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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يعزي رئيسة المجلس االتحادي
اإلماراتي باستشهاد طيارين

بعث رئيس مجلس االم��ة م��رزوق علي الغانم ببرقية الى رئيسة املجلس
الوطني االتحادي بدولة االمارات العربية املتحدة د .أمل القبيسي عبر فيها
ع��ن خ��ال��ص ال�ت�ع��ازي وص ��ادق امل��واس��اة باستشهاد ط�ي��اري��ن عسكريني من
القوات الجوية االماراتية املشاركة في عملية (اع��ادة االم��ل) في اليمن .وقال
الغانم في برقيته :ندعو املولى العلي القدير ان يتغمد الشهيدين برحمته وان
يلهم ذويهما والشعب االماراتي الشقيق الصبر والسلوان انه سميع مجيب.

بعث برقية تعزية إلى الرئيس أردوغان أعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا تفجير أنقرة

األمير :الكويت مستمرة في تضامنها
مع المجتمع الدولي للقضاء على اإلرهاب
رئيس مجلس األمة :متضامنون مع تركيا ونجدد الدعوة إلى ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الظاهرة
شهد سمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات املسلحة حفل تخريج الدفعة
 42من الطلبة الضباط والدفعة  27من
الطلبة ض�ب��اط االخ�ت�ص��اص والدفعة
 8م ��ن ط��ال �ب��ات االخ �ت �ص��اص بمعهد
الشرطة النسائية ال��ذي أقيم أمس في
ميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمنية.
إل � � � ��ى ذل � � � � ��ك ،ج � � � ��دد س � �م � ��و االم � �ي � ��ر
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م ��د م��وق��ف دول ��ة
ال �ك��وي��ت ال �ث��اب��ت وال ��راف ��ض ل�ل�إره��اب
ب �ك��اف��ة أش �ك��ال��ه وص � ��وره وت�ض��ام�ن�ه��ا
م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ل �ل �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه
وت� �ج� �ف� �ي ��ف م� �ن ��اب� �ع ��ه م � ��ؤك � ��دا س �م ��وه
اس�ت�ن�ك��ار ال�ك��وي��ت وإدان �ت �ه��ا ال�ش��دي��دة
للعمل اإلرهابي اآلثم الذي وقع وسط
ال �ع��اص �م��ة أن� �ق ��رة واس� �ت� �ه ��دف أرواح
األبرياء اآلمنني وزعزعة أمن واستقرار
ال �ب �ل��د ال �ص��دي��ق وال� � ��ذي ي �ن��اف��ي ك��اف��ة
الشرائع والقيم اإلنسانية.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة بعثها
سمو االم�ي��ر إل��ى ال��رئ�ي��س رج��ب طيب
أردوغ� ��ان رئ�ي��س الجمهورية التركية

وقف رفع رسوم
المدارس الخاصة

الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص
ت �ع��ازي��ه وص� ��ادق م��واس��ات��ه بضحايا
ال �ت �ف �ج �ي��ر االره� ��اب� ��ي ال � ��ذي أس �ف ��ر ع��ن
سقوط ع��دد م��ن الضحايا واملصابني
سائال سموه املولى عز وجل أن يتغمد
ض �ح��اي��ا ه ��ذا ال �ع �م��ل اإلره ��اب ��ي اآلث ��م
بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على
املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
من جهة أخرى بعث رئيس االتحاد
البرملاني العربي رئيس مجلس االمة
م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة ال � ��ى رئ �ي��س
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ت ��رك ��ي ال �ك �ب �ي��ر اس �م��اع �ي��ل
ك � �ه� ��رم� ��ان اع � � � ��رب ف� �ي� �ه ��ا ع � ��ن خ ��ال ��ص
ال�ت�ع��ازي وص ��ادق امل��واس��اة بضحايا
االن �ف �ج��ار االن �ت �ح ��اري ال� ��ذي وق ��ع في
ال�ع��اص�م��ة ان �ق��رة واس �ف��ر ع��ن مقتل ٢٧
شخصا واصابة عشرات آخرين.
وع � �ب � ��ر ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ب ��رق� �ي� �ت ��ه ع��ن
التضامن ال�ك��ام��ل م��ع الشعب التركي
إزاء ك��ل امل� �ح ��اوالت االره��اب �ي��ة اآلث�م��ة
التي تستهدف أمن واستقرار تركيا.
تفاصيل (ص)02

ات�ف�ق��ت ال�ل�ج�ن��ة التعليمية أم��س
م��ع م�س��ؤول��ي ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى إي�ق��اف
رف��ع رس��وم امل��دارس الخاصة لحني
االنتهاء من وضع املعايير الخاصة
ب �ه ��ذا ال � �ش ��أن .وق � ��ال م �ق ��رر ال�ل�ج�ن��ة
ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان ان اللجنة
ستناقش مسودة املعايير مع مالك
امل� � ��دارس وأول � �ي� ��اء األم � ��ور وم� ��ن ثم
تتخذ قرارها.
تفاصيل (ص)04

المال العام :إحالة
 4عقود إلى النيابة
صاحب السمو يتفضل بتوزيع الشهادات على الخريجني

عاشور لـ «الدستور» :هدفي
ليس طرح الثقة بالصبيح

مجلس الوزراء يقر وثيقة اإلصالح
ويكلف وزير المالية تنفيذها

ف �ي �م��ا أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د .ي��وس��ف
ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة أن وزي � � � � � ��رة ال � � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
جاهزة ملواجهة االستجواب خالل
ج�ل�س��ة ال �ي��وم ق ��ال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
ع��اش��ور ان ال�ه��دف م��ن استجوابه
ليس ط��رح الثقة ب��ال��وزي��رة وانما
اصالح االعوجاج والخلل املوجود
في القضايا املثارة في الصحيفة.
وأض � ��اف ع ��اش ��ور ف ��ي ت�ص��ري��ح
خاص لـ «الدستور» ان خصخصة
جمعية الدسمة ستنتهي بتعميم
ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ع �ل��ى
ج �م �ي ��ع ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان ه � �ن� ��اك ت��وج �ه��ا

أق � � ��ر م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ف��ي
اج� �ت� �م ��اع ��ه االس � �ب� ��وع� ��ي أم ��س
برئاسة رئيس مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك وث�ي�ق��ة
االج � � � � � � ��راءات ال � ��داع � �م � ��ة مل �س ��ار
االص �ل�اح امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي
املتضمنة زيادة االي��رادات غير
النفطية وترشيد االنفاق العام
بهدف تخفيض عجز امليزانية
واس� � �ت � ��دام � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
وإع � ��ادة رس ��م دور ال ��دول ��ة في
االقتصاد وتفعيل وزيادة دور
ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ف ��ي ال�ن�ش��اط
االق �ت �ص��ادي وتفعيل مشاركة
املواطنني في تملك املشروعات

صالح عاشور

لتأسيس شركة خاصة برأسمال
 3مليارات دينار إلدارة الجمعيات
التعاونية.

التي تتم خصخصتها بحصة
ت�ص��ل ال ��ى  ٪ 40وم �ش��روع��ات
ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
وال� �خ ��اص ب�ن�س�ب��ة  ٪ 50وق��د
ك� �ل ��ف امل� �ج� �ل ��س وزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة
تنفيذ هذه الوثيقة.
إل � � � ��ى ذل � � � ��ك أش � � � � ��اد م �ج �ل��س
ال � � � � � � � � ��وزراء ب� � � �م� � � �ن � � ��اورات رع � ��د
الشمال مشيرا إل��ى أنها تأتي
تعبيرا ع��ن التضامن ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت �ه��دد االم ��ن
والسالم في املنطقة.
وت�ه��دف إل��ى ت��دري��ب ال�ق��وات
ع� �ل ��ى م ��واج � �ه ��ة ال� � �ق � ��وات غ �ي��ر
ال�ن�ظ��ام�ي��ة وال �ب��ؤر اإلره��ارب �ي��ة

املوجودة التي تمارس اإلرهاب
وترويع األبرياء اآلمنني ونشر
ال �ت��وت��ر وع � ��دم االس� �ت� �ق ��رار في
املنطقة بما استوجب املبادرة
إلى التحرك الجاد ملواجهة هذه
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ب��ات��ت ت�ه��دد
جميع شعوب املنطقة وتقوض
األمن واالستقرار فيها
كما أدان املجلس التفجيرات
االره��اب �ي��ة ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي كل
من تونس وتركيا.

تفاصيل (ص)03

أحالت لجنة حماية األموال العامة
خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س  4ع�ق��ود إل��ى
النيابة العامة وه��ي ان�ش��اء وإن�ج��از
وص� �ي ��ان ��ة اس � �ت� ��اد ج ��اب ��ر وت �ص �م �ي��م
وتركيب جسر الصبية والعقد املبرم
بني شركة نفط الكويت وشركة شل
إضافة إلى عقد شراء طائرتي شحن
«النقل االستراتيجي».
تفاصيل (ص)04

المرافق :ال زيادة
ألعضاء البلدي
خ �ل �ص��ت ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
خ�لال مناقشتها التعديالت املقدمة
على ق��ان��ون البلدية ال��ى اإلب�ق��اء على
تشكيل املجلس البلدي كما هو بواقع
 10أع� �ض ��اء م �ن �ت �خ �ب�ين و 6م�ع�ي�ن�ين
بمرسوم على ان يكونوا جميعهم من
حملة الشهادات الجامعية.
تفاصيل (ص)04
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بحضور ولي العهد ورؤساء مجالس األمة والوزراء والقضاء

األمير يشهد حفل تخريج طلبة ضباط الشرطة
ت �ح��ت رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ال �ق��ائ��د األع �ل��ى
ل�ل�ق��وات املسلحة أق�ي��م ص�ب��اح امس
حفل تخريج الدفعة  42من الطلبة
ال �ض �ب��اط وال��دف �ع��ة  27م ��ن ال�ط�ل�ب��ة
ض� �ب ��اط االخ� �ت� �ص ��اص وال ��دف� �ع ��ة 8
م ��ن ط��ال �ب��ات االخ �ت �ص��اص بمعهد
ال �ش��رط��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة وذل� ��ك ب�م�ي��دان
أك��ادي �م �ي��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه للعلوم
األمنية.
وش�ه��د ح�ف��ل ال�ت�خ��رج س�م��و ول��ي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورئيس مجلس
األمة م��رزوق الغانم وكبار الشيوخ
وس� � �م � ��و ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��اص � ��ر امل� �ح� �م ��د
وسمو الشيخ جابر امل�ب��ارك رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ورئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء رئ� �ي ��س م�ح�ك�م��ة
التمييز رئيس املحكمة الدستورية
املستشار يوسف املطاوعة والنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح ونائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية
ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وج�م��ع
غفير م��ن أه��ال��ي الطلبة الخريجني
واملواطنني.
وب� ��دأ ال �ح �ف��ل ب��ال �س�لام ال��وط�ن��ي
ث��م ق��ام أح��د ضباط ال ��وزارة بتالوة
م��ا ت�ي�س��ر م��ن آي� ��ات ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م
بعدها أل�ق��ى وك�ي��ل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون التعليم والتدريب
اللواء فيصل النواف كلمة قال فيها

سمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو رئيس الوزراء خالل االحتفال بتخريج طلبة ضباط في كلية الشرطة

 :يشرفنا أن نرحب بسيدي حضرة
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد حفظه
الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد
حفظه ال�ل��ه على رعايتكم السامية
ل �ح �ف��ل ت �خ��ري��ج دف �ع��ة م ��ن أب�ن��ائ�ك��م
وب�ن��ات�ك��م ال�خ��ري�ج�ين وال�خ��ري�ج��ات
الذين تم إعدادهم وتأهيلهم وصقل
م��واه �ب �ه��م وت �ع��زي��ز م�س��ؤول�ي��ات�ه��م
الوطنية مستنيرين بتوجيهاتكم
ال �س ��ام �ي ��ة .إن أب � �ن� ��اءك ي ��ا ص��اح��ب
السمو ه��م خير أم�ن��اء على حماية
الوطن واستقراره مع كافة اخواننا
ف��ي مختلف ال�ق�ط��اع��ات ف�ه��م ال�ق��وة
ال �ض��ارب��ة ب�س�ي��ف ال �ح��ق وال �ق��ان��ون
وهم السند القوي في ساحة الوغى
وق � � � ��ال :إن أب� � �ن � ��اءك ي �ض �ح��ون
ب� � ��أرواح � � �ه� � ��م ف � � � ��داء ل� �ل� �ك ��وي ��ت ب� ��أن
يحفظوا للوطن الغالي أمنه وأمان
أه �ل��ه ووح� ��دة اراض �ي��ه ل�ي�ظ��ل واح��ة
للوئام والسالم ونبعا للعطاء تحت

قيادتكم ال��رش�ي��دة ..وإننا نقف بني
أيديكم لنعاهد سموكم أننا سنظل
بارين بالقسم وعلى العهد باقون.
ث ��م ب� � ��دأت م ��راس ��م ت �س �ل �ي��م ع�ل��م
األكاديمية من طلبة الدفعة  42إلى
ال��دف�ع��ة  43وت�لاه��ا ال �ق��رار ال ��وزاري
وال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ل �خ��ري �ج�ين
وال�خ��ري�ج��ات ب�ق��وة ال�ش��رط��ة ألقاها
امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ألك� ��ادي � �م � �ي� ��ة س �ع��د
العبدالله للعلوم األمنية بالتكليف.
بعد ذلك قام قائد طابور العرض
باالستئذان من سموه ببدء مراسم
العرض العام كما تم تقديم عرض
خ ��اص ل �ف �ن��ون ال �خ �ي��ال��ة وال �ج �م��ال��ة
وم��وس�ي�ق��ى ال �ش��رط��ة أع�ق�ب��ه دخ��ول
الخريجني والخريجات إل��ى ساحة
ال �ع��رض ألداء ال �ق �س��م وال � ��ذي أل �ق��اه
م��دي��ر ك �ل �ي��ة ال �ش��رط��ة ال �ع �ق �ي��د علي
جاسم الوهيب.
ث� ��م ت �ف �ض��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه

ب � �ت� ��وزي� ��ع ال � �ج � ��وائ � ��ز وال � �ش � �ه � ��ادات
ع� �ل ��ى امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن م � ��ن ال �خ ��ري �ج�ي�ن
وال �خ��ري �ج��ات ك�م��ا ت��م إه ��داء سموه
وسمو ولي العهد درع األكاديمية.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ب� �ع ��ث ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س رج��ب
ط�ي��ب أردوغ� ��ان رئ�ي��س الجمهورية
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة أع� � � ��رب ف �ي �ه��ا
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق
م��واس��ات��ه بضحايا التفجير ال��ذي
وق��ع وس��ط ال�ع��اص�م��ة أن �ق��رة وال��ذي
أسفر عن سقوط عدد من الضحايا
واملصابني سائال سموه املولى عز
وجل أن يتغمد ضحايا هذا العمل
اإلره� � ��اب� � ��ي اآلث � � ��م ب� ��واس� ��ع رح �م �ت��ه
وم�غ�ف��رت��ه وأن ي�م��ن ع�ل��ى امل�ص��اب�ين
بسرعة الشفاء والعافية.
ك �م��ا أك ��د ف�ي�ه��ا س �م��وه اس�ت�ن�ك��ار

 ..وسموه خالل توزيع الشهادات على الخريجني

دول� ��ة ال �ك��وي��ت وإدان �ت �ه��ا ال �ش��دي��دة
ل �ه��ذا ال �ع �م��ل اإلره ��اب ��ي اآلث� ��م ال ��ذي
اس �ت �ه��دف أرواح األب ��ري ��اء اآلم �ن�ين
وزع� � ��زع� � ��ة أم � � ��ن واس� � �ت� � �ق � ��رار ال �ب �ل��د
ال � �ص � ��دي � ��ق وال� � � � � ��ذي ي � �ن� ��اف� ��ي ك ��اف ��ة
ال�ش��رائ��ع وال�ق�ي��م اإلن�س��ان�ي��ة مجددا
سموه موقف دول��ة الكويت الثابت
وال ��راف ��ض ل�ل�إره��اب ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه
وص � ��وره وت�ض��ام�ن�ه��ا م��ع املجتمع
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه وت�ج�ف�ي��ف
منابعه.
وم � � ��ن ن ��اح � �ي ��ة اخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ام� ��س امل �س �ت �ش��ار ب ��ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي
ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشقيقة الشيخ د .سعد ب��ن ناصر
ال �ش �ث��ري وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت ��ه
ال�ب�لاد وحضر املقابلة وزي��ر العدل
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
يعقوب الصانع.

ولي العهد استقبل مستشار خادم الحرمين
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد حفظه الله
بقصر بيان صباح امس رئيس
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر
العلي واستقبل سمو ولي العهد
وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي� � � ��ر األوق� � ��اف
وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي�ع�ق��وب
ال� �ص ��ان ��ع وامل� �س� �ت� �ش ��ار ال �خ��اص
ل � � �خ� � ��ادم ال � �ح� ��رم�ي��ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن
ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشقيقة فضيلة الشيخ د .سعد
الشثري وذل��ك بمناسبة زيارته
البالد.
حضر املقابلة رئيس املراسم
والتشريفات بديوان سمو ولي
العهد الشيخ مبارك الصباح.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ب �ب ��رق �ي ��ة ت� �ع ��زي ��ة إل� � ��ى ال��رئ �ي��س

سمو ولي العهد مستقبال مستشار خادم الحرمني

رج� � ��ب ط� �ي ��ب أردوغ� � � � � ��ان رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
ضمنها س�م��وه خ��ال��ص تعازيه
وم��واس��ات��ه ب�ض�ح��اي��ا التفجير

ال � � � ��ذي وق � � ��ع وس � � ��ط ال� �ع ��اص� �م ��ة
أن �ق��رة وال� ��ذي أس �ف��ر ع��ن س�ق��وط
ع ��دد م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل �ص��اب�ين
سائال سموه املولى عز وجل ان

يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ومغفرته وأن يمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ب�ع��ث سمو

ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى
أخ� �ي ��ه ص ��اح ��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ
خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس
دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة
الشقيقة ضمنها سموه خالص
ت � �ع � ��ازي � ��ه وص� � � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه
ب��اس�ت�ش�ه��اد ط�ي��اري��ن عسكريني
من قوات دولة اإلم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة امل �ش��ارك��ة في
ع �م �ل �ي��ة إع � � ��ادة األم � ��ل م ��ع ق ��وات
ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي ل �ل��وق��وف مع
ال �ش ��رع �ي ��ة ف� ��ي ال �ي �م ��ن ال �ش �ق �ي��ق
س� ��ائ �ل�ا س � �م� ��وه امل� ��ول� ��ى ت �ع��ال��ى
أن ي�ت�غ�م��ده�م��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
ويسكنهما فسيح جناته.

بعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد حفظه
الله ورع��اه ببرقية تعزية إلى أخيه
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشقيقة عبر فيها
سموه حفظه الله عن خالص تعازيه
وص � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه ب��اس �ت �ش �ه��اد
ط�ي��اري��ن عسكريني م��ن ق ��وات دول��ة
اإلم ��ارات العربية املتحدة الشقيقة
املشاركة في عملية إع��ادة األم��ل مع
قوات التحالف العربي للوقوف مع
الشرعية ف��ي اليمن الشقيق وهما
ي��ؤدي��ان واجبهما الوطني املقدس
ب�ك��ل ت�ف��ان وإخ�ل�اص س��ائ�لا سموه
املولى تعالى أن يتغمدهما بواسع
رح�م�ت��ه وي�س�ك�ن�ه�م��ا ف�س�ي��ح جناته
وأن ينزلهما منازل الشهداء.

الرئيس اليمني
يزور البالد
اليوم
ي� �ص ��ل إل� � ��ى ال � �ب�ل��اد ال� �ي ��وم
ال ��رئ � �ي ��س ع � �ب ��درب ��ه م �ن �ص��ور
ه � � ��ادي رئ � �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وال ��وف ��د
ال ��رس �م ��ي امل� ��راف� ��ق ف ��ي زي � ��ارة
رس � �م � �ي� ��ة ل � �ل � �ب �ل�اد ت �س �ت �غ��رق
ي� � � ��وم� �ي� ��ن ي � � � �ج� � � ��ري خ�ل��ال � �ه� ��ا
م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م ��ع أخ�ي��ه
ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.

aldostoor

الثالثاء  06جمادى اآلخر  15 . 1437مارس 2016

محليات

03

استعرض نتائج مشاركة سمو األمير في ختام الفعاليات التي شهدتها السعودية

مجلس الوزراء« :رعد الشمال» تضامن عربي
لمواجهة تحديات األمن والسالم واالستقرار
ترحيب كويتي
بزيارة الرئيس
اليمني للبالد

أشاد مجلس الوزراء بمناورات رعد الشمال التي
أقيمت في المملكة العربية السعودية مؤخرا
مؤكدا أنها تأتي تعبيرا عن التضامن لمواجهة
التحديات التي تهدد األمن والسالم واالستقرار في
المنطقة.
وكلف مجلس الوزراء وزير المالية لإلشراف على
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية المستحقة وتنفيذ
وثيقة اإلصالح االقتصادي.
وإلى التفاصيل:

المجلس يشيد
بسياسة بنك
الكويت المركزي
المصرفية
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

ع �ق��د م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األسبوعي بعد ظهر أمس في قصـر
السيـف برئاســة سمو الشيخ جابر
م � �ب� ��ارك ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح  -رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وب� �ع ��د االج �ت �م ��اع
ص��رح وزي��ر ال��دول�ـ��ة ل�ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيـخ محمد عبدالله املبارك
الصباح  -بما يلي :
اس� �ت� �ع ��رض م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف��ي
م�س�ت�ه��ل اج �ت �م��اع��ه ن �ت��ائ��ج م�ش��ارك��ة
ح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
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 التي
أق� �ي� �م ��ت م� ��ؤخ� ��را ف� ��ي ح� �ف ��ر ال �ب��اط��ن
ب��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وذل��ك
ب�ح�ض��ور خ ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني
امل� �ل ��ك س �ل� �م ��ان ب� ��ن ع �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز آل
سعود وع��دد من ق��ادة ال��دول ووزراء
ال� ��دف� ��اع ورؤس � � ��اء ج �ي ��وش ع� ��دد م��ن
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة وال �ت��ي
تأتي تعبيرا ع��ن التضامن ملواجهة
التحديات التي تهدد األمن والسالم
واالستقرار في املنطقة وتهدف إلى
تدريب القوات على مواجهة القوات
غ �ي��ر ال�ن�ظ��ام�ي��ة وال� �ب ��ؤر اإلره��ارب �ي��ة
امل � ��وج � ��ودة ال� �ت ��ي ت � �م ��ارس اإلره� � ��اب
وت � ��روي � ��ع األب � ��ري � ��اء اآلم � �ن�ي��ن ون �ش��ر
التوتر وع��دم االس�ت�ق��رار ف��ي املنطقة
بما اس�ت��وج��ب امل �ب��ادرة إل��ى التحرك
الجاد ملواجهة ه��ذه التحديات التي
ب��ات��ت ت �ه��دد ج�م�ي��ع ش �ع��وب املنطقة
وت� �ق ��وض األم � ��ن واالس � �ت � �ق ��رار ف�ي�ه��ا
وق��د عبر مجلس ال ��وزراء ع��ن عميق
االرتياح والتقدير إزاء هذه الخطوة
اإلي �ج��اب �ي��ة ال� �ج ��ادة م �ن��وه��ا ب��ال��دور
امل�ه��م ال��ذي ت�ق��وم ب��ه اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ب �ق �ي��ادة خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل س�ع��ود وال�ت��ي تعكس
حرصها الصادق على تعزيز السالم
واالستقرار في املنطقة.
كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة

ال� �ت ��ي س �ي �ق ��وم ب �ه ��ا ل �ل �ب�ل�اد ف �خ��ام��ة
ال ��رئ �ي ��س ع �ب��د رب� ��ه م �ن �ص��ور ه ��ادي
رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه متمنيا لفخامته
طيب اإلقامة في البالد.
ث ��م ش� ��رح ال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
ملجلس الوزراء نتائج اجتماع الدورة
 138للمجلس الوزاري لدول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة ب �ح �ض��ور وزراء خ��ارج �ي��ة
ك��ل م��ن امل �غ��رب واألردن وال ��ذي أقيم
ف ��ي ال� ��ري� ��اض ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة م��ؤخ��را حيث ت��م متابعة
تنفيذ قرارات املجلس األعلى ملجلس
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية بما
فيها رؤي��ة خ��ادم الحرمني الشريفني
امل � �ل� ��ك س� �ل� �م ��ان ب � ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز آل
سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي
امل� �ش� �ت ��رك إل � ��ى ج ��ان ��ب امل ��وض ��وع ��ات
املتعلقة بتفعيل التعاون الخليجي
إضافة إلى اخر التطورات اإلقليمية
وال��دول �ي��ة وامل �س �ت �ج��دات األم�ن�ي��ة في
املنطقة ورؤى دول املجلس حيالها.
ك �م ��ا ق � ��دم ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي ��ر املالية ووزي ��ر النفط
بالوكالة أنس خالد الصالح ملجلس
ال � � � � � ��وزراء ع� ��رض� ��ا ي �ت �ض �م��ن وث �ي �ق��ة
اإلج � ��راءات ال��داع �م��ة مل �س��ار اإلص�ل�اح
امل ��ال ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي ال �ت��ي أع��دت �ه��ا
لجنة الشؤون االقتصادية بمجلس
ال��وزراء حيث تضمنت الوثيقة ستة
محاور لإلصالح املالـي واالقتصادي
اش �ت �م �ل��ت ع �ل��ى  41ب��رن��ام �ج��ا م�ن�ه��ا
ب � ��رام � ��ج ق � �ص � �ي� ��رة األج � � � ��ل وب � ��رام � ��ج
متوسطة االجل.
وقد تضمنت املحاور موضوعات
زيادة اإليرادات غير النفطية وترشيد
اإلن � � �ف� � ��اق ال� � �ع � ��ام ب � �ه� ��دف ت �خ �ف �ي��ض
ع �ج �ـ��ز امل �ي��زان �ي��ة واس� �ت ��دام ��ة امل��ال �ي��ة
العامة وإع ��ادة رس��م دور ال��دول��ة في
االقتصاد بحيث تخرج تدريجيا من

نشاط االنتاج إلى التنظيم والرقابة
ع�ل��ى ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي وتفعيل
وزي� � � ��ادة دور ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ف��ي
النشاط االقتصادي وتفعيل مشاركة
املواطنني في تملك املشروعات التي
ت� �ت ��م خ �ص �خ �ص �ت �ه��ا ب �ح �ص ��ة ت�ص��ل
إل��ى  % 40وم�ش��روع��ات الشراكة بني
ال �ق �ط��اع�ين ال �ع ��ام وال� �خ ��اص بحصة
تصل إلى  % 50من رأس مال املشروع
وإصالح سوق العمل ونظام الخدمة
امل��دن �ي��ة ب �ه��دف ت�ط�ب�ي��ق ال �ع��دال��ة بني
العاملني والتخلص من التفاوت بني
رواتب املهنة الواحدة وتحسني األداء
الوظيفي ورف��ع ك�ف��اءة القطاع العام
م ��ن خ�ل��ال رب� ��ط األج � ��ر ب��اإلن �ت��اج �ي��ة
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى اس �ت �ق��رار م�س�ت��وى
املعيشة عبر آلية ربط األجور بمعدل
التضخم وآخ��ره��ا اإلص�ل�اح اإلداري
وامل ��ؤس� �س ��ي م ��ن خ �ل��ال رف � ��ع ك �ف��اءة
اإلدارة العامة واإلدارة املالية.
كما استمع مجلس ال��وزراء أيضا
إل� ��ى ش� ��رح ق ��دم ��ه د .م �ح �م��د ي��وس��ف
الهاشل محافظ بنك الكويت املركزي
استعرض خالله التحديات الناتجة
عن األوضاع االقتصادية املحلية من
خالل أربعة محاور شملت األوضاع
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة وت � �ط� ��ورات
األوض ��اع النقدية وامل�ص��رف�ي��ة ودور
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي وم�س�ت�ج��دات
التصنيف االئتماني السيادي لدولة
ال �ك��وي��ت وأخ �ي��را م �س��ارات اإلص�ل�اح
املالي واالقتصادي.
ك �م ��ا أك � ��د م �ح ��اف ��ظ ب �ن ��ك ال �ك��وي��ت
امل ��رك ��زي س�لام��ة وص�ل�اب��ة األوض� ��اع
ال� �ن� �ق ��دي ��ة وامل� �ص ��رف� �ي ��ة ف� ��ي امل��رح �ل��ة
ال��راه �ن��ة م��وض�ح��ا أن س�ي��اس��ة سعر
ص� � ��رف ال� ��دي � �ن� ��ار ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال �ق��ائ��م
ع�ل��ى ن �ظ��ام ال��رب��ط ب�س�ل��ة خ��اص��ة من
ال�ع�م�لات ال�ع��امل�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة تعتبر
االط ��ار األس��اس��ي للسياسة النقدية
لبنـك الكويت امل��رك��زي م��ؤك��دا التزام
البنك الثابت بسياسة سعر صرف

الدينار بما يضمن استقراره وقوته
الشرائية األم��ر ال��ذي أدى إلى إشادة
الجهات العاملية بهذه السياسة وفي
مقدمتها صندوق النقد الدولي كما
اس�ت�ع��رض امل�ح��اف��ظ ت�ق��ري��ر مؤسسة
موديز األخير الذي وضع التصنيف
االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي ل��دول��ة الكويت
تحت املراجعة حيث أشارت املؤسسة
إل� ��ى أن ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ج� ��اء ف ��ي ض��وء
االنخفاض الكبير في أسعار النفط
وأن��ه ره��ن تقييم م��دى جدية وكفاية
وم� �ص ��داق� �ي ��ة ال� �خ� �ط ��ط اإلص�ل�اح� �ي ��ة
ل�ح�ك��وم��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت وف ��ي خ�ت��ام
ال �ع��رض أك��د م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
أه� �م� �ي ��ة ت �ك �ث �ي��ف ال� �ج� �ه ��ود ل�ت�ف�ع�ي��ل
ع �ن��اص��ر ب ��رن ��ام ��ج اإلص � �ل ��اح امل��ال��ي
واالقتصادي.
وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى إع � ��داد ال��وث �ي �ق��ة كما
أش � � � ��ادت ب �س �ي ��اس ��ة ب� �ن ��ك ال �ك��وي �ـ �ـ �ـ��ت
املركزي املصرفية وقرر تكليف نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية
اإلشراف على تنفيذ تلك اإلصالحات
امل �س �ت �ح �ق��ة وال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي ذل� ��ك مع
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ك ��اف ��ة ك� ��ل ف��ي
م�ج��ال��ه م��ع االل �ت��زام ب��االط��ار الزمني
امل� �ح ��دد ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال��وث �ي �ق��ة وإح ��اط ��ة
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�ت�ق��ري��ر ش �ه��ري في
هذا الشأن.
ثم بحث مجلس ال��وزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي وأدان امل �ج �ل��س
ح��ادث االنفجار اإلره��اب��ي ال��ذي وقع
م��ؤخ��را وس ��ط م��دي�ن��ة ب��ن ق� ��ردان في
ت��ون��س م��ؤك��دا م��وق��ف دول ��ة الكويت
ال��داع��م لكل الخطوات التي تتخذها
الجمهورية التونسية لضمان أمنها
واس � �ت � �ق� ��راره� ��ا داع � �ي� ��ا األش� � �ق � ��اء ف��ي
جمهورية تونس إلى وحــدة الصــف
وال�ت�لاح��م لتفويت الفرصة على من

يريد بهم وبوطنهم السوء.
كما أدان مجلس ال��وزراء التفجير
اإلره� � ��اب� � ��ي ال � � ��ذي وق� � ��ع ف� ��ي م ��ؤخ ��را
انقرة في الجمهورية التركية والذي
أسفر ع��ن مقتل وإص��اب��ة العديد من
ال�ض�ح��اي��ا وق ��د أك ��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء
م � ��وق � ��ف دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � ��راف � ��ض
لإلرهاب بكل أشكاله وأنواعه والذي
ترفضه كل األدي��ان والقيم واألع��راف
اإلنسانية.
وإذ ي � �ت � �ق� ��دم م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ب��اح��ر ال �ت �ع��ازي ل�ج�م�ه��وري��ة ت��ون��س
وجمهورية تركيا وشعبيهما وألسـر
ال �ض �ح��اي��ا م�ت�م�ن�ي��ا ال �ش �ف��اء ال�ع��اج��ل
للمصابني.
وج� � ��دد م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء دع��وت��ه
امل � �ج � �ت � �م ��ع ال � � ��دول � � ��ي إل� � � ��ى ت �ج �س �ي��د
ال�ت�ض��ام��ن ال�ع��امل��ي مل�ح��ارب��ة اإلره ��اب
ف ��ي ك ��اف ��ة ص� � ��وره واش� �ك ��ال ��ه م��ؤك��دا
م �س ��ان ��دة دول� � ��ة ال �ك ��وي ��ت ل �ك��ل ج�ه��د
ي �س �ه��م ف� ��ي م ��واج �ه �ـ ��ة آف � ��ة اإلره� � ��اب
والقضاء عليه.
ه ��ذا وق ��د أع � ��رب م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ع��ن خالص التهنئة ل��وزي��ر خارجية
ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة االس �ب��ق
أحمد أبو الغيط الختياره أمينا عاما
ف��ي ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م�ن��وه��ا
بما يتمتع به من امكانات وخبرات
ستسهم في دعم جهود الجامعة في
تحقيق أهدافها وغاياتها السامية
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ع �ب��ر امل �ج �ل��س عن
شكره وتقديره للسيد نبيل العربي
األم�ين ال�ع��ام للجامعة مل��ا ق��ام ب��ه من
ج �ه��ود م�خ�ل�ص��ة ف ��ي خ��دم��ة ق�ض��اي��ا
األم��ة العربية ومصالحها مستذكرا
ال ��دور اإلي �ج��اب��ي امل �س��ؤول ال ��ذي ق��ام
به في تفعيل دور الجامعة العربية
ف��ي دع��م القضايا ال�ع��ادل��ة وتجسيد
املبادئ السامية.

تكليف وزير
المالية االشراف
على اإلصالحات
االقتصادية وتنفيذ
وثيقة اإلصالح
المجلس يدين
التفجيرات
اإلرهابية في
تونس وتركيا
التأكيد على
سالمة وصالحية
األوضاع النقدية
والمصرفية في
المرحلة الراهنة
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انتهت من مناقشة التعديالت المقدمة على قانون البلدية

المرافق 10 :منتخبين و 6معينين
في البلدي
اس �ت �ق��رت ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
خالل مناقشتها التعديالت املقدمة
على قانون بلدية الكويت 2005/5
على ابقاء تشكيل املجلس البلدي
كما هو بواقع  10أعضاء منتخبني
وس �ت��ة أع �ض��اء ي�ع�ي�ن��ون ب�م��رس��وم
على أن يكونوا جميعهم من حملة
الشهادات الجامعية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود
الحريجي في تصريح للصحافيني
عقب االج�ت�م��اع ان اللجنة ناقشت
م � �ش� ��روع� ��ي ال � �ق � ��ان � ��ون امل� � �ق � ��دم م��ن
ال�ح�ك��وم��ة واالق� �ت ��راح ��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
امل �م��اث �ل��ة ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
البلدية حيث بلغ ع��دد امل��واد التي
تمت مناقشتها  38من أص��ل نحو
 60مادة.
واض � � � ��اف ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ن��اق �ش��ت
ك��ذل��ك م��وض��وع م�خ��ال�ف��ات البلدية
وال�غ��رام��ات حيث رفضت امل�س��اواة
ف � ��ي ق �ي �م ��ة ال � �غ� ��رام� ��ة ب �ي��ن ال �س �ك��ن

األموال العامة
تحيل  4عقود
إلى النيابة
واف �ق��ت ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة االم ��وال
ال �ع��ام��ة خ�ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
ع �ل ��ى إح� ��ال� ��ة أرب � �ع� ��ة ع� �ق ��ود إل ��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وذل� ��ك ف��ي إط��ار
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال � ��ذي أج ��رت ��ه ال�ل�ج�ن��ة
تنفيذا لقرار مجلس األمة.
وذك ��ر رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
د.عبدالله الطريجي في تصريح
إل � � ��ى ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ان ال �ل �ج �ن��ة
اط � �ل � �ع ��ت ع� �ل ��ى ت � �ق� ��اري� ��ر دي � � ��وان
املحاسبة في شأن القضايا محل
التحقيق وتبني لها وج��ود هدر
ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام ف��واف �ق��ت ب��إج �م��اع
اع �ض ��ائ �ه ��ا ع �ل ��ى إح� ��ال� ��ة إن �ش ��اء
وإن �ج ��از وص �ي��ان��ة اس �ت��اد ج��اب��ر
الدولي إلى النيابة العامة.
وأضاف ان اللجنة أحالت إلى
ال�ن�ي��اب��ة أي �ض��ا ك�ل�ا م��ن مناقصة
تصميم وت��رك�ي��ب وتنفيذ جسر
ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر االح � �م� ��د وج �س��ر
ال �ص �ب �ي��ة وك� ��ذل� ��ك ال �ع �ق ��د امل �ب ��رم
ب�ين ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت وشركة
ش��ل وأخ �ي��را ق �ي��ام وزارة ال��دف��اع
ب � �ش� ��راء ط ��ائ ��رت ��ي ش� �ح ��ن ال �ن �ق��ل
االستراتيجي .واوضح الطريجي
أن ال�ل�ج�ن��ة ستحيل ال��ى مجلس
االم ��ة ه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر للتصويت
عليها في جلسة مقبلة.

التعليمية :إيقاف رفع
الرسوم الدراسية لحين
إيجاد المعايير

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة أمس

ال � � �خ � ��اص م � ��ن ج � �ه� ��ة وال � �ت � �ج� ��اري
واالس�ت�ث�م��اري وال�خ��دم��ي م��ن جهة
اخ��رى وعليه ت��م ارج��اء التصويت
ع�ل��ى امل� ��واد امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ش��أن�ه��ا ال��ى
اجتماع آخر الى حني دراستها من
النواحي الفنية.

وذك� ��ر ان ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت أي�ض��ا
ع ��ددا م��ن امل� ��واد ال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال��ى
م��راج �ع��ة وت��دق �ي��ق ك��اخ�ت�ص��اص��ات
الجهاز التنفيذي واألم��ان��ة العامة
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ب �ل��دي م �ش �ي��را ال ��ى ان
ال�ب�ل��دي��ة ال �ي��وم أص�ب�ح��ت مختصة

بالبناء والهيكل التنظيمي للدولة
ح � �ي� ��ث وزع � � � � ��ت اخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��ا
ال� �س ��اب� �ق ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب��ال �ت �ش �ج �ي��ر
واالع�ل�ان ��ات واالغ ��ذي ��ة ال ��ى ج�ه��ات
اخرى وعليه ارت��أت اللجنة االبقاء
على التشكيل السابق لعدد أعضاء

طالبها باالستمرار في تنفيذ أجندتها االصالحية

الشايع يشيد بالصبيح :حاربت
الفساد وتجار اإلقامات والتزوير
ث �م��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة البرملانية
النائب فيصل الشايع االجراءات
االصالحية التي قامت بها وزيرة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وزي��رة التخطيط والتنمية هند
الصبيح م�ن��ذ تسلمها املنصب
ال � � ��وزاري ودوره� � ��ا ف ��ي م �ح��ارب��ة
ال� �ف� �س ��اد ال� � ��ذي ك � ��ان م�س�ت�ش��ري��ا
داخل وزارة الشؤون.
وق � � ��ال ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي :ان ال ��وزي ��رة الصبيح
فتحت ملف تجارة االقامات ولم
تتردد لحظة في احالة املتورطني
ب �ه��ذا امل �ل��ف ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
وه��و امللف ال��ذي ك��ان مغلقا ولم
ي �ج��رؤ وزي� ��ر س��اب��ق ع �ل��ى فتحه
ون � �ش� ��د ع� �ل ��ى ي ��دي� �ه ��ا م � ��ن أج ��ل
م�ن��ع ه��ذه ال �ظ��اه��رة ال�ت��ي تسيء
للكويت في الداخل والخارج كما
كشفت التالعب والتزوير بملف
املعاقني املسجلني بما يزيد عن
.% 40
واض � � ��اف ال� �ش ��اي ��ع :ل�ل�ص�ب�ي��ح
دور ك�ب�ي��ر ف��ي اك �ت �ش��اف ال�ع��دي��د

فيصل الشايع

م��ن ال �ح��االت ال �ت��ي ت�ح�ص��ل على
م �س��اع��دات ب� ��دون وج ��ه ح��ق في
ع��دد م��ن ال�ج�ه��ات التابعة اليها
ب � ��ل ك� �ش� �ف ��ت ب� �ك ��ل ش� �ف ��اف� �ي ��ة ع��ن
م� �س ��اع ��دات ت ��ذه ��ب ال � ��ى أم � ��وات
وق � ��ام � ��ت ب� ��ات � �خ� ��اذ االج � � � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ل�ازم� ��ة واس� �ت ��ردت
االم��وال التي صرفت ب��دون وجه
حق.

وبني الشايع ان الوزيرة ابدت
ت�ع��اون��ا ك�ب�ي��را م��ع مجلس االم��ة
في اطار ما ينص عليه الدستور
وال� �ق ��ان ��ون ف �ت��رف��ض ت �م��ري��ر اي��ة
م� �ع ��ام�ل�ات غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ك�م��ا
ترفض التدخالت في التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات ول �ه��ا ي �ع��ود الفضل
االك� � �ب � ��ر ف � ��ي ال � � �ت� � ��زام ال �ح �ك ��وم ��ة
ب�ت�ق��دي��م خ�ط��ة التنمية والخطة
السنوية قبل موعدها املقرر كما
ان�ه��ا الع��ب أس��اس��ي ف��ي متابعة
تنفيذ املشاريع مع كافة الجهات
املعنية.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �ش� ��اي� ��ع ال� � ��وزي� � ��رة
الصبيح باالستمرار ف��ي تنفيذ
أج�ن��دت�ه��ا االص�لاح �ي��ة وتطهير
الشؤون من الفساد مشددا على
أن � ��ه ل ��ن ي � �ت ��ردد ف ��ي ال� ��دف� ��اع ع��ن
ال��وزراء االصالحيني أمثال هند
الصبيح التي تعد مثاال مشرفا
للمرأة الكويتية.

ق� ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
حمود الحمدان ان اللجنة ناقشت
املشروع بقانون املقدم بشأن نظام
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص وك��ذل��ك ال��رس��وم
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي امل � ��دارس ال�خ��اص��ة
واض� � � ��اف ال � �ح � �م ��دان ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ان اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ت ��م ب�ح�ض��ور
الفريق الحكومي برئاسة د .هيثم
االث � ��ري وتم االت� �ف ��اق ع �ل��ى اي �ق��اف
رف � � ��ع ال� � ��رس� � ��وم ال � ��دراس� � �ي � ��ة ل �ح�ين
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن وض� ��ع امل �ع��اي �ي��ر م��ن
التعليم الخاص برفع الرسوم.
واض � ��اف :ك �م��ا ت��م االت� �ف ��اق على
ان ي �ت ��م ت �س �ل �ي��م ال �ل �ج �ن��ة م �س ��ودة

للمعايير لتناقش فيها االت�ح��اد
وم�لاك امل ��دارس وأول�ي��اء االم��ور ثم
ب�ع��د ذل��ك ي�ك��ون االج�ت�م��اع االش�م��ل
م��ع الفريق الحكومي م��ع االط��راف
املعنية حتى ت�ك��ون املعايير التي
سيتم وضع الرسوم الجديدة بناء
عليها واضحة وقائمة على اسس
سليمة.
واوض � ��ح ال �ح �م ��دان ان م �ش��روع
القانون ما زال في الدراسة خاصة
وان ه�ن��اك ردا حكوميا وص��ل الى
اللجنة مؤخرا السيما أن الحكومة
ل��م ت�ن�ت��ه م��ن دراس �ت��ه ب�ع��د وم ��ازال
لدى الفتوى والتشريع.

الجيران :ورقة اإلصالح
االقتصادي ال تالئم حجم
التحديات
أوض � ��ح ال �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
ال � �ج � �ي� ��ران أن ورق � � ��ة وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
لالصالح املالي واالقتصادي ليس
لها ما يرفدها على ارض الواقع وال
تالئم حجم التحديات.
وقال :اطلعت على املحاور الستة
في الورقة املقدمة من الحكومة الى
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
وال� �خ ��اص ��ة ب� � ��االج� � ��راءات ال��داع �م��ة
مل� �س ��ار االص� �ل ��اح امل ��ال ��ي ف ��ي امل ��دى
املتوسط حيث تركزت على املحور
االول وفيها  ٤١م�ش��روع��ا منها ٢٣
مشروعا قصير االجل الى جانب ١٣
مشروعا متوسط االج��ل و ٥برامج
تبدأ بقصيرة االج��ل ال��ى متوسطة
االجل.
وتساءل الجيران من هي الجهة
ال��راع�ي��ة ل�ه��ذه امل�ش��اري��ع؟ م��ا ال��دورة
املستندية لكل مشروع؟
وم� � � ��ن ه� � ��م ال� � �ق� � �ي � ��ادي � ��ون ال� ��ذي� ��ن
س �ي �ت��ول��ون م� �ه ��ام ادارة وت�ش�غ�ي��ل
وم �ت��اب �ع��ة وت�ق�ي�ي��م ه ��ذه امل �ش��اري��ع؟
وما الذي تغير في البيئة الحاضنة
لهذه املشاريع؟
واس �ت �ط ��رد :امل �ش �ت �ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
وال �ص �ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ف��ي ح��ال
االس � �ت � �خ� ��دام االم � �ث� ��ل ل� �ه ��ا س �ت��وف��ر

د.عبدالرحمن الجيران

اكثر من ثالثة آالف وظيفة جديدة
ب�ت�خ�ص��ص ن� ��ادر ف��أي��ن دور وزارة
النفط في رفع الناتج القومي؟
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ� � ��رى أك � ��د ال �ن��ائ��ب
د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران أن رف ��ع
الحصانة عن النائب أيا كان تأكيد
ملبدأ ال أحد فوق القانون وتصحيح
ملفهوم الحرية املسؤولة وممارسة
دس� � �ت � ��وري � ��ة ب� � ��دول� � ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات
وت��رس �ي��خ ل�ه�ي�ب��ة ال ��دول ��ة وص�ي��ان��ة
املصالح العليا عن االمتهان.
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شددا على ضرورة مراقبة عناصره والموالين له ورصد تعامالتهم المالية

الطريجي والهاجري :اعتبار حزب اهلل منظمة
إرهابية قرار مستحق
اع � �ت � �ب� ��ر ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان د.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال �ط��ري �ج��ي وم ��اض ��ي ال� �ه ��اج ��ري أن
قرار دول مجلس التعاون الخليجي
وج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ووزراء
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال � �ع� ��رب اع� �ت� �ب ��ار ح ��زب
ال�ل��ه منظمة إره��اب�ي��ة ه��و مستحق
داعني وزارة الخارجية إلى متابعة
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع ال� � � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة
والخليجية في تنفيذ هذا القرار.
وأض��اف النائبان أن اي��ران دأبت
أخيرا على زعزعة النظام واألمن في
املنطقة وقامت بتأسيس جماعات
وخ�ل��اي� ��ا إره ��اب � �ي ��ة ي� �ت ��م ت �م��وي �ل �ه��ا
م ��ن ح� ��زب ال� �ل ��ه وال � �ح� ��رس ال� �ث ��وري
وه ��و م��ا ي��وج��ب ت�ع��زي��ز اإلج � ��راءات
األم �ن �ي��ة وم��راق �ب��ة ورص ��د ت�ح��رك��ات
الشخصيات املحسوبة على حزب
الله وتعامالتهم املالية.
وب ��ارك ال�ن��ائ��ب م��اض��ي الهاجري
قرار دول مجلس التعاون الخليجي
باعتبار ح��زب الله اللبناني بكافة
ق � ��ادت � ��ه وف� �ص ��ائ� �ل ��ه وال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
التابعة ل��ه منظمة إره��اب�ي��ة مؤكدا
أن هذا الحزب الشيطاني هو إحدى
أذرع إي� � ��ران ال �ت��ي ت �ب��ث م ��ن خ�لال��ه
ن�ي��ران الفتنة والطائفية ف��ي ال��دول
العربية عامة والخليجية خاصة.

وق� � � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي أمس إن هذا الحزب يهدد
األمن القومي العربي ملا يقوم به من
أعمال عدائية واجرامية وتخريبية
س��واء ف��ي لبنان أو ال �ع��راق واليمن
ون� �ش ��ر خ�ل�اي ��اه ال �ن��ائ �م��ة ل�ل�ت�خ��اب��ر
ع��ن دول�ن��ا العربية لتحني الفرصة
ل �ل�ان � �ق � �ض� ��اض ع � �ل� ��ى اس � �ت � �ق� ��راره� ��ا
وأمنها وأمانها مؤكدا أن هذا القرار
وإن تأخر فهو قرار صائب وصحيح
حتى أن أص�ب��ح ه��ذا ال�ح��زب يشكل
خطرا على املنطقة من خالل تدخله
في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
ومن جهته أكد النائب د.عبدالله
ال �ط ��ري �ج ��ي أن ق � � ��رار دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي وجامعة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ووزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال�ع��رب
اع�ت�ب��ار ح��زب ال�ل��ه منظمة إره��اب�ي��ة
هو ق��رار مستحق وإن تأخر بعض
الشيء لكن أن تأتي متأخرا أفضل
م� ��ن أال ت� ��أت� ��ي أب � � ��دا داع � �ي� ��ا وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة إل ��ى م�ت��اب�ع��ة التنسيق
م��ع ال ��دول العربية والخليجية في
تنفيذ هذا القرار.
وأض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي أن ع �ل��ى ال� � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ب��وج��ه ع��ام ودول مجلس ال�ت�ع��اون

د.عبد الله الطريجي

ماضي الهاجري

الخليجي خ��اص��ة التعامل م��ع هذا
ال �ق��رار ب��ال�ج��دي��ة امل�ط�ل��وب��ة السيما
أن أن �ص��ار ه��ذا ال �ح��زب امل��وج��ودي��ن
ب� �ك� �ث ��رة ف � ��ي دول� � �ن � ��ا س �ي �ت �ح �ي �ن��ون
الفرصة للرد على ه��ذا ال�ق��رار ال��ذي
أص��اب�ه��م ف��ي مقتل م �ش��ددا ع�ل��ى أن
إره ��اب ح��زب ال�ل��ه وإي� ��ران ي�ج��ب أن
يتوقف بأي طريقة.
وق� � ��ال إن ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ي ��ؤك ��د أن
صبر الحكماء الخليجيني نفد وأن
على اإلرهابيني في حزب الله ومن
واأله � ��م أن ي�ع�ل�م��وا ع �ل��م ال �ي �ق�ين أن
غضبة الحليم ليست باألمر الهني
وب��أن عليهم إع��ادة حساباتهم وأن

ي �ف �ك��روا م�ل�ي��ا ق�ب��ل اإلق � ��دام ع�ل��ى أي
حماقة.
وأك� � ��د أن ال � �ع� ��رب وال �خ �ل �ي �ج �ي�ين
س� �ئ� �م ��وا ك � �ث� ��رة ت� ��دخ� ��ل ح� � ��زب ال �ل��ه
اإلره ��اب ��ي ف ��ي ش��ؤون �ه��م ال��داخ�ل�ي��ة
م��دع��وم��ا م��ن إي� ��ران ال �ت��ي ل��م ت��وق��ف
ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة دع �م �ه��ا وت��دري �ب �ه��ا
ل�ل�إره��اب �ي�ي�ن وت �ه��ري �ب �ه��ا ل�لأس�ل�ح��ة
وامل �ت �ف �ج��رات ال �ت��ي اك �ت ��وى ب�ن��اره��ا
الكويتيون في بلدهم عندما كشفت
وزارة الداخلية ع��ن خلية العبدلي
اإلرهابية باإلضافة إلى إثارة ايران
وح� ��زب ال �ل��ه وح�ل�ف��ائ�ه�م��ا ال �ن �ع��رات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي ن�ج�ح��ت ب �ش��دة في

الكندري يسأل عن الترقيات والتدوير
في مؤسسة البترول
وج � ��ه ال �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
س� � ��ؤاال ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة ان��س الصالح بخصوص
ال � �ت� ��رق � �ي� ��ات وال� � �ت � ��دوي � ��ر واالح � ��ال � ��ة
ل�ل�ت�ق��اع��د مل �ن��اص��ب ن� ��واب ال ��رؤس ��اء
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي�ي�ن ون� � � � � ��واب االع� � �ض � ��اء
امل �ن �ت��دب�ي�ن ف� ��ي م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
وال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة خ �ل ��ال ه ��ذا
العام  2016وج��اء في نص السؤال:
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ج�م�ي��ع تفاصيل
امل�ف��اض�لات ال�ت��ي ت�م��ت ب�ه��ذا ال�ش��أن
ون� �ت ��ائ� �ج� �ه ��ا م� ��دع � �م� ��ة ب� �ن� �س ��خ م��ن
االجراءات املتخذة وما تم االستناد
ع � �ل � �ي� ��ه م � � ��ن ق � � ��وان �ي ��ن وس � �ي� ��اس� ��ات
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن وم� � ��ن ه� � ��ذه امل �س �ت �ن ��دات
وليس على سبيل الحصر:
 اجراء حصر املرشحني وتوزيعالنقاط؟
 -اس� � � �ب � � ��اب اس� � �ت� � �ب� � �ع � ��اد ب �ع��ض

امل��رش �ح�ين م��دع �م��ة ب��ال �ق��وان�ين ذات
الصلة؟
 اس � �م � ��اء م � ��ن ت� �م ��ت م �ق��اب �ل �ت �ه��موم�ح�ض��ر ك��ل م��رش��ح واوراق عمل
االعضاء لكل مرشح؟
 اس � �م ��اء اع � �ض ��اء ل �ج �ن��ة ت�ق�ي�ي��ماملرشحني ومراسالتها؟
 جميع م�ح��اض��ر لجنة التقييمبما فيها املقابالت للمرشحني؟
 س�ن��د تشكيل اللجنة امل��ذك��ورةوج�م�ي��ع ات�ص��االت�ه��ا ب��امل �س��ؤول عن
تزويدها بالتوجيهات؟
 ج��دول نتائج مبني فيه ترتيباملرشحني وتفاصيل كل مرشح على
حدة كما جاء من اللجنة؟
 ك�ي�ف�ي��ة ت��وزي��ع امل��رش �ح�ين علىاملناصب املتوافرة؟
 شرح اسباب التأخير في اعالناس �م��اء م��ن ت��م اخ �ت �ي��اره م��ع جميع
املراسالت بهذا الخصوص؟

فيصل الكندري

 م �ح��اض��ر اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ةوكيفية التصديق على مقترحاتها؟
 اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن��ة ورئ �ي��سامل ��ؤس �س ��ة وم �ج �ل��س االدارة وزي ��ر
ال� � �ن� � �ف � ��ط م � ��دع� � �م � ��ة ب� ��امل � �س � �ت � �ن� ��دات
واملحاضر؟
 -دور الوزير في هذا الخصوص

وجميع املراسالت والتعاميم؟
 دور رئ �ي��س امل��ؤس �س��ة ف��ي ه��ذاال � �خ � �ص� ��وص وج� �م� �ي ��ع امل � ��راس �ل��ات
والتعاميم؟
 دور مجلس ادارة املؤسسة معجميع املحاضر والقرارات؟
 ال�ق��وان�ين وال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي تماالستناد عليها فيما سبق؟
 ه � � ��ل ت � � ��م ال � �ت � �ع � �ي�ي��ن الي م ��نامل ��رش� �ح�ي�ن ل��وظ �ي �ف��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
تنفيذي من خارج العائلة الوظيفية
وم � ��ا اس � �ب� ��اب ذل � ��ك وم � ��ع ت ��زوي ��دن ��ا
بالسيرة الذاتية والخبرات السابقة
واالس � ��س ال �ت��ي ت��م ال�ت�ع�ي�ين عليها
وما العائلة الوظيفية على اساسها
تمت مقابلتهم؟

بعض الدول فيما دول أخرى توشك
على الدخول في حروب طائفية.
وأضاف أن ايران دأبت أخيرا على
زع��زع��ة ال�ن�ظ��ام واألم ��ن ف��ي املنطقة
وقامت بتأسيس جماعات وخاليا
إرهابية يتم تمويلها من حزب الله
وال�ح��رس ال�ث��وري األم��ر ال��ذي يجب
أن ي�ك��ون ح��اض��را على ال ��دوام أم��ام
القادة العرب بوجه عام وأمام أجهزة
وزارات الداخلية في الكويت والدول
العربية تحسبا ألي مفاجآت وهو
م��ا يوجب عليها تعزيز اإلج��راءات
األم �ن �ي��ة وم��راق �ب��ة ورص ��د ت�ح��رك��ات
الشخصيات املحسوبة على حزب
الله وتعامالتهم املالية.
م� ��ن ج ��ان ��ب اخ� � ��ر ت � �ق ��دم ال �ن��ائ��ب
م��اض��ي ال �ه��اج��ري ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي
وص � � � � ��ادق امل � � ��واس � � ��اة إل � � ��ى أه� ��ال� ��ي
املواطنني الكويتيني الثالثة الذين
ق �ت �ل��وا ف ��ي ل �ب �ن��ان ب ��داع ��ي ال �س��رق��ة
م�ش�ي��دا ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ب��اع�ت�ق��ال
الجناة في وقت سريع وهم حارس
ال �ب �ن��اي��ة ورف �ي �ق��ه امل� �ت ��ورط ��ان بقتل
امل ��واط �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين وال �ع �ص��اب��ة
ال �ت��ي ق�ت�ل��ت امل��واط��ن ال�ث��ال��ث مثمنا
س� � ��رع� � ��ة اس� � �ت� � �ج � ��اب � ��ة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ق��وى

األم � � ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ك �ش��ف خ �ي��وط
الجريمة والقبض على الجناة.
وش� �ك ��ر ال� �ه ��اج ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ج � �ه� ��ود ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ف� � ��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وع �ل ��ى رأس� �ه ��ا ال �ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
وأع � �ض� ��اء ال� �س� �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
ل �ب �ن��ان وك��ذل��ك ت��وج��ه ب��ال�ش�ك��ر إل��ى
قوى األمن اللبنانية في عدم تمكني
الجناة من الفرار بجريمتهم.
وش� � � � � ��دد ع� � �ل � ��ى ض � � � � � � ��رورة ق � �ي� ��ام
سفاراتنا في جميع ال��دول بتوعية
م ��واط� �ن� �ي� �ن ��ا ب ��امل� �خ ��اط ��ر ال � �ت� ��ي ق��د
ت�ل�ح��ق ب �ه��م األذى وت�ع��ري�ف�ه��م بكل
االحتياطات واالجراءات االحترازية
لعدم تعرضهم ملثل ه��ذه ال�ح��وادث
م �س �ت �ق �ب�ل�ا م � �ش � �ي ��را إل � � ��ى ض � � ��رورة
التقيد وااللتزام بتحذيرات السفارة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ل �ب �ن��ان ال� �ت ��ي ت�ف�ي��د
ب�ع��دم ال �ق��دوم إل��ى ل�ب�ن��ان وامل �غ��ادرة
ف � ��ورا م ��ن أراض� �ي ��ه ن �ظ��را ل �ل �ظ��روف
األمنية الصعبة واالستثنائية التي
يعيشها البلد.
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خالل المهرجان الخطابي الذي أقامه النائب حمود الحمدان تحت عنوان مهال يا دعاة االختالط

نواب :قانون منع االختالط خط أحمر ويجب

حذر عدد من النواب من
التحايل على قانون منع
االختالط في التعليم
السيما بعد ان رفضت
المحكمة الدستورية
الطعن المقدم عليه
بحجة عدم دستوريته
معتبرين محاوالت
البعض بتفسير حكم
المحكمة ما هي اال
تفسيرات شيطانية
واوضحوا أن قانون
منع االختالط صدر
عام  1996وايضا تم
الموافقة على انشاء
جامعة في  2004على
ان تكون ذات حرمين
جامعيين منفصلين
للذكور واالناث وهذا
القانون واضح وصريح
وايضا من الناحية
الدستورية والشرعية
يجوز منع االختالط.
واكدوا ان القانون خط
احمر وان وزير التربية
والتعليم العالي
د .بدر العيسى مساءل
سياسيا اذا جرت
محاوالت لاللتفاف
على القانون وسيكون
هناك موقف نيابي
موحد ذو اغلبية ضد
كل من يحاول المساس
بالقانون وتفريغه
من محتواه وجاء
ذلك خالل المهرجان
الخطابي الذي اقامه
النائب حمود الحمدان
في ديوانه مساء امس
االول والذي كان تحت
عنوان «مهال يادعاة
االختالط».

العتيبي :أناس
ذوو نفوذ يريدون
االختالط
الجبري :سنقف
ضد كل من يحاول
خلق مفاهيم
خاطئة
النواب املتحدثون عن قانون منع االختالط في مهرجان أقامه الحمدان

وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع �ل ��ي ال �خ �م �ي��س ان
امل��وض��وع ليس محل خ�لاف للمجتمع
ول � �ي� ��س ك� �ل� �م ��ا ص� � � ��درت ق � ��وان �ي��ن ذات
م�ف��اه�ي��م ش��رع�ي��ة اص �ب��ح ه �ن��اك خ�لاف
بني تيارين هما الليبرالي واالسالمي
مبينا أن هناك مفاهيم اسالمية يجب
ال �ت �م �س��ك ب �ه��ا وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا وال
يجب ان تكون محل جدل .واضاف انه
يجب ان يطمئن م��ن ي�ق��ول ان�ن��ا تركنا
االول��وي��ات والقضايا االخ��رى وذهبنا
لقانون منع االختالط بانه لن نتخلى
عن القضايا ذات االهمية اال انه امامنا
انتهاك للدستور وه��و ام��ر مهم اليوم
حيث ان الدستور ينص على املبادئ
االسالمية والشريعة للتشريع.
وب � �ي� ��ن ان امل � � �ش� � ��رع ع � �ل � �ي ��ه ت �ح �م��ل
امل �س��ؤول �ي��ة ب ��أن ي �ش��رع وف ��ق م ��ا نص
ع �ل �ي��ه االس� �ل ��ام وال �ش ��ري �ع ��ة ال� �ت ��ي ه��ي
ش��ري�ع��ة س�م�ح��ة ول �ي��س ق�ط��ع االع �ن��اق
وال� � � �غ � � ��زوات وال � � �ح� � ��روب ك� �م ��ا ي �ع �ت �ق��د
البعض مشيرا إلى ان الشريعة تحمل
مفاهيم اقتصادية وانسانية.
واوض � ��ح ان ��ه م ��ع ق ��ان ��ون االخ �ت�ل�اط
وال � � ��ذي س �ت �ق��ف م �ع��ه اغ �ل �ب �ي��ة ال �ن ��واب
وتؤيده.
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ف� ��ارس
العتيبي ان��ه اذا ك��ان هناك ان��اس ذوو
نفوذ يريدون االختالط بالضغط على
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة فنحن ن��رف��ض ح�ي��ث ان
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي م �ج �ت �م��ع م�ح��اف��ظ
وع�ل��ى ال��وزي��ر اال يلتفت إل��ى م��ن يؤثر
ع�ل�ي��ه وي �ج��ب ان ي�ل�ت�ف��ت إل ��ى امل�ش��اك��ل
ال �ت��ي ي�ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال�ت�ع�ل�ي��م وال � ��وزارة
بشكل عام ومنها املناهج التي تحمل
سقطات.
واضاف ان الوزير العيسى عليه ان
يمتثل لحكم املحكمة الدستورية بشأن
ق��ان��ون م �ن��ع االخ �ت�ل�اط م�ب�ي�ن��ا ان ه��ذا
القانون مهم لجميع النواب ويجب اال
يكون مشروع ازمة ما بني السلطتني.
وب��دوره اك��د النائب محمد الجبري
روح التعاون السائدة ما بني السلطتني
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن وج � ��ود ب �ع��ض ال �ش��د
وال �ج��ذب ف��ي ب�ع��ض امل��واض �ي��ع اال ان��ه
في باملواضيع ذات املفاهيم االسالمية
واملجتمعية ال تهاون حيالها ونرفض

املساس بها.
وبني ان النواب سيقفون ضد كل من
يحاول خلق مفاهيم خاطئة والدعوة
إلب ��اح ��ة االخ � �ت �ل�اط وال �ج �م �ي��ع الي�ق�ب��ل
املساس بالثوابت االسالمية واملجتمع
ال�ك��وي�ت��ي م�ح��اف��ظ وي��رف��ض م�ث��ل ه��ذه
االم��ور التي منها اباحة االختالط في
ال�ت�ع�ل�ي��م وم ��ن ي �ت �ج��اوز ال �ح ��دود ب�ه��ذا
االمر عليه تحمل املسؤولية السياسية.
وم� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك
ال � �ح ��ري ��ص ان ه� � ��ذا امل � ��وض � ��وع ال � ��ذي
ن �ت �ح��دث ع �ن��ه ه ��و ق �ض �ي��ة ت �ه��م جميع
اب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع الف� �ت ��ا إل� ��ى ال��دس �ت��ور
ذك ��ر ان م �ص��در ال�ت�ش��ري��ع ف��ي ال�ك��وي��ت
ه��و ال�ش��ري�ع��ة االس�لام �ي��ة ل��ذل��ك ق��ان��ون
االخ �ت�ل�اط ال ��ذي ص ��در ف��ي م�ج�ل��س ٩٩
يعتبر انجازا وهو ما سنحافظ عليه
وال �ط �ع ��ن ال� � ��ذي ق � ��دم ح �ص��ن ال �ق��ان��ون
وث�ب�ت��ه واع �ط��اه ارض �ي��ة ق��ان��ون�ي��ة بعد
ان قالت املحكمة الدستورية رأيها فيه
واكدت دستوريته.
واش � � ��ار إل � ��ى ان ه� �ن ��اك م ��ن ي�ع�ت�ق��د
وح �س ��ب م �ف �ه��وم��ه ان ال� �ق ��ان ��ون ي�ب�ي��ح
االخ � � �ت �ل ��اط وان ح � �ك ��م ال ��دس � �ت ��وري ��ة
ي�ع�ط�ي��ه ال�ب�ع��ض ص ��ورة غ�ي��ر حقيقية
م��ؤك��دا االل�ت��زام بتطبيق القانون وهو
م��ا ي��ري��ده امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي امل�ح��اف��ظ
وال��ذي يناسب ع��ادات��ه وتقاليده التي
جبلوا عليها.
واض��اف ان ن��واب االم��ة اليسمحون
ل� ��وزي� ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة او غ� �ي ��ره ان ي�ع�ب��ث
ب��ال�ق��ان��ون وعليهم ان ي�ك��ون��وا حذرين
وال � � � ��وزي � � � ��ر س� �ي� �ت� �ح� �م ��ل امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
السياسية كاملة في ه��ذا االم��ر وال��ذي
سنقف جميعا ضده.
وم � ��ن ج ��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
الحريجي ان ال�ت�ع��اون يجب ان يكون
ع � �ل ��ى ال � �ق � �ي ��م االس �ل��ام� � �ي � ��ة ال ��راس � �خ ��ة
باملجتمع الكويتي الذي يستمد جميع
ت�ع��ام�ل��ه وم �ع��ام�لات��ه وف ��ق ال�ن�ص��وص
ال� �ش ��رع� �ي ��ة وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل �س �ت �م��دة
م ��ن ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام �ي��ة م �ش �ي��را إل��ى
ان ال ��وزي ��ر ع �ل �ي��ه ان ي �ع��ي ان ال �ن ��واب
متفقون على رفض العبث بقانون منع
االختالط الذي هو خط احمر بالنسبة
لهم.

واض � ��اف ب��أن��ه ق ��دم اس �ئ �ل��ة ل�ل��وزي��ر
ح ��ول ت��وج �ه��ات ال �غ��اء ال �ق��ان��ون حيث
ه �ن ��اك اي � ��اد خ �ف �ي��ة ت �ش �ك��ك ف ��ي االم� ��ور
ال �ث��اب �ت��ة ف ��ي دي �ن �ن��ا اال أن �ن ��ا ل ��ن ن�ق��ف
ص��ام ��دي��ن ف ��ي ام � ��ور ن �ح��ن م�ق�ت�ن�ع��ون
بها مشيرا إل��ى ان ال �ن��دوة وامل�ه��رج��ان
ال�خ�ط��اب��ي ه��و رس��ال��ة واض �ح��ة ل��وزي��ر
التربية ول��ن نخذل م��ن اول��ون��ا االمانة
من ابناء املجتمع.
وط��ال��ب ان يمتثل جميع م��ن يشكك
بقانون منع االخ�ت�لاط بحكم املحكمة
الدستورية التي حسمت االمر بالنسبة
لقانونيته ودستوريته.
وبدوره قال النائب محمد الهدية إن
قانون منع االختالط تم اص��داره سنة
 1996واي �ض��ا ت��م امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ان�ش��اء
ج��ام �ع��ة  2004ع �ل��ى ان ت �ك��ون ح��رم�ين
جامعيني منفصلني ل�ل��ذك��ور واالن ��اث
وه��ذا القانون واض��ح وصريح وايضا
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال��دس �ت��وري��ة وال �ش��رع �ي��ة
يجوز منع االختالط.
واض � � ��اف ال �ه ��دي ��ة ان س� ��وء االدارة
ال �ج��ام �ع �ي��ة ف ��ي ع ��دم ت�ع�ي�ين ح��اص�ل�ين
على الشهادة ال��دك�ت��وراه يعد م��ن احد
اسباب عدم تطبيق القانون.
وزاد ال �ه��دي��ة ان ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
أن�ش��أ ال�ع��دي��د م��ن ال�ج��ام�ع��ات الخاصة
وباملقابل الحكومة ع��اج��زة ع��ن انشاء
اك�ث��ر م��ن جامعة الف�ت��ا ال��ى ان البعض
يضع اللوم على مجلس حول االهتمام
ب�ق��ان��ون االخ �ت�ل�اط ت��ارك�ين ال�ك�ث�ي��ر من
القضايا املهمة موضحا ان�ن��ا نسعى
ج ��اه ��دي ��ن ل� �ل ��وق ��وف ب� �ج ��ان ��ب ج�م�ي��ع
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ى ت�ه��م امل��واط��ن ون�ح��رص
على القضايا وحلها.
وم � ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
ال �ه��اج��ري ن �ح��ن ف��ي م�ج�ت�م��ع اس�لام��ي
وتحكمنا العادات والتقاليد االسالمية
الي �س �م��ح ب ��االخ� �ت�ل�اط ح �ت��ى ف ��ي ع��دم
وجود قانون.
وزاد ال �ه ��اج ��ري ان ه �ي �ئ��ة ال �ف �ت��وى
ف ��ي وزارة االوق � � ��اف ت �ن��ص ع �ل��ى ع��دم
االخ� � �ت �ل��اط ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وب� ��أن� ��ه ام ��ر
اليجوز وهذا رأي شرعي واضح.
ووج ��ه ال �ه��اج��ري رس��ال��ة إل ��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة ق��ائ�لا ن�ح��ن ف��ي ه ��ذا املجلس

م�ت�ع��اون��ون م��ع ال�ح�ك��وم��ة الب �ع��د م��دى
لكن ف��ي ح��ال ع��دم تطبيق ق��ان��ون منع
االخ �ت�ل�اط ف �س��وف يتحمل امل�س��ؤول�ي��ة
السياسية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب د .م�ح�م��د
ال�ح��وي�ل��ة ن�ح��ن داع �م��ون ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون
من الناحية الشرعية والتربوية والتي
ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة ال �ط��ال��ب وي�ح�ق��ق
امل �ن��اخ امل�ن��اس��ب للتعليم والتحصيل
ال �ع �ل �م��ي م�س�ت�غ��رب��ا ف ��ي ال ��وق ��ت نفسه
ب�ع��ض االص ��وات ال�ت��ي ت��دع��و إل��ى ع��دم
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وال �ت �ح��رر وه ��ذا غير
مقبول بتاتا.
واوض��ح الحويلة نحن نمثل االم��ة
وت �ق��ع ع�ل�ي�ن��ا امل �س��ؤول �ي��ة ال��دس �ت��وري��ة
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ث��واب �ت �ن��ا االس�لام �ي��ة
وال ��دف ��اع ع��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وال��وق��وف
امام من يحاول ان يتعدى على ثوابتنا
الشرعية.
وب� � � � � � � ��دوره اك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب ح � �م� ��دان
ال� �ع ��ازم ��ي ان ق ��ان ��ون م �ن��ع االخ� �ت�ل�اط
واض � ��ح والي �ح �ت ��اج ل �ت��وض �ي��ح ون �ح��ن
نقول إن��ه خط احمر والنرضى كنواب
وش� �ع ��ب ب� �م� �م ��ارس ��ات وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم العالي فعليه تسكير فمه عن
التصريحات حول هذا االمر.
وتعهد العازمي بتقديم استجواب
ل �ل��وزي��ر ق��ائ�لا ان ��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ب��أن
اص �ع ��د ال �ع �ي �س��ى امل �ن �ص��ة ول �ك ��ن ع�ل��ى
االخ � ��وة ال �ح �ض��ور االل� �ت ��زام وال��وق��وف
معي واذا هناك منهم عشرة مستعدون
لتقديم كتاب ط��رح الثقة قأنا مستعد
الستجوابه.
وط� � � ��ال� � � ��ب ال� � � �ع � � ��ازم � � ��ي ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
ب��ال��رح �ي��ل ب��أك�م�ل�ه��ا م �ش �ي��را إل ��ى ان�ه��ا
اك � �ث� ��ر ال � �ح � �ك ��وم ��ات اخ� � � ��ذت ف��رص �ت �ه��ا
لإلنجاز ال��ذي ل��م ن��ره معها ول��ن نقبل
ب �س �ي��اس �ت �ه��ا ت� �ج ��اه ح �ب ��س امل �غ ��ردي ��ن
وس� �ح ��ب ال �ج �ن ��اس ��ي واالن س �ي��أت��ون
ل �ج �ي��ب امل� ��واط� ��ن وال � � ��ذي ل ��ن ن �ق �ب��ل او
نسكت عن هذا.
مشيرا إل��ى ان ال��وزراء استفزازيون
بتصريحاتهم وكلنا سمعناها سواء

التتمة ص07

الحريص :الوزير
سيتحمل
المسؤولية
السياسية كاملة
الحريجي :من
يشكك في
القانون فليلتزم
بحكم المحكمة
الدستورية
الهدية :الجامعة
تتضمن حرمين
جامعيين منفصلين
الهاجري :العادات
والتقاليد
اإلسالمية ال تسمح
باالختالط
حمدان العازمي:
أتعهد بتقديم
استجواب للوزير
الخميس :غالبية
النواب مع منع
االختالط

aldostoor

الثالثاء  06جمادى اآلخر  15 . 1437مارس 2016

متابعات

07

أال يكون مشروع أزمة بين السلطتين
تتمة المنشور ص06
موس الحالق او السكني وصلت العظم
واذا الحكومة اصرت على رفع الدعوم
البد ان تكون هناك وقفة نيابية ضدها
اذا م��ام �س��ت ج �ي��ب امل ��واط ��ن وت ��م رف��ع
الكهرباء والبنزين والتي تستدعي ان
يستجوب رئيس الوزراء حينها.
ام� � � ��ا ال � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا ف� �ق ��ال
ان امل � ��وض � ��وع م� �ه ��م ج� � ��دا والن� ��رض� ��ى
امل � � �س� � ��اس ب� � ��ه وه � � �ن� � ��اك ال � �ب � �ع� ��ض م��ن
العلمانيني يعيبون على ابناء القبائل
واالس�ل�ام �ي�ي�ن وي� ��زاي� ��دون ع �ل��ى محبة
ال �ك��وي��ت ل�ك��ن ح�ب�ه��م ال �ك��وي��ت م��ن أج��ل
م�ص��ال�ح�ه��م ب�ي�ن�م��ا ن�ح��ن ن�ح�ب�ه��ا حبا
خالصا.
واش� � � ��ار إل � ��ى ان ال �ب �ل ��د ت� �س ��رق م��ن
ق�ب��ل ال�ب�ع��ض ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون تغيير
م �ف��اه �ي �م �ن��ا االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ت ��ي ت��رب�ي�ن��ا
ع �ل �ي �ه��ا وب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� ��وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ف �ع �ل �ي��ه م�ل�اح �ظ ��ات وت� �ص ��رف ��ات ت �ج��اه
ه��ذا ال�ق��ان��ون نرفضها .اض��اف��ة إل��ى ان
وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح ت�ق��ول
ان ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ذاه �ب��ة

جانب من الحضور في ديوان الحمدان

ل �ل �خ �ص �خ �ص��ة وه � ��و ام � ��ر خ �ط �ي��ر ج��دا
ل�ب�ي�ع�ن��ا ل �ل �ت �ج��ار ول� ��ن ن �ق��ف م�ك�ت��وف��ي
االيدي تجاه اصحاب العنصرية.
وب�ي��ن ط �ن��ا ان ال �ب �س �ط��اء م ��ن اب �ن��اء
ال �ش �ع��ب ي�ش�ه��د ل �ه��م ال �غ��زو م��ا ع��ان��وه
بينما آخرون كانوا في لندن وباريس
وهم اقصائيون ويحب ان تكون هناك
وقفة واحدة من ابناء الشعب الكويتي

لحث النواب على مقارعة الوزراء وعدم
الوقوف معهم اال بالحق.
واخ �ت �ت��م امل �ه��رج��ان ال �ن��ائ��ب ح�م��ود
ال�ح�م��دان ق��ائ�لا ان امل��وض��وع مهم جدا
للمجتمع ال�ك��وي�ت��ي واالس�ل�ام��ي حيث
ان ال �ك��وي��ت ت�ع�ت�ب��ر ه��ام��ة ي �ق�ت��دى بها
ب �م��ا ت �ط��رح��ه م ��ن ام� ��ور ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع
على املجتمع ومن اقام بإنارة الطريق

للنهج الديني والتعليمي في الكويت
علماء دين اجالء أنشأوا دائرة املعارف
وامل� � � � � � ��دارس س � � � ��واء ك � ��ان � ��وا ك��وي �ت �ي�ي�ن
أم ع ��رب ��ا وه � �ن� ��اك م� ��ن ي ��ري ��د ان ي�ب�ين
نفسه وي�ق��ول ان ت�ي��اره ه��و م��ن ساهم
ب�ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م .واض ��اف ان ه��ؤالء
دخ�ل�اء الي �ع��رف ت��اري��خ ل�ه��م م�ح��اول�ين
ت �غ��ري��ب امل �ج �ت �م��ع ب ��االخ �ت�ل�اط وغ �ي��ره

من امور تدعو إلى االنحالل االخالقي
وت �ف �س �ي��رات �ه��م ش�ي�ط��ان�ي��ة ت �ج��اه حكم
املحكمة الدستورية بإيهام البعض ان
االختالط مباح وليس هناك من يمنعه.
وطالب الحمدان من الوزير العيسى اال
يلتفت إلى املطالبات الداعية إلى اباحة
االختالط موضحا له ان الكرسي غير
ثابت وه�ن��اك دول اوروب�ي��ة تدعو اآلن
م��ن خ�لال دراس��ات قامت بها إل��ى منع
االخ �ت�لاط بجميع امل��راح��ل التعليمية
مل��ا ل�ه��ا ت��أث�ي��ر ع�ل��ى م�خ��رج��ات التعليم
ومستوياته وهناك شرذمة قليلة تريد
التحكم بمقدرات الشعوب.
وب�ي�ن ال �ح �م��دان ان ه �ن��اك  ٢٥نائبا
واك �ث��ر ي �ح ��ذرون م��ن ال�ع�ب��ث ب��امل�ب��ادئ
االسالمية واملجتمع الكويتي محافظ
بطبعه وهذا االمر خط احمر بالنسبة
ل� ��ه ول� �ي ��س ل�ل��ام� ��ور ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف�ق��ط
ب��ل ل�ك��ل امل��ؤس �س��ات س ��واء اع�لام �ي��ة أم
ثقافية تحاول تشويه الدين االسالمي
وه��و ال��دي��ن السمح ال��ذي اح�ت��رم امل��رأة
وان �ت �ش �ل �ه��ا م ��ن ال �ج��اه �ل �ي��ة إل ��ى ال �ن��ور
وكرمها.

الحويلة :علينا
مسؤولية
دستورية في
المحافظة على
ثوابتنا اإلسالمية
طنا :ال نقبل
المساس بالقانون
الحمدان٢٥ :
نائبا يحذرون من
العبث بالمبادئ
اإلسالمية

تمنى أن يكونوا أقوياء ويدا واحدة خالل ندوة ال لبيع الكويت في الدسمة

عاشور :سترون وقفة النواب ضد خصخصة
التعاونيات في استجواب الصبيح
اع� �ت� �ب ��ر ال � �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
أن ت��دخ��ل وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون ف ��ي عمل
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة أم� � ��ر غ �ي��ر
م �ق �ب ��ول م� ��ؤك� ��دا ث �ق �ت��ه ب ��دع ��م ج�م�ي��ع
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � � ��ة اس� �ت� �ج ��واب
وزي ��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
متمنيا أن يكونوا أقوياء ويدا واحدة
أم ��ام ه ��ذا االن� �ح ��راف ف�ه��م ال يقبلون
بالخطأ قائال :ل��دي تطمينات كثيرة
م ��ن زم �ل�ائ ��ي أع � �ض ��اء م �ج �ل��س األم ��ة
وسترون وقفتهم ضد هذا االنحراف
في قاعة عبدالله السالم.
وأضاف ع��اش��ور ف��ي ال�ن��دوة التي
أق��ام�ه��ا م�س��اء أم��س األول ب�ع�ن��وان ال
لبيع الكويت في منطقة الدسمة أن
ه�ن��اك كثيرا م��ن امل�ش��اك��ل العالقة في
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة األخ� ��رى ولم
تتخذ نفس اإلج��راء الذي اتخذته في
جمعية الدسمة التي تحتاج إلى حل
مناسب بعيدا عن الخصخصة.
واس� �ت� �غ ��رب م� ��ن ع � ��دم خ�ص�خ�ص��ة

ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ل�ي�ب �خ��ات وال�ف�ح�ي�ح�ي��ل
والرابية وصباح الناصر بالرغم من
وج��ود شبهات مالية واداري ��ة كبيرة
فيها باالضافة الى وجود  14جمعية
ت �ع��اون �ي��ة م �ح��ال��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة م ��ن دون
أن ت �ت �ح��رك ال � � ��وزارة إل ��ى خصخصة
ه��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات .وق ��ال إن االخ�ت�لاف
م��ع وزارة ال�ش��ؤون على قضية املبدأ
ف��ال�ي��وم خصخصة جمعية ال��دس�م��ة
وب �ع��ده��ا ي��أت��ي دور ك ��ل ال�ج�م�ع�ي��ات
األخ ��رى ول�ك��ن امل��ؤس��ف أن ي�خ��رج لنا
بعض ال�ن��واب ويقولون إن ما تريده
وزارة ال �ش��ؤون ف��ي جمعية ال��دس�م��ة
ه��و تشغيل ول�ي��س خصخصة وهنا
امل �ش �ك �ل��ة ال� �ك� �ب ��رى ف �ك �ي��ف مل �ش �غ��ل أن
يعطي مليونني ونصف املليون دينار
فهذا مستثمر وليس مشغال.
وأردف أن دور أع� �ض ��اء م�ج�ل��س
األم��ة يكمن ف��ي الرقابة الكاملة ألداء
أعضاء الحكومة وهذا ما يبني تماما
دورك��ل ط��رف األم��ر ال��ذي يبني ح��دود

صالح عاشور متحدثا في ندوة «ال لبيع الكويت»

دور وزارة ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
الرقابي فقط ف��ي متابعة الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة .وب�ي�ن أن وزارة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ه ��ي م ��ن ي� �ص ��دق ع�ل��ى

م �ي��زان �ي��ة ك��ل ج�م�ع�ي��ة ت �ع��اون �ي��ة وإذا
ك� ��ان ه �ن��اك خ �ل��ل ف �ه��ي م �س��ؤول��ة عن
الستر على ه��ذا الخلل ألن��ه م��ن باب
أول��ى إحالة املتجاوزين إل��ى الجهات

امل�خ�ت�ص��ة ف��ي ال �ق �ض��اء ال ال�ت�ص��دي��ق
على محاضر اجتماعات الجمعيات
العمومية.
  وق� ��ال ع��اش��ور ان ال��رس��ال��ة ال�ت��ي
ت��ري��د أن تبعثها وزارة ال �ش��ؤون إلى
أه��ال��ي الدسمة مفادها اي�ص��ال فكرة
عجز وفشل أبناء هذه املنطقة عن إدارة
ش��ؤون ادارة الجمعية التعاونية أو
أن�ه��م ج ��اؤوا إل��ى الجمعية يبحثون
عن الفائدة وهنا نقف لكي نعرف أين
دور وزارة ال �ش��ؤون وإذا ك ��ان هناك
فاسدون فأنتم أولهم وإذا كان هناك
م� �ت� �ج ��اوزون ف��أن �ت��م أك �ب ��ره ��م ل�ك�ن�ه��م
وم� �ن ��ذ  5س � �ن� ��وات ي � ��روج � ��ون ل �ف �ك��رة
فشل الجمعيات التعاونية وضرورة
االستعانة بالقطاع الخاص.
وبني أن أح��د البنوك ك��ان أول من
دخل إلى الخصخصة لكنه فشل وكاد
يشهر إف�لاس��ه ل��وال ت��دخ��ل الحكومة
وض ��خ م �ل �ي��ارات ال � � ��دوالرات ل�ت�ج��اوز
األزم ��ة وبالفعل تمكن م��ن تجاوزها

وت��أت��ي ع�ن��د ج�م�ع�ي��ة ال��دس �م��ة وت�ق��ف
وتعتزم تخصيصها لتنفيع اط��راف
معينة .وأشار إلى أن وزيرة الشؤون
أف��ادت في سؤال سابق بأن الحكومة
ال تملك أي أس�ه��م ف��ي أي جمعية ما
ي �ع �ن��ي أن� �ه ��ا م �م �ل��وك��ة ل �ل �م �س��اه �م�ين
وبالتالي فإنه ال يحق لها خصخصة
الجمعيات.
واوض� ��ح أن ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي
عجزت عن إيجاد حل مناسب ملشكلة
الرياضة منذ  25سنة أو التدخل في
مجالس إدارات األندية التي تتقاضى
 600أل ��ف دي �ن��ار ك��دع��م م��ن الحكومة
وت �ك �ش��ر ع��ن ان �ي��اب �ه��ا ب��وج��ه جمعية
الدسمة .وأضاف أن اإلرادة والرغبة
كفيلتان بحل أي مشكلة في الكويت
وه��و م��ا ن��ري��د إي�ص��ال��ه للحكومة أما
إذا أستمر ه��ذا النهج في خصخصة
الجمعيات فهو انحراف عن مسارها
غير الربحي واالجتماعي وتحولها
بيد التجار.
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أنجزت تقريرها بشأن دراسة مخصصات العالج بالخارج متضمنا  11توصية

اللجنة الصحية :حق الرعاية الصحية للمواطن

أنجزت لجنة الشؤون الصحية
ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف مجلس
االمة بدراسة قرار مجلس الوزراء
حول مخصصات العالج بالخارج
ورفع توصياتها الى املجلس وقد
ادرج ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال
جلسة اليوم.
احال السيد رئيس مجلس االمة
ال��ى اللجنة ب�ت��اري��خ 2016 /3 /7
م ق ��رار م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
املعقودة بتاريخ  2016 /3 /2في
ش��أن مخصصات امل��ري��ض املوفد
ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ح �ي ��ث ن��اق��ش
املجلس موضوع العالج بالخارج
بصفة عامة وخاصة املخصصات
امل� ��ال � �ي� ��ة ل� �ل� �م ��ري ��ض وامل� � ��راف� � ��ق ل��ه
وبعد االنتهاء من املناقشة وافق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة ب��وق��ف
العمل بالالئحة الجديدة الخاصة
ب �م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
ل �ل �م��رض��ى وم��راف �ق �ي �ه��م وال� �ع ��ودة
ال��ى الوضع السابق بحيث تعود
م �خ �ص �ص��ات امل� ��ري� ��ض وامل� ��راف� ��ق
ل� ��ه ك �م ��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه  75دي� �ن ��ارا
للمريض و 50دينارا للمرافق كما
واف��ق على اح��ال��ة دراس ��ات دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� �خ� �ص ��وص ال� �ع�ل�اج
ب��ال �خ��ارج ل�لاس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا عند
ال��دراس��ة وكذلك باقي التوصيات
امل� � �ق � ��دم � ��ة ال � � � ��ى ل � �ج � �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
لدراستها مع الحكومة.
على ان ت�ق��دم اللجنة تقريرها
ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ال ��ى امل�ج�ل��س قبل
الجلسة املقبلة واملحدد لها اليوم.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج� �ت� �م ��اع�ي�ن م � ��ع وزارة ال �ص �ح��ة
وب � � �ح � � �ض� � ��ور ال � � � �ن � � � ��واب س� �ل� �ط ��ان
ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م وم � � �ب� � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
وم�ح�م��د ط�ن��ا وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
وم��اج��د م��وس��ى وع� ��ادل ال�خ��راف��ي
وعسكر العنزي وفيصل الكندري
وسيف العازمي.
ون� � ��اق � � �ش� � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
م��وض��وع ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وذل��ك
ب �ن��اء ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم ��ة
ف��ي جلسته امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ /2
 2016/3م وق � ��د ق ��ام ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ب� � � � � ��دراس� � � � � ��ة م� � � � ��وض� � � � ��وع خ� �ف ��ض
م �خ �ص �ص��ات م��رض��ى ال� �ع�ل�اج في
ال�خ��ارج تمهيدا لرفع توصياتها
للمجلس.
وق � � ��د وض � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة خ �ط��ة
عملها لدراسة هذا التكليف وذلك
وفق اآلتي:
أوال مناقشة قرار مجلس
الوزراء فيما يتعلق بتخفيض
المخصصات المالية:
وق��د استمعت اللجنة ال��ى رأي

ال �ح �ك��وم��ة م�م�ث�لا ب��وزي��ر ال�ص�ح��ة
علي العبيدي حيث اوض��ح بانه
يتعني ان نفرق بني مسألتني:
 املخصصات املالية للمريضومرافقيه.
 الالئحة الفنية (الئحة العالجفي الخارج).
وب � � �ي� � ��ن وزي� � � � � � � ��ر ال � � �ص � � �ح � � ��ة ان
امل �خ �ص �ص��ات امل ��ال �ي ��ة ت� �خ ��رج ع��ن
اخ�ت�ص��اص��ه ف�ه��ي م��ن اختصاص
مجلس ال��وزراء وبالتالي فالقرار
االخ� �ي ��ر ب�ت�خ�ف�ي��ض امل�خ�ص�ص��ات
ص� � ��در م� ��ن م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ام ��ا
الالئحة الفنية فانها تصدر بقرار
منه وانه قد تم تعديلها بناء على
قرار مجلس الوزراء االخير.
ك � � �م� � ��ا اس� � � �ت� � � �ع � � ��رض ال� � �ت� � �ط � ��ور
ال� �ت ��اري� �خ ��ي مل � �ق� ��دار امل �خ �ص �ص��ات
امل��ال �ي��ة ح�ي��ث ك��ان��ت امل�خ�ص�ص��ات
املالية للعالج في الخارج كالتالي:
 100دي � �ن� ��ار ل �ل �م ��ري ��ض و100
دينار للمرافق االول و 100دينار
للمرافق الثاني.
واوض � � � � � ��ح ان ارت � � � �ف� � � ��اع ق �ي �م��ة
امل �خ �ص �ص��ات ك ��ان م��دخ�ل�ا ل�ل�ه��در
امل� ��ال� ��ي وف � ��ي ع � ��ام 2014م ق��دم��ت
دراس� � � ��ة مل �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وع �ل��ى
اث��ره��ا اع�ي��د النظر باملخصصات
على النحو التالي:
  75دينارا للمريض.  50دينارا للمرافق االول. تذكرة سفر للمرافق الثاني.وب� �ي ��ن ان ه � � ��ذه امل� �خ� �ص� �ص ��ات
استمرت حتى صدور قرار مجلس
ال ��وزراء االخ�ي��ر بمنح امل��ري��ض 75
دينارا وتذكرة للمرافق األول من
دون مخصصات مالية ومن دون
مرافق ثان.
ك �م��ا اوض � ��ح ان ال� �ق ��رار االخ �ي��ر
ج��اء في ض��وء توجه ال��دول��ة نحو
ترشيد االن�ف��اق الحكومي بسبب
االن � �خ � �ف� ��اض ال � �ح� ��اد ف� ��ي اس� �ع ��ار
ال�ن�ف��ط واك ��د ان��ه ل�ي��س ق� ��رارا فنيا
لوزير الصحة بل جزء من سياسة
مجلس الوزراء في ترشيد االنفاق
بسبب اس�ع��ار النفط وب�ن��اء عليه
ف�ه��و ال ي�س�ت�ط�ي��ع م�ن��ح أي وع��ود
ب ��اع ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي امل�خ�ص�ص��ات
بسبب انها تخرج عن اختصاصه
امل � �ب ��اش ��ر الن � �ه� ��ا م � ��ن ص�ل�اح �ي ��ات
مجلس الوزراء.
واك��د ان ال�ق��رار ص��در بناء على
دراس � ��ة ق��ام��ت ب �ه��ا ل�ج�ن��ة رب��اع�ي��ة
ت �ض��م وك �ل��اء ارب � ��ع وزارات وه��ي
ال� �ص� �ح ��ة وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � ��دف � ��اع
والنفط ثم رفع التقرير الى لجنة
وزارية تضم خمسة وزراء درست
امل� ��وض� ��وع ورف� �ع� �ت ��ه ال � ��ى م�ج�ل��س
الوزراء صاحب االختصاص.
واض � � � � � ��اف ال � � ��وزي� � � ��ر ان م �ب �ل��غ
 75دي � �ن� ��ارا ي � �ع� ��ادل  5200ج�ن�ي��ه

د .علي العبيدي

اس � �ت� ��رل � �ي � �ن� ��ي وان ه � � � ��ذا امل� �ب� �ل ��غ
ي�ك�ف��ي ل�لاق��ام��ة وامل�ع�ي�ش��ة مل��ري��ض
ومرافقيه في دولة مثل بريطانيا.
وق� ��د ق� ��در ال ��وزي ��ر ق �ي �م��ة ال��وف��ر
ب �س �ب ��ب ت �خ �ف �ي��ض امل �خ �ص �ص��ات
املالية وتطبيق الالئحة الجديدة
ب �م��ا ي � �ع ��ادل  ٪ 40م ��ن م �ي��زان �ي��ة
العالج في الخارج.
ثانيا :مناقشة الالئحة الجديدة
للعالج في الخارج:
ك �م��ا ن��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�لائ �ح��ة
ال� �ف� �ن� �ي ��ة اي الئ � �ح� ��ة ال� � �ع �ل��اج ف��ي
ال �خ��ارج ح�ي��ث ب�ين وزي ��ر الصحة
ان ال�ل�ائ� �ح ��ة م� ��ن اخ �ت �ص��اص��ات��ه
وه��ي قابلة للتعديل حيث يمكن
ضبطها ب�م��ا يعمل ع�ل��ى تسهيل
االج� � � � � � � ��راءات وت� ��رش � �ي� ��د االن � �ف� ��اق
مؤكدا انها جاءت لتخفيض عدد
الحاالت التي ترسل للخارج.
واف� � � ��اد ان ال�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ج ��دي ��دة
ال� �ص ��ادرة ب��ال �ق��رار رق ��م  48لسنة
 2016ج��اءت لتحل محل الالئحة
ال �ق��دي �م��ة ال � �ص� ��ادرة ب��ال �ق��رار 152
ل�س�ن��ة  2016وق ��د ارت � ��أت ال � ��وزارة
ان تضمنها نصوصا ت�ج��اوز ما
علق بالالئحة السابقة من مثالب
ومنها:
 ن�ص��ت ال�لائ�ح��ة ع�ل��ى ان طلبال � �ع �ل�اج ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ي� �ق ��دم ل��دى
ادارة املستشفى التي يعالج فيها
امل��ري��ض ول �ي��س ف��ي ادارة ال�ع�لاج
في الخارج كما هو معمول به في
ال�لائ�ح��ة ال�ق��دي�م��ة وذل ��ك لتخفيف
ال � �ض � �غ� ��ط ع � �ل� ��ى ادارة ال � �ع�ل��اج
بالخارج وللتسهيل على املرضى.
 نصت الالئحة الجديدة علىح ��ق امل ��ري ��ض ال � ��ذي رف� ��ض ط�ل�ب��ه
ل �ل �ع�لاج ف ��ي ال� �خ ��ارج م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ال �ت �ظ �ل��م م ��ن ال �ق��رار
ام ��ام ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا م��رة
واحدة فقط.
 ال � �غ� ��ت ال�ل�ائ� �ح ��ة االس �ت �ث �ن ��اءامل��وس��ع ال��ذي اخ��د ب��ه ف��ي الالئحة

ال �س ��اب �ق ��ة امل �ت �ع �ل��ق ب� �م ��راف ��ق ث ��ان
ل �ل �م��ري��ض ف ��ي ح ��ال ك ��ان امل��ري��ض
دون  18عاما او من النساء او من
امل ��رض ��ى امل �ع��اق�ي�ن او ك �ب��ار ال�س��ن
وتعليقا على ه��ذا االل�غ��اء اوض��ح
الوزير ان كثير من بنود الالئحة
مرتبطة ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء اذ
ان��ه ب��ال�غ��اء املخصصات للمرافق
ال �ث��ان��ي ح �ي��ث ك� ��ان ي �م �ن��ح ت��ذك��رة
س �ف��ر ف ��ان ��ه اض� �ح ��ى م ��ن ال ��واج ��ب
الغاء النص املتعلق باملرافقني واذ
عادت املخصصات يعود النص.
 ن �ص��ت ال�لائ �ح��ة ع �ل��ى تنظيمح� � � ��االت ال� � �ع �ل��اج ال �ط �ب �ي �ع ��ي ب ��أن
يكون عالجها فقط داخل الكويت
ويستثنى م��ن ذل��ك بعض ح��االت
ال � �ت� ��أه � �ي� ��ل ال � �ص � �ح� ��ي واالط � � � � ��راف
الصناعية.
واش� � � � � ��ار ال � � ��وزي � � ��ر ال� � � ��ى ب �ع��ض
امل�س��ائ��ل املهمة ف��ي ه��ذا امل��وض��وع
ومنها ما يتعلق بشركات الطيران
اذ ق � ��ال ان ه� �ن ��اك ق� � � ��رارا مل�ج�ل��س
الوزراء وقرارا صدر مؤخرا لوزير
املالية يسمحان باستخدام تذاكر
طيران غير كويتية اال اننا نفضل
ال ��ذه ��اب ع �ل��ى ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية لسهولة ارس ��ال املبالغ
لها.
واضاف انه تم ايقاف كل حاالت
ال � �ع�ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي ف� ��ي ال � �خ ��ارج
وت �ح��وي �ل �ه��ا ل �ل �ع�ل�اج ف ��ي ال ��داخ ��ل
ك� �م ��ا ت �س �ع��ى ال� � � � ��وزارة ال � ��ى ج�ل��ب
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ع ��امل� �ي ��ة ف� ��ي م �ج��ال
العالج الطبيعي.
ثالثا :مناقشة توصيات
أعضاء مجلس األمة:
اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ك ��اف ��ة
توصيات ال�س��ادة اعضاء مجلس
االمة املرفقة بكتاب معالي رئيس
م�ج�ل��س االم ��ة ك��ذل��ك ف�ي�م��ا يتعلق
ببنود الئ�ح��ة ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج
ف� ��ان ال �ل �ج �ن��ة ت� ��رى ان ال �ك �ث �ي��ر من
امل�ث��ال��ب يمكن ت�ج��اوزه��ا بتعديل

الالئحة الفنية خاصة انها تصدر
ب� �ق ��رار م ��ن ال ��وزي ��ر وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
وبالتالي يمكن تعديلها بسهولة
وق� ��د ن��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة ت��وص �ي��ات
السادة االعضاء على النحو اآلتي:
 ف ��ي م ��وض ��وع امل��راف �ق�ي�ن ت��رىال� �ل� �ج� �ن ��ة ان ال�ل��ائ � �ح� ��ة ي � �ج ��ب ان
تراعي مسائل لها عالقة بطبيعة
امل� �ج� �ت� �م ��ع االس �ل ��ام� � ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي
واخ � ��رى ان �س��ان �ي��ة ف�ل�ي��س م�ق�ب��وال
ان ي��ذه��ب ط�ف��ل ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج
بمرافق واح��د خاصة اذا ك��ان في
عمر مبكر يحتاج ال��ى وج��ود امه
واالم وحدها ال تكفي وال يقبل ان
تكون لوحدها مع طفلها الصغير
وهي تحتاج الى مرافق ثان وهذا
ينطبق ب�م�ب��ررات متشابهة على
ح� � ��االت امل� ��ري� ��ض م� ��ن ال� �ن� �س ��اء او
املعاقني او كبار السن.
 ف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��ال � �ح� ��االتامل� ��رض � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ح � �ت� ��اج خ �ط��ة
عالجية طويلة كمرض السرطان
وزراع� � � ��ة االع � �ض� ��اء ف � ��ان ال�لائ �ح��ة
يجب ان تضم ال�ض��واب��ط ال�لازم��ة
التي تسمح للمريض ذو املواعيد
امل �ت �ب��اع��دة ن�س�ب�ي��ا «ان ي �ع��ود ال��ى
ال �ك��وي��ت ب�ي�ن ف �ت��رت��ي ال �ع�ل�اج ك��أن
تكون امل��دة الفاصلة شهر او اكثر
هنا يسمح للمريض ان يعود الى
الكويت حتى يحني املوعد التالي
ويكون ذلك ضمن ضابطني وهما:
 وقف ملف املريض مؤقتا بعدال �ت �ق��دم ب�ط�ل��ب ك �ت��اب��ة ال ��ى امل�ك�ت��ب
ال �ص �ح��ي م ��ن دون ال� �ح ��اج ��ة ال��ى
موافقة اللجنة العليا.
 ان ت�ك��ون ع ��ودة امل��ري��ض علىحسابه الشخصي او وفق ضوابط
تحددها الالئحة الوزارية للعالج
في الخارج.
 ان م��ا ورد ف��ي ن��ص ال�لائ�ح��ةم��ن ع ��دم ت�ح�م��ل ال� � ��وزارة ل �ل��زي��ادة
ف��ي التكاليف والنفقات الناجمة
ع��ن اق��ام��ة م��راف��ق م��ع امل��ري��ض امر
ت �س �ت �غ��رب��ه ال �ل �ج �ن��ة اذ ان ال�ط�ف��ل
ب �ح��اج��ة ال ��ى وج� ��ود ام ��ه م �ع��ه في
املستشفى وهذا قد يزيد قليال في
التكاليف وه��ي ج��زء م��ن تكاليف
املعالجة.
 تؤيد اللجنة ان تكون حاالتال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي داخ� ��ل ال�ك��وي��ت
وت � ��رى ان االس �ت �ث �ن��اء ال � � ��وارد في
ن ��ص ال�ل�ائ �ح��ة ال� �ج ��دي ��دة ي�ح�ت��اج
ال��ى ض��واب��ط واح �ك��ام ملنع اس��اءة
استعماله وم��ع ذل��ك ت��رى اللجنة
ان � ��ه آن االوان ل �ت �ط��وي��ر ال� �ع�ل�اج
الطبيعي واالطراف الصناعية في
الكويت.
 -ت ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان ��ه ف ��ي ح ��االت
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واجب دستوري وليس منة حكومية
 75دينارا للمريض و50
للمرافق األول وتذكرة للثاني

تتمة المنشور ص08
ك � �ث � �ي� ��رة ي � ��رغ � ��ب امل� � ��ري� � ��ض ط �ل��ب
االس� �ت� �ش ��ارة ال �ط �ب �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة
وليس العالج في الخارج وحاالت
اخ � ��رى ت��رف��ض ط �ل �ب��ات �ه��ا ل�ل�ع�لاج
ب� ��ال � �خ� ��ارج ف� ��ان� ��ه م � ��ن االس � �ل � ��م ان
ي �س �م��ح ل �ه ��م ب �ط �ل��ب اس� �ت� �ش ��ارات
ط�ب�ي��ة م��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل��راك��ز
الطبية العاملية وذلك ليطمئن على
س�ل�ام��ة ال�ت�ش�خ�ي��ص او اج � ��راءات
املعالجة في الكويت وه��ذه يمكن
م� �ع ��ال� �ج� �ت� �ه ��ا م � ��ن خ� �ل ��ال ت �ع��دي��ل
ال�لائ�ح��ة اذ ي�س��اع��د ه��ذا التعديل
ف��ي تخفيض ع��دد طلبات العالج
بالخارج والضغط الحاصل على
ادارة العالج بالخارج.
 ك �م��ا ت� ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان� ��ه ي�ج��بم��راع��اة ح��االت ع��دم سفر املريض
لظروف خارجة عن ارادته.
 م � � � ��راع � � � ��اة ان� � � � ��ه ف � � ��ي ح � � ��االتت �ح �م��ل ن �ف �ق��ات ال� �ع�ل�اج ل�ل�م��رض��ى
املوجودين خ��ارج البالد ان يمنح
املريض مخصصات اذا زادت مدة
االقامة عن اسبوعني.
راب � �ع� ��ا :ن �ت��ائ��ج دراس � � ��ة دي � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ع��ن ال �ع�لاج ال�ط�ب��ي في
الخارج:
وقد اطلعت اللجنة على تقارير
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت��وص �ي��ات �ه��ا
املتعلقة بالعالج بالخارج وترى
ال �ل �ج �ن��ة ان ال �ت �ق��اري��ر اع �ل��اه على
درج� ��ة ك �ب �ي��رة م ��ن االه �م �ي��ة اال ان
اللجنة ترى ان ما جاء في التقارير
م ��ن م �س��ائ��ل م��ال �ي��ة ف �ن �ي��ة ه ��و من
اخ � �ت � �ص� ��اص ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي.
وبعد املناقشة واالستماع الى
وجهات النظر املختلف واالط�لاع
ع �ل ��ى ت� �ق ��اري ��ر دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
خلصت اللجنة الى اآلتي:
ان كفالة الدولة لحق املواطن في
العالج والرعاية الصحية ليست
م�ن��ة م��ن ال�ح�ك��وم��ة ب��ل ه��و واج��ب
دستوري يقع على الدولة ضرورة
ت��وف�ي��ره اذ ان ال��دس�ت��ور الكويتي
ن��ص ف��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل � ��واد على
ذل��ك ومنها امل��ادة  8م��ن الدستور
التي تنص على ان تصون الدولة
دع ��ام ��ات امل �ج �ت �م��ع وت �ك �ف��ل االم ��ن
وال� �ط� �م ��أن� �ي� �ن ��ة وت� �ك ��اف ��ؤ ال� �ف ��رص
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن ف � �ش � �ع� ��ور امل � ��واط � ��ن
ب� ��وج� ��ود ع �ل��اج ورع � ��اي � ��ة ص�ح�ي��ة
يحقق له االمن والطمأنينة وكذلك
ن��ص ف��ي امل ��ادة  15ع�ل��ى ان تعنى
الدولة بالصحة العامة وبوسائل
ال ��وق ��اي ��ة وال � �ع �ل�اج م ��ن االم � ��راض
واالوبئة.
وه��ذا ن��ص ص��ري��ح على واج��ب
ال� ��دول� ��ة ب ��رع ��اي ��ة ص �ح��ة امل ��واط ��ن
وتوفير ال�ع�لاج ل��ه وم��ن نصوص

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

الدستور كذلك نجد املادة  11التي
تنص على ان تكفل الدولة املعونة
للمواطنني ف��ي حالة الشيخوخة
او امل� ��رض او ال �ع �ج��ز ع ��ن ال�ع�م��ل،
ك �م��ا ت��وف��ر ل �ه��م خ ��دم ��ات ال �ت��أم�ين
االجتماعي واملعونة االجتماعية
والرعاية الصحية.
وامل ��ادة  20ال�ت��ي تنص على ان
االقتصاد الوطني اساسه العدالة
االج� �ت� �م ��اع ��ي وق � ��وام � ��ه ال� �ت� �ع ��اون
العادل بني النشاط العام والنشاط
ال �خ��اص وه��دف��ه تحقيق التنمية
االقتصادية وزي��ادة االنتاج ورفع
مستوى املعيشة وتحقيق الرخاء
ل�ل�م��واط�ن�ين وذل ��ك ك�ل��ه ف��ي ح��دود
القانون.
ف � ��ال � ��دس� � �ت � ��ور ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ج� ��اء
ب�م�ج�م��وع��ة ن �ص��وص ع �ل��ى ك�ف��ال��ة
ال� � ��دول� � ��ة ح � ��ق ال� � �ع �ل��اج وت �ح �ق �ي��ق
الرخاء واالمن املعيشي ولعل اكبر
ام ��ن ل �ل �م��واط��ن ان ي�ض�م��ن وج��ود
ع�ل�اج ل��ه م��ن ام� ��راض او اص��اب��ات
ي�ت�ع��رض ل�ه��ا وف ��ق اع �ل��ى درج ��ات
االه � �ت � �م� ��ام وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �ح��دي �ث��ة
واملتطورة واآلمنة له.
ك �م��ا ان وج � ��ود ب��رن��ام��ج ع�ل�اج
املواطنني ف��ي ال�خ��ارج يعد منارة
ت�ف�ت�خ��ر ب �ه��ا دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال�ت��ي
تسعى دائ �م��ا ال��ى تحقيق ال��رف��اه
وال� � ��راح� � ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وت ��وف �ي ��ر
اسباب العيش الكريم ومن ثم فان
اللجنة ت��رى ان��ه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ي�ت�ط�ل��ع ف �ي��ه امل ��واط ��ن ال ��ى ت�ط��وي��ر
ب � ��رام � ��ج ال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت ي�ت�ف��اج��أ ب �ق��رار تخفيض
امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م��رض��ى
وال � �غ� ��اء امل �خ �ص �ص��ات مل��راف �ق �ي �ه��م
االمر الذي فاجأ املواطنني خاصة
امل��رض��ى م�ن�ه��م وم��راف �ق �ي �ه��م ال��ذي
ي�ت �م �ت �ع��ون ب��ال �ع�ل�اج ف ��ي ال �خ��ارج
ح ��ال� �ي ��ا وال� � ��ذي� � ��ن ح � �ص� �ل ��وا ع �ل��ى
موافقة على العالج في الخارج.
وك� ��ان االول � ��ى ب��ال�ح�ك��وم��ة وم��ن
مبدأ التعاون بني السلطات الذي

رس �خ��ه م�ج�ل��س االم� ��ة ال �ح��ال��ي ملا
فيه خير الدولة ومصلحة املواطن
ان تتوجه الحكومة ال��ى التشاور
م ��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى اف �ض��ل ال�س�ب��ل
ل��دراس��ة ه��ذا ال�ق��رار امل��ؤث��ر ب��ال��رأي
العام ومناقشة تفاصيله.
ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت� � ��رى ان م � ��ن اه ��م
ال ��واج� �ب ��ات ال ��واق� �ع ��ة ع �ل��ى ع��ات��ق
ال��دول��ة ب�ع��د امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االم��ن
وال � � ��دف � � ��اع ه � ��و ت ��وف� �ي ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
وال � �ص � �ح� ��ة وان واج � � � ��ب ال� ��دول� ��ة
ب �ت ��وف �ي ��ر ال � �ع�ل��اج ل� �ل� �م ��واط ��ن ه��و
واج � � ��ب دس� � �ت � ��وري ع� �ل ��ى ال� ��دول� ��ة
االل � �ت � ��زام ب ��ه وف � ��ق اع� �ل ��ى درج � ��ات
املسؤولية فليس اعز على االنسان
م ��ن ص�ح�ت��ه وواج � ��ب ال ��دول ��ة ه��ذا
ل � �ي� ��س م� � �ق� � �ص � ��ورا ع � �ل� ��ى ت ��وف� �ي ��ر
ال� �ع�ل�اج داخ � ��ل ال ��دول ��ة ب ��ل ف ��ي اي
مكان في العالم يتوافر فيه طلب
الحديث واالم��ن واملتطور كما ان
ق� ��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء بتخفيض
امل�خ�ص�ص��ات وال�غ��ائ�ه��ا بالنسبة
ل �ل �م��راف �ق�ين س� �ي ��ؤدي ال� ��ى ت��راج��ع
امل��ري��ض ع��ن ال �ع�ل�اج ف��ي ال �خ��ارج
مراعاة للظروف املالية ملرافقيه.
ان ت � �ط ��وي ��ر ب � ��رام � ��ج ال ��رع ��اي ��ة
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ي �ج��ب ان
ي� �س� �ب ��ق ق� � � ��رار اع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م��رض��ى
وم��راف �ق �ي �ه��م وك� � ��ان م� ��ن ال ��واج ��ب
اال ي�ك��ون تفعيل س�ي��اس��ة ترشيد
االن�ف��اق ال�ع��ام على حساب صحة
امل ��واط ��ن ب ��ل ي �ك��ون ب��وق��ف ال �ه��در
واالخ��ذ بمالحظات تقارير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ش � ��أن ال� �ع�ل�اج ف��ي
ال� �خ ��ارج وع �م��ل ك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه
املساهمة في حماية املال العام.
ك �م��ا خ �ل �ص��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ان��ه
باالمكان ترشيد االنفاق الحكومي
ع�ب��ر ال�ع��دي��د م��ن االب� ��واب االخ��رى
في مالية الدولة وان املبررات التي
س��اق�ت�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ل �ق��رار خفض
املخصصات غير كافية حيث لم
ت ��ؤخ ��ذ ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار م�لاح �ظ��ات

دي��وان املحاسبة ف��ي ش��أن العالج
في الخارج.
ك � �م� ��ا ان ال� � �غ �ل��اء ف � ��ي االق � ��ام � ��ة
والسكن خاصة في الدولة الغربية
امريكا وبريطانيا وفرنسا تجاوز
مبلغ املخصصات ال��ذي ال يكفي
للحد االدنى من املعيشة.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب ��ادل اآلراء
ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى امل��واف ��ق على
ال �ت��وص �ي��ات امل �ق��دم��ة ال ��ى املجلس
باغلبية آراء اعضائها الحاضرين
بنتيجة تصويت .2:1
وق� ��د ان �ب �ن��ى رأي االق �ل �ي��ة على
ض � ��رورة اق �ت �ص��ادر ال �ت �ق��ري��ر على
ت��وص�ي��ة واح� ��دة وه ��ي ب ��ان ي�ع��دو
ال � ��وض � ��ع ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل� �ع�ل�اج ف��ي
ال� � �خ � ��ارج ال � ��ى م� ��ا ك � ��ان ع �ل �ي��ه ف��ي
ال �س��اب��ق م��ن م�خ�ص�ص��ات وك��ذل��ك
ع � ��دم امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات
ال��واردة بالتعديالت على الالئحة
ال� � ��وزاري� � ��ة ف� ��ي ش � ��أن ال � �ع�ل��اج ف��ي
ال � � �خ� � ��ارج ع � � ��دا اض � ��اف � ��ة ام � � ��راض
السرطان واالم��راض االخرى التي
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 إل� � ��ى ال �ك ��وي ��ت
وت �س �ت��أن��ف اذا ع ��اد امل ��ري ��ض ال��ى
العالج مرة اخرى.

خ �ل �ص��ت ال �ل �ج �ن��ة م� ��ن خ�ل�ال
دراستها بشأن تكليف املجلس
إص � � ��دار ت �ق��ري��ره ��ا ع� ��ن ال �ع�ل�اج
بالخارج الى  11توصية جاءت
كالتالي:
أوال :فيما يتعلق باملخططات
واملرافقني:
 وقف العمل بالقرار األخيرال � �ص� ��ادر م� ��ن م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
امل�ت�ض�م��ن ت �ح��دي��د مخصصات
امل ��ري ��ض ب� � �ـ 75دي � �ن ��ارا وت ��ذك ��رة
للمرافق األول وال �ع��ودة ال��ى ما
ك � ��ان م �ع �م��وال ب ��ه ف ��ي ال �س��اب��ق
ق � �ب� ��ل ص � � � � ��دور ال � � � �ق� � � ��رار اي ان
ت �ك��ون امل �خ �ص �ص��ات  75دي �ن��ارا
للمريض و 50دي �ن��ارا للمرافق
االول وتذكرة للمرافق الثاني.
ال �ع ��ودة ل�ل�ن��ص ال�س��اب��ق فيال �ق��رار ال ��وزاري رق��م 2012/152
بشأن الئحة العالج في الخارج
املتضمن حق املريض بمرافقني
اثنني في حالة ان املريض دون
 18عاما او املريض من النساء
او املعاقني او كبار السن لحاجة
ك ��ل ه� ��ذه ال �ف �ئ��ات ال� ��ى اك �ث��ر من
مرافق.
ث� ��ان � �ي� ��ا :اع � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ر ف��ي
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال � � ��وزاري � � ��ة ف � ��ي ش ��أن
ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج وذل ��ك وف��ق
األسس التالية:
 اع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ح� ��االتالعالج في الخارج طويلة االمد
بحيث تسمح الئحة العالج في
الخارج للمريض ال��ذي يخضع
عالجه لفترات مواعيد متباعدة
ب��أن يعود ال��ى الكويت بموافقة
خطية من املكتب الصحي دون
م �خ��اط �ب��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا وف��ي
هذه الحالة يوقف ملف املريض
واملخصصات املالية مؤقتا.
 إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب� �ض ��رورة انت �ك��ون ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر م�ح�ص��ورة
ف��ي الخطوط الجوية الكويتية
اذ ان � ��ه ف ��ي ك �ث �ي��ر م ��ن االح� �ي ��ان
ت � � �ك� � ��ون ه � � �ن� � ��اك اس� � � �ع � � ��ار اك� �ث ��ر
تنافسية وباسعار معقولة من
ع ��دة ش��رك��ات ط �ي��ران وف ��ي ه��ذا
ال �خ �ص��وص ف ��ان ال�ل�ج�ن��ة ت��دع��و
ال ��ى ت�ف�ع�ي��ل ق ��رار س��اب��ق ل��وزي��ر
امل��ال �ي��ة ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص وذل��ك
ان ل ��م ي �ت��م االت � �ف� ��اق م ��ع ش��رك��ة
الخطوط الكويتية على اعطاء
اس � �ع� ��ار اك� �ث ��ر ت �ن��اف �س �ي��ة دع �م��ا
للناقل الوطني ان امكن ذلك.

 اع� �ط ��اء ف ��رص ��ة مل ��ن ي��رف��ضطلبه ب��ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج او من
ال يرغب بالسفر ان يطلب اخذ
رأي م��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل��راك��ز
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال � �خ� ��ارج اي ح�ق��ه
بطلب استشارة اجنبية.
 ال��زام ال��وزارة بتحمل تكلفةاي زي� � ��ادة ف ��ي ف ��ات ��ورة ال �ع�ل�اج
ن��اج �م��ة ع� ��ن اق� ��ام� ��ة م� ��راف� ��ق م��ع
م��ري��ض اث �ن��اء ف �ت��رة اق��ام �ت��ه في
املستشفى.
 ع��دم تطبيق اي ق� ��رارات اول��وائ��ح ج��دي��دة ف��ي ش��أن العالج
ف� � ��ي ال� � � �خ � � ��ارج ع � �ل� ��ى ال� � �ح � ��االت
ال�ق��ائ�م��ة او ال�ت��ي ل��دي�ه��ا موافقة
م �س �ب �ق ��ة م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ب��ال �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج اي ع��دم
ت �ط �ب �ي��ق اي الئ� �ح ��ة ج ��دي ��دة او
ق� � � ��رارات م �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ع�ل�اج ف��ي
الخارج باثر رجعي.
 ال� �ن ��ص ع �ل��ى ح ��ق امل��ري��ضال� � ��ذي رف � ��ض ط �ل��ب ع�ل�اج ��ه ف��ي
ال� �خ ��ارج ب��ال�ت�ظ�ل��م م� ��رة واح� ��دة
وتظلم اخر ملقابلة اللجنة.
ث��ال �ث��ا :ت��وف�ي��ر ب��دائ��ل للعالج
بالداخل:
 االس � � �ت � � �ع � ��ان � ��ة ب � ��االط� � �ب � ��اءاملختصني في جميع دول العالم
ل�ل�ح�ض��ور ال ��ى ال �ك��وي��ت وك��ذل��ك
االس � �ت � �ع ��ان ��ة ب� ��ال � �ف� ��رق ال �ط �ب �ي��ة
التخصصية العاملية.
 العمل على جعل مستشفىج� ��اب� ��ر االح� � �م � ��د م � ��رك � ��زا ط �ب �ي��ا
ع � ��امل � � �ي � ��ا م � ��دع � � �م � ��ا ب � ��االط � � �ب � ��اء
االختصاصيني وكفاءات عالية
املستوى واجهزة طبية حديثة
على غ��رار اش�ه��ار املستشفيات
االوروب� � � �ي � � ��ة واالم � �ي� ��رك � �ي� ��ة وان
يخصص للكويتيني ف�ق��ط وان
تكون له مراكز طبية تخصصية
ف��ي م �ج��االت ام� ��راض ال�س��رط��ان
وزراع � � � � ��ة االع � � �ض� � ��اء وال� �ع� �م ��ود
ال �ف �ق��ري وغ �ي��ره��ا م��ن االم� ��راض
النادرة.
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى ف�ت��ح ف ��روع فيال� �ك ��وي ��ت مل� ��راك� ��ز ط �ب �ي��ة ع��امل �ي��ة
مل � �ع ��ال � �ج ��ة امل� � ��رض� � ��ى وت � ��دري � ��ب
الكفاءات الكويتية ومنها مثال
ف� ��ي م � �ج ��ال ال � �ع�ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي
واالطراف الصناعية.
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محافظ المركزي يؤكد أن ترتيب الدولة يعتمد على قدرتها في التصدي للتحديات االقتصادية الراهنة

إدراج التصنيف االئتماني للكويت
على بند الرسائل في جلسة اليوم
أض��اف مجلس األم��ة على جدول
أعمال جلسته املقرر عقدها صباح
اليوم رسالة واردة من نائب رئيس
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س
ال �ص��ال��ح ب �ش��أن وض� ��ع ال�ت�ص�ن�ي��ف
االئتماني السيادي لدولة الكويت
تحت املراجعة للنظر في تخفيضه
اض ��اف ��ة ال� ��ى ع��رض��ه ع �ل��ى ال �ن �ق��اش
الجاري بشأن اإلصالح االقتصادي.
وج��اء ف��ي ن��ص ال��رس��ال��ة املرسلة
الى رئيس مجلس األمة حول وضع
ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م ��ان ��ي ال �س �ي��ادي
لدولة الكويت:
ف �ك �م��ا ت �ع �ل �م��ون م �ع��ال �ي �ك��م ف�ق��د
قررت وكالة (موديز) مؤخرا وضع
ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م ��ان ��ي ال �س �ي��ادي
ال � �ح� ��ال� ��ي ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ت �ح��ت
امل��راج�ع��ة للنظر ف��ي تخفيضه وقد
جاء هذا القرار في ضوء االنخفاض
الكبير ف��ي اس�ع��ار النفط ال��ذي هو
امل ��ورد الرئيسي للميزانية العامة
وب� � ��طء االص �ل��اح � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
فضال عن تزايد املخاطر السياسية
االق�ل�ي�م�ي��ة وب �ه��ذا ال �خ �ص��وص فقد
وردتني رسالة مؤرخة 2016/3/10
م � ��ن االخ م� �ح ��اف ��ظ ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت
امل ��رك ��زي ت�ت�ض�م��ن ت �ف �ص �ي�لات ه��ذا
املوضوع وتفيد بأن بقاء التصنيف
ال�ح��ال��ي أو تخفيضه يعتمد على
قدرة البالد على التصدي لتحديات
املرحلة الراهنة.
ه� � ��ذا إلح � ��اط � ��ة م �ع��ال �ي �ك ��م ع �ل �م��ا
ب��أه�م�ي��ة امل ��وض ��وع راج �ي��ا إدراج� ��ه
في بند الرسائل الواردة لالجتماع
امل �ق �ب��ل مل �ج �ل��س االم� � ��ة امل� ��وق� ��ر ي��وم
الثالثاء املوافق  2016/3/15اضافة
ال ��ى ع��رض��ه ع�ل��ى ال �ن �ق��اش ال �ج��اري
بشأن االصالح االقتصادي.
وج� ��اء ف��ي ن��ص رس��ال��ة م�ح��اف��ظ
البنك املركزي د .محمد الهاشل الى
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة أنس
الصالح:
ن� ��ود ان ن �ش �ي��ر إل� ��ى ق � ��رار وك��ال��ة
م � ��ودي � ��ز ل � �خ� ��دم� ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن
( )Moodys Investors Serviceوضع
ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م ��ان ��ي ال �س �ي��ادي
لدولة الكويت (عند املرتبة «)»Aa2
تحت املراجعة للنظر في تخفيضه
وال �ب �ي��ان ال�ص�ح�ف��ي ال ��ذي اص��درت��ه
ال ��وك ��ال ��ة ب �ت ��اري ��خ  4م � ��ارس 2016
بذلك الشأن .وفي هذا الصدد مرفق
مل �ع��ال �ي �ك��م ت��رج �م��ة م ��وج ��زة ل �ل��رأي
االئتماني ( )Credit Opinionال��ذي
اع��دت��ه ال��وك��ال��ة ب��ذل��ك ال�ت��اري��خ حول
التصنيف السيادي لدولة الكويت.
وفي هذا الصدد اش��ارت الوكالة

ال � � ��ى ان ق � � � ��رار وض � � ��ع ال �ت �ص �ن �ي��ف
ال � �س � �ي� ��ادي ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت�ح��ت
املراجعة للنظر ف��ي تخفيضه جاء
ف ��ي ض� ��وء االن �خ �ف ��اض ال �ك �ب �ي��ر في
اس �ع ��ار ال �ن �ف��ط م ��ؤخ ��را واالع �ت �م��اد
الكبير جدا على قطاع النفط وبطء
ال �ت �ق��دم ف ��ي ال �ت �ن��وي��ع االق �ت �ص��ادي
وضعف فعالية السياسة الحكومية
م �ق��ارن��ة ب��أق��ران �ه��ا ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف
اض��اف��ة إل��ى تعرض ال��دول��ة ملخاطر
ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة اق �ل �ي �م �ي��ة .وخ�ل��ال
فترة املراجعة التي تمتد لشهرين
س �ت �ق��وم ال��وك��ال��ة ب �م��راج �ع��ة بعض
العوامل التي تساهم في تخفيض
ال � �ت � �ص � �ن � �ي� ��ف االئ � � �ت � � �م � ��ان � ��ي ح �ي��ث
اوض � �ح� ��ت ان� �ه ��ا ق� ��د ت �ت �خ��ذ اج � ��راء
سلبيا بشأن التصنيف اذا كشفت
امل� ��راج � �ع� ��ة ع� ��ن ان ص ��دم ��ة اس� �ع ��ار
ال �ن �ف��ط ق��د ت� ��ؤدي ال ��ى االس � ��راع في
ت��ده��ور امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة على
شكل زي��ادة سريعة ف��ي مستويات
ال � ��دي � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ي واالس � �ت � �ن� ��زاف
السريع للمصدات املالية واعتمادا
ع �ل ��ى ن �ت ��ائ ��ج امل ��راج� �ع ��ة ق� ��د ت�ت�ج��ه
ال��وك��ال��ة إل ��ى ت�خ�ف�ي��ض التصنيف
ف��ي ح ��ال ت��أك��د ال��وك��ال��ة ان رد فعل
السياسات الحكومية ليس كافيا
للحيلولة دون اضعاف قوة الوضع
االق�ت�ص��ادي ووض��ع امل��ال�ي��ة العامة
او ق ��د ت �ل �ج��أ ال ��وك ��ال ��ة ال� ��ى ت�ث�ب�ي��ت
ال� �ت� �ص �ن� �ي ��ف ال � �ح� ��ال� ��ي م � ��ع ت �غ �ي �ي��ر
ال�ن�ظ��رة املستقبلية ل��ه ال��ى سلبية
ب� ��دال م ��ن م �س �ت �ق��رة ل�ي�ع�ك��س ت��زاي��د
الضغوط على التصنيف.
وم��ن جانب آخ��ر اش��ارت الوكالة
ال� � ��ى ان � �ه� ��ا ق � ��د ت �ت �ج ��ه ال� � ��ى ت��أك �ي��د
التصنيف ع�ن��د امل��رت�ب��ة « »Aa2مع
ن �ظ��رة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م �س �ت �ق��رة وذل ��ك
ف ��ي ح ��ال اذا ك�ش�ف��ت امل��راج �ع��ة عن
اس�ت�ج��اب��ة س�ي��اس�ي��ة ق��وي��ة لتعزيز
ال� �ت� �ن ��وع وامل � ��رون � ��ة ف� ��ي االق �ت �ص ��اد
وامل��وازن��ة العامة للدولة بما يكفي
إلب �ط��ال ( )Nullifال�ت��أث�ي��ر السلبي
لصدمة أسعار النفط.
وت��رت �ي �ب��ا ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق ي �ب��دو
واضحا ان قرار وكالة موديز وضع
ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م ��ان ��ي ال �س �ي��ادي
لدولة الكويت تحت املراجعة للنظر
ف��ي تخفيضه ي�ن�ط��وي ع�ل��ى تقييم
م � ��دى ج ��دي ��ة وك� �ف ��اي ��ة وم �ص��داق �ي��ة
الخطط االصالحية لحكومة دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وق ��اب� �ل� �ي ��ة ت� �ل ��ك ال �خ �ط��ط
ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ول�ل�اس �ت �م ��رار ف �ض�ل�ا ع��ن
تقييم ق��درة الحكمة ع�ل��ى تقليص
اث� ��ر ان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وم��ا
ي��رت�ب��ط ب��ه م��ن م�ت�غ�ي��رات ق��د ت��ؤث��ر
سلبا على قوة الجدارة االئتمانية

أنس الصالح

د .محمد الهاشل

ل��دول��ة ال�ك��وي��ت .ه��ذا ب��االض��اف��ة الى
ت �ق �ي �ي��م آف � � ��اق ال� �خ� �ط ��ط م �ت��وس �ط��ة
االجل التي تنتهجها حكومة دولة
ال �ك��وي��ت ب �غ ��رض ت �ن��وي��ع ال �ن �ش��اط
االق � �ت � �ص� ��ادي واس � �ت � �ش� ��راف درج� ��ة
جدواها وفعاليتها ومدى اتساقها
م ��ع ح �ج��م ال �ت �ح��دي ال � ��ذي ت�ف��رض��ه
املستجدات الراهنة.
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ف�ق��د تتفقون
م�ع��ال�ي�ك��م م�ع�ن��ا ف��ي ال� ��رأي بأهمية
ب ��ذل امل ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��ود ال�ح�ث�ي�ث��ة
ل �ل �ت �ص��دي ل �ت �ح��دي��ات م �س �ت �ج��دات
امل��رح �ل��ة ال ��راه� �ن ��ة وذل � ��ك م ��ن خ�لال
ت ��داب� �ي ��ر واج � � � � ��راءات وس �ي��اس �ي��ات
م��ؤث��رة وكافية تستهدف االص�لاح
املالي كمدخل لالصالح االقتصادي
ال� �ش ��ام ��ل ت� �ع ��زي ��زا الس� �ت ��دام ��ة ق ��وة
وس� �م� �ع ��ة االوض� � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وامل��ال �ي��ة ل�لاق�ت�ص��اد ال��وط �ن��ي .وف��ي
س �ي��اق م�ت�ص��ل ي �ج��در ب��ال��ذك��ر أن�ن��ا
ق �م �ن��ا م ��ن ج��ان �ب �ن��ا ب ��دع ��وة وك��ال��ة
م� � ��ودي� � ��ز ل � � ��زي � � ��ارة دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وذل � ��ك ل �ت �ع��ري �ف �ه��ا واط�ل�اع� �ه ��ا ع�ل��ى
السياسات واالجراءات االصالحية
التي تتخذها الدولة حيث اقترحت
ال��وك��ال��ة ان ي �ك��ون امل ��وع ��د امل�ب��دئ��ي
لتلك ال��زي��ارة خ�لال الفترة 31 - 30
مارس .2016
وك��ان��ت وك��ال��ة م��ودي��ز ل�خ��دم��ات
امل�س�ت�ث�م��ري��ن (Moodys Investors
 )Serviceق��د اص ��درت ف��ي  4م��ارس
 2016ت� �ق ��ري ��ر ال � � � ��رأي االئ� �ت� �م ��ان ��ي
( )Credit Opinionح��ول التصنيف
السيادي لدولة الكويت عند املرتبة
« »Aa2م��ع وض��ع التصنيف تحت
املراجعة للنظر في تخفيضه.

الحتياطيات كبيرة جدا من النفط.
 مستويات مرتفعة جدا لنصيبالفرد من الدخل.
 املوازنة العامة قوية جدا. ال� � � � �ق � � � ��درة ال� � �ك� � �ب� � �ي � ��رة ل � ��دول � ��ةال �ك ��وي ��ت ع �ل��ى ام �ت �ص ��اص ن�ت�ي�ج��ة
ك � ��ل م � ��ن ان � �خ � �ف� ��اض س� �ع ��ر ب��رم �ي��ل
ال�ن�ف��ط ال�ت�ع��ادل��ي ل�ل�م��وازن��ة Fiscal
 Breakeven Oil Pricesوض�خ��ام��ة
املوجودات االجنبية.
وت� �ش� �م ��ل ت� �ح ��دي ��ات ال �ت �ص �ن �ي��ف
االئتماني لدول الكويت:
 االعتماد الكبير جدا على قطاعال �ن �ف��ط وب� ��طء ال �ت �ق��دم ف��ي ال�ت�ن��وي��ع
االقتصادي.
 ال�ف�ع�ل�ي��ة ال�ض�ع�ي�ف��ة للسياسةال �ح �ك��وم �ي��ة م �ق��ارن��ة ب��أق��ران �ه��ا في
التصنيف.
 امكانية تعرض الدولة ملخاطراالحداث الجيوسياسية االقليمية.

أوال  -نقاط قوة التصنيف
االئتماني وتحدياته:
ت �ش �م��ل ن � �ق� ��اط ق� � ��وة ال �ت �ص �ن �ي��ف
االئتماني لدولة الكويت ما يلي:
 -ام � � � � �ت� � �ل� ��اك دول� � � � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت

ثانيا -مبررات التصنيف
 ي �ش �ي ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى ن �ت��ائ��جال � � �ع � ��وام � ��ل االرب� � � �ع � � ��ة ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئتماني السيادي لدولة الكويت
ح �ي��ث ص �ن �ف��ت ال� �ق ��وة االق �ت �ص��ادي��ة
واملالية عند مستويات مرتفعة جدا
وال �ق��وة امل��ؤس�س��ات�ي��ة والحساسية
مل �خ��اط��ر االح� � ��داث ع �ن��د م�س�ت��وي��ات
م�ع�ت��دل��ة واش� � ��ارت ال��وك��ال��ة ال ��ى ان
ال �ق��وة االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ل��دول��ة
الكويت تدعم تصنيفها عند املرتبة
.Aa2
 اش� � ��ارت ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ال �ت �ق��ري��رالى ان تقييمها للقوة االقتصادية
مبني على ث��روة الدولة من امل��وارد
النفطية حيث تمتلك دولة الكويت
س ��ادس اك �ب��ر اح�ت�ي��اط��ي م��ؤك��د من
ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ف ��ي ال �ع��ال��م وث��ان��ي
اك�ب��ر احتياطي على مستوى دول
مجلس ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي��ج العربية
ب �ع��د امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة

وت �ص �ن �ي �ف �ه��ا  AA3م �س �ت �ق��ر وب �م��ا
ينعكس على امل�س�ت��وي��ات املرتفعة
من الثروة الوطنية ووفقا لصندوق
النقد الدولي يقدر نصيب الفرد من
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي امل �ع��ادل
ل�ل�ق��وة ال�ش��رائ�ي��ة ف��ي دول ��ة الكويت
ب� �ن� �ح ��و  71020دوالرا ف � ��ي ع ��ام
 2014ل�ت�ح�ت��ل دول ��ة ال �ك��وي��ت ب��ذل��ك
الترتيب الرابع على مستوى الدول
الخاضعة لتصنيف ال��وك��ال��ة وهو
ذات املستوى املسجل في النرويج
وتصنيفها  AAمستقر.
 اعتماد دولة الكويت الكبير علىالصادرات النفطية املتقلبة ينعكس
على تقلب األداء االقتصادي .واشار
التقرير الى ان االعتماد املرتفع على
ال� �ص ��ادرات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ت��ي بلغت
ن�س�ب�ت�ه��ا ن �ح��و  ٪ 93م ��ن اج�م��ال��ي
ال� �ص ��ادرات ف��ي ع ��ام  2014يساهم
في حدوث تقلبات كبيرة في األداء
االقتصادي.
 تقدر الوكالة ان يحقق الناتجامل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي ن�م��وا
يبلغ م�ت��وس�ط��ه ن�ح��و  ٪ 2.1خ�لال
السنوات  2019 - 2010وباالضافة
ال� � ��ى ذل� � ��ك اش � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى ان
امتالك دول��ة الكويت لثروة نفطية
مرتفعة اسهم ال��ى ح��د م��ا ف��ي بقاء
دول ��ة ال �ك��وي��ت االب �ط��أ ب�ي�ن اق��ران�ه��ا
االقليميني في تطوير قطاعها غير
النفطي م��ن خ�لال تشجيع القطاع
ال� � �خ � ��اص وج � � � ��ذب االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
االجنبية وقد ادى ذلك الى تضخم
ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام م �ق��ارن��ة ي�ب��ال�ق�ط��اع
الخاص.
 اش � � � � � � ��ارت ال � � ��وك � � ��ال � � ��ة ال� � � � ��ى انامل��ؤس �س��ات ال �س �ي��اس �ي��ة واالداري� � ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال
تعمل بشكل ق��وي م�ق��ارن��ة ب��ال��دول
االخرى ذات التصنيفات االئتمانية
امل��رت�ف�ع��ة وف��ي ه��ذا ال �ص��دد اش��ارت
ال��وك��ال��ة ال ��ى ان دول� ��ة ال �ك��وي��ت قد
ح�ص�ل��ت ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات م�ع�ت��دل��ة
ف ��ي م ��ؤش ��ري االط� � ��ار امل��ؤس �س��ات��ي
وفعالية الحكومة ضمن مؤشرات
ال� �ح ��وك� �م ��ة ال � � �ص � � ��ادرة ع � ��ن ال �ب �ن��ك
ال��دول��ي Worldwide Govermanvr
 indicatorsواش� � ��ارت ال��وك��ال��ة ال��ى
ان العالقة املتوترة ب�ين السلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت�ع�ت�ب��ر
واح� � ��دا م ��ن ال �ع ��وام ��ل ال �ت ��ي اع��اق��ت
ال� �ت� �ن ��وي ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي ك� �م ��ا ادى
ال� �ج� �م ��ود ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � ��ى ت��أخ �ي��ر
تنفيذ الخطط التنموية وم��ع ذلك
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وضع ميزان المدفوعات أصبح أكثر سوءا

الهاشل :اتخاذ سياسات كافية لتعزيز
قوة وسمعة االقتصاد الوطني
تتمة المنشور ص 10
وبعد االنتخابات االخيرة في عام
 2013يبدو ان العالقة بني الحكومة
وم � �ج � �ل ��س االم � � � ��ة اص � �ب � �ح ��ت اك� �ث ��ر
تعاونا.
 اش ��ارت ال��وك��ال��ة ال��ى ان ضعفال�ش �ف��اف�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ع��دم اف �ص��اح
ال� �س� �ل� �ط ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع � ��ن ح �ج��م
امل��وج��ودات االجنبية التي تديرها
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار تضع
ق �ي ��دا ع �ل��ى ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م��ان��ي
ل �ل��دول��ة ك �م��ا اش � ��ارت ال� ��ى ان دول ��ة
الكويت لديها درج��ة عالية نسبيا
م� ��ن امل� �ص ��داق� �ي ��ة  Credibilityف��ي
ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة ح�ي��ث ت��راج�ع��ت
مستويات التضخم بعد وصولها
الى ذروتها في عام  2008وأشارت
الوكالة ال��ى ان نظام سعر الصرف
في دولة الكويت اكثر مرونة مقارنة
باقرانها ف��ي دول مجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية كما اش��ارت
ال��وك��ال��ة ال ��ى ان ال��دي �ن��ار ال�ك��وي�ت��ي
يرتبط بسلة من العمالت غير معلن
عنها وم��ن امل��رج��ح هيمنة ال ��دوالر
االمريكي عليها.
 اش ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال��ى ان امل��وازن��ةالعامة للدولة تعتمد بشكل كبير
على االي ��رادات النفطية التي تمثل
ن�ح��و  ٪ 80م��ن اج�م��ال��ي االي� ��رادات
وم � ��ع ذل � ��ك ح �ق �ق��ت دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
تاريخيا ف��وائ��ض مالية كبيرة في
امل��وازن��ة وه��ذا ما يفسر املستويات
املنخفضة جدا من الدين الحكومي
ال �ت��ي ت��در ب�ن�ح��و  ٪ 80م��ن ال�ن��ات��ج
امل �ح �ل��ي االج� �م ��ال ��ي ف ��ي ع� ��ام 2014
واشارت الوكالة الى انه من املحتمل
ان ت �ح �ق��ق امل� ��وازن� ��ة ال �ع��ام��ة ل��دول��ة
الكويت عجزا ماليا بنحو  ٪ 1من
الناتج املحلي االجمالي في السنة
امل��ال�ي��ة  2016/15ال�ت��ي تمتد حتى
ن �ه��اي��ة م� ��ارس ع ��ام  2016م��دف��وع��ا
بالتأثير السلبي النخفاض اسعار
النفط وعليه فمن املحتمل ان يبقى
ال��دي��ن ال �ح �ك��وم��ي ع �ن��د م�س�ت��وي��ات��ه
املنخفضة جدا ليسجل نحو ٪ 11
من الناتج املحلي االجمالي.
اشارت الوكالة الى ان املوجودات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ت� �ف ��وق ال �ن��ات��ج
املحلي االجمالي للدولة كما اشارت
الى انخفاض مخاطر الوضع املالي
ل� �ل ��دول ��ة ن �ت �ي �ج��ة الن� �خ� �ف ��اض س�ع��ر
ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال�ت�ع��ادل��ي ل�ل�م��وازن��ة
والذي يبلغ نحو  47دوالرا للبرميل
في عامي  2015و( 2016باحتساب
دخ � ��ل االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ح �ك��وم �ي��ة)
وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد

قمنا بدعوة وكالة
موديز لزيارة
الكويت واالطالع
على السياسات
واإلجراءات
اإلصالحية

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

الدولي.
اش� ��ارت ال��وك��ال��ة ال��ى ان��ه نتيجة
ل � �ل � �م� ��وق� ��ع ال� � �ج� � �غ � ��راف � ��ي ت� �ت� �ع ��رض
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ك � �م ��ا ب� ��اق� ��ي دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
ال�ع��رب�ي��ة االخ ��رى مل�خ��اط��ر االح ��داث
الجيوسياسية االقليمية ومع ذلك
ت �ت �م �ت��ع ال �ك ��وي ��ت ب �ع�ل�اق ��ات وث�ي�ق��ة
م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة
وم �ج �م��وع��ة ال �ث �م��ان �ي��ة ( )G8وه��ي
ع �ض��و ف��ي م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية كما اش��ار التقرير
ال��ى ان الحكومة الكويتية تحاول
املحافظة على عالقات مستقرة مع
جارتيها ايران والعراق.
اش � � ��ارت ال ��وك ��ال ��ة ال � ��ى ان دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت س �ج �ل��ت ف� ��وائ� ��ض م��ال �ي��ة
كبيرة في الحساب الجاري وميزان
امل��دف��وع��ات ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة
وم� � � ��ن امل � �ت � ��وق � ��ع ان ت� �س� �ت� �م ��ر ت �ل��ك
الفوائض على االقل خالل السنوات
ال �خ �م��س ال� �ق ��ادم ��ة وذل � ��ك اس �ت �ن��ادا
الت� � �ج � ��اه � ��ات االن � � �ف� � ��اق ال �ح �ك ��وم ��ي
ال� �ج ��اري واش � ��ارت ال��وك��ال��ة ال ��ى ان
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ي ��س ل ��دي� �ه ��ا اح �ت �ي��اج
ل�لاق �ت��راض ب��ل ان اوض��اع �ه��ا قوية
ج��دا بالنسبة ل�ص��اف��ي امل��وج��ودات
االجنبية وحسب رأي الوكالة فإن
مخاطر القطاع املصرفي الكويتي
ع� �ل ��ى امل � �ي ��زان � �ي ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��دول ��ة
منخفضة ج��دا واش��ار التقرير الى
ان البنوك مراقبة بشكل جيد (well
 )regulatedم��ن ق �ب��ل ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
امل � ��رك � ��زي ك� �م ��ا ان ق � �ط� ��اع ش ��رك ��ات
االس� �ت� �ث� �م ��ار ق � ��ام ت �ق �ل �ي��ص دي ��ون ��ه
( )deleveragedوذل��ك منذ تعرضه
ل �س��وء االدارة ()mismanagement
واثار االزمة املالية العاملية في عام
.2008

ثالثا  -عوامل التصنيف
وض � �ع� ��ت ال � ��وك � ��ال � ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف
االئتماني السيادي لدولة الكويت
عند املرتبة  aa2مع وضع التصنيف
ف��ي ق��ائ�م��ة ب��ات�ج��اه ال�خ�ف��ض م�ن��ذ 4
م��ارس  2016وخ�لال فترة املراجعة
ستقوم الوكالة بتقييم مدى تأثير
االنخفاض الحاد في اسعار النفط
وال � �ت� ��ي ت� �ت ��وق ��ع ال� ��وك� ��ال� ��ة ب �ق��اء ه��ا
منخفضة لعدة سنوات على االداء
االقتصادي واملوازنة العامة للدولة
في السنوات املقبلة.
 ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تساهم ف��ي رفعالتصنيف االئتماني
اش � � � ��ارت ال� ��وك� ��ال� ��ة ال� � ��ى ان� � ��ه م��ن
املستبعد رفع التصنيف االئتماني
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وم��ع ذل��ك ق��د تؤكد
ال ��وك ��ال ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف ع �ن��د امل��رت �ب��ة
 aa2م��ع ن�ظ��رة مستقبلية مستقرة
اذا ك�ش�ف��ت امل��راج �ع��ة ع��ن ان ال �ق��وة
االئتمانية الجوهرية بما ف��ي ذلك
امل � �ص ��دات امل��ال �ي��ة امل �ت��اح��ة ل �ل��دول��ة
ت �س��اه��م ف��ي ت�ح�ي�ي��د اث ��ر ان�خ�ف��اض
اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ل �ع ��دة س� �ن ��وات ال��ى
جانب ذلك البد ان تكون االستجابة
السياسية لتعزيز التنوع واملرونة
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد وامل � ��وازن � ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل ��دول ��ة ق ��وي ��ة ب �م��ا ي �ك �ف��ي الب �ط��ال
( )nulilfyالتأثير السلبي لصدمة
اسعار النفط.
 ال � �ع� ��وام� ��ل ال � �ت� ��ي ت� �س ��اه ��م ف��يتخفيض التصنيف االئتماني
اشارت الوكالة الى انها قد تتخذ
اج� � � ��راء س �ل �ب �ي��ا ب� �ش ��أن ال �ت �ص �ن �ي��ف
اذا كشفت امل��راج�ع��ة ع��ن ان صدمة
اس �ع��ار ال �ن �ف��ط اخ � ��ذا ف��ي االع �ت �ب��ار
االج� � � ��راءات ال �ح �ك �م��وي��ة ت� ��ؤدي ال��ى
االس ��راع ف��ي ت��ده��ور امل��ال�ي��ة العامة
ل �ل��دول��ة ع �ل��ى ش �ك��ل زي � ��ادة س��ري�ع��ة

ف ��ي م �س �ت��وي��ات ال ��دي ��ن ال �ح �ك��وم��ي
واالس� �ت� �ن ��زاف ال �س��ري��ع ل�ل�م�ص��دات
املالية.
كما اش ��ارت ال��وك��ال��ة ال��ى ان��ه في
ح ��ال ��ة ظ� �ه ��ور اش � � � ��ارات الزم � � ��ة ف��ي
ميزان املدفوعات او ازم��ة مصرفية
ف ��ان ذل ��ك ي�ض�غ��ط ع �ل��ى التصنيف
ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ت � ��ده � ��ور ال �ب �ي �ئ��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة او االق�ل�ي�م�ي��ة
ب�ح�ي��ث ي ��ؤدي ال ��ى ت�ع�ط��ل ام� ��دادات
النفط او االستثمارات االجنبية في
االقتصاد.
واع �ت �م��ادا ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج امل��راج�ع��ة
قد تثبت الوكالة التصنيف الحالي
مع تغيير النظرة املستقبلية له الى
س�ل�ب�ي��ة ب ��دال م��ن م�س�ت�ق��رة ليعكس
ت ��زاي ��د ال �ض �غ��وط ع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي��ف
ول �ك��ن ت�خ�ف�ي��ض ال�ت�ص�ن�ي��ف سيتم
ف��ي ح ��ال ت��أك��د ال��وك��ال��ة ان رد فعل
السياسات الحكومية ليس كافيا
للحيلولة دون اضعاف قوة الوضع
االقتصادي ووضع املالية العامة.
رابعا-التطورات الراهنة
 اش � � ��ارت ال ��وك ��ال ��ة ال � ��ى ت��راج��عاالي � � ��رادات ال �ع��ام��ة ب�ن�ح��و  46%في
االش� � �ه � ��ر ال� �ت� �س� �ع ��ة االول � � � ��ى اب ��ري ��ل
 دي� �س� �م� �ب ��ر م� � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2016/2015مقارنة بالفترة نفسها
م��ن السنة امل��ال�ي��ة  2015/2014كما
اش ��ارت ال��ى ان الحكومة الكويتية
تدرس عدة خيارات لخفض االنفاق
ال � �ج� ��اري وزي � � � ��ادة االي � � � � ��رادات غ�ي��ر
النفطية ملواجهة التحديات املالية
ال �ن��اج �ح �م��ة ع ��ن ان �خ �ف��اض اس �ع��ار
ال �ن �ف��ط وه� � ��ذا ي �ش �م��ل رف � ��ع اس �ع��ار
ال� �ب� �ن ��زي ��ن ب �ن �ح ��و  80%وت ��وح �ي ��د
ووضع معايير قياسية لألجور في
القطاع ال�ع��ام وف��رض ضريبة على
ارب � ��اح ال �ش��رك��ات وادخ � ��ال ض��ري�ب��ة

القيمة املضافة كما ه��و ال�ح��ال في
ب�ق�ي��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ان �ط�لاق��ا م��ن ع��ام
 2018فصاعدا.
 اش ��ار م �ش��روع امل��وازن��ة للسنةاملالية  2017/2016الى انها ستحقق
عجزا ماليا بنحو  12.2مليار دينار
أو ح��وال��ي  40%م��ن الناتج املحلي
االجمالي على اساس افتراض سعر
النفط يبلغ  25دوالرا للبرميل ،مع
ت��وق��ع ان �خ �ف��اض االي� � ��رادات ال�ع��ام��ة
بنحو  52%واستقرار االنفاق العام
مقارنة بالسنة املالية . 2016/2015
 اش� ��ارت ال��وك��ال��ة ال ��ى ان وض��عميزان املدفوعات اصبح اكثر سوءا
ل �ك��ن م ��ن امل �ت��وق��ع ان ت�س�ت�م��ر دول ��ة
الكويت في املحافظة على تحقيق
ف��ائ��ض ف��ي ال�ح�س��اب ال �ج��اري تبلغ
ن �س �ب �ت��ه ن� �ح ��و  6.1%م� ��ن ال �ن��ات��ج
امل �ح �ل��ي االج� �م ��ال ��ي ف ��ي ع� ��ام 2015
وهو معدل اقل بكثير من متوسط
ال� �ف ��ائ ��ض خ �ل��ال ال �خ �م��س س �ن��وات
املاضية والبالغ نحو  38.7%واشار
التقرير ال��ى ان ال�ص��ادرات النفطية
ش�ه��دت ان�خ�ف��اض��ا بنحو  48%في
ح�ي�ن ارت �ف �ع��ت ال � � ��واردات ب�ن�س�ب��ة 9
 %خ�لال االرب��اع الثالثة االول��ى من
عام  2015وتتوقع الوكالة ان يحقق
الحساب الجاري عجزا ماليا بنحو
 8.2%م��ن الناتج املحلي االجمالي
لعام .2016
 اشارت الوكالة الى انه لتمويلالعجز املتوقع في الحساب الجاري
وامل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة تخطط
الحكومة لتنويع مصادر التمويل
م � ��ن اص � � � � � ��دارات ال� � ��دي� � ��ون امل �ح �ل �ي��ة
والخارجية التي تقدر حاليا بنحو
 5.6%م��ن الناتج املحلي االجمالي
مل �ن��ح م ��زاح� �م ��ة االق � � � ��راض ل �ل �ق �ط��اع
الخاص.

وت � � �ت� � ��وق� � ��ع ال � � ��وك � � ��ال � � ��ة ارت � � �ف � � ��اع
م� � �س� � �ت � ��وي � ��ات اج � � �م � ��ال � ��ي ال� � ��دي� � ��ون
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ت�ص��ل ال ��ى ن �ح��و 20%
من الناتج املحلي االجمالي في عام
.2016
 ت ��راج ��ع س �ع��ر ص� ��رف ال��دي �ن��ارال�ك��وي�ت��ي م�ن��ذ منتصف ع��ام 2014
وخ �ل ��ال ع � ��ام  2015ب �ن �ح��و % 3.7
م �ق��اب��ل ال � � ��دوالر االم� �ي ��رك ��ي ول�ك�ن��ه
ارتفاع بنحو  1.2%منذ بداية العام
ال�ج��اري .وف��ي شهر ديسمبر 2015
اتجهت دولة الكويت باالضافة إلى
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة ودول��ة
االم ��ارات العربية املتحدة ومملكة
ال �ب �ح��ري��ن ال� ��ى رف� ��ع س �ع��ر ال�خ�ص��م
ب �م �ق��دار رب ��ع ن�ق�ط��ة م �ئ��وي��ة ليصل
ال��ى  2.25%ت��زام�ن��ا م��ع رف��ع اسعار
الفائدة االميركية.
 ان�خ�ف��ض ح�ج��م االح�ت�ي��اط�ي��اتمن النقد االجنبي لدى بنك الكويت
امل� ��رك� ��زي ل �ي �ص��ل ال � ��ى  25.7م �ل �ي��ار
دوالر ام �ي��رك��ي ف��ي ش�ه��ر ديسمبر
 2015مقارنة بما قيمته  29.3مليار
دوالر في العام السابق وبما يعني
ت��راج��ع امل �ص��دات امل��ال�ي��ة الخارجية
ت � �ج� ��اه اي ص � ��دم � ��ات م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
وب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ت�ش�ي��ر ت�ق��دي��رات
ال��وك��ال��ة ال��ى ان حجم االص��ول لدى
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار 75%
م�ن�ه��ا مستثمر ب��ال �خ��ارج ي�ب�ل��غ ما
نسبته اك�ث��ر م��ن  500%م��ن الناتج
امل �ح �ل��ي االج� �م ��ال ��ي ف ��ي ع� ��ام 2015
وتتمتع دول��ة الكويت بوضع قوي
جدا لصافي االستثمارات االجنبية
والذي يبلغ وفقا لتقديرات الوكالة
م ��ا ن�س�ب�ت��ه ن �ح��و  95%م ��ن ال�ن��ات��ج
امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي ف ��ي ن �ه��اي��ة ع��ام
.2015
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اللجنة وافقت على طلب العدل بإجماع أعضائها الحاضرين

التشريعية :ال كيدية في طلب رفع
الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي
واف� �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة أم��س
األول ب � ��االج� � �م � ��اع ع � �ل� ��ى ط � �ل� ��ب رف� ��ع
ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دش �ت ��ي ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م 2016 /10
حصر أمن دولة وقد اصدرت تقريرها
السابع والثالثني بهذا الشأن.
وق��د اح��ال رئ�ي��س مجلس االم��ة الى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ف ��ي  2016/3/10ك �ت ��اب وزي � ��ر ال �ع��دل
ووزي ��ر االوق� ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة
متضمنا طلب املستشار النائب العام
رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ع�ض��و
مجلس االمة د .عبدالحميد دشتي في
القضية رقم  2016/10حصر أمن دولة
وذل � ��ك الم �ك ��ان اس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ومباشرة الدعوى الجزائية ضده.
وبذلك يكون طلب االذن قد استوفى
الشروط الشكلية املتطلبة في املادة 21
من القانون رقم  12لسنة  1963في شأن
الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
موضوع طلب الحصانة النيابية:
وت � �خ � �ل� ��ص ال� � ��واق � � �ع� � ��ة ف � �ي � �م ��ا ورد
ب�ك�ت��اب ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة امل��ؤرخ
 2016/2/29امل ��وج ��ه ال � ��ى امل �س �ت �ش��ار
النائب العام من تلقي وزارة الخارجية
م� ��ذك� ��رة رس �م �ي ��ة م� ��ن س � �ف� ��ارة امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية ل��دى الكويت تفيد
بأن النائب بمجلس االمة د .عبدالحميد
دش�ت��ي ق��ام ب�م��داخ�ل��ة تلفزيونية على
قناة االخ�ب��اري��ة السورية بتاريخ /24
 2016 /2بالتهجم باالساءة الى اململكة
والتحريض ضدها واضاف ان ما ورد
ب �ت �ل��ك امل ��داخ �ل ��ة ي �ع �ت �ب��ر ع �م�ل�ا ع��دائ �ي��ا
وتدخال في الشؤون الداخلية للمملكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة األم ��ر ال ��ذي يؤثر
سلبا على العالقة االخوية والتاريخية
ب �ي ��ن ال� � �ك � ��وي � ��ت وامل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال �س �ع��ودي��ة م �م��ا ق ��د ي � ��ؤدي ال� ��ى ق�ط��ع
العالقات السياسية بينهما .واردف ان
املشكو في حقه سبق ان اجرى مقابلة
تلفزيونية على قناة املسيرة بتاريخ
 2015/5/24وم� �ق ��اب� �ل ��ة اخ � � ��رى ع�ل��ى
ق�ن��اة امل�ن��ار ب�ت��اري��خ  2015/4/20اس��اء
خاللهما للمملكة العربية السعودية
وارف � � � ��ق ب ��ال � �ب �ل�اغ ت� �ف ��ري ��غ ل �ل �م��داخ �ل��ة
وامل �ق��اب�لات التلفزيونية امل �ش��ار اليها
وقرص مدمج (سي دي).
واذ باشرت النيابة العامة تحقيق
الواقعة واستهلته بسؤال الدبلوماسي
سالم راشد عوض املستشار القانوني
ب ��االدارة القانونية ب ��وزارة الخارجية
ردد مضمون م��ا ورد بالكتاب املشار
ال�ي��ه واض ��اف ان م��داخ�ل��ة العضو على
قناة االخبارية السورية حدثت بتاريخ
 2016 /2 /24وان � ��ه ن� �ظ ��را ل�ج�س��ام��ة
ال ��واق � �ع ��ة ف �ق ��د ح �ض ��ر س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية الى وزارة الخارجية

ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ت��اري��خ  2016/2/29وق��دم
املذكرة املشار اليها بكتاب السيد نائب
وزير الخارجية والتي ضمنها استياء
حكومة اململكة للمداخالت التلفزيونية
للمشكو ف��ي حقه وال�ه�ج��وم املتواصل
ع �ل��ى ال �ع �ق �ي��دة ال �س �ل �ي �م��ة ووالة األم ��ر
وات �ه��ام امل�م�ل�ك��ة ب��أن�ه��ا منبع ل�لاره��اب
واالرهابيني وغيرها من العبارات التي
تسيء ال��ى اململكة مما ق��د يؤثر سلبا
ع �ل��ى ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن واردف
املستشار القانوني ان مداخلة عضو
مجلس االمة املشكو في حقه على قناة
االخبارية السورية تضمنت العديد من
ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي تحمل معنى االس ��اءة
وال�ت�ط��اول على اململكة ،وم��ن ب�ين تلك
ال �ع �ب��ارات (ان �ه��ا رأس ال�ف�ت�ن��ة وم�ن�ب��ع
االرهاب واالرهابيني وان كل الحركات
االرهابية متجسدة في الوهابية وانه
الب��د م��ن ض��رب اس��اس الفكر الوهابي
ف��ي عقر داره ...ال��خ) واض��اف اخ�ي��را ان
ما قام به عضو مجلس االم��ة ادى الى
ت��وت��ر ال �عل��اق��ات ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن م�م��ا قد
ي��ؤدي ال��ى قطع ال�ع�لاق��ات بينهما في
حالة عدم اتخاذ اجراء ضد املشكو في
حقه.
ومل ��ا ك��ان��ت ه ��ذه ال��وق��ائ��ع ت�ث�ي��ر في
حق عضو مجلس االمة د .عبدالحميد
ع�ب��اس ح�س�ين دش�ت��ي شبهة الجناية
املؤثمة باملادة الرابعة من القانون رقم
 31لسنة  1970بتعديل بعض احكام
قانون الجزاء رقم  16لسنة  1960التي
تنص في فقرتها االولى على ان:
(ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س امل��ؤق��ت ال� ��ذي ال
تقل مدته عن ثالث سنوات كل من قام
بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او
قام بعمل عدائي اخر ضد دولة اجنبية
م� ��ن ش ��أن ��ه ت �ع ��ري ��ض ال� �ك ��وي ��ت ل�خ�ط��ر
الحرب او قطع العالقات السياسية).
وح �ي��ث ان ��ه مل��ا ك ��ان م��ن امل �ق��رر وفقا
لنص املادة  111من الدستور الكويتي
وامل� ��ادة  20م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  12لسنة
 1963في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
االمة انه( :ال يجوز اثناء دور االنعقاد
في غير حالة الجرم املشهود ان تتخذ
ن �ح��و ال �ع �ض��و اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق او
التفتيش او القبض او الحبس او اي
اج � ��راء ج��زائ��ي آخ ��ر اال ب� ��اذن امل�ج�ل��س
ويتعني اخطار املجلس بما قد يتخذ
من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على
النحو السابق كما يجب اخطاره دواما
في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في
غيبته ضد اي عضو من اعضائه وفي
جميع االح ��وال اذا ل��م ي�ص��در املجلس
ق� ��راره ف��ي ط�ل��ب االذن خ�ل�ال ش�ه��ر من
تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة
اذن ل��ذل��ك ط�ل�ب��ت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ال �ع �ض��و د.
ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع� �ب ��اس دش� �ت ��ي الم �ك��ان

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

اس �ت �ك �م��ال ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ب��اس �ت �ج��واب��ه
ومباشرة الدعوى الجزائية ضده.
رأي اللجنة
وق� ��د ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض
اج �ت �م��اع��ا ب �ت��اري��خ  2016/3/13ومل��ا
ك��ان��ت امل � ��ادة  22م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 12
لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية
مل�ج�ل��س االم� ��ة ال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى ان :ال
ت�ن�ظ��ر ال �ل �ج �ن��ة او امل �ج �ل��س ف ��ي ت��واف��ر
االدل � ��ة او ع ��دم ت��واف��ره��ا م ��ن ال��وج�ه��ة
القضائية وانما يقتصر البحث فيما
اذا ك��ان��ت ال��دع��وى ك�ي��دي��ة ي�ق�ص��د بها
منع العضو من اداء واجبه باملجلس،
وي� � ��أذن امل �ج �ل��س ب��ات �خ��اذ االج � � ��راءات
ال �ج��زائ �ي��ة م �ت��ى ت �ب�ين ل ��ه ان �ه��ا ليست
ك��ذل��ك ف�ق��د ان�ت�ه��ت اللجنة ب�ع��د دراس��ة
املوضوع من جميع جوانبه الى انتفاء
صفة الكيدية في هذه القضية.
وقررت اللجنة املوافقة باجماع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا ع�ل��ى طلب
النيابة العامة برفع الحصانة النيابية
عن العضو د .عبدالحميد دشتي.
ع �ل �م ��ا ب� � ��أن امل� � � ��دة امل� � �ح � ��ددة ل �ط �ل��ب
االذن برفع الحصانة النيابية تنتهي
ب �ت ��اري ��خ  2016/4/10ب �ح �ي��ث اذا ل��م
ي �ص��در امل�ج�ل��س ق� ��راره ف��ي ط�ل��ب االذن

حتى ه��ذا ال�ت��اري��خ اعتبر ذل��ك بمثابة
اذن طبقا مل��ا ه��و م�ق��رر ف��ي امل ��ادة 111
م��ن ال��دس �ت��ور وامل � ��ادة  20م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية ملجلس االمة.
وفيما يلي مذكرة وزارة العدل بشأن
طلب رفع الحصانة النيابية عن دشتي:
تخلص الواقعة فيما ورد بكتاب نائب
وزير الخارجية املؤرخ  2016/2/29من
تلقى وزارة الخارجية م��ذك��رة رسمية
م��ن س�ف��ارة اململكة العربية السعودية
ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت ت �ف �ي��د أن ال �ن��ائ��ب
ب �م �ج �ل��س األم� � ��ة ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ب��اس
دش�ت��ي ق��ام ب�م��داخ�ل��ة تلفزيونية على
ق �ن��اة االخ� �ب ��اري ��ة ال �س ��وري ��ة ب��ال�ت�ه�ج��م
واإلس � � � ��اءة ال� ��ى امل �م �ل �ك��ة وال �ت �ح��ري��ض
ض� ��ده� ��ا .وأض � � � ��اف ان م� ��ا ورد ب�ت�ل��ك
امل��داخ�ل��ة يعتبر عمال ع��دائ�ي��ا وتدخال
في الشؤون الداخلية للمملكة العربية
السعودية األمر الذي يؤثر سلبا على
العالقة االخوية والتاريخية بني دولة
ال�ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
م �م ��ا ق� ��د ي � � ��ؤدي ال � ��ى ق �ط ��ع ال �ع�ل�اق ��ات
السياسية بينها وأردف ان املشكو في
حقه سبق ان اجرى مقابلة تلفزيونية
على قناة املسيرة بتاريخ 2015/5/24
وم� �ق ��اب� �ل ��ة اخ � � � ��رى ع� �ل ��ى ق � �ن� ��اة امل� �ن ��ار
ب �ت��اري��خ  2015/4/20اس� ��اء خ�لال�ه�م��ا

ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وأرف ��ق
ب��ال�ب�لاغ ت�ف��ري��غ ل�ل�م��داخ�ل��ة وامل�ق��اب�لات
التلفزيونية املشار اليها وقرص مدمج
(سي دي).
وإذ باشرت النيابة العامة تحقيق
الواقعة واستهلته بسؤال الدبلوماسي
سالم راشد عوض املستشار القانوني
ب ��االدارة القانونية ب ��وزارة الخارجية
ردد مضمون م��ا ورد بالكتاب املشار
اليه واضاف ان الواقعة حدثت بتاريخ
 2016/2/24وان � � ��ه ن � �ظ ��را ل �ج �س��ام��ة
ال ��واق � �ع ��ة ف �ق ��د ح �ض ��ر س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية الى وزارة الخارجية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ت��اري��خ  2016/2/29وق��دم
املذكرة املشار اليها بكتاب نائب وزير
ال �خ ��ارج �ي ��ة وال � �ت ��ي ض �م �ن �ه��ا اس �ت �ي��اء
حكومة اململكة للمداخالت التلفزيونية
للمشكو ف��ي حقه وال�ه�ج��وم املتواصل
ع �ل��ى ال �ع �ق �ي��دة ال �س �ل �ي �م��ة ووالة االم ��ر
وات �ه��ام امل�م�ل�ك��ة ب��أن�ه��ا منبع ل�لإره��اب
واإلرهابيني وغيرها من العبارات التي
تسيء ال��ى اململكة مما ق��د يؤثر سلبا
ع �ل��ى ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وأردف
املستشار القانوني ان مداخلة عضو
مجلس األمة املشكو في حقه على قناة
االخبارية السورية تضمنت العديد من
ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي تحمل معنى اإلس ��اءة
وال �ت �ط��اول ع�ل��ى اململكة وم��ن ب�ين تلك
ال� �ع� �ب ��ارات أن �ه ��ا رأس ال �ف �ت �ن��ة وم�ن�ب��ع
االرهاب واالرهابيني وان كل الحركات
االرهابية متجسدة في الوهابية وانه
ال بد من ض��رب اس��اس الفكر الوهابي
ف��ي عقر داره ...ال��خ .واض��اف اخ�ي��را ان
ما قام به عضو مجلس االم��ة ادى الى
ت��وت��ر ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن م�م��ا قد
ي��ؤدي ال��ى قطع ال�ع�لاق��ات بينهما في
حالة عدم اتخاذ اجراء ضد املشكو في
ح�ق��ه .وح�ي��ث ثبت بالبيان املستخرج
م��ن م��وق��ع مجلس االم��ة الكويتي على
الشبكة العاملية للمعلومات (االنترنت)

 ..وترفع الحصانة عنه في قضية
االساءة للقضاء في خلية العبدلي
أع� � �ل � ��ن م� � �ق � ��رر ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ن��ائ��ب
احمد القضيبي عن موافقة اللجنة
ب ��إج� �م ��اع ال �ح ��اض ��ري ��ن ع �ل��ى ط�ل��ب
النيابة العامة رفع حصانة النائب
عبدالحميد دشتي ف��ي قضية رقم
 2016/32ح �ص��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذ امل�ق�ي��د
 2016/20جنح مباحث بخصوص

االس ��اءة للقضاة ف��ي قضية خلية
العبدلي.
وب�ين القضيبي ان هناك رسالة
م��ن دشتي تقدم بها ام��س ويطلب
فيها تأجيل عشرة ايام للتصويت
ع�ل��ى ط�ل�ب��ات رف��ع ح�ص��ان�ت��ه ،ولكن
اللجنة ارتأت ان ال مانع الئحيا من
مناقشة هكذا طلبات في حال عدم

وجود النائب املعني باألمر كما ان
ت �ع��ذر دش �ت��ي س�ب�ب��ه ح��ال��ة صحية
غير مستقرة وغير جيدة وان وقت
تحسن حالته غير معلوم وبالتالي
جنحنا الى عدم تأخير حسم مثل
هذه الطلبات وكي يكون للمجلس
قرار ازاء ه��ا حني تكون على جدول
أعمال الجلسة.

ان املشكو في حقه عبدالحميد دشتي
ع �ض��و م ��ن اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة ف��ي
دورت ��ه الحالية .وح�ي��ث ان��ه ومل��ا كانت
الواقعة على النحو املار ذكره تثير في
ح��ق ع�ض��و مجلس االم ��ة عبدالحميد
حسني دش�ت��ي شبهة الجناية املؤثمة
ب��امل��ادة  1/4م��ن القانون رق��م  31لسنة
 1970ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
الجزاء رقم  16لسنة .1960
وح �ي��ث ان ��ه مل��ا ك ��ان م��ن امل �ق��رر وفقا
ل� �ن ��ص امل� � � � ��ادة ( )111م � ��ن ال ��دس� �ت ��ور
ال �ك��وي �ت��ي وامل � � ��ادة ( )20م ��ن ال �ق��ان��ون
رق��م  12لسنة  1963ف��ي ش��أن الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم� ��ة أن ��ه ال ي�ج��وز
اثناء دور االنعقاد في حالة الجرم غير
املشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات
ال�ت�ح�ق�ي��ق او ال�ت�ف�ت�ي��ش او ال�ق�ب��ض او
ال�ح�ب��س او أي اج� ��راء ج��زائ��ي آخ ��ر إال
ب��إذن املجلس ويتعني اخطار املجلس
بما ق��د يتخذ م��ن اج� ��راءات اث�ن��اء دور
االنعقاد على النحو السابق كما يجب
اخ�ط��اره دوم��ا في اول اجتماع له بأي
اج��راء يتخذ ف��ي غيبته ض��د اي عضو
م��ن اع �ض��ائ��ه واذا ل��م ي �ص��در امل�ج�ل��س
ق� ��راره ف��ي ط�ل��ب اإلذن خ�ل�ال ش�ه��ر من
تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة
اذن .وحيث ان��ه م��ن امل�ق��رر ايضا طبقا
ملفاد نص امل��ادة ( )21من القانون رقم
 12لسنة  1963املشار اليه على انه يقدم
طلب االذن برفع الحصانة عن العضو
الى رئيس املجلس من الوزير املختص
او م�م��ن ي��ري��د رف��ع دع ��واه ال��ى املحاكم
الجزائية ويجب ان يرفق الفرد صورة
من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها
م ��ع امل �س �ت �ن��دات امل ��ؤي ��دة ل �ه��ا وي�ح�ي��ل
رئيس املجلس الطلبات امل��ذك��ورة الى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وي � �ك� ��ون ن� �ظ ��ره ��ا ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة وأم � ��ام
املجلس بطريق االستعجال.
األمر الذي يتعني معه احالة صورة
من ملف القضية الى وزير العدل وزير
االوقاف والشؤون االسالمية إلجراء ما
يلزم نحو مخاطبة مجلس االمة لرفع
الحصانة النيابية ع��ن عضو مجلس
االم � � � ��ة ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ح � �س �ي�ن دش �ت ��ي
الس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب��اس�ت�ج��واب��ه
وم�ب��اش��رة اج ��راءات ال��دع��وى الجزائية
ضده.
لذلك نرى لدى املوافقة:
إرس��ال صورة من ملف القضية الى
وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر االوق� ��اف وال �ش��ؤون
االس �ل��ام � �ي � ��ة إلج � � � � ��راء م � ��ا ي � �ل� ��زم ن �ح��و
م�خ��اط�ب��ة رئ� ��ىس م�ج�ل��س االم� ��ة ل��رف��ع
الحصانة النيابية ع��ن عضو مجلس
االم � � � ��ة ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ع � �ب� ��اس ح �س�ين
دش �ت��ي إلم �ك��ان اس�ت�ك�م��ال التحقيقات
ب� ��اس � �ت � �ج� ��واب� ��ه وم� � �ب � ��اش � ��رة ال � ��دع � ��وى
الجزائية ضده.
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

بقاء مبالغ تحت التحصيل لوزارة التجارة
والصناعة تخص سنوات مالية سابقة
مآخذ شابت مذكرة
تسوية حساب
البنك المركزي ما
يشير إلى ارتباك
األعمال المالية
والمحاسبية
المتعلقة بالحساب

في الحلقة السادسة من مالحظات ديوان المحاسبة
على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور» بيانات
الحساب الختامي لوزارتي التجارة والصناعة والعدل
والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف
بالوزارتين وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات
المالية للسنة المالية .2015/2014

شعار وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة
اورد دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة اه ��م
ب� � �ي � ��ان � ��ات ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامل �ل�اح � �ظ� ��ات ال� �ت ��ي أس� �ف ��ر ع�ن�ه��ا
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة ال ��دي ��وان ل�ه��ذه
ال �ب �ي��ان��ات ول �ح �س��اب��ات وس�ج�لات
وش��ؤون التوظف ل��وزارة التجارة
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة وك � � ��ذل � � ��ك ال� ��رق� ��اب� ��ة
املسبقة واملخالفات املالية للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ح �ي��ث ق��درت
امل � �ص � ��روف � ��ات ب � �ـ 295.431/000
م �ل �ي��ون دي �ن��ار وب �ل �غ��ت االي � ��رادات
 3.958/000ماليني دينار.
أوال :بيانات الحساب الختامي
وي� �ت� �ض ��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ال �ح �س��اب
ال � � �خ � � �ت� � ��ام� � ��ي م � � � ��ا ي� � � �ل � � ��ي :زي � � � � ��ادة
االي ��رادات املحصلة للسنة املالية
 2015/2014عن املقدر بما جملته
 4.676.532/000دي� �ن ��ارا كويتيا
وبنسبة  ٪ 118.2وزيادة االيرادات
امل �ح �ص �ل ��ة خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014عن السنتني املاليتني
 2013/2012و 2014/2013بنسبة
 ٪ 219.9و ٪ 19.7على التوالي.
وبلغ الوفر باملصروفات الفعلية
ل �ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع��ن
املعتمد م��ا جملته 6.525.573/000
دينارا كويتيا وبنسبة  ٪ 2.2وزيادة
مصروفات السنة املالية 2015/2014
ع� � ��ن م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال � �ي ��ة
 2013/2012و 2014/2013بنسبة
 ٪ 95.0و ٪ 61.6على التوالي.

ثانيًا :فحص ومراجعة الحساب
الختامي للوزارة:
م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت م ��ذك ��رة ت�س��وي��ة
ح � �س� ��اب ب� �ن ��ك ال � �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي
ال �س �ل �ف��ة االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ش �ي��ر ال ��ى
ارتباك االعمال املالية واملحاسبية
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ذل ��ك ال� �ح� �س ��اب وع ��دم
صحة االجراءات املتبعة في اعداد
م��ذك��رة ت �س��وي��ة ال �ب �ن��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات امل � ��ال � �ي � ��ة ال� � � � � ��واردة
بالتعميم رق��م  4لسنة  2000ومن
ب �ي �ن �ه��ا :وج � ��ود اش � �ع� ��ارات دائ �ن��ة
ق � �ي� ��دت ب ��ال� �س� �ج�ل�ات ول � � ��م ت �ظ �ه��ر
بكشف حساب البنك بلغت قيمتها
 419.903/000دنانير كويتية على
ال��رغ��م م��ن ان ت��اري��خ قيد بعضها
ي��رج��ع ال ��ى  2008/9/28ووج ��ود
اش� �ع ��ارات م��دي �ن��ة ظ �ه��رت بكشف
البنك ولم تظهر بالسجالت بلغت
ق �ي �م �ت �ه��ا  723.699/000دي� �ن ��ارا
كويتيا يعود تاريخ بعضها الى
 2009/2/8وك ��ان ينبغي ق�ي��د كل
مبلغ م��ن ت�ل��ك امل�ب��ال��غ بالسجالت
قبل اقفال حسابات السنة املالية
ال �ت��ي خ�ص��م ف�ي�ه��ا ب��االض��اف��ة ال��ى
عدم بيان ارقام االشعارات لبعض
امل �ب��ال��غ وظ �ه��ور اش �ع ��ارات مدينة
ق �ي��دت ب��ال �س �ج�لات ف ��ي ال �س �ن��وات
املالية السابقة ول��م تظهر بكشف
ح�س��اب البنك ي�ع��ود قيد بعضها
ال� � ��ى ت � ��اري � ��خ  2009/2/8ب �ل �غ��ت
ج �م �ل �ت �ه��ا  3.423/000دي � �ن� ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا وال� �ت ��ي ي �ت �ع�ين ظ �ه��وره��ا
ب �ك �ش��ف ال �ب �ن��ك وع � ��دم تضمينها

ب�م��ذك��رة التسوية ب��ال�ن�م��وذج رقم
 4/18/3ح خ  -حسابات.
وج ��ود اش �ع��ارات دائ �ن��ة ظهرت
ب�ك�ش��ف ح �س��اب ال�ب�ن��ك ول ��م تظهر
بالسجالت يعود ت��اري��خ بعضها
ال� ��ى  2008/7/1ب �ل �غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا
 17.394/000دينارا كويتيا والذي
كان من الواجب اتخاذ الالزم نحو
ق�ي��د ت�ل��ك امل�ب��ال��غ ب��ال�س�ج�لات قبل
اق� �ف ��ال ح �س ��اب ��ات ال �س �ن��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب��االض��اف��ة ال ��ى ع ��دم وج ��ود ارق ��ام
االشعارات لبعض املبالغ الواردة
ب��ال �ن �م��وذج رق� ��م  4/18/3ح خ -
حسابات.
ثالثًا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت للوزارة
 ال�ت��أخ��ر ب��ال��رد ع�ل��ى مكاتباتال��دي��وان باملخالفة ألح �ك��ام امل��ادة
 7/52م��ن ق��ان��ون ان�ش��ائ��ه رق ��م 30
لسنة  1964وتعديالته.
 ض � �ع� ��ف اداء ال� � � � � � � ��وزارة ف��ياالش � � ��راف وم �ت��اب �ع��ة س �ي��ر ال�ع�م��ل
في املنطقة الحرة وذلك باملخالفة
للمادة  47من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  26لسنة  1995بشأن
املناطق الحرة:
وم��ن مظاهر ذل��ك ع��دم املتابعة
م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة
للتأكد من صحة ودقة االج��راءات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا الث� �ب ��ات ال�ق�ي�م��ة
االي�ج��اري��ة لكافة املستثمرين في
املنطقة الحرة التي على اساسها
ي� �ت ��م اح � �ت � �س� ��اب ح� �ص ��ة ال� � � � ��وزارة

ال� �ب ��ال� �غ ��ة م � ��ا ن �س �ب �ت��ه  ٪ 20م��ن
ايرادات املنطقة الحرة حيث افادت
ال� ��وزارة ب��ان�ه��ا تتفق م��ع ال��دي��وان
حيث ان هناك مستثمرين اليوجد
ل��دي �ه��م ع �ق��ود م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ص�ن��اع��ة وان� ��ذاره� ��م واخ�ل�اؤه ��م
ك �م��ا ت ��م م �خ��اط �ب��ة ادارة ال �ف �ت��وى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ب� ��رف� ��ع دع� � � ��وى ط ��رد
غاصب وتم تزويد الديوان بنسخ
من تلك االنذارات.
 ع��دم قيام ال ��وزاراة بالتحقيقم� ��ن ص� �ح ��ة امل� �ب ��ال ��غ امل � � � ��وردة ل�ه��ا
م��ن قبل الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة
م �ق��اب��ل  ٪ 20ح ��ق االن� �ت� �ف ��اع م��ن
اي � � � � ��رادات امل �ن �ط �ق��ة ال � �ح� ��رة خ�ل�ال
ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن  2014/4/1وح �ت��ى
 2014/6/30وال �ب��ال��غ اج�م��ال�ي�ه��ا
 381.951/000دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
حيث اف ��ادت ال ��وزارة بأنها قامت
بمراجعة ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة للربع
املذكور باملالحظة وسيتم ارسال
ك�ت��اب للهيئة امل�لاح�ظ��ات وسيتم
تزويدكم بنسخة من ذل��ك الكتاب
الحقا.
 اس�ت�م��رار ع��دم ات�خ��اذ ال ��وزارةاالجراءات الالزمة بتسوية امتداد
ع� �ق ��ود ب� �ع ��ض امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال ��ى
م ��ا ب �ع��د ال �ع �ق��د ال��رئ �ي �س��ي الدارة
املنطقة ال�ح��رة االم��ر ال��ذي يعكس
م ��دى ال �ق �ص��ور ف��ي م�ت��اب�ع��ة اب ��رام
ت� �ل ��ك ال � �ع � �ق� ��ود وذل� � � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ل �ف �ق��رة رق� ��م  3م ��ن ال �ب �ن��د ال �ث��ام��ن
ال ��وارد بعقد ادارة املنطقة الحرة
حيث اف��ادت ال��وزارة بأنها ليست

ط��رف��ا ف��ي ال �ت �ع��اق��دات ال �ت��ي ت�ب��رم
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��رة وأن� �ه ��ا ق��ام��ت
بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة
للطلب منها تنفيذ كل االج��راءات
الالزمة واملنصوص عليها بشأن
ازال � ��ة ك��اف��ة امل �خ��ال �ف��ات ف ��ي ع�ق��ود
املستثمرين وان اللجنة االشرافية
امل �ش �ك �ل��ة ب ��ال � �ق ��رار ال� � � � ��وزاري رق ��م
 100ل�س�ن��ة  2014ق��ام��ت ب�ت�ع��دي��ل
العديد من عقود املستثمرين من
حيث امل��دة وس��وف تقوم ال��وز ارة
ب��االس �ت �ع�ل�ام م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ع ��ن وج � ��ود اي ع �ق��ود
اخرى مخالفة للمدة.
 ع� ��دم ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب��ات �خ��اذاالج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ب �ش��أن ع�ق��ود
امل �س �ت �ث �م��ري��ن امل �خ��ال �ف�ي�ن ل�لائ�ح��ة
االس �ع ��ار وال ��رس ��وم ال�خ��دم�ي��ة في
املنطقة التجارية الحرة الصادرة
ب �ق��رار وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
رقم  68لسنة .1999
ح �ي��ث اف � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه تم
مخاطبة الهيئة العامة للصناعة
ب� �ض ��رورة ازال� � ��ة امل �خ��ال �ف��ات ك��اف��ة
وم� ��ن ض �م �ن �ه��ا ال �ع �ق ��ود امل �خ��ال �ف��ة
ل�ل�ق�ي�م��ة االي� �ج ��اري ��ة وف ��ي ان�ت�ظ��ار
ان ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة ب��إرس��ال مالحق
ع �ق��ود ب�ت�ع��دي��ل ال �ق �ي��م االي �ج��اري��ة
العتمادها وتعديل العقود.
 اخ� � �ل � ��ال اح � � � � ��دى ال � �ش � ��رك � ��اتب�ب�ن��ود االت�ف��اق�ي��ة رق��م  25بتاريخ
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ضعف أداء وزارة التجارة في اإلشراف
ومتابعة سير العمل بالمنطقة الحرة
تتمة المنشور ص13
 2013/1/17وامل �ب��رم��ة م��ع وزارة
التجارة والصناعة لتأمني السلع
وامل� � � � ��واد ال � �ض� ��روري� ��ة ب ��االس� �ع ��ار
امل �ن��اس �ب��ة وم ��ن م �ظ��اه��ر ذل ��ك ع��دم
ال� �ت ��زام ال �ش��رك��ة ب �ت��وف �ي��ر م �خ��زون
استراتيجي م��ن الحليب السائل
مل��دة ال تقل ع��ن  4-3أشهر ويكون
جاهزا عند طلب التصنيع وذلك
باملخالفة للبند الثاني عشر من
االت �ف��اق �ي��ة وع � ��دم ت �ق��دي��م ال �ش��رك��ة
للكفالة البنكية ل�ص��ال��ح ال ��وزارة
في صورة شيك مصدق او خطاب
ض� �م ��ان ص � ��ادر م ��ن أح� ��د ال �ب �ن��وك
املحلية املعتمدة بنسبة ٪ 10.0
من اجمالي قيمة العقد قبل البدء
بتنفيذ االتفاقية وذل��ك باملخالفة
لنص املادة  16من االتفاقية.
حيث افادت الوزارة بأنها قامت
ب ��اس �ت �ط�ل�اع رأي ادارة ال �ف �ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع ف ��ي ان� �ه ��اء ال �ع �ق��د مع
تلك الشركة لرفضها تقديم كفالة
م�ص��رف�ي��ة وع� ��دم ق�ي��ام�ه��ا بتوفير
م�خ��زون استراتيجي م��ن الحليب
طبقا الح�ك��ام البند  12م��ن العقد
وب�ن��اء على رأي ادارة الفتوى في
ف �س��خ ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم م ��ع ال �ش��رك��ة
ب� � ��االرادة امل �ن �ف��ردة ق��ام��ت ال � ��وزارة
ب ��اخ �ط ��ار ال �ش ��رك ��ة ب�ت�خ�ل�ي�ه��ا ع��ن
االت �ف��اق �ي��ة ب �ع��د ث�ل�اث ��ة اش �ه ��ر م��ن
ت��اري��خ تسلم ه��ذا االخ �ط��ار وذل��ك
ب� �م ��وج ��ب ك � �ت� ��اب وك � �ي� ��ل ال � � � ��وزارة
بتاريخ .2915/1/18
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ىع �م �ل �ي��ة ص� � ��رف امل � � � ��واد ب ��امل ��راك ��ز
ال �ت �م ��وي �ن �ي ��ة :وم � ��ن م� �ظ ��اه ��ر ذل ��ك
ضعف الرقابة على رموز الدخول
ع � �ل� ��ى ال� � �ن� � �ظ � ��ام اآلل � � � � ��ي وش � �ي� ��وع
امل �س��ؤول �ي��ة ب�ي�ن ال�ع��ام�ل�ين ب�ف��روع
التموين حيث افادت الوزارة بأنه
ج� ��ار ت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام االل � ��ي وف��ق
ب ��رن ��ام ��ج زم� �ن ��ي م� �ح ��دد وح��ال �ي��ا
يتم تحديد املسؤولية ومراجعة
اس �م��اء امل�س�ت�خ��دم�ين وال �ت��أك��د من
ع ��دم اس �ت �خ��دام اش �خ��اص آخ��ري��ن
السم املستخدم.
 استمرار قصور النظام اآللياملستخدم في عمليات صرف املواد
التموينية لعدم امكانية التحقق
من رصيد املواد التموينية املتوفر
ب ��ال� �ف ��روع خ �ل�ال أي ف �ت ��رة زم�ن�ي��ة
ح �ي��ث اف� � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ج��ار
حاليا تطوير النظام مما يسمح

مبنى ديوان املحاسبة

ب��ال�ت��أك��د م��ن م �خ��زون ال �ف��روع من
املواد التموينية وحاليا يتم جرد
ال � �ف� ��روع ب �ش �ك��ل دوري وم �ف��اج��ئ
للتأكد من سالمة الصرف وضبط
املخالفني.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ال �ن �ظ��ام اآلل ��يال � � � �خ� � � ��اص ب � � � ��اص � � � ��دار ال � �ب � �ط� ��اق� ��ة
التموينية طبقا ل�ل�ق��رار ال ��وزاري
رق� � � ��م  238ل� �س� �ن ��ة  2011ب� �ش ��أن
تحديد الفئات املستحقة للمواد
التموينية من مظاهر ذلك سماح
ن�ظ��ام اص ��دار البطاقة التموينية
الش �خ��اص غ�ي��ر م�خ��ول�ين ب��ادخ��ال
ال � �ب � �ي � ��ان � ��ات واص� � � � � � ��دار ب� �ط ��اق ��ات
تموينية وعدم تحديد االشخاص
امل �ض��اف�ين ال ��ى رب اس ��رة م��ن غير
الكويتيني املسجلني ف��ي الجهاز
امل��رك��زي ملعالجة اوض��اع املقيمني
ب�ص��ورة غير قانونية حيث عمل
تطوير النظام بما يسمح بتحديد
املسؤولية ويغطي الثغرات كافة
علما بأن قسم البطاقة التموينية
ي� ��راج� ��ع ج �م �ي��ع االص � � � � � ��دارات ف��ي
ج �م �ي��ع امل� ��راك� ��ز وي �ح �ك��م ال��رق��اب��ة
ع �ل �ي �ه��ا ب� �م ��ا ال ي �س �م��ح ب ��اص ��دار
بطاقة الشخاص غير مستحقني،
وكذلك مراجعة الالئحة وتعديلها
ان ل � ��زم وت� �ط ��وي ��ر ال� �ن� �ظ ��ام وذل� ��ك
لتالفي مالحظات الديوان في ذلك.
 س ��داد ك��ام��ل ق�ي�م��ة ال�ع�ق��د رق��م 2014 - 2013/28ب �ش��أن ت��وري��د
وتركيب اجهزة البصمة وتطوير
ن�ظ��ام ال �ش��ؤون االداري� ��ة والبالغة
 49،690/000دي�ن��ارا كويتيا على

الرغم من عدم وفاء الشركة املنفذة
لبعض التزاماتها ما ترتب عليه
عدم تمكن الوزاراة من تفعيل نظام
البصمة مما يعد هدرا للمال العام
ح�ي��ث اف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن�ه��ا تقوم
بعد اجتماعات مع الشركة لتذليل
اي ع�ق�ب��ات ف��ي التنفيذ وت�م��ارس
الشركة عملها بصفة يومية داخل
ال��وزارة بوجود مندوب من قبلها
يباشر اع�م��ال البصمة وف��ي حال
ت�ق��اع��س ال �ش��رك��ة وع ��دم ال�ت��زام�ه��ا
سيتم ت��وق�ي��ع غ��رام��ات خ��اص��ة ان
ال ��وزارة لديها كفالة بنكية تمثل
 ٪ 10من قيمة العقد.
 ب� �ق ��اء ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االرص� � ��دةامل� � � ��دورة ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د م �ب��ال��غ
تحت التحصيل والبالغ جملتها
 25.659/000دي � � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
م �ن��ذ ع ��دة س �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب�ق��ة
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية
واف � � � � � � ��ادت ال� � � � � � � � ��وزارة ب � ��أن � ��ه ج� ��ار
م�ت��اب�ع��ة ت�س��وي��ة ت�ل��ك امل��دي��ون�ي��ات
وت�ح�ص�ي�ل�ه��ا ح �ي��ث ت ��م م�خ��اط�ب��ة
الجهات املعنية واملؤسسة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق ��د تم
تحصيل بعض املديونيات.
 ب � �ق � ��اء ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �ب ��ال ��غاملقيدة بحساب الديون املستحقة
للحكومة املدورة منذ عدة سنوات
م� ��ال � �ي� ��ة س� ��اب � �ق� ��ة دون ت �ح �ص �ي��ل
وال� �ب ��ال ��غ م ��ا ام �ك ��ن ح �ص ��ره م�ن�ه��ا
م ��ا ج�م�ل�ت��ه  87.030/000دي �ن��ارا
كويتيا باملخالفة ل�ق��واع��د تنفيذ
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ح �ي��ث اف � � ��ادت ال � � ��وزارة

بأنها تسعى للعمل على تسوية
تلك امل��دي��ون�ي��ات حيث ت��م تسوية
بعض املديونيات املستحقة علي
ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ك �م��ا ت ��م اح��ال��ة
ال� ��دي� ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل ��ى ب�ع��ض
ال �ش��رك��ات وال�ب��ال�غ��ة 59.886/000
دي�ن��ارا كويتيا ال��ى ادارة الشؤون
ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة الج � � � � ��راء ال �ت �ح �ق �ي��ق
وب� � �ن � ��اء ع� �ل ��ى ن� �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق
س� �ي� �ت ��م اس � �ت � �ك � �م� ��ال االج� � � � � � ��راءات
ل �ت �س ��وي ��ة ت� �ل ��ك امل� ��دي� ��ون � �ي� ��ات ام ��ا
ب ��اق ��ي امل ��دي ��ون� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت�خ��ص
ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن فقد
ت� ��م م �خ��اط �ب��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة لخصم
تلك املديونيات لصالح الوزارة.
رابعا :مالحظات
شؤون التوظف
 ص � � ��رف ب � � ��دل اش � � � � ��راف ل �ب �ع��ضامل��وظ�ف�ين ع��ن الوظيفة االش��راف�ي��ة
رئ �ي ��س ق �س��م امل �ع �ت �م��دة ب��ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي باملخالفة للمادة  3من
ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رقم
 25ل�س�ن��ة  2006ف��ي ش ��أن ش��روط
ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف االش ��راف� �ي ��ة ب�ل��غ
م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها م��ا جملته
 10.080/000دي � � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
حيث اف��ادت ال ��وزارة بانها قامت
بمخاطبة دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
بشأن ان�ش��اء التعديل ف��ي الهيكل
التنظيمي ل �ل ��وزارة وب �م��ا يسمح
ب� �ت� �س� �ك�ي�ن امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن ل� �ل� �ف� �ت ��رة
املسائية بصورة رسمية.

 ص��رف مكافأة شهرية بصفةش � �خ � �ص � �ي ��ة ل � �ب � �ع� ��ض ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن
ب��ال��وزارة باملخالفة لكتاب دي��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة رق � � ��م 10110
امل � ��ؤرخ  2007/3/20وب��امل�خ��ال�ف��ة
ل � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
رق ��م  16ل�س�ن��ة  2012ب �ش��أن منح
امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين
على الشاشات مكافأة تشجيعية
ب �ل ��غ م� ��ا ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م��ا
ج �م �ل �ت��ه  16.731.000د.ك ح�ي��ث
اف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ان � ��ه ت ��م ال �ص��رف
ب�ن��اء على م��واف�ق��ة دي ��وان الخدمة
امل ��دن �ي ��ة ب �م��وج��ب ك �ت��اب �ه��ا رق� ��م م
خ م  2013/19/417 /ب �ت��اري��خ
.2013/7/10
 قيام ال��وزارة بصرف مكافآتوب � � � � � � � � ��دالت ل� � �ب� � �ع � ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن
املمنوحني اج��ازة دراسية بمرتب
ك��ام��ل وذل��ك باملخالفة ل�ل�م��ادة 15
م��ن ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
رق��م  10لسنة  1986ب�ش��أن الئحة
ال �ب �ع �ث��ات واالج� � � � ��ازات ال ��دراس �ي ��ة
حيث بلغ جملة م��ا ام�ك��ن حصره
منها ما جملته  11.245.000د.ك.
ح �ي��ث اف � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه تم
اثبات املديونية وج��ار التحصيل
وال�خ�ص��م ب�م��ا ت��م ص��رف��ه م��ن دون
وجه حق.
خامسا :مالحظات
الرقابة المسبقة
 رد اوراق بعض املوضوعاتتم خ�لال السنة املالية 2015/2014
رد أوراق  3م ��وض ��وع ��ات ل� �ل ��وزارة
ومن ذلك رد االم��ر املباشر رقم - 19
 2015/2014الخاص بتوفير امل��واد
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ل �ع��دم ك�ف��اي��ة
االعتمادات املالية البرام العقد وفقا
للمادة  16من املرسوم بالقانون رقم
 31لسنة .1978
 ط��ول م��دة بقاء  3موضوعاتب ��ال ��وزارة ب�ع��د ص ��دور ق ��رار لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ب��ال�ت��رس�ي��ة
وقبل عرضها على ال��دي��وان االمر
ال ��ذي ي�س�ت�ل��زم دراس� ��ة االج � ��راءات
والسياسات االدارية املتبعة داخل
الوزارة.

الشركة الموردة
والمنفذة ألجهزة
البصمة لم تفِ
ببعض التزاماتها
رغم سداد كامل
قيمة عقدها
عدم تحصيل
مبالغ مقيدة
كديون مستحقة
للحكومة عن
سنوات مالية
سابقة
صرف بدل إشراف
لبعض الموظفين
عن نفس الوظيفة
اإلشرافية
المعتمدة
بالهيكل التنظيمي
بالمخالفة
صرف مكافأة
شهرية لبعض
العاملين بالوزارة
بالمخالفة لقرارات
مجلس الخدمة
المدنية
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الخالد :توحيد الرؤى واألهداف
العربية لمواجهة المخاطر األمنية
أك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
محمد ال�خ��ال��د ان أب �ن��اء ال��وط��ن
ال �ع��رب��ي أي �ن �م��ا ك ��ان ��وا وف� ��ي أي
بقعة منه فهم في وطنهم وبني
أهلهم.
وق��ال��ت ادارة االع �ل�ام االم�ن��ي
ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ب�ي��ان
ص�ح��اف��ي ان ال�خ��ال��د ذك��ر خ�لال
اس �ت �ق �ب ��ال ��ه ع � � ��ددا م� ��ن ال� ��وف� ��ود
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة امل�ش��ارك��ة
ف��ي اح �ت �ف��االت أك��ادي �م �ي��ة سعد
ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه ل� �ل� �ع� �ل ��وم األم� �ن� �ي ��ة
بمناسبة تخريج ال��دف�ع��ة ()42
م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ال �ض �ب��اط وال��دف �ع��ة
( )27م ��ن ض �ب��اط االخ �ت �ص��اص
والدفعة الثامنة من معهد الهيئة
املساندة أن عمق العالقات التي
ت ��رب ��ط ال� �ك ��وي ��ت ب �ب��اق��ي ال � ��دول
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة م��ا يسهم

الشيخ محمد الخالد

ف ��ي ت��وح �ي��د ال� � ��رؤى وااله� � ��داف
مل��واج�ه��ة امل�خ��اط��ر االم�ن�ي��ة التي
تواجهها املنطقة.
واع� � ��رب وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة عن
ت �م �ن �ي��ات��ه ب ��ال �ت ��وف �ي ��ق ل�ل�ط�ل�ب��ة
الخريجني في حياتهم العملية

داع � � �ي� � ��ا ال� � � ��ى االس � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن
دراستهم النظرية وتدريباتهم
العملية في خدمة األمن ليكونوا
تجسيدا حقيقيا ل��رج��ال األم��ن
املخلصني واملؤهلني وامل��درب�ين
م � ��ن أج � � ��ل ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى أم ��ن
وطنهم وامان مواطنيهم.
وش� � � � � � � � � ��دد ع � � � �ل� � � ��ى ض� � � � � � � ��رورة
االستمرار في البحث والدراسة
ب �ع��د ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ت��دري��ب
ال�ل��ازم ل��رف��ع ك �ف��اءة وأداء رج��ل
األمن للمستوى الذي يمكنه من
أداء واجباته على أكمل وجه.
بدورهم أعرب رؤساء الوفود
عن شكرهم العميق وتقديرهم
للكويت قيادة وحكومة وشعبا
ع� �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة ال �ك��ري �م��ة ال �ت��ي
شملت بها الطلبة من خريجي
أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��د ال �ل��ه
للعلوم األمنية ه��ذا ال�ع��ام ومن

الدفعات السابقة متمنني التقدم
واالزدهار للكويت.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ث �م��ن ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ع�ق��ب استقباله
ال��وف��ود الخليجية املشاركة في
أسبوع املرور الخليجي املوحد
مساعي الوفود وحرصهم على
املشاركة بتلك الفعالية سنويا
م ��ن أج ��ل ن �ش��ر ال ��وع ��ي امل� ��روري
وتحقيق األمن والسالمة لخدمة
مواطني مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء وك �ي��ل وزارة
الداخلية الفريق سليمان الفهد
ووكيل وزارة الداخلية املساعد
ل �ش��ؤون امل ��رور ال �ل��واء ع�ب��د الله
املهنا.

افتتح مؤتمر التقدم في البحوث وتطوير الطاقة ممثال لولي العهد

العيسى :استثمار الطاقة بوعي
يساعد على تقدم اإلنسان
أك � � ��د وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � � ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ض ��رورة استثمار ال�ط��اق��ة بوعي
مبينا أن كل خطوة تساعد على
ت �ع �ظ �ي��م االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ط��اق��ة
وم �ض��اع �ف��ة ع ��وائ ��ده ��ا وت��وج �ي��ه
اس�ت�خ��دام�ه��ا إل ��ى أب� ��واب ج��دي��دة
ه��ي خ �ط��وات ف��ي ت �ق��دم اإلن �س��ان
وارتقاء حياته.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل �ل��وزي��ر
ال� �ع� �ي� �س ��ى ام � � ��س م� �م� �ث�ل�ا ل �س �م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ف � ��ي اف �ت �ت ��اح
املؤتمر الدولي السادس ألبحاث
وتطوير الطاقة والذي يقام تحت
رع ��اي ��ة س �م��وه ب �ع �ن��وان (ال �ت �ق��دم
ف ��ي ال �ب �ح��وث وت �ط��وي��ر ال �ط��اق��ة)
ويستمر حتى  16مارس الجاري.
وقال العيسى إن مشاركة مراكز
ال�ب�ح��ث وال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��ؤس�س��ات
التي يعنيها أم��ر الطاقة في هذا
امل��ؤت �م��ر ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ت��واج��د
نخبة من املتخصصني والعلماء
من عدد كبير من الدول هو دليل
ع �ل��ى اه �ت �م ��ام ال �ك ��وي ��ت ب�م�س��أل��ة
الطاقة واستثمارها.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال م��دي��ر ج��ام�ع��ة

د .بدر العيسى خالل افتتاح مؤتمر الطاقة

ال� �ك ��وي ��ت د .ح� �س�ي�ن األن � �ص� ��اري
ف��ي كلمة إن ان�ع�ق��اد ه��ذا املؤتمر
ال� ��دول� ��ي ل �ل �م��رة ال� �س ��ادس ��ة ع�ل��ى
أرض دول��ة الكويت يمثل فرصة
س��ان �ح��ة ل�ل�م�ه�ن��دس�ين وال�ف�ن�ي�ين
وامل �خ �ت �ص�ين ف ��ي ال �ك��وي��ت ودول
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
للتعرف على أح��دث املستجدات
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال م��ن جانبها املهم
أك� � � ��دت م� ��دي� ��ر ب� ��رن� ��ام� ��ج ت �ح �ف �ي��ز
املشاركة بالعلوم والتكنولوجيا
ف� � ��ي إدارة ال � �ث � �ق� ��اف� ��ة ال �ع �ل �م �ي��ة
بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة م� � �ن � ��ار ال � � ��راش � � ��د ف��ي

كلمتها سعي املؤسسة لتطوير
ال� �ن� �ه� �ض ��ة ال �ع �ل �م �ي ��ة ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
بدعمها امل �ب��ادرات وامل�ش��روع��ات
العلمية بمشاركة املراكز العلمية
والبحثية والوطنية.
ب � � � ��دوره ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر د .ع� �م ��ار
الصيرفي في كلمته إن فعاليات
املؤتمر الحالي تضم ما يزيد على
 50ورقة علمية محكمة سيساهم
ب �ط��رح �ه��ا ب��اح �ث��ون ي �م �ث �ل��ون 16
دول � ��ة م ��ن م �خ �ت �ل��ف دول ال �ع��ال��م
اض ��اف ��ة إل� ��ى خ �م��س م �ح��اض��رات
رئ �ي �س �ي��ة س �ي �س �ت �ع��رض خ�لال�ه��ا

امل � �ح� ��اض� ��رون آخ � ��ر امل �س �ت �ج��دات
والتطورات في مجاالت متعددة
تخدم أهداف املؤتمر.
وذك� ��ر أن امل��ؤت �م��ر يستضيف
ح�ل�ق��ة ن �ق��اش �ي��ة خ��اص��ة ل��رؤس��اء
أق� � � �س � � ��ام ت � �خ � �ص� ��ص ال � �ه � �ن ��دس ��ة
امليكانيكية ف��ي منطقة الخليج
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال �ت �ق �ي �ي ��م األك� ��ادي � �م� ��ي
ل�ب��رن��ام��ج ال�ه�ن��دس��ة امليكانيكية
مبينا أن املؤتمر سيتضمن كذلك
عقد ورشتني تدريبيتني.
وم � � � � ��ن ب� �ي� ��ن امل� � � �ش � � ��ارك� �ي ��ن ف ��ي
امل ��ؤت� �م ��ر امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام مل��ؤس �س��ة
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان
ش � �ه� ��اب ال � ��دي � ��ن وامل� � ��دي� � ��ر ال� �ع ��ام
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .س �م �ي��رة ال �س �ي��د ع �م��ر ون��ائ��ب
م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
د .ط � ��اه � ��ر ال � �ص � �ح� ��اف واألم� �ي ��ن
ال�ع��ام لجامعة الكويت د .محمد
ال �ف ��ارس واألم�ي��ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل�ش��ؤون إدارة امل��راف��ق د .آدم املال
وعميد كلية الهندسة والبترول
د .عبداللطيف الخليفي.

أخبار
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الكويت تدين بشدة
التفجير اإلرهابي في أنقرة
أعرب مصدر مسؤول في وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن إدان � ��ة واس�ت�ن�ك��ار
دول ��ة ال�ك��وي��ت ال�ش��دي��دي��ن ل�ح��ادث
التفجير االرهابي الذي وقع مساء
امس االول االحد في انقرة واسفر
عن مقتل وجرح العشرات.
واكد املصدر في تصريح لكونا
ت��أي�ي��د ال �ك��وي��ت ل�ك��اف��ة االج � ��راءات
التي تتخذها تركيا للحفاظ على
أمنها وصيانة استقرارها مذكرا
ب �م��وق��ف دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت امل �ب��دئ��ي
والثابت املناهض لالرهاب بكافة

اشكاله وصوره وايا كان مصدره.
واخ � �ت � �ت� ��م امل� � �ص � ��در ت �ص��ري �ح��ه
ب� ��االع� ��راب ع ��ن خ ��ال ��ص ال �ت �ع��ازي
وص��ادق املواساة السر الضحايا
ولحكومة وشعب تركيا الصديق
مبتهال الى الله سبحانه وتعالى
ان ي �م��ن ع �ل��ى ال �ج��رح��ى ب��ال�ش�ف��اء
العاجل.

إدراج أدوات ترشيد
الكهرباء والماء ضمن
السلع المدعومة
أك� � ��دت وزارة ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة ت �ج��اوب امل��واط �ن�ين
وامل � �ق � �ي � �م�ي��ن ب � � � �ض � � ��رورة ت ��رش� �ي ��د
االس�ت�ه�لاك ف��ي الطاقة مضيفة أن
ه �ن��اك ت�ع��اون��ا م�ش�ت��رك��ا م��ع وزارة
التجارة والصناعة بشأن تخفيض
أس� �ع ��ار م� � ��واد وأدوات ال �ت��رش �ي��د
الخاصة باإلضاءة واملياه .بوضع
مصابيح اإلنارة التي تعمل بنظام
(ال اي دي) ومرشدات املياه ضمن
الئ� �ح ��ة ال �س �ل��ع امل ��دع ��وم ��ة ل�ت�ج�ع��ل
ت� ��داول � �ه� ��ا م �ش �ج �ع ��ا ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
واملقيمني
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة ف��ري��ق الترشيد
ل�ل�ق�ط��اع ال �ح �ك��وم��ي وال� �خ ��اص في
وزارة الكهرباء واملاء إقبال الطيار
لكونا امس إن الحمالت الترشيدية
التي تقوم بها فرق الوزارة تلمست
تجاوبا كبيرا م��ن الجمهور ال��ذي
تلتقيه في األماكن العامة.

وأض��اف��ت ال �ط �ي��ار أن الجمهور
ي�ت�ف��اع��ل م��ع ت�ل��ك ال �ف��رق م��ن خ�لال
االس �ت �ف �س��ارات ع��ن أف �ض��ل وس��ائ��ل
االق � �ت � �ص ��اد ف� ��ي ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
واإلق �ب��ال ع�ل��ى ش ��راء ن�ظ��ام (ال اي
دي) ف ��ي اإلض � � � ��اءة وال � � ��ذي ي��وف��ر
نحو  80في املئة من الطاقة ونظام
(ال �ل �ي��زر) ف��ي م��رش��دات امل �ي��اه التي
ت�غ�ل��ق أت��وم��ات�ي �ك �ي��ا ف��ي ح ��ال ع��دم
استخدام املياه.
وأوض� � �ح � ��ت أن م� ��ا ي ��دع ��و إل ��ى
التفاؤل هو تفاعل الشباب السيما
ال ��ذي ��ن ي �ق ��وم ��ون ب �ب �ن��اء م �ن��ازل �ه��م
م ��ع ت �ل��ك ال �ح �م�ل�ات مل �ع��رف��ة أدوات
ترشيد الطاقة وجعلها من األمور
األس ��اس� �ي ��ة ف� ��ي ب �ي��وت �ه��م إض ��اف ��ة
إل��ى ت�ج��اوب الكثير م��ن املواطنني
واالت� � �ص � ��ال ب��ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة
على هاتف ال �ط��وارئ ل�لاب�لاغ عن
املخالفات في االستهالك العام.

معرض سنوي لتعريف
الطلبة بالفرص التعليمية
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة نيتها
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة إلع � � ��داد وت �ن �ظ �ي��م
م � � �ع� � ��رض س � � �ن� � ��وي ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ات
واملعاهد التطبيقية لطلبة املرحلة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ب� �ن�ي�ن وب � �ن� ��ات ب �ه��دف
ت��وع �ي��ة ال �ط �ل �ب��ة ب� �ش ��روط ال �ق �ب��ول
والتعرف على الفرص التعليمية
املتاحة.
وق � ��ال وك �ي��ل ال � � ��وزارة امل �س��اع��د
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة واألن� �ش� �ط ��ة
ف� �ي� �ص ��ل امل� �ق� �ص� �ي ��د ل� �ك ��ون ��ا ع �ق��ب
افتتاح املعرض الثاني للجامعات
وامل �ع��اه��د التطبيقية ف��ي ثانوية
ابن العميد (بنني) امس إن نجاح
امل� � �ع � ��رض ه � ��و م � ��ا دف � � ��ع ال� � � � ��وزارة
إل ��ى س��رع��ة ت�ش�ك�ي��ل ت �ل��ك ال�ل�ج�ن��ة
ب �م ��ا ي� �خ ��دم ال �ط �ل �ب��ة ف� ��ي ت �ح��دي��د
مستقبلهم الدراسي.

من جانبه قال مراقب التعليم
ال �ث ��ان ��وي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ف��روان �ي��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م �ح �م��د ال� �ع� �ن ��زي إن
ه �ن��اك أف� �ك ��ارا م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة بحيث
يكون املعرض متنقال بني مدارس
املنطقة لتعم الفائدة بدال من املقر
الواحد وتكون انطالقته مع بداية
العام الدراسي.
ب � ��دوره ق ��ال م��دي��ر ث��ان��وي��ة اب��ن
العميد فهد املضاحكة إن املعرض
ي�ه��دف إل��ى استقطاب الجامعات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة وال�ك�ل�ي��ات
لعرض م��ا لديها م��ن تخصصات
ل� �ط� �ل� �ب ��ة ال� � �ص � ��ف ال� � �ث � ��ان � ��ي ع �ش��ر
وت�ع��ري�ف�ه��م ب �ش��روط ال �ق �ب��ول بما
ف�ي�ه��ا ن�س��ب ال �ق �ب��ول ل�ي�س�ه��ل على
الطالب تحديد مستقبله.
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تحت شعار ساهم في التشريع

السبتي :األمانة العامة تطلق موسمها
الثقافي األول بعد غد الخميس
أع�ل��ن األم�ي�ن ال�ع��ام املساعد لقطاع
اإلع�لام والعالقات العامة في مجلس
األم��ة عبدالحكيم السبتي عن اطالق
امل � ��وس � ��م ال � �ث � �ق ��اف ��ي األول ب � �ع ��د غ��د
ال �خ �م �ي��س ت �ح��ت ش� �ع ��ار (س ��اه ��م ف��ي
التشريع).
وقال السبتي في تصريح صحفي
أم��س إن ف�ك��رة امل��وس��م ال�ث�ق��اف��ي ال��ذي
ي�ن�ظ�م�ه��ا ق �ط ��اع االع �ل ��ام وال �ع�ل�اق��ات
العامة باملجلس هي االولى من نوعها
وتأتي ضمن مساعي األم��ان��ة العامة
لتكريس ث�ق��اف��ة امل�ش��ارك��ة املجتمعية
حول القضايا محل البحث والنقاش
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ون � �ش � ��ر ال ��وع ��ي
بالشؤون البرملانية.
وأوضح أن قطاع اإلعالم والعالقات
ال� � �ع � ��ام � ��ة وض� � � ��ع م � �ع ��اي � �ي ��ر م � �ح� ��ددة
للمواضيع التي ستناقشها جلسات

(ساهم في التشريع) الحوارية حيث
يتم مناقشة القضايا التي تهم الرأي
العام املحلي أو اقتراح بقانون نيابي
أو م �ش ��روع ب �ق��ان��ون ح �ك��وم��ي م ��درج
ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال م�ج�ل��س األم ��ة أو
لجانه.
وأض � � � � � � � � ��اف أن امل � � � ��وس � � � ��م االول
س� �ي� �ش� �ه ��د س� �ل� �س� �ل ��ة م � ��ن ال� �ج� �ل� �س ��ات
ال �ح��واري��ة ال �ش �ه��ري��ة وس �ت �ك��ون اول��ى
الجلسات ح��ول (ال�ح��راك املجتمعي –
االنثربولوجيا االجتماعية ودراس��ة
تغيير البناء االجتماعي في الكويت
خالل نصف قرن).
ويترأس الجلسة الحوارية األولى
د.م �ح �م��د ال��رم �ي �ح��ي وي �ح��اض��ر فيها
ن �خ �ب��ة م ��ن األس� ��ات� ��ذة واألك��ادي �م �ي�ي�ن
املختصني مثل د .علي الزعبي الذي
س�ي�ت�ح��دث ع ��ن ال�ت�غ�ي�ي��ر ال� ��ذي ح��دث

المستشفى الكويتي
في قطاع غزة يفتتح
مشروع الطاقة الشمسية
اف � �ت � �ت ��ح امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال �ك ��وي �ت ��ي
بمدينة رفح جنوب قطاع غزة امس
االول م� �ش ��روع ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة
ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م � ��ن م � �ع ��ان ��اة امل ��رض ��ى
نتيجة ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي
املتكرر على مدينة رفح.
وق��ال م��دي��ر املستشفى الكويتي
عبدالرحمن ال��داه��ودي ف��ي مؤتمر
ص� �ح� �ف ��ي ان امل � � �ش� � ��روع ي� ��أت� ��ي ف��ي
ظ � ��ل م � ��ا ي� �ع ��ان� �ي ��ه امل� �س �ت �ش �ف ��ى م��ن
زي � � ��ادة ف� ��ي اس� �ت� �ه�ل�اك امل� �ح ��روق ��ات
وامل ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وزي� ��ادة في
اس�ع��ار الكهرباء التي فرضت على
امل �س �ت �ش �ف��ى ن �ت �ي �ج��ة رب � �ط� ��ه ب �خ��ط
كهربائي بديل منذ اغسطس العام
املاضي.
واك��د ال��داه��ودي ان املستشفى لم
يستفد حتى االن من الخط البديل
ال ��ذى ت��رت��ب عليه زي ��ادة قيمتها 6

شيكالت ما يقارب (دوالرا ونصف
الدوالر) للكيلو واط الى  8شيكالت
نحو (دوالري ��ن اث�ن�ين) للكيلو واط
م� ��ا ادى ال� � ��ى زي � � � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات
الخاصة باستهالك الكهرباء.
واض� � � � ��اف ان م� � �ش � ��روع ال� �ط ��اق ��ة
ال �ش �م �س �ي��ة س� �ي� �ق ��وم ع� �ل ��ى ت��وف �ي��ر
امل� � �ص � ��روف � ��ات ال� �ن ��ات� �ج ��ة ع � ��ن ه ��ذه
امل �ح��روق��ات وغ �ل�اء ال �ك �ه��رب��اء ال��ذى
يتحمله املستشفى في هذه الظروف
التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
واوض��ح ان��ه ت��م توصيل الشبكة
الشمسية ال��ى املختبر وال��ى بعض
الغرف والعيادات وجار العمل على
االستفادة من املشروع بوجود خط
للعمليات واض��اءة غرفها الخاصة
ل � �ت � �ك ��ون ب ��دي � �ل ��ة ف � ��ي ح � � ��ال ت �ع �ط��ل
الكهرباء عوضا عن بطاريات (يو.
بي.اس).

عبدالحكيم السبتي

ف� ��ي ات � �ج� ��اه� ��ات األف� � � � ��راد وس �ل��وك �ه��م
االجتماعي والسياسي واالقتصادي.
وت� �ق ��دم د.م � ��ي ال �ن �ق �ي��ب ورق � ��ة عمل
حول آثار الغزو العراقي على املجتمع

ال �ك��وي �ت��ي وال�ت�غ�ي�ي��ر ال� ��ذي ط ��رأ على
أس ��ال �ي ��ب ال �ح �ي ��اة وال �ق �ي ��م ال �ث �ق��اف �ي��ة
فيما سيعرض االستشاري املعماري
وال� �ف� �ن ��ان ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ف ��ري ��د ال �ع �ب��دال
ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ع�م��ران�ي��ة داخ ��ل مدينة
الكويت.
وي � � �ش� � ��ارك ف � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة االول � � ��ى
املختص ب��االق�ت�ص��اد ع��ام��ر التميمي
ح��ول اآلث ��ار االجتماعية ل�ق��وة العمل
ال� � ��واف� � ��دة ف � ��ي ال �خ �ل �ي ��ج واالخ � �ت �ل��اف
التركيبة السكانية.
ول� �ف ��ت ال �س �ب �ت��ي إل � ��ى أن األم ��ان ��ة
ال�ع��ام��ة وج�ه��ت ال��دع��وات إل��ى العديد
م��ن امل�ف�ك��ري��ن وامل�ث�ق�ف�ين وامل�خ�ت�ص�ين
ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ح �ض��ور ال� �ن ��دوة وه��ي
فرصة مناسبة لاللتقاء والتحاور في
قضايا تهم دولتنا الحبيبة وهدفنا
التوعية وزرع قيم الحوار والتواصل

الهالل األحمر تصدر كتابا عن مسيرة
الجمعية وإنجازاتها محليا ودوليا

● ج � � ��زوة س �ي ��ف م �ع �ج��ام
العازمي ،ارملة :سعود براك
بن تنيش العازمي 85 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :القصور  ،ق،3
ش م�ك��راد امل �ك��راد ،م ،29تلفون:
 ،50237777نساء :القصور ،ق،3
ش ،4م ،29تلفون99593235 :
● ج �م �ي �ل��ة ف ��اض ��ل زح� ��ام،
ارم � �ل� ��ة :ه �ل �ي��ل ب �ن ��در ب��رغ��ش
املطيري 69 ،عاما( ،شيعت)،
رج��ال :الرقة ،ق ،4ش  ،14م،165
ت� �ل� �ف ��ون ،69977778 :ن� �س ��اء:
املنقف ،ق ،1ش ،119م10
● ف�ي�ص��ل ع�ي�س��ى ال�ش�ي��خ
يوسف ب��ن عيسى القناعي،
 83عاما( ،شيع) ،رجال :ديوان
القناعات ،الشويخ ،مقابل مجلس
ال �ق �ط��ام��ي ،ت �ل �ف��ون24842909 :
  ،97220669ن �س��اء :ال�ش��وي��خالجنوبي ،ق ،6ش عيسى صالح
العبدالجابر رق��م /60م« ،9تقبل
التعازي يومي الثالثاء واالربعاء،
تلفون24838279 :
● ص�ب�ي�ح��ة غ �ف ��ران فضل
عبدالرحمن ،زوجة :حميدي
بنيه م�ب��ارك ال�ي��ات��ي ال�ب��رك��ه،
 58ع ��ام ��ا( ،ت �ش �ي��ع ال �س��اع��ة
ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ص� � �ب � ��اح ال � �ي� ��وم
بمقبرة صبحان) ،رج��ال :ابو
الحصانية ،ق ،11ش  ،60م،118
تلفون ،51111563 :نساء :بيان،
ق ،4ش ،1م50923232 ،10

مواقيت الصالة
أص ��درت جمعية ال �ه�لال االح�م��ر
ك �ت ��اب ��ا ب� �ع� �ن ��وان (م� �س� �ي ��رة ج�م�ع�ي��ة
ال �ه�ل�ال االح �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي) ي�ت�ن��اول
مسيرة عمل الجمعية والصعوبات
وال � � �ت � � �ح� � ��دي� � ��ات ال � � �ت� � ��ي واج � �ه � �ت � �ه ��ا
وال� �ن� �ج ��اح ��ات ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ع�ل��ى
امل � �س � �ت ��وى امل� �ح� �ل ��ي وال� � ��دول� � ��ي م�ن��ذ
تأسيسها عام  1966حتى اآلن.
وق � � � � ��ال رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س ادارة
الجمعية د .هالل الساير في تصريح
ل�ك��ون��ا ان ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي�ع��د مرجعا
ش ��ام�ل�ا ل �ج �م �ي��ع ان �ش �ط��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
اإلن �س��ان �ي��ة مل ��ا ي�ت�ض�م�ن��ه م ��ن ص��ور
وت� �ف ��اص� �ي ��ل اإلغ � ��اث � ��ات وامل� �ش ��اري ��ع
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ق��دم��ت ل �ل��دول التي
تعرضت للكوارث الطبيعية.
واضاف ان الكتاب بمثابة مرجع
أله��م املحطات في مسيرة الجمعية
وي��وث��ق ت�ف��اص�ي��ل ت �ط��ور أنشطتها

aldostoor

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

وتوسع عملياتها اإلنسانية داخليا
وخارجيا ما يوفر للمهتمني بالشأن
اإلنساني جميع املعلومات الالزمة
مشيرا الى ان ذلك جعل اسم الكويت
واس� � � ��م ال� � �ه �ل��ال األح� � �م � ��ر ال �ك��وي �ت��ي
م��رادف��ا لعمل ال�خ�ي��ر ب�لا ح ��دود في
مختلف الساحات الدولية .واك��د ان

رئيس التحرير

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

04:40
05:59
11:57
03:22
05:56
07:13

حالة الطقس

غالف الكتاب الصادر عن جمعية الهالل االحمر

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

لكونها البوابة للتوصل إلى الحلول
الناجعة للتحديات التي نواجهها.
وأك��د أن حضور الجلسات مفتوح
أم��ام الجمهور واملهتمني للمشاركة
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ال��راب��ط اإلل�ك�ت��رون��ي
امل � ��وج � ��ود ف� ��ي م ��وق ��ع م �ج �ل��س األم� ��ة
وحسابات األم��ان��ة العامة ف��ي مواقع
التواصل االجتماعي املختلفة.
وأش � ��ار إل ��ى أن ت �ل �ف��زي��ون امل�ج�ل��س
سيبث الجلسات الحوارية على شكل
حلقات تلفزيونية خاصة وأن لجنة
خاصة ستشكل لتسجيل التوصيات
التي ستخرج بها كل جلسة حوارية
ف ��ي ح � ��ال وج� � ��ود ق �ض��اي��ا ت �س �ت��دع��ي
إصدار تشريعات خاصة بها.

الوفيات

م��ا ش�ه��دت��ه ال�ج�م�ع�ي��ة م��ن إن �ج��ازات
خ�لال مسيرتها الطويلة ف��ي العمل
االنساني ماكان لها أن تتحقق لوال
االهتمام الكبير الذي توليه القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وع �ل ��ى رأس� �ه ��ا ح �ض��رة
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
صباح األحمد قائد العمل األنساني.
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