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وزير االسكان يطلع
على خطط تطوير
المدن السكنية
في كوريا

الكويت تدين
االنتهاكات التي
يتعرض لها الشعب
السوري

عزام الصباح:
الكويت تميزت
في المجالين
اإلعالمي والفني

إقرار قانون المسنين في مداولتيه وإرجاء استجواب الصبيح لليوم

المجلس يرفع الحصانة عن دشتي
في اإلساءة للسعودية والقضاء
واف� � � � ��ق م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ع �ل��ى
رف � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع� � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ف��ي طلبني
اولهما قضية حصر أمن الدولة
بشأن إس��اء ت��ه للمملكة العربية
السعودية وآخر في قضية جنح
مباحث ب�ش��أن اس��اء ت��ه للقضاة
في قضية خلية العبدلي.
وأج��ل املجلس خ�لال جلسته
أم� � ��س ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
برملانية «ل�ل��وق��وف على أسباب
ال� �ت� �ج ��اوزات وامل �خ ��ال �ف ��ات ال �ت��ي
ات�خ��ذت ف��ي التعيينات األخ�ي��رة
ب ��اإلدارة العامة للجمارك» بناء
على طلب حكومي وفقا للمادة
 67من الالئحة الداخلية كما أجل
املجلس بناء على طلب حكومي

ايضا تشكيل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ش � ��أن امل �خ��ال �ف��ات
وال � �ت � �ج� ��اوزات ف ��ي امل� �ش ��روع ��ات
وال �ع �ق��ود واألوام � � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة
وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي عليها شبهات
م��ال�ي��ة وال �ت��رق �ي��ات امل�خ��ال�ف��ة في
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت � ��رول ال ��وط �ن �ي ��ة
والشركات التابعة.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أق��ر املجلس
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب�ش��أن الرعاية
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ل� �ل� �م� �س� �ن�ي�ن ف��ي
م� ��داول � �ت � �ي� ��ه االول� � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة
واح��ال��ه على الحكومة ويقضي
بحث املسن في العالج بالخارج
ع�ل��ى نفقة ال��دول��ة ك�م��ا يستحق
م�خ�ص�ص��ا ش�ه��ري��ا وب ��دل خ��ادم
وم�م��رض لضمان معيشة الئقة

ح� � ��ال اق� ��ام � �ت ��ه ف � ��ي اح� � � ��دى دور
ال��رع��اي��ة ال �ع��ام��ة ع�ل��ى أن ت�ح��دد
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ض ��واب ��ط
وش � ��روط اس �ت �ح �ق��اق امل�خ�ص��ص
الشهري.
وأرج � � � ��أ امل� �ج� �ل ��س ب � �ن ��اء ع�ل��ى
طلب وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ه �ن��د
ال�ص�ب�ي��ح م�ن��اق�ش��ة اس�ت�ج��واب�ه��ا
املقدم من النائب صالح عاشور
الى الجلسة املقررة اليوم.

تفاصيل (ص)12 - 03

الصالح :ترشيد بعض مزايا
القياديين في الدولة
ن� �ف ��ى ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل ��ال � �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان� ��س ال �ص��ال��ح
م��ا اث�ي��ر ع��ن اس�ت�ه��داف الحكومة
مزايا العاملني بالقطاع النفطي
م��ؤك��دا اهتمام الحكومة البالغ
بالقطاع النفطي والعاملني به.
وقال ان الحكومة تتعامل مع
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع�ين النفطي

والعام على مسافة واحدة الفتا
ال � ��ى ان� �ه ��ا تسعى ال � ��ى ت��رش �ي��د
ب �ع��ض امل ��زاي ��ا ال �ت��ي ط�ب�ق��ت على
القياديني في القطاعني.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى اك ��د ال�ص��ال��ح
ان اج� � � � � � ��راءات ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لالستثمار ب�ش��أن بيع الشركات
امل � �م � �ل� ��وك� ��ة ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة س �ل �ي �م��ة
وش�ف��اف��ة وم�ع�ل�ن��ة للجميع الفتا

ال��ى ان ك��ل التجارب السابقة في
بيع الشركات تتم وفق االجراءات
امل � �ع � �م ��ول ب� �ه ��ا م �ب �ي �ن��ا ان� � ��ه م �ن��ذ
التسعينيات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي
ب �ي �ع��ت اك� �ث ��ر م� ��ن  54ش ��رك ��ة ام��ا
باكتتاب عام واما بمزاد علني ان
كانت شركة صغيرة.

إشادة نيابية وحكومية
بجهود األمانة العامة للمجلس
وج� ��ه ع� ��دد م ��ن ال� �ن ��واب ال�ش�ك��ر
ال��ى االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس االم��ة
على ج�ه��وده��ا ف��ي تطوير العمل
باالمانة وذلك بتوجيهات رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
وأك��د النواب ان ج��دول األعمال

وم� �ض ��اب ��ط ال �ج �ل �س ��ات اص �ب �ح��ت
ت ��أت ��ي ب � �ص� ��ورة ج � �ي ��دة وم �ب��وب��ة
م� �ش� �ي ��دي ��ن ب � ��دوره � ��ا ف � ��ي ت ��زوي ��د
النواب بكل أعمالهم على حدة.
كما ثمنت الحكومة على لسان
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س

ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ محمد العبدالله
جهود االمانة العامة ملجلس االمة
ق��ائ�لا :نشكر دور االم��ان��ة العامة
على تطور ادائها امللحوظ.

سمو األمير خالل املباحثات مع الرئيس اليمني

األمير يجري مباحثات مع الرئيس اليمني

عقد سمو األمير الشيخ صباح
األح �م ��د ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ظ �ه��ر ام��س
م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م ��ع 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
والوفد الرسمي املرافق وبحضور
س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان
المحاسبة
 ضعف الرقابة علىتحصيل اإليرادات
المستحقة لوزارة
العدل
تفاصيل (ص)14 - 13

األح� � �م � ��د .وت � �ن ��اول ��ت امل �ب��اح �ث��ات
ت � � �ط� � ��ورات ال � ��وض � ��ع ال� � ��راه� � ��ن ف��ي
ال�ي�م��ن ال�ش�ق�ي��ق وت��أك �ي��د ض ��رورة
دعم الشرعية ملواجهة التحديات
ال��راه�ن��ة ب�م��ا يحقق ت�ع��زي��ز األم��ن
واالستقرار في البلد الشقيق.
وس � � ��اد امل� �ب ��اح� �ث ��ات ج� ��و ودي

عكس روح التفاهم واألخوة التي
تتميز بها ال�ع�لاق��ات الطيبة بني
ال�ب�ل��دي��ن ف��ي خ�ط��وة تجسد رغبة
ال �ج��ان �ب�ي�ن ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
القائم بينهما في املجاالت كافة.
تفاصيل (ص)02

اقرار توصية بتجنيس أقارب
الكويتيين
وس � � � � ��ط ت � �ح � �ف� ��ظ ن� � �ي � ��اب � ��ي ع �ل ��ى
الصياغة وامتناع الوزراء الحضور
ع��ن ال�ت�ص��وي��ت واف ��ق م�ج�ل��س االم��ة
على التوصيات املقدمة من عدد من
النواب حول موضوع غير محددي
الجنسية إلحالتها على الحكومة
ح� �ي ��ث ط� ��ال� ��ب ال � � �ن� � ��واب ب �ت �ج �ن �ي��س
امل � �س � �ت � �ح � �ق �ي�ن م � � ��ن غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة خ��اص��ة اب� �ن ��اء ال �ش �ه��داء
واب� �ن ��اء اق� � ��ارب ال �ك��وي �ت �ي�ين واب �ن��اء

ال�ع�س�ك��ري�ين وح�م�ل��ة اح �ص��اء 1965
اض��اف��ة ال ��ى م�ن�ح�ه��م ك��اف��ة ال�ح�ق��وق
االنسانية واالجتماعية واعطائهم
االول��وي��ة ف��ي التعيني باملؤسسات
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط��اع
الخاص بعد الكويتيني اضافة الى
اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ق �ي��ود االم �ن �ي��ة
واقتصارها على ال�ف��رد نفسه دون
تحمل اسرته أي قيود اخرى.
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استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك ويرعى تكريم متفوقي التطبيقي

األمير وهادي بحثا تطورات الوضع الراهن
في اليمن الشقيق وتأكيد دعم الشرعية

سمو األمير مستقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر
ام� ��س ال��رئ �ي��س ع �ب��درب��ه م�ن�ص��ور
ه��ادي رئيس الجمهورية اليمنية
الشقيقة وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته الرسمية للبالد.
وقد عقدت املباحثات الرسمية
ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وت � � ��رأس ال �ج��ان��ب
ال�ك��وي�ت��ي ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ن��ائ��ب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء

ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
الخالد وك�ب��ار املسؤولني بالدولة
وع � ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال �ي �م �ن��ي 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
وك� �ب ��ار امل �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال�ح�ك��وم��ة
اليمنية.
وقد تناولت املباحثات تطورات
الوضع الراهن في اليمن الشقيق
وت ��أك �ي ��د ض� � ��رورة دع� ��م ال �ش��رع �ي��ة
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة بما
يحقق تعزيز األمن واالستقرار في
البلد الشقيق.
وساد املباحثات جو ودي عكس
روح التفاهم واألخوة التي تتميز
بها العالقات الطيبة بني البلدين
في خطوة تجسد رغبة الجانبني

 ..ومستقبال سمو ولي العهد

في تعزيز التعاون القائم بينهما
في املجاالت كافة.
وقد أقام حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان م� ��أدب� ��ة غ � � ��داء ع�ل��ى
ش ��رف ال��رئ �ي��س ع �ب��درب��ه م�ن�ص��ور
ه��ادي رئيس الجمهورية اليمنية
الشقيقة والوفد الرسمي املرافق.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
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 ام� � � ��س ام� � � ��س رئ� �ي ��س

م �ج �ل��س االم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
وذلك بمقر اقامته بقصر بيان.
كما استقبل سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وذل� ��ك ب�م�ق��ر اق��ام �ت��ه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان.

حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف
امل � ��راف� � �ق � ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ب� ��ال� ��دي� ��وان
االميري خالد الفليج.
وك��ان الرئيس عبدربه منصور
ه��ادي رئيس الجمهورية اليمنية
الشقيقة وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق
قد وصل إلى البالد امس في زيارة
رس �م �ي��ة ل �ل �ب�لاد ت �س �ت �غ��رق ي��وم�ين
ي�ج��ري خاللها مباحثات رسمية
م��ع ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد.
وك � � ��ان ع� �ل ��ى رأس م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه
على أرض امل�ط��ار حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وسمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء

ولي العهد استقبل المبارك
ونائب رئيس شؤون األسرة
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد حفظه الله
بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء واستقبل نائب
رئ�ي��س ش ��ؤون األس ��رة الحاكمة
الشيخ د .إبراهيم الدعيج.
وي� �ش� �م ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د

ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ب��رع��اي�ت��ه
ح �ف��ل اف� �ت� �ت ��اح امل ��ؤت� �م ��ر ال �ث��ان��ي
لكليات إدارة االعمال بجامعات
دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ذي تنظمه
ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم اإلداري� � ��ة بجامعة
ال�ك��وي��ت وق��د ان ��اب س�م��وه وزي��ر
التربية ووزي ��ر التعليم العالي

د.ب � ��در ح �م��د ال �ع �ي �س��ى ل�ح�ض��ور
ح �ف��ل االف �ت �ت��اح ال� �ي ��وم األرب� �ع ��اء
ف ��ي م �ب �ن��ى امل ��ؤت � �م ��رات ال �ك �ب��رى
بالشويخ.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء

وال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص � �ب� ��اح ال � �خ ��ال ��د ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ون ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.
وي� � � ��راف� � � ��ق ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �ي� �م� �ن ��ي
وف� ��د رس� �م ��ي ي �ض��م ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ع�ب��دامل�ل��ك امل�خ�لاف��ي ووزي ��ر املالية
منصر القعيطي وع ��ددا م��ن كبار
املسؤولني في حكومة الجمهورية
اليمنية الشقيقة.
من جانب آخر استقبل صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� �م ��د ص �ب��اح ام� ��س س �م��و ول��ي

العهد الشيخ ن ��واف االح �م��د .كما
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ن ��اص ��ر
املحمد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � ��رى ي �ت �ف �ض��ل
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و أم� �ي ��ر
ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
فيشمل برعايته وح �ض��وره حفل
ت� �ك ��ري ��م امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن م� ��ن خ��ري �ج��ي
ك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
ل� �ل� �ع ��ام ال � � ��دراس � � ��ي 2015/2014
ال�ي��وم االرب �ع��اء وذل��ك على مسرح
كلية ال�ت��رب�ي��ة االس��اس�ي��ة بمنطقة
العارضية.
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إشادة نيابية وحكومية بجهود األمانة العامة في تطوير العمل البرلماني

المجلس يرفع الحصانة عن دشتي
ويناقش استجواب الصبيح اليوم
وافق مجلس
االمة في جلسته
العادية امس على
طلب وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل
تأجيل مناقشة
االستجواب الموجه
اليها من النائب صالح
عاشور الى الجلسة
التكميلية اليوم
كما وافق المجلس
على مشروع قانون
رعاية المسنين في
مداولتيه األولى
والثانيه واحاله إلى
الحكومة .ووافق
المجلس على طلب
النيابة العامة برفع
الحصانة عن النائب
عبدالحميد دشتي
المتعلقة بتهمة
إساءته للسعودية
كما وافق على طلب
برفع الحصانة عن
النائب دشتي ايضا في
القضية المتعلقة
بتهمة إساءته
للقضاة في قضية خلية
العبدلي ،وإلى تفاصيل
الجلسة:

الروضان :نطالب
رئيس الحكومة
باختيار وزير أصيل
للنفط في أسرع
وقت
الزلزلة :نشكر
األمانة العامة
على تطوير العمل
وذلك بتوجيهات
الرئيس الغانم
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره كامل العوضي

اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م الجلسة ال�ع��ادي��ة
ال�ع�ل�ن�ي��ة أم ��س ال �ث�ل�اث��اء ال�س��اع��ة
ال�ت��اس�ع��ة وال �ن �ص��ف ب�ع��د أن ك��ان
قد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم
اك� �ت� �م ��ال ال� �ن� �ص ��اب وت �ل��ا األم�ي��ن
العام أسماء األعضاء الحاضرين
وامل� � �ع� � �ت � ��ذري � ��ن وال � �غ� ��ائ � �ب�ي��ن ع��ن
الجلسة م��ن دون اذن أو إخ�ط��ار
وت�ل�ا أس �م��اء األع �ض ��اء ال�غ��ائ�ب�ين
ب� � � �ع � � ��ذر وم � � � � ��ن دون ع � � � � ��ذر ع ��ن

اجتماعات اللجان منذ  2مارس.
بند التصديق على المضابط
ان� � �ت� � �ق � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س ال� � � � ��ى ب �ن ��د
التصديق على املضبطتني رقمي
 1347أو ب بتاريخ  1و  2مارس
.2016
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :م�ع��ال��يوزي ��ر امل��ال�ي��ة أق�س��م أم ��ام املجلس
وه� � ��و وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة.
فأسأل هي وكالة عن من؟ فأرجو

م ��ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ان ي�خ�ت��ار
وزي � ��را اص �ي�ل�ا ل�ل�ن�ف��ط ف�ن�ع�ل��م ان
ه� �ن ��اك ع �ب �ئ��ا ع �ل��ى وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
ونتعامل ف��ي ال�ل�ج��ان م��ع ال��وزي��ر
ب� ��األص� ��ال� ��ة ف� �ن ��رج ��و م� ��ن رئ �ي��س
ال�ح�ك��وم��ة ح�س��م اخ �ت �ي��ار ل� ��وزارة
ال �ن �ف��ط وزي � ��را ب��األص��ال��ة وي��أت��ي
الينا في الجلسة املقبلة.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ن �ش �ك��راالخ� � � � � � ��وان ف� � ��ي االم � � ��ان � � ��ة ع � �ل� ��ى ان
امل �ض��اب��ط اص�ب�ح��ت ت��أت��ي ب�ص��ورة

ج�ي��دة وم�ح�ب��وب��ة .أن��س ال�ص��ال��ح ال
يمكن ان يستمر في النفط ألن عليه
أعباء كثيرة .وأعود بالشكر لألمانة
على التفاصيل املوجودة في جدول
االعمال وتزويد النواب بكل اعمال
ال�ن��ائ��ب ع�ل��ى ح��دة فنشكرهم على
ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف ��ي االم ��ان ��ة وذل ��ك
بتوجيهاتك األخ الرئيس.

العبداهلل :ال مخالفة
دستورية في إبقاء
الصالح وزيرا للنفط
بالوكالة

التتمة ص04

الغانم :الحرس النسائي للمجلس أصبح ضرورة واستحقاقا
استقبل رئيس مجلس االم��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ب�م�ك�ت�ب��ه أم��س
االم�ي��ن ال �ع ��ام امل �س��اع��د ل �ش��ؤون
حرس مجلس االمة اللواء خالد
الوقيت الذي قدم للغانم الدفعة
االول� � ��ى م ��ن ال� �ح ��رس ال �ن �س��ائ��ي
ملجلس االمة.
وح ��ث ال �غ��ان��م ال��دف�ع��ة االول ��ى
ل�ل�ح��رس ال�ن�س��ائ��ي ال �ت��ي ضمت
ض��اب �ط �ت�ي�ن وث� �ل ��اث ض��اب �ط��ات
صف على املثابرة والجدية في
العمل والتحلي بروح املسؤولية
واالن� � �ض� � �ب � ��اط وال� � �ت� � �ع � ��اون م��ع

زمالئهم من قوة حرس املجلس.
ك �م��ا أك� ��د ان وج � ��ود ال �ح��رس
ال � �ن � �س� ��ائ� ��ي ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س اص� �ب ��ح
ض � � � � ��رورة واس � �ت � �ح � �ق ��اق ��ا ن� �ظ ��را
ل �ل �ح��اج��ة ال � ��ى وج� � ��ود ع �ن��اص��ر
ن � �س ��ائ � �ي ��ة م � �ح � �ت ��رف ��ة ي �م �ك �ن �ه��ا
التعامل م��ع أي اج ��راء ام�ن��ي او
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ت�ي��ش خ��اص��ة من
النساء.

الغانم يتوسط الوقيت واملطوع والدفعة األولى من الحرس النسائي ملجلس األمة

04
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إحالة تكرار حاالت وفيات العمال
في الشدادية إلى لجنة المرافق للتحقيق
تتمة المنشور ص03
 الشيخ محمد العبدالله وزيرالدولة :نشكر دور االمانة العامة
وت �ط��ور ادائ �ه��ا امل �ل �ح��وظ .أم ��ا ما
ذك � � ��ره ال� � ��روض� � ��ان ف �ي �م��ا ي �خ��ص
تسمية وزير املالية وزيرا للنفط
بالوكالة فالحكومة تسعى دوما
الى االلتزام بالدستور والقوانني
واللوائح واذا كان هناك أي نص
تعديناه أو لم نلتزم به فلينبهنا
ال �ي��ه ف��امل�س�ت�ش��ارون وج ��دوا ع��دم
وج ��ود اي م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة في
ت �س �م �ي��ة ال �ص��ال��ح وزي� � ��را ل�ل�ن�ف��ط
بالوكالة وهذا القرار ينعقد عند
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر ب� �ن ��اء ع�ل��ى
قرار سيدي صاحب السمو أمير
البالد.
 روض� � ��ان ال � ��روض � ��ان :اذا ك��لوزي � � ��ر ي ��أخ ��ذ وزارت � �ي� ��ن وق��دم �ن��ا
استجوابا له يقول أن��ا بالوكالة
وال يجوز توجيه اس�ت�ج��واب لي
وال أق �ب��ل أن ي �ك��ون ه �ن��اك وزي ��ر
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ب��ال��وك��ال��ة ف ��ي ظل
وج��ود  16وزي��را فمن حق رئيس
ال � � � � ��وزراء أن ي� �خ� �ت ��ار وزي� � � ��را م��ن
املوجودين حاليا ولم أقل ان ذلك
خطأ دس�ت��وري��ا ف��أرج��و نقل هذه
املالحظة من قبل ن��واب املجلس.
ت��وص �ي��ة االخ روض� � ��ان بتثبيت
وزي��ر النفط بالوكالة وال توجد
مخالفة دستورية.
 عادل الخرافي :أشكر االمانةالعامة على جهودها وأؤيد االخ

العبداهلل :الحكومة
تسعى دوما إلى
االلتزام بالدستور
والقوانين واللوائح
الخرافي :نشكر
األمانة العامة
على جهودها
ونؤيد الروضان
في مالحظاته
نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

روضان في مالحظته.
وصادق املجلس على الرسائل
(موافقة عامة).
 م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ه ��ل ي��واف��قامل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى م � �ن� ��اق � �ش� ��ة ب �ن��د
االستجواب.
(موافقة عامة)
بند االستجوابات
انتقل املجلس الى مناقشة بند
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
صالح عاشور الى وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل من محورين
ه � �م� ��ا ت� �خ� �ص� �ي ��ص ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات

التعاونية ورعاية االيتام.
 مرزوق الغانم :بما أن مدة الـ 14يوما لم تنقض فاألمر متروك
للوزيرة حسب املادة .135
 ه � � �ن� � ��د ال� � �ص� � �ب� � �ي � ��ح وزي � � � � ��رةال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل:
أرج ��و ت��أج�ي�ل��ه ال ��ى ي ��وم غ��د بعد
ال�ظ�ه��ر ن �ظ��را الرت �ب ��اط ال�ح�ك��وم��ة
باستقبال الرئيس اليمني.
 م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ن �ع��م ه�ن��اكارتباط فهل يوافق املجلس على
ذلك؟
(موافقة عامة)
 -د .خليل عبدالله :هناك ايضا

عبدالله املعيوف

غدا حدث مهم وهو تخريج طلبة
في التعليم التطبيقي والتدريبي.
 م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ت �خ��ري��جاب �ن��ائ �ن��ا ف��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي س�ي�ك��ون
ال� �س ��اع ��ة  10.30ف ��أخ ��ذ ه � ��ذا ف��ي
االعتبار.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ي�ع�ن��يذل ��ك ان ��ه اذا ك ��ان رئ �ي��س ال� ��وزراء
غ� �ي ��ر م � ��وج � ��ود ف� �ه ��ل ال ن �ن��اق��ش
االستجواب؟
 م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ل� �ي ��س ل��هعالقة االمر ان للوزيرة الحق في
ال �ت��أج �ي��ل .وال� �ح ��دث واض� ��ح ألن��ه
برعاية صاحب السمو فالحكومة

كلها تكون موجودة.
بند الرسائل الواردة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ب�ن��د االوراق وال��رس��ائ��ل ال� ��واردة
وت �ض �م��ن  6رس ��ائ ��ل واردة ج��اء
نصها كالتالي:
 رسالة من رئيس لجنة شؤونالتعليم والثقافة واالرشاد يطلب
فيها إح��ال��ة ك�ت��اب وزي��ر التربية
وزير التعليم العالي بشأن طلب

التتمة ص05

الشايع يتسلم رسالة للغانم من رئيس المجلس
األعلى األوكراني
اس � �ت � �ق � �ب � ��ل رئ � � �ي � � ��س م� �ج� �م ��وع ��ة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة -
االوك��ران �ي��ة ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
في مكتبه سفير جمهورية اوكرانيا
ال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ل� � � ��دى دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
فالديمير تولكاش.
وج� � � � ��رى خ� �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ت ��أك� �ي ��د
ض � ��رورة اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون امل�ث�م��ر
بني الجانبني الكويتي واألوك��ران��ي
واملضي قدما في استئناف الحوار
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ع �ل��ى
املستوى البرملاني.
ك �م��ا ث �م��ن ال �ش ��اي ��ع خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه
ب�ت��ول�ك��اش خ �ط��وة امل�ج�ل��س االع�ل��ى

األوك��ران��ي بتشكيل لجنة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة  -االوك��ران �ي��ة
في فبراير املاضي والتي يترأسها
ال �ن��ائ��ب أن� ��دري أرت�ي�م�ي�ن�ك��و وت�ض��م
ف��ي عضويتها  15ن��ائ�ب��ا  ،معتبرا
تشكيلها داف �ع��ا وح��اف��زا للتعاون
املثمر بني الجانبني.
وق ��ام ال�س�ف�ي��ر ت��ول�ك��اش بتسليم
ال�ش��اي��ع رس��ال��ة م��وج�ه��ة م��ن رئيس
املجلس األعلى األوكراني فالديمير
هرويسمان الى رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم بشأن آخر التطورات
في قضية نائب البرملان األوكراني
ناديا سافشينكو.

الشايع مستقبال سفير جمهورية اوكرانيا

عبدالصمد :اللجنة
استعجلت في رفع
الحصانة عن دشتي
خصوصا أن فترة
الشهر لم تنقض
مطيع :دشتي
مشهور عنه
اإلساءة إلى
المملكة العربية
السعودية
الحريص :لم نبيت
النية لدشتي ولو
كان األمر بيدنا
التخذنا إجراءات
أكثر من ذلك
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توصية باستبعاد الشركات المخالفة لشروط
المناقصات من التعاقدات الحكومية
تتمة المنشور ص04
تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع
مدينة ص�ب��اح السالم الجامعية
(ال � �ش� ��دادي� ��ة) ال� ��ى ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
العامة بصفتها (كلجنة تحقيق)
وال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ط�ب�ق��ا لنص
املادة ( )58من الالئحة الداخلية.
(موافقة عامة)
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
ي �ط �ل ��ب ف �ي �ه ��ا اح � ��ال � ��ة ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وال��دراس��ات التي سبق ان أعدها
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة
ل�ت��واف��ي ال��دي��وان ب��رأي�ه��ا حيالها
واإلج� � ��راءات امل�ت�خ��ذة لتنفيذ ما
ج��اء فيها م��ن توصيات ف��ي مدة
أقصاها شهران.
(موافقة عامة)
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا ال � �ت� ��وص � �ي� ��ة ب� ��أن
تستبعد ال �ت �ع��اق��دات الحكومية
ال �ش ��رك��ات ال �ت��ي ش� ��اب ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ل �ل �ع �ق��ود ق �ص��ور وم �خ��ال �ف��ات مع
تكليف لجنة حماية امل ��ال العام
التحقيق ف��ي م�خ��ال�ف��ات ال�ش��رك��ة
وت� � �ق � ��دم ت� �ق ��ري ��ره ��ا ف � ��ي غ �ض��ون
اسبوعني.
(موافقة عامة)
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��سم �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
بشأن وضع التصنيف االئتماني

الطريجي :فوجئنا
بإحدى الشركات
المتعاقدة مع
ديوان الخدمة
تحتفظ بمعلومات
تخص األمن
القومي للدولة

د.يوسف العلي

ال �س �ي��ادي ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت تحت
امل ��راج� �ع ��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ت�خ�ف�ي�ض��ه
اض��اف��ة ال��ى ع��رض��ه على النقاش
ال � � � � � �ج � � � � ��اري ب � � � �ش� � � ��أن االص � � �ل� � ��اح
االق �ت �ص ��ادي .ت �ح��ال ال ��ى اللجنة
املالية.
(موافقة عامة)
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ع� �ض ��و م�ج�ل��ساالم� � � ��ة د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ع �ب ��اس
دشتي يشكو فيها من عدم اتاحة
ال �ف��رص��ة ل��ه إلب � ��داء وج �ه��ة ن�ظ��ره
ل��دى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع �ن��د دراس � � ��ة ط�ل��ب
رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع �ن��ه .س�ت�ن��اق��ش

عدنان عبدالصمد

ع� �ن ��د م� �ن ��اق� �ش ��ة ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية.
(موافقة عامة)
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ع� �ض ��و م�ج�ل��ساالم � � ��ة ف �ي �ص��ل م �ح �م��د ال �ك �ن ��دري
ي��دع��و ف�ي�ه��ا امل�ج�ل��س ال ��ى ات�خ��اذ
االج� � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �ص��وي��ب
األوض��اع في القطاعات النفطية
والطلب من نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ب �م �ت ��اب �ع ��ة ت �ص��وي��ب
املخالفات التي وردت في تقرير
ديوان املحاسبة.
(موافقة عامة)

 عدنان عبدالصمد :بالنسبةلرسالة عبدالحميد دشتي على
اعتبار ان��ه لم يتم االستماع اليه
ف� ��ي ال� �ش� �ك ��وى امل� ��رف� ��وع� ��ة ض� ��ده.
ال �ق �ض �ي��ة االس ��اس� �ي ��ة ه� ��ل ه �ن��اك
كيدية أم ال وطبيعي ومنطقي أن
أعضاء اللجنة يدعون الشخص
املشكو ضده ومن حقه الحضور
ملعرفة كيدية الشكوى من عدمها
ب� � �غ � ��ض ال� � �ن� � �ظ � ��ر ع � � ��ن م � ��وض � ��وع
ال� �ش� �ك ��وى .وال �ل �ج �ن��ة أرس� �ل ��ت ل��ه
رس ��ال ��ة وه � ��و ف ��ي ال � �خ � ��ارج .م��رة
دش �ت��ي ي �ن �ح��اش وي �س��اف��ر وم ��رة
ه��و ي �ك��ون م �س��اف��را ف�ي�ف�ت��رض ان

يستدعى وي��ؤخ��ذ رأي��ه ف��ي فترة
ال�ش�ه��ر وال�ل�ج�ن��ة ل��م ت��أخ��ذ بفترة
ال�ش�ه��ر ألن ��ه م�م�ك��ن أن ي �ع��ود ال��ى
ال�ك��وي��ت ويستمعون ال��ى وجهة
ن �ظ��ره .ف�ه��م اس�ت�ع�ج�ل��وا ف��ي رف��ع
الحصانة خاصة ان فترة الشهر
�ض .ي �ف �ت��رض ال �ل �ج �ن��ة ان
ل ��م ت �ن �ق� ِ
ت�س�ح��ب ه ��ذا ال �ت �ش��ري��ع وي�ن�ت�ظ��ر
عودته من الخارج خاصة انه في
رح�ل��ة ع�ل�اج .وس�ت��رف��ع الحصانة
ت �ل �ق��ائ �ي��ا ح � ��ال ان� �ق� �ض ��اء ال �ش �ه��ر

التتمة ص06

القضيبي يقترح إنشاء منطقة حاويات خارج
السياج األمني لمصفاة الشعيبة
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
اق �ت��راح��ا ق ��ال ف �ي��ه :ت��أك�ي��دا ألهمية
ات�خ��اذ خ�ط��وات تنفيذية ايجابية
نحو تطوير وتنمية حركة التجارة
ف � ��ي دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وال � �ن � �ه ��وض
بالكيان االقتصادي لجعلها مركزا
م��ال �ي��ا ت� �ج ��اري ��ا خ��دم �ي��ا اق�ل�ي�م�ي��ا
وت��زام �ن��ا م��ع ان �خ �ف��اض االي � ��رادات
النفطية نتيجة ان�خ�ف��اض اسعار
ال �ن �ف��ط ف ��ي ال� �ع ��ال ��م اص� �ب ��ح ه �ن��اك
ح� ��اج� ��ة م �ل �ح ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر امل� ��وان� ��ئ
واملنافذ الجمركية في دولة الكويت
وبشكل تدريجي وم ��دروس حيث
تعاني امل��وان��ئ حاليا م��ن ازدح��ام
شديد وحالة عدم توازن في الطاقة

التشغيلية فيما ينها .وبالنظر الى
الطاقة التشغيلية مليناء الشعيبة
تحديدا نجد ان ه��ذا امليناء يعمل
حاليا بنسبة تصل ال��ى  ٪ 30من
طاقته التشغيلية االم��ر ال��ذي أدى
ال� ��ى ت ��وج��ه م �ع �ط��م ال� �ش ��رك ��ات ال��ى
ميناء الشويخ ال��ذي اصبح يعمل
بطاقة اكبر من طاقته االستيعابية
م � �م� ��ا س � �ب� ��ب اخ � �ت � �ن� ��اق� ��ا م � ��روري � ��ا
وتأخيرا في االف��راج عن البضائع
وتكدسا للحاويات باالضافة الى
انتظار البواخر ملدة ايام في املياه
االقليمية قبل دخولها الى امليناء
للتفريغ .وم��ن أه��م االس �ب��اب التي
أدت الى ذلك:

 وج��ود ال�ح��رم الجمركي داخ��لمصفاة الشعيبة املحظورة أمنيا.
 ع � ��دم ت� ��واج� ��د ك ��اف ��ة ال �ج �ه��اتاملعنية في عملية اإلفراج الجمركي.
 ت �ع��ذر دخ� ��ول ال �ش��اح �ن��ات ال��ىت � �ل� ��ك امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب� �س� �ب ��ب ص �ع ��وب ��ة
استخراج تصاريح الدخول.
وأض� � � � � ��اف :ول� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ع �ن �ص��ر
األم� ��ان م��ن ج�ه��ة ول�ت�س�ه�ي��ل حركة
ان� �س� �ي ��اب ال � �ح� ��اوي� ��ات ف� ��ي م �ي �ن��اء
ال �ش �ع �ي �ب��ة .ل � ��ذا ات � �ق ��دم ب ��االق� �ت ��راح
لعرضه على مجلس االمة:
 إن�ش��اء منطقة ح��اوي��ات خ��ارجال�س�ي��اج االم �ن��ي مل�ص�ف��اة الشعيبة
وت� �ح ��وي ��ل ال � �ح� ��رم ال� �ج� �م ��رك ��ي م��ن

داخ� ��ل امل �ص �ف��اة ال ��ى خ��ارج �ه��ا عن
ط��ري��ق ان �ش��اء رم �ب��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش في
امل�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة ب�ج��ان��ب ال�ب��واب��ة
الشمالية للميناء مع تكليف كافة
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ع�م�ل�ي��ة االف ��راج
الجمركي التواجد في هذه املنطقة
ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة ع �ل��ى ان ت�ق��وم
ال�ش��رك��ات املكلفة ب��أع�م��ال املناولة
في ميناء بنقل الحاويات من على
ظ�ه��ر ال�س�ف��ن ال ��ى ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة من
دون الحاجة الى دخول الشاحنات
الى املصفاة .ويتم ذلك بعد االطالع
ع � �ل� ��ى امل � �خ � �ط � �ط� ��ات وامل� � �س � ��اح � ��ات
ال � �ج� ��ان � �ب � �ي� ��ة ل� �ل� �م� �ي� �ن ��اء ودراس � � � � ��ة
االستفادة منها واع��ادة تنظيمها

على نحو يساعد في زي��ادة حجم
الطاقة االستيعابية خ��ارج امليناء
م ��ن ج �ه��ة وت �خ �ف �ي��ف ال� �ع ��بء ع�ل��ى
االج �ه��زة االم�ن�ي��ة م��ن ج�ه��ة اخ��رى.
م�س�ت�ط��ردا :ال ش��ك ان ذل��ك سيلبي
م �ت �ط �ل �ب��ات االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة ألم ��ن
امل��وان��ئ وي�ك��ون عامال رئيسيا في
مساندة تنفيذ خطة التنمية التي
ت� �ق ��وم ف� ��ي اس ��اس� �ه ��ا ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة
التجارة في الكويت.

عاشور :اقتصادنا
قوي ومتين وال
يعتمد على تصنيف
«موديز» أو غيرها
العمر :هل
الحكومة قادرة
وجادة أم
ستكتفي بزيادة
البنزين والكهرباء
وتترك باقي
اإلصالحات؟
وزير التجارة :ليس
لدينا مشكلة
في عدم التعاقد
مع شركة تحوم
حولها الشبهات
المعيوف :على
الوزارات التي لديها
شركات متعثرة
ماليا أو مخالفات
استبعادها
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إحالة رسالة الحكومة بشأن وضع التصنيف
االئتماني للكويت إلى اللجنة المالية
تتمة المنشور ص05
وال�ب�ع��ض ي�ت��وه��م ان��ه ي �ه��رب ال��ى
ال �خ��ارج وال أع�ل��م رد ال �ن��واب في
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وه � ��ذا ح��ق
اص � �ي ��ل ل �ل �ن��ائ��ب امل� �ش� �ك ��و ض� ��ده.
فاللجنة ال تبحث ف��ي امل��وض��وع
بل تبحث في الكيدية وأعتقد انه
ال ب��د م��ن انتظار دش�ت��ي لعودته
من الخارج.
أول رسالة لدينا مجموعة من
التقارير القديمة واستفدنا منها
ف��ي مناقشة امليزانية والحساب
الختامي وبعضها كلفنا الديوان
وبعضها ق��ام ب�ه��ا ال��دي��وان وم��ن
ال �ج �ي��د ارس ��ال� �ه ��ا ال� ��ى ال �ح �ك��وم��ة
لالستفادة منها وأرسلناها الى
الحكومة إلعطاء رأيها وترسلها
الى الديوان وممكن الرجوع الى
ال �ت �ق��اري��ر ألن �ن ��ا ارس �ل �ن��ا ن�س�خ��ة
ال� ��ى ق �س��م ال �ب �ح��وث ف ��ي امل�ج�ل��س
ل�لاس �ت �ف��ادة م ��ن ه ��ذه ال ��دراس ��ات
ون �ش �ك��ر االم� ��ان� ��ة اذ ف �ع �ل��ت ه��ذه
التقارير على اسطوانات (.)C.D
 أح�م��د مطيع :بالنسبة لرفعال�ح�ص��ان��ة ع��ن دش �ت��ي وال�ك�ي��دي��ة
ف � �ه� ��و م � �ش � �ه� ��ور ع � �ن� ��ه اإلس � � � � ��اءة
للمملكة العربية السعودية.
 ع ��ادل ال �خ��راف��ي :وق�ف��ت البلدعشان عبدالحميد دشتي .هناك
رس� ��ال� ��ة ج � �ي� ��دة م � ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وض�ي�ع�ه��ا علينا دش �ت��ي .دشتي
�ص � ��ر ارف� � � �ع � � ��وا ع �ن��ه
ق� � � ��ال ان� � � ��ا م � � ّ
ال �ح �ص��ان��ة وخ� �ل� �ص ��ون ��ا .رس��ال��ة
امليزانيات روع��ة تفيد الحكومة.
أي � ��ن ال �ت �ع ��وي �ض ��ات وم �ص ��اري ��ف
الغزو؟ هذا دور املجلس .وهناك
تعثر في تنفيذ مشاريع حكومية
كبرى خل نشتغل دولة مؤسسية
كبرى .ملاذا ال تعرف تعدل وضع
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة؟
ه��ذا ه��و الشغل ال �ع��دل .م��و قصة
�ص��ر
ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ه ��و م� ّ
على موقفه .نحن نترك األولويات
ونتوجه الى التفاهات يا حكومة
اع� �ق ��دي ج �ل �س��ة خ��اص��ة مل�ن��اق�ش��ة
هذه التقارير وأثق في ادارة سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك وس� ��وف
ترفعوا رؤوسكم وانتم جديرون
ب ��ذل ��ك .ه� ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ك �ل �ه��ا هي
قضايا الشارع الكويتي.
 م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص :ال��رس��ال��ةال�خ��اص��ة بالحصانة ع��ن دشتي
ف��ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال ت��وج��ب
اس� ��اس� ��ا ح� �ت ��ى إخ � �ط� ��ار ال �ن��ائ��ب
ولكن جرى العرف على اخطاره.
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س اح� � � ��ال ال �ط �ل��ب
ي� ��وم  10م � ��ارس واخ� �ط ��رن ��اه ف��ي
ن �ف��س ال� �ي ��وم وب �ح �ث �ن��ا ال �ش �ك��وى

الصالح :يجب
أن يكون قرار
استبعاد الشركات
المخالفة فاعال
نافذا
الحمدان :تقدمنا
باقتراح لتعديل
قانون المناقصات
روضان الروضان

وال م�ل��اء م� ��ة ف� ��ي ال� �ت ��أج� �ي ��ل .ل��ن
ن�ق��ول إن��ه اس�ت�م��رأ امل�ش��اك��ل ولكن
ال�ل�ج�ن��ة اس �ت �ش �ه��دت ب��ال��دس �ت��ور.
نحن لسنا أمام محكمة لكي ُتلزم
َ
ب��ال �ت��أج �ي��ل ه ��ل ه ��و ي��دل��س على
امل�ج�ل��س؟ فهو ذك��ر  5م��واد ليس
ل�ه��ا ع�لاق��ة ب��ال�ح�ص��ان��ة .ن�ح��ن لم
نبيت النية لعبدالحميد دشتي
فلو كان بيدنا التخذنا اج��راءات
اك� �ث ��ر م� ��ن ذل � ��ك وال � �ك� ��ل م �ت �ف��ق ان
ال�ش�ك��وى ل�ي��س ب�ه��ا ك�ي��دي��ة .رج��ل
يسب دول ��ة ج ��ارة شقيقة وش��وه
ص� � � ��ورة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ال� � �خ � ��ارج.
وت �ق��دي��رن��ا ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال �ب��ت في
الطلب بصفة االستعجال .ولكن
ك�لام��ه غ �ي��ر م �ق �ب��ول .وه ��و ي��دع��ي
ف� �ه� �م ��ه ب� ��ال� ��دس � �ت� ��ور وال � �ق� ��ان� ��ون
ويستشهد بمواد ليس لها عالقة
بالحصانة .وبدأ ينقل صراعاته

صالح عاشور

عبدالله الطريجي

من خارج املجلس الى داخله.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :رج��االتال� �ك ��وي ��ت ع� �ن ��دم ��ا وض � �ع� ��وا ه ��ذا
الدستور لم يتخيلوا في يوم من
االي � ��ام ان ��ه س�ي�ن�ج��ح ع �ض��و ب�ه��ذا
املستوى ولو كانوا يعرفون ذلك
لوضعوا عقوبات اش��د .يفترض
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
م� �ب ��اش ��رة وه � ��و ط �ل��ع ع �ل��ى ق �ن��اة
املنار فأين الكيدية في ذلك؟
رس��ال��ة لجنة امل�ي��زان�ي��ات نحن
ن �ق��در ال �ج �ه��ود امل� �ب ��ذول ��ة ون��ري��د
ت �ف �ع �ي��ل امل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة
وه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر م�ه�م��ة ول�لأس��ف
امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ن� �ف� �س� �ه ��ا ت �س �ت �م��ر.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل��رس��ال��ة امل� ��ال ال �ع��ام.
ف� �ق ��د ح �ق �ق �ن��ا ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود ال �ت��ي
تأخذها بعض الشركات ووجدنا
تحايالت وفسادا وشركة بشارة

ل �ه��ا ن� �ف ��وذ ق� ��وي وت ��أخ ��ذ ع �ق��ودا
ب��امل�لاي�ين ب��ال��رغ��م م��ن املالحظات
عليها .وتفاجأنا بأنها تحتفظ
بمعلومات تخص االم��ن القومي
ل �ل��دول��ة وم ��ن ي�ع�م��ل ع �ل��ى ادخ ��ال
املعلومات موظفوها من الوافدين
أل� ��م ت �ت �ع �ل �م��وا م ��ن درس ال �غ��زو؟
موظفو الشركة يأتون بعد الظهر
وي � � � ��زورون ع� �ق ��ود ال� �ع� �م ��ل .وه��ي
اآلن قدمت ع��روض��ا وجلست مع
وزي��رة التجارة وموظفو ال��وزارة
ق� ��ال� ��وا ه� �ن ��اك ت �ح �ف��ظ ع �ل ��ى ه ��ذه
ال�ش��رك��ة وال ن��ري��ده��ا ول�ك��ن ق��ال��وا
إن ه�ن��اك تعليمات بتمرير ه��ذه
املناقصة ونحذرك اذا مررت هذا
ال �ع �ق��د .أم ��ن ال �ك��وي��ت وسمعتها
اه ��م م ��ن ه ��ذه ال �ش��رك��ة وص��اح��ب
الشركة وصل لنا رسائل ونقول
ل � ��ه م � ��و أن� � ��ت وال ج� � ��دك وال ج��د
ج� ��دك ي �ش �ت��ري �ن��ا .واك� �ث ��ر ال �ع �ق��ود
اخ��ذت�ه��ا ه��ذه ال�ش��رك��ة م��ع دي��وان
الخدمة وتبني اثناء التحقيق ان
أح��د املوظفني في دي��وان الخدمة
اثناء دوام��ه ك��ان على اتصال مع
الشركة ويتعامل معها ويعطيها
معلومات وبعدما اكتشفوا طلع
م ��ن ال� ��دي� ��وان وت� �ع�ي�ن م �س �ت �ش��ارا
ف� ��ي ه� � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ة .ي �ع �ن��ي ه ��ذه
الشركة اشترت ذمة موظف وكان
يفترض فسخ التعاقد مع الشركة
لكن الفساد انتشر في البلد،
 صالح ع��اش��ور :نكرر شكرناف��ي االم��ان��ة ال�ع��ام��ة على شكرهم
وج �ه��ده��م وآخ ��ر ش ��يء ي��زودون��ا
بعمل النائب وانشطته واسئلته
واقتراحاته .ووجدنا في االمارات
وزيرة السعادة وأرى االيام ورودا
وديكورات جيدة في املجلس فهل
احد مالحظ ذلك أم ال؟
 -رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق

ال � �غ� ��ان� ��م :أن � ��ا رئ � �ي ��س ال� �س� �ع ��ادة.
الحكومة تتغاضى ع��ن مصلحة
البلد وتغض ال�ط��رف ع��ن رسالة
املجلس بأن اي شركة محالة الى
التحقيق ومقصرة في املناقصات
أال تسند ال�ي�ه��ا مناقصة اخ��رى.
بالنسبة للرسالة الرابعة بشأن
وض � � ��ع ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف االئ� �ت� �م ��ان ��ي
واس � ��أل ان وك��ال��ة م��ودي��ز ف��دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال ت �ع �ت �م��د ف� �ق ��ط ع �ل��ى
ال �ب �ت��رول ف�ع�ن��دن��ا اق �ت �ص��اد متني
وق � ��وي وال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال �س �ي��ادي��ة
تجاوزت  600مليار دوالر ولدينا
وسائل اقتصادية سواء رسوم او
ضريبة نستطيع زيادة االيرادات
غ � �ي� ��ر ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة وت � � �ك� � ��ون ع �ل��ى
م �س �ت��وى ال� � ��دول االس �ك �ن��دن��اف �ي��ة
ب��ال�ت��ال��ي اع�ت�ق��د ان اق�ت�ص��ادن��ا ال
يعتمد ع�ل��ى تصنيف م��ودي��ز أو
غيرها.
 ج� � �م � ��ال ال� � �ع� � �م � ��ر :ال� ��رس� ��ال� ��ةال�خ��اص��ة بالتصنيف االئتماني
للكويت فأقول ان القضية هذه ما
زالت موجودة في وثيقة االصالح
االقتصادي التي تدرسها اللجنة
امل ��ال �ي ��ة .ف �م��دى ج��دي��ة ال�ح�ك��وم��ة
وقدرتها على التنفيذ ذهبنا على
قصة التقشف مثل «وال تقربوا
ال�ص�لاة» مل��اذا الحكومة ال تتجه
إال على البنزين والكهرباء فقط؟
ف �ل��و زدن ��اه ��ا  ٪ 100ف �م��ردوده��ا
سيكون سلبيا وانما سوء االدارة
أه� ��م ال� �ع ��وام ��ل اذه � ��ب ل�ل�ت�ش�غ�ي��ل
وزي ��ادة الكلفة التشغيلية فأنت
تدفع  ٪ 40من املال العام نتيجة
سوء االدارة .يا حكومة استيقظي
هل هي قادرة وجادة أم ستكتفي
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الخرينج :لم يتم
االتفاق على المدة
هل هي أسبوع أم
شهر؟
دميثير :المجلس
ليس مخفرا أو
جهة قضائية إذا
كانت هناك شركة
مخالفة فلتذهب
إلى النيابة
الغانم :حتى ال
نخالف المادة 50
من الدستور نرفع
القرار بتوصية
وعلى الوزير
تنفيذها
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تكليف الصالح تصويب األوضاع في القطاع
النفطي ومخالفات ديوان المحاسبة
تتمة المنشور ص06
ب� � ��زي� � ��ادة ال� �ب� �ن ��زي ��ن وال� �ك� �ه ��رب ��اء
وس��وف تترك باقي االصالحات؟
وضرورة ان نفكر في زيادة انتاج
ال�ن�ف��ط وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ص�ن��اع��ات
النفطية ون�ل�ت�ف��ت ال��ى االي� ��رادات
االس �ت �ث �م��اري��ة اول ق � ��رار ت�ت�خ��ذه
ال �ح �ك��وم��ة ه ��و اق �ت��راح �ن��ا ب �ش��أن
وض��ع ال��رج��ل املناسب ف��ي املكان
امل �ن��اس��ب وال �ك �ف��اءات وال�ح�ك��وم��ة
بحاجة ان تجلس مع نفسها.
 ع��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ل��م اودذك� � ��ر االس� � � ��م ل� �ك ��ن ه� � ��ذه م �ش �ك �ل��ة
حقيقية وأرسلنا لرئيس الوزراء
بأن الشركات املخالفة ال تعطوها
م� �ن ��اق� �ص ��ات وات� �ب� �ل� �ش� �ن ��ا ف �ي �ه��ا.
وح �ت��ى ب�ل�غ�ن��ا ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
وال� � �خ �ل��اص أن وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
يتحمل املسؤولية اذا تمت ترسية
امل �ن��اق �ص��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ش �خ��ص.
ويفترض اننا احلناها الى لجنة
حماية املال العام ويفترض على
الوزير عدم ترسية املناقصة على
ه��ذه الشركة وأي شركة متعثرة
وع � �ل � �ي � �ه ��ا م � �خ� ��ال � �ف� ��ات م� � ��ن ق �ب��ل
الديوان يجب أال ترسى عليها أي
مناقصة.
 ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ن��ري��دت� �ع� �ه ��دا ح �ك ��وم �ي ��ا ل �ل �ت ��وق ��ف ع��ن
ال �ت�ع��اق��د م��ع ه ��ذه ال �ش��رك��ة لحني
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق واي �ض��ا
جميع ال ��وزراء وق�ع��وا ع�ق��ودا مع
ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ف� ��أرج� ��و م��راج �ع��ة
ذل ��ك واالن ه �ن��اك ع�ق��د ف��ي وزارة
ال �ت �ج��ارة ول�ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت��ه
السياسية.
 وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ةد.ي��وس��ف العلي :التأهيل ت��م من
قبل لجنة امل�ن��اق�ص��ات وبالتالي
ل� �ي ��س ل ��دي� �ن ��ا م �ش �ك �ل��ة ف � ��ي ع ��دم
التعاقد مع شركة تحوم حولها
ال�ش�ب�ه��ات ل�ك��ن ف��ي امل�ق��اب��ل ارج��و
من لجنة حماية املال العام سرعة
االن �ت �ه��اء م ��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق ح �ت��ى ال
ي �ت �ع �ط��ل ع �م��ل ال � � � ��وزارة وت��أخ �ي��ر
ال�ب�ن�ي��ة التحتية وارج� ��و ان �ج��ازه
خالل فترة قصيرة.
 د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي:التحقيق يحتاج ف�ت��رة ويصوت
عليه املجلس واتعهد بأنه خالل
ش�ه��ر م��ن ال �ي��وم ب��إن�ج��از التقرير
ع��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق وس� ��وف اوج� ��ه لك
كتابا رسميا بوقف التعاقد مع
ه� ��ذه ال �ش��رك��ة وأت �م �ن��ى م ��ن ب��اب
التعاون أن يكون شهرا من تاريخ
اليوم.
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف :ع �ل��ىال � � � ��وزارات ال� �ت ��ي ل��دي �ه��ا ش��رك��ات

الطريجي :نتعهد
برفع التقرير قبل
الجلسة المقبلة
وعلى الوزير عدم
التوقيع مع هذه
الشركة

فيصل الكندري

متعثرة ماليا او هناك مخالفات
فعلي ال � ��وزارات اس�ت�ب�ع��اده��ا من
تلقاء نفسها.
 خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح :أي ش��رك��ةعليها مخالفات مالية او متعثرة
ن�خ��رج�ه��ا ون�ب�ع��ده��ا ل�ي�ك��ون ذل��ك
قرارا فاعال نافذا.
 ح �م��ود ال� �ح� �م ��دان :ع �ل��ى ذك��رموضوع املناقصات فقد تقدمنا
ب� ��اق � �ت� ��راح ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
املناقصات بأن اي متعثر ال يكون
ل��ه نصيب ف��ي مناقصة ثانية او
ثالثة.
 م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج :ل� ��م ي�ت��ماالتفاق على املدة هل هي اسبوع
ام شهر؟
 وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ةيوسف العلي :مدة الشهر كثيرة
حتى ال يتأخر القرار النهائي.
 -ع��دن��ان عبدالصمد :يفترض

أنس الصالح

ع� �ل ��ى ال� � � � � ��وزارة م � �ج� ��رد امل ��واف� �ق ��ة
ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ة ي��ذه��ب ك�ت��اب من
امل� �ج� �ل ��س وال ت �ت �ع �ل��ق ال �ق �ض �ي��ة
بقضية شهر او شهرين.
 مرزوق الغانم :هذه التوصيةعامة.
 وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ةد.ي � � ��وس � � ��ف ال� � �ع� � �ل � ��ي :امل � ��وض � ��وع
م ��وض ��وع م �ن��اق �ص��ة ول �ي��س ق ��رار
وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وط �ل �ب��ي ه ��و م��ا
ي �س �ن��دن��ي ف� ��ي ال� � ��رد ع �ل ��ى ل�ج�ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات وخ��ل ن�ف�ت��رض ج��دال
ان االخ��وان في املال العام انتهوا
ال��ى ع��دم وج ��ود م�خ��ال�ف��ات فلكي
نتحصن م��ن اي م�خ��ال�ف��ات اق��ول
ننجز التقرير ف��ي ف�ت��رة معقولة
ولتكن اسبوعني.
 خلف دميثير :مجلس األم��ةليس مخفرا او جهة قضائية فاذا
ك��ان��ت ه �ن��اك ش��رك��ة ب �ه��ذا الشكل

فلتذهب الى القضاء والنيابة.
 م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ح � �ت ��ى الن �خ��ال��ف امل � ��ادة  50م��ن ال��دس �ت��ور
ن��رف��ع ه��ذا ال �ق��رار بشكل توصية
وعلى الوزير تنفيذها.
 د .عبدالله الطريجي :نتعهدب� ��رف� ��ع ال � �ت � �ق ��ري ��ر ق � �ب ��ل ال �ج �ل �س��ة
ال �ق��ادم��ة وم�ث�ل�م��ا ت �ع��اون��ا فعلى
ال ��وزي ��ر اي �ض��ا وي �ل �ت��زم وي�ت�ع�ه��د
بعدم التوقيع مع هذه الشركة.
 وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة:نحن اي�ض��ا س��وف ننتظر تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ول � ��ن ارس� � ��ل إل � ��ى ل�ج�ن��ة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وات� �ع� �ه ��د ب��ان �ت �ظ��ار
نتائج التحقيق.
 عدنان عبدالصمد :الحكومةاآلن م� �خ ��ال� �ف ��ة ل�ل�ائ� �ح ��ة ف �ه �ن��اك
توصية ف��ام��ا ان تنفذ التوصية
ال �س��اب �ق��ة او ت� ��رد ع �ل��ى امل�ج�ل��س
ب�ع��دم التنفيذ وم �ب��ررات الرفض

وال � � � ��وزي � � � ��ر ي � �ت � �ح � �م ��ل ال� �ت� �ب� �ع� �ي ��ة
السياسية.
 م��رزوق ال�غ��ان��م :اق�ت��رح احالةالرسالة الرابعة الى اللجنة املالية
وت��رف��ق م��ع تقرير اللجنة املالية
بشأن االصالحات والدعومات.
(موافقة عامة)
 ف� �ي� �ص ��ل ال � � �ك � � �ن� � ��دري :ه� �ن ��اكمخالفات متضخمة ف��ي القطاع
ال � �ن � �ف � �ط� ��ي ون� � �ف � ��س امل�ل��اح � �ظ� ��ات
وه��در امل�ل�ي��ارات واآلن يساومون
املوظفني على امل��زاي��ا ام��ا تطبيق
البديل االستراتيجي او حرمانهم
من مزاياهم.
تحدثوا ع��ن ال��وف��ر االداري في
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وت ��رك ��وا ال��وف��ر
ف��ي ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي ل�ك��ن ي��ري��دون
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الطريجي :سأقدم استجوابا من محورين
إلى الصبيح غدا
أع� � �ل � ��ن ال � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب� ��د ال� �ل ��ه
ال � �ط ��ري � �ج ��ي أن � � ��ه ب � �ص � ��دد ت �ق��دي��م
اس� �ت� �ج ��واب إل� ��ى وزي� � ��رة ال �ش ��ؤون
ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح غ ��دا ال�خ�م�ي��س من
م�ح��وري��ن م�ش�ي��را إل��ى أن ال��وزي��رة
ال� �ص� �ب� �ي ��ح ت� �ج ��اه� �ل ��ت ت� �ح ��ذي ��رات
س ��اب� �ق ��ة ب �م� �س ��اء ل� �ت �ه ��ا ول� � ��م ي �ع��د
أم��ام��ه س��وى استخدام ه��ذه األداة
الدستورية.
وأض��اف ف��ي تصريح صحافي
أم� � � � ��س أن امل � � � �ح� � � ��ور األول ه ��و

ال� �ت� �ق ��اع ��س ع � ��ن ت �ط �ب �ي��ق أح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون وال� ��وق� ��وف أم � ��ام ال�ف�ت�ن��ة
ال � �ط� ��ائ � �ف � �ي� ��ة وف� � � � ��ق م� �ق� �ت� �ض� �ي ��ات
املسؤولية ال��وزاري��ة فيما املحور
ال�ث��ان��ي يتعلق ب��امل��وق��ف السلبي
ت�ج��اه اإلس� ��اءة إل��ى مجلس األم��ة
دون مبرر س��وى االن�ص�ي��اع لهذه
اإلساءة.
وذك��ر الطريجي أن استجوابه
ي �ن �ط �ل��ق م ��ن ع � ��دم ق� �ي ��ام ال ��وزي ��رة
ال� �ص� �ب� �ي ��ح ب� ��ات � �خ� ��اذ اج� ��راءات � �ه� ��ا

القانونية حيال قيادي في الوزارة
ق � � ��ام ب� �ن� �ش ��ر ت � �غ� ��ري� ��دات ط��ائ �ف �ي��ة
مسيئة رغم محاولة هذا القيادي
تقديم تبريرات غير منطقية لها.
وق� � � ��ال  :أم� � � ��ام ه� � ��ذا ال �ت �ج��اه��ل
وال � � �ت � ��راخ � ��ي م � ��ن ق � �ب� ��ل ال � ��وزي � ��رة
الصبيح ك��ان ل��زام��ا علينا القيام
ب �م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا ت �ن �ف �ي��ذا لقسمنا
الدستوري وكي ال يكون سكوتنا
مبررا لآلخرين بتكرار اإلس��اءات
إلى ثوابتنا الدينية.

وع� � ��ن م ��وق� �ف ��ه م� ��ن اس� �ت� �ج ��واب
الوزيرة الصبيح املقرر اليوم قال
الطريجي :سأستمع إل��ى النائب
ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور وم � ��ن ث� ��م ردود
الوزيرة الصبيح على استجوابها
ألق � ��رر م��وق �ف��ا س �ي��اس �ي��ا م ��ن ه��ذه
امل� � �س � ��اء ل � ��ة م� �ض� �ي� �ف ��ا :أي � � ��ا ك ��ان ��ت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت ��ي س�ي�ن�ت�ه��ي إل�ي�ه��ا
اس �ت �ج��واب ع��اش��ور ف��إن�ن��ي ذاه��ب
إلى استجواب الصبيح الخميس
ما دامت مبررات املساءلة قائمة.

وزير التجارة:
لن أرسله إلى
لجنة المناقصات
وأتعهد بانتظار
نتائج التحقيق
عبدالصمد:
الحكومة اآلن
مخالفة لالئحة
والوزير يتحمل
التبعية السياسية
الكندري :موظفو
النفط يتعرضون
للمساومة إما
تطبيق البديل
االستراتيجي
عليهم وإما
حرمانهم من
المزايا
حمدان العازمي:
أتمنى رؤية نتائج
لجان التحقيق في
النفط والجمارك
والحيازات الزراعية
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إحالة توصيات «البدون» إلى الحكومة
بعد الموافقة عليها
تتمة المنشور ص07
استمرار التجاوز في العقود.
م� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ارات ت� � � ��ذه� � � ��ب ه� � �ب � ��اء
وت� �ت� �ح ��دث ��ون ع� ��ن ال � ��وف � ��ر! ه �ن��اك
منصتا حفر لم تعمال منذ فترة
وضحكوا علينا.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ات �م �ن��ىان ارى ن �ت��ائ��ج ل �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي ال�ن�ف��ط وال �ج �م��ارك وال�ح�ي��ازة
ال��زراع�ي��ة ومكتب االس�ت�ث�م��ار في
لندن ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة حددنا
مهلتها اكثر من مرة فهل الهدف
كان مديرة الهيئة؟!
وك��ذل��ك م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار في
لندن لم نر نتيجة للتحقيق واي
اسم يكون في طلب تشكيل لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال ي �ت��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة
اللجنة وه��ل اص�ب��ح ه��دف لجان
التحقيق االبتزاز؟!
 وزي ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح:سرعة اخذ اجراءات اصالح مالي
واقتصادي وان تكون اصالحات
فاعلة حتى تتماشى اي تأثيرات
ف � �ي � �م� ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق اي ض� � � � ��رر ف��ي
ال�ت�ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��ان��ي امل�ص��رف��ي
وق��رار مجلس ال��وزراء امس حول
ال ��ورق ��ة ذات امل� �ح ��اور ال �س �ت��ة وال
ي�م�ك��ن تنفيذها م��ن دون ت�ع��اون
املجلس املوقر.
بالنسبة لرسالة النائب فيصل
ال�ك�ن��دري ب�ش��أن ال�ق�ط��اع النفطي
فأقول سوف يتم هذا االمر هناك
لجنة ليست من القطاع النفطي
وم��وك��ل اليها تسوية مالحظات
ديوان املحاسبة وهو جهاز نجله
ونقدره.
وارجو شطب اسماء الشركات.
وب ��ال �ن �س �ب ��ة مل� ��زاي� ��ا ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف ��ي ال �ن �ف��ط ف ��أؤك ��د ان ال �ح �ك��وم��ة
ترعى اهتماما كبيرا في القطاع
ال �ن �ف �ط ��ي ك� �م ��ا ت� ��رع� ��ى اه �ت �م��ام��ا
بباقي موظفي ال��دول��ة وم��ا طلب
م� ��ن م ��وظ� �ف ��ي ال� �ن� �ف ��ط ه� ��و ن�ف�س��ه
م��ا ط�ل��ب م��ن ب��اق��ي ال�ع��ام�ل�ين وال
يقتصر على موظفي النفط فقط.
ف � �ه� ��و ق� � �ط � ��اع داخ� � � � ��ل ال� �ج� �س ��م
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ون� � �ق � ��ف م� � ��ع ج �م �ي��ع
م��وظ�ف��ي ال��دول��ة ب�م�س��اف��ة واح��دة
وس ��وف ت�ح��اط لجنة امل�ي��زان�ي��ات
ب �ك��ل االص �ل��اح � ��ات وامل�ل�اح� �ظ ��ات
الواردة في تقارير الديوان.
ونتائج التحقيق واملستندات
كلها ستوضع امام لجة التدقيق
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ال ت�ت�ب��ع ال�ق�ط��اع
النفطي.
االسئلة
انتقل املجلس الى مناقشة بند
االسئلة

وزير المالية :ورقة
اإلصالح االقتصادي
ال يمكن تنفيذها
من دون تعاون
المجلس
عبدالصمد :لماذا
تبيع الحكومة
الشركات الرابحة؟
د .بدر العيسى

س � � � � � � � ��ؤال ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ع � � ��دن � � ��ان
عبدالصمد لوزير املالية الفادته
ع � � ��ن اج� � � � � � � � ��راءات ب� � �ي � ��ع ال � �ش� ��رك� ��ة
الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
 عدنان عبدالصمد :قضية بيعالشركات الرابحة مل��اذا الحكومة
ت � �ب � �ي � �ع � �ه� ��ا؟! ب� � ��ل ي � �ف � �ت� ��رض ب �ي��ع
الشركات الخاسرة فقمنا بابالغ
وزي ��ر امل��ال �ي��ة واوق� ��ف ال�ب�ي��ع وت��م
بيعها وف��ق آلية جديدة وحققت
ارب ��اح ��ا اك �ث��ر ل �ك��ن مل� ��اذا نبيعها
اص �ل�ا وه� ��ي راب� �ح ��ة ي �ف �ت��رض ان
ت�ت�ج��ه ال�ح�ك��وم��ة ل�ب�ي��ع ال�ش��رك��ات
من خالل هيئة االستثمار.
لالسف اص��درن��ا ق��وان�ين تعدل
وتجهض قانون الخصخصة.
 -وزي ��ر امل��ال �ي��ة ان ��س ال�ص��ال��ح:

أحمد مطيع

ه� �ن ��اك ت ��وج ��ه دائ� �م ��ا ب � ��أال ت �ك��ون
ال � �ش� ��رك� ��ات م� �م� �ل ��وك ��ة م � ��ن خ�ل�ال
ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � � �ع� � ��ام وق � � ��ررن � � ��ا ب �ي��ع
ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات ال��راب �ح��ة وغ�ي��ر
ال ��راب� �ح ��ة ه� ��ذه ال �ش��رك��ة ت �ح��دي��دا
فمجلس ادارة الهيئة وبتخطيط
م� ��ن م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ف��االت �ج��اه
ه� ��و ال �ت �خ �ص �ي��ص وف� � ��ق ق ��ان ��ون
التخصيص لكن يبقى ان البيع
ي �ت��م ب�ش�ف��اف�ي��ة م �ن��ذ ال�ت�س�ع�ي�ن��ات
بعنا اكثر من  54شركة وكل مرة
نطور اآللية واالج ��راءات فجميع
الشركات تطرح في مزاد علني او
اكتتاب عام.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ال��ى وزي��ر امل��واص�لات ب�ش��أن عدم
الوفاء بالعهد التي تمت املوافقة

ع�ل�ي�ه��ا ب �ش��أن ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية.
 د .يوسف ال��زل��زل��ة :كانت منامل �ف �ت��رض ان ت �ق��وم ه� ��ذه ال�ج�ه��ة
التي اعطيت لها املبالغ ان تطور
الخطوط الجوية الكويتية فهناك
اك�ث��ر م��ن ش��رك��ة خدماتها افضل
واسلوبها افضل وعلى ما يبدو
ان الشركة تريد ان يصل الناس
ل�ح��ال��ة ال �ي��أس وه �ن��اك م��وظ�ف��ون
ذوو خ�ب��رة وك�ف��اءة ويفترض ان
ي��وض �ع��وا ف��ي االم ��اك ��ن ال�ق�ي��ادي��ة
املؤهلني لها ولكن اتوا بالوافدين
وسكنوهم في مواقعهم.
ول� � ��ذل� � ��ك ط� �ل� �ب ��ت م� � ��ن ال � ��وزي � ��ر
واوص��ى الشركة بأن يكون هناك
اج��راء قانوني واض��ح ف��ي تعيني

الهاجري :لن نقبل المساس
بحقوق موظفي القطاع النفطي
ح � � � � � ��ذر ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب م � ��اض � ��ي
ال�ه��اج��ري م��ن امل�س��اس بحقوق
ومكتسبات العاملني بالقطاع
ال� �ن� �ف� �ط ��ي م� � �ش � ��ددا ع � �ل ��ى ع ��دم
امل � �س� ��اوم� ��ة ب �ح �ق��وق �ه ��م س � ��واء
روات � �ب � �ه � ��م او م� �م� �ي ��زات� �ه ��م او
ب ��دالت� �ه ��م أو ح� �ت ��ى روات� �ب� �ه ��م
األساسية .
ورف � � � � � � ��ض ال � � � �ه� � � ��اج� � � ��ري ف ��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن ي�ط�ل��ب
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة أن��س ال�ص��ال��ح خ�لال
لقائه م��ع النقابات والعاملني

ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي أن يقبلوا
بتطبيق البديل االستراتيجي
وإال س � � ��وف ي � �ف � ��رض ع �ل �ي �ه��م
 ١١م �ط �ل �ب��ا م �ن �ه��ا خ�ص�خ�ص��ة
ال� �ق� �ط ��اع وه � � ��ذا م� ��ا ل� ��ن ن�ق�ب�ل��ه
ج� �م� �ل ��ة وت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ،م �خ��اط �ب��ا
الوزير الصالح بقوله :لن نقبل
ب�م�خ�ط��ط ب �ي��ع امل � ��ورد ال��وح�ي��د
الق � �ت � �ص ��اد ال � ��دول � ��ة م � ��ن خ�ل�ال
خ �ص �خ �ص��ة ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ول ��ن ن�س�م��ح ل��ك ب�ج�ع��ل جميع
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ك� �ب ��ش ف � � � ��داء ل �ه ��ذا
املخطط.
وأض ��اف  :ي��ا معالي ال��وزي��ر

ال أح� ��د ي ��ورط ��ك وي �ض �ع��ك ف��ي
م ��وق ��ف ال ت �ح �س��د ع �ل �ي��ه وق ��د
ت �ك��ون ف ��ي م��وع��د م ��ع ن�ه��اي�ت��ك
ال�س�ي��اس�ي��ة ف�ل��ن نقبل امل�س��اس
ب��ال �ع��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ه � ��ذا ال �ق �ط��اع
ال� �ح� �ي ��وي امل� �ه ��م الف� �ت ��ا إل � ��ى أن
تطبيق البديل عليهم سيجمد
روات �ب �ه��م وج�م�ي��ع ام�ت�ي��ازات�ه��م
حتى سن التقاعد وه��ذا نكران
وج�ح��ود للعاملني ف��ي القطاع
ال يمكن القبول به.

الكويتيني في املناصب القيادية
وم� ��ن امل �ف �ت��رض ان ي� �ك ��ون ه �ن��اك
ت �ش �ج �ي��ع ال � �ك � �ف� ��اءات ال �ك��وي �ت �ي��ة
وي � � �ج� � ��ب ان ت � �ص � �ح� ��ح اوض � � � ��اع
ال�ك��وي�ت�ي��ة وي �ح��دد ال��وزي��ر لجنة
م�ح��اي��دة ت�ق��وم بمتابعة م��ا فعل
في قضايا املواقع القيادية حتى
يعطي كل ذي حق حقه.
س��ؤال ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة ع �م��ا اذا ك��ان��ت
ال � � � ��وزارة ق ��د ت �ل �ق��ت م ��ن اي ج�ه��ة
رسمية يفيد بأن شركة اكساكت
ق � ��د اص� � � � ��درت االف ال � �ش � �ه� ��ادات
الوهمية ملواطنني خليجيني.
 ك��ام��ل ال �ع��وض��ي :ت ��م اص ��دار 1273ش�ه��ادة م ��زورة الم��ارات�ي�ين
و 287ملواطنني كويتيني والوزير
ي� �ق ��ول ل� ��م ي �ت �ل �ق��ى خ �ط ��اب ��ا ب �ه��ذا
الشأن من الشركة.
 وزي��ر التربية وزي��ر التعليمد .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى :ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالشهادات الوهمية لنيوز ويك
 فقد طلعنا  260اسما يعملونف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ب �ح��دود 90
 ٪وأحلناهم الى النيابة وال احد
منهم يعمل ف��ي جامعة الكويت
وكلهم في القطاع الخاص.
 س�ل�ط��ان اللغيصم :محافظةالجهراء تعاني من نقص شديد
م��ن ه ��ذه ال �خ��دم��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة في
ف �ت��ح اف� ��رع ل�ل�م�ع��اه��د ال�ت��دري�ب�ي��ة
ووافانا الوزير بأن خطة التعليم
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ه� ��ي ان � �ش� ��اء م�ع�ه��د
متخصصة ومجمع مهم وحيوي
ول �ك��ن ل�لاس��ف ال��وع��ود ه ��ذه ت��دل
ع� �ل ��ى ض� �ع ��ف االداء ال �ح �ك��وم��ي
ومل� � � � � ��اذا امل� � � �ش � � ��روع ي� �س� �ت� �غ ��رق 6

التتمة ص09

الزلزلة :يجب
تصحيح أوضاع
مؤسسة الخطوط
الكويتية ومتابعة
قضية المناصب
القيادية
العوضي :تم إصدار
 1273شهادة
مزورة إلماراتيين
و 287لموظفين
كويتيين
وزير التربية:
كشفنا عن
 260اسما من
أصحاب الشهادات
الوهمية
وأحلناهم للنيابة
وكلهم يعملون
في القطاع الخاص
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إرجاء طلب تشكيل لجنة تحقيق
في تعيينات الجمارك والنفط أسبوعين
تتمة المنشور ص08
سنوات فمن املفترض ان مثل هذا
امل �ش ��روع ال �ح �ي��وي ي�ت��م االن�ت�ه��اء
منه في سنتني.
 وزي��ر التربية :نحن مهتمونف��ي ه��ذه القضية ون�ح��ن تقدمنا
ملشروع قانون للجنة التعليمية
ن�ط�ل��ب ف �ي��ه ف �ت��ح اف� ��رع للجامعة
وامل �ع �ه ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ف ��ي ج�م�ي��ع
محافظة الكويت.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :اج��اب��اتالوزير لم تكن مقنعة بخصوص
بعض الشكاوى الخاصة بأفرع
البلدية نريد معالجة م��ن مكتب
ل�لاس��راع ف��ي االس�ئ�ل��ة وادراج �ه��ا
ضمن ج��دول االع�م��ال الن مجمل
االسئلة هذه قديمة.
ت ��رف ��ع ال �ج �ل �س��ة ن �ص��ف س��اع��ة
للصالة.
اس�ت��أن��ف رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�س��اع��ة
 12.55ظهرا.
الحصانة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
تقرير اللجنة التشريعية بشأن
رف � � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع� � ��ن ال � �ن ��ائ ��ب
د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش � � �ت� � ��ي ف��ي
ال �ق �ض �ي��ة  2016/10ح �ص��ر أم��ن
دول� ��ة وال �ث��ان��ي ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق��م
 2016/32ب��اإلس��اءة ال��ى القضاة
في قضية خلية العبدلي واآلخر
ب � �ش ��أن ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات امل� �ت� �ك ��ررة
وامل �س �ي �ئ��ة ال� ��ى امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هلي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت
مباشرة؟
 22من ( 34موافقة)
س� � �ن � ��ذه � ��ب ال� � � � ��ى ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت
مباشرة.
وتال الرئيس طلبا بالتصويت
نداء باالسم هل يوافق املجلس؟
(موافقة عامة)
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ه� ��ي التعتبر فقط رفع حصانة بل اآلخ
ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي أس� � ��اء ال��ى
املجلس.
 حمدان العازمي :عبدالحميدأج��ج ال�ش��ارع الكويتي ويفترض
ان يكون النداء باالسم.
 حمود الحمدان :املقصود كانأن ال��رج��ل ت�م��ادى واآلن تكلم عن
السعودية والبحرين.
 روض��ان ال��روض��ان :الحكومةطلبت رفع الحصانة وأتى كتاب
من النائب العام واللجنة أصدرت
تقريرها واآلن نصوت عليه وال
تملك الحكومة سحب الجنسية
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اللغيصم :محافظة
الجهراء تعاني من
نقص شديد في
المعاهد التدريبية

عادل الخرافي

فهو كويتي بالتأسيس.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ن�ح��ن نعملوفق الدستور والقانون وال نملك
إال أن نسير وفقهما ورفعنا طلب
رفع الحصانة الى املجلس ونحن
سنصوت مع رفع الحصانة،.
 عادل الخرافي :كان املفروضاليوم نحكي.
 الرئيس مرزوق الغانم :األمرواض� � � ��ح وامل � �ج � �ل� ��س ق� � ��ام ب� � ��دوره
وأصدر بيانات واآلن نصوت وال
أحد يصور أن الحكومة مقصرة
أو املجلس مقصر.
 حمود الحمدان :االن مصرحاآلن ف � ��ي ج� �ن� �ي ��ف م � �ن� ��ذ  4أي � ��ام
والحكومة تتحرك بعد فترة.
 مبارك الحريص (عن املقرر):ط�ل��ب رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن دش�ت��ي

الحريجي :إجابات
الوزير لم تكن
مقنعة بخصوص
بعض الشكاوى
الخاصة بأفرع
البلدية

الشيخ محمد العبدالله

ف ��ي  2016/10ح ��ق أم� ��ن ال ��دول ��ة
ح�ي��ث أس ��اء ال��ى اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف� ��ي ق� �ن ��اة إخ �ب ��اري ��ة
ووف � ��ق ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ي�ح��اس��ب
بالسجن  3س�ن��وات .الواقعة هي
م ��داخ� �ل ��ة ع �ل��ى ق� �ن ��اة االخ� �ب ��اري ��ة
ال� �س ��وري ��ة وت �ض �م �ن��ت ال �ع �ب��ارات
ال � ��ى ت �ح �م��ل ت � �ط� ��اوالت وإس� � ��اءة
ال� � ��ى امل� �م� �ل� �ك ��ة وأدى ال� � ��ى ت��وت��ر
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ق��د ي �ك��ون ال ��ى قطع
العالقات بني البلدين.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:يجري التصويت واملوافق موافق
على رفع الحصانة والعكس.
وج � � � ��رى ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت وك� ��ان� ��ت
النتيجة كالتالي:
م��واف�ق��ون  38وغير موافقني 5
والحضور .43

تصويت نيابي على حصانة دشتي بشأن إساءته للقضاة

اذا ترفع الحصانة عن النائب
دش �ت��ي وي �ب �ل��غ ال� �ق ��رار ال ��ى وزي��ر
ال �ع��دل فيما يخص اإلس ��اءة الى
اململكة العربية السعودية.
ال�ق�ض�ي��ة رق��م  2016/32بشأن
اإلس� ��اءة ال��ي ال�ق�ض��اة ف��ي قضية
خ �ل �ي��ة ال� �ع� �ب ��دل ��ي ف� �ه ��و ن� �ش ��ر ف��ي
ت �غ ��ري��دة ع �ل��ى ح �س��اب��ه ال �خ��اص
ي � �س� ��يء ال� � ��ى ال � �ق � �ض� ��اة وواف � �ق� ��ت
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � ��إج� � �م � ��اع اع� �ض ��ائ� �ه ��ا
ال �ح��اض��ري��ن .وج� ��رى ال�ت�ص��وي��ت
برفع األيدي وكانت النتيجة:
موافقون  39والحضور .44
اذا موافقة على رفع الحصانة.
 علي الخميس :من الضروريعلى ال�ن��واب أن يعلموا م��اذا قال
عن السلطة القضائية.
 -س�ع��دون ح�م��اد :ال�ي��وم رفعنا

الحصانة عن دشتي.
 ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:م � ��ا ق � ��د ي � �ث� ��ار م � ��ن ع� � ��دم وض � ��وح
االج� � � ��راءات ن�ط�ل��ب م ��ن م�ع��ال�ي�ك��م
اع��ادة التصويت حتى يقطع أي
دابر بعد ذلك.
وج ��رى اع ��ادة ال�ت�ص��وي��ت على
رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن دش� �ت ��ي ف��ي
االس � ��اءة ال ��ى ال �س �ع��ودي��ة وك��ان��ت
النتيجة:
م��واف�ق��ون  41وغير موافقني 5
والحضور .46
اذا موافقة على رقع الحصانة
 فيصل الكندري :أحترم املادة 50م��ن ال��دس�ت��ور ون �ق��در القضاء
ال � � �ع� � ��ادل ن� �ت ��وج ��ه ال � � ��ى ال� �ق� �ض ��اء
بسرعة البت في الحكم في قضية
عبدالحميد دشتي.
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ات
البدون
انتقل املجلس إل��ى التصويت
ع� �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات امل � �ق ��دم ��ة م��ن
األع � �ض� ��اء وج � � ��اءت ال �ت��وص �ي��ات
كالتالي:
االخ ال� �ك ��ري ��م رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االمة املوقر
تحية وبعد
ن� � �ت� � �ق � ��دم ل � �ل � �م � �ج � �ل� ��س امل � ��وق � ��ر
بالتوصيات التالية بخصوص
موضوع غير محددي الجنسية
إلحالتها للحكومة املوقرة وهي:
 - 1ت � �ج � �ن � �ي� ��س امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن
م �ن �ه��م خ� ��اص� ��ة أب � �ن� ��اء ال� �ش� �ه ��داء
وأب �ن��اء أق ��ارب الكويتيني وأب�ن��اء
العسكريني وحملة إحصاء .1965
 - 2ص��رف البطاقة األمنية ملن
ل��م ي�ش�م�ل�ه��م ال�ت�ج�ن�ي��س حسبما

التتمة ص10

العمر :أميرنا قائد
اإلنسانية ويجب أن
تلتفت الحكومة
للحاالت اإلنسانية
للبدون
أبل :اتفقنا مع
الحكومة لالنتهاء
من قانون تعيين
القيادات

10

مضبطة
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إقرار قانون حقوق المسنين في مداولتيه
األولى والثانية
تتمة المنشور ص09
ورد في البند ( )1من غير محددي
الجنسية مما يخولهم للحصول
ع �ل��ى ك��اف��ة ح �ق��وق �ه��م اإلن �س��ان �ي��ة
واالجتماعية األساسية.
 - 3إع� �ط ��ائ� �ه ��م األول� � ��وي� � ��ة ف��ي
التعيني في املؤسسات العسكرية
وال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
بعد الكويتيني.
 - 4إع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ق �ي��ود
األم �ن �ي��ة امل ��وج ��ودة واق �ت �ص��اره��ا
على ال�ف��رد نفسه وع��دم تحميله
أي قيود أمنية موجودة على أحد
أفراد أسرته أو أقاربه.
 - 5حق الحصول على شهادة
امليالد أو الوفاة.
 - 6ح ��ق ال�ت �س�ه �ي��ل ل�ل�ح�ص��ول
ع �ل��ي ع� �ق ��ود ال� � � ��زواج أو ال �ط�ل�اق
واملصادقة على وثائق الوصايا
واإلرث.
 - 7حق الحصول على رخص
ق � �ي ��ادة ال � �س � �ي ��ارات وف� �ق ��ا ل�ل�ن�ظ��م
املتبعة.
 - 8ح� ��ق ال �ت �ع �ل �ي��م وال ��رع ��اي ��ة
الصحية وحقوق االعاقة.
وت �ك �ل �ي ��ف ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� ��واف� ��اة
امل� �ج� �ل ��س ب �ت �ق��ري��ر ب� �ش ��أن م� ��ا ت��م
التنفيذ خالل ثالثة أشهر.
 روض � � � � � � � � � � ��ان ال � � � � � ��روض � � � � � ��ان:التوصيات موجبة ولفت نظري
تجنيس أق ��ارب الكويتيني فهي
توصية غير منطقية فمثال ابن
خالته مصري فهل تجنسه؟
 عسكر ال �ع �ن��زي :ن�ح��ن نتكلمع��ن ف�ئ��ة غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية
فقط.
 ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:ف� �ي� �م ��ا ي � �خ� ��ص ط � �ل� ��ب امل� �ن ��اق� �ش ��ة
ه � ��ذا ف��ال �ح �ك��وم��ة ت ��ؤك ��د أن ه��ذه
ال �ق �ض �ي��ة ع �ل��ى رأس أول��وي��ات �ن��ا
ونسعى ونعمل م��ن أج��ل توفير
االمكانات املتاحة من أجل سرعة
ال�ح��ل إال أن ال�ت��وص�ي��ات يصعب
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة امل ��واف� �ق ��ة عليها
خشية م��ن ع��دم التنفيذ .واذا تم
التصويت عليها فسوف نمتنع
او ن��رف��ض ال�ت�ص��وي��ت م��ا ل��م يتم
تعديلها.
ج � �م� ��ال ال � �ع � �م ��ر :م � ��ن ي �س �ت �ح��ق
التجنيس فليجنس لكن أميرنا
قائد العمل االنساني واذا كانت
هناك اج��راءات فنعم ولكن يجب
ان ت� �ل� �ف ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ل� �ح ��االت
االنسانية.
 ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال� � �ت � ��ي ق � ��رئ � ��ت م��ن
ق �ب��ل األم� �ي��ن ال� �ع ��ام م ��ن ال �ص �ع��ب
تنفيذها الننا ملتزمون بتنفيذ
ال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ي ن�ص��وت عليها

الكندري :نريد
تعاونا مع
الحكومة فهذا
غير معقول
الزلزلة :هناك
أحداث جسام في
القطاع النفطي
يجب معالجتها
الوزير يعقوب الصانع مع النائب علي الخميس

باملوافقة.
واج � � ��رى امل �ج �ل ��س ال �ت �ص��وي��ت
ع� �ل ��ى ت ��وص � �ي ��ات غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية
الحضور33 :
موافقة28 :
غير موافقة0 :
م � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات
وتتحول الى الحكومة.
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط �ل��ب
م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون امل�س�ن�ين وواف ��ق
على احالة الخطاب االميري الى
الحكومة مباشرة.
ام � � � � ��ا م� � �خ� � �ص� � �ص � ��ات ال � � �ع �ل��اج
ب ��ال� �خ ��ارج ف �س �ي �ك��ون ف ��ي ج�ل�س��ة
ال� �ي ��وم وت�ل��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط�ل��ب
تشكيل لجنة تحقيق بخصوص
التعيينات التي تمت مؤخرا في

خليل أبل

د .يوسف الزلزلة

االدارة العامة للجمارك.
 وزي ��ر امل��ال �ي��ة :وم��ن امل ��ادة 76لالئحة نطلب التأجيل اسبوعني.
 ال �غ��ان��م :وم ��ن ال��دس �ت��ور يتمالتأجيل للحكومة اسبوعني.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ن� ��رج� ��و م��نالزمالء رفع قانون القيادات حتى
ال نقع في هذه املشاكل.
 خليل عبدالله :نحن في لجنةتنمية امل��وارد حددنا ب��أن قانون
القيادات والبديل االستراتيجي
م ��ن اول � ��وي � ��ات ال �ل �ج �ن��ة وات �ف �ق �ن��ا
م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ب��اج �ت �م��اع ق��ري��ب
ل �ل�ان � �ت � �ه� ��اء م� � ��ن ق� � ��ان� � ��ون ت �ع �ي�ين
القيادات النه ذو اهمية كبيرة.
وت� � �ل� ��ا االم� � �ي� � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ط �ل �ب��ا
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ح ��ول
مخالفات وت�ج��اوزات وتعيينات

شركة نفط الكويت.
 وزير املالية :الحكومة تطلبتأجيال اسبوعني وفقا للمادة 76
من الالئحة الداخلية.
 ال � �غ� ��ان� ��م :ي� �س� �ت� �ج ��اب ل �ط �ل��بالحكومة.
 فيصل الكندري :نريد تعاونامن الحكومة هذا غير معقول.
 وزي � � � � ��ر امل � ��ال � � �ي � ��ة :ال � �ت � �ع� ��اونت�ن�ظ�م��ه ال�ل�ائ �ح��ة الن ه ��ذا ال�ب�ن��د
غ �ي��ر م � ��درج ف ��ي ج � ��دول االع �م ��ال
ودي��وان املحاسبة يكشف الكثير
م��ن ال�ت�ج��اوزات ون�ح��ن واملجلس
م � � �ت � � �ع� � ��اون� � ��ون وم � � � � ��ن ال�ل��ائ � �ح� ��ة
والدستور.
 يوسف الزلزلة :هناك احداثجسام ف��ي القطاع النفطي يجب
ان ت� �ع ��ال ��ج وارج � � � ��و أال ت��رف��ض
الحكومة هذا الطلب.
وت� � �ل� ��ا األم� � �ي� � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ط �ل �ب��ا
ب �م �ن��اق �ش��ة ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ج ��اوزات
ف��ي لندن واملكاتب االخ��رى حول
العالم وتقديمه على ما سواه.
 يوسف الزلزلة :نريد تأجيلامل� �ق� �ت ��رح ��ات ل �ل �ج �ل �س��ات امل �ق �ب �ل��ة
وال � ��دخ � ��ول ف� ��ي م �ن��اق �ش��ة ق��ان��ون
امل� �س� �ن�ي�ن ال � � ��ذي اخ � � ��ذت م ��واف �ق ��ة
املجلس عليه.
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف :ه� ��ذاامل� ��وض� ��وع م �ه��م ون ��ري ��د االط�ل��اع
ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر ح�ت��ى نعطيه حقه
الكامل ونريد مناقشته مستقبال
كي يتم محاسبة الفاسدين.
 يوسف الزلزلة :سنضع هذاالتقرير في بند الجلسة املقبلة
 ال� � �غ � ��ان � ��م :ن � �ح ��ن م� �ص ��وت ��ونوستلتزم بالتصويت.
وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى مناقشة
ق��ان��ون ح�ق��وق املسنني وال��رع��اي��ة
االجتماعية لهم.

 م� � �ق � ��رر ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ةسعدون حماد :وصلتنا تعديالت
من الحكومة بشأن ه��ذا القانون
وايضا هناك تعديالت من بعض
ال��زم�لاء مجموع ه��ذه التعديالت
.4
ووافق املجلس على التعديالت
املقدمة.
 وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون ال �ص �ب �ي��ح:هناك خطأ مطبعي في املادة .10
 حماد :تم تصحيح الخطأ.وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون م� � ��داول� � ��ة اول � � ��ى:
تصويت نداء باالسم.
الحضور 47
موافقة47 :
غير موافقة0 :
ووافق املجلس على التصويت
م � ��داول � ��ة ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى امل � �ش� ��روع
بقانون واالستثناء من املادة 104
م��ن ال�لائ�ح��ة الداخلية بتصويت
واحد.
الحضور46 :
موافقة46 :
غير موافقة0:
موافقة ويحال إلى الحكومة.
ت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة ال ��ى ال �س��اع��ة 9
صباح الغد.

التتمة ص11

المعيوف :نريد
مناقشة تقرير
التجاوزات في
مكتب االستثمار
بلندن لمحاسبة
الفاسدين
حماد :هناك 4
تعديالت على
قانون حقوق
المسنين
وزيرة الشؤون:
هناك خطأ مطبعي
في المادة  10من
قانون المسنين
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مخصص شهري وعالج بالخارج على نفقة
الدولة للمسنين
تتمة المنشور ص10
أقر مجلس األمس املداولة الثانية
ل �ل �م �ش��روع ب �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ال��رع��اي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م�س�ن�ين وأح ��ال ��ه على
ال�ح�ك��وم��ة وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص ال�ق��ان��ون
بعد تعديله:
م � ��ادة  :1ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق اح� �ك ��ام ه��ذا
القانون يقصد بالكلمات والعبارات
اآلتية املعنى املبني قرين كل منها:
 املسن :كل مواطن كويتي بلغ منالعمر خمسا وستني  65سنة.
 امل �س ��ن ال� �ع� �ج ��وز :ك ��ل م �س��ن غ�ي��رق� ��ادر ع�ل��ى ان ي��ؤم��ن ل�ن�ف�س��ه ك�ل�ي��ا او
جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من
ض��روري��ات الحياة الطبيعية نتيجة
قصور في قدراته املالية والبدنية او
العقلية او النفسية.
 االسرة :أقارب املسن وتشمل: الزوج او الزوجة. االوالد. اوالد االوالد.االشقاء. ال � � � � � � � � � � ��وزارة :وزارة ال � � �ش� � ��ؤوناالجتماعية والعمل
 الوزير :وزير الشؤون االجتماعيةوالعمل.
 امل� � �ش � ��رف :م ��وظ ��ف ف� ��ي ال� � � ��وزارةي �خ �ت��ص ب � ��االش � ��راف ع �ل ��ى ال �ج �ه��ات
واالف� � ��راد ف��ي ش ��أن ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات
واالحتياجات وفقا للقانون.
 رع��اي��ة امل �س��ن :ال�ق�ي��ام بالخدماتال�لازم��ة لتلبية ال�ح��اج��ات االس��اس�ي��ة
املادية واملعنوية للمسن.
 دار رعاية املسن :اي منشأة عامةاو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة
بايواء املسنني او رعايتهم او تقديم
الخدمات لهم.
 ب �ط��اق��ة امل� �س ��ن :م �س �ت �ن��د رس �م��ييصدر عن ال��وزارة ان حامله يستحق
ال� �خ ��دم ��ات امل �ق ��دم ��ة ل �ل �م �س��ن وامل �س��ن
امل �ع��وز وان ��ه م��ن ال�خ��اض�ع�ين الح�ك��ام
هذا القانون.
 ال ��رع ��اي ��ة ال� �ن� �ه ��اري ��ة :اح � ��د ن�ظ��مال ��رع ��اي ��ة ال �ح��دي �ث��ة ب �ح �ي��ث ي�س�ت�ف�ي��د
امل� � �س � ��ن م� � ��ن ال� � �خ � ��دم � ��ات وال � �ب � ��رام � ��ج
واالنشطة املعدة لهم على مدار اليوم
ف ��ي م ��راك ��ز ال �خ��دم��ة ث ��م ي� �ع ��ودون في
نهايته الى اسرهم.
 امل� �ح� �ك� �م ��ة امل� �خ� �ت � �ص ��ة :م �ح �ك �م��ةاالسرة.
م ��ادة  :2للمسن ال�ح��ق ف��ي ال�ع�لاج
خ � � ��ارج ال � ��دول � ��ة ع� �ل ��ى ن �ف �ق �ت �ه��ا م�ت��ى
ت�ط�ل�ب��ت ح��ال �ت��ه ال�ص�ح�ي��ة ذل ��ك طبقا
ل�ش��روط ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج امل�ح��ددة
من وزارة الصحة.
م� � � � ��ادة :3ي �س �ت �ح��ق امل� �س ��ن امل �ع ��وز
غ �ي��ر امل �ق �ي��م ف ��ي إح� ��دى دور ال��رع��اي��ة
العامة مخصصا شهريا وبدل خادم
وممرض لضمان معيشة الئقة له.

وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط
وش� � � � � � ��روط اس � �ت � �ح � �ق � ��اق امل� �خ� �ص ��ص
الشهري والبدلني املشار اليهما.
مادة  : 4يعفى املسن املعوز من دفع
م�ق��اب��ل اس �ت �خ��دام وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال�ع��ام
ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن
أداء ج�م�ي��ع ال��رس��وم م�ق��اب��ل ال�خ��دم��ات
ال�ع��ام��ة ك�م��ا تعفى االدوات واالج �ه��زة
التعويضية واملركبات املجهزة لكبار
السنة من الرسوم الجمركية.
م� � ��ادة  :5ت �ت �خ��ذ ال �ح �ك ��وم ��ة ج�م�ي��ع
ال� �ت ��داب� �ي ��ر واالج � � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي ت�ك�ف��ل
ل�ل�م�س�ن�ين م �ب��اش��رة ح �ق��وق �ه��م امل��دن �ي��ة
والسياسية واالجتماعية.
م ��ادة  :6تعمل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى دم��ج
امل�س�ن�ين ف��ي امل�ج�ت�م��ع ح�س��ب ق��درات�ه��م
وحالتهم الصحية والنفسية وتحدد
الل��ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة االج� � � ��راءات ال�ت��ي
تكفل تحقيق ذلك.
م � ��ادة  :7ت �ل �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة ب�ت��وف�ي��ر
واع� � ��داد وت�ج�ه�ي��ز وادارة دور رع��اي��ة
امل� �س� �ن�ي�ن ال� �ع ��ام ��ة وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب� ��ذوي
الخبرة والكفاءة من املتخصصني في
جميع امل �ج��االت ال�ت��ي تتطلبها رعاية
املسن وذلك بما يتالئم احتياجات هذه
الشريحة من املجتمع.
ت�ش�ج��ع ال�ح�ك��وم��ة ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
والهيئات غير الحكومية م��ن االن��دي��ة
وجمعيات النفع العامة القامة وادارة
دور رعاية املسنني الخاصة وانشطتها
وت �ق��دي��م ال �ع ��ون ل�ل�أس��ر ال �ق��ائ �م��ة على
رعاية املسنني.
وت �ح��دد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة آل�ي��ات
دع ��م ال�ق�ط��اع ال �خ��اص واوج� ��ه امل�ع��ون��ة
امل �ق��دم��ة ل�ل�أس ��ر ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى رع��اي��ة
املسنني واج ��راءات وش��روط وضوابط
م �ن��ح ال �ت��راخ �ي��ص الن �ش��اء دور رع��اي��ة
امل �س �ني��ن ال �خ��اص��ة وش� � ��روط وأس �ع��ار
االقمة وخدمات الرعاية فيها.
مادة  :9تلتزم الحكومة بتخصيص
أم� ��اك� ��ن ل �ل �م �س �ن�ين ب ��االن ��دي ��ة وم ��راك ��ز
االنشطة الرياضية والثقافية والدينية
والترفيهية وفقا للمواصفات الخاصة
ب��امل �س �ن�ين وت��وف �ي��ر امل�ت�خ�ص�ص�ين من

هند الصبيح

ذوي ال�خ�ب��رة وال�ك�ف��اءة واق��ام��ة دي��وان
ل �ل �م �س �ن�ين ف� ��ي ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة ف� ��ي م��ن
محافظات الدولة وان تخضع إلشراف
الوزارة.
م��ادة  :10تلتزم الجهات الحكومية
امل �ع �ن �ي��ة ب��ات �خ��اذ االج � � � ��راءات ال�ل�ازم��ة
لضمان استفادة املسنني من الخدمات
العامة والتي منها:
أ -توفير واعطاء االولوية للمسنني
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة
واالرش � � � � ��ادي � � � � ��ة ب� � ��امل� � ��راك� � ��ز ال �ص �ح �ي ��ة
واملستشفيات الحكومية.
ب -ت ��وف �ي ��ر ع � ��دد ك � ��اف م� ��ن م ��راك ��ز
ال �خ��دم��ة امل�ت�ن�ق�ل��ة وال��رع��اي��ة ال�ن�ه��اري��ة
للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج -ت ��وف� �ي ��ر وت� �خ� �ص� �ي ��ص م ��واق ��ف
مل��رك �ب��ات امل �س �ن�ين ف ��ي امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ودور ال�ع�ب��ادة ودور الترفيه ومداخل
االس ��واق وم��واق��ف ال�س�ي��ارات وغيرها
من املرافق التي يرتادها املسنون.
د -منح املسنني االولوية في انجاز
م �ع��ام�ل�ات �ه ��م ف� ��ي م ��ؤس� �س ��ات ال ��دول ��ة
املختلفة.
ه� �ـ -ت��وف�ي��ر ت�ج�ه�ي��زات خ��اص�ع��ة في
وس��ائ��ل ال �ن �ق��ل ال �ع��ام مل ��راع ��اة امل�س�ن�ين

وفقا ملا تنظمه الالئحة التنفيذية.
م ��ادة  :11ال ي�ج��وت��ز ق �ب��ول املسنني
بدور رعاية املسنني العامة او الخاصة
او اب �ق��اؤه��م ب�ه��ا ب ��دون رض��اه��م ويتم
ق �ب��ول امل �س��ن وخ��روج��ه ب�ط�ل��ب م�ن��ه او
من ممثله القانوني او من الوزاراة عند
االقتضاء.
مادة  :12تخضع دور رعاية املسنني
ال� �ع ��ام ��ة وال � �خ ��اص ��ة ل �ل ��رق ��اب ��ة ال �ف �ن �ي��ة
والص �ح �ي ��ة م ��ن ق �ب��ل ك ��ل م ��ن ال � � ��وزارة
ووزارة الصحة.
مادة  :13للمسنني الفاقدين السرهم
او ال��ذي��ن ي �ع �ج��زون او ت�ع�ج��ز اس��ره��م
عن تدبير سكن لهم او الذين يعجزون
عن رعاية انفسهم وتعجز اسرهم عن
رع��اي�ت�ه��م االول ��وي ��ة ف��ي ال��رع��اي��ة ب��دور
رعاية املسنني العامة.
وي �ع �ف��ى امل �س �ن��ون امل� �ع ��وزون ال��ذي��ن
ينتفعون باالقامة بدور رعاية املسنني
العامة من اداء تكاليف هذه الخدمات.
م � � � ��ادة  :14ت� �ت� �ك ��ات ��ف االس � � � � ��رة ف��ي
رع��اي��ة مسنيها وتوفير احتياجاتهم
ال �ض ��روري ��ة وي �ت��واله��ا ك ��ل م ��ن ال ��زوج
او ال � ��زوج � ��ة ب �ح �س��ب االح� � � � ��وال ط��امل��ا
ك��ان ق ��ادرا على ادائ�ه��ا ف��اذا ل��م تتوافر

الصبيح :قانون المسنين يمنح
كبار السن مميزات في العالج
ق � � � ��ال � � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش � � � ��ؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��رة
ال � � � ��دول � � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
والتنمية هند الصبيح ان قانون
رع ��اي ��ة امل �س �ن�ي�ن ي �ع �ط��ي ل�ل�م�س��ن
العديد من املميزات.
وأضافت ال��وزي��رة في تصريح

للصحافيني عقب ان�ت�ه��اء جلسة
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ع ��ادي ��ة أم� ��س ان
قانون رعاية املسنني قانون قديم
وامل� �ج� �ل ��س واف � � ��ق ع �ل ��ى ع � ��دد م��ن
ال�ت�ع��دي�لات ال � ��واردة ع�ل�ي��ه وال�ت��ي
تعطي مميزات لكبير السن سواء
في مواقف السيارات أو العالج.

وذك � � ��رت أن ال� � � � ��وزارة س �ت �ق��وم
ب �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ب �ع��د إص � ��دار
الئحته التنفيذية متقدمة بالشكر
ألع�ض��اء لجنة ال�ش��ؤون الصحية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل البرملانية
ع�ل��ى مناقشتهم ودراس �ت �ه��م ه��ذا
القانون.

ه ��ذه ال��رع��اي��ة ي�ك�ل��ف ب�ه��ا ق��ان��ون��ا اح��د
االق� � � ��ارب امل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م�م��ن
ي �ق��در ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب�م�س��ؤول�ي��ة رع��اي��ة
املسن واملحافظة عليه واالش��راف على
ش��ؤون��ه ال�ح�ي��ات�ي��ة وذل ��ك ف��ي الترتيب
ال �ت ��ال ��ي :االوالد ث ��م اوالد االوالد ث��م
االشقاء فاذا تعدد افراد الفئة اختاروا
من بينهم من يتولى رعاية املسن مع
اخطار املشرف بذلك.
وف��ي ح��ال��ة ع��دم االت �ف��اق ع��دم تقدم
اح��د م��ن الفئة اخ �ت��اروا م��ن بينهم من
يتولى رعاية املسن مع اخطار املشرف
ب��ذل��ك .وف��ي ح��ال��ة ع��دم االت �ف��اق أو عدم
ت �ق��دم اح� ��د م ��ن ال �ف �ئ��ة ال �ت��ال �ي��ة ل�ت��ول��ي
الرعاية ترفع الوزارة االمر الى املحكمة
املختصة لتكليف اح��د االق��ارب املشار
اليهم او من غيرهم لرعاية املسن.
وت �ك��ون ن �ف �ق��ات ال��رع��اي��ة م��ن ام ��وال
املسن اذا كان لديه مال كاف لذلك فاذا
ل��م ي�ك��ن ل��دي��ه م��ال ك��اف وط �ل��ب املكلف
ب��ال��رع��اي��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت�ك��ال�ي�ف�ه��ا
ت�ح�م�ل�ه��ا االوالد ث ��م اوالد االوالد ثم
االش � �ق� ��اء وذل� � ��ك وف� �ق ��ا مل ��ا ي � �ق ��دره ل�ه��ا
ونصيب كل منهم فيها فاذا لم يتفقوا
رف� �ع ��ت ال � � � � ��وزارة االم � � ��ر ال � ��ى امل �ح �ك �م��ة
املختصة ل�ت�ق��در قيمة ه��ذه التكاليف
ومن يلزم بها.
واذا ك��ان من ورد ذكرهم في الفقرة
السابقة غير قادرين على تحمل نفقات
ال��رع��اي��ة او ك��ان امل�ك�ل��ف ب��رع��اي��ة املسن
املعوز من غيرهم تدفع الوزارة مكافأة
مالية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك
دون اخ �ل��ال ب �ح �ك��م امل� � ��ادة  .3وت �ح��دد
املكافأة وشروط وضوابط استحقاقها
بقرار يصدر عن الوزير.
مادة  : 15ال يخل تطبيق احكام هذا
القانون بالحقوق واالمتيازات املقررة
للمسن ف��ي ق��وان�ين امل�س��اع��دات العامة
وح � �ق � ��وق االش� � �خ � ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة
واالح� ��وال الشخصية امل �ش��ار ال�ي�ه��ا او
اي قانون اخر ويراعى ذلك عند تقدير
امل�ك��اف��أة امل�ن�ص��وص عليها ف��ي الفقرة
االخيرة في املادة  14من هذا القانون.
م ��ادة  :16ل� �ل ��وزارة ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
املشرف املختص ان تطلب من املحكمة
تغيير املكلف بالرعاية او احالة املسن
ال ��ى اح ��دى دور ال��رع��اي��ة ال�ت��اب�ع��ة لها
كلما دعت الحاجة الى ذلك.
م� � ��ادة  :17ع �ل��ى ال �ش �خ��ص امل �ك �ل��ف
برعاية املسن اخطار املشرف في حالة
م� ��رض امل �س ��ن امل �ش �م ��ول ب��ال��رع��اي��ة او
وف��ات��ه وك��ذل��ك ف��ي حالة تبديل مسكنه
او غيابه عن املسكن وعن كل طارئ آخر
يطرأ عليه.
م ��ادة  :18ت�خ�ت��ص م�ح�ك�م��ة االس ��رة
بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات
التي تقدم لها وفقا للمادتني  14و16
م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب��أم��ر ع �ل��ى ع��ري�ض��ة
ويجوز التظلم من ق��رار املحكمة خالل
اسبوع من تاريخ صدوره.
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مادة  :19مع عدم االخالل بأي عقوبة
اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة
ال ت ��زي ��د ع �ل��ى أل� ��ف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي او
باحدى هاتني العقوبتني كل من كلف
برعاية احد املسنني وامتنع عن القيام
بفعل م�م��ا تقتضيه واج �ب��ات ال��رع��اي��ة
وت��رت��ب على ذل��ك ال�ح��اق ض��رر باملسن
ام ��ا اذا ن �ش��أ ع ��ن ذل ��ك وف� ��اة ال�ش�خ��ص
امل �س��ن ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س م ��دة ال
تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تزيد
ع �ل��ى خ �م �س��ة آالف دي� �ن ��ار او ب��اح��دى
هاتني العقوبتني.
وت �ك��ون ال �ع �ق��وب��ة ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال
ت �ج��اوز ث�لاث��ة اش�ه��ر وب�غ��رام��ة ال تزيد
على خمسمائة دينار او باحدى هاتني
العقوبتني اذا كان الضرر نتيجة اهمال
املكلف اما اذا نشأ عن ذلك وفاة املسن
ف �ت �ك��ون ال �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب��س مل� ��دة ث�ل�اث
س� �ن ��وات وب �غ ��رام ��ة الت ��زي ��د ع �ل��ى أل�ف��ي
دينار او باحدى هاتني العقوبتني.
م � � ��ادة  :20م� ��ع ع � ��دم االخ� �ل� ��ال ب ��أي
عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر
ي�ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت �ج��اوز ستة
اشهر وبغرامة ال تزيد على ألف دينار
كويتي او باحدى هاتني العقوبتني كل
من استعمل بطاقة املسن دون ان يكون
له الحق في ذلك.
مادة  :21مع عدم االخالل بأي عقوبة
اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب
بغرامة ال تزيد على مئة دينار كل من
اس �ت �خ��دم م ��واق ��ف امل��رك �ب��ات ال�خ��اص��ة
باملسنني من دون وجه حق.
وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر
بسحب رخصة القيادة ملدة ال تتجتاوز
شهرا.
م� � � ��ادة  :22ي � �ص� ��در ال � ��وزي � ��ر ق� � ��رارا
ب ��امل ��وظ� �ف�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ل� �ه ��م ح � ��ق ض �ب��ط
الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا
القانون وتحرير املحاضر بشأنها.
م � ��ادة  :23ي �ص��در ال ��وزي ��ر ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�ل�ال ستة
اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة وي �س �ت �م��ر ال �ع �م��ل ب��ال �ل��وائ��ح
وال�ق��رارات املعمول بها بما ال يعارض
م� ��ع اح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ح �ت ��ى ي�ت��م
تعديلها او الغاؤها.
مادة  :24يلغى القانون رقم  11لسنة
 2007امل �ش��ار ال�ي��ه ك�م��ا ي�ل�غ��ى ك��ل نص
يعارض مع احكام هذا القانون.
مادة  :25على رئيس مجلس الوزراء
وال� ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل ب��ه اعتبارا م��ن تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

مضبطة

12
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المجلس وافق على  22طلبا ورفض 34

 56طلبا لرفع الحصانة في الفصل الرابع عشر

ب � �ن � �ظ� ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س ط � �ل � �ب�ي��ن ب� ��رف� ��ع
ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش �ت��ي ف ��ي ج�ل�س��ة أم ��س ي��رت �ف��ع ع��دد
ال�ط�ل�ب��ات ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ف��ي الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ح �ت��ى االن
ال��ى  56طلبا ع��ن  12نائبا م��ن بينهم
النائبة السابقة معصومة املبارك قبل
ان تقضي املحكمة الدستورية بإبطال
عضويتها واي�ض��ا النائبة املستقيلة
ص�ف��اء ال�ه��اش��م وم��ن تلك الطلبات 26

ط�ل�ب��ا ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ان��ي و24
طلبا ف��ي الثالث و 6ف��ي دور االنعقاد
ال��راب��ع وتنوعت القضايا املرفوعة ما
ب�ين ج�ن��ح ص�ح��اف��ة وح�ص��ر العاصمة
وج� �ن ��ح م �ب ��اح ��ث وت � �ص � ��درت ق �ض��اي��ا
ح �ص��ر ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رت �ي��ب االول ب�ـ
 14ط �ل �ب��ا ث ��م ق �ض��اي��ا ج �ن��ح ص�ح��اف��ة
ب �ـ  12ط�ل�ب��ا ث��م ق�ض��اي��ا ج�ن��ح مباحث
ب� �ـ  7ط �ل �ب��ات ث ��م ق �ض��اي��ا ج �ن��ح م��رئ��ي
ومسموع بـ  6طلبات ثم بطلبني لكل

م��ن ق �ض��اي��ا ج �ن��ح ال�ص��ال�ح�ي��ة وج�ن��ح
الفردوس وجنح مستأنفة وأمن دولة
ووافق املجلس على رفع الحصانة في
 22ط�ل�ب��ا ول ��م ي��واف��ق ع�ل��ى رف�ع�ه��ا في
 34ط�ل�ب��ا وك ��ان ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
الفضل اك�ث��ر ال �ن��واب ال��ذي��ن ق��دم��ت في
حقهم طلبات رفع الحصانة بـ  22طلبا
يليه النائب عبدالحميد دشتي بـ 12
طلبات ثم النائبان فيصل الدويسان
وسعدون حماد بـ  5طلبات لكل منهما.

حصانة عاشور
القضية رقم ( ) 2015 /810حصر
ح��ول��ي وامل �ق �ي��دة ب��رق��م 2015 /31
ج �ن��ح م � �ي� ��دان ح ��ول ��ي م� ��ن ج� ��دول
االعمال وذل��ك لتنازل الشاكي عن

في جلسة  1ديسمبر  2015قرر
املجلس رفع طلب النيابة العامة
ب ��رف ��ع ال� �ح� �ص ��ان ��ة ال �ن �ي ��اب �ي ��ة ع��ن
السيد العضو صالح عاشور في

ش �ك ��واه ب �ن��اء ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة
أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة م ��ن وزي � ��ر ال �ع��دل
واالوقاف يعقوب الصانع.

طلبات رفع الحصانة في الفصل التشريع الرابع عشر
النائب

قرار املجلس
عدد
الطلبات موافقة رفض

القضايا املطلوب رفع الحصانة فيها
 6جنح مباحث و  4جنح صحافة و 2حصر العاصمة
و 2جنح مستأنفة و  2مرئي ومسموع و 1جنح الصالحية
و 1حصر نيابة الفروانية و 1جنح كيفان و 1جنح الفروانية
و 1حصر قضائي
 6حصر العاصمة و 2جنح امن الدولة و 1حصر نيابة سوق
املال و  1جنح صحافة و  1جنح الفحيحيل و 1حصر تنفيذي

رفع الحصانة عن دشتي (اإلساءة إلى السعودية)
غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

✓

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

54

محمد الرشيدي

✓

محمد الجبري

✓
✓

✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

غير
موافق
موافق
✓
✓
✓

نبيل الفضل
(املرحوم)

22

10

12

عبد الحميد دشتي

12

5

7

فيصل الدويسان

5

1

4

 3جنح صحافة و 1جنح الصالحية و 1مرئي ومسموع

سعدون حماد

5

1

4

 2جنح صحافة و 2حصر العاصمة و 1جنح مرئي ومسموع

صفاء الهاشم
(املستقيل)

3

3

-

 2جنح مرئي ومسموع  1 ،حصر العاصمة

21

حمدان العازمي

2

-

2

 2حصر العاصمة

22

سلمان الحمود

عبدالله املعيوف

2

-

2

 2جنح صحافة

23

سيف العازمي

55

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

محمد طنا

1

-

1

جنح الواحة

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

حمد الهرشاني

1

-

1

 1جنح صحافة

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

محمد البراك

1

-

1

 1جنح الفروانية

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

د.معصومة املبارك
(بطالن عضوية)

1

1

-

1جنح صحافة

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

عيسى الكندري
(وزير املواصالت)

1

1

-

1جنح صحافة

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

االجمالي

56

22

34

 14حصر العاصمة و  13جنح صحافة و  7جنح مباحث و 6
جنح مرئي ومسموع و  2جنح مستأنفة و  2جنح الصالحية
و 2أمن دولة و 12باقي القضايا

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

41

✓
✓

ممتنع

5

-
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مالحظات
ديوان المحاسبة

ملف

13

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

ضعف الرقابة الداخلية على تحصيل
اإليرادات المستحقة لوزارة العدل
الوزارة لم تلتزم
بعرض موضوع
عقد فتح حسابات
مصرفية لإلدارة
العامة للتنفيذ على
ديوان المحاسبة

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

وزارة العدل
اورد ديوان املحاسبة اهم بيانات
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 البيانات
ول� �ح� �س ��اب ��ات وس � �ج �ل�ات وش � ��ؤون
ال� �ت ��وظ ��ف ل � � � ��وزارة ال � �ع� ��دل وك ��ذل ��ك
الرقابة املسبقة واملخالفات املالية
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014حيث
ب�ل�غ��ت امل �ص ��روف ��ات 180.768.680
م�ل�ي��ون د.ك ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت اإلي� ��رادات
 39.427.000مليون دينار.
أوال  :الحساب الختامي
ي �ت �ض��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
الختامي ما يلي:
زيادة االي��رادات املحصلة للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن امل�ق��در بما
جملته  7.373.245.000د.ك وبنسبة
.٪ 18.7
وزي � � � � ��ادة االي� � � � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة
خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
عن السنتني املاليتني 2013/2012
و  2014/2013وبنسبة  ٪ 29.6و
 ٪ 10.5ع�ل��ى ال�ت��وال��ي وب�ل��غ ال��وف��ر
باملصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015/2014عن املعتمد ما جملته
 4.149.623.000د.ك وب�ن�س�ب��ة 2.3
 ٪وزي� � � � � ��ادة م� � �ص � ��روف � ��ات ال �س �ن��ة
املالية  2014/2014عن مصروفات
ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين  2013/2012و
 2014/2013وبنسة  ٪ 12.0و 4.1
على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة الحسابات
وسجالت الوزارة
 -مآخذ شابت ايرادات الغرامات

ال �ج��زائ �ي��ة وم �ن �ه��ا اس� �ت� �م ��رار ع��دم
ق�ي��ام ال� ��وزارة بتحصيل م��ا قيمته
 16.599.460.000د.ك عن الغرامات
ال �ص��ادر ب�ش��أن�ه��ا اح �ك��ام قضائية
ف��ي ال ��دع ��اوى ال �ج��زائ �ي��ة وال �ت��ي قد
ت�ت�ع��رض ل�ل�س�ق��وط ب��ال�ت�ق��ادم وفقا
الحكام القانون رقم  16لسنة 1960
ب��إص��دار ق��ان��ون ال �ج��زاء باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية حيث افادت
ال� � � � ��وزارة ب � ��أن رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ع�م��ل
تحصيل الغرامات املشكل بموجب
القرار ال��وزاري رقم  65لسنة 2015
الصادر بتاريخ  2015/2/3برئاسة
م ��دي ��ر ن� �ي ��اب ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ج �ن��ائ��ي
وال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي اف � ��اد ب�م��وج��ب
كتابه رق��م  9283ب��أن ف��ري��ق العمل
وض��ع خطة تكفل س��رع��ة تحصيل
ال�غ��رام��ات ال�ت��ي ت��ؤول ال��ى الخزانة
ال �ع��ام��ة وي �ع �ك��ف ف��ي ه ��ذه امل��رح�ل��ة
على اصدار توصيات عدة ناجحة
لكنها تحتاج بطبيعتها الى فترة
من الزمن حتى تؤتي ثمارها على
ارض ال��واق��ع وس ��وف ي�ت��م االف ��ادة
باملستندات واالحصاءات املطلوبة
بشكل مفصل ع�ق��ب ان�ت�ه��اء اع�م��ال
ه��ذه املرحلة وظ�ه��ور نتائجها في
القريب العاجل.
 اس �ت �م��رار ع ��دم إح �ك��ام ال��رق��اب��ةع� �ل ��ى م �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال � � � � � ��وزارة غ �ي��ر
امل �ح �ص �ل��ة م ��ن االح � �ك ��ام ال �ج��زائ �ي��ة
وذل� � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��واع ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امليزانية ومن مظاهر ذلك عدم قيام
الوزارة بإثبات جميع مستحقاتها
ع ��ن االي � � � ��رادات غ �ي��ر امل �ح �ص �ل��ة من
ال � �غ� ��رام� ��ات واالح � � �ك� � ��ام ال �ج ��زائ �ي ��ة
بحساب الديون املستحقة للحكومة
حيث وأفادت الوزارة بانه تم اعداد

البرامج الخاصة باحكام الغرامات
الجزائية الغيابية حيث تضمنت
 5ش��اش��ات ع�ل��ى ن �ظ��ام امل�ع�ل��وم��ات
القضائية وذلك حتى يمكن للوزارة
تسجيلها بالسجالت ومتابعتها
وت��م التسجيل بالسجالت اعتبارا
من  2015/7/1عن الرصيد املنتهي
بتاريخ .2015/6/30
 ت ��أخ ��ر ال � � � ��وزارة ف ��ي ت�ح�ص�ي��لق�ي�م��ة ال �غ��رام��ات ال �ص ��ادر بشأنها
اح � �ك� ��ام ن �ه ��ائ �ي ��ة ب �ل �غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا
 3.586.997.000د.ك ل �ع��دد 66099
ح �ك��م ح �ت��ى م � ��رور ف �ت ��رة ت �ق��ادم �ه��ا
ال �ق��ان��ون��ي و|ق� �ي ��ام ادارة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
ال�ج�ن��ائ��ي واالت� �ص ��االت ال�خ��ارج�ي��ة
باستبعاها من املستحقات.
 ضعف ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة علىت �ح �ص �ي��ل االي � � � � � � ��رادات امل �س �ت �ح �ق��ة
ل� � � � � �ل � � � � ��وزارة وال� � � �ب � � ��ال � � ��غ ج� �م� �ل� �ت� �ه ��ا
 14.0743.087.000د.ك ب�م��وج��ب
االح � � �ك� � ��ام ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
التنفيذيات ومنها اس�ت�م��رار عدم
قيام ال ��وزارة ب��إص��دار اوام��ر تقدير
رس � ��وم م ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ات ال �ص ��ادر
بها حكم قضائي والبالغ جملتها
 3.994.277.000د.ك ع��ن الفترة من
 1999/1/1وح �ت��ى 2014/12/31
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية
ما قد يعرضها للسقوط بالتقادم
ال�خ�م�س��ي وف�ق��ا الح �ك��ام امل ��ادة رق��م
 441من امل��رس��وم بالقانون رق��م 67
لسنة  1980بإصدار القانون املدني.
وافادت الوزارة بان ادارة الرسوم
القضائية تأخذ باالعتبار مالحظة
ال ��دي ��وان ح �ي��ث ت��م اص � ��دار ال�ع��دي��د
من املطالبات القضائية حيث بلغ
ع� ��دد اوام� � ��ر ت �ق��دي��ر ال ��رس ��وم ال�ت��ي

ت��م اص��داره��ا خ�لال ع��ام  2014عدد
 12604أوام ��ر تقدير رس��وم بمبلغ
 7.503.845.000د.ك علما بانه بلغ
حجم االصدار عام  2012عدد 4030
ام ��ر ك �م��ا ب �ل��غ ح �ج��م االص� � ��دار ع��ام
 2013عدد  8503أوامر.
 اس� �ت� �م ��رار ع� ��دم ق �ي ��ام ال� � ��وزارةبتحصيل االي ��رادات املستحقة عن
اوام � ��ر ت �ق��دي��ر ال ��رس ��وم ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ال� �ص ��ادرة ع��ن االح� �ك ��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ال � �ن � �ه� ��ائ � �ي� ��ة وال � � �ب� � ��ال� � ��غ ج �م �ل �ت �ه��ا
 10.748.810.000د.ك عن الفترة من
 1999/1/1وح�ت��ى 2014/912/31
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية
وال � � �ت� � ��ي ق� � ��د ت � �ت � �ع� ��رض ل �ل �س �ق ��وط
ب��ال �ت �ق��ادم وف �ق ��ا الح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  67ل �س �ن��ة 1980
باصدار القانون املدني.
 ع ��دم ق �ي��ام ال� � ��وزارة بتحصيلم � ��ا ج� �م� �ل� �ت ��ه  279.727.000د.ك
ق� �ي� �م ��ة ال� � �غ � ��رام � ��ات غ� �ي ��ر امل � �س� ��ددة
ع��ن االح� �ك ��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ن�ه��اي�ئ��ة
ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن  1999/1/1ح�ت��ى
 2014/12/31وال �ت��ي ق��د تتعرض
ل� �ل� �ت� �ق ��ادم .واف� � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن
امل�ق��ارن��ة االح�ص��ائ�ي��ة ت��وض��ح قيام
ادارة ال��رس��وم ال�ق�ض��ائ�ي��ة ب��ات�خ��اذ
االج � ��راءات ال�لازم��ة ن�ح��و تحصيل
قيمة ال�غ��رام��ات غير امل �س��ددة وان��ه
سيتم التعاون مستقبال مع االدارة
العامة للتنفيذ نحو تحصيل قيمة
ال� �غ ��رام ��ات غ �ي��ر امل� �س ��ددة ح �ي��ث ان
االدارة ب �ص��دد ات �خ��اذ ال �ع��دي��د من
االج ��راءات التنفيذية حفاظا على
املال العام.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ال� �ت� �ع ��اق ��د م��عال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ع��دم

التزام الوزارة بعرض موضوع عقد
ف �ت��ح ح �س��اب��ات م �ص��رف �ي��ة ل �ل��ادارة
العامة للتنفيذ وفروعها لدى أحد
البنوك املحلية على الرقابة املسبقة
بديوان املحاسبة باملخالفة الحكام
امل��ادت�ي�ن  13و 14م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 30ل �س �ن��ة  1964ب ��إن� �ش ��اء دي � ��وان
املحاسبة وتعديالته والتعميم رقم
 3لسنة  1999بشأن تجديد العقود.
 إب� � � ��رام ع �ق ��د ج ��دي ��د م� ��ع ن�ف��سالبنك بتاريخ  2015/3/4ملدة ثالث
س� �ن ��وات م ��ن دون ال �ح �ص��ول على
موافقات الجهات الرقابية.
 - 4عدم الرجوع على مقاول العقد
رق ��م (و ع )2012/2011-1/ب�ش��أن
إن�ش��اء وتنفيد وتشغيل وصيانة
م � �ش ��روع م �ج �م��ع ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
التابع لوزارة العدل بالتعويضات
ال� �ب ��ال� �غ ��ة  5.905.437/000د.ك
والناتجة عن إلغاء العقد .وأف��ادت
ال��وزارة بأنها قامت برفع الدعوى
رق��م ( 2014/833إداري )3/بطلب
ال � �ت � �ع ��وي ��ض ع � ��ن األض � � � � � ��رار ال� �ت ��ي
أص��اب �ت �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة إخ�ل��ال ال�ش��رك��ة
املدعية بالتزاماتها التعاقدية.
 - 5اس� �ت� �م ��رار ض �ع��ف ال� �ق ��درات
التنفيذية ل��دى ال ��وزارة ف��ي تنفيذ
املشاريع اإلنشائية املدرجة بخطة
التنمية األمر الذي ترتب عليه عدم
تحقيق األهداف املرجوة منها منذ
إدراج االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة ل�ه��ا في
امل �ي��زان �ي��ة .وأف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن�ه��ا
ق� ��ام� ��ت ب� �س� �ح ��ب م� � �ش � ��روع م �ج �م��ع
النيابة ال�ع��ام��ة م��ن امل �ق��اول وإل�غ��اء

التتمة ص14

استمرار عدم
الصرف على بعض
مشروعات خطة
التنمية وتدني
الصرف على البعض
اآلخر
تحميل ميزانية
الوزارة بقيمة
إيجارية عالية
بمنطة الدوحة
دون االستغالل
األمثل للمساحة
المستأجرة
الوزارة لم تتخذ
اإلجراءات الكفيلة
لتحصيل العديد من
المبالغ المقيدة
كمبالغ تحت
التحصيل
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

الوزارة لم تتخذ إجراءات قانونية بحق
بعض موظفيها المنقطعين عن العمل
تتمة المنشور ص13
ال �ع �ق��د ل �ت��أخ��ر امل� �ق ��اول ع ��ن ال��وف��اء
ب��ال�ت��زام��ات��ه ال�ت�ع��اق��دي��ة وت ��م إن�ه��اء
إج � � ��راءات ت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ة على
ث��ان��ي أق��ل األس �ع��ار وب��اش��ر امل�ق��اول
الجديد أعماله بتاريخ 2015/3/1
وب��ال�ن�س�ب��ة مل �ش��روع ن ��ادي القضاة
ف��إن ال�ت��أخ��ر نتيجة ت��وق��ف امل�ق��اول
أثناء الحفر وسحب املياه لظهور
طبقة ضعيفة ومسامية استوجبت
ع �م ��ل دراس� � � ��ة واس� �ت ��أن ��ف امل� �ق ��اول
أعماله وت��م إنهاء صب الخرسانة
امل �س �ل �ح��ة ل�ل�أس ��اس ��ات وال �ح��وائ��ط
واألع �م��دة وال �س��رداب وبخصوص
محكمة األسرة بمحافظة األحمدي
ف��إن��ه ل��م يتم ص��رف أي مبلغ مالي
لرفض وزارة األشغال العامة البدء
بإجراء تنفيذ املشروع إال بعد إزالة
مخلفات املوقع.
 - 6اس�ت�م��رار ع��دم ال �ص��رف على
ب �ع��ض م �ش��روع��ات خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
وت � ��دن � ��ي ال� � �ص � ��رف ع� �ل ��ى ال �ب �ع��ض
اآلخ ��ر امل�ع�ت�م��دة ب��ال �ب��اب ال�خ��ام��س
وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت ج �م �ل��ة اع �ت �م��ادات �ه��ا
 330.000/000د.ك خ�ل��ال ال�س�ن��ة
املالية  2015/2014وعدم تحقيقها
ل�لأه��داف امل��رج��وة منها باملخالفة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة .وأف ��ادت
ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ج� ��ار ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
قطاع تكنولوجيا املعلومات بشأن
تلك املالحظة.
 - 7مآخذ شابت عقود استئجار
م� �ب ��ان ألغ � � ��راض م �ت �ن��وع��ة وم �ن �ه��ا
اس �ت �م ��رار ق �ي��ام ال � � ��وزارة بتحميل
ميزانيتها بقيمة اي �ج��ارات لسكن
القضاة دون االس�ت�ف��ادة منها بلغ
م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 39.360/000د.ك ل� �ل� �ف� �ت ��رة م��ن
 2014/4/1حتى .2015/3/31
 اس �ت �م��رار ق �ي��ام ال� � ��وزارة ب��دف��عم �ب �ل��غ  9.240/000د.ك ع ��ن ش�ق��ة
وم� �ع� �ل ��ق ل� ��م ي� �ت ��م اس �ت �غ�ل�ال �ه��ا م��ن
قبل ال��وزارة للفترة من 2014/4/1
حتى  .2015/3/31وأف��ادت ال��وزارة
ب ��أن ��ه ج� � ��ار ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة
امل��ال �ي��ة ب �ش ��أن ع� ��دم ق �ي ��ام ال� � ��وزارة
ب�ت�ح��وي��ل أي م�ب��ال��غ ع��ن ال��وح��دات
غير املستخدمة س��واء ك��ان��ت شقة
أو م�ع�ل�ق��ا وح �ت��ى ح��ال��ة إخ�ل��اء أي
وح ��دات يتعني تجهيزها لتسكني
ال�ق�ض��اة ال�ج��دد وت��م وق��ف الصرف
خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
ح �ت��ى ي �ت��م االت � �ف� ��اق ال �ن �ه��ائ��ي ف��ي

استمرار بعض
القياديين في أداء
عملهم بالمخالفة
بشأن إجراءات
التجديد للقياديين
عدم التزام
الوزارة بالدراسة
والتوصية لعدد
 3مناقصات
بالمخالفة
جانب من جلسة سابقة

ه��ذا ال �ش��أن ح�ي��ث ان وزارة املالية
ه��ي امل�س��ؤول��ة ع��ن التعاقد وس��داد
القيمة االيجارية للمالك.
 - 8تحميل ميزانية الوزارة بقيمة
ايجارية قدرها  165.000/000د.ك
م�ق��اب��ل اي �ج��ار م �خ��ازن ال � ��وزارة في
م�ن�ط�ق��ة ال ��دوح ��ة دون االس �ت �غ�لال
األم�ث��ل للمساحة املستأجرة حيث
اف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن��ه ت��م اس�ت�غ�لال
م �خ��ازن ال��دوح��ة م��ن ق�ب��ل قطاعات
ال � ��وزارة امل�ع�ن�ي��ة وس�ت�ق��وم ال� ��وزارة
ب��االس �ت �غ �ن��اء ع��ن م �خ��ازن ال��دوح��ة
عند ج��اه��زي��ة مبنى إي ��داع امللفات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ب��ال �ع��ارض �ي��ة وامل �ت��وق��ع
االنتهاء منه خالل هذا العام.
 - 9اس �ت �م��رار ع��دم ق�ي��ام ال ��وزارة
ب � ��ات� � �خ � ��اذ االج � � � � � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل ��ة
ل �ت �ح �ص �ي��ل ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �ب ��ال ��غ
امل �ق �ي��دة ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د  -م�ب��ال��غ
تحت التحصيل وامل��دورة منذ عدة
سنوات مالية بلغ ما أمكن حصره
منها ما جملته  115.806/000د.ك
باملخالفة قواعد تنفيذ امليزانية.
 - 10ب� �ق ��اء ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ب��ال��غ
امل ��دورة وامل�ق�ي��دة بحساب ال��دي��وان
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة م� �ن ��ذ ع ��دة
سنوات مالية سابقة دون تحصيل
او ت �س��وي��ة ب �ل��غ م ��ا أم �ك ��ن ح �ص��ره
م �ن �ه��ا م �ب �ل��غ  374.773/000د.ك
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وأفادت الوزارة بأنها تقوم باتخاذ
االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة لتحصيل
امل� �ب ��ال ��غ م� ��ن خ �ل��ال ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع

إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ك��ون�ه��ا
ج �ه��ة االخ� �ت� �ص ��اص ل ��رف ��ع ق�ض��اي��ا
على املدينني ل�ل��وزارة وحرصا من
الوزارة على تحصيل املبالغ قامت
بما يلي( :فتح مكتب لوزارة العدل
ف��ي ادارة الفتوى والتشريع وذل��ك
ل �س��رع��ة رف� ��ع ق �ض��اي��ا وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا
وج ��ار اع� ��داد ب��رن��ام��ج آل��ي ل�ل��دي��ون
املستحقة للحكومة والعهد تحت
ال� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل وس � �ي � �ت� ��م رب� � �ط � ��ه م��ع
جميع االدارات املختصة بالوزارة
ملتابعته).
ثالثا  -مالحظات شؤون
التوظف:
 - 1م� � ��آخ� � ��ذ ش� � ��اب� � ��ت ال � �ص � ��رف
ع �ل��ى اع� �ت� �م ��ادات ال �ب �ن��د (11/1/1
 م� �ك ��اف ��آت) وم �ن �ه��ا ص � ��رف م�ب�ل��غ 47.610/000د.ك ع��ن ب��دل حضور
ج� �ل� �س ��ات ل � �ج� ��ان دون وج� � � ��ود م��ا
ي�ف�ي��د ان �ع �ق��اد ه ��ذه ال�ج�ل�س��ات بعد
أوق� � ��ات ال � � ��دوام ال��رس �م��ي وت ��اري ��خ
انعقادها وأسماء أعضائها وذلك
ل �ع��دم وج ��ود م�ح��اض��ر اج�ت�م��اع��ات
تبني ذلك وباملخالفة لقرار مجلس
الخدمة املدنية رقم ( )1لسنة 1983
بشأن بدل حضور جلسات اللجان
في الجهات الحكومية.
 ت �ش �ك �ي ��ل ل � �ج� ��ان وف� � � ��رق ع �م��لوص ��رف م �ك��اف��آت ألع�ض��ائ�ه��ا على
ال� ��رغ� ��م م� ��ن ك � ��ون االع � �م� ��ال ت �ن��درج
ضمن اختصاصاتهم في الوحدات
التنظيمية التابعني لها في الوزارة

وف �ق��ا ل�ل�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ب �ل��غ ما
أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 37.520/000
د.ك باملخالفة لقرار مجلس الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة رق� � ��م ( )16ل �س �ن ��ة 2011
وت �ع �م �ي��م دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
رقم ( )3لسنة  21014بشأن التقيد
ب ��أح� �ك ��ام ال� � �ق � ��رارات ال� � �ص � ��ادرة م��ن
مجلس الخدمة املدنية بشأن منح
مكافآت املشاركني في فرق عمل.
 ص� ��رف ب� ��دل ح �ض��ور ج�ل�س��اتلجان لغير االعضاء املستعان بهم
ف ��ي ب �ع��ض ال �ل �ج��ان ب �ل��غ م ��ا أم �ك��ن
ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا  10.680/000د.ك
باملخالفة لتعميم دي ��وان الخدمة
املدنية رق��م ( )5لسنة  1986بشأن
ب ��دل ح �ض��ور ج�ل�س��ات ال �ل �ج��ان في
الجهات الحكومية.
 ص ��رف م �ك��اف��آة م��ال�ي��ة شهريةب� ��واق� ��ع  100/000د.ك ل� �ع ��دد م��ن
امل��وظ �ف�ين م �م��ن ي�ش�غ�ل��ون وظ��ائ��ف
اش ��راف� �ي ��ة ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ص��رف
ب ��دالت وم �ك��اف��آت ل�ه��م ت �ف��وق مبلغ
 100/00د.ك خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014م�م��ا أدى ال ��ى ص��رف
م�ب�ل��غ  4.500/000د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل � �ق � ��رار م �ج �ل ��س ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة
رق ��م ( )11ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن منح
امل��وظ�ف�ين الكويتيني ال�ع��ام�ل�ين في
ال�ج�ه��ات الحكومية م�ك��اف��أة مالية
شهرية بواقع  100.000د.،ك.
 - 2صرف مبالغ مالية دون وجه
ح��ق ب��ال��زي��ادة ع��ن م�ش��ارك��ات لعدد
( )22من موظفي ال ��وزارة باللجان

ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�ق��ام��ة
خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
زادت ع�ل��ى أرب ��ع ف�ع��ال�ي��ات ب�ل��غ ما
جملته  10.620/000د.ك باملخالفة
ل �ت �ع �م �ي��م وزارة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م ()5
لسنة  2011بشأن ضوابط تنظيم
ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ق��ام��ة ب��دول��ة الكويت
واس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ة ض � � �ي� � ��وف ال� � ��دول� � ��ة
ال��رس �م �ي�ين ب � ��ال � ��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وأف � ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه
س��وف ي�ت��م مخاطبة وزارة املالية
للنظر ف��ي امل��واف �ق��ة ع�ل��ى استثناء
ه��ؤالء املوظفني م��ن الحد االقصى
ل �ع��دد ال�ف�ع��ال�ي��ات امل �ح��دد بموجب
ت �ع �م �ي �م �ه��ا رق � ��م ( )5ل �س �ن��ة 2011
وذل��ك في ض��وء الزخم ال��ذي شهده
ه � ��ذا ال� �ع ��ام م ��ن ف �ع��ال �ي��ات ت��رت �ب��ط
ب �ه��ا ال � � ��وزارة م ��ن خ �ل�ال م��ؤت �م��رات
ول �ق��اءات اقليمية وع��رب�ي��ة محددة
ب�م��واع�ي��د م��ن ق�ب��ل ال� ��دول االط ��راف
مما تسبب في وج��ود ضغط كبير
على هؤالء املوظفني وهو ما يجب
م �ك��اف��آت �ه��م ع �ن��ه وأن � �ه ��ا س �ت��واف��ي
دي��وان املحاسبة بالرد فور وروده
للتنسيق بشأن املالحظة.
 - 3ع ��دم ق �ي��ام ال� � ��وزارة ب��ات�خ��اذ
االج � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وامل ��ال� �ي ��ة
واالداري � � � ��ة ب �ح��ق ب �ع��ض ال�ع��ام�ل�ين
ل��دي�ه��ا املنقطعني ع��ن ال�ع�م��ل وفقا
ألح� � �ك � ��ام امل � � � � ��ادة ( )81م � ��ن ن �ظ ��ام
الخدمة املدنية كذلك عدم التزامهم
ب�ق��رار مجلس الخدمة املدنية رقم
( )41لسنة  2006ب�ش��أن الحضور

واالن� � �ص � ��راف ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ص��رف
روات��ب شهرية لهم بلغت جملتها
 156.681/000د.ك دون خ�ص��م
املبالغ املستحقة لها خ�لال السنة
املالية .2015/2014
 - 4استمرار ع��دد م��ن القياديني
ب � � � ��أداء م � �ه� ��ام ع �م �ل �ه��م ب��امل �خ��ال �ف��ة
ألحكام املواد ( 15و  15مكرر و )32
من قانون الخدمة املدنية رقم ()15
لسنة  1979وقراري مجلس الوزراء
رق �م��ي ( )89/.303ب �ش��أن إج ��راءات
ت� �ج ��دي ��د ال �ت �ع �ي�ي�ن ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية ( )128لسنة  1995بشأن
التجديد للقياديني.
رابعا :مالحظات
الرقابة المسبقة:
 ال��وف��ورات املالية التي تحققتن�ت�ي�ج��ة ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة وال�ف�ن�ي��ة
حيث اسفرت اعمال الرقابة املسبقة
ع � ��ن ت �ح �ق �ي ��ق وف� � � � � ��ورات م� �ب ��اش ��رة
للخزانة العامة بلغت قيمتها /000
 15.000دينار كويتي لدى الدراسة
ب � ��ال � ��دي � ��وان مل � ��وض � ��وع اس �ت �ئ �ج ��ار
سيارات مع سائق.
 ع��دم ال �ت��زام ال� ��وزارة ب��ال��دراس��ةوال� �ت ��وص� �ي ��ة ل� �ع ��دد  3م �ن��اق �ص��ات
خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة ل�ه��ا م��ن لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ع �م�لا بنص
امل��ادة  38من القانون رقم  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
 ط � � � � ��ول م � � � � ��دة ب� � � �ق � � ��اء ع � � � � ��دد 4م��وض��وع��ات ب��ال��وزارة بعد ص��دور
ق � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ب��ال �ت ��رس �ي ��ة وق� �ب ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع�ل��ى
الديوان األمر الذي يستلزم دراسة
االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري � ��ة
املتبعة داخل الوزارة.
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وزير االسكان يطلع على خطط تطوير
المدن السكنية في كوريا
ال �ت �ق ��ى وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
االس � � �ك� � ��ان ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي� ��اس� ��ر اب ��ل
ام��س م��ع وزي ��ر األراض ��ي والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة وامل � ��واص �ل��ات ال� �ك ��وري
ال �ج �ن��وب��ي ك ��ان ��غ ه ��وي ��ن ك �م��ا ق��ام
بعدد من الزيارات امليدانية لعدد
م��ن امل ��دن السكنية ض�م��ن زي��ارت��ه
الحالية الى كوريا الجنوبية التي
تستغرق خمسة ايام.
واس �ت �م��ع ال� ��وزي� ��ر اب� ��ل وال ��وف ��د
املرافق له الى شرح حول مختلف
م��راف��ق ال�ع��اص�م��ة س �ي��ؤول وامل��دن
الجديدة التي انشئت حولها حيث

ت �ع �ت �ب��ر م��دي �ن��ة س� �ي ��ؤول وح��ده��ا
م��وط �ن��ا ل�ن�ح��و  10م�ل�اي�ي�ن نسمة
ال � ��ى ج ��ان ��ب  10م�ل�اي�ي�ن ش�خ��ص
يسكنون املناطق املحيطة بها.
وف ��ي اط� ��ار زي ��ارت ��ه ال ��ى م��دي�ن��ة
س�ي�ج��ون��غ اإلداري � ��ة ال��واق �ع��ة على
بعد  130كلم جنوب شرق سيؤول
اط � �ل� ��ع ال � ��وزي � ��ر اب� � ��ل ع� �ل ��ى خ �ط��ط
ت �ط��وي��ر ه� ��ذه امل ��دي �ن ��ة م �ن��ذ ب ��روز
فكرة انشائها ع��ام  2002في عهد
ال��رئ �ي��س ال �ث��ام��ن ل �ل �ب�لاد ك �ي��م دي
جونغ الذي قرر تبني الالمركزية
ع� �ب ��ر ت� �ح ��وي ��ل ع� � ��دد م� ��ن امل �ب��ان��ي

االدارية ومقار الوزارات والهيئات
ال��رس �م �ي��ة ال ��ى ه ��ذه امل��دي �ن��ة ال�ت��ي
ت �ت �س��ع ل �ن �ح��و  100أل � ��ف ش�خ��ص
على مساحة قدرها  70كلم مربعا.
ك� �م ��ا ت� �ل� �ق ��ى ال � ��وف � ��د ال �ك ��وي �ت ��ي
ش ��روح ��ات ب �ش��أن ال �ج �ي��ل ال �ث��ان��ي
من املدن الذكية املتبعة في كوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة وم �ن�ه��ا م��دي�ن��ة (دون ��غ
نان) وهي الكبرى بني مدن الجيل
الثاني وتضم  30الف مسكن تتسع
لنحو  100الف شخص واستغرق
انشاؤها ثماني سنوات.
ثم طاف الوزير ابل بعدها عبر

ط ��واب ��ق م ��ا ي �ع��رف ب��اس��م (امل �ن��زل
األخ �ض��ر) ح�ي��ث ت �ع��رض مختلف
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال � �ك� ��وري� ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
امل �ع �ن �ي��ة ب �ت��وف �ي��ر ال �س �ب ��ل امل �ث �ل��ى
إلدارة امل �ن��ازل ع�ل��ى ن�ح��و صديق
للبيئة ابتداء من االستغالل األمثل
للطاقة الشمسية وتكنولوجيات
االض��اءة االقتصادية وص��وال الى
م ��واد ال �ب �ن��اء ال�ص�ح�ي��ة وتقنياته
التي تضمن السالمة والتكيف مع
املحيط.

الكويت تدين بشدة االنتهاكات
التي يتعرض لها الشعب السوري
قال مندوب الكويت الدائم لدى االمم
املتحدة واملنظمات الدولية في جنيف
السفير جمال الغنيم ان الكويت تدين
ب �ش��دة ج �م �ي��ع االن �ت �ه��اك��ات ال�خ�ط�ي��رة
وامل �م �ن �ه �ج��ة ل �ح �ق ��وق اإلن � �س � ��ان ال �ت��ي
ي�ت�ع��رض ل�ه��ا أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال �س��وري
وان امل��أس��اة اإلنسانية ف��ي س��وري��ا لن
تنتهي اال بحل سياسي يحقن الدماء
ويعيد االستقرار ملنطقتنا.
واضاف السفير الغنيم امام مجلس
االم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ح �ق��وق االن � �س� ��ان ان
اص � ��دار م�ج�ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي ق ��راره

رق��م  2254شكل بارقة أم��ل لنا جميعا
ب��اس �ت �ع��ادة وح � ��دة م�ج�ل��س األم � ��ن من
أج��ل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها
آم � �ل �ي��ن اس� � �ت� � �م � ��رار وق � � ��ف ال �ع �م �ل �ي ��ات
العدائية وتدفق املساعدات اإلنسانية
إل��ى جميع امل�ن��اط��ق ال�س��وري��ة م��ن دون
انتقائية أو تمييز.
واع � ��رب ع��ن ت �ق��دي��ر ال �ك��وي��ت ل �ل��دور
ال� ��ذي ت��ؤدي��ه ل�ج�ن��ة ت�ق�ص��ي ال�ح�ق��ائ��ق
ف ��ي س ��وري ��ا وذك � ��ر ان ال �ت �ق��ري��ر اش ��ار
ال��ى ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ت�ط��ال امل��دن�ي�ين بما
فيها اس�ت�خ��دام ال�ح�ص��ار كوسيلة من

وس��ائ��ل ال �ح��رب ب�ه��دف اج �ب��ار ال�ق��وات
املحلية واملجتمعات املوالية لها على
االستسالم أو النتزاع تنازالت منها كل
ذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي
اإلن �س��ان��ي وال �ق��ان��ون ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان.
واعرب عن ادانة الكويت ملا ورد في
التقرير بشأن سعي األطراف املتحاربة
ال��ى تمزيق النسيج ال��وط�ن��ي لسوريا
من خالل عمليات الفصل بني املدنيني
بموجب انتماءاتهم وترحيل العديد
م�ن�ه��م ال ��ى م �ن��اط��ق ب �ع �ي��دة ع��ن ق��راه��م

ومدنهم األصلية على ذات األساس.
وبني ان دولة الكويت تؤكد التزامها
ال � �ق ��وي ب� �س� �ي ��ادة س ��وري ��ا واس �ت �ق�ل�ال
وس�ل�ام��ة ووح � ��دة أراض �ي �ه��ا .واض ��اف
ال �غ �ن �ي ��م ان دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت�ح�م�ل��ت
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ت �ج��اه ال �ش �ع��ب ال �س��وري
منذ بداية األزمة وسخرت كل طاقاتها
ل �ح �ش ��د ال � ��دع � ��م ال � ��دول� � ��ي ل �ل �ع �م �ل �ي��ات
اإلنسانية حيث أثمرت دبلوماسيتها
اإلن�س��ان�ي��ة ع��ن ع��دة م �ب��ادرات ناجحة
في هذا االتجاه ومن أبرزها مؤتمرات
املانحني لدعم الشعب السوري.

العلوم االجتماعية :االجتماع
والخدمة ضمن التخصصات النادرة
أك��د عميد كلية العلوم االجتماعية
د .ح�م��ود ال�ق�ش�ع��ان س�ع��ي ال�ك�ل�ي��ة إل��ى
ادراج ت�خ�ص��ص االج �ت �م��اع وال�خ��دم��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ض� �م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات
ال �ن��ادرة ف��ي الجامعة مل��ا ل��ه م��ن أهمية
مجتمعية ك�ب�ي��رة .ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة
أل �ق��اه��ا ال�ق�ش�ع��ان ام ��س ف��ي اح�ت�ف��ال�ي��ة
ال� �ك� �ل� �ي ��ة ب� ��ال � �ي� ��وم ال � �ع� ��امل� ��ي ل �ل �خ��دم��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ت� �ح ��ت ش � �ع� ��ار ت��رت �ق��ي
املجتمعات ب��اح�ت��رام الجميع برعاية
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.
بدر العيسى.
وقال القشعان إن تخصص الخدمة
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ه ��و األك �ث��ر
رغ�ب��ة ف��ي س��وق العمل ف��ي ال�ك��وي��ت ملا
ل ��ه م ��ن أه �م �ي��ة وي �خ ��دم وزارات مهمة

افتتاح املعرض املصاحب خالل االحتفالية

م �ث��ل ال �ت��رب �ي��ة وال ��داخ �ل �ي ��ة وال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل والعدل والهيئات
والجمعيات األهلية.

وأض � ��اف أن س ��وق ال �ع �م��ل ب�ح��اج��ة
إل� ��ى ك ��ل خ��ري �ج��ي ت �خ �ص��ص ال �خ��دم��ة
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ول � � ��ن ي �ت �ع �ط ��ل خ ��ري ��ج

ت �خ �ص��ص ال �خ ��دم ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ف��ي
االن� �ت� �ظ ��ار ال �ط ��وي ��ل ل �ل��وظ �ي �ف��ة إذ إن��ه
ت� �خ� �ص ��ص م� � ��رغ� � ��وب وم� � �ط� � �ل � ��وب ف��ي
ال�ك��وي��ت ب��ل ال�ت�خ�ص��ص األك �ث��ر حاجة
في الكويت.
م��ن جانبها ق��ال��ت العميد املساعد
ل� �ل� �ش ��ؤون األك ��ادي � �م � �ي ��ة وال� � ��دراس� � ��ات
العليا في الكلية د .هند املعصب اننا
ف��ي ال�ك��وي��ت ال ن��رك��ز ع�ل��ى أه�م�ي��ة دور
االخ�ت�ص��اص��ي االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي يعد
م��ن أه ��م ال �ع��وام��ل ل�ح��ل أي م�ش�ك�ل��ة أو
قضية اجتماعية ول��ه دور ب��ارز بهذا
امل�ج��ال وه��ذه االحتفالية تؤكد أهمية
ذل � ��ك ال � � ��دور ف ��ي خ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع م��ن
خ �ل�ال ع�م�ل��ه ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس �س��ات
والقطاعات.

محليات
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انطالق المؤتمر السادس
للطاقة المتجددة في  4أبريل
ق� ��ال� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ض �ي��ري��ة
ل �ل �م ��ؤت �م ��ر وامل� � �ع � ��رض ال � �س� ��ادس
ل� �ل� �ط ��اق ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة ف � ��ي ال� �ش ��رق
األوس� � � � ��ط وش� � �م � ��ال أف ��ري� �ق� �ي ��ا إن
االس�ت�ث�م��ارات امل�ط��روح��ة ملشاريع
ال� �ط ��اق ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
تتجاوز قيمتها  75مليار دوالر.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة د .سعد
ال�ج�ن��دل ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ام��س
إن امل� ��ؤت � �م� ��ر ال � � � ��ذي ت �س �ت �ض �ي �ف��ه
الكويت من الرابع حتى السادس
م��ن شهر أب��ري��ل املقبل ممثلة في
معهد الكويت لألبحاث العلمية
سيناقش أبرز املستجدات العاملية
ح ��ول ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وت�ن��ام��ي
منتجاتها.
واض � � ��اف ال �ج �ن ��دل أن امل��ؤت �م��ر
ال��ذي ي�ق��ام تحت ش�ع��ار اب�ت�ك��ارات
م�ت�ج��ددة ن�ح��و ال�ط��اق��ة املستدامة
س �ي �س �ت �ع��رض أح� � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات

وامل� � �ش � ��اري � ��ع وال � � �ف� � ��رص امل� �ت ��اح ��ة
لالستثمار وف��ق أح��دث التقنيات
والخدمات.
وذك � ��ر أن امل��ؤت �م��ر ي �ه ��دف إل��ى
تشجيع استخدام الطاقة املتجددة
ك � �ج� ��زء أس� ��اس� ��ي واس �ت ��رات �ي �ج ��ي
م��ن مزيج الطاقة لجميع البلدان
وت �س �ل �ي��ط ال � �ض ��وء ع �ل��ى ال �ف��رص
االس�ت�ث�م��اري��ة املتنامية املطلوبة
م��ن خ�لال منطقة ال�ش��رق األوس��ط
وشمال أفريقيا.
وأوضح أن املؤتمر يهدف كذلك
إل��ى تشجيع الشراكات اإلقليمية
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال� �ط ��اق ��ة امل �ت �ج��ددة
وت �ع��زي��ز ت�ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
ال ��واع ��دة ودراس � ��ة ب��رام��ج ال�ط��اق��ة
املتجددة في بلدان منطقة الشرق
األوسط.

الصحة :األمن الغذائي أولوية
رئيسية للتنمية
أك � � � ��دت وك� � �ي � ��ل وزارة ال �ص �ح ��ة
املساعد ل�ش��ؤون الصحة العامة د.
ماجدة القطان أن التغذية السليمة
وت �ح��دي��ات األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي أول��وي��ة
رئيسية للتنمية.
وقالت القطان في كلمتها خالل
املؤتمر الثاني لسالمة الغذاء امس
أن ذلك يرتبط بوضع نهاية لجميع
أش � �ك � ��ال س� � ��وء ال� �ت� �غ ��ذي ��ة وض� �م ��ان
التغذية الصحية للرضع واألطفال
وال �ن �س ��اء وك� �ب ��ار ال �س��ن وال �ت��وع �ي��ة
ب� ��ال � �ت � �غ� ��ذي� ��ة ال � �ص � �ح � �ي� ��ة وس�ل��ام� ��ة
ال �غ ��ذاء وخ �ف��ض م �ع��دالت ال��وف �ي��ات
واألم��راض واألعباء املترتبة عليها
ف�ض�لا ع��ن ال�ت�ص��دي ل�ت�ل��وث البيئة
وتغيير املناخ.

وأك��دت القطان أن وزارة الصحة
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م� � ��ع ج� �م� �ي ��ع وزارات
ال��دول��ة وال�ج�ه��ات الحكومية وغير
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة وال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ� ��اص
وامل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت لن
تدخر جهدا في دراس��ة ما يتوصل
إل� �ي ��ه ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر م� ��ن ت��وص �ي��ات
والعمل على وضعها موقع التنفيذ.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت م��دي��رة إدارة
التغذية واإلطعام في وزارة الصحة
د .ن��وال القعود ف��ي كلمتها إن هذا
امل ��ؤت �م ��ر ي ��أت ��ي اس �ت �ك �م��اال مل �س �ي��رة
الوزارة التي بدأتها لرفع مستويات
سالمة وأمن الغذاء بدولة الكويت.
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عزام الصباح :الكويت تميزت
في المجالين اإلعالمي والفني
ق��ال عميد ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي
سفير الكويت لدى مملكة البحرين
الشيخ ع��زام ال�ص�ب��اح ان مهرجان
الخليج ل�لاذاع��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون اب��رز
وب� �ق ��وة ال� � ��دور االع�ل�ام ��ي ال ��ري ��ادي
لدولة الكويت ووجهها الحضاري
املشرق.
واض � � � � � ��اف ال � �س � �ف � �ي� ��ر ع � � � � ��زام ف��ي
ت � �ص ��ري ��ح ص� �ح� �ف ��ي ع � �ل ��ى ه ��ام ��ش
زي � � ��ارت � � ��ه ج� � �ن � ��اح وزارة االع� �ل� ��ام
امل � � �ش � ��ارك ف � ��ي ال� � �س � ��وق االن� �ت ��اج ��ي
امل� �ص ��اح ��ب مل� �ه ��رج ��ان ال �خ �ل �ي��ج ان
الكويت تميزت في املجال االعالمي
والفني وساهمت مساهمة كبيرة
ف ��ي ت��أس �ي��س ال� �ب ��رام ��ج االع�ل�ام �ي��ة
الخليجية املشتركة.
واش� � ��ار ال� ��ى ت �ك��ري��م االع�ل�ام �ي�ي�ن
والفنانني والرياضيني الكويتيني
ف��ي امل�ه��رج��ان ممن ق��دم��وا ع�ط��اءات
كبيرة للكويت وافنوا شبابهم في
خدمة بلدهم تقديرا للخدمات التي

الهالل األحمر:
غسيل الكلى
للنازحين السوريين

رالي الكويت الدولي 2016
ينطلق  24الجاري
تستضيف ال�ك��وي��ت ف��ي  24م��ارس
ال �ج��اري ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن بطولة
الشرق األوسط للراليات ملوسم 2016
(رالي الكويت الدولي) ويستمر ثالثة
أي ��ام وس��ط م�ش��ارك��ة ع��رب�ي��ة ومحلية
واسعة.
وي �ع��د رال � ��ي ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ف��ي
ن�س�خ�ت��ه ال � � �ـ 24ال� �ح ��دث األض� �خ ��م ف��ي
رياضة السيارات على مستوى البالد
وينظمه نادي باسل السالم الصباح
لسباق السيارات وال��دراج��ات النارية
بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة
والنادي الدولي الكويتي للسيارات.
وتضم القائمة مشاركة  21سيارة
تحت إش��راف مباشر م��ن قبل رئيس
اللجنة العليا املنظمة للرالي الشيخ
عذبي النايف.
وم��ن أب��رز امل�ش��ارك�ين ف��ي رال��ي هذا
ال�ع��ام السائق القطري ن��اص��ر صالح
ال �ع �ط �ي��ة ال� � ��ذي س �ب��ق أن ف � ��از ب��رال��ي
ال�ك��وي��ت خ�م��س م ��رات س��اب�ق��ا آخ��ره��ا
فوزه في نسخة العام املاضي ليصبح

عزام الصباح خالل زيارته جناح وزارة اإلعالم في مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

ق��دم��وه��ا خ�ل�ال ال �س �ن��وات الطويلة
املاضية.
وك��ان م�ه��رج��ان الخليج ل�لاذاع��ة

والتلفزيون كرم خالل افتتاحه اول
من امس شخصيات اعالمية وفنية
خليجية من بينهم الفنان الكويتي

س �ع��د ال� �ف ��رج واالع�ل�ام� �ي ��ة ع��ائ �ش��ة
اليحيى والرياضي والعب املنتخب
السابق عبدالعزيز العنبري.

رابطة األدباء توقع اتفاقية تعاون
مع جمعية العمانية للكتاب

أط� �ل� �ق ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال
األحمر امس مشروع غسيل
الكلى للمرضى من النازحني
السوريني في لبنان
وق � � � ��ال م � ��وف � ��د ال �ج �م �ع �ي��ة
د.م� � � �س � � ��اع � � ��د ال � � �ع � � �ن� � ��زي ف ��ي
ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا ان امل �ش��روع
يشمل اعانة عدد من املرضى
م � ��ن ال � �ن� ��ازح�ي��ن ال� �س ��وري�ي�ن
املصابني بالقصور الكلوي
املزمن ملدة ستة اشهر.
واك � � � � ��د ال� � �ع� � �ن � ��زي ت ��وف� �ي ��ر
ف�لات��ر غ�س�ي��ل دم واالم �ص��ال
واالدوي� � ��ة وال � �ل ��وازم ال�ط�ب�ي��ة
ل �ل �م ��رض ��ى ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ادارة املستشفى والصليب
االحمر اللبناني.
وق � � � ��ال ان ع � �ل ��اج غ �س �ي��ل
الكلى م��ن ال�ع�لاج��ات املكلفة
والتي يصعب على النازحني
السوريني تأمني تكاليفها.

وقعت رابطة األدب��اء الكويتيني
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��ان� �ي ��ة ل �ل �ك �ت��اب
واألدب� � � ��اء ات �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون ث�ق��اف��ي
وق ��ال األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل��راب�ط��ة ط�لال
ال��رم �ي �ض��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
ام � ��س إن االت� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ت ��ي وق �ع��ت
ف��ي ال�ك��وي��ت تتضمن أي�ض��ا ت�ب��ادل
املطبوعات واإلص� ��دارات واإلن�ت��اج
الثقافي والسعي إلى تنظيم زيارات
مشتركة بني الوفود وتعنى أيضا
باملشاركة الفاعلة في املهرجانات
وامل ��ؤت � �م ��رات ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ك��ري��ة
وف � �ت � ��ح ن � ��واف � ��ذ ب �ي��ن امل ��ؤس� �س� �ت�ي�ن
ل�لاط�لاع على الكتب ال�ت��ي يؤلفها
أعضاء من الطرفني.
وأوضح أن هذه االتفاقية تندرج
ض �م��ن ات �ف��اق �ي��ات أخ � ��رى أب��رم�ت�ه��ا
راب�ط��ة األدب ��اء الكويتيني والعديد
من الدول العربية واألجنبية وقال
الرميضي إن من أهم بنود االتفاقية

جانب من توقيع االتفاقية

البند ال��ذي سيتم بموجبه تبادل
اإلص � � ��دارات األدب �ي ��ة ب�ي�ن األع �ض��اء
مبينا أنه ظهرت في اآلونة األخيرة
ت� �ج ��ارب م �ه �م��ة ل� ��دى ال �ط��رف�ي�ن م��ن
األجدى أن يتم االطالع عليها.
وم � �ث ��ل ال� �ج ��ان ��ب ال� �ع� �م ��ان ��ي ف��ي
ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة رئ�ي��س الجمعية
العمانية للكتاب واألدب��اء ورئيس
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امل�ن�ت��دى األدب ��ي ف��ي سلطنة عمان
خميس العدوي.
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة ح �ي��اة
ال� �ي ��اق ��وت وع� �ض ��و م �ج �ل��س إدارة
راب �ط ��ة األدب� � ��اء د .ن� ��واف ال�ج�ح�م��ة
والقاص العماني خليفة العبري.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �س��ائ��ق األك �ث��ر ف ��وزا ب��رال��ي ال�ك��وي��ت
ال��دول��ي ال��ذي نظم للمرة األول ��ى عام
.1975
ويشهد الحدث أيضا عودة السائق
اللبناني املخضرم وال�ف��ائ��ز ف��ي رال��ي
ال �ك��وي��ت ال��دول��ي ل �ع��ام  1984ميشال
صالح الذي يعد أحد أوائل السائقني
املشاركني بالراليات في الخليج منذ
أواس � ��ط س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي.
وي� � �ب � ��رز م � ��ن امل � �ش � ��ارك �ي��ن امل �ت �س ��اب ��ق
ال�ك��وي�ت��ي م �ش��اري ال�ظ�ف�ي��ري متصدر
ب� �ط ��ول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب� �ع ��د م � � ��رور ث�ل�اث
جوالت وبطل الشرق األوسط السابق
ملرتني ضمن س�ي��ارات املجموعة (ان)
ح �ي��ث ي ��أم ��ل امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى ص� ��دارة
امل � �ج � �م ��وع ��ة إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى م� �ش ��ارك ��ة
ال �س��ائ��ق ال�ك��وي�ت��ي امل�ت �م��رس مسعود
الصالح ومالحه سليمان الهالل ابن
سائق الراليات الشهير أحمد الهالل
فضال عن السائق صاحب اإلنجازات
املتعددة على ساحة سباقات الـ(دراغ.
ريسنغ) جاسم املقهوي.
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