع �ل��ى رف� ��ع ب �ع��ض ال� ��دع� ��وم ب��ال�ن�س�ب��ة
لزيادة أسعار السلع هل تم أخذ هذا
االم � ��ر ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار اج � ��اب ال �ص��ال��ح
س �ن �ت �خ��ذ اإلج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ف�ي�م��ا
نعتقد ان��ه األف �ض��ل ف��ي ق ��درة ال��دول��ة
ل �ك �ب��ح ال �ن �م ��ط االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ووف �ق ��ا
للدراسات التي معدل نمط االستهالك
ل �ل �م��واط��ن ال �ك��وي �ت��ي ه ��و األع� �ل ��ى ف��ي
ال�ع��ال��م مبينا ان النمو االستهالكي
للكهرباء ام��ر طبيعي ف��ي ظ��ل زي��ادة
عدد املشاريع اإلسكانية .
واع� � �ت� � �ب � ��ر ال� � �ص � ��ال � ��ح أن ال � �ه� ��دف
األساسي من ترشيد الدعوم هو اعادة
ثقافة املستهلك في االستهالك مؤكدا
ان ما تقدمه وزارة املالية من دراسات
مبني على الشفافية وانا على ثقة ان
نواب مجلس األمة والشعب الكويتي
س �ي �ك��ون م�ت�ف�ه�م��ا ل �ه��ذه اإلص�ل�اح��ات
خصوصا ان الجميع يساهم ويعمل
لتحقيق هدف واحد قائال املوس على
كل الروس.
وعن سؤاله حول خطوات الحكومة
بشأن تعظيم اإلي��رادات غير النفطية
اجاب الصالح وهذا االمر من املحاور
الرئيسية لإلصالح االقتصادي عبر
ت�ف�ع�ي��ل ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ات مل�ش��اري��ع
الشراكة وهي لن تعود باملنفعة على
ال ��دول ��ة ف �ق��ط ب��ل س�ت�ش�م��ل امل��واط �ن�ين
من خالل اكتتابهم في هذة الشركات
وك��ذل��ك ال��دف��ع بمشاريع الخصخصة
وستستثمر في املشاريع الصغيرة .

ول � �ف ��ت ال� �ص ��ال ��ح ان ان� �ت� �ق ��اد اداء
ص �ن��دوق امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وب��أن��ه
ال� ��ى االن ل ��م ي �ق��م ب� � ��دوره م ��ؤك ��دا أن
ه��ذا االم��ر محل اهتمام زميلي وزي��ر
التجارة إلزالة اي عراقيل لرفع كفاءة
اداء الصندوق .
وق��ال الصالح إن البنك الصناعي
خ�ل�ال ع ��ام  ٢٠١٤م ��ول  ١٧٤م�ش��روع��ا
وإج� �م ��ال ��ي اس �ت �ث �م��ارات��ه  ٢٣م�ل�ي��ون
دي � �ن� ��ار وف� � ��ي ع� � ��ام  ٢٠١٥م� � ��ول ٢٣٢
م �ش��روع��ا اج �م��ال��ي اس �ت �ث �م��ارات��ه ٣٠
مليون دينار وبهذا يكون نسبة النمو
 ٣٣ب��امل�ئ��ة وه��ي ارق ��ام ت��دل ع�ل��ى دع��م
الدولة للمشاريع الصغيرة من خالل
قنوات اخرى غير الصندوق النه االن
هو في مرحلة تأسيسية .
وبسؤاله عن حجم الزيادة وكيفية
ت �ق �ي �ي��م ش ��رائ ��ح اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء
رد ال�ص��ال��ح ب��أن ه�ن��اك ع��دة تفاصيل
وش � � ��رائ � � ��ح ت � �ت� ��وق� ��ف ع � �ل� ��ى م � �ع� ��دالت
االستهالك متعددة الشرائح .
وح� ��ول س��اع��ة ال �ص �ف��ر ف��ي إص ��دار
قرارات تخفيض الدعوم علق الصالح
بأنه لن يصدر اي قرار اال بعد التوافق
مع أعضاء مجلس األمة .
وأكد الصالح أن إجراءات الحكومة
ستكون متأنية وليست بطيئة فال بد
من اتخاذ اإلج��راءات فاملسألة لم تعد
اختيارية فاإلصالحات التي تضمن
اس �ت��دام��ة ق� ��درة ال ��دول ��ة ع �ل��ى اإلي �ف��اء
ب��إل�ت��زام��ات�ه��ا ت�ج��اه امل��واط �ن�ين وال�ت��ي
تضمن لالجيال القادمة لتوفير جزء
من الروافد املالية للمستقبل
وب�ين ان الدولة تستهلك  ٩٠باملئة
من اإلي��رادات النفطية و ١٠باملئة هي
ما يتم توفيره ألبنائنا وأحفادنا في
املستقبل لهذا يجب علينا إج��راءات
اإلص�لاح��ات ال�لازم��ة ل��دع��م االقتصاد
الوطني.
وذك��ر الصالح أن مسطرة ال��دع��وم
ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ط�ب�ق��ا ل �ل �ع��دال��ة بحيث
يصل الدعم ملستحقيه وكل مستحق
ح �س��ب م ��ا ي�س�ت�ح��ق م ��ن ه� ��ذا الدعم
لذلك علينا إيقاف الهدر على حساب
املال العام.
وأوض��ح ان قيمة الدعم انخفضت
ال� ��ى م �ل �ي��اري��ن و ٩٠٠م �ل �ي��ون دي �ن��ار
مشيرا الى ان هناك فرقا ما بني االرباك
واإلصالح فاألول بقاء الحال كما هو
علية بالنسبة الستنزاف االحتياطي
العام للدولة وأما اإلصالح يتمثل في
ترشيد اإلنفاق.

إجراءات الحكومة
ستكون متأنية
وليست بطيئة
فالمسألة لم تعد
اختيارية
قيمة الدعم
انخفضت الى
مليارين و٩٠٠
مليون دينار و
وحجم العجز
المقدر  ١٢مليارا
ردع كامل الي
ارتفاع مفتعل
باالسعار ولن نمس
أصحاب الدخول
المحدودة
الهدف األساسي
من ترشيد الدعوم
هو إعادة ثقافة
االستهالك
الدولة تستهلك
 ٪ 90من
االيرادات النفطية
و ٪ 10ما يتم
توفيره ألبنائنا في
المستقبل
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حماية المال العام :إحالة
السعد واأليوب إلى النيابة العامة
ق� ��ال م �ق��رر ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
أوضاع مكتب االستثمار الكويتي
في لندن النائب ماضي الهاجري
ان ال �ل �ج �ن��ة ان �ت �ه ��ت م� ��ن أع �م��ال �ه��ا
وقررت رفع تقرير الى مجلس االمة
ي�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت��وص �ي��ات
اه� �م� �ه ��ا اح� ��ال� ��ة ال� �ع� �ض ��و امل �ن �ت��دب

للهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار د .بدر
ال �س �ع��د وم��دي��ر م�ك�ت��ب االس�ت�ث�م��ار
في لندن أسامة األيوب الى النيابة
العامة.
وأض ��اف ال�ه��اج��ري ف��ي تصريح
صحافي :في هذا القرار أن اللجنة
أب��رأت ذمتها أم��ام الله عز وجل ثم

ام� ��ام امل �ج �ل��س وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ب��إح��ال��ة م��ن ن ��رى أن �ه��م م �ش��ارك��ون
في هدر املال العام والعبث به إلى
النيابة العامة.
وق � � ��ال :ك � ��ان ه� �ن ��اك ع �م ��ل ج �ب��ار
ألع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة وامل �ك �ت��ب تخلله
ال � �س � �ف� ��ر ال� � � ��ى ل� � �ن � ��دن واس � �ت � ��دع � ��اء

امل �س��ؤول�ين ه�ن��اك وم�ق��اب�ل��ة الكثير
م� � ��ن امل � ��وظ� � �ف �ي��ن م� ��وج � �ه� ��ا ال� �ش� �ك ��ر
للجميع على هذا الجهد من نواب
وموظفني.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
ﺇﻟﻰ قانون المعاقين
ناقشت لجنة ذوي االحتياجات
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة أم� � � � ��س ال � � �ع� � ��دي� � ��د م ��ن
االس � � �ت � � �ف � � �س� � ��ارات ف � �ي � �م� ��ا ي �خ��ص
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ش��أن
الراتب الكامل وقال رئيس اللجنة
ماضي الهاجري ان البعض يقول
إن التأمينات اعطت مبررات اخرى
وت �ب�ين ان ه ��ذا ال �ك�ل�ام غ �ي��ر دق�ي��ق
الن ال �ت ��أم �ي �ن ��ات ك ��ان ��ت ح ��اض ��رة
ف ��ي االج� �ت� �م ��اع وأك� � ��دت ال �ت��زام �ه��ا
بالقانون.

الخرينج مستقبال أعضاء نادي العلوم السياسية

اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم��ة م�ب��ارك الخرينج ف��ي مكتبه
أم � � � ��س أع � � �ض� � ��اء ن � � � � ��ادي ال � �ع � �ل ��وم
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ل ��وم

وتابع :وبالتالي فإن راتب ذوي
االحتياجات الخاصة الذي يحول
ال ��ى ال�ب�ن��ك ه��و م��ا ي �ص��رف ب�م��ا ال
يتجاوز  2750دينارا.
وذك ��ر ان��ه س�ي�ت��م إض��اف��ة إع��اق��ة
العني الواحدة الى القانون ورفعه
ال��ى املجلس ملناقشته وات�خ��اذ ما
يلزم بشأنه.
جانب من اجتماع لجنة املعاقني أمس

المعيوف :نحتاج إلى  52صوتا في عمومية
الفيفا لرفع إيقاف النشاط الرياضي

جانب من اجتماع لجنة الشباب والرياضة

م��وض �ح��ا ان� �ن ��ا ب �ح��اج��ة ال� ��ى 53
ص ��وت ��ا م ��ن اص� ��ل  209دول ه��ي
ت� �م� �ث ��ل ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة
لالتحاد الدولي لكرة القدم.
وأكد املعيوف ان قرار اإليقاف
ال يمكن استمراره ان لم يحصل
على تصديق الجمعية العمومية
الفتا الى ان االمر متعلق باجتماع

االج �ت �م ��اع �ي ��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
يرافقهم عدد من طلبة قسم العلوم
السياسية بالكلية.

دشتي يهدد باستجواب
العلي إذا لم تنصلح األمور
في وزارة التجارة

تشكيل وفد شعبي برلماني لزيارة الدول الشقيقة لشرح الضرر الواقع على الكويت

اع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع�ب��دال�ل��ه
املعيوف عن تشكيل وف��د شعبي
ب��رمل��ان ��ي ي � ��زور ال� � ��دول ال�ش�ق�ي�ق��ة
وال �ص��دي �ق��ة ل �ش��رح ال �ض��رر ال��ذي
وق � ��ع ع �ل��ى ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
بسبب اي�ق��اف النشاط الرياضي
م� � ��ؤك� � ��دا ان اج� � �ت� � �م � ��اع ال� �ل� �ج� �ن ��ة
وم�م�ث�ل��ي وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب وال��ري��اض��ة ون��ائ��ب وزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أم � ��س ك � ��ان ح �ي��وي��ا
ومثمرا وقال املعيوف في مؤتمر
ص�ح��اف��ي ع�ق��د ف��ي م�ج�ل��س االم��ة
ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ان االه� � ��م راه � �ن� ��ا ال �ت ��رك �ي ��ز ع�ل��ى
اج� �ت� �م ��اع ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة ال �ق��دم في
 26ف �ب��راي��ر ال� �ج ��اري وس�ي�ن��اق��ش
فيه قرار ايقاف النشاط الرياضي
ال �ك��وي �ت��ي ال� � ��ذي ات� �خ ��ذ م� ��ن ق�ب��ل
امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي الت �ح��اد ال�ك��رة

الخرينج استقبل أعضاء
نادي العلوم السياسية

الجمعية العومية وهناك الكثير
من الدول الشقيقة والصديقة في
ال�ج�م�ع�ي��ة ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ال ��دول
التي نتمتع معها بعالقات طيبة
وج� ��اء دوره � ��ا ل�ت�ق��ف ال ��ى ج��ان��ب
الكويت.
وأف � ��اد امل �ع �ي��وف :ان �ن��ا شكلنا
وف � ��دا ب��رمل��ان �ي��ا وش �ع �ب �ي��ا لنمنع

م ��ن س �ع��ى ال� ��ى إي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط
ال � � ��ري � � ��اض � � ��ي ب � �ح � �ج� ��ة ال � �ت� ��دخ� ��ل
الحكومي مشيرا الى انه اليوم ال
يوجد أي تدخل حكومي وال��ذي
ي� �ح� �ص ��ل ال� � �ي � ��وم ان � � ��ه س �ي �ت��وج��ه
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�لاع�ب�ين ال�ق��دام��ى
وعدد من ممثلي االمة سيتجهون
ال��ى االت �ح��ادات رغبة منهم لرفع
ال �ظ �ل��م ع ��ن ال ��ري ��اض� �ي�ي�ن .وت��اب��ع
ق��ائ�لا :نحن متأكدون ان الشعب
الكويتي سيتكاتف مع هذا الوفد
إلقناع ممثلي االتحادات العربية
والخليجية وغ�ي��ره��ا لالنتصار
ل�ل�ح��ق ال�ك��وي�ت��ي ل �ع��ودة ال�ن�ش��اط
الرياضي.
وطالب املعيوف الشيخ احمد
الفهد ع��دم التدخل ف��ي موضوع
اإلي � �ق� ��اف وأال ي� �ك ��ون س �ب �ب��ا ف��ي
اس �ت �م��راره وع�ل�ي��ه أال ي�ح��ث ه��ذه
الدول على بقاء اإليقاف للنشاط
الرياضي.

ق� ��ال ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش� � �ت � ��ي ان ك� � ��ل ي� � � ��وم ل� ��وزي� ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة م �ع �ن��ا ق �ص��ة عجيبة
وغ��ري �ب��ة ول �س��ت ادري ان ك��ان
يعلم بما يترتب على قصصه
ام ه � � ��ي ط� � ��واع � � �ي� � ��ة وت� �ن� �ف� �ي ��ذ
مل�خ�ط�ط��ات ال��رج��ل االخ �ط �ب��وط
وك� �ي� �ل ��ه ال� �س ��وب ��رم ��ان ص��اح��ب
االذرع املتعددة ب��ادارت��ه لسبع
وك � � � ��االت وادارات ف� ��ي وزارة
التجارة العتيدة.
وأض��اف :فبعد كل املصائب
ال � �س� ��اب� ��ق ذك � ��ره � ��ا واس � �ت � �م� ��رار
تمسكه بالوكيل البراشوتي ها
ه��و ينقل رغ�ب��ة ال��وك�ي��ل بشغل
احد مناصب الوكالء املساعدين
مل� ��ن ه� ��و ف� ��ي م ��وض ��ع ال �ش �ب �ه��ة
واالت� � �ه � ��ام ب� �م ��وج ��ب ال �ش �ك��وى
رق��م  000432/16واملتهم فيها
ك ��ل م ��ن م ��دي ��ر ادارة ال �ت �م��وي��ن
ب ��ال ��وزارة وال��وك �ي��ل م�س�ت�ط��ردا:
االم� ��ر ال� ��ذي ي �س �ت��وج��ب اب �ت��داء
تأجيل النظر في قرار تسميته
كوكيل مساعد وم��ن ث��م ايقافه
والوكيل وغ��ل يدهم عن القيام
ب��أي مهام وظيفية لحني البت
في الشكوى وانتهاء التحقيق
فيها خاصة ان الشبهات التي
تضمنتها ال�ش�ك��وى ج��دي��ة في
إث�ب��ات ال�ح��اق ال�ض��رر الجسيم
ب��أم��وال وزارة ال�ت�ج��ارة نتيجة
ت � �ف� ��ري� ��ط ف� � ��ي اداء ال ��وظ� �ي� �ف ��ة
وإس � � � ��اءة اس� �ت� �ع� �م ��ال ال �س �ل �ط��ة
وب��ال�ت��ال��ي ال�ت�ج��رؤ ف��ي انتهاك
حرمة االموال العامة.
وأردف :ي ��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر

د .عبد الحميد دشتي

أليست هذه قصة غريبة تضاف
مل �س �ل �س��ل ت �خ �ب��ط وزارت � � � ��ك ف��ي
عهدك امليمون بسبب تمسكك
ب ��ال ��رج ��ل االخ� �ط� �ب ��وط ك��وك �ي��ل
س� ��وب� ��رم� ��ان ك � ��ل ي� � ��وم م��دخ �ل��ك
بطوفة فهل يرضيك ان ننتقل
الس �ت �خ��دام ح �ق �ن��ا ال��دس �ت��وري
واقولها صريحة سأستجوبك
ان لم تصلح االمور وتوقف من
ه��و متهم وف�ق��ا للقانون لحني
ح �س��م م ��وض ��وع ال �ش �ك ��وى م��ن
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ام ��ا بحفظها
وإما باحالتها للمحكمة.
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 5نواب يقترحون تعديل نسب اكتتاب المواطنين
في شركات محطات القوى الكهربائية
ت �ق��دم ال �ن ��واب د .ع ��ودة ال��روي�ع��ي
ومحمد طنا وماجد موسى وسلطان
اللغيصم وفيصل الكندري باقتراح
بقانون في شأن تعديل املادة األولى
فقره ( )3وامل��ادة الثانية من القانون
رقم  39لسنة  2010بتأسيس شركات
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
املياه في الكويت جاء فيه:
م � � ��ادة أول� � � ��ى :ي� �ع ��دل ن� ��ص امل � ��ادة
االولى فقره ( )3من القانون لتصبح
كالتالي:
نسبة خمسني ف��ي امل��ائ��ة (% 50
م��ن األس� �ه ��م) ت�خ�ص��ص ب��ال�ت�س��اوي
ل �ج �م �ي��ع امل ��واط� �ن�ي�ن م �م��ن ي�ح�م�ل��ون
الجنسية الكويتية وقت صدور هذا
القانون
م� � ��ادة ث ��ان �ي ��ة :ي� �ع ��دل ن ��ص امل � ��ادة
الثانية من القانون لتصبح 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 بتأسيس
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

د .عودة الرويعي

محمد طنا

ماجد موسى

سلطان اللغيصم

فيصل الكندري

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
عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ
ت�م�ل�ك�ه��م ت�ل��ك األس �ه��م م��ع أحقيتهم
فقط خالل تلك املدة من تسلم عوائد
األسهم وأرباحها.
م � ��ادة ث��ال �ث��ة :ي �ل �غ��ى ك ��ل ح �ك��م أو

نص ورد في أي قانون يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
م��ادة راب �ع��ة :يعمل ب�ه��ذا القانون
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ن � �ش � ��ره ف � ��ي ال � �ج ��ري ��دة
الرسمية.
مادة خامسة  :على رئيس مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
بتنفيذ هذا القانون.
وج� � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل�لاق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تعديل
املادة األولى فقرة ( )3واملادة الثانية

م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  39ل �س �ن��ة 2010
بتأسيس شركات كويتية مساهمة
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى
الكهربائية وتحلية املياه في الكويت
وم� � ��ن ح� �ي ��ث إن ال � �ن� ��ص ف � ��ي امل� � ��ادة
 152م��ن ال��دس�ت��ور م��ن أن ك��ل ال�ت��زام
باستثمار 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 تعد م��ن امللكيات العامة
وال �ت��ي يتملك فيها امل��واط �ن��ون تلك
الحقوق بالتساوي بينهم وإعماال
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 وحيث إن تلك
ال �ش��رك��ات ه��ي ش��رك��ات ت�ن�م��وي��ة لها
عالقة بالثروات وجميعها ملك األمة
وملا كان قد تم تشييد املرحلة األولى
م��ن م�ح�ط��ة ال � ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة ك �ن��واة
لتنفيذ هذا القانون بعد ان تم ايداع
كامل قيمة مساهمة املواطنني عند
بدء تأسيس الشركة املستثمرة فكان
يقتضى إجراء ذلك التعديل.

اقتراح نيابي بتعديل قانون
هيئة أسواق المال
ت �ق��دم ال� �ن ��واب م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص
وم ��اج ��د م��وس��ى وع � ��ودة ال��روي �ع��ي
ومحمد طنا وطالل الجالل باقتراح
بقانون في شأن تعديل امل��ادة ()33
فقره ( )3من القانون رق��م  22لسنة
 2015بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق
املالية.
م� � ��ادة أول � � ��ى :ي� �ع ��دل ن ��ص امل � ��ادة
( )33فقره ( )3من القانون لتصبح
كالتالي:
نسبة خمسني ف��ي امل��ائ��ة (50%
م��ن األس �ه��م) ت�خ�ص��ص ب��ال�ت�س��اوي
ل�ج�م�ي��ع امل ��واط �ن�ي�ن م �م��ن ي�ح�م�ل��ون
الجنسية الكويتية وقت صدور هذا
القانون والثابتة أسماؤهم بالهيئة
العامة للمعلومات املدنية على أن
ي�ت��م ت�س��دي��د ق�ي�م��ة ت�ل��ك األس �ه��م من
االحتياطي العام للدولة كمنحة من
قبلها ش��ري�ط��ة أن ال ي�ت��م التصرف
فيها من مالكها مل��دة عشر سنوات
كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك
األسهم مع أحقيتهم فقط خالل تلك

مبارك الحريص

طالل الجالل

امل ��دة م��ن تسلم ع��وائ��د ت�ل��ك األس�ه��م
وأرباحه
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ي�ل�غ��ى ك ��ل ح �ك��م أو
ن��ص ورد ف��ي أي ق��ان��ون ي�ت�ع��ارض
مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة :يعمل بهذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة  :على رئيس مجلس
ال � ��وزراء وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون.

وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل�لاق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديل
امل � ��ادة ( )33ف �ق��رة ( )3م��ن ال �ق��ان��ون
رق��م  22لسنة  2015بتعديل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  7لسنة 2010
ب� �ش ��أن إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل ��ال
وتنظيم نشاط األوراق املالية:
وم ��ن ح �ي��ث إن ال �ن��ص ف��ي امل ��ادة
 152م��ن ال��دس�ت��ور م��ن أن ك��ل ال�ت��زام
باستثمار م��ورد م��ن م��وارد ال�ث��روة

الطريجي يسأل الصالح عن
مكتب تسوية المديونيات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة أو م ��رف ��ق م� ��ن امل ��راف ��ق
ال �ع��ام��ة ال ي �ك��ون إال ب �ق��ان��ون ل��زم��ن
م� � �ح � ��دود وان ت� �ك� �ف ��ل اإلج � � � � � ��راءات
ال�ت�م�ه�ي��دي��ة ت�ي�س�ي��ر أع �م��ال ال�ب�ح��ث
وال� � �ك� � �ش � ��ف وت � �ح � �ق � �ي� ��ق ال� �ع�ل�ان� �ي ��ة
وامل �ن��اف �س��ة وم ��ا ن�ص��ت ع�ل�ي��ه امل ��ادة
 153من الدستور من أن كل احتكار
ال ي �م �ن��ح إال ب� �ق ��ان ��ون وال � � ��ى زم ��ن
م�ح��دود وك��ان��ت ال�ث��روات الطبيعية
ف��ي ال�ب�لاد تعد م��ن امللكيات العامة
وال�ت��ي يتملك فيها امل��واط�ن��ون تلك
الحقوق بالتساوي بينهم وإعماال
لتلك املبادئ وتماشيا مع نصوص
امل � ��واد  17و 20و 21م ��ن ال��دس �ت��ور
وال � �ت ��ي ج� � ��اءت ج �م �ي �ع �ه��ا م ��ن اج��ل
رف � ��ع م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة وت �ح �ق �ي��ق
ال ��رخ ��اء امل �ع �ي �ش��ي ل �ل �م��واط �ن�ين بما
يتناسب مع موارد الدولة وثرواتها
الطبيعية وحيث إن تلك الشركات
ه� ��ي ش� ��رك� ��ات ت �ن �م��وي��ة ل �ه��ا ع�لاق��ة
بالثروات وجميعها ملك األمة فكان
يقتضى إجراء ذلك التعديل.

وج � � � � ��ه ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي س� � � ��ؤاال ال� � ��ى ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
املالية وزير النفط بالوكالة انس
ال �ص��ال��ح ب �ش��أن م �ك �ت��ب ت�س��وي��ة
املديونيات جاء فيه:
ك��م ع��دد واس �م��اء واملسميات
ال ��وظ� �ي � �ف� �ي ��ة ل � �ك� ��ل م � ��وظ � ��ف ف��ي
م�ك�ت��ب ت �س��وي��ة امل��دي��ون �ي��ات في
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ي �ش��رف امل�ك�ت��ب
عليها وتحت التفليسة؟ ومل��اذا
ل� ��م ي �ق ��م امل �ك �ت ��ب ب �ب �ي��ع االس �ه ��م
واالص� � ��ول ال �ع �ق��اري��ة ل�ل�ش��رك��ات
امل �ف �ل �س��ة ف� ��ي ع � ��ام  2009وق �ب��ل
ذل��ك .مع تزويدي بكافة بيانات
الشركة واالصول التي تم بيعها
م� ��ع ت� ��اري� ��خ ال� �ب� �ي ��ع ل� �ك ��ل ش��رك��ة
والقيمة واس��م كل شركة وقيمة
اص � ��ول ك ��ل ش ��رك ��ة؟ ه ��ل ت��وق�ي��ت
تسييل االص��ول وبيعها ت��م في
ت��وق �ي��ت اس �ت �ث �م��اري س �ل �ي��م م��ع
شرح كافة التفاصيل والربحية
ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ه��ا م �ك �ت ��ب ت �س��وي��ة
امل��دي��ون �ي��ات وت �ح��دي��د م �ب��ررات
وت ��اري ��خ ال �ب �ي��ع ل �ك��اف��ة االص ��ول

د .عبد الله الطريجي

واألس� �ه ��م وم� ��دى س�لام �ت �ه��ا من
ناحية حماية حقوق املساهمني
واملديونية على كل شركة؟
وه��ل ل��دى االدارة التنفيذية
للهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار علم
م� �س� �ب ��ق ب ��ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات امل� �ش ��ار
ال �ي �ه��ا وم��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل��ى ك��اف��ة
اج��راءات وق��رارات مكتب تسوية
املديونيات؟
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القضيبي يسأل عن قانون تنظيم برامج
وعمليات التخصيص
وجه النائب أحمد القضيبي
س��ؤاال ال��ى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير املالية وزير النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ج��اء
فيه :ب��االش��ارة ال��ى القانون رقم
 37لسنة  2010في ش��أن تنظيم
ب��رام��ج وع �م �ل�ي��ات التخصيص
ون�ظ��را الهمية التخصيص في
رف��ع ك�ف��اءة ومستوى الخدمات
ال� �ع ��ام ��ة واه� �م� �ي ��ة ال�ت�خ�ص�ي��ص
ل�ل�اص�ل�اح االق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي
وك ��ون ان��ه ال��ى ي��وم�ن��ا ه��ذا وم��ن
ت��اري��خ ص ��دور ال �ق��ان��ون ل��م يتم
ت �خ �ص �ي��ص اي خ� ��دم� ��ة ب �ش �ك��ل
ي � �ف � �ع� ��ل ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ول � �ل� ��وق� ��وف

لالسباب املؤدية لذلك.
ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي واف � ��ادت � ��ي
بالتالي:
ما تاريخ تحملكم مسؤولية
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ك��وزي��ر وما
ال�س�ن��د ال �ق��ان��ون لتحملكم ه��ذه
امل �س��ؤول �ي��ة واالس� �ب ��اب ال��داع�ي��ة
لذلك؟
ويرجى تزويدي باالجراءات
التي اتخذت لتنفيذ هذا القانون
وما العوائق التي تحول تنفيذه
ان وجدت؟
وك��م اجتماعا عقد للمجلس
االع�ل��ى للتخصيص م��ن تاريخ
م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ك ��م ع� � ��ن ال � �ج � �ه� ��از؟

وجدوال مقارنا لعدد اجتماعات
املجلس منذ تأسيسه.
وه � � � ��ل ت � � ��م ت� ��أس � �ي� ��س ج� �ه ��از
تنفيذي؟ ومتى؟ وهل تم تعيني
قيادي تنفيذي للجهاز؟ ومتى
مع تزويدي بصور من مراسيم؟
التعيني والتأسيس للجهاز
وم � � � ��ا خ � �ط� ��ة ع � �م� ��ل امل� �ج� �ل ��س
االعلى للمرحلة املقبلة لتنفيذ
وتفعيل القانون؟

أحمد القضيبي

أبل :كم عدد الموظفين غير
الكويتيين في التربية الخاصة؟
قدم النائب د .خليل ابل سؤاال
ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د .بدر العيسى طالب فيه
بتزويده بكشف بعدد الوافدين
وغير محددي الجنسية املوظفني
العاملني بقطاع التربية الخاصة
ع� �ل ��ى أن ي �ت �ض �م ��ن م �ن��اص �ب �ه��م
ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة وت� �خ� �ص� �ص ��ات� �ه ��م
العلمية وسنوات الخبرة وتاريخ
ت�ع�ي�ي�ن�ه��م وت �ح��دي��د ن ��وع ال�ع�ق��د
املبرم معهم ومدته كل على حدة
حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
ك�م��ا ط��ال��ب ب �ت��زوي��ده بكشف
ب� � �ع � ��دد ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن
العاملني بقطاع التربية الخاصة
ع� �ل ��ى أن ي �ت �ض �م ��ن م �ن��اص �ب �ه��م
ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة وت� �خ� �ص� �ص ��ات� �ه ��م

د .خليل ابل

العلمية وسنوات الخبرة وتاريخ
ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ك ��ل ع �ل��ى ح � ��دة ح�ت��ى
تاريخ طرح هذا السؤال.

حمدان العازمي :اإلدارة الجامعية تتعامل
باستهتار مع الكارثة البيئية في كلية الطب
ح � ��ذر ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م ��دان ال �ع��ازم��ي
االدارة ال �ج��ام �ع �ي��ة م� ��ن م� �ح ��اوالت
التقليل من خطورة الوضع البيئي
في كلية الطب والتلوث الذي كشفته
ن �ق ��اب ��ة األط � �ب� ��اء ون� �ق ��اب ��ة ال �ع��ام �ل�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ب �ع��د ش �ك��وى من
أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
واص �ف��ا ال�ت�ق�ص�ي��ر ال� ��ذي ش ��اب عمل
إدارة ك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب وم ��رك ��ز ال �ع �ل��وم
الطبية ملتابعة هذه الكارثة البيئية
ب ��ال� �ف ��ادح ال � � ��ذي ي �س �ت��وج��ب ع�ل�ي�ن��ا
م �ع��رف��ة ح�ق�ي�ق�ت��ه واإلج � � � ��راءات ال�ت��ي
ق��ام��ت ب�ه��ا إدارة ال�ك�ل�ي��ة ف��ي تنفيذ
ال� �ق ��رارات وال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي أق��ره��ا
مجلس الجامعة منذ ابريل .)2015
وق��ال ال�ع��ازم��ي إن��ه مل��ن املستغرب
أن تتعامل اإلدارة الجامعية مع هذه
ال �ك��ارث��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ت �م��س ح�ي��اة
وص �ح��ة أب�ن��ائ�ن��ا ال�ط�ل�ب��ة وإخ��وان �ن��ا
أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال�ع��ام�ل�ين
ب �م��رك��ز ال �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة ب �م �ث��ل ه��ذا
االستهتار الفتا أنه في ظل امليزانية
ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي ت�خ�ص�ص�ه��ا ال��دول��ة
ل �ك �ل �ي��ات ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ل �ض �م��ان
أفضل األج��واء الدراسية والصحية
ن�ج��د م�ث��ل ه��ذا التقصير وال�ت��راخ��ي
ف��ي معالجة ه��ذه املشكلة الخطيرة
مطالبا وزير التربية والتعليم العالي
بتحمل مسؤولياته السياسية عن
هذا التقصير واإلهمال الذي يعرض
حياة وصحة م��رت��ادي مركز العلوم
الطبية للخطر نتيجة ه��ذا التلوث
ال�ب�ي�ئ��ي ال ��ذي أك��دت��ه ت�ق��اري��ر الهيئة

العامة للبيئة دون ات�خ��اذ إج��راءات
فورية ملعالجة هذه الكارثة البيئية
وحماية أبنائنا واخ��وان�ن��ا مرتادي
ال �ك �ل �ي��ات ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي م �ب �ن��ى م��رك��ز
العلوم الطبية بالجابرية.
ف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق وج ��ه ال �ع��ازم��ي
لوزير التربية ووزير التعليم العالي
د.ب � ��در ال�ع�ي�س��ى ح��زم��ة م��ن األس�ئ�ل��ة
البرملانية جاء فيها :
 م��ا حقيقة التلوث البيئي ال��ذين �ش��ر ب��ال �ص �ح��ف ع ��ن ك �ل �ي��ة ال �ط��ب؟
وم�ن��ذ م�ت��ى ب ��دأت ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة وم��ا
امل� � ��واد ال �ع �ض��وي��ة وغ �ي��ر ال�ع�ض��وي��ة
ال �ت��ي ت �ل��وث��ت ب �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة؟ وف ��ي أي
أق�س��ام تحديدا م��ع نسبة تركيزها؟
وما اإلجراءات التي قامت بها الكلية
تجاه هذا التلوث؟
 ماهي القرارات والتوصيات التيات�خ��ذه��ا م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة ملعالجة
مشكلة التلوث البيئي بكلية الطب؟
ي ��رج ��ى ذك� ��ره� ��ا ت �ف �ص �ي�لا م� ��ع ب �ي��ان
نتائج تلك التوصيات واالج ��راءات
التي تم تنفيذها فعليا منذ إقرارها
ح�ت��ى ت��اري��خ اإلج ��اب ��ة ع�ل��ى ال �س��ؤال
م��ع ت��زوي��دن��ا ب�ن�س�خ��ة م��ن م�ح��اض��ر
اجتماعات مجلس الجامعة منذ 1
يناير 2014حتى تاريخه.
 هل تقدمت نقابة األطباء ونقابةال �ع��ام �ل�ين ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت بطلب
لالنضمام بعضوية اي م��ن اللجان
امل �ش �ك �ل��ة ل� ��دراس� ��ة ال ��وض ��ع ال�ب�ي�ئ��ي
بكلية ال�ط��ب وم��رك��ز ال�ع�ل��وم الطبية
ملتابعة ت��وص�ي��ات وق� ��رارات مجلس

ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ه ��ذا ال �خ �ص��وص؟ ان
ك ��ان ��ت اإلج � ��اب � ��ة ب ��اإلي� �ج ��اب ي��رج��ى
ت��زوي��دن��ا بنسخة م��ن ت�ل��ك الطلبات
مع بيان هل قامت االدارة الجامعية
باالستجابة لطلب النقابتني؟ وإن لم
تستجب االدارة  -لتلك الطلبات التي
ك�ف�ل�ه��ا ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل رق ��م ٦/٢٠١٠
ل �ل �ن �ق��اب��ات  -ف �ي��رج��ى ذك ��ر األس �ب��اب
التي حالت دون ذلك.
 ه � � ��ل دون أو ت � � �ق � ��دم أي م��نم� ��رت� ��ادي ك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب م � ��ن أع �ض��اء
هيئة تدريسية  -موظفني  -عاملني
 ط �ل �ب��ة ب � ��أي ش� �ك ��وى أو م�لاح �ظ��ةإلدارة الكلية  -أو ل��رؤس��اء األق�س��ام
 ع� ��ن ان� �ب� �ع ��اث روائ� � � ��ح غ ��ري� �ب ��ة ف��ياألق�س��ام التي يعملون فيها أو بأي
من مرافق الكلية؟ إذا كانت اإلجابة
ب��اإلي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة
م��ن ك��ل ال�ش�ك��اوى وامل�لاح�ظ��ات التي
ت �ق��دم��ت ل� �ع� �م ��ادة ك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب م�ن��ذ
ع��ام 2002ح �ت��ى ت��اري��خ اإلج��اب��ة على
السؤال مع توضيح اإلج��راءات التي
ق��ام��ت ب�ه��ا إدارة ال�ك�ل�ي��ة ح �ي��ال تلك
الشكاوى واملالحظات.
 يرجى توضيح كمية النفاياتال�ك�ي�م��اوي��ة وال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ال �ت��ي تم
التخلص منها م��ن كلية ال�ط��ب منذ
ع��ام 2012ح �ت��ى ت��اري��خ اإلج��اب��ة على
السؤال؟ مع بيان كمية كل سنة على
حدة بجدول تفصيلي.
 ي � � ��رج � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��دي ب �ن �س �خ ��ةم� � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال � �ك � �ت� ��ب وامل � � ��راس� �ل ��ات
الداخليةالتي تمت ب�ين أق�س��ام كلية

حمدان العازمي

ال� �ط ��ب وإدارة ال �ك �ل �ي��ة ع ��ن م�ش�ك�ل��ة
ال �ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي وال ��روائ ��ح ال�غ��ري�ب��ة
املنتشرة بالكلية منذ عام 2002حتى
تاريخ اإلجابة على السؤال؟
 ن � �س � �خ� ��ة م � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال� �ك� �ت ��بوامل � ��راس �ل��ات امل �ت �ب��ادل��ة ع ��ن م�ش�ك�ل��ة
ال �ت �ل ��وث ال �ب �ي �ئ��ي ب�ي�ن ع� �م ��ادة ك�ل�ي��ة
الطب وإدارات جامعة الكويت مدير
ال �ج��ام �ع��ة – األم �ي�ن ال �ع��ام – األم �ن��اء
امل � �س ��اع ��دي ��ن – إدارة اإلن � � �ش� � ��اءات
وال � � �ص � � �ي � ��ان � ��ة – ل � �ج � �ن� ��ة ال � �س�ل��ام� ��ة
بالكليةمنذ ع��ام 2002ح �ت��ى ت��اري��خ
اإلجابة على السؤال.
 ن � �س � �خ� ��ة م � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال� �ك� �ت ��بوامل� � ��راس �ل ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ي��ن إدارة
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ة ال �ط ��ب م��ع
الهيئة العامة للبيئة لبحث مشكلة
التلوث البيئي منذ يناير 2014حتى
ت� ��اري� ��خ اإلج� ��اب� ��ة ع �ل��ى ال � �س� ��ؤال م��ع

ت��زوي��دن��ا ب�ن�س�خ��ة م��ن ك��ل ال�ت�ق��اري��ر
ال�ت��ي انتهت إليها هيئة البيئة عن
ال � ��دراس � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �ت ��ي أج��رت �ه��ا
بالكلية.
 ن � �س � �خ� ��ة م � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال� �ك� �ت ��بوامل� � ��راس �ل ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ي��ن إدارة
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ة ال �ط ��ب م��ع
م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
لبحث مشكلة ال�ت�ل��وث البيئي منذ
يناير 2014حتى تاريخ اإلجابة على
السؤال مع تزويدنا بنسخة من كل
ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ان�ت�ه��ى إل�ي�ه��ا معهد
األبحاث عن الدراسات البيئية التي
أجراها بالكلية.
 ن � �س � �خ� ��ة م � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال� �ك� �ت ��بوامل� � ��راس �ل ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ي��ن إدارة
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ة ال �ط ��ب م��ع
ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ل�ب�ح��ث مشكلة
التلوث البيئي منذ يناير 2010حتى
ت� ��اري� ��خ اإلج� ��اب� ��ة ع �ل��ى ال � �س� ��ؤال م��ع
ت��زوي��دن��ا ب�ن�س�خ��ة م��ن ك��ل ال�ت�ق��اري��ر
التي انتهت إليها شركة النفط عن
ال � ��دراس � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �ت ��ي أج��رت �ه��ا
بالكلية.
 نسخة م��ن ق��رار تشكيل اللجنةامل�ش�ت��رك��ة ب�ين ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم ومعهد
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ت��ي
أوص � ��ى ب �ه��ا م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة م��ع
محاضر اجتماعاتها وتوصياتها
وقراراتها منذ تشكيلها حتى تاريخ
اإلجابة على السؤال.
 ن�س�خ��ة م��ن ق� ��رار ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��قالعمل لدراسة تقريري معهد الكويت

ل�لأب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للبيئة ع��ن ال��وض��ع البيئي ف��ي كلية
الطب ومحاضر اجتماعات الفريق
وت��وص �ي��ات��ه وق ��رارات ��ه ال �ت��ي رف�ع�ه��ا
ملجلس الجامعة منذ التشكيل حتى
تاريخ اإلجابة على السؤال.
 ن�س�خ��ة م��ن ال �ك �ت��ب وامل ��راس�ل�اتومحاضر اجتماعات لجنة السالمة
ف � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال � �ط� ��ب ل� �ك ��ل م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بمشكلة التلوث البيئي بالكلية منذ
ع��ام 2002ح �ت��ى ت��اري��خ اإلج��اب��ة على
السؤال.
 يرجى إفادتنا فيما إذا كان أي منأعضاء هيئة التدريس أو املوظفني
أو ال �ع��ام �ل�ين أو ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ك�ل�ي��ات
م��رك��ز ال�ع�ل��وم الطبية األخ ��رى كلية
طب األسنان – كلية الصيدلة – كلية
الطب املساعد – كلية الصحة العامة
ق��د اش �ت �ك��وا م��ن أي أش �ك��ال ال�ت�ل��وث
البيئي  -أو الروائح الغريبة املنبعثة
في أرج��اء الكليات  -وإذا ما وردتها
أي ش�ك��اوى ف��ي ه��ذا الخصوص مع
تزويدنا بنسخة م��ن ك��ل املستندات
وال � �ك � �ت� ��ب وامل � � ��راس� �ل ��ات وم� �ح ��اض ��ر
اجتماعات اللجان املنعقدة في هذا
الخصوص؟ مع نسخة من توصيات
اللجان وقراراتها وبيان اإلج��راءات
التي تنفذت منها بتلك الكليات منذ
ع��ام 2010ح �ت��ى ت��اري��خ اإلج��اب��ة على
السؤال.
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في ندوة «آراء حول رفع الدعوم» التي نظمها النائب في ديوانه بحضور العمر ومال اهلل

الري :السكين وصلت إلى العظم فلنبتعد
عن المجامالت لحل أزمة العجز المالي
أكد نواب وخبراء ان املشكلة ليست
ف��ي العجز بامليزانية ب��ل ف��ي توجيه
هذا العجز وكيفية ادارته.
وق� � ��ال� � ��وا إن ال � �ت � �خ� ��وف ل� �ي ��س م��ن
املشكلة بل من كيفية إدارتها.
وأش��اروا في ن��دوة «آراء حول رفع
ال��دع��وم» ال�ت��ي نظمها ال�ن��ائ��ب أحمد
الري ام ��س االول ال ��ى وج� ��ود خ�لاف
ح � ��ول اآلل � �ي� ��ة األن � �س� ��ب ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
التحديات التي تواجهها وفق نطاق
اختصاصها
وط �ل �ب ��وا م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ان ت�ض��ع
بدائل ع��دة للحلول االقتصادية بدال
م� ��ن ط � ��رح ح� ��ل واح � � ��د ف �ق ��ط ح �ت ��ى ال
تتعثر عملية اإلص �ل�اح االق�ت�ص��ادي
في منتصف الطريق.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب اح � �م ��د الري ان �ن��ا
م� �ج� �ت� �م ��ع اق� � �ت� � �ص � ��اده ي� �ع� �ت� �م ��د ع �ل��ى
ال �ن �ف��ط ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��رل�ك�ن�ن��ا نستطيع
بالثروة البشرية التي لدينا ان نبني
اقتصادنا بشكل جيد وواع��د يحسن
مستقبلنا.
وش � � � � � � ��دد الري ع � � �ل� � ��ى ض� � � � � ��رورة
االستعانة بالطاقات الوطنية الشابة
ال�ت��ي ت��زخ��ر ب�ه��ا ال�ك��وي��ت م�ش�ي��را ال��ى
ان ودائ � ��ع ال �ب �ن��وك ت�ب�ل��غ  130م�ل�ي��ار
دوالر اض��اف��ة ال ��ى  592م�ل�ي��ار دوالر
االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام واالج �ي��ال القادمة
ول� �ن ��ا ان ن �ت �خ �ي��ل م� ��ا س �ي �ح �ص��ل ل��و
اس �ت �ث �م��رت ه ��ذه االم � ��وال ف��ي ال �س��وق
ب ��دال م��ن ت��وج��ه ال �ت �ج��ار ال ��ى ال��ودائ��ع
التي ال تحقق سوى  3في املئة عائدا
س�ن��وي��ا وحجتهم ع��دم وج ��ود ف��رص
عمل.
وق ��ال الري ان االس �ت �ث �م��ار املحلي
هو األفضل شريطة تحرير االراض��ي
وت� �ق� �ل� �ي ��ل ه� �ي� �م� �ن ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ى
االق� �ت� �ص ��اد وت �ش �ج �ي��ع ال�خ�ص�خ�ص��ة
العادلة املحكمة مشيرا إلى أنه اتضح
خ�ل�ال اج�ت�م��اع ال �ن��واب اول م��ن ام��س
م��ع اللجنة االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي املجلس
االعلى للتخطيط والتنمية ان املشكلة
تكمن في اتخاذ القرار وتنفيذه.
واض � ��اف الري :إذا ك �ن��ا ن��ري��د حل
ه� � ��ذه امل � �ش � �ك �ل�ات ف �ع �ل �ي �ن��ا االب� �ت� �ع ��اد
ع ��ن امل� �ج ��ام�ل�ات ف ��ي االدارة ال �ع��ام��ة
خ �ص��وص��ا وان ال �س �ك�ين وص �ل��ت ال��ى
ال �ع �ظ��م وم ��ن ي ��واص ��ل ه ��ذا االس �ل��وب
االداري ف�ه��و م�س��اه��م ب��زي��ادة العجز
وسوء الحالة التي سنمضي اليها.
وتابع :مهما نضع من حلول فاذا
ل ��م ي �ك��ن ل��دي �ن��ا ك� �ف ��اءة واخ �ل ��اص ل��ن
ت�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة الن ال �ق �ي��ادات الحالية
والسابقة اوصلتنا ال��ى ه��ذه املشكلة
الفتا إلى ان اإلبقاء على هذه القيادات
ل��ن يحل املشكلة حتى ل��و أت��وا بأكبر
استشاري عاملي.
وطالب باستثمار أراض��ي وأم�لاك

العمر :األزمة
تحتاج إلى خبراء
محترفين إلدارتها
بعيدا عن التخبط
مال اهلل :اختالف
السلطتين يتمحور
حول اآللية األنسب
العمر متحدثا خالل الندوة

ال ��دول ��ة م �ع �ب��را ع ��ن أس �ف��ه الس �ت �م��رار
ه� �ي� �م� �ن ��ة ال� � � ��دول� � � ��ة ع � �ل � ��ى االراض � � � � ��ي
واالقتصاد.
وطالب بضرورة االسراع بمشروع
البديل االستراتيجي لنظام الخدمة
امل��دن�ي��ة لحل مشكلة هيمنة ال��روات��ب
على نحو نصف مصروفات املوازنة
ال �ع��ام��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه م ��ع ت��وج�ي��ه
ال ��دع ��وم ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ف �ق��ط الن ع��دم
الترشيد سوف يؤدي الى ان يستفيد
الغني من كيس الفقير.
وق ��ال الري إن��ه آن االوان للتوسع
ب ��ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال� � �ع � ��ادل � ��ة وإط � �ل ��اق
امل�ش��اري��ع بشكل اس�ت�ث�م��اري ب��دال من
اش� �ك ��ال اس �ت �ن ��زاف امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��دول ��ة وض� � ��رب م �ث�ل�ا ب� �ط ��رح امل� ��دن
ال �ج��دي��دة ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص الدارت �ه��ا
وب �ن��اء ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ول �ي��أخ��ذ هو
ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة
وي �ع �ط��ي ال� ��دول� ��ة ال� �ج ��ان ��ب ال �س �ك �ن��ي
وبهذا توفر الدولة االنفاق الهائل على
االسكان وكذلك يجب ان نخصخص
املستشفيات لتتخلص الحكومة من
العبء املالي الكبير وليتحمل القطاع

جانب من الحضور

الخاص املخاطرة ويستفيد والدولة
ت��دف��ع ال�ت��أم�ين وك��ذل��ك االم��ر بالنسبة
للتعليم ف�ي�ج��ب تنفيذ م��ا ل��دي�ن��ا من
دراسات بهذا الصدد
وط� ��ال� ��ب الري م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان
تضع بدائل عدة للحلول االقتصادية
ب ��دال م��ن واح� ��د ف �ق��ط ح �ت��ى ال تتعثر
ع �م �ل �ي��ة اإلص � �ل� ��اح االق � �ت � �ص� ��ادي ف��ي
م �ن �ت �ص��ف ال� �ط ��ري ��ق وم � ��ن اآلن ي�ج��ب
دراس � ��ة ك��اف��ة ال �ب��دائ��ل واالط ��روح ��ات
ونضع خطواتها ونقيسها مع معيار
التضخم واثره على معيشة املواطن.
من جانبه حذر النائب جمال العمر
من املساس باألسرة الكويتية قائال:
ل ��ن ن �ت��رك �ه��ا ره �ي �ن��ة ت �خ �ب �ط��ات وع ��دم
وض� � ��وح رؤي� � ��ة ال �ح �ك��وم��ة ال �ح �ك��وم��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف � ��ي م� �س ��أل ��ة ال� ��دع� ��وم
وغيرها.
وقال العمر ان األزمة كانت متوقعة
من عشرات السنني ونحن في مجلس
األم� � � ��ة ك � � ��ان دورن� � � � ��ا واض� � �ح � ��ا ح �ي��ث
ق�م�ن��ا ب�ت�خ�ص�ي��ص ج �ل �س��ات ملناقشة
الحكومة في تداعيات األزمة وايجاد
مصادر دخل أخرى غير النفط مبينا

أن��ه رغ��م انخفاض أس�ع��ار النفض إال
ان وض� ��ع ال �ك ��وي ��ت االق� �ت� �ص ��ادي ه��و
األفضل خليجيا.
وأش � � � � ��ار ال � �ع � �م ��ر إل � � ��ى ان امل� �ب ��ال ��غ
امل � ��وج � ��ودة ف ��ي ص � �ن ��دوق اح �ت �ي��اط��ي
األجيال وصلت الى  580مليار دوالر
بينما وصل صندوق االحتياطي الى
ما بني  35إلى  36مليار دينار.
وشدد العمر على ان االزمة الراهنة
تحتاج إلى خبراء محترفني إلدارتها
بعيدا عن التخبط الذي كانت تدار به
الدولة في السنوات التي كانت ترتفع
فيها اس�ع��ار النفط قائال ان تخوفنا
ليس من املشكلة بل من كيفية إدارتها.
من جانبه قال املدير العام للمعهد
ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ال ��دك � �ت� ��ور ب ��در
م� ��ال ال �ل ��ه ان ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والتشريعية حريصتان على مصلحة
امل��واط��ن وأوض ��اع ��ه امل�ع�ي�ش�ي��ة مبينا
ان اخ�ت�لاف السلطتني يتمحور فقط
حول اآللية التي يراها كل طرف بأنها
األن�س��ب ف��ي معالجة التحديات التي
تواجهها وفق نطاق اختصاصها.
وأضاف مال الله انه لم يتحدث أحد

إطالقا سواء في الحكومة أو مجلس
األم ��ة أو امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط
عن إلغاء أو تقليص الدعم بما يلحق
الضرر باملواطن الكويتي الفتا إلى ان
الحديث عن الدعم جاء ضمن الحديث
ع��ن ال� �ق ��رارات ال �ع��اج�ل��ة ال �ت��ي ينبغي
ات �خ��اذه��ا مل�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض اإلج� ��راءات
ل�ل��وص��ول إل��ى ح��زم��ة تقشفية مبينا
أن موضوع الدعم يتم بحثه في هذا
التوقيت بسبب الظروف االقتصادية
الضاغطة التي نمر بها حاليا.
وأوض� � � ��ح م � ��ال ال� �ل ��ه ان امل �ي��زان �ي��ة
العامة للكويت تنقسم إل��ى  4أقسام
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اإلط � ��ار ال�ت�ق�ل�ي��دي
املحاسبي ال��ذي تعالج فيه امليزانية
ح �ي��ث ي �س �ت �ح��وذ ال �ق �س��م األول وه��و
خ ��اص ب��امل��رت �ب��ات واألج � ��ور ع�ل��ى 10
مليارات دينار بينما يستقطب القسم
الثاني ال�خ��اص بالدعم م��ا يقرب من
 3.5م �ل �ي��ارات وس�ي�ص��ل ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
املقبلة إلى  3.400مليارات وهذا الرقم
يجعلنا نعيد النظر م�ج��ددا ف��ي هذا
األم� ��ر ل �ي��س ب�ق�ص��د إل �ح��اق أي ض��رر
ب ��امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي ول �ك ��ن م ��ن أج��ل
تعظيم استفادة املواطن الكويتي من
سياسة االنفاق في املالية العامة.
واك ��د أن هيكل ال��دع��م ب�ح��اج��ة ال��ى
ال�ت��رش�ي��د ألن��ه ي��وج��د ف�ي��ه ه��در كبير
ف�ه�ن��اك ج �ه��ات ال ت�س�ت�ح��ق ال��دع��م بل
ت�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه وي� �ق ��ال ان ال �غ �ن��ي ف��ي
ال�ك��وي��ت يستفيد م��ن ال��دع��م أك�ث��ر من
الفقير وه��ذه النقطة تستدعي إع��ادة
ال �ن �ظ��ر ف��ي س �ي��اس��ات ال��دع��م وإع� ��ادة
ت ��رش �ي ��ده الف� �ت ��ا إل � ��ى ان ال �ع ��دي ��د م��ن
الدراسات تظهر ان الدعم ع��ادة يعزز
الجانب االستهالكي وال يساعد على
ترشيد االنفاق واالستهالك.
وذك � � ��ر أن م� ��وض� ��وع ال� ��دع� ��م ل�ي��س
ب� �ه ��ذا ال �ت �ع �ق �ي��د ال� � ��ذي ي� � ��راه ال �ب �ع��ض
ف�ه��و ي�ت��م خ�ل�ال ح ��وار وم��راج �ع��ة بني
الجهات املعنية وال ينبغي الوصول
إل� ��ى اس �ت �ن �ت��اج��ات م ��ن اآلن وإع �ط��اء

امل��وض��وع ب�ع��دا س�ي��اس�ي��ا ألن مسألة
ع��دم املساس باملواطن الكويتي الكل
ح��ري��ص ع�ل�ي�ه��ا م�س�ت��درك��ا إذا ك��ان��ت
هناك إجراءات تؤثر على هذا الوضع
ف�ي�ج��ب أن ي�ت��م تبنيها ب �ح��ذر شديد
وباطار اجماع وطني.
وق � ��ال ان ه �ي �م �ن��ة ال �ح �ك��وم��ة ع�ل��ى
ال� �ن� �ش ��اط االق � �ت � �ص� ��ادي وال �س �ي��اس��ي
واإلدارة ف��ي ال �س �ن��وات ال�ف��ائ�ت��ة جعل
ل��دي �ه��ا ج �ي �ش��ا ك �ب �ي��را م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن
والعاملني في الدولة أدى إلى ارتفاع
االن � � �ف� � ��اق ال� �ح� �ك ��وم ��ي ه � � ��ذا االن � �ف� ��اق
سيتعاظم في السنوات املقبلة بسبب
زي��ادة عدد املوظفني لذا يتعني علينا
ان نتخذ م��وق�ف��ا س ��واء ك��ان��ت أس�ع��ار
النفط جيدة أو غير جيدة .
وأوض ��ح أن تكاليف ان �ت��اج النفط
ل �ي��س م�ن�خ�ف�ض��ة ك �م��ا ي � ��راه ال�ب�ع��ض
الف�ت��ا إل��ى ان ان�خ�ف��اض سعر النفض
أدى إلى تراجع االيرادات النفطية من
 22.5م�ل�ي��ارا ف��ي ميزانية  15/14إلى
 10.800م�ل�ي��ارات ف��ي ميزانية 16/15
ثم الى  5.8في امليزانية املقبلة بمعنى
ان العجز في امليزانية املقبلة سيبلغ
ن �ح��و  12.9م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار م �ب �ي �ن��ا ان
العجز في امليزانية الحالية التقديرية
 8.2في السنة املالية الحالية  2.7في
 15/14وهذا كارثة كبيرة.
واش � � ��ار إل � ��ى ان م �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج��ز
ت �ت �ط �ل��ب ك �ث �ي ��را م� ��ن اإلج� � � � � ��راءات ف��ي
األج� � ��ل ال �ق �ص �ي��ر م �ن �ه��ا إدارة ج �ي��دة
وس�ي��ول��ة نقدية م�ت��واف��رة واس�ت�خ��دام
ج�ي��د ألدوات ال��دي��ن ال �ع��ام م��ع وض��ع
حزمة إجراءات تقشفية صارمة تقنع
امل��واط��ن ب��اإلج��راءات التي ستتخذها
فيما يتعلق ب��ال��دع��م ك��ذل��ك مطالبني
ب�ت��رش�ي��د االن �ف��اق االس �ت �ث �م��اري ال��ذي
تنفقه الدولة على املشاريع التنموية
واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة خصوصا
ان ال �ه��در ف��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن االن �ف��اق
أحيانا يكون أكثر من االنفاق الجاري.
وت��اب��ع :ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل يجب
وض��ع ت �ص��ور ل�لإص�لاح االق�ت�ص��ادي
وامل��ال��ي وه��ذا األم��ر ال يملكه شخص
واح � ��د ب ��ل ي �ج��ب ان ت �ت �ك��ات��ف ج�م�ي��ع
ج � �ه � ��ات وم � ��ؤس� � �س � ��ات ال� � ��دول� � ��ة وان
ت �ك��ون ه �ن��اك رؤي� ��ة وط �ن �ي��ة م�ش�ت��رك��ة
م��ع ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ت�ع��زي��ز تفعيل دور
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ل�ت�ش�غ�ي��ل ال�ع�م��ال��ة
ودعم االقتصاد.

10

جدول األعمال

aldostoor

الثالثاء  30ربيع اآلخر  09 . 1437فبراير 2016

المجلس يصوت اليوم على المداولة الثانية للتقرير

المالية تنجز تقريرها التكميلي لمشروع
قانون الوكاالت التجارية
أنجزت اللجنة املالية تقريرها
الخامس عشر التكميلي للتقرير
ال� �ث ��ان ��ي ع� ��ن م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون
بتنظيم الوكاالت التجارية الذي
أقره املجلس في مداولته األولى
ف� ��ي ج �ل �س��ة  26ي� �ن ��اي ��ر امل ��اض ��ي
وقد تدارست اللجنة التعديالت
امل �ق��دم��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
وامل � �ق� ��دم� ��ة م� ��ن  24ع� �ض ��وا وه ��م
كامل محمود العوضي وحمود
م� �ح� �م ��د ال� � �ح� � �م � ��دان وع � �ب ��دال � �ل ��ه
يوسف معيوف ود .عبدالحميد
ع �ب ��اس دش �ت ��ي وف �ي �ص��ل م�ح�م��د
ال �ك �ن��دري ،وم�ح�م��د ط�ن��ا ال�ع�ن��زي
وماجد موسى املطيري ومبارك
ال �ح��ري��ص وط �ل�ال س �ع��د ال �ج�لال
وف � ��ارس س �ع��د ال�ع�ت�ي�ب��ي وع ��ادل
م�س��اع��د ال �خ��راف��ي وع��دن��ان سيد
ع �ب��دال �ص �م��د ود .أح� �م ��د م�ط�ي��ع
ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ود .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي� ��ران وم � ��اض � ��ي ال� �ه ��اج ��ري
وف �ي �ص��ل ف �ه��د ال �ش��اي��ع وس �ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
ود .ع ��ودة ال��روي�ع��ي ود .يوسف
ال��زل��زل��ة ود .م �ن �ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري
ومحمد الهدية وخليل الصالح
وع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي وع�ب��دال�ل��ه
التميمي.
وق � � ��د اط � �ل � �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
التعديالت املقدمة م��ن االع�ض��اء
(مرفق رقم  )3وتبني اآلتي:
 ان م �ج �م��وع��ة م ��ن االع� �ض ��اءمن ضمن املوقعني على التعديل
امل �ق ��دم م ��ن م�ج�م��وع��ة  27ع�ض��وا
سبق ان قدموا تعديالتهم وهي
ال �ت �ع��دي�لات ف��ي ال �ب �ن��ود م��ن 6-1
ع�ل��ى ت�ق��ري��ر اللجنة ال�ث��ان��ي وق��د
جاء بعضها متطابقا مع ما جاء
ف��ي ال�ت�ع��دي��ل ال ��ذي اق ��ره املجلس
الذي رأت اللجنة اعتبار التعديل
االخير الذي اقره املجلس تعديال
ع �ل��ى ت �ع��دي�ل�ات �ه��م ع �ل��ى ان ي�ت��م
إدراج التعديالت االخرى املقدمة
ع�ل��ى امل ��واد االخ ��رى م��ن م�ش��روع
القانون في الجدول املقارن.
 ال �ت �ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��بد.عودة العودة الرويعي واخرين:
وه ��و ع �ب ��ارة ع ��ن اق� �ت ��راح ق��ان��ون
م �ت �ك��ام��ل ع �ل��ى ج �م �ي��ع ن �ص��وص
م � � ��واد م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ال� ��ذي
انتهت اليه اللجنة ف��ي تقريرها
الثاني وهو عبارة عن مزيج من
النصوص املوجودة في مشروع
ال� �ق ��ان ��ون وال �ت �ع ��دي ��ل امل� �ق ��دم م��ن
الحكومة وان ال��دي�ب��اج��ة وامل��واد
 24 - 17ج ��اءت متطابقة م��ع ما
ج ��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ان��ي للجنة

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

مع فارق في ترتيب امل��واد لذا تم
استبعادها من الجدول املقارن.
 ال �ت �ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��بم�ح�م��د ن��اص��ر ال �ج �ب��ري :ت�ع��دي��ل
ال �ب �ن��د (ج) م ��ن ن ��ص امل� � ��ادة ()9
وي� �ه ��دف ال� ��ى ج � ��واز اع � � ��ادة ق�ي��د
الوكالة في حالة ان تكون الوكالة
املسجلة سابقا قد انتهى اجلها
امل�ح��دد ف��ي عقد ال��وك��ال��ة على أال
ت �ك��ون ه �ن��اك دع ��وى م�ق��ام��ة أم��ام
ال� �ق� �ض ��اء ب � �ش� ��أن ه� � ��ذا االن� �ت� �ه ��اء
ع�ل��ى ان ي �ك��ون ق��د اوف ��ى بجميع
ال �ت��زام��ات��ه ت �ج��اه ال��وك �ي��ل االول
وق � � ��ام ب �ت �س��دي��د ك ��اف ��ة ال �ح �ق��وق
والتعويضات املترتبة على إلغاء
ال��وك��ال��ة وذل ��ك وف �ق��ا ل�ل�اج��راءات
وال �ش��روط التي تبينها الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة( .ت ��م رف �ض��ه م��ن قبل
اللجنة).
 ال �ت �ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��بد .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ي �ه��دف ال��ى
تغليظ العقوبة ف��ي حالة العود
على م��ن ي�م��ارس اع �م��ال الوكالة
دون ان يكون مقيدا ب��أن يعاقب
ب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع��ن ع �ش��رة آالف
دينار وال تزيد عن عشرين الف
دي � �ن ��ار او ب ��إغ �ل�اق امل� �ح ��ل ال ��ذي
وقعت فيه املخالفة ملدة ال تجاوز
ثالثة اشهر أو بإلغاء الترخيص
وإغ �ل�اق امل �ح��ل ن�ه��ائ�ي��ا او بأكثر
م ��ن ع �ق��وب��ة م ��ن ه� ��ذه ال �ع �ق��وب��ات
وت �ع �ل��ق ع �ل��ى ب� ��اب امل �ح��ل ل��وح��ة
بشكل ظ��اه��رة تتضمن منطوق
الحكم الصادر بإغالق املحل.
وبعد املناقشة واالستماع الى
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر املختلفة انتهت
اللجنة الى ما يلي:
 - 1اس � � �ت� � ��وج� � ��ب ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل
امل� �ق ��دم ب��ال �ج �ل �س��ة ع �ل��ى امل��ادت�ي�ن
الثانية والخامسة إع��ادة ضبط

صياغتهما.
 - 2تعديل املادة السابعة وذلك
ب ��إل ��زام ال��وك �ي��ل ال� ��ذي ق �ب��ل طلبه
ب��اإلع�لان ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
بقيد ال��وك��ال��ة وج�م�ي��ع البيانات
الجوهرية املتعلقة بها ويتعني
ع �ل �ي��ه ب ��االض ��اف ��ة ل ��ذل ��ك االع�ل��ان
ف��ي ج��ري��دت�ين ي��وم�ي�ت�ين اذا ك��ان
ل�ل�م�ن�ت��ج او ل�ل�س�ل�ع��ة وك �ي��ل اخ��ر
مقيد وذل ��ك خ�ل�ال اس�ب��وع�ين من
ت��اري��خ ق �ي��د ال��وك��ال��ة وإال أوق��ف
قيده حتى تمام االعالن.
 - 3تعديل ال�ف�ق��رة الثانية من
امل��ادة الثامنة وذل��ك بمنح الحق
ملن لم يبت في طلبه وفقا للمادة
ال �س��اب �ع��ة واع �ت �ب��ر م��رف��وض��ا ان
يطعن في ق��رار الرفض الضمني
خ �ل��ال س �ت�ي�ن ي ��وم ��ا ب �ع��د م�ض��ي
الثالثني يوما املشار اليها.
 - 4ت �ع ��دي ��ل امل� � � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة
وذلك بإضافة فقرة جديدة بعدم
ال�ج��واز للموكل إن�ه��اء العقد من
دون خ�ط��أ م��ن ال��وك �ي��ل وإال ك��ان
م �ل��زم��ا ب �ت �ع��وي �ض��ه ع� ��ن ال �ض��رر
الذي لحقه من جراء عزله ويبطل
كل اتفاق يخالف ذلك.
 - 5اض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة برقم
 20وت � �ن � ��ص ع � �ل� ��ى اخ� �ت� �ص ��اص
محاكم الكويت بجميع الدعاوى
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ع��ن تطبيق
هذا القانون ويجوز االتفاق على
ال �ل �ج��وء ال ��ى ال�ت�ح�ك�ي��م ل�ت�س��وي��ة
املنازعات.
 - 6إع � � � � ��ادة ت� �س� �ل� �س ��ل امل � � ��واد
الالحقة.
وبذلك يكون التعديل قد طال
خ �م��س م� ��واد وه ��ي امل � ��واد  2و 5
و 7و  8و  9واضاف مادة جديدة
برقم .20
وب � � �ع� � ��د امل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة وت � � �ب� � ��ادل

اآلراء ان� � �ت� � �ه � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � ��ى
امل��واف�ق��ة ب��إج�م��اع آراء اعضائها
الحاضرين على مشروع القانون
ب�ت�ن�ظ�ي��م ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة -
بعد التعديل  -وذلك وفق ما هو
وارد ف ��ي ال� �ج ��دول امل � �ق� ��ارن .ع��دا
املادة التاسعة فهي جاءت بعدم
املوافقة على التعديل امل�ق��دم من
ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ن��اص��ر ال �ج �ب��ري
بنتيجة تصويت  2/2ورجحت
كفة الرئيس في عدم املوافقة على
هذا التعديل وتمت املوافقة على
امل��ادة بعد تعديلها على النحو
ال� � � ��وارد ل �ض �ب��ط ال �ص �ي��اغ��ة 2/2
وذلك بترجيح كفة الجانب الذي
منه الرئيس.
وفيما يلي نص مواد املشروع
بقانون كما انتهت اليه اللجنة:
امل� � � � ��ادة االول � � � � ��ى :ف � ��ي ت �ط �ب �ي��ق
اح� � �ك � ��ام ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون ي �ق �ص��د
ب��ال��وك��ال��ة ال �ت �ج��اري��ة ك ��ل ات �ف��اق
ي �ع �ه��د ب �م �ق �ت �ض��اه م ��ن ل ��ه ال �ح��ق
ال �ق��ان��ون��ي ال� ��ى ت ��اج��ر او ش��رك��ة
ف ��ي ال ��دول ��ة ب �ب �ي��ع او ت ��روي ��ج او
توزيع سلع او منتجات او تقديم
خدمات بصفته وكيال او موزعا
او ص ��اح ��ب ام �ت �ي��از او ص��اح��ب
ت ��رخ� �ي ��ص ل �ل �م �ن �ت��ج او امل � � ��ورد
االصلي نظير ربح او عمولة.
امل� � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :م� ��ع م ��راع ��اة
القواعد التي يتضمنها القانون
رقم  68لسنة  1980املشار اليه في
ش��أن ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة يجوز
ان يكون للموكل اكثر م��ن وكيل
وموزع.
وي�ش�ت��رط فيمن ي ��زاول اع�م��ال
الوكاالت التجارية ما يلي:
 - 1ان يكون شخصا طبيعيا
او مجموعة اشخاص طبيعيني
من حاملي الجنسية الكويتية او

ان يكون شخصا اعتباريا على
أال تقل حصة ال�ش��ري��ك الكويتي
في رأسماله عن .٪ 51
 - 2ان يكون مقيدا في السجل
التجاري.
 - 3ان ي� � �ك � ��ون م� ��رخ � �ص� ��ا ل��ه
ب �م��زاول��ة ال �ن �ش��اط ال� ��ذي تشمله
الوكالة.
 - 4ان ي�ك��ون مرتبطا باملوكل
بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا
ب� �م ��ن ل � ��ه ال � �ح� ��ق ال � �ق ��ان ��ون ��ي ف��ي
تمثيله.
امل � � � ��ادة ال� �ث ��ال� �ث ��ة :ي� �ش� �ت ��رط ان
يتضمن ع�ق��د ال��وك��ال��ة التجارية
البيانات اآلتية:
 - 1اسم الوكيل او املوزع واسم
املوكل وجنسيته.
 - 2ال� �س� �ل ��ع او امل� �ن� �ت� �ج ��ات او
الخدمات التي يشملها العقد.
 - 3ح�ق��وق وال �ت��زام��ات ك��ل من
املوكل والوكيل او امل��وزع ومدى
م�س��ؤول�ي��ة امل��وك��ل ع��ن ال �ت��زام��ات
الوكيل في مجال تمثيله له.
 - 4م �ن �ط �ق��ة ع �م��ل ال ��وك� �ي ��ل او
املوزع.
 - 5م � � ��دة ال � ��وك � ��ال � ��ة وك �ي �ف �ي��ة
تجديدها.
 - 6ك� �ي� �ف� �ي ��ة ان� � �ه � ��اء ال ��وك ��ال ��ة
وانقضائها.
 - 7أي ش � � � ��روط اخ � � � ��رى ي �ت��م
االت� � � �ف � � ��اق ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب �ي ��ن امل� ��وك� ��ل
والوكيل او امل��وزع وال تتعارض
مع احكام هذا القانون.
امل� � � ��ادة ال� ��راب � �ع� ��ة :ال ي�ن�ح�ص��ر
اس�ت�ي��راد او ت��وف�ي��ر أي سلعة او
منتج في وكيلها او موزعها وإن
ك��ان حصريا ول��و اشتملت على
حق استخدام العالمة التجارية
ش � ��ري� � �ط � ��ة ان ت � � �ت� � ��واف� � ��ر ف �ي �م ��ن
ي �س �ت��ورده��ا او ي��وف��ره��ا ش��روط
واح� �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون والئ�ح�ت��ه
التنفيذية.
وف� � ��ي ج �م �ي��ع االح� � � � ��وال ي�ج��ب
ان ت � �ت� ��واف� ��ر ف� � ��ي ال � �س � �ل� ��ع ال� �ت ��ي
ي �ت ��م اس� �ت� �ي ��راده ��ا او ت��وف �ي��ره��ا
ال�ش��روط وامل��واص�ف��ات القياسية
ال �ع��امل �ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة امل�ع�ت�م��دة
في دول��ة الكويت وش��روط كفالة
املصنع ال�ت��ي يلتزم بها الوكيل
وان ي� �ت ��م ال� �ت� �ع ��ام ��ل ب ��امل� �ث ��ل م��ع
ال��وك�لاء وامل��وزع�ين لنفس السلع
وامل � �ت � �ج� ��ات ل � � ��دى دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي.
امل��ادة الخامسة :يقدم الوكيل

التتمة ص11

إلزام الوكيل
المقبول طلبه
باإلعالن في
الجريدة الرسمية
بقيد الوكالة
منح الحق للوكيل
المرفوض طلبه
بالطعن على قرار
الرفض خالل 60
يوما
عدم جواز الموكل
إنهاء العقد من
دون خطأ من
الوكيل وإال أُلزم
بتعويض الضرر
اختصاص محاكم
الكويت بجميع
الدعاوى القضائية
الناشئة عن تطبيق
القانون
ال ينحصر استيراد
أو توفير أي سلعة
في وكيلها أو
موزعها وإن كان
حصريا
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تغليظ العقوبة على من يمارس أعمال
الوكالة من دون أن يكون مقيدا
تتمة المنشور ص10
او امل � ��وزع ل�ل�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات -
اذا م ��ا ت ��م اس �ت �ي��راده��ا م ��ن قبل
ط ��رف ث��ال��ث  -خ��دم��ات الصيانة
واالص �ل�اح ال�ت��ي يقدمها للسلع
ال� � �ت � ��ي ي � �ت� ��ول� ��ى ت� �س ��وي� �ق� �ه ��ا ف��ي
ال�ك��وي��ت وذل ��ك ف��ي ح��ال��ة موافقة
املنتج او املوكل على كفالة هذه
ال�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات وم ��ا يلزمها
م ��ن خ ��دم ��ات وب� �ش ��رط ان ت �ك��ون
السلعة او املنتج التي استوردها
ال � �ط� ��رف ال� �ث ��ال ��ث م� ��ن ذات ن ��وع
ال�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي يتولى
ال��وك�ي��ل او امل ��وزع تسويقها في
ال� �ك ��وي ��ت وان ت� �ت ��واف ��ر ف� ��ي ه��ذه
السلع شروط ومقاييس الجودة
العاملية ومواصفاتها الخليجية
وان ت�ك��ون خ��ال�ي��ة م��ن اي عيوب
في التصنيع.
وت � �ش � �م� ��ل ال� � �خ � ��دم � ��ات ت��وف �ي��ر
ق �ط��ع ال� �غ� �ي ��ار ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�س�ل��ع
واملنتجات املشار اليها في الفقرة
السابقة وكذلك توفير الصيانة
ل �ه��ا ب� ��ذات ش� ��روط ال �ك �ف��ال��ة دون
استيفاء أي زي��ادة على االسعار
التي تقدم لعمالء الوكيل.
املادة السادسة :يستمر العمل
بسجل الوكاالت التجارية القائم
ل��دى وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وت� �ق� �ي ��د ف� �ي ��ه ج� �م� �ي ��ع ال � ��وك � ��االت
ال�ت�ج��اري��ة املقبولة وف�ق��ا ألحكام
هذا القانون.
وال يعتد ب��أي وك��ال��ة تجارية
غير مقيدة في هذا السجل كما ال
تسمع الدعوى بشأنها.
امل � � ��ادة ال� �س ��اب� �ع ��ة :ي �ج��ب ع�ل��ى
ال��وك �ي��ل او امل� � ��وزع ف ��ي ال��وك��ال��ة
ال �ت �ج��اري��ة ان ي�ط�ل��ب ق �ي��ده��ا في
س�ج��ل ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة على
النموذج املعدل لذلك.
وي �ج ��ب ع �ل��ى وزارة ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ان ت �ب��ت ف ��ي ال�ط�ل��ب
امل � � �ق� � ��دم ال � �ي � �ه� ��ا ل� �ق� �ي ��د ال� ��وك� ��ال� ��ة
التجارية خ�لال ثالثني يوما من
ت ��اري ��خ ت �ق��دي �م��ه ع �ل��ى ال �ن �م��وذج
امل� �ع ��د ل ��ذل ��ك وإال اع �ت �ب��ر ال�ط�ل��ب
م� ��رف� ��وض� ��ا وع� �ل� �ي� �ه ��ا ان ت �م �ن��ح
ال��وك�ي��ل ال ��ذي ُق�ب��ل طلبه ش�ه��ادة
ت�ث�ب��ت ق �ي��د ال��وك��ال��ة ف��ي ال�س�ج��ل
املعد لذلك.
وي� �ج ��ب ع� �ل ��ى م� ��ن ق� �ي ��ل ط�ل�ب��ه
االع �ل��ان ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
بقيد ال��وك��ال��ة وج�م�ي��ع البيانات
الجوهرية املتعلقة بها ويتعني
ع �ل �ي��ه ب ��االض ��اف ��ة ل ��ذل ��ك االع�ل��ان

يجوز إغالق المحل
المخالف لمدة
ال تجاوز  3أشهر
أو إلغاء الترخيص
نهائيا

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

ف��ي ج��ري��دت�ين ي��وم�ي�ت�ين اذا ك��ان
ل�ل�م�ن�ت��ج او ل�ل�س�ل�ع��ة وك �ي��ل آخ��ر
مقيد وذل ��ك خ�ل�ال اس�ب��وع�ين من
ت��اري��خ ق �ي��د ال��وك��ال��ة وإال اوق��ف
قيده حتى تمام االعالن.
امل��ادة الثامنة :ل��وزارة التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ان ت� ��رف� ��ض ب� �ق ��رار
م � �س � �ب� ��ب ط� � �ل � ��ب ق� � �ي � ��د ال � ��وك � ��ال � ��ة
التجارية وعليها اخطار صاحب
الشأن بصورة من القرار بكتاب
م��وص��ى عليه بعلم ال��وص��ول او
ب��أي وس�ي�ل��ة اخ ��رى يتحقق بها
اإلخطار.
وملن رفض طلبه او لم يبت فيه
خ�لال ث�لاث�ين ي��وم��ا وف�ق��ا للمادة
السابقة ان يطعن في القرار امام
امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة خ�ل�ال ستني
يوما من تاريخ اعالنه بالرفض
او م��ن ت��اري��خ مضي امل��دة املشار
اليها.
امل� � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة :م ��ع م ��راع ��اة
اح� �ك ��ام ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة في
ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة ال�ك��وي�ت��ي يجوز
إع � � ��ادة ق �ي��د ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي س�ج��ل
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ب��اس��م وكيل
جديد في الحاالت التالية:
أ  -ان ت�ك��ون ال��وك��ال��ة املسجلة
سابقا قد انتهت بالتراضي بني
اطرافها.
ب  -ان تكون الوكالة املسجلة
سابقا ق��د الغيت بحكم قضائي
واجب النفاذ.
ج  -ان تكون الوكالة املسجلة
س��اب�ق��ا ق��د ان�ت�ه��ى اج�ل�ه��ا امل�ح��دد
في عقد الوكالة.
وال يجوز للموكل إنهاء العقد
دون اإلخ�ل�ال ب��ه م��ن قيل الوكيل
وإال ك ��ان م �ل��زم��ا ب�ت�ع��وي�ض��ه عن
الضرر ال��ذي لحقه من ج��راء هذا
اإلنهاء ويبطل كل اتفاق يخالف

ذلك.
امل��ادة ال�ع��اش��رة :يلتزم الوكيل
او املوزع حسب االحوال بما يلي:
 - 1توفير السلع او املنتجات او
الخدمات التي تحتاجها وكالته
بصفة دائمة بشكل ك��اف وكذلك
ال� �ح ��ال ل �ق �ط��ع ال �غ �ي��ار ب��ال�ن�س�ب��ة
للسلع التي تحتاج اليها وذل��ك
بشرط استمرار توافرها في بلد
االنتاج.
 - 2ت ��وف� �ي ��ر ال� � � ��ورش ال�ل�ازم ��ة
ل� �ل� �ص� �ي ��ان ��ة وال� �ت� �ص� �ل� �ي ��ح ال� �ت ��ي
ت�ح�ت��اج�ه��ا ال�س�ل��ع م�ح��ل ال��وك��ال��ة
وت�ق��دي��م جميع ال�ض�م��ان��ات التي
ي �ق��دم �ه��ا امل �ن �ت �ج��ون م ��ع م ��راع ��اة
املواصفات القياسية للدولة.
 - 3االح � �ت � �ف ��اظ ب��امل �س �ت �ن��دات
امل ��وض� �ح ��ة ألس � �ع� ��ار ال� �س� �ل ��ع م��ن
م� � � �ص � � ��ادره � � ��ا ب � � ��االض � � ��اف � � ��ة ال � ��ى
م �س �ت �ن��دات ت��أم �ي �ن �ه��ا وش�ح�ن�ه��ا
ون �ق �ل �ه��ا ورس ��وم� �ه ��ا ال �ج �م��رك �ي��ة
على ان تحدد الالئحة التنفيذية
املصروفات غير املستندية.
وف � ��ي ح ��ال ��ة ان� �ت� �ه ��اء ال ��وك ��ال ��ة
ت �س �ت �م��ر ال � �ت� ��زام� ��ات ال ��وك� �ي ��ل او
امل� ��وزع امل �ش��ار ال�ي�ه�م��ا مل ��دة ستة
اشهر من تاريخ انتهائها أو الى
حني تعيني وكيل او موزع جديد
أيهما اقرب.
امل� ��ادة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة :يجوز
للوكيل او امل��وزع ان يعني مديرا
إلدارة وك ��ال� �ت ��ه وع �ل �ي ��ه اخ �ط ��ار
وزارة التجارة والصناعة باسم
ه��ذا املدير خ�لال ثالثة اشهر من
ت ��اري ��خ ت�ع�ي�ي�ن��ه وذل � ��ك ب�خ�ط��اب
مسجل.
وم��ع ع��دم اإلخ�ل�ال بمسؤولية
ال��وك �ي��ل او امل� � ��وزع ي �ك ��ون م��دي��ر
ال��وك��ال��ة ال �ت �ج��اري��ة م �س��ؤوال عن
ك��ل ت �ص��رف ي�ق��ع م�ن��ه ب��امل�خ��ال�ف��ة

ألحكام هذا القانون.
امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة :ي�ج��وز
لكل ذي مصلحة ان يحصل من
وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة على
مستخرجات م��ن صحيفة القيد
ف ��ي س �ج��ل ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة
وف � ��ي ح ��ال ��ة ع � ��دم ال �ق �ي��د ُي �ع �ط��ى
شهادة بذلك،
امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة :ي�ص��در
وزي��ر التجارة والصناعة الئحة
بقيمة الرسوم املستحقة لتنفيذ
هذا القانون.
امل� � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ع� �ش ��رة :ي�ج��ب
ع �ل��ى ال ��وك� �ي ��ل او امل � � ��وزع او م��ن
ينوب عنه او الورثة وكذلك على
مدير الشركة الوكيلة او املوزعة
ان يقدم الى الوزارة طلبا لشطب
قيد ال��وك��ال��ة م��ن سجل ال��وك��االت
التجارية خ�لال ث�لاث��ة اش�ه��ر من
تاريخ انتهاء الوكالة ألي سبب
م��ن األس �ب ��اب او ل �ح��دوث ف�ق��دان
الوكيل او املوزع ألي من الشروط
امل � �ن � �ص� ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي امل� � ��ادة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون على
ان ي �ك��ون ه� ��ذا ال �ط �ل��ب م�ش�ف��وع��ا
باملستندات املؤيدة له.
ويجب على االشخاص املشار
ال �ي �ه��م ف ��ي ال� �ف� �ق ��رة االول � � ��ى ع�ن��د
ح � � ��دوث ت �غ �ي �ي��ر او ت� �ع ��دي ��ل ف��ي
بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب
التأشير بذلك في السجل املشار
اليها وذلك خالل ثالثة اشهر من
تاريخ التغيير او التعديل.
امل��ادة الخامسة عشرة :يعاقب
ب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن خ�م�س��ة آالف
دينار وال تزيد على عشرة آالف
دي�ن��ار ك��ل م��ن ذك��ر ف��ي املكاتبات
او امل�ط�ب��وع��ات املتعلقة بأعمال
وك��ال �ت��ه ال �ت �ج��اري��ة او ن �ش��ر ب��أي
وس �ي �ل��ة م ��ن وس ��ائ ��ل ال �ن �ش��ر ان��ه

وكيل لشركة او منتجات او مواد
او س �ل��ع او ب �ض��ائ��ع او خ��دم��ات
دون ان ي �ك��ون وك �ي�لا م�ق�ي��دا في
سجل الوكاالت التجارية.
وف � � ��ي ح � ��ال � ��ة ال� � �ع � ��ود ي �ع��اق��ب
ب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع��ن ع �ش��رة آالف
دينار وال تزيد عن عشرين الف
دينار.
وي �ج��وز ال�ح�ك��م ب��إغ�لاق املحل
ال � ��ذي وق �ع��ت ف �ي��ه امل �خ��ال �ف��ة مل��دة
ال ت�ج��اوز ثالثة اشهر او بإلغاء
الترخيص وإغ�لاق املحل نهائيا
وت �ع �ل��ق ع �ل��ى ب� ��اب امل �ح��ل ل��وح��ة
ب �ش �ك��ل ظ��اه��ر ت�ت�ض�م��ن م�ن�ط��وق
الحكم الصادر بإغالق املحل.
امل��ادة السادسة عشرة :يعاقب
ب��ذات العقوبة املنصوص عليها
ف ��ي امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ع �ش��رة مل
م��ن ق��دم ال��ى الجهة املختصة او
غ �ي��ره��ا م ��ن ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
معلومات او ب�ي��ان��ات يعلم انها
غير صحيحة فيما يتعلق بقيد
ال� ��وك� ��ال� ��ة ف � ��ي س� �ج ��ل ال � ��وك � ��االت
ال�ت�ج��اري��ة او شطبها او تعديل
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب �ه��ا وت��أم��ر
امل � �ح � �ك � �م� ��ة م� � ��ن ت � �ل � �ق� ��اء ن �ف �س �ه��ا
ب�ت�ص�ح�ي��ح ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات وف�ق��ا
ل �ل�أوض� ��اع وف� ��ي امل ��واع� �ي ��د ال �ت��ي
تحددها.
املادة السابعة عشرة :مع عدم
اإلخ �ل�ال ب ��أي ع �ق��وب اش ��د ينص
ع �ل �ي �ه��ا أي ق ��ان ��ون اخ� ��ر ي�ع��اق��ب
ب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع ��ن ال� ��ف دي �ن��ار
وال تزيد على الفي دينار كل من
خالف اح�ك��ام البندين  1و  2من
امل ��ادة ال�ع��اش��رة م��ن ه��ذا القانون
وذل � ��ك م ��ع ال �ت ��زام��ه ب��ال�ت�ع��وي��ض
وف�ق��ا ل�ق��واع��د امل�س��ؤول�ي��ة املدنية
عند االقتضاء.
ك �م ��ا ي �ع ��اق ��ب ب� �غ ��رام ��ة ال ت�ق��ل

عن خمسمائة دينار وال تجاوز
خمسة آالف دينار كل من يخالف
اح �ك��ام امل ��ادة ال��راب �ع��ة ع�ش��رة من
هذا القانون.
امل � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة ع� �ش ��رة :ي�ك��ون
ل� � �ل� � �م � ��وظ� � �ف �ي��ن ال � � � ��ذي � � � ��ن ي � �ص� ��در
بتعيينهم قرار من وزير التجارة
والصناعة ملراقبة تنفيذ احكام
هذا القانون والقرارات الصادرة
ت � �ن � �ف � �ي ��ذا ل� � ��ه ص � �ف� ��ة ال �ض �ب �ط �ي��ة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ول�ه��م ف��ي سبيل ذل��ك
ح ��ق دخ � ��ول امل� �ح�ل�ات وامل �ن �ش��آت
وت� �ف� �ت� �ي� �ش� �ه ��ا واالط � � � �ل � � ��اع ع �ل��ى
مستنداتها وسجالتها وتحرير
م�ح��اض��ر ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ات لهذا
القانون وعليهم االل�ت��زام بسرية
املعلومات التي يطلعون عليها
بحكم وظائفهم.
وت �ن �ظ��م ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
كيفية القيام بأعمال واج ��راءات
الضبطية القضائية.
امل� � � � � � � ��ادة ال� � �ت � ��اس� � �ع � ��ة ع� � �ش � ��رة:
تتولى النيابة العامة التحقيق
والتصرف واالدع��اء في الجرائم
التي تقع باملخالفة ألح�ك��ام هذا
القانون.
امل � � � � ��ادة ال � � �ع � � �ش � ��رون :ت �خ �ت��ص
محاكم الكويت بجميع الدعاوى
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ع��ن تطبيق
هذا القانون ويجوز االتفاق على
ال �ل �ج��وء ال ��ى ال�ت�ح�ك�ي��م ل�ت�س��وي��ة
املنازعات.
امل � � ��ادة ال� �ح ��ادي ��ة وال� �ع� �ش ��رون:
يصدر وزي��ر التجارة والصناعة
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال � �ق� ��رارات
امل �ن �ف��ذة ل�ه��ا ال �ق��ان��ون خ�ل�ال م��دة
س � �ت ��ة اش � �ه� ��ر م � ��ن ت � ��اري � ��خ ن �ش��ر
القانون بالجريدة الرسمية.
امل� � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وال � �ع � �ش ��رون:
يلغى القانون رقم  36لسنة 1964
املشار اليه.
املادة الثالثة والعشرون :على
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال� ��وزراء
 ك��ل ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه  -تنفيذ ه��ذاال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
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خالل ندوة هبوط أسعار النفط وأثره على االقتصاد الكويتي

الحمدان :خطة الحكومة لتنويع الدخل
أكد النائب حمود
الحمدان أن الدول
تقوم وتنهار من
الجانب االقتصادي
والبترول اداة سخرها
اهلل تعالى ويستطيع
اإلنسان ان يستثمرها
ويطورها مشيرا إلى
ماحصل في الكويت
خالل الفترة الماضية
من وفرة مالية إضافة
إلى تأكيد الحكومة أن
هناك تنويعا لمصادر
الدخل لم يحدث على
أرض الواقع.
وقال الحمدان خالل
ندوة أقامها في
ديوانه أمس األول
تحت عنوان هبوط
أسعار النفط وأثره
على االقتصاد الكويتي
إن الحضور اليوم
ما هو إال دليل على
الوعي واالهتمام من
قبل المواطنين على
مستقبل الوطن.

وذك��ر ال�ح�م��دان أن��ه قبل سنتني
ت��م االج �ت �م��اع م��ع ال �ح �ك��وم��ة ح��ول
م ��وض ��وع ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال��دخ��ل
وتحدثنا معها حول هذا االمر وما
ال �خ �ط��وات ل��ذل��ك ح�ي��ث اوردت لنا
خطة جيدة كانت على ال��ورق فقط
م �ش �ي��را إل ��ى ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
االم ��ور ت�ق��ف ع��ائ�ق��ا اض��اف��ة إل��ى ان
هناك قوانني بهذا الشأن لم تفعل.
واض ��اف ان ال�ت��ره��ل ف��ي اسلوب
القيادة وعدم العمل على املحافظة
على امل��ال العام من االسباب حيث
ان ال �ج��دي��ة م �ط �ل��وب��ة ح ��ول ه��ذي��ن
االمرين وهو ما نفتقده مشيرا إلى
االجتماع مع وزير املالية بعد ان تم
االجتماع م��ع اللجنة االقتصادية
ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س االع � �ل� ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
لنسمع م��ن الحكومة خططها في
مواجهة العجز املرتقب.
عجز الميزانية
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه اك � ��د رئ� �ي ��س ب�ن��ك
الكويت التجاري وزي��ر التخطيط
ال �ت �ن �م �ي��ة االداري� � � � ��ة االس � �ب� ��ق ع�ل��ي
امل��وس��ى أن دع� ��وم م �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام
امل �ق �ب��ل ك �م��ا ه ��ي م ��ن دون ت�غ�ي�ي��ر
م �س �ت��دال ب� ��األرق� ��ام ع �ل��ى أن دع ��وم
العام املالي املقبل  2017/2016لم
تتأثر س��وى بحركة تغيير أسعار
ال� �ن� �ف ��ط ب �م �س �ت ��وي ��ات ب �ل �غ��ت 167
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ب �س �ب��ب ان �خ �ف��اض
أسعار النفط.
ول � �ف� ��ت امل � ��وس � ��ى إل� � ��ى ان ع �ج��ز
امل � �ي � ��زان � �ي � ��ة س� �ي� �ت ��م ت � �م ��وي � �ل ��ه م��ن
االحتياطي العام للدولة وهو األمر
الذي يعني أنه ال توجد مشكلة من
األس��اس م��ؤك��دا ان امل��وض��وع غاية
ف��ي األه �م �ي��ة وي �ش �ك��ل م �ص��در قلق
لجميع املواطنني واملقيمني حيث
ان� ��ه ي� �ه ��دد م��داخ �ي �ل �ه��م وم �س �ت��وى
معيشتهم وف��ق م��ا أق��رت ب��ه لجنة
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ف� � ��ي امل � �ج � �ل� ��س األع � �ل� ��ى
للتخطيط.
وبني املوسى أن اللجنة أوضحت
أن األرق � � ��ام امل ��درج ��ة ف ��ي م�ي��زان�ي��ة
 2017/2016تنذر بمستقبل مرعب
ستواجهه امليزانية العامة للدولة
ف��ي ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة واس �ت �خ��دام
تعابير مرعب والقلق الشديد إنما
هو ص��دى ملا رأت��ه اللجنة ونظرت
إليه بقلق شديد.
وأب � ��دى امل ��وس ��ى اس �ت �غ��راب��ه من
ت� �ح� �م� �ي ��ل امل � � ��واط � � ��ن ع � �ج� ��ز وف� �ش ��ل
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف � � ��ي اق� � �ت� � �ن � ��اص زم� ��ن
ال�ف��وائ��ض املالية ورف��ع ال��دع��م عنه
في وقت شديد الخطورة قد يهدد
ال�س�ل��م االج�ت�م��اع��ي م�ش�ي��را إل��ى أن
ال� �ن ��اس ال ي ��زال ��ون غ �ي��ر م�ص��دق�ين
ه��ل ه�ن��اك ع�ج��ز أم ال ؟ فالحكومة
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة  2017/2016زادت

الحمدان متحدثا خالل الندوة

ال��روات��ب وم��ا ف��ي حكمها بحوالي
 366.5مليون دينار عن العام املالي
ال�ح��ال��ي  2016/2015ل�ي��رت�ف��ع ه��ذا
البند إلى  10.439مليارات دينار.
وأش� � � � ��ار إل� � ��ى أن ب� �ن ��د ال� ��دع� ��وم
انخفض بسبب ت��راج�ع��ات أسعار
ال �ن �ف ��ط ح �ي ��ث إن � ��ه ي �ت ��م اح �ت �س��اب
ال��دع��م ف��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل �ح��روق��ات
بالسعر العاملي.
واس� �ت ��درك ب��ال �ق��ول ل �ي��س ه�ن��اك
ج � ��دي � ��ة م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف��ي
تغيير االوض� ��اع وه��و األم ��ر ال��ذي

ج � �ع ��ل امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ف � ��ي ح� �ي ��رة
وي �ت �س��اء ل��ون ه��ل ال�ح�ك��وم��ة ج��ادة
في اج��راءات اإلص�لاح االقتصادي
واملالي؟
وأوض� ��ح امل��وس��ى أن ال �ن��اس لن
ي �ت �خ �ل��وا ع ��ن م �س �ت��وى معيشتهم
ح� �ي ��ث ل� ��م ت� �ت�ب�ن ال � ��دول � ��ة ف� ��ي زم ��ن
ال� �ف ��وائ ��ض اج� � � � ��راءات م� ��ن ش��أن �ه��ا
م �ع��ال �ج��ة األوض� � � � ��اع ب �ش �ك��ل ج ��اد
وحقيقي والتي كتب عنها تقارير
ت�ك�ف��ي الص�ل��اح دول ول �ي��س دول��ة
الكويت وحدها.

علي املوسى

أحمد باقر

الموسى :دعوم
ميزانية العام
المقبل كما هي
من دون تغيير

باقر :على الحكومة
توزيع األراضي على
الخريجين الجدد
لتنويع مصادر
الدخل

وأك ��د امل��وس��ى أن اش ��راك ال�ن��اس
ع� �ب ��ر م� �ج �ل ��س األم� � � ��ة ب � �ه� ��ذا األم � ��ر
ال �خ �ط �ي��ر وال � � �ض� � ��روري ع �ل ��ى ق ��در
ك �ب �ي��ر م ��ن األه �م �ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ على
السلم األهلي ب��دال من ف��رض أمور
عليهم في توقيت قد يكون مردوده
خاطئا.
ودلل املوسى على كالمه الخاص
بعدم املساس ببند الدعومات في
ميزانية العام املالي املقبل بالقول
إن �ه��ا ب�ل�غ��ت  3.58م �ل �ي��ارات دي�ن��ار
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة  2016/2015ف�ي�م��ا
ب�ل�غ��ت  2.89م �ل �ي��ارات خ�ل�ال ال�ع��ام
املالي الحالي  2016/2015بسبب
ان� �خ� �ف ��اض أس� �ع ��ار ال� �ن� �ف ��ط .ول �ف��ت
املوسى إلى أمر بالغ األهمية فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �ب �ن��د ال ��دع ��وم ��ات وال� ��ذي
أش ��ار ف�ي��ه ع�م��ا إذا ك��ان ه��ذا البند
م��وج�ه��ا إل��ى املستهلكني ف�ق��ط من
املواطنني أم تشارك فيه املؤسسات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ش ��رك ��ات امل �م �ل��وك��ة
ل �ل��دول��ة؟ داع �ي��ا م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وال �ح �ك��وم��ة أن ت�ت�ح�م��ل ج� ��زءا من
رفع الدعوم التي تطالب املواطنني
وحدهم بتحملها.
وأك ��د امل��وس��ى أن ال�ه�ل��ع وال�ف��زع
غير م�ب��رر ف��ال�ق��ارئ مليزانية العام
امل�ق�ب��ل ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ال ��دع ��وم كما
ه ��ي وال �ع �ج��ز ال �ب��ال��غ  12.2م�ل�ي��ار
دي�ن��ار سيتم تمويله بالكامل من
االحتياطي العام للدولة فلم الفزع؟
األزمة الحالية
ومن جانبه أوض��ح وزي��ر املالية
األس� �ب ��ق ب� ��در ال �ح �م �ي �ض��ي أن� ��ه من
ال� �غ ��ري ��ب أن ت� �ق ��وم ال � ��دول � ��ة ب��رف��ع
أسعار البنزين في وق��ت تنخفض
ف� �ي ��ه أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط وامل �ن �ت �ج ��ات
البترولية على املستويني العاملي
واإلقليمي.
وأشار الحميضي في كلمته إلى
أن ميزانية العام املقبل انخفضت
مصروفاتها بحوالي  300مليون
دي �ن��ار ع��ن م�س�ت��واه��ا ف��ي ميزانية
ال� �ع ��ام ال �ح ��ال ��ي وه � ��و م �ب �ل��غ ل�ي��س
بالكبير الفتا إلى أن الدعوم تصل
إل� ��ى  3م �ل �ي ��ارات دي� �ن ��ار واالن� �ف ��اق
ال��رأس �م��ال��ي ب��امل �ي��زان �ي��ة منخفض
للغاية ويبلغ .% 17
وق� � � � � ��ال إن األزم � � � � � � ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة
أك �ث��ر ع �م �ق��ا وخ� �ط ��ورة م ��ن أزم� ��ات
ال �ث �م ��ان �ي �ن ��ات وال �ت �س �ع �ي �ن ��ات م��ن
القرن املاضي حني وصلت أسعار
النفط إل��ى مستويات تصل إل��ى 7
دوالرات للبرميل وهو أمر يحتاج
إلى قرارات جريئة وبالتالي علينا
االتجاه وبسرعة إلى الخصخصة
ل �ح��ل اش �ك��ال �ي��ات ال �ت��ره��ل االداري
وامل ��ال ��ي ال� ��ذي ت�ع��ان�ي��ه ال�ك�ث�ي��ر من
الدول.

وق��ال إن الحكومة وامل�ج�ل��س لم
يتخذا خطوات جريئة وفعالة على
أرض الواقع خالل الفترة املاضية
والحالية وبالتالي علينا االبتعاد
ع� ��ن امل � �ج� ��ام �ل�ات وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع�ل��ى
ال �ت��رش �ي��د ف ��ي االن� �ف ��اق وم��واج �ه��ة
األزمة الراهنة.
ول �ف��ت إل ��ى أن م�ي��زان�ي��ة ال�ك��وي��ت
م � �ن ��ذ  10س� � �ن � ��وات ت � �ص ��ل إل � � ��ى 4
مليارات دينار في جانب النفقات
فيما تصل حاليا  18مليارا وكان
الدعم يصل إل��ى  5مليارات دينار
وق�ت�ه��ا وان �خ �ف��ض إل ��ى م�س�ت��وى 3
م�ل�ي��ارات دي�ن��ار وه��و أم��ر ال يعود
إل� ��ى ج �ه ��ود ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ض�ب��ط
االن � �ف� ��اق وان � �م ��ا ي� �ع ��ود األم� � ��ر إل��ى
ت��راج �ع��ات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وه ��و ما
ت� �ق ��وم وزارة امل ��ال� �ي ��ة وال �ك �ه ��رب ��اء
والنفط بالسعر العاملي.
وقال إنه حتى لو ارتفعت بواقع
 5ب��امل�ئ��ة س�ن��وي��ا فسنجد أنفسنا
بعد  10سنوات أمام ميزانية تصل
إلى  30مليار دينار معظمها يذهب
إل ��ى ال ��روات ��ب وال ��دع ��وم وب��ال�ت��ال��ي
فإن السؤال املطروح ما الحل خالل
الفترة املقبلة ؟
وأض ��اف :ف��ي اعتقادي أن هناك
اجراءات قصيرة واجراءات طويلة
وال�ت��ي م��ن بينها تقليص ال��دع��وم
وال�ت��ي على رأس�ه��ا نفقات العالج
ف��ي ال �خ��ارج وال�ت��ي تصل إل��ى 441
مليون دي�ن��ار وف��ق بنود امليزانية
ف��ي ال �خ��ارج وك��ل ت�ل��ك األم� ��وال في
واق� ��ع األم� ��ر ه ��ي س �ي��اح��ة ع�لاج�ي��ة
على نفقة الدولة واملال العام.
وق � � � � � ��ال :ل � � ��و أن ت � �ل� ��ك األم � � � � ��وال
ال �ض �خ �م��ة أن �ف �ق �ن��اه��ا ف� ��ي ت��أه �ي��ل
وت �ط��وي��ر ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة عبر
اق� � ��ام� � ��ة م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وت� �ط ��وي ��ر
وتأهيل العاملني ف��ي ه��ذا القطاع
الحيوي والضروري والذي يحتاج
إلى الكثير من العمل.
وتطرق الحميضي إلى بند دعم
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ال� ��ذي ب �ل��غ 600
مليون دينار موضحا أن هذا البند
فيه الكثير من التحايل على الدولة
من قبل الكثير من الشركات.
وأوضح أن هناك من يدرس في
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت بسبب انخفاض
الدخل الخاص به ولألسف هناك
من يصل دخله إلى  200ألف دينار
وي�ح�ص��ل ع�ل��ى ال��دع��وم م�ث�ل��ه مثل
أصحاب الدخول املحدود.
وقال :علينا ترشيد استخدامنا
ف��ي ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وي�ت��م توزيع
أع �ب��اء االس �ت �خ��دام ب �ع��دال��ة ول�ي��س
بشكل جزافي.
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جيدة على الورق فقط

املشاركون في الندوة

تتمة المنشور ص13
وب� �ي��ن ال �ح �م �ي �ض��ي أن ال � �ن ��واب
يطالبون الحكومة بتنويع مصادر
الدخل في الوقت ال��ذي يحذرونها
من عدم املساس بجيوب املواطنني
م �ت �س��ائ�لا ك �ي��ف ي �م �ك��ن أن ي �ح��دث
هذا؟ وقال إن الحكومة ال يمكن أن
ت�ق��وم ب�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل مع
استمرار قيد عدم املساس بجيوب
املواطنني.
وأوض � � ��ح أن ال �ح �ك��وم��ة ع�ل�ي�ه��ا
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ح �ق��وق �ه��ا ف ��ي ف��رض
إج � � � ��راءات م ��ن ش��أن �ه��ا ال�ت�خ�ف�ي��ف
م��ن ح��دة أع �ب��اء ال��دع��وم وال��روات��ب
وع �ل �ي �ن��ا اس �ت �غ�ل�ال أم �ل��اك ال ��دول ��ة
وفرض رسوم عليها بما يوافق ما
هو موجود في السوق وليس على
أسس سياسية ومالية.
مقومات النجاح
ب � � � � ��دوره ق� � � ��ال وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة االس� �ب ��ق اح� �م ��د ب��اق��ر
إن صناعة البتروكيماويات تعد
مستقبل الكويت ويجب االستفادة
م �ن �ه��ا م� ��ن خ �ل��ال ان � �ش� ��اء م �ص��ان��ع
وش��رك��ات ك�ب��رى ب��أي��اد وطنية في
املستقبل مبينا ان جميع مقومات
ال �ن �ج��اح ف ��ي ذل ��ك ال �ق �ط��اع م�ت��اح��ة
ومن املتوقع ان يضيف إلى الكويت
أم� ��واال أض �ع��اف م��ا ي�ت��م تحصيله
من تصدير النفط.
وتابع باقر ان الكويت ينقصها
ال � �خ � �ب� ��رة ف� �ق ��ط إلق � ��ام � ��ة م� �ش ��اري ��ع
ال � �ب � �ت ��روك � �ي � �م ��اوي ��ات وال� � �ح � ��ل ه��و
االستعانة بالشركات العاملية من
خ�لال ع�ق��ود طويلة االج��ل إلنشاء
تلك املشاريع على اراضي الكويت.
وأض��اف أن الكويت م��رت بفترات
عصيبة حيث إنها قبل الغزو كانت

جانب من الحضور

تمتلك  130م�ل�ي��ار دوالر احتياطي
ع��ام وب�ع��د ال�غ��زو قمنا ب�ص��رف 100
م�ل�ي��ار دوالر كلفة ال�ت�ح��ري��ر وإع ��ادة
إعمار الكويت وتبقى  30مليار دوالر
أصول يصعب تسييلها حيث قامت
الحكومة في تلك الفترة باقتراض 5
مليارات دوالر لدفع رواتب املوظفني
م � � �ش � ��ددا ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة ان ي �ض��ع
مشرعو ال�ق��وان�ين مستقبل الكويت
ن� �ص ��ب أع �ي �ن �ه ��م وك� ��ذل� ��ك م�س�ت�ق�ب��ل
االج�ي��ال ال�ق��ادم��ة م��ن خ�لال القوانني
التي يتم اعتمادها في مجلس االمة
والتي تقوم الحكومة بتطبيقها.
وأش ��ار ب��اق��ر إل��ى ان��ه م��ن امل�ت��وق��ع
ان ي�ب�ل��غ ع ��دد خ��ري �ج��ي ال �ج��ام �ع��ات
ح� �ت ��ى ع� � ��ام  2030ن� �ح ��و  430أل ��ف
كويتي مؤكدا ان��ه في ح��ال استمرار
زي � � ��ادة امل � �ص ��روف ��ات ب �ن �س �ب��ة % 10
س �ن��وي��ا ع �ل��ى م �ت��وس��ط  100دوالر
ل�ل�ب��رم�ي��ل وت �ص��دي��ر ن �ح��و  3م�لاي�ين
برميل يوميا سوف تعادل االيرادات
املصرفات في عام  2021حيث سنقع
في العجز الفعلي للموازنة.
واوضح ان االحتياطي العام اآلن
ب�ل��غ  580م�ل�ي��ار دوالر م �ش��ددا على
ض ��رورة االس�ت�ف��ادة م��ن تلك األم��وال
ع ��ن ط ��ري ��ق االس �ت �ث �م ��ار س� � ��واء ك��ان
داخ �ل �ي��ا أو خ��ارج �ي��ا م �ت �س��ائ�لا عن
االحتياطات التي تم تحقيقيها على
مدار السنوات املاضية؟
وق� � ��ال ب ��اق ��ر :ف ��ي ح � ��ال اس �ت �م��رار
س� �ع ��ر ال� �ب ��رم� �ي ��ل ف � ��ي م� �ت ��وس ��ط 25
دوالرا ل� �ل� �ب ��رم� �ي ��ل ف� � � ��ان ال� �ك ��وي ��ت
ستحقق اي ��رادات بقيمة  5مليارات
دي� �ن ��ار ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة
مطالبا ب�ض��رورة تكاتف السلطتني
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي كيفية
ب �ن��اء ال��وط��ن ل�ت�ح��وي�ل��ه ال ��ى مجتمع
م �ن �ت��ج م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
الدخل.

وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة م�ع��ال�ج��ة
االختالالت في املوازنة العامة في
الفترة املقبلة لتقليص بند اإلنفاق
على املصروفات التي تشكل نسبة
زي� � � ��ادة س� �ن ��وي ��ة م� ��ا ي� �ض ��ع ع�ل�ام��ة
اس �ت �ف �ه��ام ع �ل��ى االق� �ت ��راح ��ات ال�ت��ي
تقدمها ال�ح�ك��وم��ة للحد م��ن عجز
امل��وازن��ة موضحا أن بند ال��روات��ب
في عام  2030يجب أن يكون سعر
البرميل  214دوالرا لكي يستطيع
أن يغطي بند ال��روات��ب فقط حيث
من املتوقع ان ترتفع إلى حدود 20
مليار دينار.

بدر الحميضي

واوض ��ح ب��اق��ر أن نحو  % 93من
أرض ال �ك��وي��ت غ �ي��ر م�س�ت�غ�ل��ة وم��ن
ه �ن��ا ي �ج��ب ان ت �ب��دأ ع�م�ل�ي��ة ت�ن��وي��ع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل م ��ن خ�ل��ال ت��وزي��ع
األراض � � ��ي ع �ل��ى ال� �خ ��ارج�ي�ن ال �ج��دد
لتنفيذ املشاريع املختلفة في جميع
املجاالت الصغيرة واملتوسطة.
وت� ��اب� ��ع ان � ��ه ي� �ج ��ب ت �ف �ع �ي��ل دور
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص كما ك��ان عليه في
ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي وه� ��و ال � ��ذي س��اه��م
ف��ي ب�ن��اء الكويت مطالبا الحكومة
ب �ض��رورة تطبيق ت��رش�ي��د أو ال�غ��اء
ال� ��دع� ��وم وع � ��دم امل� �س ��اس ب �خ��دم��ات

محمد الشطي

الحميضي :ال يمكن الشطي :أوبك
تستطيع إعادة
تنويع مصادر
التوازن إلى السوق
الدخل مع عدم
من خالل سحب
المساس بجيوب
الفائض
المواطنين

امل��واط��ن امل�ق��دم��ة م��ن ال��دول��ة م�ش��ددا
ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة وق� � � ��ف ال � � �ه� � ��در ف��ي
امليزانية فورا.
وت � � �س� � ��اءل ب� ��اق� ��ر مل� � � ��اذا ال ت �ق ��وم
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� � � � ��إدارة أم� �ل ��اك ال ��دول ��ة
ب �ن �ف �س �ه��ا ل � �ع� ��دم إع� � �ط � ��اء ال �ف ��رص ��ة
ل�ل�م�ت�ن�ف�ع�ين ب ��امل �ت ��اج ��رة ب �م �ق��درات
الشعب
وت��اب��ع ان ��ه ي�ج��ب ف ��رض ضريبة
ع�ل��ى أرب� ��اح ال �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة في
ال� �ك ��وي ��ت ح �ي ��ث إن � ��ه ف� ��ي ال� ��والي� ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ي� �ت ��م ف ��رض
ضريبة بنسبة  % 30على األرباح.
هبوط االسعار
م��ن جانبه ق��ال الخبير النفطي
م�ح�م��د ال�ش�ط��ي ان ت��ذب��ذب اس�ع��ار
النفط س��وف يستمر حتى نهاية
العام الجاري ويجب على الحكومة
أال ت�ن�س��اق خ�ل��ف ه �ب��وط االس �ع��ار
وان تكون واسعة االف��ق في وضع
الخطة املستقبلية.
وأوض � ��ح أن ال �ن �ظ��ر إل ��ى أس �ع��ار
ال � �ن � �ف � ��ط أص � � �ب� � ��ح ي � �ه� ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع
الكويتي بأسره ألنه يمس األجيال
الحالية والقادمة حيث إن امليزانية
ح� ��ددت ال �ع��ام امل ��اض ��ي ع �ل��ى سعر
البرميل  75دوالرا وميزانية العام
الحالي  45دوالرا أما ميزانية العام
امل�ق�ب��ل ف�س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل  25دوالرا
وهو ما يضع على عاتق الحكومة
ال � �ت ��زام ��ات ت �ق �ش �ف �ي��ة ف ��ي م �ج��االت
متعددة.
وت � � ��اب � � ��ع ال � �ش � �ط� ��ي أن أس � �ع� ��ار
النفط ال�خ��ام الكويتي هبطت من
مستويات  108دوالرات للبرميل
ف��ي ع ��ام  2014ل�ت�ص��ل إل ��ى ح��دود
 19دوالرا للبرميل في بداية العام
 2016ث��م ش �ه��دت تحسنا لترتفع
ف ��ي ح� ��دود  10دوالرات ل�ل�ب��رم�ي��ل

مؤكدا أن األسعار الحالية ال تمثل
أساس املشكلة ألن عملية التصدير
م��رت �ب �ط��ة ب �ع �ق��ود واألس� � �ع � ��ار ي�ت��م
ت �ح��دي��ده��ا ب �ع �ق��ود ط��وي �ل��ة األج ��ل
ويتم تحديد األسعار كل  15يوما.
وأوض � � ��ح أن  % 85م� ��ن ال �ن �ف��ط
الكويتي يباع في السوق الواعدة
ح � �ي� ��ث ت� �ت� �ح� �ص ��ل ال � �ك � ��وي � ��ت ع �ل��ى
أف�ض��ل األس �ع��ار مطالبا الحكومة
بعدم بناء ق��رارات�ه��ا على األسعار
ال�ح��ال�ي��ة بسبب تدنيها متسائال
كيف وصلت الكويت إلى األوضاع
الحالية.
وق ��ال إن أوب ��ك تستطيع اع ��ادة
ال� � �ت � ��وازن إل � ��ى ال � �س� ��وق م� ��ن خ�ل�ال
س�ح��ب ال �ف��ائ��ض م��ؤك��دا أن الخلل
من خ��ارج أوب��ك حيث إن الشركات
األمريكية ال تربطها قوانني تنظم
عملية اإلنتاج.
وأردف ان ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ق��وم
بها بعض ال��دول أع�ط��ت انعكاسا
جيدا م��ا أدى إل��ى تعافي األسعار
ب �م �ق��دار  10دوالرات ل�ل�ب��رم�ي��ل ما
ي�ع�ك��س أه�م�ي��ة دور م�ن�ظ�م��ة أوب��ك
ف ��ي ض �ب��ط اإلم� � � ��دادات ف ��ي ال �س��وق
النفطي.
وأوض � � ��ح ال �ش �ط��ي أن ال �ج �ه��ود
الحالية قد ال تنجح إذا تم خفض
اإلن �ت��اج ف�ه�ن��اك س��وق ج��دي��د وه��و
إي��ران س��وف يتم ض��خ م��ا ب�ين 500
أل��ف إل��ى م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ما
ي �ت �س �ب��ب ف ��ي اس� �ت� �م ��رار اخ �ت�ل�االت
السوق النفطية وكذلك أي خفض
س � � � ��وف ي� �ن� �ع� �ك ��س ع � �ل� ��ى ارت � � �ف � ��اع
األس�ع��ار وه��و ما ي��ؤدي إل��ى عودة
ال� �ن� �ف ��ط ال � �ص � �خ� ��ري إل� � ��ى اإلن � �ت� ��اج
وبالتالي س��وف تخسر دول أوبك
أسواقها لتربحها دول من خارج
املنظمة.
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الشايع :ال بديل عن تطبيق إصالحات
مالية وترشيد االستهالك
ناقش برنامج مفكرة على تلفزيون المجلس
الحلول المطروحة لمعالجة الوضع المالي واألزمة
االقتصادية التي خلفها انخفاض أسعار النفط
بمشاركة رئيس اللجنة المالية واالقتصادية
النائب فيصل الشايع و نائب رئيس لجنة التنمية
االقتصادية في المجلس األعلى للتخطيط علي البدر.

ف �م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب فيصل
الشايع إن سبب األزم��ة كما يعلمه
ال �ج �م �ي��ع ي �ت �ع �ل��ق ب ��ارت� �ب ��اط وق �ي��ام
اق �ت �ص��اد ال��دول��ة ع�ل��ى م ��ورد النفط
الذي يمثل  % 97من الدخل القومي
ف�ي�م��ا تتعلق ال�ن�س�ب��ة امل�ت�ب�ق�ي��ة بما
ت �ح �ص �ل��ه ال � � � � ��وزارات ال �خ��دم �ي��ة م��ن
رس� � ��وم وغ � ��رام � ��ات وت � �ن � ��درج ت�ح��ت
مسمى إي ��رادات غير نفطية مشيرا
إل��ى أن ال��دول��ة تواجه خطر خسارة
م��ا ي�ق��ارب م��ن  80باملئة م��ن الدخل
ال� �ن� �ف� �ط ��ي إذا اس � �ت � �م ��ر ان� �خ� �ف ��اض
األس � �ع� ��ار مل � ��دة ط��وي �ل��ة م �ع��رب��ا ع��ن
آم��ال��ه بصحة ال�ت��وق�ع��ات ع��ن ع��ودة
األس�ع��ار إل��ى االرت�ف��اع مع منتصف
العام الجاري.
وت��اب��ع ال�ش��اي��ع أن��ه إذا ل��م تصح
ت �ل��ك ال �ت��وق �ع��ات واس �ت �م��رت أس �ع��ار
النفط في معدلها التنازلي الحالي
ف� ��إن ال ��دول ��ة س �ت �ع��ان��ي م�ش�ك�ل��ة في
س � ��داد م �ص��روف��ات �ه��ا وال �ت��زام��ات �ه��ا
حيث إن العجز املحتمل بناء على
ت �ق��دي��ر س �ع��ر ال �ب��رم �ي��ل  25دوالرا
سيصل إل��ى  11م�ل�ي��ار دوالر علما
ب��أن سعر البرميل حاليا منخفض
عن السعر التقديري.
واع� �ت� �ب ��ر ال� �ش ��اي ��ع أن ال �ح �ك��وم��ة
ل � ��م ت �س �ت �ف��د م � ��ن ت � �ج � ��ارب امل ��اض ��ي
وال �ت��ي ه�ب�ط��ت ف�ي�ه��ا أس �ع��ار النفط
واس �ت �م��رت س�ي��اس��ة زي� ��ادة األع �ب��اء
امل��ال �ي��ة ع �ل��ى خ ��زان ��ة ال ��دول ��ة فضال
عن عدم القدرة على تنويع مصادر
ال ��دخ ��ل وأن � ��ه ب �ن ��اء ع �ل��ى األوض � ��اع
القائمة فإن الحلول املطروحة لسد
ال�ع�ج��ز ال �ح��ال��ي ه��ي ت�س�ي�ي��ل ام ��وال
ب�ع��ض االس�ت�ث�م��ارات ال�خ��ارج�ي��ة أو
االق�ت��راض من صندوق االحتياطي
العام مشيرا إلى أن املجلس األعلى
للتخطيط ي�ع��ج ب��ال��دراس��ات ال�ت��ي
تخرج وقت انخفاض أسعار النفط
وعند عودتها لالرتفاع يتم نسيان
ال� ��دراس� ��ات وت �غ �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا االدراج
لسنوات معربا عن اعتقاده بأنه قد

آن األوان للتعامل ال �ج��دي م��ع تلك
ال��دراس��ات وإن ك��ان ج��اء متأخرا إال
أنه البد أن تؤخذ بعني االعتبار من
دون النظر الحتمالية ع��ودة سعر
إلى االرتفاع مجددا.
قضية الدعوم
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��ال� ��دع� ��وم ق ��ال
الشايع إن أغلب املبالغ املخصصة
لها تذهب للطاقة من كهرباء وماء
ووق � � � ��ود وت � �ل� ��ك امل � �ب ��ال ��غ ت �ن �خ �ف��ض
وترتفع من عام آلخر وفق األسعار
ال �ع��امل �ي��ة ل �ه��ا الف� �ت ��ا إل � ��ى ان خ�ط��ة
ترشيد الكهرباء واس�ت�خ��دام نظام
ال �ش��رائ��ح ع��رض�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ف ��ي ع� ��ام  2002وت��م
رفضها ف��ي ه��ذا ال��وق��ت وأن��ه ل��و تم
املوافقة عليها لكانت اآلن نموذجا
لنجاح سياسة الترشيد مع األخذ
ب ��االع� �ت� �ب ��ار أن� �ه ��ا ل ��ن ت �ض��ع ت�ك�ل�ف��ة
إضافية على املواطن وإنما ستقلل
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ي��دف�ع�ه��ا إذا م��ا ال�ت��زم
بترشيد االستهالك وع��دم الدخول
في الشريحة األعلى.
وف��ي س��ؤال بخصوص مشاريع
الخصخصة أوض��ح الشايع إلى أن
تلك السياسة البد أن تتم بالتدريج
مؤكدا أهميتها في رف��ع ج��زء كبير
م��ن ال�ع��بء امل��ال��ي ع��ن ك��اه��ل ال��دول��ة
إض��اف��ة إل ��ى ال �ت��وس��ع ف��ي م�ش��اري��ع
ال�ب��ي أو ت��ي واالل �ت ��زام بتحويل اي
مشروع يزيد على  60مليون دينار
إل ��ى ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ح�ي��ث ان تلك
الخطوة كفيلة بتحويل املصروفات
إلى مشاريع لها مدخول وعائد.
وأش� ��ار ال �ش��اي��ع إل ��ى أن التعامل
الحكومي النيابي ف��ي ال�س��اب��ق مع
ق�ض�ي��ة ال �ك ��وادر أدى إل ��ى التضخم
املستمر في باب املصروفات الثابتة
م �ش �ي��را إل� ��ى ان اس� �ت� �م ��رار ال��وض��ع
على م��ا ه��و عليه ف��إن تخطي سعر
البرميل حاجز املائة دوالر لن يكفي
الستيعاب املصروفات إذا ما استمر

م��ن وإن��ه بناء على ذل��ك ف��إن إع��ادة
النظر بهذه الرسوم ضرورية حيث
ان ال� �ك ��وي ��ت ه ��ي األق� � ��ل ف ��ي رس ��وم
خدماتها بني دول الخليج.

فيصل الشايع

علي البدر

التضخم وانتقد التوسع الحكومي
في إنشاء الهيئات العامة واقتطاع
املهام من الوزارات واسنادها إليها
معربا عن اعتقاده في هذا الصدد
ب��أن بعض ه��ذه الهيئات ليس لها
داع م�ق�ت��رح��ا ال��دم��ج ب�ي�ن ال�ه�ي�ئ��ات
لتقليص امل �ص��روف��ات م �ش��ددا على
أن ��ه ال ب��دي��ل ع��ن ادخ� ��ال اص�لاح��ات
م��ال�ي��ة ج��دي��دة وال�ع�م��ل ال �ج��اد على
ت� �ن ��وي ��ع م� � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل وال� �ح ��د
م��ن ال �ه��در ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال ��دول ��ة في
ق�ض�ي��ة ال ��دع ��وم ع��ن ط��ري��ق ت��رش�ي��د
االستهالك وليس عن طريق إيجاد
م � �ص � ��ادر أخ � � ��رى ت � �م� ��ول م � ��ن ج �ي��ب
املواطن وجميع النواب على قناعة
ت��ام��ة ب��أه�م�ي��ة ال�ت�ص��دي ألي حلول
حكومية تأتي على حساب املواطن.
وت ��اب ��ع ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إل� ��ى ان
امل �ع��ال �ج��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ط��روح��ة
ب�ع�ض�ه��ا ي �ح �ت��اج إل ��ى ت �ش��ري��ع مثل
زي� � � � ��ادة اس� � �ع � ��ار ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � ��اء
والبعض اآلخ��ر تستطيع الحكومة
ال � �ق � �ي� ��ام ب � ��ه م � ��ن دون ال � � �ع� � ��ودة أو
ال�ح��اج��ة مل��واف�ق��ة امل�ج�ل��س م�ث��ل رف��ع
سعر البنزين أو رف��ع ال��رس��وم على
خ ��دم ��ات �ه ��ا ك �م ��ا أن ه� �ن ��اك ت �ح��رك��ا
حكوميا بخصوص تشريع قانون
للضريبة وإعادة النظر في منظومة
ال��دع��م ال�غ��ذائ��ي الخاصة بالتموين
وأع � � ��اد ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة ن �ش��ر ث�ق��اف��ة
الترشيد مشيرا في هذا الصدد إلى
اقتراح تقدم به لضم الترشيد ضمن
املناهج الدراسية في املدارس.
وفيما يتعلق بمصير ال�ق��روض
الخارجية وامل�ن��ح أف��اد الشايع إلى
أن��ه بالنسبة للقروض فإنه يتعلق
ب �ص �ن��دوق ال �ت �ن �م �ي��ة وه� ��و م�س�ت�ق��ل
ماليا وال تتأثر به امليزانية العامة
وي� �ق ��وم ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ال ��ذات ��ي ب��ل
إن��ه ن�ج��ح ف��ي تنمية دخ�ل��ه وزي ��ادة
رأس � �م� ��ال� ��ه م � ��ن خ �ل ��ال أرب� � � � ��اح ت �ل��ك
ال� �ق ��روض أم� ��ا اإلش �ك��ال �ي��ة فتتعلق
باملنح وإن كان لها مردود سياسي

وتحقق أهدافا سياسية للكويت في
ال �خ��ارج غ�ي��ر أن��ه وف��ي ظ��ل ض��رورة
ت� �ض ��ام ��ن ج� �م� �ي ��ع أج� � �ه � ��زة ال� ��دول� ��ة
م ��ن أج ��ل ت�خ�ط��ي أزم� ��ة االن �خ �ف��اض
النفطي فأنا ادع��م ترشيدها أيضا
او إيقافها.
ضبط اإلنفاق
واع� � � ��رب ال� �ش ��اي ��ع ع� ��ن ارت� �ي ��اح ��ه
إلج� � � � � � � ��راءات ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل �ت ��رش �ي ��د
ن �ف �ق��ات �ه��ا وق � ��ال م �ع �ل �ق��ا :إن �ه��ا امل ��رة
األول � ��ى ال �ت��ي ت��أخ��ذ ف �ي��ه ال�ح�ك��وم��ة
امل ��وض ��وع ب�ج��دي��ة وت �ب��دأ إج� ��راءات
فعلية ف��ي أروق� ��ة وزارات� �ه ��ا لضبط
اإلنفاق ونشد على يدها لالستمرار
وش�م��ول جميع األوج ��ه ال�ت��ي يمكن
تخفيض نفقاتها.
ول� �ف ��ت ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ش ��اي ��ع إل � ��ى أن
االوض � � � � ��اع ال� �ح ��ال� �ي ��ة ت� �ح� �ت ��اج إل ��ى
تعاون جاد بني الحكومة واملواطن
من أجل عبور تلك املرحلة الصعبة
والتأسيس ملرحلة جديدة يؤسس
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ل�ل�اس �ت �خ ��دام ال ��واع ��ي
ل�ل�خ��دم��ات وال �ط��اق��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن
م� �ع ��ادل ��ة امل � �ص� ��روف � ��ات ي �س �ت��وج��ب
وص��ول سعر النفط إل��ى  65دوالرا
للبرميل.
وت � �ط� ��رق ال� �ش ��اي ��ع ب �ح��دي �ث��ه إل��ى
ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ق ��ائ �ل�ا :إن
ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ق�ط�ع��ا ش��وط��ا
كبيرا حول نقاط الخالف وإن اآلمال
املعلقة على القانون كبيرة في حل
مشكلة التضخم املطرد في امليزانية
ال� �ع ��ام ��ة وض � �ب ��ط ق �ض �ي��ة ال � �ك� ��وادر
امل �ت �ف��اوت��ة ب�ي�ن م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة في
األجهزة املختلفة.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��رف � ��ع رس� � ��وم
الخدمات قال الشايع إن الرسوم لم
تتغير منذ زمن بعيد وإن الخدمات
ال � �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال � ��دول � ��ة ل �ل �م��واط��ن
واملقيم تصل إلى خمسة آالف خدمة
متنوعة تستهلك  42%من ميزانية
ال��دول��ة بينما ال��دخ��ل ال يمثل اكثر

أزمة متوقعة
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة في
امل �ج �ل��س األع � �ل ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ع�ل��ي
رشيد ال�ب��در إن األزم��ة االقتصادية
م �ت��وق �ع��ة ع �ن��د ك ��ل ه �ب ��وط ألس �ع��ار
ال � �ن � �ف ��ط وإن م� �ج� �ل ��س ال �ت �خ �ط �ي��ط
ي �ط �ل��ق ت � �ح� ��ذي� ��رات م �س �ت �م ��رة م�ن��ذ
سنوات بخطورة استمرار االعتماد
ع�ل��ى م �ص��در م �ت��ذب��ذب وغ �ي��ر ث��اب��ت
ويخضع لعوامل خارجية ال دخل
للدولة فيها وأضاف متسائال كيف
ل�ل��دول��ة ب�ع��د ك��ل ذل��ك أن تعتمد في
دخلها الرئيسي على هذا املصدر؟
وأش � � � ��ار ال � �ب� ��در إل� � ��ى إح �ص��ائ �ي��ة
ت�ش�ي��ر إل ��ى أن امل �ص��روف��ات ال�ث��اب�ت��ة
واملتعلقة ب��ال�ب��اب األول ق�ف��زت بني
عامي  2000و 2015إل��ى مستويات
كبيرة ال تتناسب م��ع حجم زي��ادة
سوق العمل الفتا إلى عدم إمكانية
اس� �ت� �م ��رار ت �ل��ك األوض � � ��اع ح �ت��ى ل��و
ع ��اود ال�ن�ف��ط االرت� �ف ��اع ألن ��ه أص�ب��ح
خاضعا لسوق املضاربة التي تهدد
ثبات األسعار أو ضمان استمرارية
ارت� � �ف � ��اع� � �ه � ��ا ف � � ��ي ظ � � ��ل ال � �خ �ل��اف � ��ات
السياسية التي تعصف بدول أوبك
وال� �ت ��ي أف� �ق ��دت امل �ن �ظ �م��ة ال �س �ي �ط��رة
النسبية على السوق.
وانتقد البدر هيمنة الدولة على
م ��ا ي� �ق ��ارب  70ب��امل �ئ��ة م ��ن ال �ن �ش��اط
االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ال� ��دول� ��ة م �ط��ال �ب��ا
ب� �ت� �ح ��ري ��ر االق� � �ت� � �ص � ��اد م � ��ن ق �ب �ض��ة
الحكومة وادخ ��ال ال�ق�ط��اع الخاص
في مختلف القطاعات االقتصادية
مستشهدا بقطاع االتصاالت والذي
ك ��ان ي�ح�ق��ق أرب��اح��ا م�ت��واض�ع��ة في
عهده الحكومي مقارنة بما يحققه
ال�ق�ط��اع م��ن أرب ��اح بعد تخصيصه
عالوة على تمدده خارجيا في أكثر
من  20دولة حول العالم.
وش� � ��دد ال � �ب ��در ع �ل��ى أن ت�ح�ق�ي��ق
ه� � ��دف امل � ��رك � ��ز امل � ��ال � ��ي ال � �ع� ��امل� ��ي ل��ن
يتحقق إذا استمرت هيمنة الدولة
على غالبية القطاعات االقتصادية
م�ش�ي��را إل ��ى أن ال �ت �ج��ارب الناجحة
في كل الدول املتقدمة ينحصر فيها
دور الحكومة على الرقابة.

استمرار هبوط
أسعار النفط يعيق
الدولة عن الوفاء
بالتزاماتها المالية
تسييل أموال
بعض االستثمارات
الخارجية أو
االقتراض من
االحتياطي العام
لسد العجز المالي
الحكومة جادة في
وقف الهدر وبدأت
باتخاذ إجراءات
فعلية داخل
وزاراتها
البدر :تضخم باب
الرواتب خالل 15
عاما تجاوز الحد
الطبيعي ولم يراع
تقلبات أسعار
النفط
نجاح خطة اإلصالح
المالي مرهون
بقدرة الحكومة
على إقناع الرأي
العام بها
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افتتح ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية

الحمود :الكويت تهتم ببناء الفكر المستنير
أك��د وزي ��ر اإلع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال�ح�م��ود اه�ت�م��ام ال�ك��وي��ت بأهمية
دور الفنون والثقافة في بناء الفكر
املستنير لخير األوطان والشعوب.
وقال الحمود في افتتاح الدورة
ال�س��اب�ع��ة مللتقى ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
للفنون اإلسالمية امس االول الذي
تنظمه وزارة األوق� ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�ل�ام �ي��ة ب��رع��اي��ة س �م��و ال�ش�ي��خ
ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ال �ـ  14من
ف �ب��راي��ر ال �ج��اري إن امل�ل�ت�ق��ى يأتي
ض�م��ن أن�ش�ط��ة وف�ع��ال�ي��ات اختيار
الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية
للعام  2016وه��و يحتوي اعماال
ف �ن �ي��ة اس�ل�ام� �ي ��ة ت �ب �ع��ث ب��رس��ال��ة
ح �ض��اري��ة م ��ن ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي
املسلم الى العالم أجمع بأن الفنون
اإلسالمية انتجت مصادر للجمال
الراقي الذي ألقى بظالله اإلبداعية

على املظاهر الحياتية كافة.
وذك � ��ر ان ه� ��ذه االن �ش �ط��ة ت��ؤك��د
ال ��رس ��ال ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة امل �ه �م��ة ال �ت��ي
يحملها املجلس الوطني للثقافة
وال� �ف� �ن ��ون واآلداب ل ��رف ��ع ال��وع��ي
بالفنون اإلس�لام�ي��ة وتعزيز روح
االن� �ت� �م ��اء وال � � ��والء ل� ��دى ال �ن��اش �ئ��ة
والشباب بثقافة وفنون الحضارة
اإلسالمية.
ب � ��دوره ق ��ال وزي� ��ر ال �ع ��دل وزي ��ر
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
يعقوب ال�ص��ان��ع إن امللتقى يعزز
مكانة الكويت كمركز لدعم الفنون
اإلسالمية وتنميتها وتوفير بيئة
خصبة ف��ي ه��ذا امل�ي��دان باإلضافة
ت�ع��زي��ز امل�ك��ان��ة امل��رم��وق��ة للمسجد
الكبير كمعلم ثقافي .
وذك ��ر أن امللتقى أص�ب��ح م�ن��ارة
ع��امل�ي��ة يلتقي ح��ول�ه��ا املختصون
وال �ب��اح �ث��ون وامل�ه�ت�م��ون بالفنون
اإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة .وم � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� ��ال

الحمود والصانع خالل جولة في املعرض

وك �ي��ل وزارة األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلس�لام�ي��ة فريد ع�م��ادي ف��ي كلمة
م �م��اث �ل��ة إن ال� �ش ��راك ��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة

ت� � ��أت� � ��ي ض� � �م � ��ن خ� � �ط � ��ط ال� � � � � � ��وزارة
االستراتيجية كقيمة تحرص على
تفعيلها وتحقيقها م��ع الجهات

الحكومية والخاصة كافة لدورها
الكبير في تعظيم االداء.
وبدوره قال مدير مركز األبحاث

ل � �ل � �ت� ��اري� ��خ وال� � �ف� � �ن � ��ون وال� �ث� �ق ��اف ��ة
اإلس�لام�ي��ة باسطنبول (أرس�ي�ك��ا)
د .خالد ارن ان املركز يعاون مركز
الكويت للفنون االسالمية في هذا
امل �ل �ت�ق��ى م ��ن خ�ل�ال اق ��ام ��ة م�ع��رض
وورشة للزخرفة االسالمية اللقاء
الضوء على مكانة الفن في الثقافة
االس�ل�ام �ي��ة ع �ب��ر ال �ع �ص��ور ودوره
ك ��وس� �ي� �ل ��ة ل �ل �ت �ف��اه��م وال � �ت ��واص ��ل
الثقافي بني شعوب العالم.
وم � � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه ق � � � ��ال رئ � �ي ��س
م��رك��ز ال�ك��وي��ت للفنون االس�لام�ي��ة
ال�ت��اب��ع ل ��وزارة األوق ��اف وال�ش��ؤون
االس�لام�ي��ة ف��ري��د العلي ان ملتقى
ال�ك��وي��ت للفنون االس�لام�ي��ة ح��دث
دأب املركز على تنظيمه كل عامني
وب � � � ��ات ع � �ش � ��اق ال � �ف � ��ن االس �ل��ام � ��ي
ي �ن �ت �ظ��رون��ه مل ��ا ي �ق��دم��ه م ��ن م�ت�ع��ة
االتصال برواد هذه الفنون محليا
وعامليا.

سيستعرض قريبا في مجلس األمة تقرير « »2015 - 2014ومؤشرات «»2016 - 2015

ديوان المحاسبة :تغيير القيادات الحكومية
وراء استمرار المخالفات
ق� � ��ال وك � �ي ��ل دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
اس �م��اع �ي��ل ع �ل��ي ال �غ��ان��م ان ت �ك��رار
بعض املخالفات لجهات حكومية
ي� �ع ��ود إل� ��ى ت �غ �ي �ي��ر ال� �ق� �ي ��ادات ف��ي
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م� ��ؤك� ��دا أن
املرحلة املقبلة تحتاج إلى تضافر
ال �ج �ه ��ود م ��ن ك ��ل امل ��ؤس� �س ��ات ف��ي
ال ��دول ��ة ف��ي ض ��وء ازم� ��ة ان�خ�ف��اض
اس �ع ��ار ال �ن �ف��ط .وق� ��ال ان ال ��دي ��وان
س �ي �س �ت �ع��رض ق��ري �ب��ا ف ��ي مجلس
األمة تقرير ( )2015 - 2014وتقرير
م��ؤش��رات ( )2016 - 2015مشيرا
إلى وجود تكليفات خاصة وعامة
من جانب مجلسي ال��وزراء واألمة
أبرزها تكليف مجلس األمة بشأن
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ال � ��ذي ان �ج��ز رغ� ��م ع��دم
ت�ع��اون بعض ال�ج�ه��ات ف��ي توفير
البيانات الخاصة بها.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح ��اف ��ي ع �ل ��ى ه ��ام ��ش اج �ت �م��اع
م � � �ب� � ��ادرة ت �ن �م �ي ��ة (األن� � �ت � ��وس � ��اي)
واملنظمة العربية لالجهزة العليا
للرقابة واملحاسبة (األراب��وس��اي)
م��ع ق ��ادة االج �ه��زة العليا للرقابة
األع �ض��اء وأص �ح��اب امل�ص�ل�ح��ة ان

للرقابة املسبقة مزايا عدة للجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة أب� ��رزه� ��ا ال �ت �ح �ق��ق م��ن
ت �ن �ف �ي��ذ اإلج� � � � ��راءات ب �ش �ك��ل س�ل�ي��م
ووجود منافسة عادلة إلى جانب
ت��رس�ي��ة امل �ش��اري��ع ب�ش�ك��ل ق��ان��ون��ي
وذل��ك ملنع ح��دوث أي مخالفات أو
أضرار.
واوض��ح أن��ه تم تكليف الديوان
ك� ��ذل� ��ك ب � ��اع � ��داد ت� �ق ��ري ��ر ع � ��ن ع �ق��د
األن ��اب� �ي ��ب امل �ت �ع �ل��ق ب �ش��رك��ة ن�ف��ط
الكويت والذي قارب على االنتهاء
وس� �ي� �ت ��م ت �س �ل �ي �م��ه إل � � ��ى م �ج �ل��س
الوزراء.
وق��ال الغانم إن جميع الجهات
الحكومية مشمولة برقابة الديوان
املسبقة والالحقة ما لم ينص على
غير ذل��ك ف��ي ق��ان��ون ان�ش��اء الجهة
أو الهيئة مشيرا إل��ى ع��دم تعاون
بعض الجهات مع الديوان.
وع � � � ��ن ب � �ع � ��ض ال� � �ج� � �ه � ��ات غ �ي��ر
امل�ش�م��ول��ة ب��ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة أف��اد
ب � ��أن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية تخضع للرقابة املسبقة
وال�لاح�ق��ة وأن �ه��ا أع�ف�ي��ت ف��ي فترة
من الفترات.

الصرعاوي متوسطا املشاركني في االجتماع

وأض��اف أن الديوان قام باعداد
تقرير في فترة ما كانت مؤسسة
الرعاية السكنية معفاة من الرقابة
وآخ � ��ر وه� ��ي خ��اض �ع��ة ل�ل��رق��اب�ت�ين
وأظ� �ه ��ر ت ��راج ��ع ان �ج ��ازه ��ا ع�ن��دم��ا
كانت معفاة من الرقابة.
وك��ان الغانم قد ذكر في كلمته

ف��ي االج�ت�م��اع ال ��ذي يستمر يوما
واح � � ��دا أن ال� ��دي� ��وان ي �ت �ع ��اون م��ع
مبادرة تنمية االنتوساي املعنية
ب� �ت ��أه� �ي ��ل ن� �ظ ��م ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ن �ظ��م
الرقابة وتدريب العاملني في تلك
االجهزة والتي تدعم استقالليتها
وحياديتها ومكافحتها للفساد.

من جهتها أشادت رئيس تنمية
القدرات ونائب املدير العام ملبادرة
ان� � �ت � ��وس � ��اي أرش� � ��ان� � ��ا ش� �ي ��رس ��ات
ب ��اس� �ت� �ض ��اف ��ة دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ال �ك��وي �ت��ي اإلجتما ع م �ت�م �ن �ي��ة أن
يكون ملثل هذه االجتماعات فائدة
قيمة وكبيرة ألصحاب املصالح.
وأض ��اف ��ت ش �ي��رس��ات ف ��ي كلمة
م�م��اث�ل��ة أن (األن �ت��وس��اي) أض��اف��ت
م � �ح � �ف� �ظ ��ة ج � � ��دي � � ��دة م� � �ك � ��ون � ��ة م��ن
ث �م��ان �ي��ة ب� ��رام� ��ج معتمدة ت�ص��ب
ف� ��ي س � �ي ��اق ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
وتتعلق باالستقاللية ومكافحة
الفساد واملستجدات مثل التعليم
اإللكتروني.
وذك� � � � � � ��رت أن م� � ��ؤش� � ��ر امل� � �ع � ��دل
اإلي � �ج� ��اب� ��ي ف � ��ي ارت� � �ف � ��اع وت� �ط ��ور
ملحوظ الفتة إلى وج��ود نحو 43
وأف��اد بأن الديوان حقق انجازا ج �ه��ة ل�ل�م�ح��اس�ب��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة في
في اجتماعاته السابقة مع مبادرة املنطقة العربية تخدم هذا التوجه.
تنمية االنتوساي من خ�لال خلق
مدربني من أجهزتنا الرقابية الفتا
إل � ��ى أن أك� �ث ��ر ش �خ ��ص ي�س�ت�ط�ي��ع
أن ي �ع��رف اح �ت �ي��اج��ات م�ن�س��وب��ي
االجهزة هو من عمل فيها.
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اختتام المهرجان الدولي الخامس
للجواد العربي
تحت رعاية حضرة صاحب
ال� �س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه أق�ي��م مساء
أم ��س االول م �ه��رج��ان ال�ك��وي��ت
ال� � ��دول� � ��ي ال � �خ� ��ام� ��س ل� �ل� �ج ��واد
ال �ع��رب��ي ( 2016ب �ط��ول��ة ك��أس
األم� ��م ل�ل�خ�ي��ل امل �ص��ري��ة) وذل��ك
بمركز الجواد العربي في بيت
العرب.
وأن� � ��اب س� �م ��وه ف ��ي ح �ض��ور
امل �ه��رج��ان ن��ائ��ب وزي� ��ر ش��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ علي
جراح الصباح.
وك� � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال م�م�ث��ل

ترخيص
 12مقرا انتخابيا
لتكميلية الثالثة

سموه الوكيل املساعد لشؤون
الجواد العربي الشيخة سارة
فهد الصباح وال�س��ادة أعضاء
اللجنة.
وب� � � � ��دأ امل� � �ه � ��رج � ��ان ب� �ع ��رض
الخيول املشاركة ف��ي البطولة
واس �ت �ع��راض ال�ن�ت��ائ��ج م��ن قبل
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ب� �ع ��ده ��ا ق ��ام
ممثل األم�ي��ر بتوزيع الجوائز
على الفائزين بالبطولة.

حظر استيراد جميع أنواع
الطيور الحية من بريطانيا
ق� ��ررت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال � � � ��زراع � � � ��ة وال � � � �ث � � � ��روة ال �س �م �ك �ي ��ة
ح � �ظ ��ر اس� � �ت� � �ي � ��راد ج� �م� �ي ��ع أن � � ��واع
ال �ط �ي��ور ال �ح �ي��ة وب �ي��ض ال�ت�ف��ري��خ
وال � �ص � �ي � �ص� ��ان ع� �م ��ر ي � � ��وم واح � ��د
ل� �ل ��دج ��اج ال� �ب� �ي ��اض وال�ل��اح� ��م م��ن
ب��ري �ط��ان �ي��ا ب �س �ب��ب ظ �ه ��ور م��رض
انفلونزا الطيور (إتش  5إن .)1
وأك� � � � � � ��دت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ف � � ��ي ب � �ي ��ان
ص �ح��اف��ي ام ��س ض � ��رورة خ�ض��وع
جميع اإلرس��ال�ي��ات حسب نوعها
ل � � �ل � � �ش � ��روط وال� � � �ض � � ��واب � � ��ط ال � �ت ��ي
تصدرها إدارة الصحة الحيوانية
ل��دي �ه��ا وش� � ��ددت ع �ل��ى أن� ��ه سيتم
رفض اإلرساليات املصابة بأي من
األم ��راض ال��وب��ائ�ي��ة وامل�ع��دي��ة بعد
ف�ح��ص ال�ع�ي�ن��ات بمختبر الهيئة

الشيخ علي الجراح والشيخة سارة الصباح

إقبال كبير على جناح الكويت
في معرض الكتاب المصري

أص� � � � � ��درت ب � �ل� ��دي� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
 12ت��رخ �ي �ص��ا مل �ق��ار ان�ت�خ��اب�ي��ة
ب�ن�س�ب��ة  29ب��امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي
ع��دد املرشحني في االنتخابات
ال � �ت � �ك � �م � �ي � �ل � �ي ��ة مل � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
(ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة) .وق��ال��ت إدارة
ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف ��ي ال�ب�ل��دي��ة
ف � ��ي ب � �ي� ��ان ص� �ح ��اف ��ي إن ع ��دد
امل � �ق� ��ار االن �ت �خ ��اب �ي ��ة امل��رخ �ص��ة
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة بلغت
خ�م�س��ة م �ق��ار ان�ت�خ��اب�ي��ة وس�ت��ة
مقار ف��ي محافظة حولي ومقر
ان �ت �خ��اب��ي واح � ��د ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
الفروانية.
وأضافت أن منح التراخيص
ل �ل �م �ق��ر االن� �ت� �خ ��اب ��ي ي� �ت ��م ب�ع��د
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة اإلدارة
ال �ع��ام ل�لاط�ف��اء وم��دي��ري��ة األم��ن
ال�ت��اب��ع لها امل��وق��ع وم��ن ث��م دفع
رسوم التأمني  500دينار كويتي
يتم استردادها بعد التأكد من
تنظيف امل��وق��ع بالكامل وإزال��ة
متعلقات املقر االنتخابي كافة
بعد انتهاء االنتخابات.

اك � � ��دت م� �س ��ؤول ��ة ج� �ن ��اح وزارة
االع �ل�ام ب�م�ع��رض ال �ق��اه��رة ال��دول��ي
ل �ل �ك �ت��اب ف ��ي دورت � � ��ه ال � �ـ  47ع �ن��ود
ال� �س� �ع� �ي ��د ح � � ��رص ال � � � � � � ��وزارة ع �ل��ى
املشاركة في هذه التظاهرة الثقافية
امل � �ت � �م � �ي ��زة وت� ��وف � �ي� ��ر االص� � � � � ��دارات
الكويتية كافة للمساهمة في نشر
الثقافة العربية.
وأش� ��ارت ال ��ى ازدح� ��ام ال��زائ��ري��ن
ع �ل ��ى ال� �ج� �ن ��اح ال �ك ��وي �ت ��ي الق �ت �ن��اء
اص � � ��دارات � � ��ه امل �خ �ت �ل �ف ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت��راث �ي��ة الس�ي�م��ا
املتعلقة بالعالقات السياسية بني
البلدين.
م� � � � ��ن ج � � �ه � � �ت � ��ه أك � � � � � ��د م� � � �س � � ��ؤول
املطبوعات في جناح وزارة االعالم
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��امل�ع��رض ف�ه��د ال�ح��رب��ي
في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة في
جميع التظاهرات الثقافية العربية
مل ��ا ل �ه��ا م ��ن دور ث �ق��اف��ي ك �ب �ي��ر في
املنطقة.
وش ��دد ع�ل��ى أه�م�ي��ة امل�ط�ب��وع��ات
امل� �ت� �م� �ي ��زة وال � � ��رائ � � ��دة امل� �ع ��روض ��ة

جناح الكويت في معرض الكويت املصري

ب��ال �ج �ن��اح ال �ك��وي �ت��ي وال� �ت ��ي ت�ع�ب��ر
ع ��ن ك ��ل م��اي�ت�ع�ل��ق ب ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
ف ��ي امل ��اض ��ي وال� �ح ��اض ��ر وم ��راح ��ل
تطورها ونهضتها.
وأش ��ار ال��ى ال�ت�ف��اع��ل الكبير من
قبل الجمهور املصري مع الجناح
الكويتي السيما فئة الشباب منهم
مبينا أن ذل��ك تجلى ف��ي حرصهم
على تحصيل املعلومات عن تاريخ
دولة الكويت.
وأش � � ��اد ال� �ح ��رب ��ي ب��ال �ف �ع��ال �ي��ات
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واألن � �ش � �ط� ��ة ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة امل �ت �ن��وع��ة
باملعرض مشيرا الى أنها تتضمن
ما يزيد عن  560فعالية اضافة الى
مشاركة أكثر من  34دولة من بينهم
دولة الكويت و 850ناشرا منهم 50
ناشرا أجنبيا و 250ناشرا عربيا
و 550ناشرا مصريا.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ع �ل��ى أن ي �ك �ل��ف امل� �س� �ت ��ورد إع� ��ادة
الطيور والحيوانات املصابة إلى
ال �ج �ه��ة ال �ت��ي وص �ل��ت م �ن �ه��ا على
نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة
أي مسؤولية.
وأش� � � ��ارت إل � ��ى أن م �ج �م��ل ذل��ك
ي��أت��ي ع�ل��ى ض��وء ت�ق��اري��ر املنظمة
العاملية للصحة الحيوانية التي
ت �ف �ي��د ب� �ظ� �ه ��ور م � ��رض ان �ف �ل��ون��زا
الطيور (إت��ش  5إن  )1في اململكة
املتحدة.
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