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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

إشادة نيابية بمشاركة األمير
في اختتام فعاليات رعد الشمال

ثمن عدد من النواب مشاركة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد في فعاليات اختتام مناورات رعد الشمال بمنطقة حفر الباطن في
مدينة امللك خالد العسكرية في اململكة العربية السعودية مؤكدين أن سموه
ه��و راع��ي املصالحات ورأب ال�ص��دع العربي والخليجي م��ن أج��ل أن تكون
األمة العربية أمة واحدة ورايتها واحدة.
تفاصيل (ص)03

مشروع الرد أشار إلى ضرورة االنتباه لخطورة التغييرات واالحداث اقليميا ودوليا

لجنة الخطاب األميري :أمن الكويت جزء
ال يتجزء من أمن دول مجلس التعاون
أك � ��دت ل �ج �ن��ة م� �ش ��روع ال � ��رد على
ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري أن ام ��ن ال�ك��وي��ت
ج � ��زء ال ي �ت �ج��زأ م ��ن ام � ��ن م �ن �ظ��وم��ة
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية.
وأش� � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
امل� � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال ج�ل�س��ة
م �ج �ل��س األم � ��ة ب �ع��د غ ��د ال� ��ى ان ك��ل
ت �ه��دي��د ي �س �ت �ه��دف ام ��ن اح� ��دى دول
املجلس انما هو تهديد ألمن الكويت
وسائر اعضاء املنظومة.
وذكرت اللجنة أن االضطرابات
االق�ل�ي�م�ي��ة ك��ان��ت م��وج��ودة دوم��ا
م� �ن ��ذ ن � �ش� ��وء م �ن �ظ ��وم ��ة امل �ج �ل��س
اال ان�ه��ا ل��م ت��واج��ه ه��ذا ال �ق��در من
ال� �ت� �ح ��دي ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة ك �م ��ا ه��و
الحال اليوم مضيفة أن هذا ظهر
ج �ل �ي��ا ح�ي�ن ت �ع��رض ام� ��ن امل�م�ل�ك��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ل �ل �ت �ه��دي��د
ف �ت��داع��ت دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
للمشاركة ف��ي ع��اص�ف��ة ال �ح��زم ما
ي �ج �س��د م �ت��ان��ة ال� �ع�ل�اق ��ات وق� ��وة

تلفزيون المجلس

ال�ت�لاح��م ب�ين ق ��ادة وش �ع��وب دول
املجلس.
وأض � � � � ��اف م � � �ش � ��روع ال � � � ��رد ال � ��ذي
أن �ج��زت��ه ال�ل�ج�ن��ة أن امل �ج �ل��س ي��ؤك��د
ال��وق��وف ال��ى جانب صاحب السمو
ممثال لطوائف الشعب الكويتي في
ج�ه��وده لتعزيز ال��وح��دة الخليجية
وال � �ت� ��ي ي� � ��رى امل� �ج� �ل ��س ان � �ه ��ا واق� ��ع
اس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ي ي � �ت ��وج ��ب االه � �ت � �م ��ام
واملتابعة لتلك الجهود ال�ت��ي تعبر
ع��ن صحيح امل��وق��ف الحالي ملسيرة
دول م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون وأع� ��رب� ��ت
ال �ل �ج� �ن ��ة ع � ��ن األم� � � ��ل ف � ��ي أن ت �ك��ون
الوحدة الخليجية نموذجا متكامال
للنمو ي��رت�ك��ز ع�ل��ى م��ا تمتلكه ه��ذه
الدول من مقومات طبيعية وبشرية
ت �ش �ك��ل ع� �ص ��ب ال� �ت� �ق ��دم واالرت� � �ق � ��اء
م�ش�ي��رة إل��ى ان م�ج�ل��س االم ��ة يدعم
ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه تطوير مشروعات
التنمية املستدامة وتحقيق املصالح
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ل � �ل� ��دول وال � �ش � �ع� ��وب ف��ي
مستقبل اكثر استقرارا ورخاء.

نلمس رضا الشارع
عن إنجازات مجلسنا
ومن يهاجمه
ال يسعى للمصلحة
تفاصيل (ص)14

تفاصيل (ص)10-08

الدوائر االنتخابية وتنظيم
السجون أمام اللجان اليوم
ت � � �ب � � �ح � ��ث ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
التشريعية والقانونية مجموعة
من االقتراحات بقوانني في شأن
ان�ت�خ��اب��ات اع�ض��اء مجلس االم��ة
وت �ح��دي��د ال� ��دوائ� ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة.
وت � �س � �ت � �ك � �م� ��ل ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
دراس � � � � ��ة ال � ��وض � ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي
بحضور وزراء املالية والشؤون

سلطان اللغيصم:

وأش��ارت اللجنة إل��ى أن الخطاب
السامي تضمن اهمية االنتباه الى
خ�ط��ورة التغييرات واالح ��داث التي
ت�ج��ري م��ن ح��ول�ن��ا اقليميا ودول�ي��ا
وال� ��ى ال ��دع ��وة ال ��ى دع ��م ق ��وى االم��ن
الداخلي التي تمثل درعا من دروعنا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف� ��ي م� �م ��ارس ��ة ن �ش��اط �ه��ا
وال� �ض ��رب ب �ي��د م ��ن ح��دي��د ع �ل��ى كل
ي ��د ع��اب �ث��ة ون �ف��س م �ج��رم��ة ال ت��ري��د
خ �ي��را ل��وط�ن�ن��ا ال �غ��ال��ي اض��اف��ة إل��ى
تأكيد املجلس ان االمن الداخلي هو
م�ح��ور االس �ت �ق��رار ح�ي��ث ال اس�ت�ق��رار
ب�لا أم��ن وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن املجلس
ب �ج��ان��ب ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ك ��ل ت�ش��ري��ع
يهدف لحماية االمن العام بأسلوب
تتجسد فيه روح املسؤولية ويكفل
تحقيق االهداف الوطنية بما تتسم
ب��ه م��ن ال�ج��دي��ة وامل �ث��اب��رة استكماال
لجهود وزارة الداخلية في التصدي
للجرائم وضبط مرتكبيها.

االجتماعية والكهرباء واملاء.
ك �م��ا ت �ن��اق��ش ل�ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال� ��دف� ��اع ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
قانون تنظيم السجون.

تفاصيل (ص)05

 236مليون دينار أرباح البترول
أح� � � ��ال م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
مجلس االم��ة نسخة م��ن امل��رس��وم
رقم  49لسنة  2016بإحالة مشروع
ق ��ان ��ون ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة م��ؤس�س��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا
التابعة للسنة املالية .2017/2016
وق � ��درت االي � � ��رادات ب�م�ب�ل��غ 9.737

م� � �ل� � �ي � ��ارات دي� � � �ن � � ��ار ،ك � �م� ��ا ق� � ��درت
املصروفات بمبلغ  9.501مليارات
دينار كويتي.
وقدرت االرباح الصافية للسنة
املالية  2017/2016بمبلغ 236.172
مليون دينار كويتي.

جانب من اجتماع للجنة امليزانيات

الميزانيات :مكافآت االتصاالت
ال تنسجم مع سياسة الترشيد
ك �ش �ف ��ت ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي عن مبالغة
في تقديرات باب املرتبات وبند
امل� �ك ��اف ��آت ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالتصاالت وتقنية املعلومات.
ودع��ا رئيس اللجنة النائب
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ال �ه �ي �ئ��ة
إل��ى إع ��ادة النظر ف��ي تقديرات

امل� ��رت � �ب� ��ات وامل � �ك� ��اف� ��آت خ��اص��ة
وأن� �ه ��ا ن �ب �ه��ت ع �ل��ى ه� ��ذا األم ��ر
ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�س��اب��ق وأن
ال�ت�ق��دي��رات الحالية ال تنسجم
مع رؤية الحكومة في الترشيد
مشيرا إلى أن الرواتب الشهرية
ألع � � � �ض� � � ��اء م � �ج � �ل � ��س اإلدارة
امل �ت �ف��رغ�ين ت �ق��در م��ا ب�ي�ن 7000

دينار إل��ى  9000دينار شهريا
ورغ ��م ذل ��ك ي�ت��م رص ��د م�ك��اف��آت
سنوية لهم تقدر ب�ـ  3أضعاف
ال� ��رات� ��ب ال �ش �ه��ري إض ��اف ��ة إل��ى
مكافآت لجان العمل.
تفاصيل (ص)04

توظيف « 4614بدون» خالل  4أعوام
ب� �ل ��غ ع� � ��دد امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� �ص ��ورة
غير قانونية ال��ذي��ن ت��م توظيفهم
لدى الجهات الحكومية والقطاع
التعاوني في البالد  4614موظفا
ب �ع ��د ارب � �ع� ��ة أع� � � ��وام ع �ل ��ى اط �ل�اق
الجهاز آلية لتوظيفهم في مارس
.2012
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �س��اع��د

ل�ل�ش��ؤون ال�ف�ن�ي��ة وامل�ع�ل��وم��ات في
الجهاز املركزي وليد العصفور إن
 1903من هؤالء التحقوا بالقطاع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي و 2030ف � ��ي ال �س �ل��ك
ال �ع �س �ك��ري م��ن اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
و 681في القطاع التعاوني.
واوض � � ��ح ال �ع �ص �ف��ور ان ه��ذه
اآلل �ي��ة ل�ت��وظ�ي��ف أب �ن��اء املقيمني

بصورة غير قانونية في القطاع
الحكومي انطلقت بالتنسيق مع
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ف��ي إط��ار
س �ي��اس��ة ال� �ج� �ه ��از ب �ف �ت��ح م �ن��اف��ذ
للعمل ألبناء هذه الفئة من حملة
إحصاء .1965
تفاصيل (ص)15
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التقى القبندي وسفيري ايطاليا وجنوب افريقيا

الغانم استقبل ممثلي اللجنة التنسيقية
لمجالس إدارات جمعيات النفع العام

رئيس مجلس األمة مستقبال ممثلي اللجنة التنسيقية ملجالس إدارات جمعيات النفع العام

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغانم في مكتبه ممثلي
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة مل �ج��ال��س
إدارات ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام
التي تمثل  78جمعية.
وح � �ض� ��ر االج � �ت � �م� ��اع رئ �ي �س��ة
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة رئ �ي �س��ة
الجمعية الثقافية االجتماعية
ال�ن�س��ائ�ي��ة ل��ول��وه امل�ل�ا وأع �ض��اء
اللجنة التنسيقية وه��م رئيس
ج�م�ع�ي��ة ال �خ��ري �ج�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
عبدالعزيز امل�لا وعضو مجلس
ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة

ال � � �ك� � ��وي � � �ت � � �ي� � ��ة ع� � � �ب � � ��دال � � ��وه � � ��اب
ال � ��رش� � �ي � ��د وأم �ي��ن س � ��ر ج �م �ع �ي��ة
امل � �ع � �ل � �م �ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م �ط �ي��ع
ال� �ع� �ج� �م ��ي ورئ� � �ي � ��س ال �ج �م �ع �ي��ة
الكويتية للدفاع عن امل��ال العام
مهلهل امل�ض��ف وع�ض��و مجلس
ادارة ج � �م � �ع � �ي ��ة ال� �ص� �ح� �ف� �ي�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي��ة ده � �ي� ��ران اب � ��ا ال �خ �ي��ل
وع �ض��و م �ج �ل��س ادارة جمعية
امل� �ح ��ام�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ح��ام��ي
مشعل الخنة .
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
األم � � � � � ��ة م� � � � � � � ��رزوق ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف ��ي

ومستقبال السفير بسام القبندي

مكتبه س �ف �ي��ر دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ل ��دى ج �م �ه��وري��ة أرم �ي �ن �ي��ا ب�س��ام
القبندي.
كما استقبل ال�غ��ان��م ك�لا على
ح ��دة س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ايطاليا
ل��دى ال �ب�لاد جوسيبي سكونيا
ميليو وسفير جمهورية جنوب
اف��ري �ق �ي��ا ل ��دى ال �ب�ل�اد م��زول�ي�س��ا
بونا.

الغانم مستقبال سفير جمهورية ايطاليا لدى البالد
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برلمان

الطريجي :سمو األمير رئيس فخري لالتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب
كشف رئ�ي��س االت �ح��اد الكشفي
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان� �ي� �ي�ي�ن ال� � �ع � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب
د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ع��ن موافقة
االت� �ح ��اد ع �ل��ى أن ي �ك��ون ص��اح��ب
السمو رئيسا فخريا له وقد وافق
على االق�ت��راح  13نائبا من ال��دول
اإلف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة والخليجية
وأث� �ن ��وا ع �ل��ى ه ��ذا االق� �ت ��راح حتى
ي � �ت � �ش� ��رف االت� � � �ح � � ��اد ب� � � ��أن ي� �ك ��ون

ص��اح��ب ال �س �م��و ع �ل��ى رأس ه��ذه
املنظمة.
وأك � � ��د ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
عقب افتتاح مؤتمر الكشافة أمس
أن وجود  13نائبا مثلوا  13دولة
ي�س��اه��م ف��ي خ��دم��ة اوط��ان �ه��م وأن
يكونوا سندا لقادتهم وشعوبهم
ملواجهة اإلره��اب خاصة ان جزءا
م��ن ن �ش��اط امل�ن�ظ�م��ة ي�ن�ص��ب على

العمل الشبابي وت��م االت�ف��اق على
ان ت �ك��ون ه �ن��اك ت�ش��ري�ع��ات تخدم
ال �ش �ب��اب وت �ح �م �ي �ه��م م ��ن األف� �ك ��ار
امل �ت �ط��رف��ة وامل ��ؤدي ��ة إل ��ى اإلره� ��اب
خاصة ان أغلب الجرائم اإلرهابية
األخيرة من الشباب.
وتابع :منذ لقائنا العام املاضي
مع صاحب السمو الشيخ صباح
االح� �م ��د أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه

ورع � � � ��اه أع � �ط ��ى ت ��وج �ي �ه ��ات ��ه إل ��ى
رئ � �ي� ��س م� �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ب��دع��م
االت� �ح ��اد ال �ك �ش �ف��ي وازال � � ��ة جميع
امل� �ع ��وق ��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه االت �ح ��اد
وخ��اص��ة أن م �ق��ر االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
لالتحاد في دولة الكويت.
وأش� � � � � ��اد امل � ��ؤت� � �م � ��ر ب� ��ال � �ق � �ي� ��ادة
ال � �ح � �ك � �ي � �م� ��ة ل � � � �خ� � � ��ادم ال � �ح� ��رم�ي��ن
ال � �ش� ��ري � �ف�ي��ن امل � � �ل � ��ك س � �ل � �م� ��ان ب��ن

عبدالعزيز على تشكيل التحالف
اإلس�ل�ام��ي ال�ع��رب��ي امل �ك��ون م��ن 20
دول��ة خليجية وعربية وإسالمية
للتصدي لهذا اإلره��اب فضال عن
االتفاق على أن تكون هناك أجندة
تشمل وج ��ود االت �ح��اد ع�ل��ى رأس
ج �م �ي��ع ال �ف �ع��ال �ي��ات خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
القادمة.
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د.عبدالله الطريجي

نواب يشيدون بمشاركة األمير في اختتام
فعاليات مناورات رعد الشمال
أش� ��اد ع ��دد م��ن ال� �ن ��واب ب�م�ش��ارك��ة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� ��اه
ف��ي ف�ع��ال�ي��ات اخ �ت �ت��ام م �ن ��اورات رع��د
ال �ش �م��ال ب�م�ن�ط�ق��ة ح �ف��ر ال �ب��اط��ن ف��ي
م ��دي �ن ��ة امل� �ل ��ك خ ��ال ��د ال �ع �س �ك��ري��ة ف��ي
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة مؤكدين
أن سموه هو راعي املصالحات ورأب
ال�ص��دع ال�ع��رب��ي والخليجي م��ن أجل
أن ت �ك��ون األم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة أم ��ة واح ��دة
ورايتها واحدة.
ثمن نائب رئيس البرملان العربي
ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري اس�ت�ض��اف��ة
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة
ب �ق �ي ��ادة خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
امللك سلمان بن عبدالعزيز مناورات
رع� � ��د ال� �ش� �م ��ال ال �ع �س �ك ��ري ��ة م �ع �ت �ب��را
إي��اه��ا م�ف�خ��رة ل ��دول الخليج العربي
ول�ل��أم � �ت�ي��ن ال � �ع ��رب � �ي ��ة واإلس�ل��ام � �ي� ��ة
ورس ��ال ��ة ص��ري �ح��ة وواض � �ح ��ة ل �ق��وى
الشر واإلرهاب والتطرف.
وقال الجبري في تصريح صحافي
إن امل� �ن ��اورات ال �ت��ي ج ��رت ع�ل��ى أرض
اململكة وشاركت فيها دول التحالف
العسكري اإلس�لام��ي وضعت النقاط
ع �ل��ى ال � �ح ��روف مل ��ن ت �س ��ول ل ��ه ن�ف�س��ه
االق � �ت� ��راب م ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي

محمد الجبري

د .أحمد مطيع

ماضي الهاجري

وح� �م� �ل ��ت رع� � ��د ال � �ش � �م ��ال ال � �ت� ��ي ت �ع��د
األض�خ��م ع��ددا وع��دة رس��ائ��ل لكل من
يضمر شرا ألي دولة من دول التحالف
اإلس�ل�ام ��ي ال �ع �س �ك��ري خ �ص��وص��ا أن
امل�ن��اورات برهنت على ق��وة التحالف
وتعاضد أبنائه في مواجهة األخطار
التي تحيط باملنطقة وتتحني الفرص
ل�لان�ق�ض��اض ع�ل��ى دول املنطقة التي
تنعم بفضل ال�ل��ه ب��ال�خ�ي��رات واألم��ن
واالستقرار.
وذك� ��ر ال �ج �ب��ري أن م� �ن ��اورات رع��د
الشمال سطع ألقها في سماء الخليج
ون��زل��ت ك��ال�ص��اع�ق��ة ع�ل��ى أع ��داء األم��ة
ال ��ذي ��ن س ��اء ه ��م ال �ت �ح��ال��ف اإلس�ل�ام��ي

ال� �ع� �س� �ك ��ري ف� �ه ��م ال ي � ��ري � ��دون ل �ه��ذه
ال� ��دول أن ت�ت��وح��د ت�ح��ت راي ��ة واح ��دة
إن �م��ا ي �س �ع��ون إل� ��ى ب ��ث ال �ق�ل�اق��ل ب�ين
الشعوب إلضعافها والسيطرة عليها
سائال املولى أن يبسط األمن واألمان
ع�ل��ى دول �ن��ا وي ��رد ك�ي��د ال�ط��ام�ع�ين في
نحورهم.
وث �م ��ن ال �ن��ائ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
م�ش��ارك��ة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ف��ي فعاليات
اختتام م�ن��اورات رع��د الشمال مؤكدا
أن مثل هذه املشاركة من سموه ليست
بغريبة عليه إذ أنه يضع جل اهتمامه
بقضايا أمته العربية واإلسالمية من

جميع ال�ن��واح��ي س ��واء اق�ت�ص��ادي��ة أم
أمنية أم عسكرية.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي إن س �م��وه ي��ؤم��ن ب��ال��وح��دة
الخليجية وي �ن��ادي دائ�م��ا ب��أن تكون
ال��دول العربية وخ��اص��ة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ج� �س ��دا واح � ��دا
وق� � ��وة واح � � ��دة مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة واألط � �م ��اع ال �ع��امل �ي��ة ال�ت��ي
تحيط باملنطقة العربية الفتا إلى أن
س �م��وه ه��و راع� ��ي امل �ص��ال �ح��ات ورأب
ال�ص��دع ال�ع��رب��ي والخليجي م��ن أجل
أن ت �ك��ون األم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة أم ��ة واح ��دة
ورايتها واحدة .وأضاف الهاجري أن

مناورات رعد الشمال بقيادة اململكة
العربية السعودية ومشاركة  20دولة
عربية تهدف إلى رفع معدالت الكفاءة
واالس�ت�ع��داد القتالي لتنفيذ مهمات
م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ق ��وات ال� ��دول امل�ش��ارك��ة
مل��واج �ه��ة امل �خ��اط��ر وال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ت �س �ت �ه��دف أم � ��ن واس � �ت� �ق ��رار امل�ن�ط�ق��ة
م � �ش � �ي� ��را إل � � � ��ى أن ال� � �ك � ��وي � ��ت أم � �ي� ��را
وح� �ك ��وم ��ة وم �ج �ل �س��ا وش �ع �ب��ا ت��ؤي��د
ك��اف��ة االج � ��راءات ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن
ت�ع��زز األم ��ن واالس �ت �ق��رار ف��ي املنطقة
وحمايته والحفاظ على حدود الدول
ال �ع��رب �ي��ة وس�ل�ام ��ة أراض �ي �ه��ا م ��ن كل
طامع وحاقد يريد أن يبث نار الفتنة
والتشرذم في الدول العربية.
وت ��وج ��ه ال� �ه ��اج ��ري ب��ال �ش �ك��ر إل��ى
سمو أمير البالد الذي أسس لسياسة
خارجية متزنة جنبت الكويت ويالت
ال �ح��روب وال �ف�تن ك�م��ا ت��وج��ه بالشكر
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ملكا
وشعبا على ك��ل إج ��راء ع��رب��ي يحفظ
للشعوب العربية كرامتها ووحدتها
في سبيل إعالء كلمة الحق والدين.
واختتم الهاجري تصريحه سائال
امل ��ول ��ى ع ��ز وج ��ل أن ي�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت
وأهلها من كل سوء تحت ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد

وسمو ول��ي عهده األم�ين وأن يحفظ
األم �ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام �ي��ة م��ن كل
مكروه.
وص � � ��رح ال� �ن ��ائ ��ب د.أح � �م � ��د م�ط�ي��ع
العازمي بأن احتضان اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة م� �ن ��اورات رع��د
الشمال العسكرية لهو فخر للمملكة
ولدولنا الخليجية واإلسالمية.
وأكد النائب أن هذه املناورات التي
ش��ارك فيها دول التحالف العسكري
اإلس� �ل ��ام � � ��ي ت � �ع� ��د أض� � �خ � ��م م� � �ن � ��اورة
عسكرية في املنطقة إضافة ملا تحمله
من رسائل شديدة اللهجة ألي طرف
كان يفكر مجرد التفكير في االعتداء
ع� �ل ��ى أي دول � � ��ة م� ��ن دول ال �ت �ح��ال��ف
اإلس �ل��ام � ��ي ال� �ع� �س� �ك ��ري إض� ��اف� ��ة إل ��ى
إثباتها أن دولنا لم تكن ولن تكون في
يوم من األيام ضعيفة إنما هي قوية
بشبابها وعتادها العسكري وقواتها
ذات الكفاءة العالية.
وأض � ��اف ال �ن��ائ��ب أن م� �ن ��اورة رع��د
ال �ش �م��ال أب ��رق ��ت ت� �ف ��اؤال س ��اد جميع
ال � �ش � �ع � ��وب ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة واإلس �ل��ام � �ي � ��ة
وأح � � ��دث � � ��ت رع� � �ب � ��ا وخ� � ��وف� � ��ا ت �غ �ل �غ��ل
ف� ��ي ق� �ل ��وب م� ��ن ي ��ري ��د ال� �ش ��ر ب��دول �ن��ا
وشعوبنا.
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اللجنة كشفت عن المبالغة في تقديرات باب المرتبات وبند المكافآت في االتصاالت

الميزانيات :العرقلة الحكومية لعمل هيئة
الطرق يخالف ترشيد المصروفات
ق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي النائب عدنان عبد
ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت ملناقشة
ميزانيتي هيئتي الطرق والنقل البري
واالتصاالت وتقنية املعلومات للسنة
املالية  2017/2016وتبني لها ما يلي:
الهيئة العامة للطرق
والنقل البري
أوال  :ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات الرقابية
وتنفيذ توصيات اللجنة
أش��ادت اللجنة بتعاون الهيئة في
ت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ي��ع ت��وص �ي��ات �ه��ا ال �س��اب �ق��ة
وت �ن �س �ي �ق �ه��ا امل� �س� �ت� �م ��ر م � ��ع ال �ج �ه ��ات
ال��رق��اب �ي��ة ك ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة وج �ه��از
امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين ف��ي ت��وف�ي��ره��ا لهما
ب�ي�ئ�ت��ي ع �م��ل م�ن��اس�ب�ت�ين لتمكينهما
م��ن أداء مهامهما ال��رق��اب�ي��ة وش��ددت
على أهمية التواصل بهما بشكل دائم
واألخ��ذ بتوجيهاتهما لضمان سالمة
ال �ع �م �ل �ي��ات امل��ال �ي��ة واإلداري � � � ��ة خ��اص��ة
وأنها ما زالت جهة حديثة التأسيس.
ث��ان �ي��ا  :ع��رق �ل��ة ح �ك��وم �ي��ة مل �ب��اش��رة
الهيئة مهامها
والح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ه �ن��اك ع��رق�ل��ة
من بعض األجهزة الحكومية وتنازعا
ف ��ي ال �ص�ل�اح �ي ��ات ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا وب�ي�ن
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��ي ص� ��درت اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا
ب� �ق ��ان ��ون رغ � ��م م ��واف� �ق ��ة ت �ل��ك األج� �ه ��زة
سابقا وبكتب رسمية على نقل بعض
اختصاصاتها لها ومنها على سبيل
املثال وزارتا الداخلية واألشغال إذ أنه
ووفقا للقانون يجب أن ُتنقل عمليات

الشباب والرياضة
بحثت إيقاف
النشاط الرياضي
ن� ��اق � �ش� ��ت ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا
ام� � � ��س ع� � � ��دد م� � ��ن امل� ��واض � �ي� ��ع
املتعلقة بالشأن الرياضي في
ال�ب�لاد وأب��رزه��ا قضية ايقاف
النشاط الرياضي واالجراءات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب � �ه � ��ذا االت � �ج � ��اه
وامل � �ش� ��اك� ��ل ال � �ت� ��ي ت��واج �ه �ه��ا
االندية بخصوص الجمعيات
ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ل ��دي� �ه ��ا وآل � �ي� ��ات
تسجيل االعضاء الجدد.
كما بحثت اللجنة القرارات
التي اتخذها االتحاد الدولي
ل � � �ك� � ��رة ال � � � �ق � � ��دم ف � �ي � �ف� ��ا خ �ل��ال
اجتماعه االخير.

ال �ف �ح��ص ال �ف �ن��ي ل �ل �م��رك �ب��ات وإص � ��دار
وت�ج��دي��د رخ��ص ال�ق�ي��ادة ل�ه��ا ب��دال من
وزارة الداخلية التي ُتولي بعض هذه
األم��ور للشركات الخاصة إضافة إلى
رف� ��ض وزارة األش� �غ ��ال ن �ق��ل م �ش��اري��ع
الطرق لها رغم وضوح النص القانوني
ب��أن عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ
وت �ط��وي��ر وإدارة وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
ش �ب �ك��ات ال� �ط ��رق ب� ��ات م ��ن اخ �ت �ص��اص
الهيئة.
وأش � � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى أن ق ��ان ��ون
ال�ه�ي�ئ��ة ي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل��رون��ة ال�لازم��ة
ل �ح��ل م �ث��ل ه � ��ذه اإلش� �ك ��ال� �ي ��ات؛ إذ أن
م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ف �ي��ه م�م�ث�ل��ون
ع��ن وزارت ��ي األش �غ��ال وال��داخ�ل�ي��ة وم��ن
خاللهما يمكن التنسيق للوصول إلى
رؤية مشتركة للعمل.
إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ذل � � ��ك ف � � ��إن ال� �ع ��رق� �ل ��ة
الحكومية لعمل ه��ذه الهيئة يخالف
ال� � �ت � ��وج � ��ه ال � �ح � �ك � ��وم � ��ي ف � � ��ي ت ��رش� �ي ��د
م�ص��روف��ات ال��دول��ة حيث م��ن املفترض
أن تكون هذه الهيئة ربحية.
الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات
أوال  :امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي ت �ق ��دي ��رات ب��اب
املرتبات وبند املكافآت
ب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه ي�ق�ت�ض��ي إع ��ادة
النظر في تقديرات املرتبات واملكافآت
خاصة وأنها نبهت على هذا األمر في
دور االن�ع�ق��اد ال�س��اب��ق وأن التقديرات
الحالية ال تنسجم مع رؤي��ة الحكومة
ف��ي ال�ت��رش�ي��د مشيرة إل��ى أن ال��روات��ب

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ال� �ش� �ه ��ري ��ة ألع � �ض� ��اء م �ج �ل��س اإلدارة
املتفرغني تقدر ما بني  7000دينار إلى
 9000دينار شهريا ورغم ذلك يتم رصد
مكافآت سنوية لهم تقدر بـ  3أضعاف
ال��رات��ب ال�ش�ه��ري إض��اف��ة إل ��ى م�ك��اف��آت
ل�ج��ان العمل كما أن ذل��ك ينطبق على
هيئات ومؤسسات أنشئت حديثا وقد
بات من الضروري تنظيم عمل مجالس
اإلدارات ف � ��ي ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ومكافآتها عن طريق تشريع قانوني
مع تحديد سقف أعلى لتلك الرواتب.
ثانيا :ضوابط التوظيف
ووج � �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة ض � � ��رورة إع � ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي أس ��س وم�ع��اي�ي��ر التوظيف
وال�ت �ق �ي��د ب�ت��وص�ي��ات�ه��ا ال�س��اب�ق��ة ب�ه��ذا
ال�ش��أن خ��اص��ة وأن الهيئة مقبلة على
ف �ت��ح ب ��اب ال �ت��وظ �ي��ف وذل� ��ك م ��ن خ�لال
ت �ق �ل �ي��ل ع �ن �ص��ر امل �ق ��اب �ل ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة
والذي يستحوذ على  % 30من معايير
ق �ب��ول امل �ت �ق��دم�ين وت�ق�ل�ي�ل��ه إل ��ى ح��دود

ضيقة ج��دا بما ال يجاوز  % 10أسوة
ب� �ج� �ه ��ات ح �ك ��وم �ي ��ة ج � ��اذب � ��ة ل �ض �م��ان
ت�ح�ق �ي��ق ال �ع ��دال ��ة وامل � �س � ��اواة وت �ك��اف��ؤ
ال�ف��رص وت�ف��ادي��ا ل�ت�ك��رار م��آخ��ذ شابت
ج �ه��ات س��اب�ق��ة وه ��و م��ا س�ي�س��اع��د في
إن�ه��اء مسألة اللغط ال�ت��ي ق��د ت�ث��ار في
القبول.
ثالثا :األبحاث واالستشارات
وب� �ي� �ن ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أه� �م� �ي ��ة وع �ن��اي��ة
اخ �ت �ي��ار ال�ه�ي�ئ��ة امل �ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة
ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة ك��ون�ه��ا ف��ي ط��ور
ال �ت��أس �ي��س م ��ع ال� �ح ��رص ب� ��أن ت�ض�م��ن
ه��ذه ال�ع�ق��ود ت��أه�ي��ل ال �ك��وادر الوطنية
وب ��أع ��داد ك��اف �ي��ة ب �م��ا ي��ؤه�ل�ه��م ل�ل�ق�ي��ام
بهذه األبحاث واالستشارات مستقبال
وال �ت �ن �س �ي ��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة
ب ��أن ت �ك��ون ت �ل��ك ال �ع �ق��ود م�لائ �م��ة ليتم
االستفادة منها على النحو األمثل.
رابعا :الصندوق املالي
وبينت اللجنة أنه يجب التنسيق مع

الجهات الرقابية فيما يتعلق بإصدار
الئ�ح�ت�ه��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ص �ن��دوق ال�ه�ي�ئ��ة
امل��ال��ي وال ��ذي يتمتع ب��اس�ت�ق�لال مالي
ل �ب �ي��ان دوره وإي� ��رادات� ��ه وم�ص��روف��ات��ه
ب ��وض ��وح وال � �ح� ��رص ع �ل��ى أال ي��وج��ه
للجوانب االستثمارية واقتصاره على
ما يطور عمل الهيئة والبنية التحتية
ل �ق �ط��اع االت� �ص ��االت ون �ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
ف��ي ال�ك��وي��ت وك��ان��ت ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي قد عقدت اجتماعا
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي مل �ن��اق �ش��ة م�ي��زان�ي��ة
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2016/2017وتبني لها ما يلي:
أوال :م �س �ت��وى ال �ج��دي��ة ل�ل �ب�ن��ك ف��ي
ت�س��وي��ة م�لاح �ظ��ات��ه وف�ع��ال�ي��ة نسبية
إلدارة التدقيق الداخلي تبني للجنة ان
دي��وان املحاسبة صنف البنك املركزي
بالجاد في تسوية مالحظاته حيث تم
تسوية جميع املالحظات التي سجلها
ديوان املحاسبة وفي ما يخص مكتب
التدقيق الداخلي افاد ديوان املحاسبة
أن مكتب التدقيق يؤدي دوره بفعالية
لكن امل��أخ��ذ الوحيد علية ه��و التبعية
للمحافظ وليس ألعلى سلطة إشرافية
حيث اف��اد املحافظ أن��ه بصفته رئيس
مجلس االدارة وه��ي اع�ل��ى سلطة في
ال�ب�ن��ك ل��ذل��ك ي�ت�ب��ع ل��ه م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق
ال��داخ �ل��ي وع ��ن دور وزي ��ر امل��ال �ي��ة اف��اد
امل� �ح ��اف ��ظ ان� � ��ه م � �س� ��ؤول ع� ��ن ت��رش �ي��ح
أعضاء مجلس االدارة ملجلس ال��وزراء
ومسؤول سياسيا عن البنك وليس له
اي دور اشرافي على البنك.
ثانيا :مدى حاجة البنك في احتجاز

دعت وزارة الداخلية لمناقشة الجانب اإلنساني للجالية السورية

ارب��اح��ه وع ��دم ت�ح��وي�ل�ه��ا لالحتياطي
العام
اف� � ��اد ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ان � ��ه ب �ح��اج��ة
الح � �ت � �ج� ��از أرب� � ��اح� � ��ه وذل � � � ��ك ل �ت �غ �ط �ي��ة
االل� � �ت � ��زام � ��ات امل ��ال � �ي ��ة ت � �ج� ��اة ال �ق �ط ��اع
املصرفي التي تصل ال��ى  7.5مليارات
دي� �ن ��ارات وان غ �ط��اء ال��ذه��ب وح� ��دة ال
يكفي لتغطية تلك االلتزامات.
ثالثا :شؤون التوظف
ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان ال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي
ب � �ط� ��يء ف � ��ي ح� ��رك� ��ة ت �ع �ي�ي�ن امل ��وظ �ف�ي�ن
وس��د الشواغر املتاحة لديه من السنة
املالية  2015/2014والبالغة  151درجة
وظ �ي �ف �ي��ة ت ��م ال� �غ ��اء  51درج � ��ة وت�ب�ق��ى
 100درج� � ��ة م �ن �ه��ا  33درج� � ��ة خ��اص��ة
وج � ��ود م �ت ��درب�ي�ن ح��ال �ي�ي�ن ف ��ي م�ع�ه��د
الدراسات املصرفية ومتبقي  68درجة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2017/2016وش ��ددت
اللجنة على ان تكون هناك سرعة في
اج ��راءات التوظيف وع��دم ال�ت�ش��دد في
شروط القبول لدرجة تعيق عملية سد
الشواغر في البنك.
وف��ي ما يخص البرنامج التدريبي
ل �ل �خ��ري �ج�ين ال � �ج ��دد وال � �ت ��ي ت� �ق ��وم ب��ه
ب �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم �ن �ه��ا
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي أك ��دت ال�ل�ج�ن��ة ض��رورة
ال � �ت� ��وس� ��ع ف � ��ي ق � �ب� ��ول ع � � ��دد اك � �ب� ��ر م��ن
املتقدمني للبرنامج التدريبي الخاص
ب��ال �خ��ري �ج�ين ال� �ج ��دد وال � ��ذي ي��ؤه�ل�ه��م
للعمل سواء في القطاع العام أم القطاع
الخاص ملا يتميز به هذا البرنامج من
فاعلية تجاه تأهيل ال�ك��وادر الوطنية
من الخرجني الجدد لسوق العمل.

حقوق اإلنسان :بصدد إعداد تقرير عن الخلوة
الشرعية للسجناء
ك � �ش� ��ف رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ح� �ق ��وق
اإلن �س��ان ج �م��ال ال�ع�م��ر ان اللجنة
ن ��اق� �ش ��ت ع � � ��ددا م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات
بقوانني بشأن مشاكل ال�ن��زالء في
امل��ؤس�س��ات اإلص�لاح�ي��ة الف�ت��ا ال��ى
ان��ه ت�م��ت مناقشه م�ق�ت��رح الخلوة
الشرعية وان اللجنة بصدد اعداد
تقرير بهذا الى املجلس.
وأوض� � � ��ح ال� �ع� �م ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ه
أن ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت م �ق �ت��رح ت �ب��ادل
ال� �س� �ج� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ االت� �ف ��اق� �ي ��ات

الدولية بشأن تنفيذ العقوبة في
الدول التي ينتمي لها السجناء.
وأض ��اف  :ارت ��أت اللجنة دع��وة
االع �ض ��اء ف��ي وزارت � ��ي ال�خ��ارج�ي��ة
والداخلية الستكمال مناقشة هذه
املوضوعات ومن ثم رفع توصيات
بتوقيع اتفاقيات مع الدول املعنية
ب��امل �س��اج�ين ال� �ن ��زالء ف��ي ال�س�ج��ون
ال �ك��وي �ت �ي��ة  ،وم� ��ن ث ��م ب� ��دء ت �ب��ادل
ال �س�ج�ن��اء ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�ق��وب��ات�ه��م في
بلدانهم.
وق� � � � ��ال :ك� �م ��ا ن ��اق� �ش ��ت أوض� � ��اع

املقيمني وخ��اص��ة السوريني فيما
ي �خ��ص ت �ل �ق��ي ال� �ع�ل�اج وال �ت �ع �ل �ي��م،
م �ب �ي �ن��ا ان ال �ل �ج �ن��ة ق � � ��ررت دع� ��وة
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ملناقشة الجانب
اإلنساني لهذه الجاليات املقيمة
في الكويت.

جانب من اجتماع سابق للجنة حقوق اإلنسان
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الصحية توصي بوقف قرار تقنين مصروفات
العالج بالخارج
استكملت لجنة ال �ش��ؤون الصحية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م ��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي دراس � � ��ة م��وض��وع
مخصصات م��رض��ى ال�ع�لاج بالخارج
ورفع توصياتها ملجلس االمة .
وق��ال مقرر اللجنة النائب سعدون
ح�م��اد ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني عقب
ان �ت �ه��اء االج �ت �م��اع ان ال �ل �ج �ن��ة ان�ت�ه��ت
م��ن م�ن��اق�ش��ة م��وض��وع الئ �ح��ة ال �ع�لاج
ب��ال �خ��ارج وس �ت��رف��ع ت�ق��ري��ره��ا ف��ي ه��ذا
الشأن األحد املقبل ملجلس االمة ليدرج
على جدول األعمال.
واوض� ��ح ح �م��اد أن ال�ل�ج�ن��ة ووزارة
الصحة بحثتا الئحة العالج بالخارج
وان من ضمن التعديالت على الالئحة
ال�ت��ي قدمتها ال� ��وزارة ب�ن��اء ع�ل��ى طلب
ال �ل �ج �ن��ة إذ اوص � � ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ط �ب �ي��ة
التخصصية بعدم املوافقة على ارسال
املريض إل��ى العالج بالخارج فإنه في
ه��ذه ال�ح��ال��ة ي�ت��م ت��وج�ي��ه امل��ري��ض إل��ى
املركز أو املستشفى مع ذكر التوصيات
الطبية الالزمة .وتابع قائال إن التعديل
على هذه التوصية في حالة الرفض هو
أن يحق للمريض التظلم أم��ام اللجنة
العليا م��رة واح��دة وتظلم آخ��ر ملقابلة
ال�ل�ج�ن��ةك�م��ا ان م��ن ض �م��ن ال�ت�ع��دي�لات
على الالئحة انه في حال رفض التظلم
يحق للمريض التقدم للعالج بالخارج
أم��ام اللجنة التخصصية بعد م��رور 3
أشهر من تاريخ الرفض لنفس املرض.

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

وذك� ��ر ان م��ن ض �م��ن ال �ت �ع��دي�لات أن
ي�ق��وم امل��ري��ض ب��إج��راءات السفر خالل
شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة
الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب
ع�ل�ي��ه ط �ل��ب م��وع��د خ �ل�ال ه ��ذه ال�ف�ت��رة
ويمكن تمديد قرار اللجنة شهرا واحدا
ف ��ي ح ��ال ت��أخ��ر امل ��وع ��د أو اس �ت �ص��دار
التأشيرة للمريض أو املرافق.
وبني حماد ان من التعديالت اضافة
ب �ن ��د ج ��دي ��د وه � ��و إذا ت �ط �ل �ب��ت ح��ال��ة
امل��ري��ض ب �ق��اءه ف��ي ب�ل��د ال �ع�لاج لفترة
ط��وي �ل��ة ف �ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة إذا م��ارغ��ب
في ت��رك بلد العالج لفترة معينة بعد
اإلذن ل ��ه م ��ن ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج ت��وق��ف
مخصصاته املالية م��ن اول ي��وم تركه
ب �ل��د ال �ع�ل�اج ل �ح�ين ع��ودت��ه الس�ت�ك�م��ال
عالجه.
وم��ن ض�م��ن ال�ت�ع��دي�لات اف ��اد حماد

أن�ه��ا ت�خ��ص ح ��االت ال�ت��أه�ي��ل الصحي
وب �ع��ض ح � ��االت األط � � ��راف ال�ص�ن��اع�ي��ة
على اال تتعدى مدة العالج  3اشهر.
وق� � � ��ال ان م � ��ن ض� �م ��ن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ال� � �ح � ��االت ال � �ط ��ارئ ��ة ال �ت��ي
تحدث للمواطن خارج البالد ودخوله
املستشفى وح��اج�ت��ه إل��ى ال�ع�لاج أكثر
من أسبوعني فإن الدولة تتحمل نفقات
عالجه.
وق ��ال إن ال�ل�ج�ن��ة اوص ��ت ف��ي خ�ت��ام
مناقشتها ل �ه��ذا امل��وض��وع وق��ف ق��رار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء األخ �ي��ر ب �ش��أن تقنني
م � �ص � ��روف � ��ات ال� � �ع �ل��اج ب � ��ال � �خ � ��ارج م��ع
ضرورة العودة للوضع السابق والذي
ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن ت � �ك ��ون امل �خ �ص �ص��ات
بواقع  75دينارا للمريض و 50دينارا
للمرافق وتذكرة سفر للمرافق الثاني.
وأض��اف أن اللجنة اوصت بالعودة

الهاجري يهنئ النادي الكويتي
للمعاقين إلنجازاته في بطولة آسيا
هنأ رئيس لجنة ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ال�ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
ال� �ع ��اي ��د ال � �ه� ��اج� ��ري الع � �ب ��ي ال � �ن ��ادي
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م �ع��اق�ين إلح � � ��رازه ث�ل�اث
م� �ي ��دال� �ي ��ات ذه �ب �ي ��ة وأرب� � �ع � ��ا ف�ض�ي��ة
وواح � ��دة ب��رون��زي��ة ض �م��ن م�ن��اف�س��ات
ب �ط��ول��ة اس �ي��ا ألل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ل ��ذوي
االعاقة.
وأش � � � ��اد ال � �ه� ��اج� ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ب��اس�ت�ط��اع��ة الع�ب��ي ال �ن��ادي
احراز امليدالية الذهبية في منافسات
الجري على الكراسي املتحركة ملسافة
 800و 100م�ت��ر م�ع��رب��ا ع��ن س�ع��ادت��ه
ب� �م ��ا ح �ق �ق ��ه ال � �ف ��ري ��ق م � ��ن ان� � �ج � ��ازات
ري ��اض� �ي ��ة وم� � ��ا ي� �ب ��ذل ��ون ��ه م� ��ن ج�ه��د
لرفع اس��م الكويت عاليا ف��ي املحافل
الدولية  ،كما ان هذه الفئة أثبتت أنها

ماضي الهاجري

ل�ي�س��ت ع �ن�ص��را م�ع�ط�لا ف��ي املجتمع
ب � ��ل ع� �ن� �ص ��ر ف � �ع� ��ال ب ��دل� �ي ��ل ت �ح �ق �ي��ق
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االن� �ج ��ازات امل �ش��رف��ة على

األصعدة كافة .وشدد على ضرورة أن
تحرص ال��دول��ة على االه�ت�م��ام ب��ذوي
االحتياجات الخاصة وتبني جميع
ق �ض��اي��ا ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة ل �ي �ك��ون دوره � ��ا
ايجابيا يجعلنا نفتخر بإنجازاتهم،
الف �ت��ا إل� ��ى أن االه �ت �م ��ام ب �ه��م واج ��ب
وطني علينا جميعا حكومة وشعبا
للوقوف بجانبهم والعمل على ازالة
اي عقبات تواجههم.
وطالب الهاجري بمزيد من الدعم
والتقدير وتقديم السبل كافة لرعاية
ه��ذه الفئة م��ن أج��ل تحقيق ان�ج��ازات
اك �ث��ر واالس �ت �م��رار ع�ل��ى ن�ف��س النهج
في ظل دعم سمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د وول� ��ي ع �ه��ده األم�ي�ن
لهذه الفئة.

ل � �ل� ��وض� ��ع ال � �س� ��اب� ��ق ب� � �ش � ��أن ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج طبقا
ل �ل �ق��رار  152ل �س �ن��ة  2012وامل �ت �ض �م��ن
حق املريض في مرافقني اثنني إذا كان
امل��ري��ض أق ��ل م��ن  18ع��ام��ا أو امل��رض��ى
املعاقني أو النساء أو كبار السن.
وقال إن اللجنة حددت اسسا معينة
ل�ت�ع��دي��ل ال�ل�ائ �ح��ة وه ��ي إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر
ف ��ي ح � ��االت ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ط��وي�ل��ة
االم��د بحيث تسمح الالئحة للمريض
بالعودة إلى الكويت بناء على موافقة
خطية من املكتب الصحي دون اشتراط
مخاطبة اللجنة العليا ما يعني وقف
مخصصات امل��ري��ض م��ؤق�ت��ا إل��ى حني
عودته مرة أخرى للعالج.
واش��ار ال��ى ان اللجنة اشترطت في
ت��وص �ي��ات �ه��ا أن ي �ك ��ون س �ف��ر امل��رض��ى
ضمن الخطوط الجوية الكويتية وذلك

تفعيال لقرار سابق في هذا الشأن من
وزير املالية دعما للناقل الوطني.
وق � ��ال إن م ��ن ه� ��ذه األس � ��س إع �ط��اء
ال� �ف ��رص ��ة مل� ��ن رف� � ��ض ط �ل �ب��ه ب��ال �ع�ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج ب� ��أن ي ��أخ ��ذ رأي � ��ا ط �ب �ي��ا م��ن
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل � ��راك � ��ز ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
ال �خ��ارج وك��ذل��ك ال �ت��زام ال � ��وزارة تحمل
ك �ل �ف��ة اي زي� � � ��ادة ف� ��ي ن �ف �ق ��ات ال �ع�ل�اج
الناتجة أثناء فترة تواجد املريض في
املستشفى.
وأوض � ��ح أن ال �ل �ج �ن��ة اوص� ��ت ب�ع��دم
تطبيق أي ق� ��رارات أو ل��وائ��ح ج��دي��دة
بأثر رجعي على الحاالت التي حصلت
على موافقة اللجنة العليا.
وذك� ��ر أن ال�ل�ج�ن��ة دع ��ت إل ��ى ت��وف�ي��ر
ب��دائ��ل ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج وال�ع�م��ل على
ت � �ح ��وي ��ل م �س �ت �ش �ف��ى ج� ��اب� ��ر االح � �م ��د
م��رك��زا ط�ب�ي��ا ع��امل�ي��ا ودع �م��ه ب��االط�ب��اء
االختصاصيني ذوي ال�ك�ف��اءات العليا
وان ي �خ �ص��ص ل �ل�ك��وي�ت �ي�ين ف �ق��ط وأن
ي �ت �ض �م��ن امل �س �ت �ش �ف ��ى م � ��راك � ��ز ط �ب �ي��ة
ف��ي م �ج��ال ام � ��راض ال �س��رط��ان وزراع� ��ة
األع � � �ض � ��اء وع� �ل� ��اج ال � �ع � �م� ��ود ال �ف �ق ��ري
وغيرها من أمراض مستعصية.
وب� �ش ��أن ت �ق��اري��ر دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ح � ��ول ال � �ع �ل�اج بالخارج أك � ��د ح �م��اد
أه�م�ي�ت�ه��ا م�ش�ي��را إل ��ى ان م� ��اورد فيها
ه��و م��ن اخ �ت �ص��اص ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
الرتباطها بأمور مالية.

العازمي :التصويت
على الئحة العالج
بالخارج باألغلبية
ق � � � � � ��ال ع � � �ض� � ��و ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ال�ص�ح�ي��ة ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
إن � � ��ه ت � ��م ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع �ل��ى
الئ�ح��ة م�خ�ص�ص��ات ال�ع�لاج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج ال� � �ج � ��دي � ��دة ف��ي
اللجنة الصحية باألغلبية
وليس باإلجماع.
وأض � � � � ��اف ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي  :أن� � ��ا ش�خ�ص�ي��ا
غ� �ي ��ر م � ��واف � ��ق ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ه � ��ذه ال�لائ �ح��ة
وط��ال �ب��ت ب ��أن ي �ع��ود وض��ع
ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج إل��ى ما
ك ��ان ع�ل�ي��ه ف ��ي ال �س��اب��ق من
مخصصات.
واستدرك قائال :إال أنني
واف � �ق � ��ت ب ��إض ��اف ��ة أم� � ��راض
ال � � � �س� � � ��رط� � � ��ان واالم � � � � � � � ��راض
االخ� � ��رى ال �ت��ي ت �ح �ت��اج ال��ى
م� ��دد ع�ل��اج ط��وي �ل��ة ب�ح�ي��ث
ي�ت��م وق ��ف امل�خ�ص�ص��ات اذا
ع� ��اد امل ��ري ��ض ال� ��ى ال �ك��وي��ت
وتستأنف اذا ع��اد املريض
الى العالج مرة اخرى.

انتخابات األمة وبرنامج عمل
الحكومة والسجون في لجان اليوم
تعقد  5ل�ج��ان اجتماعاتها اليوم
اذ تبحث لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
والقانونية مجموعة من االقتراحات
ب�ق��وان�ين ف��ي ش��أن ان�ت�خ��اب��ات اعضاء
م � �ج � �ل � ��س االم� � � � � � ��ة وم � � �ج � � �م � ��وع � ��ة م ��ن
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ف��ي ش��أن اع��ادة
تحديد الدوائر االنتخابية باالضافة
الى ما يستجد من اعمال.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة
ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
للسنة املالية  2017 / 2016بحضور
م �م �ث �ل�ي�ن ع� ��ن ك� ��ل م� ��ن وزارة امل��ال �ي��ة
ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ودي � ��وان ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة وال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة وجهاز
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين وك��ذل��ك م��ا يستجد
من اعمال.

وت� � �ش � ��رح ل �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات ف��ي
م � �ن ��اق � �ش ��ة امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل ال �ح �ك ��وم ��ة ل�ل�ف�ص��ل
التشريعي الرابع عشر بحضور نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة
ووزي ��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة وزي��ر ال��دول��ة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وم�م�ث�ل��ي
االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع �ل ��ى
للتخطيط والتنمية وممثلي جهاز
متابعة االداء الحكومي.
ع� �ل ��ى ص �ع �ي ��د م �ت �ص ��ل ت �س �ت �ك �م��ل
لجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
دراس��ة ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي بحضور
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي��ر
املالية ووزي��ر النفط بالوكالة ووزي��ر
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل ووزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط والتنمية
ووزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وم��ا يستجد
من اعمال.

وم� ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع امل�ش��روع
بقانون بتعديل بعض احكام القانون
رقم  26لسنة  1962بتنظيم السجون
وامل � �ش� ��روع ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة 1968
ب�ش��أن ن�ظ��ام ق��وة ال�ش��رط��ة ب��االض��اف��ة
ال� ��ى االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب�ت�ح��دي��د
ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز م�ن�ح��ه الجنسية
الكويتية واالق�ت��راح بقانون باضافة
مادة برقم  90مكررا الى القانون رقم
 26ل �س �ن��ة  1962ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون
وك ��ذل ��ك م �ج �م��وع��ة م ��ن االق� �ت ��راح ��ات
بقوانني بشأن نظام قوة الشرطة وما
يستجد من اعمال.
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للمساواة بين المؤمن عليهم رجاال ونساء في ميزة التقاعد المبكر

العوضي يقترح تعديل قانون
التأمينات االجتماعية
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ك� ��ام� ��ل ال� �ع ��وض ��ي
ب��االق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض اح �ك��ام االم ��ر االم �ي��ري رق��م 61
لسنة  1976باصدار قانون التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ون �ص��ت م� ��واده ع�ل��ى ما
يلي:
م��ادة أول��ى :يستبدل بنص الفقرة
االولى من البند  5والبند  6من املادة
 17م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  16ل�س�ن��ة 1976
املشار اليه النص التالي:
امل� ��ادة  - :17ان �ت �ه��اء خ��دم��ة امل��ؤم��ن
ع �ل �ي �ه��ا ل �غ �ي��ر االس � �ب� ��اب امل �ن �ص��وص
عليها ف��ي ال�ب�ن��ود السابقة اذا كانت
مدة اشتراكها في هذا التأمني ال تقل
ع��ن  25ع��ام��ا او ب�ل�غ��ت س��ن  45عاما
وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمني
ال تقل عن  20عاما أيهما اقرب.
 ان�ت�ه��اء خ��دم��ة امل��ؤم��ن عليه لغيراالسباب املنصوص عليها في البنود
ال�س��اب�ق��ة اذا ك��ان��ت م��دة اش �ت��راك��ه في
هذا التأمني ال تقل عن  30عاما او بلغ
سن  50عاما وكانت مدة اشتراكه في
هذا التأمني ال تقل عن  25عاما أيهما
اقرب.
م ��ادة ث��ان�ي��ة :يستبدل بالجدولني

رق�م��ي /7أ و/7ب امل��رف�ق�ين ب��ال�ق��ان��ون
رق� � ��م  61ل �س �ن ��ة  1976امل � �ش � ��ار ال �ي��ه
الجدولني املرافقني لهذا القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء ك ��ل ف �ي �م��ا يخصه
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول
الشهر التالي من تاريخ نفاذه.
المذكرة االيضاحية
ل�لاق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
احكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باالمر االميري رقم  61لسنة
1976
نظرا ملا ترتب على تطبيق املادة 17
والجدول املرفق بها من القانون رقم
 61لسنة  1976املشار اليه من فقدان
غالبية املوظفني ميزة التقاعد املبكر
وع� ��دم امل � �س ��اواة ب�ي�ن امل ��ؤم ��ن ع�ل�ي�ه��م.
وحيث ان البندين رقمي  6 - 5من املادة
 17وال �ج��دول امل��رف��ق ب�ه��ا ال يحققان
العدالة بني املوظفني او املؤمن عليهم
ب �ش��أن االس �ت �ف��ادة م��ن م �ي��زة ال�ت�ق��اع��د
املبكر اذ ان املواعيد الواردة بالجدول
امل �ش��ار ال�ي�ه��ا وال�خ��اص��ة ب�س��ن امل��ؤم��ن
عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون

تعديل الجدول رقم ( /7أ) بتحديد السن التي ال يستحق
قبلها المعاش وفقا للبند  5من المادة 17

تاريخ انتهاء الخدمة

السن في تطبيق البند رقم 5

كامل العوضي

م��ن مضمونه وجعلته ف��ي م�ع��زل عن
ال �ه��دف ال� ��ذي ش ��رع م��ن اج �ل��ه وح�ق��ق
م�ي��زة للبعض وف�ق��ده��ا ال�غ��ال��ب االع��م
من املؤمن عليهم.
حيث جاء في الجدول أ ان يكون سن
املوظفة  45سنة مع مدة خدمة قدرها
 15سنة خ�لال الفترة م��ن 2015/1/1
وح�ت��ى ال�ف�ت��رة  2015/12/31وم��ن ثم
اوج��د التفرقة وع��دم امل�س��اواة بينهن
وب�ي��ن ق��ري �ن��ات �ه��ن ال�ل�ات ��ي ي �ف ��رق ب�ين
ميالدهن يوم واحد حيث يترتب على

ذل��ك اليوم فقد سنة كاملة إلحداهما
دون االخ ��رى وتستحق االول ��ى بذلك
معاشا تقاعديا ام��ا االخ��رى فتنتظر
ع��ام��ا ك��ام�ل�ا ل �ه��ذا االس �ت �ح �ق��اق دون
مبرر.
وك� ��ذل� ��ك م� ��ا ج� � ��اء ب� ��ال � �ج� ��دول (ب)
ال �خ��اص ب��ال��رج��ال ف�ف��ي ن�ف��س ال�ف�ت��رة
ال ��زم �ن �ي ��ة وه � ��ي  2015/1/1وح �ت��ى
 2015/12/13اش �ت��رط ان ي �ك��ون سن
امل ��وظ ��ف  50س �ن��ة وم� ��دة ال �خ��دم��ة 20
سنة وبذلك ينطبق عليهم ذات قواعد
ع��دم امل �س��اواة امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ف��ي مثال
تقاعد املرأة.
ولذلك وملعالجة هذه السلبيات تم
ط�ل��ب ت�ق��دي��م ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل متضمنا
الجداول الخاصة بالبندين رقمي (5
  )6من املادة  17من قانون التأميناتاالجتماعية رقم  61لسنة  1976املشار
ال �ي��ه وت �ح��دي��د م ��دة االش � �ت ��راك وس��ن
امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ق �ت��رح
ب��ال �ج��داول ال�ب��دي�ل��ة امل��رف�ق��ة م��ا ي��ؤدي
ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة واي� �ج ��اد ف��رص
م �ت �س��اوي��ة ف �ي �م��ا ب�ي�ن امل ��ؤم ��ن عليهم
وت �ح �ق �ي��ق م ��رون ��ة ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ط�ل��ب
املعاش التقاعدي املبكر.

تعديل الجدول رقم ( /7ب) بتحديد السن التي ال يستحق
قبلها المعاش وفقا للبند رقم  6من المادة 17

تاريخ انتهاء الخدمة

السن في تطبيق البند رقم 6

من  45سنة وحتى  48سنة

من  2015/1/1وحتى 2018/12/31

من سن  50سنة حتى  53سنة

من  2015/1 /1حتى 2015/12 /31

من  49سنة وحتى  51سنة

من  2019/1/1وحتى 2021/12/31

من  54سنة حتى  56سنة

من  2019/1/1وحتى 2021/12/31

من  52سنة وحتى  55سنة

من  2022/1 /1حتى 2024/12/31

من  57سنة وحتى  60سنة

من  2022/1 /1حتى 2024/12 /31

عاشور ينفي اجتماعه والصبيح
في مجلس األمة
ن �ف��ى ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
األخبار التي تشير إلى اجتماعه
ووزي� � ��رة ال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
و العمل وزي ��رة ال��دول��ة لشؤون
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة و ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ه �ن��د
الصبيح بمجلس األمة بحضور
ال��وزي��ر علي العمير مستطردا:
ف� �ه ��ي ل � ��م ت� �ط� �ل ��ب ول� � ��م ت �ج �ت �م��ع
م �ع��ي ح ��ول االس �ت �ج��واب داع �ي��ا
ال�ص�ح��ف إل ��ى ت �ح��ري ال��دق��ة فى
نقل مثل هذه األخبار خصوصا
أن ال ��وزي ��رة ذاه �ب��ة ف��ي م�ش��روع
ال �خ �ص �خ �ص��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ات وال
تعطي اهتماما لرأي األعضاء.
وت� ��اب� ��ع:وك� ��ان ي �ف �ت��رض ع�ل��ى
األق� � � � � � ��ل م� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة امل � � ��وض � � ��وع

صالح عاشور

وتوجهها م��ع اللجنة الصحية
واالجتماعية وتشاورهم باألمر
وليس االن�ف��راد باالمر وتجاهل
اآلراء األخرى.

العدواني يشيد بجهود العيسى
في تلبية احتياجات صباح الناصر
أع� � � � � ��رب ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال � � �ع � ��دوان � ��ي ع � ��ن ش� � �ك � ��ره ل ��زي ��ر
ال�ت��رب�ي��ة د.ب ��در العيسى ووك�ي��ل
ال � ��وزارة د.ه�ي�ث��م االث ��ري ووك�ي��ل
وزارة التربية املساعد للمنشآت
ال� � �ت � ��رب � ��وي � ��ة د.خ � ��ال � ��د ال ��رش� �ي ��د
لجهودهم في تلبية احتياجات
م �ن �ط �ق ��ة ص � �ب� ��اح ال � �ن� ��اص� ��ر م��ن
م��دارس ملختلف امل��راح��ل .وق��ال
ال�ع��دوان��ي ف��ي تصريح صحفي
ان ��ه ال�ت�ق��ى م��ؤخ��را وك �ي��ل وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة امل � �س� ��اع� ��د ل �ل �م �ن �ش��آت
ال�ت��رب��وي��ة د.خ��ال��د ال��رش�ي��د ال��ذي
ابلغه بان ال��وزارة ستبدأ العمل
ب� �ث�ل�اث ��ة م � �ش ��اري ��ع ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
صباح الناصر بعد أن ت��م ازال��ة
امل � �ع� ��وق� ��ات واس� � �ت �ل��ام ال � �ح� ��دود
والتي كانت تعطل ب��دء ال��وزارة

عبدالله العدواني

ف ��ي اس �ت �ك �م��ال م � ��دارس امل�ن�ط�ق��ة
الف �ت��ا ال ��ى ان امل �ش��اري��ع ال�ث�لاث��ة
تشمل وجود مدرستني احدهما
ابتدائية بنني واخرى متوسطة
بنني ف��ي قطعة  ٧فيما سيكون
هناك مدرسة متوسطة للبنات
في قطعة .١

النصف يسأل عن الشيشة اإللكترونية ونكهات السجائر
وجه النائب راك��ان النصف سؤاال
إل ��ى وزي� ��ر ال�ص�ح��ة د.ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
ف� �ي� �م ��ا ي � �خ ��ص اس� � �ت� � �ي � ��راد ال �ش �ي �ش��ة
االلكترونية ونكهات السجائر.
وجاء في نص السؤال:
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب�خ�ط��اب وزارةالصحة ال� �س� �ج ��ل ال � �ع� ��ام رق� � ��م 787
بتاريخ  2016 /2/8املوجه الى االدارة
العامة للجمارك بشأن منع استيراد
ال� �ش� �ي� �ش ��ة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ون� �ك� �ه ��ات
السجائر.
 ي��رج��ى ت��زوي��دى ب�خ�ط��اب وزارةالصحة رقم ووص  391/1املؤرخ /29
 2016 / 2امل��وج��ه ال��ى االدارة العامة

ل�ل�ج�م��ارك ب�ش��أن ال�س�م��اح ب��اس�ت�ي��راد
ال� �ش� �ي� �ش ��ة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ون� �ك� �ه ��ات
السجائر.
 يرجى تزويدي بالخطاب املوجهم��ن ال �س �ي��د د .ت��وف �ي��ق خ��وج��ه امل��دي��ر
ال � �ع ��ام ل �ل �م �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذى مل�ج�ل��س
وزراء الصحة ل��دول مجلس التعاون
رق��م  1080بتاريخ  2016 /3/7بشان
الخبر ال�خ��اص بالسماح باستيراد
الشيشة االلكترونية في الكويت.
 هل هناك لجنة مختصة لدراسةم��وض��وع ال�ش�ي�ش��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة من
كافة جوانبها ؟ ارجو تزويدى بأسماء
اع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة وق� � ��رار ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا ؟

وم ��ا ال � �ق� ��رارات او ال �ت��وص �ي��ات ال�ت��ي
اقرتها في شأن الشيشة االلكترونية
ون� �ك� �ه ��ات ال� �س� �ج ��ائ ��ر؟ م� ��ع ت ��زوي ��دي
باملحاضر الرسمية في هذا الشأن؟
 م��ا أخ�ط��ار الشيشة االلكترونيةون � �ك � �ه� ��ات ال � �س � �ج ��ائ ��ر ع � �ل ��ى ص �ح��ة
االنسان؟
 ه � ��ل ت �ع �ل ��م وزارة ال� �ص� �ح ��ة انال �ك��وي��ت ق��د ان �ض �م��ت ال ��ى االت�ف��اق�ي��ة
االط ��اري ��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ب��غ وال �ت��ي ت��دع��و
ال � ��دول االع� �ض ��اء إل ��ى م �ن��ع اس �ت �ي��راد
السيجارة أو الشيشة االلكترونية؟
وم��ن جهة أخ��رى وج��ه س��ؤاال إلى

نائب رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط بالوكالة أنس
ال � �ص ��ال ��ح ف �ي �م ��ا ي� �خ ��ص اس� �ت� �ي ��راد
ال� �ش� �ي� �ش ��ة االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ون� �ك� �ه ��ات
السجائر وقال في نص السؤال :
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��اتالجمركية رقم  2016/9وال �ص��ادرة
ب � �ت � ��اري � ��خ  2016/2/9وامل � �ع � �م� ��ول
ب � �ه ��ا ب � �ت� ��اري� ��خ  2016/2/8ب �ش ��أن
ح �ظ ��ر اس � �ت � �ي ��راد وت � � � ��داول ال �ش �ي �ش��ة
االليكترونية ونكهات السجائر.
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��اتال � �ج � �م� ��رك � �ي� ��ة رق � � � ��م 2011/11/26
وال � � �ص� � ��ادرة ب� �ت ��اري ��خ 2011/2/22

ب�ش��ان االس�ت�م��رار بحجز السيجارة
االلكترونية ؟
 ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب��ال �ش �ح �ن��اتال� � � ��واردة م ��ن ال �ش �ي �ش��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ون�ك�ه��ات السجائر ال��ى الكويت من
ت ��اري ��خ  2016/3/3ب �ش��أن ال �س �م��اح
ب ��اس� �ت� �ي ��راد ال �ش �ي �ش��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ون �ك �ه��ات ال�س�ج��ائ��ر ال ��ى ت��اري��خ ه��ذا
السؤال موضحا بها اع��داد الشيشة
االل � �ك � �ت � ��رون � �ي � ��ة وك� � �م� � �ي � ��ات ن� �ك� �ه ��ات
السجائر واس��م الشركة او املؤسسة
وف ��ق ال �ب �ي��ان ال �ج �م��رك��ى ل �ك��ل شحنة
على حدة.

راكان النصف
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تضمن  22بندا منها الرسائل الواردة والرد على الخطاب األميري وقانوني المناقصات العامة والمسنين

استجواب الصبيح وتوصيات العالج بالخارج
والبدون على جدول أعمال جلسة الثالثاء
تضمن ج��دول أعمال جلسة بعد غد
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  15م��ارس ال�ج��اري 22
ب�ن��دا ت�ن��اول��ت التصديق على املضابط
و 3رس��ائ��ل واردة واالس�ت�ج��واب املوجه
م��ن ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور إل��ى وزي��رة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وزي ��رة
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
ه� �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح .وم � � �ش� � ��روع ال � �ج� ��واب
ع � �ل� ��ى ال � �خ � �ط � ��اب األم� � � �ي � � ��ري وت � �ق� ��اري� ��ر
ال�ل�ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع��ن ق��ان��ون��ي حماية
ح �ق��وق امل �س �ن�ي�ن وامل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
وال �ت ��وص �ي ��ات ب �ش ��أن ط �ل �ب��ي امل �ن��اق �ش��ة
امل� �ق ��دم�ي�ن م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ب �ش��أن
وقف صرف املخصصات املالية ملرافقي
امل� ��رض� ��ى ف �ض�ل�ا ع� ��ن ال �ت �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
توصيات طلب املناقشة بشأن أوض��اع
املقيمني بصورة غير قانونية.
ال � �ب � �ن � ��د االول :ال � �ت � �ص � ��دي � ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
 /1347أ ب �ت ��اري ��خ 2016/3/1م -/1347ب بتاريخ 2016/3/2م
ال � �ب � �ن� ��د ال � � �ث � ��ان � ��ي :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البندالثالث :األسئلة
وت �ن �ظ��ر ح �س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا ف ��ي كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها الدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع :االستجوابات
االس � �ت � �ج� ��واب امل� ��وج� ��ه م� ��ن ال �ع �ض��و
ص��ال��ح أح �م��د ع��اش��ور ل�ل�س�ي��دة وزي ��رة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ووزي ��رة
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
ب � � �ش � ��أن امل� � � �ح � � ��ور األول :ت �خ �ص �ي��ص
الجمعيات التعاونية.
امل � �ح� ��ور ال � �ث ��ان ��ي :وق � ��ف م �س ��اع ��دات
األيتام والتعرض لهم طبقا لنص املادة
 135من الالئحة الداخلية ملجلس األمة
البند الخامس :اإلحاالت حسبما هو
وارد في الكشوف املرفقة
البند السادس :تقرير لجنة مشروع

ال �ج��واب ع�ل��ى ال�خ�ط��اب األم �ي��ري بشأن
ال �ص �ي �غ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة امل �ق �ت��رح��ة مل �ش��روع
الجواب على الخطاب األميري عن دور
االن�ع�ق��اد ال��راب��ع م��ن الفصل التشريعي
الرابع عشر.
ال �ب �ن��دال �س��اب��ع :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين :ال�ت�ق��ري��ر األول
للجنة ال�ش��ؤون الصحية واالجتماعية
والعمل عن:
 - 1االقتراح بقانون فى شأن ضمان
حقوق املسنني الكويتيني.
 - 2م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن ال��رع��اي��ة
االجتماعية للمسنني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير ال�خ��ام��س ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
املرسوم بالقانون رقم  119لسنة 2013م
في شأن تأجيل تشكيل املجلس البلدي.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �س� � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع��ن
م � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة واالقتراحات بقوانني املقدمة من
بعض األعضاء ذات الصلة.
البند الثامن :طلبات املناقشة وكتب
الحكومة.
أ -مواصلة النظر فى طلبي املناقشة
امل� �ق ��دم�ي�ن م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ب �ش��أن
وقف صرف املخصصات املالية ملرافقي
امل��رض��ى وتحديد مخصصات املريض
امل ��وف ��د ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج الس�ت�ي�ض��اح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ف��ى جلسة 2016/3/2م ب��دأ املجلس
مناقشة الطلبني آنفي ال��ذك��ر ول��م ينته
م��ن قائمة املتحدثني كما ق��رر املجلس
إح ��ال ��ة ب �ع��ض ال �ت��وص �ي��ات إل� ��ى ل�ج�ن��ة
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
وتقديم تقريرها في الجلسة املقبلة.
ب – التقرير ال��راب��ع للجنة ال�ش��ؤون

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا إحدى الجلسات السابقة

ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ع��ن
ت�ك�ل�ي��ف امل �ج �ل��س ال �ل �ج �ن��ة دراس � ��ة ق ��رار
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي ش ��أن مخصصات
ال � �ع �ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ورف� � ��ع ت��وص �ي��ات �ه��ا
للمجلس.
ط � �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة م � �ق � ��دم م � ��ن ب �ع��ض
األع �ض��اء ب �ش��أن م�ع��ال�ج��ة أوض� ��اع غير
م�ح��ددي الجنسية ال�ب��دون الستيضاح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
في جلسة 2016/3/2م أنهى املجلس
م �ن��اق �ش��ة ال �ط �ل��ب آن� ��ف ال ��ذك ��ر ول� ��م ي�ت��م
التصويت على التوصيات املقدمة من
بعض األعضاء.
أ -ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع�ض��اء ب�ش��أن التعيينات والترقيات
ال� �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ووزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
اإلستجواب املقدم من النائب د .عبدالله
محمد ال�ط��ري�ج��ي الس�ت�ي�ض��اح سياسة
ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ش ��أن ��ه وت� � �ب � ��ادل ال � ��رأي
بصدده.
ب -كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف��ق به

 4شكاوى في كشف العراضئ
ت � �ض � �م� ��ن ك� � �ش � ��ف ال� � �ع � ��رائ � ��ض
وال � � �ش � � �ك � ��اوى ال � � � � � � ��واردة مل �ج �ل��س
األم ��ة بجلسته امل �ع �ق��ودة ص�ب��اح
ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء  4ش �ك ��اوى ج ��اءت
كالتالي:
 م �ق��دم��ة م ��ن م��واط ��ن ي�ت�ض��ررم��ن ع ��دم م��واف �ق��ة وزارة التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ع� �ل ��ى م� �ع ��ادل ��ة ش� �ه ��ادة
البكالوريوس الحاصل عليها من
جامعة العلوم التطبيقية بمملكة
البحرين.

 مقدمة من موظفي قسم إفراجاألج� �ه ��زة ال�لاس�ل�ك�ي��ة وال�ه��ات�ف�ي��ة
ب � � ��إدارة ال � �ت� ��رددات وال �ت��راخ �ي��ص
الالسلكية يتضررون من الفساد
اإلداري لبعض املسؤولني بوزارة
امل � ��واص �ل��ات وي� �ط ��ال� �ب ��ون ب�ح�ف��ظ
حقهم القانوني.
 م �ق��دم��ة م ��ن م��واط ��ن ي�ت�ض��ررمن رف��ض الهيئة العامة لشؤون
اإلع��اق��ة م��ن ص��رف ال��روات��ب التي
ت�س�ت�ح�ق�ه��ا اب �ن �ت��ه امل �ع ��اق ��ة ب��أث��ر

رجعي.
 م� �ق ��دم ��ة م � ��ن ورث� � � ��ة م ��واط ��نيطلبون منحهم مزرعة بديلة بعد
استقطاع الهيئة العامة لشؤون
ال��زراع��ة ج��زءا م��ن مزرعتهم مما
يؤثر سلبا على تغطية متطلبات
ال�ج�م�ع�ي��ات واألس � ��واق بصفتهم
مزارعني منتجني.

ت�ق��ري��ر ال ��رد ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ال�خ��اص��ة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
د.عبدالله محمد الطريجي.
ج  -كتاب وزي��ر التجارة والصناعة
بشأن التعيينات والترقيات أو التنقالت
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة م �ب��اش��رة على
اس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
السابق د .عبداملحسن مدعج املدعج.
د -ك�ت��اب وزي��ر النفط ووزي��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة بشأن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات أو ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
التجارة والصناعة السابق.
العود للبند السابع :تقارير اللجان
ع ��ن امل ��راس� �ي ��م ب �ق ��وان�ي�ن وامل� �ش ��روع ��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة ش��ؤون التعليم
وال �ث �ق ��اف ��ة واإلرش � � � ��اد وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ف � ��ي ش � � ��أن االق � �ت� ��راح�ي��ن
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 4لسنة 2012م في شأن جامعة جابر
األحمد.
ف��ي جلسة  2015/6/17ق��رر املجلس

إع��ادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه
ب � ��دوره ف ��ي ج� ��دول األع� �م ��ال ح �ت��ى دور
االنعقاد املقبل.
التقرير الخامس واألرب�ع��ون للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل� ��ى امل � � ��ادة  180م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع وال �ث �م��ان��ون للجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
بشأن منع التعامل التجاري وقت صالة
الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي ع �ش��ر للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم.
التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون
الخارجية عن مشروع قانون باملوافقة

ع � �ل ��ى ال � �ن � �ظ� ��ام األس� � ��اس� � ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م��ة
اإلسالمية لألمن الغذائي.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
 - 1االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
إن �ش ��اء م�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة
مبارك الكبير.
 - 2االق�ت��راح بقانون في ش��أن إنشاء
مستشفى حكومي بمحافظة األحمدي.
 - 3االق�ت��راح بقانون في ش��أن إنشاء
م �س �ت �ش �ف��ى ح �ك ��وم ��ي ب �م��دي �ن��ة ص �ب��اح
األحمد.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ع��ن
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم
 49ل �س �ن��ة  1996م ف ��ي ش� ��أن رع��اي��ة
املعاقني.
ال�ب�ن��د ال �ت��اس��ع :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
طلبات التحقيق:
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي أوض ��اع
م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ل�ن��دن
واملكاتب األخرى حول العالم.
ال �ب �ن��د ال� �ع ��اش ��ر :ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��ادس
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ع��ن ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
2015/2014م ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ن ��ص امل � ��ادة
ال �ع ��اش ��رة م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  60ل�س�ن��ة
1986م ب �ش��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي وامل� � � � ��ادة ال �ت ��اس �ع ��ة م��ن
القانون رق��م  119لسنة 2014م بإصدار
الخطة السنوية 2015/2014م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن تقرير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال � �خ � ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ن �ظ��م ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة –ال �ج��زء ال�ث��ان��ي نظم
الرقابة الداخلية.
البند ال�ح��ادي عشر :م��ا يستجد من
األعمال.

 ..و 3رسائل واردة
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف األوراق
والرسائل  3رسائل واردة جاءت
كالتالي:
 رسالة من رئيس لجنة شؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد يطلب
فيها اح��ال��ة ك�ت��اب وزي ��ر التربية
وزي��ر التعليم العالي بشأن طلب
تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع
مدينة ص�ب��اح ال�س��ال��م الجامعية
(ال � �ش� ��دادي� ��ة) ال� ��ى ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق

العامة بصفتها (كلجنة تحقيق)
وال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ط�ب�ق��ا لنص
املادة ( )58من الالئحة الداخلية.
رس � � ��ال � � ��ة م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
ي �ط �ل ��ب ف �ي �ه ��ا اح � ��ال � ��ة ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وال��دراس��ات التي سبق ان أعدها
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة
ل�ت��واف��ي ال��دي��وان ب��رأي�ه��ا حيالها
واإلج� � ��راءات امل�ت�خ��ذة لتنفيذ ما
ج��اء فيها م��ن ت��وص�ي��ات ف��ي مدة

أقصاها شهران.
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا ال � �ت� ��وص � �ي� ��ة ب� ��أن
تستبعد ال �ت �ع��اق��دات الحكومية
ال �ش ��رك ��ات ال �ت��ي ش� ��اب ت�ن�ف�ي��ذه��ا
للعقود قصور ومخالفات.
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أنجزت تقريرها عن الصيغة المقترحة للرد ورفعته الى مجلس األمة

لجنةالخطاب األميري :أمن الكويت جزء
ال يتجزأ من أمن منظومة مجلس التعاون
أن� �ج ��زت ل �ج �ن��ة م� �ش ��روع ال ��رد
على الخطاب االم�ي��ري الصيغة
امل�ق�ت��رح��ة مل �ش��روع ال �ج��واب على
ال �خ �ط��اب االم� �ي ��ري ال� ��ذي اف�ت�ت��ح
ب��ه دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع
وج��اء ف��ي مقدمة تقرير اللجنة
ما يلي:
تقرير لجنة م�ش��روع الجواب
ع� �ل ��ى ال � �خ � �ط� ��اب األم� � �ي � ��ري دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال� � �ع � ��ادي ال � ��راب � ��ع م��ن
الفصل التشريعي الرابع عشر
ق� ��ال ت �ع��ال��ى «رب اج �ع ��ل ه��ذا
ال� �ب� �ل ��د آم � �ن� ��ا وارزق اه � �ل� ��ه م��ن
الثمرات» صدق الله العظيم
ب �س��م ال �ل��ه وال� �ص�ل�اة وال �س�لام
ع� �ل ��ى رس� � � ��ول ال � �ل� ��ه ص� �ل ��ى ال �ل��ه
عليه وس�ل��م وع�ل��ى آل��ه وصحبه
أجمعني.
ب �ه��دي م��ن ال �ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر
واستمرارا لتقاليدنا الدستورية
التي تأصلت جذورها واصبحت
م ��ن ال �ق �ي��م ال ��راس� �خ ��ة وب��اي �م��ان
ع�م�ي��ق ب��امل �ش��ارك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة في
ت ��وج� �ي ��ه ش� � � ��ؤون ال � ��دول � ��ة ن �ح��و
ص��ال��ح ورف �ع��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن
ي �ط �ي��ب مل �ج �ل��س االم� � ��ة ان ي��رف��ع
ال��ى مقام سموكم وول��ي عهدكم
االم � �ي � ��ن اس� � �م � ��ى آي� � � � ��ات ال� �ش� �ك ��ر
والعرفان على تفضلكم بافتتاح
دور االنعقاد ال��راب��ع م��ن الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر وع�ل��ى
ح �س��ن ت��وج �ي �ه��ات �ك��م ال� �ت ��ي ت�ع��د
نبراسا يسير عليه املجلس باذن
ال �ل��ه ون�ب�ت�ه��ل ال��ى ال �ل��ه ع��ز وج��ل
ب��ال��دع��اء ان ي��دي��م ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ام �ن �ه��ا واس� �ت� �ق ��راره ��ا راج �ي��ن ان
ي ��دي ��م ال� �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى
على سموكم وسمو ولي العهد
االمني موفور الصحة والعافية.
ف� � � � �ق � � � ��د ت� � � � � �ش � � � � ��رف امل � � �ج � � �ل� � ��س
باالستماع الى خطابكم السامي
في جلسة االفتتاح لدور االنعقاد
ال ��راب ��ع م ��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الرابع عشر والتي عقدت بتاريخ
 2015/10/27وف� �ي� �ه ��ا ت �ف��اع��ل
املجلس مع املحاور التي وردت
ف��ي ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي وت�ع��رض
اي �ض��ا ل�ب�ع��ض االم� �ن ��ور االخ ��رى
التي لم ترد في الخطاب االميري
واب ��دى امل�لاح�ظ��ات بشأنها كما
جاء بهذا التقرير.
 -1ال��وح��دة الوطنية ودوره��ا
في أمن الوطن:
يا صاحب السمو :ان املجلس
يقف م��ع دعوتكم الكريمة التي
ت�ح��ض ع�ل��ى ال�ت�م�س��ك ب��ال��وح��دة
الوطنية باعتبارها صمام أمان

جانب من احدى الجلسات في الفصل التشريعي الحالي

ألمن الوطن واملواطن في خضم
م��ا يعصف م��ن ف�تن االره ��اب في
ال �ع��ال��م ع��ام��ة وامل �ن �ط �ق��ة خ��اص��ة
مستحضرين ق��ول ال�ل��ه تعالى:
«واعتصموا بحبل الله جميعا
وال تفرقوا» سورة ال عمران 103
صدق الله العظيم.
وان املجلس يقف وقفة اجالل
واك�ب��ار لجميل موقفكم وعظيم
تعاملك م��ع االح ��داث االج��رام�ي��ة
ال�ت��ي ض��رب��ت بيد ال�غ��در مسجد
االم � ��ام ال� �ص ��ادق وان ت��واج��دك��م
ف ��ي م �ك ��ان االن� �ف� �ج ��ار االم وق �ب��ل
جفاف دماء الشهداء يبقى خالدا
ون �ب��راس��ا ي��رش��دن��ا ال��ى التمسك
ب ��وح ��دت� �ن ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة وش ��اه ��دا
ص� ��ادق� ��ا ع �ل ��ى ال� �ت� �ف ��اف ال �ش �ع��ب
ح��ول قيادته الحكيمة ضد هذه
ال �ج��ري �م��ة ال �ن �ك ��راء وم��رت�ك�ب�ي�ه��ا
ال ��ذي ��ن اس �ت �ح �ل��وا ب �ظ �ل��م وج�ه��ل
وغ��واي��ة دم ��اء االب��ري��اء ال�ش�ه��داء
وهم وقوف بني يدي الله في يوم
جمعة م�ب��ارك��ة ف��ي ش�ه��ر م�ب��ارك
ن�ع��م ي��ا ص��اح��ب ال�س�م��و ان ه��ذه
ال�ج��رائ��م خ�ط��ر يلزمنا ان نكون
وق� ��وف� ��ا ال � ��ى ج��ان �ب �ك��م م��ؤي��دي��ن
ل�ك��ل اج� ��راء ح��اس��م ي�ق�ض��ي على
الفتنة في وكرها بما تحمله من
نذر الفرقة التي ال تقبلها القيم
وامل� �ب ��ادئ واالخ �ل��اق االس�لام �ي��ة
واالنسانية.
 -2األم � ��ن ال��داخ �ل��ي وال��وض��ع
االقليمي حاليا:
لقد تضمن الخطاب السامي
اه� �م� �ي ��ة االن � �ت � �ب ��اه ال � ��ى خ� �ط ��ورة
التغييرات واالحداث التي تجري
من حولنا اقليميا ودوليا والى
ال � ��دع � ��وة ال � ��ى دع � ��م ق � ��وى االم� ��ن
ال��داخ �ل��ي ال �ت��ي ت�م�ث��ل درع� ��ا من
دروع� �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة ف��ي م�م��ارس��ة

نشاطها والضرب بيد من حديد
على كل يد عابثة ونفس مجرمة
ال ت��ري��د خ �ي��را ل��وط �ن �ن��ا ال �غ��ال��ي
فيؤكد املجلس ان االمن الداخلي
ه ��و م �ح��ور االس� �ت� �ق ��رار ح �ي��ث ال
استقرار بال أمن.
 -3دور أج � � � �ه� � � ��زة ال � � ��دول � � ��ة
ومؤسساتها في حفظ األمن:
ل ��ذل ��ك ف � ��ان امل� �ج� �ل ��س ب �ج��ان��ب
الحكومة ف��ي ك��ل تشريع يهدف
ل �ح �م��اي��ة االم � ��ن ال� �ع ��ام ب��أس �ل��وب
ت �ت �ج �س��د ف �ي��ه روح امل �س��ؤول �ي��ة
ويكفل تحقيق االهداف الوطنية
ب � �م � ��ا ت � �ت � �س� ��م ب � � ��ه م � � ��ن ال � �ج� ��دي� ��ة
واملثابرة استكماال لجهود وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال�ت�ص��دي للجرائم
وض� � �ب � ��ط م ��رت� �ك� �ب� �ي� �ه ��ا وال أدل
ع�ل��ى ذل ��ك ال �ن �ج��اح ال ��ذي حققته
اجهزة الدولة بتضافر جهودها
وتعاونها في سرعة الكشف عن
مرتكبي جريمة تفجير مسجد
االمام الصادق وتبعها اكتشاف
بقية الخاليا االرهابية بانواعها
ون��واي��اه��ا ال�ت�خ��ري�ب�ي��ة املختلفة
ال� �ت ��ي م� ��ا ك ��ان ��ت اال ل �ت �س �ت �خ��دم
ل �ل�اض ��رار ب��ال��وط��ن واس� �ت� �ق ��راره
وامل�ج�ل��س وان ك ��ان ي�ش�ي��د بهذه
االن �ج��ازات وال�ج�ه��ود ال��واض�ح��ة
ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وب�ق�ي��ة اج�ه��زة
ال ��دول ��ة وخ ��اص ��ة وزارة ال��دف��اع
فانه يحث على ان تقوم بجانبها
بمزيد م��ن ال�ج�ه��ود ف��ي مكافحة
الظواهر االجرامية التي ظهرت
م � ��ؤخ � ��را وع� �م� �ل ��ت ف � ��ي االت � �ج� ��ار
ب ��امل �خ ��درات وامل� ��ؤث� ��رات العقلية
التي اطاحت بالكثير من الشباب
ما يتطلب التشديد على املنافذ
ال� �ح ��دودي ��ة ب �م��ا ي ��دع ��م ال �ق �ض��اء
على ه��ذه ال�ظ��واه��ر املخلة بأمن
استقرار الوطن.

 -4األم� � ��ن وس � �ي� ��ادة ال �ق��ان��ون
وااللتزام بمبادئ الدستور:
ان ام� ��ن ال ��وط ��ن وس�ل�ام� �ت ��ه ال
ي �م �ك��ن ان ت �ت ��واف ��ر اال ب��اح �ت��رام
وس� � �ي � ��ادة ال � �ق� ��ان� ��ون واالل� � �ت � ��زام
باملبادئ واملكاسب الدستورية
وف� ��ي خ �ط��اب �ك��م ال �س��ام��ي ت��أك�ي��د
ه��ذه االس ��س ال �ت��ي ت�ش�ك��ل حجر
ال� ��زاوي� ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل الس �ي��اس��ي
واالج � � � �ت � � � �م� � � ��اع� � � ��ي ف � � � ��ي ال� � � � � ��دول
وامل �ج �ت �م �ع��ات ال �ت��ي ت �ه��دف ال��ى
تطوير مؤسساتها واملحافظة
على ترشيخ املفاهيم واملضامني
ف � ��ي امل � �م � ��ارس � ��ة ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة
والعمل بها وف��ق م�ب��ادئ العدل
وامل �س��اواة وال��رف��اه�ي��ة لكل اف��راد
امل �ج �ت �م��ع وت �ح �ق �ي��ق م �ص��ال �ح��ه
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وف � ��ق اط � � ��ار ق��ان��ون��ي
ودس � � � �ت � � � ��وري واض � � � � ��ح امل � �ع ��ال ��م
وم � �ح � �ت ��رم ال� � � �ق � � ��رارات وم �ك �ت �م��ل
ال � � �س � � �ي� � ��ادة م� �ح� �ق� �ق ��ا ال� �ح� �م ��اي ��ة
والرعاية لكل املواطنني.
الكويت عضو فاعل
في جسد مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
 -1دع� � � � ��م م� � �س� � �ي � ��رة م �ج �ل��س
التعاون الخليجي:
يا صاحب السمو :لقد أكدتم
أن امن الكويت جزء ال يتجزأ من
ام ��ن م�ن�ظ��وم��ة م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة وان كل
ت� �ه ��دي ��د ي �س �ت �ه��دف ام � ��ن اح� ��دى
دول امل �ج �ل��س ان �م ��ا ه ��و ت�ه��دي��د
الم � ��ن ال� �ك ��وي ��ت وس ��ائ ��ر اع �ض��اء
امل� �ن� �ظ ��وم ��ة وان االض � �ط� ��راب� ��ات
االقليمية ك��ان��ت م��وج��ودة دوم��ا
م �ن��ذ ن� �ش ��وء م �ن �ظ��وم��ة امل �ج �ل��س
اال انها لم تواجه ه��ذا القدر من
ال �ت �ح��دي��ات االق �ل �ي �م �ي��ة ك �م��ا هو

ال �ح��ال ال �ي��وم وي�ظ�ه��ر ه��ذا جليا
حني تعرض امن اململكة العربية
السعودية للتهديد فتداعت دول
مجلس ال�ت�ع��اون للمشاركة في
عاصفة الحزم التي قادها خادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود لحماية
أمن اململكة ودفاعا عن الشرعية
ف � ��ي ال� �ي� �م ��ن م � ��ا ي� �ج� �س ��د م �ت��ان��ة
العالقات وقوة التالحم بني قادة
وشعوب دول املجلس.
 -2املصير وال�ت��اري��خ املشترك
لدول مجلس التعاون الخليجي:
ان املجلس يؤكد الوقوف الى
ج��ان �ب �ك��م ف� ��ي ج� �ه ��ودك ��م م�م�ث�لا
ل� � �ط � ��وائ � ��ف ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال ��وح ��دة الخليجية
وال �ت��ي ي ��رى امل�ج�ل��س ان �ه��ا واق��ع
اس �ت �ح �ق��اق��ي ي �ت��وج��ب االه �ت �م��ام
وامل �ت��اب �ع��ة ل �ت �ل��ك ال �ج �ه��ود ال�ت��ي
تعبر عن صحيح املوقف الحالي
ملسيرة دول مجلس التعاون كما
ي��أم��ل املجلس ان ت�ك��ون ال��وح��دة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ن� �م ��وذج ��ا م�ت�ك��ام�لا
ل�ل�ن�م��و ي��رت �ك��ز ع �ل��ى م ��ا تمتلكه
هذه الدول من مقومات طبيعية
وب �ش��ري��ة ت �ش �ك��ل ع �ص��ب ال �ت �ق��دم
واالرتقاء كما يدعم مجلس االمة
م��ا م��ن شأنه تطوير مشروعات
ال �ت �ن �م �ي��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة وت �ح �ق �ي��ق
امل� � �ص � ��ال � ��ح امل � �ش � �ت � ��رك � ��ة ل � �ل � ��دول
وال� �ش� �ع ��وب ف ��ي م �س �ت �ق �ب��ل اك �ث��ر
استقرارا ورخاء.
األوضاع االقتصادية الحالية
والمسؤولية الوطنية المشتركة

 -1واقع االقتصاد الوطني:
ان قضايا االقتصاد الوطني
تتطلب ايجاد منهجية واضحة
ت � ��واك � ��ب ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال� �ع ��امل� �ي ��ة
امل�ت�س��ارع��ة ال�ت��ي ت�ن��ذر بمخاطر
اقتصادية ال يستهان بها في ظل
م��ا يشهده العالم م��ن انخفاض
ف��ي اس �ع��ار ال�ن�ف��ط بنسب بالغة
ال� � �خ� � �ط � ��ورة وم � � ��ا ي� �ق ��اب� �ل ��ه ه� ��ذا
االنخفاض من ارتفاع في اسعار
ال�س�ل��ع وامل� ��واد وال �خ��دم��ات فقط
اص � �ب� ��ح م � ��ن ال � � �ض� � ��روري ال� �ي ��وم
اع � � ��ادة ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال��دخ��ل
ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي ن�م��و االي � ��رادات
غير النفطية في ميزانية الدولة
ل �ض �م��ان م ��واج �ه ��ة ح � ��االت ع��دم
االس�ت�ق��رار االق�ت�ص��ادي وتفعيل
ال� �ي ��ات ال �ع �م��ل امل �ن �ت��ج وال �ف �ع��ال
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المجلس يؤيد الحكومة في كل تشريع يهدف إلى حماية األمن العام

الحكومة مطالبة بوضع الخطط الكفيلة
بمعالجة االختالالت االقتصادية
تتمة المنشور ص08
ب �ي�ن ال �س �ي��اس��ة امل ��ال� �ي ��ة ل �ل��دول��ة
وامل � � �ج� � ��االت االخ � � � ��رى ال � �ت� ��ي م��ن
ش��أن �ه��ا االس � �ه� ��ام ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
م �ش �ك �ل��ة االع� � �م � ��اد ع� �ل ��ى م �ص��در
واح� � � ��د ل� �ل ��دخ ��ل وال س �ي �م ��ا ف��ي
مجاالت االستثمار واالستفادة
م� � ��ن امل� � ��داخ � � �ي� � ��ل االخ � � � � � ��رى غ �ي��ر
النفطية باالضافة الى السيطرة
على ح��رك��ة الطلب االستهالكي
واي�ج��اد م�ص��ادر اخ��رى حقيقية
ل �ل� �ح �ك ��وم ��ة وت� ��رش � �ي� ��د االن � �ف� ��اق
بشكل عام وايجاد آليات علمية
وواق �ع �ي��ة م��دروس��ة ض�م��ن خطة
برنامج عمل الحكومة.
 -2معالجة النمط االستهالكي
ال� � �ش � ��ائ � ��ع ح� �ك ��وم� �ي ��ا وش �ع �ب �ي ��ا
وح � �م� ��اي� ��ة امل� �س� �ت� �ه� �ل ��ك وض� �ب ��ط
السوق املحلي:
ك�م��ا ان��ه م��ن ال �ض��روري وض��ع
س� �ي ��اس ��ات ت �ت �س��م ب��امل �س��ؤول �ي��ة
وال � � � �ج� � � ��دوى ل� �ض� �ب ��ط ال� �س� �ل ��وك
االس �ت �ه�ل�اك ��ي س� � ��واء ل�ل�ح�ك��وم��ة
او ل �ل �ش �ع��ب وت� �غ �ي� �ي ��ر ال �ث �ق��اف��ة
االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة ال� �ش ��ائ� �ع ��ة ال �ت��ي
م� � ��ن ش� ��أن � �ه� ��ا ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال � ��دول � ��ة
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�خ�س��ائ��ر وتضييع
ف ��رص ج� ��ادة ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ا في
م � �ج� ��االت م� �ت� �ع ��ددة ف� ��ي ت�ن�م�ي��ة
ال ��دول ��ة وامل �ج �ت �م��ع ك �م��ا يتطلب
االم��ر ضبط التغيير ف��ي اسعار
ال� �خ ��دم ��ات وال� �س� �ل ��ع ال� �ي ��ت ت�ق��ع
على امل��واط��ن عندما يتم تغيير
سياسة الدولة في اي جانب من
ال��دع��وم وع ��دم ت��أث�ي��ر املستهلك
وذل��ك ب��وض��ع آل�ي��ات وسياسات
رقابية صارمة وج��ادة ومتابعة
ل� �ح ��رك ��ة االس � � �ع � ��ار ف � ��ي ال� �س ��وق
ب �م��ا ي �ح �م��ي اص� �ح ��اب ال ��دخ ��ول
امل � �ح� ��دودة ل�ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار
ال� �ف� �ع� �ل ��ي ل�ل��اس � �ع� ��ار م � ��ن خ �ل�ال
ضبط ومراقبة االسواق وحماية
امل �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن وم � �ن ��ع االح� �ت� �ك ��ار
واط�ل�اق املنافسة ل��رف��ع معدالت
االنتاج الوطني وتنويعها.
 -3االستثمار البشري كقيمة
م �ض ��اف ��ة ل �ل ��وط ��ن م �ق ��اب ��ل ت�ق�ل��ب
أسعار النفط عامليا:
ك �م��ا ت �ف �ض �ل �ت��م ف� ��ي خ �ط��اب �ك��م
السامي فان االستثمار البشري
اه��م بكثير من كل االستثمارات
االخ� � � ��رى وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ت ��ذب ��ذب
وع � ��دم اس� �ت� �ق ��رار اس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
ع� ��امل � �ي� ��ا ان م� �ق ��ام� �ك ��م ال� �س ��ام ��ي
وم �ك��ان �ت �ك��م ال �ع��امل �ي��ة وت �ق �ل��دك��م
م ��رك ��ز ال� � �ص � ��دارة وال � ��ري � ��ادة ف��ي

لقطة من احدى الجلسات

ق � �ي� ��ادة ال� �ع� �م ��ل االن � �س ��ان ��ي ل�ه��و
مثال جلي على ترسيخ االيمان
ب��اه �م �ي��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ب �ش��ري
ودوره ف� ��ي ح� ��ل خ � �ط� ��ورة ع ��دم
استقرار اسعار النفط وما لذلك
م ��ن ك �ب �ي��ر االث� � ��ر ف ��ي االق �ت �ص��اد
املحلي اذا لم يكن هناك اهتمام
على مستوى رس�م��ي بالعنصر
ال�ب�ش��ري ورغ ��م ان ال��دول��ة تنفق
الكثير م��ن االم ��وال ف��ي مجاالت
ع� � ��دة ت � �ه ��دف ف� ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة ال ��ى
خ��دم��ة ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري اال ان
املهم ليس الخدمة بقدر م��ا هو
ال �ب �ن��اء ال �ح �ق �ي �ق��ي واالس �ت �ث �م��ار
االم� �ث ��ل ل �ل �ث��روة ال �ب �ش��ري��ة ال �ت��ي
ج��اء دوره ��ا لخدمة ال��وط��ن ورد
ال�ج�م�ي��ل ل��ه ورف ��ع ش��أن��ه وحفظ
مكانته وحمايته.
 -1استكمال ج�ه��ود االص�لاح
االقتصادي وتحقيق اهدافه:
م��ا ورد ف��ي خطابكم السامي
ج� � ��اء ل� �ي ��ؤك ��د ادراك � � �ك� � ��م ال �ك �ب �ي��ر
اله� �م� �ي ��ة م �ع ��ال �ج ��ة االخ � �ت�ل��االت
االق �ت �ص��ادي��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
وم � � � �ص� � � ��ادره ب � �ك� ��ل ح � � ��زم وق� � ��وة
ف�ق��د ب�ل�غ��ت ال�ك�ل�ف��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ذروتها مع استمرار عدم وجود
رؤي � � ��ة اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة واض� �ح ��ة
للتعامل مع احتماالت مواجهة
ازمات اقتصادية حادة مستقبال
وغياب تحقيق املعالجة الفعلية
والحقيقية مل�ص��ادر االس�ت�ن��زاف
االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي م � � ��ع اس� � �ت� � �م � ��رار
االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ي م� �ص ��در وح �ي��د
ل� �ل ��دخ ��ل وت � �ن� ��ام� ��ي االل � �ت� ��زام� ��ات
امل ��ال� �ي ��ة م ��ع ع � ��دم وج� � ��ود زي � ��ادة
مناسبة بااليرادات.
 -2م � �ع� ��ال � �ج� ��ة االخ � � � �ت � �ل ��االت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ودور ال �ح �ك��وم��ة
مجلس االمة والشعب:

ج �م �ي �ع �ه��م ش� ��رك� ��اء ف� ��ي ب �ن��اء
ال � ��وط � ��ن واس� � �ت� � �م � ��رار رف��اه �ي �ت��ه
ومتانة اقتصاده اال انه رغم ذلك
ف� ��ان ال �ح �ك��وم��ة ك��ون �ه��ا امل�ه�ي�م��ن
واملنفذ لخطة الدولة واملسؤولة
ع �ن �ه��ا ي �ج��ب ان ت � �ب ��ادر وت �ض��ع
ال �خ �ط��ط وال� �ت� �ص ��ورات ال�ك�ف�ي�ل��ة
ب �م �ع��ال �ج��ة االخ � � �ت �ل ��االت اي �ن �م��ا
وج � � � ��دت وع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م ��راق� �ب ��ة وم �ح ��اس �ب ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ووضع التشريعات الالزمة التي
من شأنها معالجة قصور الدور
ال�ت�ش��ري�ع��ي وال��رق��اب��ي وف��ق ق��در
كبير من املسؤولية وخاليا من
االع �ت �ب��ارات ال�ت��ي ق��د تعيق هذه
امل�س��ؤول�ي��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى توفير
دع ��م ش�ع�ب��ي وط �ن��ي ي�ن�ط�ل��ق من
املصلحة الوطنية العليا.
 -3ح� ��ل م �ش �ك�ل�ات امل ��واط �ن�ي�ن
ومعالجة قضاياهم وفق االيمان
ب��أن مصلحة الوطن تتقدم على
كل مصلحة:
ل ��م ي �ه �م��ل خ �ط��اب �ك��م ال �س��ام��ي
ق�ض��اي��ا وه �م��وم امل��واط��ن ودوره
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال � ��دول � ��ة وت �س �خ �ي��ر
ع� �م� �ل� �ه ��ا ل �ل�اه � �ت � �م ��ام ب ��امل ��واط ��ن
وتسخير جميع العقبات التي قد
تواجهه في وطنه وخارج وطنه
وتأكيدا لذلك دورك��م ال�ب��ارز في
م�ت��اب�ع��ة امل�ح�ت�ج��زي��ن الكويتيني
في غوانتانامو و طوال سنوات
االح � � �ت � � �ج� � ��از وت � �س � �خ � �ي� ��ر ك ��اف ��ة
الجهود وال��وس��ائ��ل والسبل في
تحقيق االفراج عنهم وارجاعهم
ال� ��ى ارض ال ��وط ��ن س ��امل�ي�ن ه��ذا
الدور الذي لم يتوقف قط وانتم
ع �ل��ى س ��دة ال �ح �ك��م وامل �س��ؤول �ي��ة
فقد كانت الكويت وأهلها على
رأس مسؤولياتكم وأولوياتكم

جعلها ال�ل��ه ف��ي م�ي��زان اعمالكم
وإن� � ��ه ألم � ��ر ع �ظ �ي��م وم �س��ؤول �ي��ة
كبرى خصكم الله بها ونتوجه
للمولى عز وج��ل في ه��ذه األي��ام
امل �ب��ارك��ة ب��أن يحفظكم ويحفظ
ال � �ك ��وي ��ت وأه � �ل � �ه ��ا م � ��ن ك � ��ل ش��ر
وي �ج �ع �ل �ك��م م �ف �ت��اح��ا ل �ك ��ل خ�ي��ر
ومغالقا لكل شر.
ث ��ان� �ي ��ا  -امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
رك� � � ��زت ع �ل �ي �ه��ا ل �ج �ن ��ة م� �ش ��روع
ال �ج��واب على ال�خ�ط��اب األم�ي��ري
باإلضافة الى ما ورد به:
 - 1القضية اإلسكانية:
رغ � � � ��م ت � � �ك � � ��رار ال� � �ح � ��دي � ��ث ع��ن
القضية االس�ك��ان�ي��ة واع�ت�ب��اره��ا
م � � �ح� � ��ور اه� � �ت� � �م � ��ام ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن
التشريعية والتنفيذية ملا تمثله
من هاجس ط��ول االنتظار الذي
ي�ق��ف ام ��ام ك��ل م��واط��ن مستحق
ل�ه��ا ك�م��ا ان�ه��ا أض�ح��ت قضية ال
تستعصي على الحل فقد وجدت
الحكومة بتعاونها مع املجلس
أس� ��س ال� �ح ��ل وت �ف �ع �ي��ل االن� �ج ��از
وم �ع��ال �ج��ة ح��اس �م��ة ل�ل�غ��ال��ب من
م �ش �ك�ل�ات �ه��ا ف� ��وف� ��رت االراض � � ��ي
ووض� �ع ��ت ال� �ق ��وان�ي�ن ب��ال �ت��واف��ق
ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ف�ش�ه��دت جميع
قطاعاتها ان �ج��ازا غير مسبوق
وت � �ض� ��اع � �ف� ��ت م� � �ش � ��اري � ��ع امل� � ��دن
السكنية متكاملة الخدمات بما
ص��اح��ب ذل��ك م��ن ت��وف�ي��ر العديد
من املواقع الخالية من العوائق
بتعاون بناء بني قطاعات الدولة
حتى تحققت زي��ادة التوزيعات
على مستحقي الرعاية السكنية
من  2500وحدة سكنية الى اكثر
م ��ن  12.700وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة في
س�ن��وات متتالية ال�ت��وزي��ع ب��ذات
القدر من الجهود .وجاء التعاون
ب�ي�ن امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة ث�م��رة

للجهود املميزة ملعالجة القضية
ب� �ت� �غ� �ي ��ر ال � �ن � �ظ� ��رة ف � ��ي س �ي��اس��ة
االن �ف ��راد ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى تنفيذ
امل �ش��اري��ع ال ��ى م �ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ال �ف��اع �ل��ة ب �م��ا ل��دي��ه من
ام �ك��ان��ات ف�ن�ي��ة وم��ال �ي��ة واداري� ��ة
أدى إل � � ��ى م� ��زي� ��د م � ��ن االن � �ج� ��از
والعمل ال�ج��اد إلن�ه��اء ومعالجة
القضية االسكانية.
وك ��ل ذل ��ك ال ي�ت�ط�ل��ب ال��وق��وف
اك �ت �ف��اء ب �م��ا ت�ح�ق��ق ب��ل يستلزم
االمر استمرار العمل على ايجاد
ال�س�ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة مل��زي��د م��ن حشد
الطاقات والجهود.
وي � ��رى امل �ج �ل��س ان م ��ا ي��دع��م
تلك الجهود وضع آلية اجراءات
فاعلة إلشراك القطاع الخاص في
تنفيذ امل�ش��اري��ع االس�ك��ان�ي��ة بما
يحقق مزيدا من العمل والحسم
ويسهم في تخفيف العبء املالي
واالداري ع� ��ن ال � ��دول � ��ة وي ��دع ��م
ف ��ي ذات ال ��وق ��ت ن �ش��اط ال�ق�ط��اع
الخاص العقاري واالستثماري
وي � �ش� ��دد امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال� �ت ��زام
الجهات ذات الصلة بإزالة ما قد
يوجد في كل مشروع من عوائق
في وقت محدد لتنفيذ املشاريع
وبما ال يعوق أو يؤخر االنجاز.
 - 2الرعاية الصحية:
ي� ��أت� ��ي االه � �ت � �م� ��ام ب ��ال ��رع ��اي ��ة
ال�ص�ح�ي��ة ك��ون�ه��ا ال��رك �ي��زة األه��م
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال��وط��ن وامل��واط��ن
وت�ح�ق�ي�ق��ا ل��ذل��ك أل� ��زم ال��دس �ت��ور
ال� � ��دول� � ��ة ب ��ال� �ع� �ن ��اي ��ة ب��ال �ص �ح��ة
العامة ووسائل الوقاية والعالج
وم �ك��اف �ح��ة األوب � �ئ� ��ة واألم� � ��راض
وامل�ج�ل��س ي �ق��در م��وق��ف سموكم
ال� �ك ��ري ��م ب ��امل �س ��ارع ��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ب ��رن ��ام ��ج ال �ت��وس �ع��ة ال �س��ري��ري��ة
واإلس� � ��راع ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ب �ن��اء مستشفيات
وغ� �ي ��ره ��ا ك� �م ��ا ي� ��دع� ��و امل �ج �ل��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � � ��ى دع � � ��م س �ي��اس��ة
ت� �ط ��وي ��ر أداء وع� � � ��دد ال� � �ك � ��وادر
الطبية لعالج الحاالت الخاصة
داخ � � ��ل امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� ��راك� ��ز
ال �ط �ب �ي��ة م �م��ا ي � ��ؤدي ال ��ى تقليل
اإلن �ف��اق ال�ع��ام الب�ت�ع��اث املرضى
ل� �ل� �ع�ل�اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ك� �م ��ا ي��دع��م
ان �ت �ق��ال ال �خ �ب��رات ال ��ى ال�ع��ام�ل�ين
في مجال التخصص لهذا املرفق
الحيوي حتى تصل خدماته الى
امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي ال ��ذي يتطلبه
اداء الوزارة.

التتمة ص10
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المجلس يدعم تطوير الخدمات الصحية
لتقليل اإلنفاق على العالج بالخارج
تتمة المنشور ص09
إن املجلس يدعو الحكومة الى
سرعة تفعيل خطط التنمية التي
وضعتها ال�ح�ك��وم��ة م�م��ا يحقق
رواف��د ج��دي��دة لتقديم الخدمات
الصحية ل�ل�م��واط��ن وامل�ق�ي��م كما
ي��دع��و ال ��ى االه �ت �م��ام ب��امل�ن�ش��آت
واملباني الصحية كاملستشفيات
ومراكز العالج واملجلس ب��دوره
س � �ي � �ق ��ف م� � ��ع ك� � ��ل م� � ��ا ي �ت �ط �ل �ب��ه
ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي حتى
ي �ص��ل ب��ال �خ��دم��ة ال �ص �ح �ي��ة ال��ى
الطموحات املأمولة أو طموحات
أبناء هذا الوطن.
 - 3التربية والتعليم:
إن التقدم الهائل الذي يشهده
العالم في السنوات األخيرة في
ش �ت��ى ال �ع �ل��وم وامل � �ع� ��ارف م ��رده
ال � ��ى ق� �ط ��اع ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
ف�لا يمكن ان يتم ت�ط��ور بلد من
ال�ب�ل��دان ب�ن�ظ��ام تعليمي ضعف
وال �ع �ل��م س �ل�اح األم� ��م وس�ب�ي�ل�ه��ا
ال��ى ال�ت�ق��دم وال��رق��ي وي��رف��ع الله
ب ��ه االم� � ��م درج � � ��ات ع �ل��ى وع �ل �ي��ه
ف� ��إن امل �ج �ل��س ي �ض��ع ت �ح��ت نظر
ال � �ح � �ك ��وم ��ة االل� � � �ت � � ��زام ب ��زح� �ك ��ام
الدستور في االهتمام بالعملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ك �م��ا ي��ؤك��د امل�ج�ل��س
ض��رورة اي�ج��اد الحكومة حلوال
ل �ل �ت��ده��ور امل �س �ت �م��ر وامل �ل �ح��وظ
ل �ن��وع �ي��ة وم �س �ت��وي��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
العام والعالي وعلى ضرورة حل
مشكالت القبول ف��ي الجامعات
وال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د ك�م��ا ي��دع��و
املجلس وزارة التربية والتعليم
ال � ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى رب � ��ط م �ن��اه��ج
التعليم وتطويرها وفقا لحاجة
ال �س��وق وان ي�ك��ون ل��دى ال ��وزارة
خطط لتوجيه امل�خ��رج��ات نحو
ت �خ �ص �ص��ات ت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات
سوق العمل ما يرفع عن الدولة
ع� ��بء ال �ت��وظ �ي��ف ال � ��ذي ت�ش�ك��وه
دائما.
 - 4قضايا الشباب والرياضة:
ت � �ش � �ك� ��ل ق� � �ض � ��اي � ��ا ال � �ش � �ب� ��اب
اهتماما متكامال من السلطتني
وب �ه��ذا االه �ت �م��ام ت�ت�ج�ل��ى ص��ور
التنمية وجوهرها االنسان الذي
ي �ع��د م � �ح ��ورا وس �ب �ي�ل�ا وداف� �ع ��ا
لتحقيقها مما يفيد مستقبلهم
وحياتهم لتنهض ال�ب�لاد بقوة
سواعد ابنائها واملجلس يؤكد
انه بالتعاون املشترك في تبني
الحكومة رؤى املجلس في انشاء
وزارة م �ت �خ �ص �ص ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة تدعم نشاطا وتمنحه

لقطة من احدى الجلسات

ما يستحق من اهتمام وفي دور
االنعقاد الثالث للمجلس صدر
العديد من التشريعات الداعمة
لتطوير النشاط الرياضي ومنها
اصدار القوانني  100لسنة 2015
ب��إن�ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
وال �ق ��ان ��ون رق ��م  97ل�س�ن��ة 2015
بإنشاء الهيئة العامة للرياضة
م � � ��ن اج� � � � ��ل ت � �خ � �ص � �ي� ��ص ه �ي �ئ ��ة
م�س�ت�ق�ل��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا وي�ت�ح�ق��ق
بهما توفير االم�ك��ان�ي��ات الفنية
واالداري� � � � � � ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
تغيير يعطي الحياة الرياضية
م �ن �ه��اج��ا ج� ��دي� ��دا ي �ع �ي��د ل ��دول ��ة
الكويت مكانمتها في البطوالت
ال�ع��امل�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة
م �ت��وج��ة ب ��ان� �ت� �ص ��ارات ش�ب��اب�ه��ا
عالية اعالمها خفاقة بني اعالم
ال � ��دول واالم � ��م .وي �ب �ق��ى امل�ج�ل��س
الى جانب الحكومة في ضرورة
اتخاذ كافة االجراءات إزاء االزمة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ج �ل��ت خ�ل�ال
اآلون� � ��ة االخ � �ي ��رة وأدت ل�لأس��ف
الى صدور قرار اللجنة األوملبية
الدولية واللجنة األوملبية لكرة
ال � �ق� ��دم وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل �ن �ظ �م��ات
واالتحادات الرياضية الى وقف
النشاط الرياضي.
ال يخفى أن أيادي خفية عابثة
ب �م�ع �ت �ق��دات ش �ب��اب ال ��وط ��ن أدت
وس��ان��دت ق��رار اللجنة األوملبية
ال��دول�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي لكرة
ال� �ق ��دم (ال �ف �ي �ف ��ات) ال � ��ذي اص ��اب
ق�ط��اع��ات ال�ش�ب��اب ب��اإلح �ب��اط لم
ي�ك��ن ق ��رار اإلي �ق��اف م��ؤث��را ل��ذات��ه
ولكن ما أص��اب النفس باألسى
ان ع��ززه دع��م واع�م��ال وتدخالت
ممثلي دول ��ة ال�ك��وي��ت وه�م��ا كل
من رئيس املجلس األوملبي ومعه
رئيس اللجنة األوملبية الكويتية

واس �ت �خ��دام �ه �م��ا ه ��ذه امل�ن��اص��ب
إلح � � ��داث ض �غ��ط س �ي��اس��ي غ�ي��ر
مبرر وما ترتب عليه من حرمان
الالعبني والجمهور من النشاط
ال� ��ري� ��اض� ��ي وم� �ت ��اب� �ع� �ت� �ه ��ا ع �ل��ى
امل �س �ت��وي�ين االق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
ع �ل��ي ح ��د س� � ��واء ول ��ذل ��ك ي �ش��دد
امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق� �ي ��ام ال �ح �ك��وم��ة
بمسؤولياتها تجاه ه��ذا القرار
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى م� �ك ��ان ��ة وح� �ق ��وق
شبابها وان ينهض املسؤولون
عن الرياضة الى وضع االمر في
صحيح نصابه وإظهار الوقائع
واالح ��داث ام��ام الجميع ووض��ع
ك ��ل م �س��ؤول��ة وم �ح��اس �ب �ت��ه عما
يكون قد اقترف في حق الكويت
ورغ��م إي�ق��اف النشاط الرياضي
ال �ك��وي �ت��ي إال أن ه � ��ذا اإلي� �ق ��اف
ل ��ن ي �ث �ن��ي ال� �ش� �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع� ��ن االس � �ت � �م� ��رار ف��ي
العطاء وتمثيل الكويت التمثيل
املشرف في املحافل الدولية.
 - 5دور ال �ث �ق��اف��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ال� �ه ��ادف ��ة وال� �خ� �ط ��اب ال �ح �ك��وم��ي
اإلع �ل�ام ��ي ف ��ي ت �ع��زي��ز امل��واط �ن��ة
السليمة:
ت �ل �ع��ب ال� �ث� �ق ��اف ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
باإلضافة الى الرسالة االعالمية
للخطاب ال�ح�ك��وم��ي دورا مهما
ف ��ي ت �ع��زي��ز امل ��واط� �ن ��ة ال�س�ل�ي�م��ة
وت� � ��رس � � �ي� � ��خ م � � � �ب� � � ��ادئ وأس� � � ��س
ال �ت �ع��اون وت �ق �ب��ل اآلخ� ��ر وق �ب��ول
الرأي والرأي األخر بدون تطرف
وإق �ص��اء ل�لآخ��ر .ال �ك��وي��ت كانت
وما زالت منارة للثقافة والحرية
وال �ت �ف ��اع ��ل االج �ت �م ��اع ��ي امل �ب �ن��ي
على التعاون واالحترام واالتزان
م��ا يميز املجتمع وأض�ف��ى عليه
صفة املحبة والتعاون والتراحم
وق�ب��ول االخ��ر متوارثني ذل��ك من

األج � ��داد ل�ي�س�ت�م��ر ب �ه��ا ك��ل جيل
م��ؤم��ن ب �ت��راث األج � ��داد وأص��ال��ة
امل �ج �ت �م��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي .وامل �ج �ل��س
ي��ؤك��د ض� ��رورة وأه�م�ي��ة الثقافة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال � �ت� ��ي م� ��ن ش��أن �ه��ا
ح� � �ف � ��ظ امل � �ج � �ت � �م� ��ع وت � �م� ��اس � �ك� ��ه
ام� ��ام م� �ح ��اوالت ال� �س ��وء ال �ت��ي ال
ت��ري��د خ �ي��را ب �ن��ا .وك ��ذل ��ك ي��ؤك��د
املجلس أن يكون ألجهزة الدولة
الحكومية دور أكثر في تحديد
ال �خ �ط ��اب ال �ح �ك��وم��ي اإلع�ل�ام ��ي
ال ��ذي ي�ح�ق��ق امل��واط �ن��ة السليمة
في أبهى غاياتها وجوهرها.
 - 6ت ��أك� �ي ��د أه� �م� �ي ��ة األس � � ��رة
وح �م ��اي ��ة ال� �ف ��رد وامل �ج �ت �م��ع م��ن
اآلف� ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي تهدد
كيان املجتمع:
ال يختلف اث �ن��ان ع�ل��ى اهمية
االس� � � � ��رة ودوره � � � � ��ا ف � ��ي ح �م��اي��ة
االف��راد مما يهددهم من مخاطر
قد تنسف كيان االسر وتحطمها
وما يترتب على ذلك من انهيار
ل �ل �م �ج �ت �م��ع وال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ع��ال �ي��ة
للمعالجة ف��ي ح��ال ل��م تتحصن
االس � � � ��رة وت� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ح �م��اي��ة
اف� � ��راده� � ��ا م� ��ن ج �م �ي��ع امل �خ��اط��ر
س� ��واء ال �ف �ك��ري��ة او االج�ت�م��اع�ي��ة
او اإلدم � ��ان� � �ي � ��ة او غ� �ي ��ره ��ا م��ن
اآلف� ��ات ال �ت��ي ت��زع��زع االس �ت �ق��رار
األس � � ��ري واالج� �ت� �م ��اع ��ي ول��ذل ��ك
ت�ن�ب��ه امل�ج�ل��س أله�م�ي��ة ال�ق��وان�ين
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��األح� ��داث وم�ح�ك�م��ة
األس� � ��رة وغ �ي��ره��ا م ��ن ال �ق��وان�ي�ن
ال �ت��ي ت��دع��م دور االس� ��رة كونها
حجر الزاوية في املجتمع.
 - 7حماية املال العام ومكافحة
الفساد:
إن ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام للدولة
وال �ح �ف��اظ ع�ل�ي��ه ي�م�ث��ل ه��اج�س��ا
لدى املجلس للحفاظ على موارد

ال��دول��ة واقتصاديتها واملجلس
إذا أص � ��در ق ��ان ��ون رق� ��م  1لسنة
 1993ف��ي ش ��أن ح�م��اي��ة األم ��وال
ال� �ع ��ام ��ة ك� ��أس� ��اس ل �ت �ش��ري �ع��ات
اخ� � ��رى ت� � ��ؤدي دوره � � ��ا ف� ��ي ذات
االت� �ج ��اه ف�ي�ج��ب ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
م ��واج� �ه ��ة م � �ص ��ادر إه � � ��دار امل ��ال
ال �ع��ام وال� �ض ��رب ب �ي��د م��ن ح��دي��د
لكل من تسول له نفسه باالعتداء
على املال العام وقضايا الفساد
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب ��ات� �خ ��اذ اج� � � ��راءات
ص � ��ارم � ��ة ب� �م�ل�اح� �ق ��ة امل �ف �س��دي��ن
وتقرير عقوبات رادع��ة لكل من
يثبت ت��ورط��ه ف��ي ه��ذه القضايا
وم � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال � �ف � �س � ��اد وت �ق �ي �ي��م
استخدام الذمة املالية للعاملني
ف � ��ي اج � �ه � ��زة ال � ��دول � ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة
واتخاذ ضغوط جادة في تطبيق
ه� � ��ذه ال � �ق� ��وان�ي��ن ع� �ل ��ى ال �ج �م �ي��ع
وعلى حد سواء ما يؤدي دائما
ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق خ �ط ��وات اي�ج��اب�ي��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وم � �ظ ��اه ��ره
واركانه خصوصا بعد انضمام
دول��ة الكويت لالتفاقية الدولية
ملكافحة الفساد.
الخاتمة

إن امل �ج �ل��س وه ��و ي��رف��ع مل�ق��ام
سموكم هذا الجواب انما يعززه
م��ن آم ��ال ف��ي تحقيق م��ا يصبو
ال�ي��ه ال��ى م��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون بني
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ع� �ل ��ى م� ��ا ف� �ي ��ه خ�ي��ر
ل� �ل ��وط ��ن وامل � ��واط� � �ن �ي��ن ل �ل �س �ع��ي
لتكون دولة الكويت دائما وأبدا
في مقدمة دول العالم في جميع
املجاالت مرفوعة رايتها خفاقة
بني رايات االمم.
حفظكم الله يا صاحب السمو
قائدا وحاكما وابا واخا للجميع
وم �ع �ك��م وب� �ك ��م س �ت �ظ��ل ال �ك��وي��ت
ن � �م� ��وذج� ��ا ل � ��رخ � ��اء ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
معززا مكانها في املنطقة داعمة
للحقوق م��ؤي��دة للسالم ال�ع��ادل
بني ال��دول وندعو العلي القدير
بقوله الحق.

معالجة النمط
االستهالكي
الشائع حكوميا
وشعبيا وحماية
المستهلك وضبط
السوق المحلي
االستثمار البشري
أهم بكثير من
االستثمارات
األخرى
على الحكومة
وضع الخطط
الكفيلة بمعالجة
االختالالت
االقتصادية
تعاون السلطتين
اسهم في
زيادة التوزيعات
اإلسكانية من
 2500إلى  12ألف
وحدة سنويا
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يهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير المشروعة

المالية تنجز تقريرها بشأن قانون
المناقصات العامة
أن� �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة ت �ق��ري��ره��ا
ال� �س ��ادس ع �ش��ر ع ��ن م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب�ش��أن امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة وامل �ق��دم من
ال�ح�ك��وم��ة واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ذات
ال�ص�ل��ة م��ع ال�ع�ل��م ب ��أن ال�ل�ج�ن��ة ولجنة
االول ��وي ��ات ح��ددت��ا ه ��ذا امل��وض��وع من
ض �م��ن االول � ��وي � ��ات ف ��ي ب ��داي ��ة ال�ف�ص��ل
التشريعي كما وافق املجلس بجلسته
امل�ن�ع�ق��دة ف��ي  2016/1/26ع�ل��ى اع�ط��اء
اللجنة مهلة اخ�ي��رة مل��دة شهر النجاز
تقريرها.
وق��د اح��ال رئ�ي��س مجلس االم��ة الى
ال�ل�ج�ن��ة م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه
اع�ل�اه ب�ت��اري��خ  2010/5/13ك�م��ا أح��ال
الى اللجنة االقتراحات بقوانني املشار
ال �ي �ه��ا اع�ل��اه ب �ت��واري��خ االح ��ال ��ة امل�ب�ين
قرين كل منها وذلك لدراستها وتقديم
تقرير بشأنها.
وق � ��د س �ب��ق ل �ل �ج �ن��ة ان ان �ت �ه��ت م��ن
دراس ��ة ه��ذا امل��وض��وع وق��دم��ت بشأنه
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال� �ت ��اس ��ع وال� �ع� �ش ��ري ��ن ال ��ى
املجلس اال انه وبناء على طلب اللجنة
س �ح��ب ت �ق��ري��ره��ا مل ��زي ��د م ��ن ال ��دراس ��ة
وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ب �ج �ل �س �ت��ه امل �ن �ع �ق��دة
بتاريخ  2015/11/17على هذا الطلب
م��ع اع�ط��ائ�ه��ا م ��دة ش�ه��ر الن �ج��ازه كما
واف ��ق امل�ج�ل��س ب�ج�ل�س�ت��ه امل�ن�ع�ق��دة في
 2016/1/26على طلب اللجنة تمديد
امل �ه �ل��ة امل �م �ن��وح��ة ل �ه��ا مل� ��دة ش �ه��ر آخ��ر
النجاز تقريرها وتقديمه الى املجلس.
وق� ��د اط �ل �ع��ت ف �ي �ه �م��ا ال �ل �ج �ن��ة ع�ل��ى
م�ش��روع ال�ق��ان��ون وجميع االق�ت��راح��ات
املحالة اليها حيث تبني لها ان:
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي �ه��دف ال��ى
تقديم قانون جديد للمناقصات العامة
يستبدل بالقانون رقم  37لسنة 1964
في شأن املناقصات العامة وذلك نظرا
ملرور وقت طويل على صدوره ومراعاة
مل��ا ك�ش��ف ع�ن��ه واق ��ع التطبيق العملي
م��ن م�ث��ال��ب وك��ذل��ك ل�ي��واك��ب امل�ت�غ�ي��رات
وال�ت�ط��ورات ال�ت��ي ط��رأت على االج�ه��زة
االداري � � � ��ة واح �ت �ي��اج��ات �ه��ا وال ��وس ��ائ ��ل
الفنية والتقنية التي تدار بها املشاريع
م��ن ق�ب��ل ال �ج �ه��ات االداري � ��ة وال�ق��ائ�م�ين
ع � �ل� ��ى ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� � � ��ذه امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات م��ن
ش��رك��ات واف ��راد وك��ذل��ك انتهاج ال��دول��ة
سياسات اقتصادية تسعى الى جذب
امل�س�ت�ث�م��ر االج �ن �ب��ي ادت ال� ��ى اص� ��دار
ق��وان�ين ت�ن�ظ��م ه ��ذا االس�ت�ث�م��ار وك��ذل��ك
االح �ك��ام املستحدثة ف��ي ش��أن ضريبة
الدخل وق��وان�ين دع��م العمالة الوطنية
وتشريعات اخرى كما يسعى مشروع
ال�ق��ان��ون ال��ى اس�ت�ح��داث اح�ك��ام تضمن
الحفاظ على االموال العامة وصيانتها
مع عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة
ال ��واق ��ع ال�ع�م�ل��ي ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب م��رون��ة
ت�ت�ي��ح ل�ل�ج�ه��ات االداري� � ��ة ال� �ق ��درة على

العمل ومواجهة املستجدات والتغلب
على االزمات تحقيقا للمصلحة العامة
ولدفع عجلة التنمية وفي الوقت نفسه
ال �ت��أك��د ان ذل ��ك ل ��ن ي �س �ت �خ��دم وس�ي�ل��ة
ل�ل�اف�ل�ات م ��ن ال �ض �م��ان��ات امل �ن �ص��وص
عليها في مشروع القانون.
وفيما يلي ع��رض أله��م اآلراء التي
طرحت في اجتماعات اللجنة:
لجنة املناقصات املركزية :أوضحت
أن��ه ت��م تشكيل لجنة بمجلس ال��وزراء
ل��دراس��ة ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ح�ي��ث ك��ان
ه �ن��اك خ �ل�اف ك�ب�ي��ر م ��ع وزارة امل��ال�ي��ة
ح � ��ول امل � �ش� ��روع امل� �ق ��دم م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
وتتمثل اهم نقاط الخالف بما يلي:
 مسمى القانون ال� �ج� �ه ��از امل � ��رك � ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��اتال �ع ��ام ��ة ب�ي�ن ال �ش �خ �ص �ي��ة االع �ت �ب��اري��ة
وامليزانية املستقلة او االلحاق بمجلس
الوزراء.
 لجنة اختيار البيوت االستشارية. عدد االعضاء املتفرغني والحق فيالتصويت.
 االغ�ل�ب�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ص�ح��ة ان�ع�ق��ادالجلسة.
 القطاع الفني بالجهاز. البوابة الوحيدة للمعلومات. النظر في التظلمات والشكاوى. الالئحة التنفيذية.وق��د ناقشت اللجنة اوج��ه الخالف
س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر وال� �ت ��ي ك��ان��ت االس� ��اس
في تأخر اللجنة املالية واالقتصادية
ف��ي ان �ج��از ت�ق��ري��ره��ا ف��ي ش��أن م�ش��روع
ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ورأت ان
حسم الخالف بني الجهات الحكومية
م��ن ش��أن��ه اإلس ��راع ف��ي ان�ج��از القانون
وبالفعل تم تقليص اوجه الخالف الى
مجموعة من املواد التي لم يتفق عليها
وهي:
 شكل ميزانية الجهاز. تشكيل لجنة التظلمات. م �ه��ام ادارة ن �ظ��م ال� �ش ��راء ب� ��وزارةاملالية وفق هذا القانون.
وبناء على توجيهات اللجنة املالية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ح �ص��ر ال� �خ�ل�اف ب�ين
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ش��أن
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ك �ل��ف م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
لجنة الخدمات العامة دراس��ة القانون
وحسم الخالف بني آراء الجهات وإبداء
م�لاح�ظ��ات�ه��ا وت��وص�ي��ات�ه��ا وال��وص��ول
ال��ى م�ق�ت��رح ن�ه��ائ��ي وال ��ذي ت��م ارس��ال��ه
للجنة بتاريخ .2015/3/3
المجلس األعلى للقضاء:
ك��ان للمجلس االع�ل��ى للقضاء رأي
ح ��ول امل� ��واد امل�ق�ت��رح��ة ل�ل�ب��اب ال�خ��اص
بالنظر بالشكاوى والتظلمات ومدى
م�ل�اء م ��ة إن �ش ��اء دائ � ��رة اداري� � ��ة خ��اص��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

ب �ش ��ؤون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ت �م��ارس
اجراءات وفقا لضوابط تتسم بالسرعة
وه� ��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ظ �ل��م م ��ن ال� �ق ��رارات
االداري ��ة الخاصة باملناقصات العامة
وإنشاء دائرة باملحكمة الكلية تختص
دون غ �ي��ره��ا ب��ال �ن �ظ��ر ف ��ي امل �ن��ازع��ال��ت
املتعلقة ب�ه��ا م��ع ج ��واز اع�ل�ان االوراق
القضائية املنصوص عليها في قانون
امل��راف �ع��ات ب�ط��ري��ق ال�ف��اك��س او ال�ب��ري��د
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ووض� � ��ع ق ��واع ��د خ��اص��ة
ب �ش ��أن اع �ت �ب��ار ال ��دع ��وى ك� ��أن ل ��م ت�ك��ن
وشطبها ووقفها وتركها حيث ابدى
موافقته على املواد املقترحة لهذا الباب
ام ��ا ف��ي ش ��أن امل � ��ادة امل �ق �ت��رح��ة إلن �ش��اء
دائ��رة باملحكمة الكلية فقد بني انه من
االنسب وتحقيقا لالهداف التي يسعى
امل �ش��روع اليها ان تخصص الجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة للمحكمة ال�ك�ل�ي��ة غ��رف��ة او
اك�ث��ر م��ن غ��رف ال��دائ��رة االداري ��ة للنظر
في هذه النوعية من املنازعات تيسيرا
للفصل فيها على وجه السرعة.
ديوان المحاسبة:
قدم ديوان املحاسبة مالحظاته على
مسودة فريق العمل املعدة في الفصول
التشريعية السابقة على كل مادة على
حدة.
وف��ي اجتماع اللجنة ال��ذي عقد في
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��ال��ي اك ��د رأي��ه
السابق حيث لم يستجد رأي على ما
قدمه في السابق.
بنك الكويت المركزي:
ك �م��ا اب� � ��دى ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
رأي ��ه ب �ش��أن م �س��ودة امل �ش��روع ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ح �ي��ث اك��د
فيه ان طبيعة ال��وظ��ائ��ف امل�ع�ه��ود بها
ل �ل �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ت �ق �ت �ض��ي ان ي �ب��اش��ر
نشاطه بأكبر قدر من السرية والسرعة
وامل � ��رون � ��ة وال �ف��اع �ل �ي��ة ل � ��ذا ي �ق �ت��رح ان

ي �خ �ض��ع ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي الخ �ت �ص��اص
ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ف�ي�م��ا
ي�خ��ص إن �ش��اء امل�ب��ان��ي للبنك امل��رك��زي
ويستثنى ما عدا ذلك بما فيها عقود
ال�ص�ي��ان��ة وذل ��ك ل�لاس�ب��اب ال� ��واردة في
املذكرة.
وزير الكهرباء والماء:
بني وزي��ر الكهرباء وامل��اء للجنة ان
ت�ع��ري��ف ت��وري��د االص �ن��اف ي�ح�ت��اج ال��ى
ت�ع��دي��ل واس �ت��وض��ح م��ن ال�ل�ج�ن��ة م��دى
اهمية ورود كلمة الكهرباء فيه واقتراح
ح ��ذف ك�ل�م��ة ال �ك �ه��رب��اء وت��وض �ي��ح كل
م��ا يخص ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ف��ي امل��ذك��رة
االيضاحية.
اذ ال ت� ��وج� ��د م� �ن ��اف� �س ��ة ف � ��ي س �ع��ر
الكهرباء فالترسية تتم على اقل سعر
يقدمه املستثمر وبالنسبة للكهرباء
ف ��ان اس �ع��اره��ا ث��اب�ت��ة ف��ي ال�ع�ق��د وه��ذا
م � ��ا ت � ��م ف � ��ي م� � �ش � ��روع م� �ح� �ط ��ة ال � � ��زور
الشمالية ال��ذي نظمه ق��ان��ون الشراكة
ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ ��اص ف�ه��ذه
امل�ش��اري��ع لها ضوابطها ف��ي الترسية
وال � � � � ��وزارة ت �ش �ت��ري ال �ك �ه ��رب ��اء ب�س�ع��ر
وت ��دع� �م ��ه وت �ب �ي �ع��ه امل �س �ت �ه �ل��ك ب�س�ع��ر
الفلسني السائد.
ك�م��ا اوض ��ح وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء للجنة
رأي الوزارة فيما يخص تعديل اسعار
ال �ت �ع��اق��د ح �ي��ث اق � �ت ��رح ع � ��دم ال �ل �ج��وء
لجهاز املناقصات العامة فيما يتعلق
ببعض املناقصات التي ترتبط اسعار
امل� � � ��واد ف �ي �ه��ا ب ��ال� �ب ��ورص ��ات ال �ع��امل �ي��ة
م�ث��ال :املناقصات الخاصة بالكابالت
النحاسية.
وق� � � ��د ت� � ��م االس � � �ت � � �م � ��اع ال� � � ��ى ل �ج �ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات ب �ه��ذا ال �ش ��أن وال � ��ذي رأت
االب �ق��اء ع�ل��ى م��ا ه��و م�ع�م��ول ب��ه حاليا
ح�ي��ث ان��ه ف��ي ح��ال��ة ح ��دوث اي تغيير
في السعر س��واء بالزيادة ام بالنقص
يعرض على لجنة املناقصات املركزي

وع� �ل ��ى امل �س �ت �ث �م��ر ان ي� �ق ��دم م ��ا ي�ث�ب��ت
االس� �ع ��ار ال �ج��دي��دة وي ��دق ��ق ع �ل��ى ذل��ك
دي��وان املحاسبة ويكون القرار االخير
للجنة.
ممثلو القطاع النفطي:
أكد وزير النفط ان املرسوم بالقانون
رق ��م  6ل�س�ن��ة  1980ب��إن �ش��اء م��ؤس�س��ة
البترول الكويتية ق��د اعطى املؤسسة
ف ��ي ن ��ص امل� � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ال �ح ��ق ف��ي
إن � �ش� ��اء ش� ��رك� ��ات ت� �ج ��اري ��ة ع �ل ��ي ن�م��ط
ال �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة امل �م �ل��وك��ة لل��اف��راد
لكي تنفذ االه��داف واالنشطة املطلوب
ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
البيروقراطية االدارية لتحقيق اغراض
املؤسسة التجارية واالقتصادية التي
انشئت م��ن اجلها م��ن قبل ال��دول��ة كما
وض � � ��ع امل� � �ش � ��رع اخ� �ت� �ص ��اص ��ا اص �ي�ل�ا
ل�ل�م�ج�ل��س االع� �ل ��ى ل �ل �ب �ت��رول ل�ت�ن�ظ�ي��م
مناقصات وممارسات املؤسسة لذلك
ينبغي االبقاء على هذا األمر واستثناء
الشركات النفطية من الخضوع لقانون
امل� �ن ��اق� �ص ��ات واس � �ت � �م� ��رار خ �ض��وع �ه��ا
ل�لاج��راءات امل�ق��ررة من املجلس االعلى
ل�ل�ب�ت��رول وتطبيقا ل��ذل��ك ف��ي االق �ت��راح
بقانون يجب تعديل تعريف الجهات
ال � �ع ��ام ��ة وت � �ح � ��ذف ع � �ب � ��ارة ال� �ش ��رك ��ات
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية من
النص.
كما استأنست اللجنة برأي ممثلي
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ف ��ي ش ��أن ت�ج��رب�ت�ه��م
بنظام الظرفني العطاء الفني والعطاء
امل��ال��ي حيث يتقدم امل�ن��اق��ص بالعطاء
ال �ف �ن��ي وال �ع �ط��اء امل��ال��ي وي �ت��م اس �ت�لام
ال �ع �ط��اء ي��ن ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ويفصل
ال�ع�ط��اء ال�ف�ن��ي ع��ن ال�ع�ط��اء امل��ال��ي وم��ن
ث��م ي� ��درس ال �ع �ط��اء ال �ف �ن��ي ب �م �ع��زل عن
امل�ع�ل��وم��ات امل��ال�ي��ة وع �ن��د االن �ت �ه��اء من
دراس ��ة جميع ال�ع�ط��اءات يتم التركيز
ع �ل��ى ال� �ع� �ط ��اءات امل �ق �ب��ول��ة ف �ن �ي��ا ف�ق��ط

واخ� �ي ��را ت�ف�ت��ح ال �ع �ط ��اءات امل��ال �ي��ة وال
ي �ف �ت��ح اي ع� �ط ��اء غ �ي ��ر م �ط ��اب ��ق ف�ن�ي��ا
ف ��ي امل �ن��اق �ص��ة ف��امل �ن��اف �ص��ة ت �ك��ون بني
العطاءات املقبولة فنيا فقط.
 رأي اصحاب الخبرة من املقاولني:اث��ار اص�ح��اب ال�خ�ب��رة م��ن املقاولني
وه ��م م�م�ث�ل��ون ل�خ�م��س ش��رك��ات تمثل
ع �ش��ري��ن ش��رك��ة ن �ق��اط��ا ع ��دة ف ��ي ش��أن
قانون املناقصات العامة وهي كالتالي:
 ان ن ��وع� �ي ��ة ال � �ع � �ق ��ود امل� �ط ��روح ��ةل� �ل� �م� �ن ��اق� �ص ��ة ه � � ��ي س � �ب � ��ب ال� �ت ��أخ� �ي ��ر
االس � ��اس � ��ي ال � � ��ذي ي � �ط ��رأ ع� �ل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع املدرجة في الخطة التنموية
وي � ��ؤدي اي �ض��ا ال ��ى ع � ��زوف ال �ش��رك��ات
العاملية عن التقدم بالعطاءات وضرب
مثال عن نوعية العقود العاملة بنظام
التصميم والبناء تختصر ال��وق��ت من
سبع سنوات ال��ى سنة ونصف للبدى
في املشروع.
 ع��دم وج ��ود ق ��رار للتفويض عندغ� �ي ��اب امل� � �س � ��ؤول ي � � ��ؤدي ال � ��ى ت��أخ �ي��ر
اس �ت�ل�ام امل �ب��ال��غ امل �ح �ج��وزة ل ��دى جهة
العمل وتعطيل عمل امل �ق��اول -.طريقة
ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ح ��ال �ي ��ة ف �ي �ه��ا ن � ��وع م��ن
امل� � �ح � ��اب � ��اة وي � �ج � ��ب ان ي � � � ��رأس ل �ج �ن��ة
التصنيف ق��اض ح�ت��ى ي�ك��ون محايدا
في اتخاذ قرار التصنيف.
 اق�ت��راح أن ي��رأس لجنة التظلماتقاض.
 ان يكون التأهيل م��ن جهة العملوه � ��ي م� ��ن ت ��رش ��ح امل � �ق ��اول �ي�ن وت �ك ��ون
ش � ��روط ال �ت��أه �ي��ل ع��ام�ل�ا اس��اس �ي��ا في
دخ ��ول امل�ن��اق�ص��ة م�ث��ل م��ا ه��و معمول
ب ��ه ف ��ي وزارة االش� �غ ��ال وال �ن �ف��ط وم��ن
يستبعد له حق التظلم.
 أيدوا نظام الظرفني املالي والفني. اع �ط��اء م�ه�ل��ة ل�ل�م�ق��اول�ين  3أش�ه��رل��دراس��ة امل�ش��اري��ع الكبيرة وم��دة شهر
ونصف الشهر للمشاريع الصغيرة.
 ت �ح��دي��د م� ��دة م �ع �ي �ن��ة ف ��ي ق��ان��ونامل�ن��اق�ص��ات لتوقيع ال�ع�ق��د م��ع امل�ق��اول
حيث ان طول املدة يؤدي الى تغيير في
االسعار.
 ادخال نظام فيدك في شأن شروطال�ت�ع��اق��د ف��ي ق��ان��ون امل �ن��اق �ص��ات وه��و
ن�ظ��ام م�ع�م��ول ب��ه ف��ي ال�س��اب��ق وال يتم
التعامل به حاليا على ان��ه معمول به
عامليا.
ممثلو البنك الدولي:
ق ��دم م�م�ث�ل��و ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي للجنة
دراس � � ��ة م� �ق ��ارن ��ة ح � ��ول م � ��دى ارت� �ب ��اط
م��ؤش��رات ال�ف�س��اد وأوج� ��ه االن �ف��اق في
ميزانيات ال��دول املقارنة وبينوا مدى
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مشروع القانون يسعى إلى استحداث
أحكام تضمن الحفاظ على األموال العامة
تتمة المنشور ص11
ارت�ب��اط م��ؤش��رات الفساد باملشتريات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ه ��ذه ال ��دراس ��ة واك� ��دوا
ان ��ه ب�ع��د ال�ب�ح��ث وال ��دراس ��ة وم��راج�ع��ة
بعض قوانني دولة الكويت ان مؤشرات
ال �ف �س��اد ال ت�ع�ك��س ح��ق دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وال �ت �ق��دم ال ��ذي اح ��رزت ��ه ع�ل��ى مستوى
ال� ��دول ب��امل�ق��ارن��ة ب��ال��دول االخ� ��رى في
انجاز القوانني والجهود املبذولة في
مكافحة الفساد.
كما أك��د ممثلوا البنك ال��دول��ي على
ض ��رورة االل �ت��زام ع�ن��د ك�ت��اب��ة ال�ق��ان��ون
بالتالي:
 وضع افكار رئيسية وااللتزام بهاطبقا للمبادئ االس��اس�ي��ة ال�ت��ي تحكم
القانون.
 وض � ��ع ه �ي �ك��ل اس ��اس ��ي ل �ل �ق��ان��ونوتنسيق مواد القانون على اساسه.
 وض � ��ع ص �ي��اغ��ة ل �غ��وي��ة واض �ح��ةومتناسقة مع مواد القانون.
 ع � � ��دم ت ��وض � �ي ��ح ح � � � ��دود ن� �ص ��ابالتعاقد في القانون وتركها وتحديدها
في الالئحة الداخلية.
 إحكام امل��واد في شأن العطاء ذاتال �ع��رض امل��ال��ي ف �ق��ط وذات ال�ع��رض�ين
(ال� �ف� �ن ��ي وامل � ��ال � ��ي) وت ��وض� �ي ��ح ال� �ف ��رق
بينهما وال�ح��اج��ة لكل منهما ووض��ع
اجراءات فتح املظاريف.
 اإلب � � �ق� � ��اء ع� �ل ��ى امل� � � � ��واد ال� �خ ��اص ��ةبالبيوت االستشارية.
 إح � �ك� ��ام امل� � � ��واد ال� �خ ��اص ��ة ب �ن �ظ��امال �ش��راء االل�ك�ت��رون��ي وال�ت��أه�ي��ل املسبق
والتأهيل الالحق.
 إحكام دور الوحدة الفنية.لجنة الميزانيات
والحساب الختامي:
وق � ��د وردت ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ب �ت��اري��خ
 2014/12/7و 2015/5/24رسالتان
م��ن رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات متضمنة
م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال �ت��ي
ي �س �ج �ل �ه��ا ب �ت �ق ��اري ��ره امل �ت �ع��اق �ب��ة ع�ل��ى
ال � �ح � �س � ��اب � ��ات ال � �خ � �ت ��ام � �ي ��ة ل �ل �ج �ه ��ات
ال �خ ��اض �ع ��ة ل ��رق ��اب �ت ��ه وذل � � ��ك الخ ��ذه ��ا
ب � ��االع� � �ت� � �ب � ��ار ع� � �ن � ��د دراس � � � � � � ��ة ق � ��ان � ��ون
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال � �ع ��ام ��ة وت �م �ث �ل ��ت ه ��ذه
املالحظات كالتالي:
 م�خ��ال �ف��ة ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ل�ل�م��ادة( )38من قانون املناقصات املركزية رقم
 37ل�س�ن��ة  1964ب�ت��أخ��ره��ا ف��ي ترسية
املناقصة ما يسمح ملقدم اقل االسعار
باالنسحاب لصالح ثاني اقل االسعار
ما يكلف املال العام خسائر طائلة.
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال �ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��اتب ��ال � �ش ��روط ال �ت �ع ��اق ��دي ��ة ال� �ت ��ي ت�ح�م��ل
امل �ق��اول غ��رام��ة ت��أخ�ي��ر م�ت��درج��ة تصل
الى  % 10في حالة التأخير في تنفيذ
املشروع في املواعيد املحددة بالعقود
املبرمة.

 قيام مالك الشركات املستبعدة منال�ع�ق��ود الحكومية بتأسيس ش��رك��ات
أخ��رى للتحايل على ق��رار استبعادهم
م ��ا ي�ع�ن��ي اس �ت �م��رار ت �ل��ك امل �ش��اك��ل في
ال�ع�ق��ود ال �ج��دي��دة ال�ت��ي ي�ب��رم��ون�ه��ا هم
والجهة الحكومية التي استبعدتهم.
ساهم في التشريع:
كما اطلعت اللجنة على مشاركات
املواطنني في خدمة ساهم في التشريع
التي يوفرها مجلس االمة على موقعه
االلكتروني وموجزها كالتالي:
 ت �ع ��دي ��ل ال� �ح ��د االدن� � � ��ى ل �ت �ح��وي��لامل �ش �ت ��ري ��ات ال � ��ى م �ن��اق �ص��ة وذل � ��ك ع��ن
ط��ري��ق ع�م��ل دراس ��ة علمية اقتصادية
ل�ت�ح��دي��د امل�ب�ل��غ امل �ن��اس��ب ل�ت�ح��وي��ل اي
م �ش �ت��ري��ات ال � ��ى م �ن��اق �ص��ة ل �ل �ن �ه��وض
باملشاريع وصيانتها.
 اقتراح باضافة م��ادة جديدة علىالقانون تنص على ان اي مناقصة او
م�م��ارس��ة ت��زي��د قيمتها ع��ن  10ماليني
دينار يجب ان تكون على شكل شركة
م�س��اه�م��ة ع��ام��ة ت� �ت ��داول اس�ه�م�ه��ا في
سوق الكويت ل�لاوراق املالية او تدرج
ف��ورا في سوق الكويت ل�لاوراق املالية
حال فوزها اذا كانت غير مدرجة.
 اق � �ت� ��راح ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ف ��ي ك��لوزارة ت�خ�ت��ص ب ��اس �ت ��دراج ال �ع��روض
ودراس�ت�ه��ا وت�ك��ون لها السلطة بطرح
وت ��رس �ي ��ة امل �ن ��اق �ص ��ات واق � �ت � ��راح ب�م��ن
تتألف اللجنة واملكافآت وصالحيتها.
 استثناء الخدمات االستشارية منالعروض على لجنة املناقصات.
 تعريف املعدات العسكرية بحيثليس كل ما يدخل ضمن االحتياجات
ال �ع� �س� �ك ��ري ��ة ض� �م ��ن االس� �ت� �ث� �ن ��اء م �ث��ل
املالبس العسكرية واالثاث.
 ت �غ �ل �ي��ظ ال �ع �ق ��وب ��ات اق �ل �ه��ا اق��ال��ةاملسؤول من منصبه في حالة املخالفة.
 وج� � � � � ��وب ان ي � �ت � �ض � �م ��ن ق � ��ان � ��ونامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �ج� ��دي� ��د م � � ��دة س ��ري ��ان
ل�ل�م�ن��اق�ص��ة ب �ـ  90ي��وم��ا وذل ��ك الع�ط��اء
امل� �س� �ت� �ث� �م ��ر ال � ��وق � ��ت ال � �ك� ��اف� ��ي ب ��داس ��ة
امل ��وض ��وع دراس � ��ة واف �ي��ة ت �ح��دي��د م��دد
ل ��دراس ��ة ال �ع �ق��ود والن� �ه ��اء االج� � ��راءات
ال��رق��اب�ي��ة ول�ل�ت��رس�ي��ة وب�ح�ي��ث ال تؤثر
سلبا على التاجر وعلى القطاع العام
ف �ت��أخ �ي��ر ت��وق �ي��ع ال �ع �ق ��ود ي �ن �ت��ج ع�ن��ه
ارتفاع االسعار.
 اقتراح بسقوط حق الجهة الطالبةفي اعادة طرح املناقصة قبل مرور مدة
 12شهرا على اقل تقدير.
 وج� � ��وب ت��وح �ي��د ن �س �ب��ة غ ��رام ��اتالتأخير لجميع الجهات الحكومية.
 ت��وح �ي��د ن �س �ب��ة ال �ض �م ��ان االول� ��ىلجميع الجهات الحكومية.
 ي �ج ��ب ت �ح ��دي ��د ال� �ف� �ت ��رة ال��زم �ن �ي��ةال �ق �ص ��وى ال �ت ��ي ت �ل �ت��زم ب �ه��ا ال �ج �ه��ات
الحكومية بتسديد مستحقات التاجر
واي ت��أخ�ي��ر ف��ي ذل ��ك ت �س��دد ل��ه غ��رام��ة

جانب من إحدى الجلسات السابقة

تأخير تعادل غرامة التأخير املذكورة
ف��ي ال�ع�ق��د ع�ن��د ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ال�ت��وري��د
وف ��ي ح��ال��ة ال �ت��أخ �ي��ر ت �ح��اس��ب ال�ج�ه��ة
املتسببة في ذلك.
 وج � � � ��وب م� ��راق � �ب� ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ة اوامل � �م � ��ارس � ��ة ب� �ع ��د ال� �ت ��رس� �ي ��ة م � ��ن ق �ب��ل
(الفتوى والتشريع ولجنة املناقصات
وديوان املحاسبة) حيث ال تراقب هذه
ال �ج �ه��ات امل � �ش ��روع ع �ن��د ال �ت��رس �ي��ة م��ا
ي��ؤدي ال��ى تساهل بعض الجهات في
تنفيذ ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تنفيذ
مشاريعها على اكمل وجه وبالشروط
املنصوص عليها في كراسة الشروط
واملواصفات والعقود املتفق عليها.
 اص��دار دليل شامل لكتابة كراسةال�ش��روط وامل��واص�ف��ات الفنية للجهات
الحكومية طبقا ملعايير قياسية ثابتة
وم ��وح ��دة ت ��واف ��ق امل �ع��اي �ي��ر االق�ل�ي�م�ي��ة
والعاملية.
 اع��داد ال�ك��وادر وتدريبها في شأنكيفية تحقيق ك�ف��اءة ك��راس��ة ال�ش��روط
واملواصفات.
 ان �ش��اء ادارة مختصة ف��ي ك��ل منلجنة امل�ن��اق�ص��ات او دي ��وان املحاسبة
اوه �ي �ئ ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ت� �ق ��وم ب �م��راق �ب��ة
ومتابعة مشاريع الجهات الحكومية
بعد الترسية وتوقيع العقد.
 ال� �س� �م ��اح ل �ل �م �س �ت �ث �م��ر االج �ن �ب��يب��ال�ت�ق��دم للمناقصة دون ان ي�ك��ون له
ش��ري��ك او وك �ي��ل ك��وي �ت��ي ت��اج��ر بعقد
رسمي.
 اض��اف��ة ان تقوم لجنة املناقصاتب��اإلع�ل�ان ع��ن امل�ن��اق�ص��ة خ ��ارج ال�ب�لاد
عن طريق سفارات الكويت للمشاريع
الكبرى.
 ان ت�ك��ون امل�ن��اق�ص��ات اك�ث��ر م��ن 12مليون دي�ن��ار للشركات امل��درج��ة واق��ل
م� ��ن  12م �ل �ي ��ون ل �ل �ش ��رك ��ات ال �خ��اص��ة
والعائلية.
واقتناعا بهذا ال��رأي وافقت اللجنة
على ح��ذف البند  6م��ن امل��ادة  7املشار
اليها.
وب�ع��د ان اطلعت اللجنة على كافة
البيانات ال��واردة اليها واستمعت الى

وجهات النظر املختلفة انتهت الى ما
يلي:
 الحد من السلطة التقديرية بقدراالمكان.
 ت�غ�ي�ي��ر م�س�م��ى ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��اتامل ��رك ��زي ��ة ل �ي �ص �ب��ح ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
للمناقصات العامة بحيث تكون هيئة
عامة ذات ميزانية ملحقة لها شخصية
اعتبارية لضخامة حجم املسؤوليات
التي اقرها هذا القانون.
 ان�ش��أ ال�ق��ان��ون ل�ج��ان��ا متخصصةفي بعض الجهات العامة ذت الطبيعة
الخاصة (البنك املركزي ووزارة الدفاع
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
وم��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة) للقيام
بعمليات ال �ش��راء ب�م��ا ي�ض�م��ن امل��رون��ة
وسرعة اتخاذ القرار والسرية.
 تشكيل مجلس ادارة ي�ت�ك��ون منسبعة اعضاء يعني من بينهم رئيسا
م�ت�ف��رغ��ا وي �ص��در بتسميتهم م��رس��وم
بناء على ترشيح الوزير املختص.
 ض� ��م م �م �ث��ل ع� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ةللقوى العاملة لعضوية مجلس ادارة
ال�ج�ه��از وذل ��ك ل�ض�م��ان ت ��دارك وت�لاف��ي
م�خ��اط��ر ال�ع�م��ال��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى تنفيذ
العقود الحكومية واحكام الرقابة على
استقدامها واستخدامها.
 حرص القانون على تحقيق مبدأالشفافية وال�ع��دال��ة وامل �س��اواة وتكافؤ
الفرص بني املناقصني بدءا من اإلعالن
عن املناقصة وانتهاء بالترسية.
 وت ��أك� �ي ��دا مل� �ب ��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة ج�ع��لاالق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف� �ت ��ح امل� �ظ ��اري ��ف
ل� �ل� �ع� �ط ��اءات ف� ��ي ج �ل �س��ة ع �ل �ن �ي��ة ت�ب��ث
م � �ب� ��اش� ��را ع� �ل ��ى امل � ��وق � ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي
للجهاز.
 اق� ��ر ال �ق ��ان ��ون ج � � ��زاءات ف ��ي ح��ال��ةت �خ �ل��ف امل� �ن ��اق ��ص ع� ��ن ت ��وق �ي ��ع ال �ع �ق��د
وانسحابه بعد الترسية آخذين بعني
االع �ت �ب��ار م�لاح�ظ��ات ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي بهذا الشأن.
 اعطى القانون االفضلية للمنتجال ��وط� �ن ��ي وامل � � � ��ورد ال �ك ��وي �ت ��ي ووض� ��ع
ضوابط لهذه االفضلية.

 ح� � ��رص ال � �ق� ��ان� ��ون ع� �ل ��ى ت�ن�س�ي��قوتوحيد وثائق املناقصات حيث نص
على صياغة عقود نموذجية مكتوبة
ت �ت �ض �م ��ن ف � ��ي دف � ��ات � ��ر ش � � � ��روط ع ��ام ��ة
وخاصة يتم بموجبها تنفيذ العقود.
فلسفة القانون
ال� � �ت � ��ي ت � � ��م ت ��رج� �م� �ت� �ه ��ا م � � ��ن خ�ل��ال
النصوص املختلفة تتمثل في:
اوال :ال �ح��د م��ن ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة
املطلقة بقدر االمكان.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :ات � � �ب� � ��اع م� � �ب � ��دأ ال� �ع�ل�ان� �ي ��ة
والشفافية في اسلوب الطرح والبت.
ثالثا :تقديم االعتبارات الفنية على
االعتبارات املالية عند تقييم العروض.
راب � �ع� ��ا :ت��وح �ي��د م �ع��اي��ر االخ �ت �ي��ار
والتقييم بوضع عقود نموذجية تلزم
جميع الوزارات واالدارات.
خ��ام�س��ا :اع�ت�م��اد ن�ظ��م ت��أه�ي��ل فنية
ون�ظ��م ت�خ��زي��ن ووض ��ع دل�ي��ل تصنيف
وترقيم للمخزن السلعي وفقا ملا تقرره
هيئة املواصفات واملقاييس العاملية.
س � ��ادس � ��ا :اح � �ت� ��وى امل� � �ش � ��روع ع�ل��ى
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل� � �ج � ��ان وادارات داخ� �ل� �ي ��ة
م �ت �خ �ص �ص ��ة ف� �ن� �ي ��ا مل � �ع� ��اون� ��ة ج� �ه ��از
امل�ن��اق�ص��ات س ��واء للتقييم وال�ت��أه�ي��ل
ال�ف�ن��ي ل�ل�ع��روض أم ال�ت�ق�ي�ي��م امل��ال��ي أم
تصنيف مقدمي العروض.
محتويات المقترح
 تم وضع مشروع القانون املقدم منالحكومة اس��اس��ا للقانون وللمقارنة
ب� ��االق � �ت� ��راح� ��ات االخ � � � ��رى امل� �ق ��دم ��ة م��ن
السادة النواب على مدى اكثر من فصل
تشريعي.
 يتكون املشروع من:أحد عشر بابا موزعة على  97مادة.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن ��ة وب� ��اج � �م� ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
الحاضرين على املوافقة على مشروع
ال �ق��ان��ون ب �ع��د ال �ت �ع��دي��ل وع �ل��ى ال�ن�ح��و
الوارد بالجدول املقارن.
وف �ي �م��ا ع � ��دا امل � � ��ادة  35ف �ق��د ك��ان��ت
نتيجة التصويت (.)1 - 3

وق � ��د ان �ب �ن��ى رأي االق �ل �ي ��ة ع �ل��ى ان
التعديل املقدم على امل��ادة يخل بمبدأ
ت �ك��اف��ؤ ال �ف ��رص وق ��د ي� ��ؤدي ال ��ى خلق
اح� �ت� �ك ��ار ق �ل��ة ف� ��ي ال � �س� ��وق ن� �ظ ��را الن��ه
يقصر التقدم في املناقصات التي تزيد
ق�ي�م�ت�ه��ا ع �ل��ى  20م �ل �ي��ون دي �ن ��ار على
ال �ش��رك��ات امل ��درج ��ة ف��ي س ��وق ال�ك��وي��ت
لالوراق املالية االمر الذي يترتب عليه
ارت �ف��اع ت�ك��ال�ي��ف ه��ذه ال�ع�ق��ود وم��ن ثم
اض � ��رار امل� ��ال ال �ع��ام ف �ض�لا ع��ن ان ه��ذا
ال �ت �ع��دي��ل ي �ح ��رم ال �ش ��رك ��ات االج�ن�ب�ي��ة
والتي تمتلك الخبرة واملعرفة املتطورة
م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي امل �ن��اق �ص��ات ال�ك�ب��رى
وال �ت��ي ال تستطيع ال �ش��رك��ات املحلية
تنفيذها.
وفيما يلي نص املذكرة االيضاحية
للمشروع بقانون.
ن � �ظ� ��را مل � � � ��رور ف � �ت� ��رة ط ��وي � �ل ��ة م��ن
ال��زم��ن ق��ارب��ت نصف ق��رن م��ن تاريخ
ص��دور ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة 1964
ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة شهدت
خاللها الدولة الكثير من التطورات
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ت �ش��ري �ع��ي اض�ح��ى
م��ن ال �ض��روري اع ��ادة النظر ف��ي هذا
القانون ملواكبة املتغيرات التي طرأت
على االجهزة االداري��ة واحتياجاتها
وال ��وس ��ائ ��ل ال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة ال�ت��ي
ت��دار بها امل�ش��اري��ع م��ن قبل الجهات
االداري ��ة والقائمني على تنفيذ هذه
امل�ت�ط�ل�ب��ات م��ن ش��رك��ات واف � ��راد ه��ذا
الى جانب انتهاج الدولة لسياسات
اقتصادية تسعى الى جذب املستثمر
االج �ن �ب ��ي ادت ال� ��ى اص � � ��دار ق��وان�ي�ن
تنظيم ذلك.
وي �س �ع��ى ال �ق ��ان ��ون ال� ��ى اس �ت �ح��داث
اح �ك��ام ت�ض�م��ن ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى االم� ��وال
العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر
عن اهمية مراعاة الواقع العلمي الذي
يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات
االداري ��ة ال�ق��درة على العمل ومواجهة
امل �س �ت �ج��دات وال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى االزم � ��ات
تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة
التنمية وفي الوقت نفسه التأكد من ان
ذل��ك ل��ن يستخدم وس�ي�ل��ة ل�لاف�لات من
الضمانات املنصوص عليها ف��ي هذا
القانون.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ه ��ذه ال ��رؤي ��ة اع ��د ه��ذا
ال�ق��ان��ون م��ن سبعة وتسعني م��ادة في
احد عشر بابا.
الباب األول
التعاريف ونطاق تطبيق القانون
ت �ن��اول��ت امل� ��ادة  1ف��ي ال�ف�ص��ل االول
م �ع ��ان ��ي امل �ص �ط �ل �ح��ات امل � ��ذك � ��ورة ف��ي
ال�ق��ان��ون واوج �ب��ت امل ��ادة  2ف��ي الفصل
الثاني على الجهات العامة ان تستورد
اص�ن��اف��ا او ان تكلف م�ق��اول�ين بتنفيذ
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 18اقتراحا من المواطنين من خالل ساهم
في التشريع درستها اللجنة المالية
تتمة المنشور ص12
اعمال او ان تتعاقد لشراء او استئجار
اش �ي ��اء او ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ع ��ن ط��ري��ق
ال�ج�ه��از امل��رك��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة
واستثنت بعض الجهات العامة بشأن
ب �ع��ض ع �م �ل �ي��ات ال � �ش� ��راء م ��ن ت�ط�ب�ي��ق
اح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون وه��ي امل�ش�ت��ري��ات
العسكرية ل��وزارت��ي ال��دف��اع والداخلية
وال � �ح� ��رس ال ��وط �ن ��ي وال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي
ومؤسسة البترول الكويتية والشركات
امل �م �ل��وك��ة ل �ه��ا ب��ال �ك��ام��ل  -ال �ع �م �ل �ي��ات
االس �ت �ث �م��اري��ة ال�ل�ح�ظ�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ات
والهيئات العامة) شريطة انشاء لجان
خاصة بها متخصصة بأعمال الشراء
بداخل هذه الجهات.
الباب الثاني
التنظيم المؤسسي
الجهزة الشراء العالمية
اس� �ن ��د ال �ف �ص��ل االول ف ��ي امل � � ��ادة 3
م��ن ه��ذا ال�ب��اب للجهات ال�ع��ام��ة القيام
ب� � ��اج� � ��راءات ال� � �ش � ��راء ال � �ع� ��ام ب � � ��دءا م��ن
ت�خ�ط�ي�ط�ه��ا ح�ت��ى ان �ج��از ال�ع�ق��د وذل��ك
من خالل وحدة الشراء بالجهة العامة
وأل��زم الجهة صاحبة ال�ش��أن بتشكيل
ل �ج �ن ��ة ت �خ �ت ��ص ب �ت �خ �ط �ي��ط وت �ن �ف �ي��ذ
عمليات الشراء الخاصة بها.
وت� �ن ��اول ال �ف �ص��ل ال �ث��ان��ي ف��ي امل ��ادة
 4ان�ش��اء الجهاز امل��رك��زي للمناقصات
ال� �ع ��ام ��ة ه �ي �ئ��ة ع ��ام ��ة ذات ش�خ�ص�ي��ة
اعتبارية يشرف عليها مجلس الوزراء
وح� ��دد اخ �ت �ص��اص��ات��ه وح � ��ددت امل ��ادة
 5م�ج�ل��س االدارة وال� �ش ��روط ال��واج��ب
ت��واف��ره��ا ف��ي ال�ع�ض��و وب�ي�ن��ت امل� ��ادة 6
ش ��روط ص�ح��ة ان �ع �ق��اده ون�ص��ت امل��ادة
 7ع�ل��ى ان يشكل ال�ج�ه��از ق�ط��اع��ا فنيا
ونظمت املادة  8القطاع املالي واالداري
ل� �ل� �ج� �ه ��از وي� � ��رأس� � ��ه رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
وي �ع��اون��ه ام�ي�ن ع��ام وع ��دد م��ن االم�ن��اء
املساعدين.
وت�ن��اول الفصل الثالث ف��ي امل��ادة 9
اخ�ت�ص��اص ادارة ن�ظ��م ال �ش��راء ب ��وزارة
امل��ال �ي��ة ك�ج�ه��ة م�خ�ت�ص��ة ب �ك��اف��ة ان ��واع
ال� �ش ��راء ض �م��ن االط � ��ار ال� �ع ��ام مل�ه��ام�ه��ا
والتي تشمل اعداد السياسات والنظم
الخاصة بالشراء العام والقيام باصدار
ال�ت��وج�ي�ه��ات وال�ت�ع�ل�ي�م��ات وامل ��ذك ��رات
الفنية والدالئل االرشادية.
الباب الثالث
اجراءات الشراء واساليب التعاقد
ف��ي الفصل االول اوج�ب��ت امل ��ادة 10
ان ت �ك��ون ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق واالخ� �ط ��ارات
وال �ق��رارات واالت�ص��االت كتابة والزمت
ال�ج�ه��ات املختصة ب��ال�ش��راء استخدام
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت �ص ��االت
ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة وان� � � �ش � � ��اء م � ��وق � ��ع رس� �م ��ي
ي�ت�ب��ع ال �ج �ه��از ع �ل��ى ال �ش �ب �ك��ة ال��دول �ي��ة
للمعلومات واج��ازت تقديم العطاءات

ب��وس��ائ��ل ال�ك�ت��رون�ي��ة ب �ش��رط ان ينص
على ذلك في وثائق املناقصة.
اوج� �ب ��ت امل� � ��ادة  11ت �ح��دي��د امل��وع��د
النهائي لتقديم العطاءات ليتاح وقت
كاف للمناقصني لالطالع على االعالن
امل ��وج ��ه ال �ي �ه��م ك �م��ا اوج �ب ��ت امل � ��ادة 12
وض ��ع امل��واص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة للمناقصة
ب � � �ص � � ��ورة واض � � �ح � � ��ة الت � � ��اح � � ��ة ف� ��رص
متساوية للمناقصني.
وق��د ت�ن��اول الفصل ال�ث��ان��ي م��ن هذا
الباب اساليب التعاقد حيث ان االصل
التعاقد بطريق املناقصة العامة اال ان
امل� ��ادة  13اش� ��ارت ال ��ى اس��ال �ي��ب اخ��رى
هي املناقصة املحدودة او املمارسة او
االم��ر املباشر بناء على مذكرة مسببة
م ��ن ال �ج �ه��ة ص��اح �ب��ة ال �ش ��أن وح �ظ��رت
تحويل املناقصة الى ممارسة عامة او
محدودة او تعاقد مباشر.
وتناولت امل��ادة  14التعاقد بطريق
املناقصة وكيفية طرحها كما اوضحت
امل� � � ��ادة  15م� ��راح� ��ل ال �ت �ع ��اق ��د ب �ط��ري��ق
امل �ن��اق �ص��ة ال �ع��ام��ة وح � ��ددت امل � ��ادة 16
ح � � ��االت ال �ت �ع ��اق ��د ب �ط ��ري ��ق امل �ن��اق �ص��ة
امل �ح��دودة واإلع�ل�ان عنها ام��ا التعاقد
ب�ط��ري��ق امل�م��ارس��ة ال�ع��ام��ة ف�ق��د اوج�ب��ت
امل ��ادة  17ان ي�ك��ون ب �ق��رار م��ن املجلس
ب �ن��اء ع �ل��ى م��ذك��رة م�س�ب�ب��ة م��ن ال�ج�ه��ة
املتعاقدة.
واج� ��ازت امل ��ادة  18للجهة صاحبة
ال � �ش� ��أن ال� �ت� �ع ��اق ��د ب� �ط ��ري ��ق امل� �م ��ارس ��ة
امل� � �ح � ��دودة او االم� � ��ر امل� �ب ��اش ��ر ب �ش��رط
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى اذن م��ن ال �ج �ه��از ب�ن��اء
على طلب كتابي مسبب ويصدر قرار
املجلس في ه��ذا الطلب باغلبية ثلثي
اعضائه الحاضرين في حاالت محددة
واس �ت �ث �ن��ت امل � ��ادة  19ح �ص��ول ال�ج�ه��ة
ص��اح�ب��ة ال �ش��أن ع�ل��ى اذن ال�ت�ع��اق��د من
ال�ج�ه��از ف��ي ح ��االت معينة اذا ل��م ت��زد
قيمة التعاقد على  75.000د.ك خمسة
وس �ب �ع�ي�ن ال � ��ف دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي وذل ��ك
وف�ق��ا للتعاميم ال�ت��ي ت�ص��دره��ا وزارة
املالية وفي حاالت الضرورة القصوى
ي � �ج� ��ب ع � �ل� ��ى امل � �ج � �ل� ��س االس� �ت� �ع� �ج ��ال
وال�ب��ت ال �ف��وري بطلب الجهة صاحبة
الشأن وذل��ك لألعمال الطارئة متى ما
ت �ج��اوزت قيمتها ال�ن�ص��اب ال�ق��ان��ون��ي
ع �ل��ى ان ت �ق��وم ه ��ذه ال �ج �ه��ة ع �ل��ى وج��ه
السرعة باخطار الجهاز بما باشرته
من اجراءات اولوية مرفقة باملستندات
واملسوغات التي دعت الى ذلك.
وع� � ��رف ال� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ن �ف ��س امل � ��ادة
ح��االت ال �ض��رورة ال�ق�ص��وى :ظ��روف لم
يكن بامكان الجهة توقعها واال يكون
االس �ت �ع �ج��ال ن��ات �ج��ا ع��ن ال �ت �ب��اط��ؤ من
جانبها او ليس خارجا عن سيطرتها.
 ح ��ال ��ة ح � ��دوث ك ��ارث ��ة ن �ت��ج ع�ن�ه��ااح�ت�ي��اج ع��اج��ل ل�ب�ض��ائ��ع او اع �م��ال او
خدمات.
وت �ن��اول الفصل ال�ث��ال��ث ف��ي مادتيه
 20و 21م��ن ه��ذا ال�ب��اب اساليب اخ��رى

تصويت نيابي

للشراء منها مناقصات وادل��ة الشراء
الجماعي التي تصدرها وزارة املالية
وفي املادتني  22و 23تناولت املمارسة
االلكترونية واتفاقيات الشراء االطارية
وت �ح��دد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ض��واب��ط
وتنظيم هذه االساليب من الشراء.
الباب الرابع
اختيار املتعاقد وتأهيل املناقصني
نظم الفصل األول القوائم والتسجيل
ول �ج �ن��ة ال �ت �ص�ن �ي��ف واخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا
ح�ي��ث ال��زم��ت امل ��ادة  24االم��ان��ة العامة
للجهاز بتسجيل امل��وردي��ن واملقاولني
وامل�ت�ع�ه��دي��ن وال�ف�ن�ي�ين امل�ص�ن�ف�ين ل��دى
الجهاز في قوائم بالشروط املنصوص
عليها في القانون وكذلك وضع سجل
ل�ق�ي��د اس �م��اء امل �م �ن��وع�ين م��ن ال�ت�ع��ام��ل
س� � ��واء ك � ��ان امل� �ن ��ع ب �ن ��ص ال� �ق ��ان ��ون أم
بموجب قرارات ادارية وحددت املادتان
 25و 26ل �ج �ن��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ت �ت��ول��ى
ت�ص�ن�ي��ف امل �ق��اول�ي�ن ،وي �ع��اد تشكيلها
ك� ��ل ث �ل��اث س � �ن� ��وات وت � �ح� ��دد ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية ضوابط وش��روط عمل هذه
اللجنة وبينت املواد  27و 28و 29اعمال
لجنة التصنيف حيث تقوم بتسجيل
امل �ق��اول ف��ي ال�ف�ئ��ة ال�ت��ي تتفق وم��رك��زه
امل��ال��ي وال �ف �ن��ي وق ��د اج � ��ازت امل � ��ادة 30
للمقاول بعد م��رور سنة م��ن تصنيفه
ان يطلب اعادة تصنيفه ورفعه الى فئة
اعلى على ان املدة الالزمة لالنتقال من
ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة ال��ى ال�ف�ئ��ة االول ��ى تكون
خمس س�ن��وات .وح��دد الفصل الثاني
ال �ش��روط ال�ع��ام��ة ال��واج��ب ت��واف��ره��ا في
امل�ت�ع��اق��د واج � ��ازت امل� ��ادة  31ان ي�ك��ون
م �ق��دم ال �ع �ط��اء اج�ن�ب�ي��ا ك�م��ا اج� ��ازت ان
ي�ك��ون ال�ط��رح مقتصرا ع�ل��ى ال�ش��رك��ات
الوطنية أو االجنبية في احوال معينة.
وف��ي الفصل الثالث اوضحت امل��ادة
 32ان التأهيل املسبق ال يؤهل املناقص
لترسية املناقصة عليه اال اذا استوفى
ال�ش��روط ال ��واردة ف��ي وث��ائ��ق املناقصة
وت �ح��دد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ض��واب��ط
التأهيل واجراءاته.

الباب الخامس
طرح املناقصة وتقديم العطاءات
وفي الفصل االول تناولت املادتان
 33و 34اختصاصات الجهة صاحبة
ال �ش��أن وال��زم��ت ال �ج �ه��ات الحكومية
اعداد ونشر خططها السنوية واعداد
جدول عن املناقصات التأهيالت التي
ستطرح من قبلها خالل مدة ادناها
 90يوما قبل طرحها وحظرت املادة
التعاقد بقصد استنفاد االعتمادات
امل��ال �ي��ة ك �م��ا ح �ظ��رت ال �ت �ع��اق��د اال في
الحاالت االستثنائية اليت تقتضيها
ض � � ��رورة ال �ع �م��ل وب �م��واف �ق��ة ال ��وزي ��ر
امل� � �ش � ��رف ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة وان ت� � ��راع� � ��ي ال� �ج� �ه ��ات
الحصول على املوافقات والتراخيص
الالزمة قبل الطرح للتعاقد.
وب �ي �ن��ت امل � ��ادة  35ك�ي�ف�ي��ة االع�ل�ان
ع� ��ن امل �ن��اق �ص��ة وت� �ق ��دي ��م ال� �ع� �ط ��اءات
وال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ي�ج��ب ت��واف��ره��ا في
االع�ل�ان حيث ت�ح��دد اق��ل م��دة ممكنة
ل � �س ��ري ��ان ال � �ع � �ط � ��اءات ب� �ع ��د ف�ت�ح�ه��ا
بحيث ال تزيد على  90يوما واوجبت
امل� � � � ��ادة  36اس � �ت � �ن� ��ادا ال � � ��ى ال �خ �ط��ط
السنوية املعلنة التعاقد ف��ي ح��دود
االح�ت�ي��اج��ات الفعلية واوج �ب��ت على
ال �ج �ه��ة ص��اح �ب��ة ال �ش��أن ب �ي��ان ت��واف��ر
االعتمادات املالية.
ن �ص��ت امل� � ��ادة  37ع �ل��ى ان ي��راع��ى
ق �ب��ل ال� �ط ��رح ت �ق �س �ي��م االص � �ن ��اف ال��ى
م� �ج� �م ��وع ��ات م �ت �ج ��ان �س ��ة ب� �م ��راع ��اة
دليل التصنيف والترقيم للمخزون
السلعي املعتمد ل��دى الهيئة العامة
للصناعة والزمت احترام مبدأ تكافؤ
الفرص واال كان االجراء باطال.
وف��ي الفصل الثاني نظم القانون
نشر االعالن عن الدعوة الى املناقصة
او تقديم العروض او طلبات التأهيل
امل� �س� �ب ��ق وح � � � ��ددت امل � � � ��ادة  38ط ��رق
االع�لان للدعوة الى املناقصة بحيث
ي �ت �ض �م��ن االع� �ل ��ان امل ��وع ��د ال �ن �ه��ائ��ي
وتكون تلك امل��دة ال تقل عن  30يوما
من املوعد املحدد.

وفي الفصل الثالث تناولت املواد
 39و 40و 41و 42و 43وثائق املناقصة
وبيانات العطاءات واجراءات الطرح
في املناقصة العامة وتقديم العطاءت
وسريتها وتقديم العينات.
وال��زم��ت امل ��ادة  39الجهة صاحبة
الشأن اعداد صيغة العطاء والشروط
وامل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة وم � ��دة س��ري��ان
ال� �ع� �ط ��اء وب �ي �ن��ت م ��ا ت �ح �ت��وي ع�ل�ي��ه
وثائق املناقصة وف��ي الفصل الرابع
ن� �ظ ��م ال � �ق� ��ان� ��ون ت� �ق ��دي ��م ال � �ع � �ط� ��اءات
وسريتها واوج �ب��ت امل ��ادة  40تقديم
ال � �ع � �ط ��اءات ف ��ي ال ��وث ��ائ ��ق ال��رس �م �ي��ة
وان تعبأ ال�ع�ط��اءات حسب الشروط
املبينة ف��ي ال��وث��ائ��ق وت�ك��ون الوثائق
في املظاريف الرسمية سليمة ويحكم
اغ�ل�اق� �ه ��ا وي � �ج ��وز اي� �ض ��ا اس �ت �ع �م��ال
ال��وس��ائ��ل االل�ك�ت��رون�ي��ة الت �م��ام ك��ل او
بعض االج ��راءات السابقة بالشروط
امل ��ذك ��ورة واع �ت �ب��رت ب��اط�لا ك��ل عطاء
يخالف هذه االحكام ما لم ير املجلس
ب��اج �م��اع اع �ض��ائ��ه ق �ب��ول��ه ل�ل�ص��ال��ح
العام.
ونصت امل��ادة  41على ان االعطاء
ال يكون مقبوال اذا لم يكن مصحوبا
ب ��ال� �ع� �ي� �ن ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف � ��ي وث ��ائ ��ق
امل� �ن ��اق� �ص ��ة وك� �ل� �ف ��ت ال� �ق� �ط ��اع ال �ف �ن��ي
ب ��ال �ج �ه ��ة ص� ��اح� ��ب ال � �ش � ��أن ب�ف�ح��ص
العينات الث�ب��ات مالءمتها وضمانا
ل �س��ري��ة امل �ن��اق �ص��ة وج��دي �ت �ه��ا نصت
املادة  42بتعرض املسؤول عن كشف
س��ري��ة ال�ع�ط��اء ل�ل�م�س��اء ل��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة
دون االخ �ل ��ال ب �ح��ق اق ��ام ��ة ال��دع��وى
املدنية او الجزائية ضده.
وفي الفصل الخامس بشأن وثائق
العرضني الفني وامل��ال��ي ال��زم��ت امل��ادة
 43في املناقصات التي تتطلب عرضا
ف�ن�ي��ا وم��ال �ي��ا ان ت �ق��دم ال �ع �ط��اءات في
م �ظ ��روف�ي�ن اح��ده �م ��ا ل �ل �ع��رض ال�ف�ن��ي
واآلخ��ر للعرض امل��ال��ي على ان تحدد
الالئحة التنفيذية بيانات ومحتويات
ومرافقات امل�ظ��روف الفني واملظروف
املالي كل على حدة.

وفي الفصل السادس اجازت املادة
 44ل �ل �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة ب ��ال� �ش ��راء ع�ق��د
اج �ت �م��اع��ات ت�م�ه�ي��دي��ة ل�ل�اج��اب��ة على
اس�ت�ف�س��ارات م��ن ق��ام��وا ب�ش��راء وثائق
اي م�ن��اق�ص��ة او م�م��ارس��ة م��ع االع�ل�ان
ع � ��ن االج � �ت � �م� ��اع ل �ت �م �ك�ي�ن م � ��ن ي��رغ��ب
بالحضور،
وخصص الفصل السابع للتأمني
االولي حيث اوجبت املادة  45في حالة
املناقصة وفق العرضني الفني واملالي
ارف � � ��اق ال �ت ��أم�ي�ن األول � � ��ي م ��ع ال �ع��رض
ال� �ف� �ن ��ي وان ي � �ك� ��ون ال � �ت ��أم �ي�ن ب�ش�ي��ك
م� �ص ��دق او خ� �ط ��اب ض� �م ��ان م ��ن ب�ن��ك
معتمد وصالحا ملدة سريان العطاء.
في الفصل الثامن تناولت املادتان
 46و 47اح �ك��ام س��ري��ان ال�ع�ط��اء حيث
يبقى العطاء نافذ املفعول وغير جائز
ال��رج��وع فيه م��ن وق��ت تصديره حتى
نهاية ف�ت��رة س��ري��ان��ه واذا ت�ع��ذر البت
في العطاءات خالل هذه الفترة الزمت
املادة  46املجلس ان يطلب من مقدمي
ال �ع �ط��اءات ق �ب��ول س��ري��ان ع�ط��اءات�ه��م
مل��دة اخ ��رى واج� ��ازت امل ��ادة  47تقديم
ع� �ط ��اءات ب��دي �ل��ة اذا ك��ان��ت امل�ن��اق�ص��ة
ت �س �م��ح ب��ذل��ك وح� � ��ددت امل� � ��ادة كيفية
تقديمها.
الباب السادس
إجراءات البت
في المناقصة وتوقيع العقود
ت�ن��اول الفصل االول م��ن ه��ذا الباب
ف��ي امل ��ادة  48اج� ��راءات ف�ت��ح امل�ظ��اري��ف
في اليوم واملكان والوقت املحدد لذلك
ف ��ي ج �ل �س��ة ع �ل �ن �ي��ة ب �ح �ض��ور م�ق��دم��ي
ال �ع �ط��اءات او م��ن ي�م�ث�ل�ه��م وت �ب��ث بثا
م � �ب� ��اش� ��را ع� �ل ��ى امل � ��وق � ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي
للجهاز ونصت املادة  49على ان تحال
ال�ع�ط��اءات الفنية ال��ى الجهة صاحبة
ال �ش��أن ل��دراس �ت �ه��ا وت �ق��دي��م ال�ت��وص�ي��ة
ف��ي ش��أن�ه��ا ال��ى ال�ج�ه��از خ�ل�ال م��دة 30
يوم من تاريخ االحالة واجازت للجهة
صاحب ال�ش��أن ف��ي ح��االت املشروعات
ال �ك �ب��رى وامل �ع �ق��دة ف�ن�ي��ا أن ت�ط�ل��ب مد
ه ��ذه ال �ف �ت��رة وب �ح��د اق �ص��ى  60ي��وم��ا،
وف��ي ح��ال��ة ع��دم ق�ب��ول العطاء الب��د من
تسبيب االستبعاد وأج��ازت امل��ادة 50
للجهاز تشكيل لجنة خاصة لدراسة
ال� �ع ��روض ال �ف �ن �ي��ة وت �ق��دي��م ت��وص �ي��ات
بشأنها.
وت � �ن� ��اول ن �ف��س ال �ف �ص��ل ف ��ي امل � ��ادة
 51اج � � � ��راءات ف �ت��ح امل� �ظ ��اري ��ف امل��ال �ي��ة
وف ��ي امل � ��ادة  52ط��ري��ق اع�ل��ان ال�ج�ه��از
ع ��ن ك �ش��وف ت �ف��ري��غ اس �ع ��ار امل�ن��اق�ص��ة
وح� ��ددت امل� ��ادة  53امل�ع��اي�ي��ر ال �ت��ي يتم
ع� �ل ��ى اس ��اس� �ه ��ا اج � � � ��راء امل � �ق� ��ارن� ��ة ب�ين
ال �ع �ط��اءات وأس� ��س ت�ق�ي�ي��م ال �ع �ط��اءات
وم �ع��اي �ي��ر امل� �ق ��ارن ��ة ب �ي �ن �ه��ا وأول ��وي ��ة
الترسية في املناقصة.
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استضافه برنامج «بال حصانة» على تلفزيون المجلس

اللغيصم :نلمس رضا الشارع عن إنجازات
مجلسنا ومن يهاجمه ال يسعى للمصلحة
استضاف برنامج بال حصانة
ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون امل�ج�ل��س ال�ن��ائ��ب
س�ل�ط��ان اللغيصم ال�ش�م��ري في
ل �ق��اء م�ت�ن��وع ت �ن��اول ال �ع��دي��د من
القضايا املطروحة على الساحة.
وفي بداية حديثه أكد اللغيصم
أن ق � ��ان � ��ون ال � �خ ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة
أح ��د أب ��رز ال �ق��وان�ين ال �ت��ي اق��ره��ا
مجلس األمة وهو نتاج التعاون
املثمر مع الحكومة حيث تالفى
القانون الجديد معظم األخطاء
ال�ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي قانون
ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��د اإلل � � ��زام � � ��ي ال� �س ��اب ��ق
م��وض �ح��ا أن ال ��وض ��ع اإلق�ل�ي�م��ي
ال�س��اخ��ن ي�ت��وج��ب ع�ل��ى الجميع
وض � � ��ع م �ص �ل �ح��ة ال � ��وط � ��ن ف ��وق
ك��ل اعتبار وان ال�ق��ان��ون ق��د اخذ
وق �ت��ه م ��ن ال� ��دراس� ��ة ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
املعنية ل�ض�م��ان خ��روج��ه بشكل
م��رض للجميع وي�ح�ق��ق ال�ه��دف
األس��اس��ي م��ن ان �خ��راط ال�ش�ب��اب
في هذا العمل الوطني مع تقديم
تسهيالت تخدم طموح الطالب
ف ��ي اس �ت �ك �م��ال دراس� �ت� �ه ��م ح�ت��ى
الحصول على درج��ة الدكتوراه
وي�ب��دأ الطلب للتجنيد م��ن عمر
 18ع��ام��ا ومل� ��دة ع ��ام واح� ��د كما
ان الجديد ال��ذي يقدمه القانون
هو االستفادة من جهود املجند
ف��ي م �ج��ال ت�خ�ص�ص��ه بمختلف
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ؤك ��دا أن
ال �ق��ان��ون ي�ن�م��ي ال� ��روح الوطنية
ل ��دى ال �ش �ب��اب وي ��دع ��م ق��درات �ه��م
وي �م �ن �ح �ه��م ال� �خ� �ب ��رة ف ��ي م �ج��ال
ت �خ �ص �ص��ات �ه��م م �ش �ي��را إل � ��ى أن
ق��ان��ون الخدمة الوطنية سيرى
النور في غضون عام.
استجواب الخالد
وب� �س ��ؤال ��ه ع� ��ن ع � ��دم ت �ق��دي �م��ه
اس� � �ت� � �ج � ��واب � ��ا ل� � � ��وح ب� � ��ه ل� ��وزي� ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
على خلفية مطالبته بتجنيس
ال� � �ب � ��دون أوض � � ��ح ال �ل �غ �ص �ي��م أن
تراجعه ع��ن االس�ت�ج��واب رج��وع
إل��ى الحق وع��دم مكابرة وشغل
وق � ��ت امل� �ج� �ل ��س ب ��اس� �ت� �ج ��واب ال
ط��ائ��ل م ��ن ورائ � ��ه وذل� ��ك ب �ع��د أن
ت��م م��راج �ع��ة خ �ب��راء دس �ت��وري�ين
وم�س�ت�ش��اري��ن ق��ان��ون �ي�ين حيث
أك� ��د ج �م �ي �ع �ه��م أن االس �ت �ج��واب
غير دستوري ألن وزير الداخلية
غير م�س��ؤول ع��ن أع�م��ال اللجنة
امل� � ��رك� � ��زي� � ��ة مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة أوض � � � ��اع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
ك�م��ا أن األع� ��داد ال�ت��ي يستوجب
ت�ج�ن�ي�س�ه��ا الب ��د ان ي �ص��در بها

قانون من مجلس األم��ة ومن ثم
ي�خ��اط��ب ال��وزي��ر بالتنفيذ وإذا
رف ��ض ت �ح��ق م �س��اء ل �ت��ه وم ��ن ثم
ج��اء ت��راج�ع��ي ع��ن تقديمه ألن��ي
ال أري��د استجوابا استعراضيا
ل �ت �ح �ق �ي��ق م� �ك ��اس ��ب ش �خ �ص �ي��ة
فحسب.
وث � � �م� � ��ن ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م ت � �ع � ��اون
وزيري الداخلية والدفاع في حل
ال�ع��دي��د م��ن القضايا اإلنسانية
ال �خ��اص��ة ب �ف �ئ��ة ال � �ب� ��دون وال �ت��ي
أثمرت جهودا فعلية على ارض
ال � ��واق � ��ع ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت�ع�ي�ين
أب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات ف ��ي وزارت � ��ي
ال ��دف ��اع وال��داخ �ل �ي��ة إل� ��ى ج��ان��ب
ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ك��ان
للوزيرين فيها م��وق��ف إنساني
ي�ح�س��ب ل�ه�م��ا وإل ��ى ج��ان��ب ذل��ك
فهما يملكان ال�ك�ف��اءة املطلوبة
ل�ل�ق�ي��ام ب��امل �ه��ام ال �ك �ب �ي��رة امل�ل�ق��اة
على عاتقهما في حماية الجبهة
الداخلية ضد اإلرهاب ومختلف
امل�خ��اط��ر ال�ت��ي تعج بها املنطقة
كما ان املواطنني ينتظرو منهما
ال�ك�ث�ي��ر ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى اس �ت �ق��رار
الكويت.
واع �ت �ب��ر ال�ل�غ�ي�ص��م أن قضية
ال � � �ب� � ��دون م � ��ن أه � � ��م األول� � ��وي� � ��ات
ال�ت��ي أع�ل��ن عنها خ�ل�ال ترشحه
ل�لان �ت �خ��اب��ات غ �ي��ر أن �ه��ا قضية
ش��ائ �ك��ة ول �ي �س��ت ول� �ي ��دة ال��وق��ت
ال �ح��اض��ر وع �ل��ى ذل ��ك ف ��إن حلها
ل � ��ن ي� �ت ��م ب �ي��ن ل� �ي� �ل ��ة وض� �ح ��اه ��ا
ف � �ه � ��ي ن � � �ت� � ��اج ت � � ��راك � � ��م س � �ن � ��وات
ط��وي �ل��ة ع��ان��ت م ��ن خ�لال �ه��ا من
اس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا ك � ��ورق � ��ة راب � �ح� ��ة
م ��ن ال �ب �ع��ض ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ك��اس��ب
انتخابية م�ش��ددا ان م��ا يحسب
ل �ل �م �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي م �س��اه �م �ت��ه
ف � ��ي ق � �ب� ��ول أب� � �ن � ��اء ال �ك ��وي �ت �ي ��ات
بالجيش وال�ش��رط��ة وف��ي جميع
ال� � ��وزارات الف �ت��ا إل ��ى ان ��ه وب��رغ��م
ذلك نقر بوجود تقصير برملاني
ن �ت��ج ع��ن ت�ع�ق�ي��د ال�ق�ض�ي��ة ب�ع��دم
حسمها طوال السنوات السابقة
وأن ال �ن��واب ي �ب��ذل��ون ك��ل م��ا في
وس �ع �ه��م ل �ح �ص��ول ف �ئ��ة ال �ب��دون
على مزيد من الحقوق اإلنسانية
الواجبة لهم.
وك�ش��ف ال�ن��ائ��ب اللغيصم في
ه� ��ذا ال� �ص ��دد ع ��ن وج � ��ود ت��وج��ه
ن� �ي ��اب ��ي ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م � ��ن ق ��ان ��ون
ت �ح��دي��د ع � ��دد امل �ج �ن �س�ي�ن خ�ل�ال
دور االنعقاد الحالي معربا عن
اع �ت �ق��اده ب ��أن ال �ق��ان��ون سيالقي
ت ��رح �ي �ب ��ا وت � �ج� ��اوب� ��ا م� ��ن وزي� ��ر
الداخلية ومن ثم سرعة التنفيذ

سلطان اللغيصم

أما بخصوص أبناء الكويتيات
ف �ق��د ق �ط��ع أع� �ض ��اء ل �ج �ن��ة امل� ��رأة
ش� ��وط� ��ا ك� �ب� �ي ��را ل� ��وض� ��ع ح �ل ��ول
م� �ن ��اس� �ب ��ة ل �ل �م �ش��اك��ل امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ت �ج �ن �ي��س أب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات
وأبناء األرامل واملطلقات وهناك
دفعة مقبلة للتجنيس ستتم في
القريب العاجل معربا عن شكره
لتعاون الحكومة الذي أسهم في
ال��وص��ول إل��ى امل��راح��ل النهائية
لحل تلك املشكلة بشكل مالئم.
قضية اإلسكان
وف � � �ي � � �م� � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ق� �ض� �ي ��ة
اإلس� � � �ك � � ��ان أوض� � � � ��ح ال �ل �غ �ي �ص��م
أن امل �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي ن �ج��ح ف��ي
ت �ق��دي��م م��ال��م ي�س�ت�ط��ع غ �ي��ره من
امل�ج��ال��س تقديمه لتلك القضية
بسن ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وان�ين التي
س �ت �س ��اه ��م ب �ش �ك��ل م� �ب ��اش ��ر ف��ي
إن � �ج� ��از ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ش ��اري ��ع
ف � ��ي وق � � ��ت ق� �ي ��اس ��ي وم� �ن� �ه ��ا م��ا
اق ��ره امل�ج�ل��س م��ؤخ��را م��ن إع�ف��اء
املشاريع اإلسكانية من الرقابة
املسبقة معربا عن اعتقاده بأن
ذل ��ك س�ي�م�ن��ح م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ف��رص��ة ك�ب�ي��رة إلن�ج��از
م �ش��اري �ع �ه��ا ف� ��ي وق � ��ت ق �ي��اس��ي
الفتا إلى أن التوزيعات الحالية
ف��اق��ت أض �ع��اف م��ا ك��ان م�ق��را في
السابق والذي كان ال يتخطى 3
آالف سنويا أما اآلن فالحكومة
ملتزمة بما تعهدت ب��ه ملجلس
األم� � ��ة ب� �ت ��وزي ��ع  12أل � ��ف وح� ��دة
س�ك�ن�ي��ة س �ن��وي��ا م �ش �ي��را إل ��ى أن
القضية اإلسكانية كانت قضية

م �ف �ص �ل �ي��ة وأس� ��اس � �ي� ��ة إلرس� � ��اء
التعاون بني السلطتني مؤكدا ان
ال�ن�ج��اح ف��ي حلها أب��رز م�ف��رزات
هذا التعاون املثمر.
وت ��اب ��ع أن ال� �ت ��وزي� �ع ��ات ع�ل��ى
امل� � �خ� � �ط � ��ط وض � � �ع� � ��ت أص� � �ح � ��اب
ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة ع �ل��ى اول
الطريق حيث علم كل منهم أين
موقعه ومنطقته السكنية التي
سيحصل عليها ف��ي اق��رب وقت
م�م�ك��ن ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن أع�م��ال
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ع �م��ل ح ��ال� �ي ��ا ع�ل��ى
ت��وق �ي��ع ع �ق��ود ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
أكثر من مشروع ضخم للبدء في
التنفيذ دون تعطيل أو مماطلة.
وب� � �س � ��ؤال � ��ه ع� �ن� �م ��ا ت ��وص� �ل ��ت
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ح� �ت ��ى اآلن
فيما يتعلق باستثمارات لندن
باعتباره عضوا في اللجنة افاد
أن ال �ت �ح �ق �ي��ق م �س �ت �م��ر م��رج�ح��ا
ان يتم خ�لال ه��ذا األس �ب��وع رفع
ال �ت �ق��ري��ر ال �ن �ه��ائ��ي إل� ��ى مجلس
األم � ��ة وط �ل ��ب إح ��ال ��ة امل �ل ��ف إل��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ن� �ظ ��را ل��وج��ود
ع � ��دد م ��ن ال� �ن� �ق ��اط ال �ف �ن �ي��ة ال �ت��ي
ال ت �س �ت �ط �ي��ع ال �ل �ج �ن��ة ح�س�م�ه��ا
والتي لن تحل بغير اللجوء إلى
القضاء.
أداء الحكومة
وف��ي تقييمه األداء الحكومي
ق � � ��ال ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م إن ال �ح �ك ��وم ��ة
ت �ت �ع��اون وم �ج �ل��س االم� ��ة ألب�ع��د
الحدود وتجتهد في عملها غير
أن �ه��ا ل��م ت��وف��ق ف��ي إدارة ملفني

م�ه�م�ين ي�ت�ع�ل�ق��ان ب��رف��ع ال��دع��وم
وخ � �ف ��ض م �خ �ص �ص ��ات ال� �ع�ل�اج
بالخارج مشددا على أن الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة ال � �ص ��ادرة
ع��ن وزي��ر الصحة مجحفة لحق
امل � ��رض � ��ى ف � ��ي ظ � ��ل ع� � ��دم وج � ��ود
رع ��اي ��ة ص �ح �ي��ة م �ن��اس �ب��ة ت �ق��دم
ل��ه ف��ي ال��داخ��ل ف�ض�لا ع��ن بعض
ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ج ��راح� �ي ��ة ال� �ت ��ي ال
ت� �ج ��رى داخ � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وب� �ن ��اء
ع� �ل ��ى م� ��ا س� �ب ��ق ف ��إن� �ن ��ا ن � ��رى أن
ق��رار خفض مخصصات العالج
ب��ال �خ��ارج ي�ض��ر ب��امل��رض��ى وه��و
م� ��ا ال ي �م �ك��ن أن ن �ق �ب �ل��ه ون �ق��ول
ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة ن��دع��م إج��راءات��ك
التي تضمن سفر املستحق فقط
ل �ل �ع�لاج أم ��ا أن ي �ض��ر املستحق
فهو غير مقبول على اإلطالق.
وت� ��اب� ��ع أن � ��ه ب �خ �ص ��وص رف ��ع
ال� � ��دع� � ��وم ف � � ��إن ال � �ح� ��وم� ��ة أي �ض ��ا
ج��ان �ب �ه��ا ال� �ص ��واب ف ��ي ال �ت��وج��ه
امل� � �ب � ��اش � ��ر ل � �ل � �م� ��واط� ��ن ك ��أس� �ه ��ل
ال � �ح � �ل� ��ول ون � ��وص � ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة
أي�ض��ا باستيفاء جميع األوج��ه
األخ� � � ��رى ل� �س ��د ع� �ج ��ز امل �ي��زان �ي��ة
وال �ت��ي اس�ت�ع��رض�ه��ا ال �ن��واب من
ع� �ل ��اج ال� � �ه � ��در وال � � �ب� � ��دء ب �ف ��رض
ض��ري�ب��ة ع�ل��ى أص �ح��اب األع �م��ال
وامل� �ق� �ت ��دري ��ن وإذا ت �ط �ل��ب األم ��ر
بعد ذلك رفع الدعوم عن املواطن
فبصفتنا ممثلني ل��ه ل��ن نمانع
قيام الحكومة بهذا اإلجراء.
ورد اللغيصم على من يهاجم
إن �ج��ازات املجلس ب��أن الغالبية
العظمى منهم غ�ي��ر راض�ي�ن عن
إنجازات املجلس ألنها تعارض
مصالحهم وخ��ص ب��ال��ذك��ر احد
ال�ت�ي��ارات السياسية التي كانت
م�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى م �ف��اص��ل ال ��دول ��ة
وتم تحجيم هيمنتهم من خالل
املجلس الحالي وبالتالي ليس
ام��ام �ه��م ت�ح�ج�ي��م ه�ي�م�ن�ت�ه��م من
خالل املجلس الحالي وبالتالي
ل � �ي� ��س أم � ��ام� � �ه � ��م إال م� �ه ��اج� �م ��ة
املجلس والتقليل م��ن إنجازاته
م��ؤك��دا ان ه ��ؤالء ل�ي�س��وا الحكم
ع�ل��ى اع �م��ال امل�ج�ل��س وإن �م��ا من
يحكم ه��و ال �ش��ارع ال ��ذي نرصد
رضاءه عن أداء املجلس الحالي
وع��ن ن�ج��اح��ه للتصدي للعديد
من القضايا التي تهم املواطن.
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ترأس االجتماع األول لمجلس إدارة الهيئة أمس

الحمود :هيئة الشباب تسعى
إلى ترجمة توجيهات أمير البالد
ق��ال وزي��ر اإلع�لام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود ان الهيئة العامة للشباب
ستسعى لترجمة رؤية سمو امير
البالد فيما يخص رعاية الشباب
ال��ذي��ن ي�م�ث�ل��ون ال �ث ��روة الحقيقية
ل �ل �ب�ل�اد وال� �ت ��ي ت �ج �س��دت ب��إط�ل�اق
س �م��وه م��ؤت �م��ر (ال �ك ��وي ��ت ت�س�م��ع)
لتحقيق تطلعات ال�ش�ب��اب ف��ي كل
املجاالت مؤكدا ان الكويت سباقة
في رعاية الشباب.
واضاف الشيخ سلمان في بيان
ص �ح �ف��ي ام� ��س ب �م �ن��اس �ب��ة ت��رؤس��ه
االج � �ت � �م� ��اع األول مل �ج �ل ��س إدارة
الهيئة ان دولة الكويت بدأت تأخذ
ات �ج��اه��ا م� �ح ��ددا ل�ت�ح�ق�ي��ق ال��وع��ي
والرعاية الشبابية والتي تجسدت
برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون
الشباب للكثير من املشاريع التي
ت� �خ ��دم ال� �ش� �ب ��اب م ��ن خ �ل��ال ال � ��دور
التعاوني والتنسيقي مع عدد من
جهات الدولة ذات الصلة بالشباب.
ول �ف��ت إل ��ى أن دور م�ك�ت��ب وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب س�ي�ك��ون
ب � �ع ��د ان ت� ��أخ� ��ذ ال� �ه� �ي� �ئ ��ة دوره � � ��ا
ت �خ �ط �ي �ط �ي ��ا وت� �ن� �س� �ي� �ق� �ي ��ا ل ��رس ��م
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال �ش �ب��اب �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي ح�ين
سيكون دور الهيئة العامة للشباب
وضع الخطط التنفيذية في اإلطار
ال �ع��ام ل�ت��وف�ي��ر بيئة آم�ن��ة وممكنة

الحمود مترئسا االجتماع األول ملجلس إدارة الهيئة العامة للشباب

تحتضن طاقات ومهارات الشباب
ل�ت�س�ي��ر ب �خ �ط��ى ت� � ��وازي ت��وج �ه��ات
الحكومة التنموية.
واع� � ��رب ع ��ن ت �ط �ل �ع��ه م ��ن خ�ل�ال
ال �ع �م��ل م ��ع م �ج �ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للشباب لدعم استراتيجية
تمكني وت�ط��وي��ر ال��واق��ع ال�ش�ب��اب��ي.
ب��دوره��ا ق��ال��ت وك�ي��ل وزارة ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي �خ��ة ال��زي��ن
الصباح التي تم اختيارها ملنصب
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس إدارة الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب ان ال�ك��وي��ت ب��دأت
ت ��أخ ��ذ امل� �ن� �ح ��ى ال �ت �خ �ص �ص��ي ف��ي
م�ج��ال ال��رع��اي��ة الشبابية حيث إن
خطوة فصل الشباب عن الرياضة
تعد خطوة متقدمة.
وأوضحت أن مكتب وزير الدولة

لشؤون الشباب استطاع من خالل
جهود الشباب العاملني فيه رسم
خ��ري �ط��ة ال �ط��ري��ق ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
للشباب وف��ق استراتيجية املكتب
وخطته ( )2017/2014التي تسعى
لخلق شاب متمسك ومرتق بالقيم
الوطنية ومبدع وشريك بالتنمية
املستدامة.
وأض ��اف ��ت أن ال� � ��دور األس ��اس ��ي
ملجلس اإلدارة ه��و وض��ع الخطط
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة وف� � ��ق اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ش � �م ��ول � �ي ��ة ذات إط� � � � ��ار ت �ن �ف �ي ��ذي
تشمل جميع ال�ج��وان��ب وامل�ج��االت
ال�ت�ن�م��وي��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى ال�ش�ب��اب
وتحقيق تطلعاتهم.
ويضم مجلس إدارة الهيئة كال
من الشيخ سلمان الحمود رئيسا

وال �ش �ي �خ��ة ال ��زي ��ن ال �ص �ب��اح ن��ائ�ب��ا
ل �ل��رئ �ي��س وامل� ��دي� ��ر ال � �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
امل �ط �ي��ري ووك� �ي ��ل وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي ح��ام��د ال �ع��ازم��ي وال��وك �ي��ل
امل�س��اع��د للتعليم ال �ع��ام ف��ي وزارة
التربية فاطمة ال�ك�ن��دري والوكيل
املساعد للشؤون املالية واإلداري��ة
ب� � � � � ��وزارة ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والعمل شيخه العدواني اعضاء.
وي�ض��م املجلس اي�ض��ا ع��ددا من
ذوي ال �خ �ب��رة واالخ �ت �ص��اص وه��م
د.م �ع �ص��وم��ة امل �ط �ي��ري ود.ج ��اس ��م
ال ��رب � �ي � �ع ��ان ود.ح � � �ص � ��ة ال �ع �ج �ي��ان
وعبدالعزيز صادق فيما سيشغل
ف�ي�ص��ل ال��دوي �ه �ي��س م�ن�ص��ب ام�ين
سر املجلس.

الفهد :المرأة الكويتية تتطلع
إلى المزيد من المكاسب لتأكيد مكانتها
فيما اع��رب��ت رئيسة لجنة ش��ؤون
املرأة التابعة ملجلس الوزراء الشيخة
لطيفة الفهد عن سعادتها باحتالل
ال �ك��وي��ت امل��رت �ب��ة االول� � ��ى ع��رب �ي��ا في
مجال تحقيق املساواة بني الجنسني
اال ان �ه��ا ق��ال��ت ان ��ه رغ ��م ك��ل ذل ��ك ف��إن
امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ت�ط�ل��ع ال ��ى امل��زي��د
م ��ن امل �ك��اس��ب ال �ت��ي ت��ؤك��د م�ك��ان�ت�ه��ا
في املجتمع وأهمها القضاء الكامل
على التمييز ومكافحة العنف الذي
ت�ت�ع��رض ل��ه وال��وص��ول ال��ى ال�غ��اي��ات
امل�ث�ل��ى للمشاركة ال�ف�ع��ال��ة ف��ي خطط
التنمية.وقالت الشيخة لطيفة الفهد
في تصريح صحافي قبيل توجهها
ام � ��س ال � ��ى ن� �ي ��وي ��ورك ل ��رئ ��اس ��ة وف��د
ال �ك��وي��ت امل � �ش ��ارك ف ��ي ال � � ��دورة ال � �ـ60
للجنة (وض��ع امل��رأة) ب��االم��م املتحدة

إن امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ش �ع��ر ب��ال�ف�خ��ر
ب��امل �ك��اس��ب ال �ك �ب �ي��رة ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
ع �ل �ي �ه��ا خ �ل��ال ال� � � �ـ 20ع ��ام ��ا امل��اض �ي��ة
والتي اهلت الكويت الن تحتل املرتبة
االول� ��ى ع��رب�ي��ا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق امل �س��اواة
وف � �ق� ��ا ل �ت �ق ��ري ��ر م� �ن� �ت ��دى االق� �ت� �ص ��اد
العاملي .2015
واوض � � � � �ح� � � � ��ت ان� � � �ه � � ��ا س � �ت � �ع� ��رض
ام ��ام ال�ل�ج�ن��ة ال �ج �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ اه � � � ��داف اع �ل��ان
وم� �ن� �ه ��اج ع� �م ��ل (ب� �ي� �ج�ي�ن) ال� �خ ��اص
بتمكني امل��رأة والقضاء على التمييز
وال �ع �ن��ف ض��ده��ا وت �ع��زي��ز وج��وده��ا
ف��ي املناصب القيادية ودائ ��رة صنع
القرار ووضع وتنفيذ خطط التنمية.
واك��دت ان الكويت التزمت بإعالن
(بيجني) وعملت على تنفيذ اهدافه

الشيخة لطيفة الفهد

واستطاعت تحقيق املساواة الفعلية
بني الجنسني في مجال التعليم قبل
املوعد الذي حددته االمم املتحدة في

االهداف االنمائية لأللفية بـ  15عاما.
ولفتت ال��ى ان ال��دورة ال �ـ 60للجنة
وض��ع امل��رأة ب��األم��م املتحدة تكتسب
اهمية كبرى بالنسبة للكويت خاصة
ب �ع��د اخ �ت �ي ��اره ��ا ل �ع �ض��وي��ة ال�ل�ج�ن��ة
التي تعتبر اعلى هيئة دولية تعنى
بشؤون امل��رأة وتقوم ب��دور فاعل في
اط��ار معالجة قضايا ومشاكل امل��رأة
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م .وذك � � ��رت أن وف � ��د دول ��ة
الكويت سيدعو املجتمع الدولي الى
تحمل مسؤولياته تجاه العنف الذي
تتعرض له املرأة العربية في العديد
م��ن ال � ��دول ال �ت��ي ت�ش�ه��د اض �ط��راب��ات
سياسية السيما امل��رأة الفلسطينية
ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م �م��ارس��ات اس��رائ�ي�ل�ي��ة
مستمرة.

أخبار
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توظيف  4614من المقيمين
بصورة غير قانونية خالل
أربعة أعوام
ب �ل��غ ع � ��دد امل �ق �ي �م�ي�ن ب �ص��ورة
غير قانونية الذين تم توظيفهم
لدى الجهات الحكومية والقطاع
ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد 4614
م��وظ �ف��ا ب �ع��د ارب �ع��ة أع � ��وام على
اط�ل�اق ال�ج�ه��از آل �ي��ة لتوظيفهم
في مارس .2012
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
للشؤون الفنية واملعلومات في
الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
ول� �ي ��د ال �ع �ص �ف ��ور ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ك� ��ون� ��ا إن  1903م� � ��ن ه� � ��ؤالء
ال �ت �ح �ق��وا ب��ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي
و 2030ف� ��ي ال �س �ل��ك ال �ع �س �ك��ري
م��ن اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات و 681في
القطاع التعاوني.
واوض� � ��ح ال �ع �ص �ف��ور ان ه��ذه
اآلل �ي��ة ل�ت��وظ�ي��ف أب �ن��اء املقيمني
بصورة غير قانونية في القطاع
الحكومي انطلقت بالتنسيق مع
دي��وان الخدمة املدنية ف��ي إط��ار
س �ي��اس��ة ال �ج �ه��از ب �ف �ت��ح م�ن��اف��ذ
ل �ل �ع �م��ل ألب � �ن� ��اء ه � ��ذه ال �ف �ئ ��ة م��ن
حملة إحصاء .1965
وأض � � ��اف أن وزارة ال �ص �ح��ة
تصدرت الجهات الحكومية من
حيث عدد املوظفني من املقيمني
ب�ص��ورة غير قانونية بإجمالي
 990موظفا من أطباء وممرضني
وخ� ��دم� ��ات ط �ب �ي��ة ت �ل �ت �ه��ا وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ف� ��ي امل ��رت� �ب ��ة ال �ث��ان �ي��ة
بإجمالي  408موظفني أغلبيتهم

في سلك التعليم .وبني أن وزارة
األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
تأتي في املرتبة الثالثة بإجمالي
 144م��وظ �ف��ا ث��م ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للصناعة ب��إج�م��ال��ي  72موظفا
تليها هيئة الشباب والرياضة
ال �ت��ي وظ �ف��ت  65ف ��ردا ث��م وزارة
اإلع�ل�ام ب�ع��دد  55موظفا بينما
ت � ��وزع ال� �ب ��اق ��ون ع �ل��ى ال � � ��وزارات
والهيئات.
وع � � � �ل� � � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د ال� � �ق� � �ط � ��اع
ال �ع �س �ك��ري ل �ف��ت ال �ع �ص �ف��ور إل��ى
أن ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال��دف��اع
أس � �ف ��ر ع� ��ن وض� � ��ع آل � �ي ��ة ل �ق �ب��ول
أب �ن��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات م��ن امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية اثمرت عن
ت �خ��ري��ج ارب � ��ع دف� �ع ��ات م�ت�ت��ال�ي��ة
ضمت  2030عسكريا منذ العام
امل ��اض ��ي وخ �ل��ال ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي
م�ش�ي��دا ب��ال �ت �ج��اوب ال ��ذي اب��دت��ه
وزارة ال � ��دف � ��اع وق� �ب ��ول� �ه ��ا ض��م
اب �ن��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات م��ن امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية الى السلك
العسكري.
وذك� � ��ر أن ال � �ش� ��روط ال ��واج ��ب
ت ��واف ��ره ��ا ل � ��دى امل �ت �ق ��دم�ي�ن إل ��ى
آل �ي��ة ال �ت��وظ �ي��ف ه��ي أن ي�ك��ون��وا
م ��ن ح �م �ل��ة إح � �ص ��اء ع � ��ام 1965
وم� ��ن ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ش �ه��ادة
الدبلوم فما ف��وق مشيرا إل��ى أن
أولوية التوظيف لهم تكون بعد
الكويتيني.

االلتحاق بعائل خدمة جديدة
تقدمها المعلومات المدنية
عبر المغلف اإللكتروني
دش � � �ن� � ��ت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل� �ل� �م� �ع� �ل ��وم ��ات امل � ��دن � �ي � ��ة ام� ��س
خ��دم��ة االل �ت �ح��اق ب�ع��ائ��ل ضمن
خ ��دم ��ات امل �غ �ل��ف اإلل �ك �ت��رون��ي
عبر موقعها االلكتروني وتعد
اح ��دث ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها
الهيئة للمواطنني واملقيمني.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
م �س��اع��د م �ح �م��ود ال�ع�س�ع��وس��ي
في تصريح صحفي انه يمكن
القيام بهذه املعاملة م��ن خالل
م ��وق ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي اإلن� �ت ��رن ��ت
حيث يستطيع امل��راج��ع إنجاز
معامالته بسهولة ويسر دون
حاجة لشراء مغلف أو تصوير
األوراق واختصار الوقت وعناء
الحضور ملبنى الهيئة.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى أن امل� �ط� �ل ��وب
النجاز معاملة االلتحاق بعائل
تزويد املوقع بصورة شخصية
وصورة االقامة سارية املفعول
وص��ورة ج��واز السفر وفصيلة
الدم.

وأوض� � � � ��ح ان � � ��ه ع� �ن ��د إن� �ج ��از
معاملة اب��ن م�ض��اف إل��ى ج��واز
أح� ��د وال ��دي ��ه ال ب ��د م ��ن ت�ق��دي��م
ص��ورة ج��واز ص��اح��ب اإلض��اف��ة
وص � �ف � �ح� ��ة امل � �ض� ��اف�ي��ن األول � � ��ى
وال�ث��ان�ي��ة إن وج ��دت مبينا ان��ه
ف �ي �م��ا ي �خ ��ص ج� � ��واز أص �ح ��اب
الجنسية الهندية ف��ان��ه يتعني
عليهم تقديم الصفحة األخيرة
من جواز األب.
ي��ذك��ر أن املغلف اإللكتروني
ال� � ��ذي ت �ق ��دم ��ه ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل � �ل � �م � �ع � �ل� ��وم� ��ات امل � ��دن� � �ي � ��ة ع �ب��ر
م��وق �ع �ه��ا ت� ��م ت� �ط ��وي ��ره ب�ح�ي��ث
يتضمن ال�ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة م� �ن� �ه ��ا ت �ج��دي��د
ب�ط��اق��ات ال�ك��وي�ت�ي�ين واملقيمني
واس� �ت� �ك� �م ��ال ب� �ي ��ان ��ات امل��وال �ي��د
وتسجيل العمالة املنزلية اول
م ��رة وم ��ن ف��ي ح�ك�م�ه��م وأخ �ي��را
خدمة االلتحاق بعائل.
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الكندري استقبل الفرحان وبن برجس وكرم
عددا من موظفي االمانة العامة

ومستقبال صبيحة الفرحان

الكندري يكرم عددا من موظفي األمانة العامة

استقبل األمني العام ملجلس االمة
ع �ل�ام ال �ك �ن ��دري ف ��ي م�ك�ت�ب��ه رئ�ي��س
قسم ال��دع��م االس�ت�ش��اري بالتكليف
د .ص�ب�ي�ح��ة ال �ف��رح��ان ال �ت��ي ق��دم��ت
ل �ل �ك �ن��دري دراس� � ��ة ن �ص �ي��ة ل�خ�ط��اب
صاحب السمو امير ال�ب�لاد الشيخ

صباح االحمد الجابر الصباح في
مجلس االمة سنة .٢٠٠٦
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء االم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
امل � �س ��اع ��د ل� �ق� �ط ��اع ال � �ل � �ج ��ان ن ��ادي ��ة
ال � �ق � �ط ��ام ��ي وم � ��دي � ��ر ادارة ال ��دع ��م
االس � � �ت � � �ش� � ��اري وامل� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ه� �ن ��اء

فريق الغوص ينتهي
من تنظيف جزيرة مسكان
انتهى فريق الغوص من مشروع
تنظيف جزيرة مسكان برفع مخلفات
ض� ��ارة ب��ال�ب�ي�ئ��ة ال �س��اح �ل �ي��ة وال �ب��ري��ة
للجزيرة بلغت زنتها طنني.
وق��ال رئيس الفريق وليد الفاضل
لكونا ان مشروع تأهيل مسكان حقق
أه��داف��ه ب�ت�ك��ات��ف ال�ج�ه��ود التطوعية
والحكومية حيث استعادت الجزيرة
ج �م��ال �ه��ا وع��اف �ي �ت �ه��ا م �ط��ال �ب��ا بجعل
ال � �ج� ��زي� ��رة م �ح �م �ي��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ن �ظ��را
ل �ت �ن��وع �ه��ا ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي م� ��ن ط �ي��ور
وكائنات بحرية وبرية
واض � � ��اف ان� �ه ��ا م ��ن اج� �م ��ل ال �ج��زر

ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف� � ��ي ت� �ن ��وع� �ه ��ا ل �ل �ح �ي��اة
ال�ف�ط��ري��ة وي�ب�ل��غ ط��ول ساحلها نحو
5ر 2كيلو متر بمساحة  44أل��ف متر
مربع مشيرا الى ان معظم سواحلها
صخرية ويصعب ال��وص��ول إليها إال
في حالة املد العالي نظرا الى ضحالة
محيطها املائي .وذكر انه بعد معاينة
الفريق للجزيرة عام  2014واكتشاف
ح�ج��م امل�خ�ل�ف��ات ت��م وض��ع خ�ط��ة عمل
ع �ل ��ى م� ��راح� ��ل ل ��رف ��ع ه � ��ذه امل �خ �ل �ف��ات
ب��االس �ت �ع��ان��ة ب �ث�ل�اث ج ��راف ��ات ت��اب�ع��ة
للجنة إزالة التعديات التابعة ملجلس
الوزراء وبلدية الكويت.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03.21
04.52
11.45

العصر
املغرب
العشاء

03:20
06.37
08.06

الهاجري.
كما استقبل األمني العام ملجلس
االم� � � ��ة ع �ل ��ام ال � �ك � �ن� ��دري ال �ص �ح �ف��ي
وال�ب��اح��ث ف��ي ت��اري��خ دول ��ة الكويت
والجزيرة العربية احمد بن برجس
ال ��ذي ق��ام ب��اه��دائ��ه ك�ت��اب�ين بعنوان

ج��اس��م ال�خ��راف��ي ارت �ح��ل ول��م يرحل
واساطني الدولة الحديثة.
ومن جهة أخرى كرم األمني العام
مل�ج�ل��س االم� ��ة ع�ل�ام ع �ل��ي ال �ك �ن��دري
ع� ��ددا م ��ن م��وظ �ف��ي االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
وذل� ��ك ت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده��م امل�ت�م�ي��زة

إدارة تقنية المعلومات تنظم دورة
عن التراسل االلكتروني
نظمت إدارة تقنية املعلومات
دورة ت��دري�ب�ي��ة ل�ق�ط��اع ال�ج�ل�س��ات
وامل��دي��ري��ن وال��رؤس��اء ف��ي قطاعات
األم��ان��ة ملجلس األم��ة تحت عنوان
ال �ت��راس��ل االل �ك �ت��رون��ي ف ��ي ال�ع�م��ل
البرملاني.
وت � �ه� ��دف ال � � � ��دورة ال � ��ى ت �ع��ري��ف
امل �س �ت �خ��دم�ين ب��أه �م �ي��ة اس �ت �خ��دام
ال � �ب � ��ري � ��د االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي وت� � �ب � ��ادل
الوثائق البرملانية واملضابط عن
ط��ري��ق الشبكة املعلوماتية وذل��ك
اخ �ت �ص��ارا ل�ل��وق��ت وال �ت��وج��ه نحو
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن اس �ت �خ��دام األوراق
بني قطاعات األمانة العامة.
ويأتي ذلك التوجه انطالقا من
توجيهات رئيس املجلس واألمني
ال� �ع ��ام ب �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي
وت�س��ري��ع ال ��دورة املستندية داخ��ل
األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ت �ف��ادي��ا ل�لأخ�ط��اء
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م .حسني النكاس محاورا في الدورة التدريبية

وض�ي��اع ال��وق��ت وح�س��ن استخدام
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي ت �ط��وي��ر األداء
البرملاني داخل مجلس األمة.
وي�ح��اور في ال��دورة مدير إدارة
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات م .ح �س�ين علي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ومثابرتهم في أداء اعمالهم.
وحضر التكريم أمني سر مجلس
االم� � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب م.ع� � � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه
ال� �خ ��راف ��ي واألم �ي ��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
لقطاع الجلسات عادل اللوغاني.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال�ن�ك��اس وم .ع��واط��ف م��ال ال�ل��ه من
قسم الشبكات.

الوفيات
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ال� �ه ��اج ��ري63 ،ع� ��ام� ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج ��ال :اشبيلية ،ق ،4ش  ،442م،17
تلفون ،99227730 :نساء :اشبيلية،
ق ،4ش ،440م ،17تلفون66206998 :
● نوف سعود خليفة الشمري،
زوجة :فهد طلب املوعد الشمري،
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ش ،3م ،36تلفون99704490 :
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الرشيدي 33 ،عاما( ،يشيع بعد
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