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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يعزي اإلمارات وروسيا بضحايا «فالي دبي»
بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم ببرقيتني الى رئيسة املجلس
ال��وط�ن��ي االت �ح��ادي ب��دول��ة االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة الشقيقة د .ام��ل
القبيسي وال ��ى ن�ظ�ي��ره ال��روس��ي س�ي��رج��ي ن��اراش �ك�ين اع ��رب فيهما عن
خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا طائرة فالي دبي التي سقطت
فوق مطار روستوف الروسي .

انتهى إلى توصيات منها إيقاف استقطاع  ٪ 5من أرباح الجمعيات للمحافظات

نواب لـ «الدستور» :استجواب الصبيح
أعاد األمور إلى مسارها الصحيح
أشاد عدد من النواب بما أسموه
امل �م��ارس��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة
مل � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة وال � � � �ت� � � ��ي ك ��رس � �ه ��ا
االس� � �ت� � �ج � ��واب ال � ��راق � ��ي ال� � � ��ذي ق��دم��ه
ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور ال� ��ى وزي� ��رة
ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل هند
الصبيح حول خصخصة الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ودور االي � �ت� ��ام وان �ت �ه��ى
ب�ت�ق��دي��م ت��وص �ي��ات م��ن امل �ج �ل��س ال��ى
الحكومة مؤكدين ان هذا االستجواب
أعاد األمور إلى مسارها الصحيح.
وتضمنت التوصيات التي انتهى
إليها االس�ت�ج��واب إي�ق��اف استقطاع
ن�س�ب��ة ال �ـ  ٪ 5م��ن أرب ��اح الجمعيات
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ات وت��وج �ي��ه ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية إلى زيادة أرباحها وتقديم
التشريعات املناسبة لتطوير العمل
ال� �ت� �ع ��اون ��ي مل ��زي ��د م� ��ن ال� �ت� �ق ��دم ع�ل��ى
املستوى الربحي وابالغ نيابة األموال
العامة عن املخالفات التي وقعت في
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وت��زوي��ده��ا

ب��امل �س �ت �ن��دات ال �ل�ازم� ��ة ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
ام ��وال الجمعيات وان تسعى وزارة
الشؤون إلى حل املشاكل التي تواجه
الجمعيات التعاونية.
كما تضمنت التوصيات السماح
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة بتخصيص
جزء من أرباحها لألمور االجتماعية
ك��امل �س �ت��وص��ف و امل �خ �ف��ر وامل � � ��دارس
وان تلتزم مجالس اإلدارة املنتخبة
بتطبيق قانون الجمعيات التعاونية
ب�ج�م�ي��ع م��ا ت��واج �ه��ه ال�ج�م�ع�ي��ات من
أزم� � ��ات وإع � � ��ادة دراس� � ��ة االس �ت �ع��ان��ة
ب� �م� �ش� �غ ��ل ف � ��ي اس � �ت � �ئ � �ج� ��ار أس � � � ��واق
الجمعية.
وإذا واجهت الجمعية اي مشكالت
م ��ال� �ي ��ة ت � �ق� ��وم ال � � � � � ��وزارة ب �م �س ��اع ��دة
ال �ج �م �ع �ي��ات االخ� � ��رى ب��ال �ت �ع��اون م��ع
ات� � �ح � ��اد ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ل � �ل � �خ� ��روج م��ن
أزم ��ات� �ه ��ا وااله� �ت� �م ��ام ب� �ص ��ورة أك �ب��ر
ب �ج�م�ي��ع األي � �ت ��ام م ��ن دون اس�ت �ث �ن��اء
وم� �ح ��اول ��ة اح �ت��وائ �ه��م واالس �ت �ع��ان��ة

الوزيرة هند الصبيح خالل تفنيد استجوابها املقدم من النائب صالح عاشور

ب��ال �ج �ه��ات ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة من
خبراتهم بالتعامل مع االيتام لتطوير
العمل اإلنساني الخاص بهم اضافة
ال � ��ى االس �ت �ع ��ان ��ة ب ��األس ��ر ال �ص��دي �ق��ة

النواب ينتصرون لمرضى العالج
بالخارج ويلغون خفض المخصصات
أسفر الهجوم النيابي على قرار
ال �ح �ك��وم��ة ت�خ�ف�ي��ض مخصصات
ال � � �ع �ل ��اج ب � ��ال� � �خ � ��ارج ع� � ��ن ع� � ��دول
الحكومة عن قرارها بعد أن وافق
املجلس على ع��دد من التوصيات
ال� � � � � � � ��واردة ف� � ��ي ت � �ق� ��ري� ��ر اللجنة
ال�ص�ح�ي��ة ب �ش��أن ال�لائ �ح��ة ال�ف�ن�ي��ة
ومخصصات ال�ع�لاج ف��ي الخارج
وأحالها إل��ى الحكومة وتضمنت
ال �ت��وص �ي��ات وق ��ف ال�ع�م��ل ب��ال�ق��رار
األخير الصادر من مجلس الوزراء
امل �ت �ض �م ��ن ت� �ح ��دي ��د م �خ �ص �ص��ات
املريض بـ  75دي�ن��ارا و  50دينارا
ل�ل�م��راف��ق األول وت��ذك��رة ل�ل�م��راف��ق
ال � �ث ��ان ��ي وال � � �ع� � ��ودة إل� � ��ى م � ��ا ك ��ان
معموال به في السابق .وأكد عدد

م��ن ال �ن��واب خ�لال جلسة مناقشة
تقرير اللجنة الصحية بشأن قرار
وقف مخصصات العالج بالخارج
ان ال�ق��رارات التي اتخذها مجلس
ال� � � � � ��وزراء ت �ع �س �ف �ي��ة ول� �ي� �س ��ت ف��ي
مصلحة املرضى مشيرين ال��ى أن
هناك ان��اس��ا ال يستحقون السفر
ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ول �ك��ن ل�لأس��ف
امل� �ح� �س ��وب� �ي ��ة ه � ��ي ال � �ت� ��ي ف��رض��ت
نفسها كما ان هناك تقارير طبية
مزورة ولجانا مخترقة.
ورف � � � ��ض ال � � �ن� � ��واب ق � � � ��رار وق� ��ف
امل ��راف� ��ق ب ��امل ��رة م �ث �م �ن�ين ت��وص�ي��ة
ال�ن��واب ب��إرج��اع املخصصات كما
ك ��ان ��ت م �ط��ال �ب�ي�ن وزي � � ��ر ال �ص �ح��ة
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة

ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ل� � �ش � ��راء م �ج �م �ع��ات
للمرضى الكويتيني مؤكدين في
الوقت نفسه أن ه��ذا القرار بوقف
امل �خ �ص �ص��ات ص ��اع ��ق ل �ل �م��رض��ى
وال� �ل��ائ � � �ح� � ��ة ال � � �ج� � ��دي� � ��دة خ ��رج ��ت
مشوهة.
وب ��ذل ��ك ي� �ك ��ون ن � ��واب األم � ��ة ق��د
انتصروا ملرضى العالج بالخارج
ب �ع��د دف��اع �ه��م ع��ن ح�ق��وق�ه��م ال�ت��ي
ك �ف �ل �ه��ا ال ��دس� �ت ��ور ب� �ش ��أن ت��وف �ي��ر
الرعاية الصحية لكافة املواطنني.

تفاصيل (ص)08-05

ل�ل�م�س��اع��دة ب ��روح ت�ط��وع�ي��ة الح �ت��واء
األي �ت��ام ق ��در امل�س�ت�ط��اع واالس�ت�ع��ان��ة
ب �ص��ورة أك�ب��ر ب ��األم ال�ب��دي�ل��ة لتعزيز
االستقرار النفسي لاليتام.

تلفزيون المجلس

وف� � �ي� � �م � ��ا أك� � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ص� ��ال� ��ح
ع��اش��ور ان ه��دف��ه األس��اس��ي م��ن ه��ذا
االستجواب هو اإلصالح قالت وزيرة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة ه�ن��د الصبيح

 صاحب السمو أنقذالدولة من الفوضى
بإصدار مرسوم
الصوت الواحد
تفاصيل (ص)14

تفاصيل (ص)09

المجلس يقر قانون المسنين
واتفاقية األمن الغذائي
شهدت جلسة مجلس األمة الثالثاء
املاضي إقرار املجلس بإجماع أعضائه
م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ال ��رع ��اي ��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م�س�ن�ين ف��ي م��داول�ت�ي��ه
االولى والثانية وأحاله على الحكومة.
كما شهدت جلسة األربعاء املاضي
إق ��رار مجلس األم ��ة ب��إج�م��اع أعضائه

جمال العمر:

ان هذا االستجواب كان فرصة إلبراز
إنجازاتنا وتوضيح األم��ور الخافية
وأض��اف��ت ف��ي تصريح ل�ـ «ال��دس�ت��ور»
أنها مستعدة ملواجهة أي استجواب
ثالث في أي وقت ولكل حادث حديث.
م��ن ج��ان�ب�ه��م أش ��اد ن ��واب بجلسة
األربعاء املاضي مؤكدين انها كانت
جلسة ماراثونية وك��ان االستجواب
راق �ي ��ا ج ��دا وك� ��ان ال �ط ��رح م ��ن ج��ان��ب
النائب املستجوب قويا وكذلك كانت
ردود ال��وزي��رة ق��وي��ة ومقنعة وكانت
م �م��ارس��ة دي�م�ق��راط�ي��ة ع��ال�ي��ة ان�ت�ه��ت
ب ��أن ش �ك��ر ال �ط��رف��ان أح��ده �م��ا اآلخ ��ر.
وأض��اف��وا :ك��ان��ت ال ��روح ال�س��ائ��دة في
ال�ج�ل�س��ة ه��ي روح ال �ت �ع��اون م��ن أج��ل
مصلحة امل��واط�ن�ين وف��ي ال�ن�ه��اي��ة لم
ي�ك��ن ه�ن��اك ط��رف ف��ائ��ز وآخ ��ر م�ه��زوم
وإنما كانت الكويت هي الفائزة.

أي � �ض� ��ا م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ال� �خ ��اص
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ال � �ن � �ظ ��ام األس� ��اس� ��ي
للمنظمة اإلس�لام �ي��ة ل�لأم��ن ال�غ��ذائ��ي
بمداولتيه األولى والثانية وأحاله إلى
الحكومة.
تفاصيل (ص)08-05

إقرار  9توصيات للبدون
والحكومة تمتنع عن التصويت
واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
ال �س��اب �ق��ة ع�ل��ى  9ت��وص �ي��ات م�ق��دم��ة
م��ن ع��دد م��ن ال �ن��واب ح��ول الحقوق
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي ل�غ�ي��ر
محددي الجنسية .وامتنع ال��وزراء

ال � �ح � �ض� ��ور ع � ��ن ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع �ل��ى
التوصيات بعد التحفظ الحكومي
على طريقة صياغتها.
تفاصيل (ص)08-05
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أعرب عن صادق مواساته في ضحايا انفجار اسطنبول

األمير يعزي رئيس اإلمارات بضحايا حادث
تحطم طائرة «فالي دبي»
ب� �ع ��ث ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى اخ �ي��ه ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن زاي� ��د
آل ن �ه �ي��ان رئ� �ي ��س دول� � ��ة االم � � ��ارات
العربية املتحدة الشقيقة عبر فيها
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق
م��واس��ات��ه ب�ض�ح��اي��ا ح� ��ادث تحطم
طائرة الركاب التابعة لشركة طيران
ف�ل��اي دب� ��ي ق� ��رب م �ط ��ار روس �ت ��وف
جنوب روسيا وال��ذي اودى بحياة
ج �م �ي��ع رك ��اب �ه ��ا راج� �ي ��ا ل�ل�ض�ح��اي��ا
ال��رح �م��ة ول ��ذوي� �ه ��م ج �م �ي��ل ال�ص�ب��ر
وحسن العزاء.
كما بعث حضرة صاحب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى اخ �ي��ه ص��اح��ب
ال�س�م��و ال�ش�ي��خ محمد ب��ن راش ��د آل
مكتوم ن��ائ��ب رئ�ي��س ال��دول��ة رئيس

مجلس ال��وزراء حاكم دبي ضمنها
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب� � �ح � ��ادث ت� �ح� �ط ��م ط � ��ائ � ��رة ال� ��رك� ��اب
ال�ت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة ط �ي��ران ف�ل�اي دب��ي
قرب مطار روستوف جنوب روسيا.
ك� � �م � ��ا ب� � �ع � ��ث ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس
ف�ل�ادي �م �ي��ر ب ��وت�ي�ن رئ� �ي ��س روس �ي��ا
االت� �ح ��ادي ��ة ال �ص��دي �ق��ة أع � ��رب فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق
م ��واس ��ات ��ه ل� ��ه ول �ل �ش �ع��ب ال ��روس ��ي
ال �ص��دي��ق ب �ض �ح��اي��ا ح� ��ادث تحطم
طائرة الركاب التابعة لشركة طيران
(ف�ل�اي دب ��ي) م��ن امل��واط�ن�ين ال��روس
ق� � ��رب م � �ط ��ار (روس � � �ت � � ��وف) ج �ن��وب
روس� �ي ��ا راج� �ي ��ا س� �م ��وه ل�ل�ض�ح��اي��ا
ال��رح �م��ة ول ��ذوي� �ه ��م ج �م �ي��ل ال�ص�ب��ر
وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ

ن � � ��واف االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله ببرقيات مماثلة.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ب �ع��ث ح �ض��رة
صاحب السمو امير البالد ببرقية
ت �ع ��زي ��ة ال � ��ى ال ��رئ� �ي ��س رج � ��ب ط�ي��ب
اردوغان رئيس الجمهورية التركية
ال �ص��دي �ق��ة اع � ��رب ف �ي �ه��ا س �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب�ض�ح��اي��ا االن �ف �ج��ار ال� ��ذي وق ��ع في
اح� ��د امل ��رك ��ز ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي م��دي�ن��ة
اس�ط�ن�ب��ول واس �ف��ر ع��ن س�ق��وط ع��دد
م ��ن ال �ض �ح��اي��ا وامل� �ص ��اب�ي�ن م��ؤك��دا
س � �م� ��وه اس� �ت� �ن� �ك ��ار دول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
وادان � �ت � �ه� ��ا ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل
االرهابي الشنيع الذي ترفضه كافة
ال �ش��رائ��ع وال�ق�ي��م االن�س��ان�ي��ة وال��ذي
اس �ت �ه��دف ارواح االب ��ري ��اء االم �ن�ين
وزعزع امن واستقرار البلد الشقيق
مجددا سموه موقف دول��ة الكويت
ال �ث��اب��ت ف ��ي رف ��ض االره� � ��اب ب�ك��اف��ة

اشكاله وصوره سائال سموه املولى
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن
يمن على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
نواف االحمد الجابر الصباح حفظه
الله ببرقية تعزية الى الرئيس رجب
ط�ي��ب اردوغ� ��ان رئ�ي��س الجمهورية
ال �ت��رك �ي��ة ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
التفجير ال ��ذي وق��ع ف��ي اح��د امل��رك��ز
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ف� ��ي م��دي �ن��ة اس �ط �ن �ب��ول
مبتهال سموه الى الباري جل وعال
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته
وأن ي �م��ن ع �ل��ى امل �ص ��اب�ي�ن ب�س��رع��ة
ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة .ك�م��ا ب�ع��ث سمو
الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب �ب��رق �ي��ة
تعزية مماثلة.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

عزى نظيره التركي بضحايا انفجار اسطنبول

الغانم يلقي كلمة الكويت أمام مؤتمر االتحاد
البرلماني الدولي في لوساكا اليوم
يلقي رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم كلمة وفد الكويت أمام مؤتمر
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لات�ح��اد البرملاني
ال ��دول ��ي ال� ��ذي ي �ب��دأ اع �م��ال دورت � ��ه ال�ـ
 134ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال��زام�ب�ي��ة لوساكا
ال �ي ��وم االح� ��د ت �ح��ت ع �ن ��وان (ت�ج��دي��د
الديمقراطية  ..منح ص��وت للشباب)
ب �م �ش��ارك��ة وف� ��د ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
برئاسة الرئيس الغانم.
وي� �س� �ع ��ى امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ى م �ع��ال �ج��ة
مسألة كيفية تعزيز الثقة باملؤسسات
الديمقراطية واتخاذ خطوات حاسمة
نحو حماية وترسيخ الديمقراطية في
جميع الثقافات الى جانب استكشاف
األف � �ك� ��ار امل �ب �ت �ك��رة ال� �ت ��ي ت �س��اه��م ف��ي
تحديث الثقافة الديمقراطية.
ويناقش املؤتمر على م��دى ثالثة
اي � ��ام ق �ض��اي��ا ت �ج��دي��د ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وإع� �ط ��اء ال �ش �ب��اب ف��رص��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة
الفاعلة في التعبير عن آرائهم واتخاذ
ال �ق��رار وم�ك��اف�ح��ة االره� ��اب وال�ح��اج��ة
ال��ى تعزيز ال�ت�ع��اون العاملي ملكافحة
تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية.

ويشارك وفد الشعبة املكون من وكيل
الشعبة النائب فيصل الشايع وأمني
سر الشعبة النائب د .عودة الرويعي
وأمني صندوق الشعبة النائب حمود
ال�ح�م��دان وع�ض��وي الشعبة النائبني
د .خ� �ل� �ي ��ل ع � �ب ��دال � �ل ��ه أب � � ��ل وم ��اض ��ي
الهاجري واالم�ين العام ملجلس األمة
عالم الكندري في اجتماعات اللجان
ال ��دائ� �م ��ة.ك� �م ��ا ي � �ش ��ارك وف � ��د ال�ش�ع�ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان
ال��دائ �م��ة ل�لات �ح��اد وه ��ي ل�ج�ن��ة السلم
واألم � � ��ن ال ��دول� �ي�ي�ن ول �ج �ن��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة  -التمويل والتجارة ولجنة
الديمقراطية وحقوق االنسان ولجنة
شؤون االمم املتحدة.
ويبحث امل��ؤت�م��ر اي�ض��ا ف��ي ضمان
ح �م��اي��ة دائ �م��ة ض��د ت��دم �ي��ر وت��ده��ور
ال � �ت� ��راث ال �ث �ق��اف��ي االن� �س ��ان ��ي امل � ��ادي
وغ� �ي ��ر امل � � ��ادي ع �ل��اوة ع �ل��ى م�ن��اق�ش��ة
مشروع القرار الذي سوف يعتمد في
االجتماع الـ 135للجمعية العامة حول
ح��ري��ة امل ��رأة ف��ي امل�ش��ارك��ة السياسية
ال�ك��ام�ل��ة ب��أم��ان م��ن دون ت��دخ��ل (ب�ن��اء

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل استقباله السفير رامي طهبوب

الشراكة بني الرجال والنساء لتحقيق
هذا الهدف).
ك �م��ا ي �ع �ق��د ع �ل��ى ه ��ام ��ش امل��ؤت �م��ر
اج � �ت � �م � ��اع ل� �ج� �ن ��ة ح� � �ق � ��وق اإلن� � �س � ��ان
ل � �ل � �ب ��رمل ��ان � �ي �ي�ن واج � � �ت � � �م � ��اع ال � �ن � �س ��اء
البرملانيات واجتماع جمعية االمناء

العامني للمجالس النيابية.
يذكر ان االتحاد البرملاني الدولي
م �ن �ظ �م��ة دول � �ي� ��ة أن �ش �ئ ��ت ع � ��ام 1889
وت �ض��م ف ��ي ع�ض��وي�ت�ه��ا  167ب��رمل��ان��ا
ل � ��دول ذات س� �ي ��ادة وي� �ق ��ع م� �ق ��ره ف��ي
جنيف وي�ع�م��ل ع�ل��ى تنسيق ال�ح��وار

البرملاني ح��ول ال�ع��ال��م ون�ش��ر السالم
والتعاون وترسيخ الديمقراطية.
م � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � � ��رى ،ب � �ع ��ث رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س االم � ��ة م � � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م
ب�ب��رق�ي��ة ال ��ى رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال�ت��رك��ي
الكبير اسماعيل كهرمان اع��رب فيها

عن خالص التعازي وصادق املواساة
ب �ض �ح��اي��ا االن� �ف� �ج ��ار ال � ��ذي وق � ��ع ف��ي
ش� ��ارع اس �ت �ق�لال ب�م��دي�ن��ة اس�ط�ن�ب��ول
واس �ف��ر ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن القتلى
والجرحى.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ب��رق �ي �ت��ه ن��ؤك��د
تضامننا الكامل مع الشعب التركي
الشقيق ازاء كل املحاوالت االجرامية
التي تستهدف ام��ن واس�ت�ق��رار تركيا
م �ج��ددا ال ��دع ��وة ال ��ى ض � ��رورة ت�ع��زي��ز
ال�ت�ع��اون االقليمي وال��دول��ي ملكافحة
ظاهرة االرهاب.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر استقبل الرئيس
ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي
س �ف �ي��ر دول � � ��ة ف �ل �س �ط�ين ل � ��دى ال �ب�ل�اد
رام � ��ي ط �ه �ب��وب  .ك �م��ا ب �ع��ث ال��رئ�ي��س
ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي�ت��ي ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � �ن ��واب ف ��ي اي ��رل� �ن ��دا س �ي��ان
باريت ورئيس مجلس الشيوخ بادي
ب��ورك وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبلدهما.

aldostoor

األحد  11جمادى اآلخر  20 . 1437مارس 2016

عبدالصمد ينفي تصريح الراشد
عن السكة الحديد والمترو
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
عبد الصمد ان ما صرح به النائب
ال�س��اب��ق ع�ل��ي ال��راش��د ف��ي ن ��دوة له
ت�ن��اول��ت م�ش��روع��ي السكة الحديد
واملترو ال اساس له من الصحة.
وب�ين عبد الصمد ان م��ا يتعلق
بمشروع السكة الحديد او املترو
وغيرها فال علم ملجلس االمة بمثل
ه ��ذه االم � ��ور وال ت��وج��د ف��ي لجنة
امليزانيات اي امور تتعلق بها.
واض� ��اف :ان�ف��ي ه��ذه االم ��ور الن
ه��ذه املشروعات يفترض ان تكون

داخ ��ل امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة او
على االق��ل ت�ك��ون ضمن ميزانيات
م �س �ت �ق �ل��ة ل� �ع ��دة س � �ن� ��وات وت� �ك ��ون
بموافقة الحكومة ومجلس االمة.
وت ��اب ��ع ع �ب��د ال �ص �م ��د :اذا ع�ل��ي
ال��راش��د ل��دي��ه معلومات فليتفضل
وي �ع �ط �ي �ن ��ا اي � ��اه � ��ا ف �ل��ا ي �م �ك ��ن ان
ت �ص��رف ه ��ذه امل �ب��ال��غ ال ��ذي ت�ح��دث
فيها من دون علم مجلس االمة وال
يمكن ان يقر خارج نطاق املجلس.
وك ��ان ال��راش��د أع�ل��ن أن��ه سيقدم
بالغا الى النائب العام ومذكرة الى
دي ��وان املحاسبة ب�ش��أن م��ا أسماه

م �ش��روع م�ت��رو غ�ي��ت داع �ي��ا رئيس
الحكومة ال��ى إي�ق��اف امل�ش��روع قبل
ف ��وات األوان مطالبا وزي ��ر املالية
بتقديم استقالته.
ول�ف��ت ال��راش��د ال��ى س��رق��ة أم��وال
ك �ب �ي��رة ف ��ي ح� ��ال ت �م��ري��ر امل �ش ��روع
للمستثمر م��ن قبل الهيئة العامة
ل �ل �ش��راك��ة م �ش �ي��را إل ��ى ان ��ه ستبلغ
ت �ك �ل �ف ��ة ك � ��ل م ��رح � �ل ��ة م � ��ن م ��راح ��ل
امل�ش��روع الخمسة  15مليار دينار
أي م� ��ا ي � �ق� ��ارب م� �ي ��زان� �ي ��ة ال ��دول ��ة
البالغة نحو  20مليار دينار.

عدنان عبد الصمد

حقوق اإلنسان :الخارجية بصدد
تفعيل اتفاقيات نقل السجناء
ب� �ح� �ث ��ت ل� �ج� �ن ��ة ح � �ق � ��وق االن � �س � ��ان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وم�م�ث�ل��و وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
م �س��أل��ة ال �ح��ق ف ��ي ال �خ �ل��وة ال�ش��رع�ي��ة
ل �ن��زالء ال�س�ج��ون واك �ت �ظ��اظ ال�س�ج��ون
ون �ق��ل ال�س�ج�ن��اء غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين إل��ى
بلدانهم.
وذكر رئيس اللجنة النائب جمال
العمر في تصريح صحافي أن اللجنة
ب �ح �ث��ت ت �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
لوزارة الداخلية بما يحسن من وضع
امل �س��اج�ين االج �ت �م��اع��ي وي �س��اه��م في
ض�ب��ط ح��ال��ة ال �س �ج��ون خ�ص��وص��ا ان
العديد من الدول الخليجية والعربية
واالجنبية ق��د اعتمدتها مشيرا الى
ان ه��ذا ال�ط��رح الق��ى ت�ج��اوب��ا م��ن قبل

ممثلي وزارة الداخلية الذين وع��دوا
ب��إع��داد دراس ��ة ش��ام�ل��ة ع��ن امل��وض��وع
وإحالتها الى اللجنة خالل  30يوما
تتضمن الفئات التي سيشملها هذا
الحق وكيفية تأمني املنشآت الالزمة
ل��ذل��ك .وأض � ��اف ان ال�ل�ج�ن��ة وم�م�ث�ل��ي
وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب� �ح� �ث ��وا م �س��أل��ة
ام � �ت�ل��اء ال� �س� �ج ��ون ون � �ق ��ل ال �س �ج �ن��اء
غ�ي��ر الكويتيني ال��ى دول �ه��م ح�ي��ث تم
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ح� ��رص ال� � � ��وزارة ع�ل��ى
م �ت��اب �ع��ة م �س��أل��ة ن �ق��ل ال �س �ج �ن��اء غير
الكويتيني الى دولهم وجار التنسيق
م ��ع وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وه � ��ذه ال� ��دول
ب�م��ا ي�ك�ف��ل ت��رح�ي��ل امل �ئ��ات م��ن ه��ؤالء
السجناء تنفيذا لالتفاقيات الثنائية

التي تربط الكويت بدولهم.
ون� �ق ��ل ال �ع �م ��ر ع� ��ن م �م �ث �ل��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة أن ال �ع �م��ل ج� ��ار ل�ت�ف�ع�ي��ل
ات �ف��اق �ي��ات ت �ب ��ادل ن �ق��ل ال� �ن ��زالء حيث
يوجد أكثر من  14اتفاقية قيد التنفيذ
وهناك حوالي  14اتفاقية اخ��رى قيد
التفاوض.
وق� � ��ال ان ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
طلبت م��ن وزارة الخارجية تزويدها
ب � ��إح � �ص � ��اءات ع � ��ن ع� � ��دد ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
امل � �س � �ج ��ون �ي�ن ب � ��ال� � �خ � ��ارج وع � � ��ن دور
القنصليات ب��إب�لاغ ه ��ؤالء السجناء
عن حقهم في طلب نقلهم الى الكويت
م��ن ال ��دول ال�ت��ي تربطنا بها اتفاقات
نقل النزالء.

تعقد لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية اجتماعا اليوم ملناقشة
مجموعة م��ن االق�ت��راح��ات بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )11لسنة  2015ب��إص��دار الخطة
اإلنمائية للسنوات (- 2016/2015
 )2020/2019واالقتراح بقانون في
شأن وضع ورف��ع الصور األميرية
ومجموعة من االقتراحات بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )39لسنة  2010بتأسيس شركات
ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة ت �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت.
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الخرينج يناشد المبارك
تنفيذ توصيات العالج
بالخارج
ن ��اش ��د ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
االم � � � ��ه م� � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج س �م��و
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
ب ��االس � �ت � �ج ��اب ��ه وال� � �ت� � �ج � ��اوب م��ع
ت��وص�ي��ة اخ��وان��ه اع �ض��اء مجلس
االمه بشأن تقرير اللجنة الصحية
ح� � ��ول م� �خ� �ص� �ص ��ات ال� � �ع �ل��اج ف��ي
ال� � �خ � ��ارج وال � �ت� ��ي ص � ��وت ع�ل�ي�ه��ا
االع� �ض ��اء ب ��االج �م ��اع اس �ت �ش �ع��ارا
م� �ن� �ه ��م ب � �ح ��اج ��ة امل � ��رض � ��ى ل� �ه ��ذه
ال � �ت ��وص � �ي ��ة مل � ��ا ي� ��واج � �ه� ��ون� ��ه م��ن
مصاعب مالية في الخارج.
واك � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان� ��ه ع �ل��ى ث�ق��ة
كبيرة بتعاون سموه مع اخوانه
ال � �ن� ��واب مل ��ا ف �ي��ه خ �ي��ر وم�ص�ل�ح��ة
اخوانه وابنائه املواطنني وسعي
سموه لتخفيف املعاناة عنهم في
الخارج.
وع �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ع��ن اس �ت �م��رار
التعاون بني السلطتني ملا فيه خير
ال��وط��ن وامل��واط �ن�ي�ن م�س�ت��رش��دي��ن

مبارك الخرينج

ب � �ت ��وج � �ي � �ه ��ات ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م ��و ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
الجابر الصباح امير البالد املفدى
وس�م��و ول��ي ع�ه��ده االم�ي�ن الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
حفظهما الله ورعاهما.

الطريجي يطالب الحمود
بإنصاف موظفي القطاع
الهندسي في اإلعالم

جمال العمر

التشريعية تبحث تعديل الخدمة
المدنية اليوم
ك�م��ا تبحث االق �ت��راح بقانون
بإضافة م��ادة ج��دي��دة برقم (14
م� �ك ��ررا) ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ()28
لسنة  1969ف��ي ش��أن العمل في
قطاع األعمال النفطية واالقتراح
ب �ق��ان��ون امل��رف��ق ب�ت�ع��دي��ل بعض
اح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
( )15ل� �س� �ن ��ة  1979ف � ��ي ش� ��أن
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة واالق � � �ت� � ��راح
ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
ال � ��ى امل� � � ��ادة ( )15م� ��ن امل ��رس ��وم
بالقانون رق��م ( )15لسنة 1979
في ش��أن الخدمة املدنية وكذلك
ما يستجد من اعمال.

برلمان

وم� � � � ��ن ج� � �ه � ��ة اخ � � � � � ��رى ت �ع �ق ��د
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ا مل �ن��اق �ش��ة
م � �ي� ��زان � �ي� ��ة امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرعاية السكنية للسنة املالية
 2017/2016ب �ح �ض��ور ممثلي
ك ��ل م ��ن وزارة امل ��ال �ي ��ة ودي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ودي� � � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
امل � ��دن� � �ي � ��ة وامل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة وج � �ه� ��از
املراقبني املاليني باإلضافة الى
ما يستجد من اعمال.
مبارك الحريص

دع � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب� ��د ال� �ل ��ه
ال �ط ��ري �ج ��ي وزي � � ��ر اإلع � �ل ��ام وزي� ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود إل� � ��ى إن� �ص ��اف
م��وظ �ف��ي ال �ق �ط ��اع ال �ه �ن��دس��ي ف��ي
اس �ت��ودي��وه��ات ال�ب��ث اإلذاع� ��ي في
وزارة اإلعالم.
وأض��اف ف��ي تصريح صحافي
أن � � ��ه ت� �ل� �ق ��ى م � ��ن ب� �ع ��ض م��وظ �ف��ي
القطاع الهندسي شكوى من عدم
إن�ص��اف�ه��م رغ��م قيامهم بمجهود
كبير جدا يتجاوز املطلوب منهم
ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان الرت �ب��اط ذل��ك
ال �ج �ه��د ب�م�ص�ل�ح��ة ال �ع �م��ل .وذك ��ر
ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ه � � ��ؤالء امل��وظ �ف�ي�ن
أبلغوه أنهم يتسلمون ب��دل نوبة
امل �ب �ل��غ ح �س��ب ال ��درج ��ة وب��ال �ت��ال��ي
فإن قرار صرف هذا البدل يلزمهم
بالعمل وال�ب�ص�م��ة  365ي��وم��ا في
ال �س �ن��ة ب ��واق ��ع م ��رت�ي�ن ف ��ي ال �ي��وم
دخوال وخروجا من دون راحة أو
عطلة وملدة ثماني ساعات يوميا.
وأضاف أن الشاكني أكدوا أنهم
ي �ع �م �ل��ون ف� ��ي امل� �ن ��اس� �ب ��ات وأي � ��ام
ال �ع �ط��ل ال��رس �م �ي��ة امل �م �ن��وح��ة م��ن
ال ��دول ��ة وه ��و م��ا ي �ع��ارض ق��ان��ون
العمل ف��ي دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ال � ��ذي ي �ل ��زم امل ��وظ ��ف ب��ال �ع �م��ل 40
س��اع��ة فقط ف��ي األس �ب��وع مشيرا
إل��ى أنهم يعملون نحو  58ساعة
أسبوعيا وهو ما يعارض قانون

د .عبدالله الطريجي

العمل بنظام النوبات وال يكترث
ب� � � ��اإلج� � � ��ازات ال� �ط� �ب� �ي ��ة وي �س �ج ��ل
امل� ��وظ� ��ف ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ي� ��وم غ �ي��اب��ا
وي �خ �ص ��م م� ��ن رات � �ب� ��ه ول� �ي ��س م��ن
ب��دل النوبة أضعاف قيمة األج��رة
ال�ي��وم�ي��ة امل �ص��روف��ة ل��ه ع�ل�م��ا ب��أن
البصمة غ�ي��ر مرتبطة م��ع دي��وان
الخدمة املدنية .وأوضح الطريجي
أن� � � ��ه ي � �ض� ��م ص � ��وت � ��ه إل� � � ��ى ص� ��وت
ال� �ش ��اك�ي�ن وك� �ل� �ه ��م م� ��ن امل��وظ �ف�ي�ن
الكويتيني في دعوة وزير اإلعالم
إل ��ى ت�ع��دي��ل ن �ظ��ام ال�ع�م��ل وإل �غ��اء
ال �ب �ص �م��ة ألن� �ه ��ا ال ت �ت �ن��اس��ب م��ع
طبيعة ال�ع�م��ل ف��ي أغ�ل��ب األق�س��ام
ذات الطابع الهندسي في الوزارة.

04

برلمان

aldostoor

األحد  11جمادى اآلخر  20 . 1437مارس 2016

رئيس جزر القمر التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية

ظنين:العالقات بين جزر القمر والكويت
تشهد تطورا ملموسا

رئيس جزر القمر ظنني خالل لقائه وفد الصداقة البرملانية الكويتية

التقى رئيس ج��زر القمر اكليل
ظنني في العاصمة موروني امس
وف� ��د ل �ج �ن��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الكويتية برئاسة النائب سعود
الحريجي.
وأع � � � � ��رب ظ � �ن �ي�ن ع � ��ن ت��رح �ي �ب��ه
ب��ال��وف��د ال �ب��رمل��ان��ي ال ��زائ ��ر م�ش�ي��را
ال��ى ان ال��زي��ارة م��ن شأنها العمل
على تقوية العالقات الثنائية بني
البلدين مستذكرا في هذا السياق
الزيارات التي قام بها الى الكويت
ول �ق��اءه سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
صباح األحمد.
وأشار ظنني إلى انه وسمو امير
ال�ب�لاد ناقشا خ�لال تلك ال��زي��ارات
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي ت�ه��م
البلدين وأوج ��ه ال�ت�ع��اون بينهما
مؤكدا ان العالقات ستشهد تطورا
م�ل�م��وس��ا ب�ع��د ف�ت��ح ب�ل�اده س�ف��ارة
لها ب��دول��ة الكويت ال�ت��ي يتم اآلن
تسمية اعضائها.
وب��دوره نقل النائب الحريجي
تحيات سمو ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح االح �م ��د ورئ� �ي ��س مجلس
االم� ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ال��ى رئيس
جزر القمر.
واوضح ان الزيارة تأتي مبادرة
من البرملان الكويتي بهدف تقوية
ال �ع�لاق��ات ب �ج��زر ال�ق�م��ر وامل�ج�ل��س
االت� �ح ��ادي ال �ق �م��ري م��ؤك��دا اي�م��ان
م� �ج� �ل ��س االم � � � � ��ة ب� � � ��أن ال � �ت � �ع� ��اون
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي م� ��ع ال� � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال� �ص ��دي� �ق ��ة راف� � � ��د م� �ه ��م ل� ��زي� ��ادة
التعاون مع تلك الدول.
وحضر اللقاء اعضاء وفد لجنة
الصداقة الكويتية النواب د .احمد
مطيع العازمي وحمدان العازمي

ومحمد م��روي ال�ه��دي��ة باالضافة
ال� ��ى امل �س �ت �ش��ار ف ��ي س� �ف ��ارة دول ��ة
ال�ك��وي��ت ل��دى ال�ق��اه��رة عبدالعزيز
محمد البشر.
واك��د رئيس البرملان االتحادي
ب ��االن ��اب ��ة ف ��ي ج� ��زر ال �ق �م��ر ه��اش��م
ب ��ام� �ي ��ارا أم� ��س م �ت��ان��ة ال �ع�ل�اق��ات
وق� ��وة رواب � ��ط االس �ل��ام وال �ع��روب��ة
التي تجمع بالده ودولة الكويت.
ج��اء ذل��ك ل��دى ترحيب باميارا
بوفد مجموعة الصداقة البرملانية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��ذي ي ��زور ج��زر القمر
حاليا معتبرا ان لقاء البرملانيني
ال � �ك � ��وي � �ت � �ي �ي��ن ف� � ��رص� � ��ة م � �م � �ت� ��ازة
لتعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين املؤسسات
ال �ت �ش��ري �ع �ي ��ة وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ف��ي
البلدين.
واض � ��اف ب��ام �ي��ارا ان م ��ن ش��أن
هذه اللقاءات العمل على تنسيق
املواقف بني البرملانيني في املحافل
الدولية واالقليمية مشددا في هذا
السياق على رغبة اعضاء البرملان
االت �ح��ادي ال�ق�م��ري ف��ي االس�ت�ف��ادة
من الخبرة الديمقراطية الكويتية.
م ��ن ج��ان �ب��ه اع � ��رب رئ �ي��س وف��د
م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الكويتية النائب سعود الحريجي
عن سعادته واعضاء الوفد بهذه
ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ت �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
الجانبني.
واك � ��د ال �ح��ري �ج��ي ح� ��رص دول ��ة
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ع�لاق��ات �ه��ا
ب � ��ال � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي� ��ة
وت �ع��زي��زه��ا ف��ي اش� ��ارة ال ��ى ال ��دور
ال� � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب � ��ه ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
البرملانية في هذا الشأن.
ب��دوره قال عضو الوفد النائب

أعضاء وفد الصداقة البرملانية األولى خالل مباحثاتهم البرملانية مع جزر القمر

ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ان ال �ت �ع��اون في
املجال االستثماري يعد احد اوجه
التعاون املهمة مع الدول الشقيقة
م �ت �س��ائ�ل�ا ع �م ��ا اذا ك ��ان ��ت ه �ن��اك
عوائق تحول دون االستثمار في
جزر القمر.
وبهذا الشأن اكد رئيس البرملان
االت� �ح ��ادي ال �ق �م��ري ب��االن��اب��ة ع��دم
وجود اي عوائق تشريعية تحول
دون دخ � ��ول امل �س �ت �ث �م��ر االج �ن �ب��ي
م �ض �ي �ف��ا ان ال� �ع ��ائ ��ق االك � �ب� ��ر ه��و
مشكلة الطاقة التي تعاني منها
بالده.
ح �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
ال� �ح ��ري� �ج ��ي وح� � �م � ��دان ال� �ع ��ازم ��ي
النائبان د .احمد مطيع العازمي
ومحمد م��روي ال�ه��دي��ة باالضافة
ال � � ��ى امل� �س� �ت� �ش ��ار ب � �س � �ف� ��ارة دول � ��ة
ال�ك��وي��ت ل��دى ال�ق��اه��رة عبدالعزيز
محمد البشر.
وك ��ان وف ��د م�ج�م��وع��ة ال�ص��داق��ة
البرملانية االول��ى برئاسة النائب
س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي ق ��د ب �ح��ث في
ع��اص �م��ة ج �م �ه��وري��ة ج� ��زر ال�ق�م��ر
م � � ��ورون � � ��ي ورئ � � �ي� � ��س م� �ج� �م ��وع ��ة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ق �م��ري��ة -
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي اح �م��د
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال � �ص� ��دي � �ق�ي��ن وس� � �ب � ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا
وتطويرها ف��ي مختلف امل�ج��االت
ال س�ي�م��ا ت�ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ج��ان��ب
البرملاني.
وق � ��ال ال �ح��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ع � �ق� ��ب امل � �ب � ��اح � �ث � ��ات ان
م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي��ول��ي
اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را ب��ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
البرملانية التي ال تقل أهمية عن

الدبلوماسية الحكومية مضيفا
ان ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان��ات أح��د
ع � ��وام � ��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� � �ع �ل��اق � ��ات ب�ين
الشعوب الشقيقة والصديقة.
وذك� � � � ��ر ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي أن دول� � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ت �س �ع��ى م� ��ن خ �ل��ال ه��ذه
الزيارات الى تبادل وجهات النظر
وال �خ �ب��رات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي من
ش��أن �ه��ا ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال�ب��رمل��ان��ي
بشكل عام وتوحيد وجهات النظر
في املحافل البرملانية الدولية.
وأض ��اف ان امل�ب��اح�ث��ات تطرقت
الى عدد من القضايا واملوضوعات
م ��ن ب �ي �ن �ه��ا امل � � ��وارد االق �ت �ص��ادي��ة
االس ��اس� �ي ��ة ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة ج��زر
ال�ق�م��ر وال �ت��ي ت �ق��وم ع�ل��ى االن �ت��اج
ال��زراع��ي وص�ي��د االس �م��اك اض��اف��ة
ال � � ��ى وج� � � ��ود خ� �ط ��ط م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ب�ح��ث وال �ت �ن �ق �ي��ب عن
النفط.
من جهته ق��ال عضو املجموعة
ال�ن��ائ��ب د .أح �م��د م�ط�ي��ع ال�ع��ازم��ي
ان ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي ق� ��ام ب�ت�ق��دي��م
ش��رح مختصر ع��ن مجلس األم��ة
وال�ج��وان��ب التشريعية والرقابية
التي يضطلع بها باعتباره إحدى
امل��ؤس �س��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال ��رائ ��دة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ت�س�ع��ى اض��اف��ة
ال� ��ى ع �م �ل �ه��ا ال ��رق ��اب ��ي إل� ��ى وض��ع
ت� �ش ��ري� �ع ��ات ت� �ص ��ب ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
الوطن واملواطن الكويتي.
وأض� � � ��اف ال � �ع� ��ازم� ��ي ان ال ��وف ��د
اس� � �ت� � �ع � ��رض خ� �ل� ��ال امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات
م� �س� �ي ��رة ال� �ح� �ي ��اة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت وم ��ا يتمتع به
اع� �ض ��اء امل �ج �ل��س م ��ن ص�لاح �ي��ات
في محاسبة الوزراء على القصور

في أعمال وزاراتهم وتقويم العمل
فيها.
ب� ��دوره رح ��ب رئ �ي��س مجموعة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ق �م��ري��ة -
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي اح �م��د
ب��زي��ارة ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي الكويتي
ال �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر االول� � ��ى م ��ن ن��وع�ه��ا
م �ب �ي �ن��ا ان� �ه ��ا ت� �ه ��دف ال � ��ى ت �ع��زي��ز
العالقات ب�ين البلدين الصديقني
وت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي في
مختلف االصعدة.
يذكر ان وفد مجموعة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة االول� � ��ى ال � ��ذي ي��رأس��ه
ال�ن��ائ��ب س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي ويضم
ف � ��ي ع� �ض ��وي� �ت ��ه ك �ل��ا م � ��ن ال � �ن� ��واب
د.اح �م��د مطيع ال�ع��ازم��ي وح�م��دان
العازمي ومحمد مروي الهدية قد
وصل الجمعة الى جمهورية جزر
القمر في زي��ارة رسمية تستغرق
عدة أيام.
وك��ان الوفد الكويتي قد توجه
م � �س� ��اء ال� �خ� �م� �ي ��س امل � ��اض � ��ي ال ��ى
جمهورية جزر القمر في مستهل
زي � ��ارة رس �م �ي��ة ت�ش�م��ل ج�م�ه��وري��ة
الكاميرون وذل��ك خالل الفترة من
 17الى  26مارس الجاري.
وتأتي زيارة الوفد ضمن مهام
ل �ج��ان ال �ص��داق��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ت��ي
تهدف إلى توطيد وتعزيز عالقات
ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن م�ج�ل��س
األم� � � ��ة وال � �ب � ��رمل� ��ان � ��ات ف � ��ي ال � � ��دول
الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة ف��ي مختلف
املجاالت.

الحريجي :مجلس
األمة يولي
اهتماما كبيرا
بالدبلوماسية
البرلمانية
باميارا :لقاء
البرلمانيين
الكويتيين فرصة
ممتازة لتعزيز
العالقات
مطيع :مجلس
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التشريعية الرائدة
في المنطقة
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مجلس األمة يسير في خطين متوازيين رقابيا وتشريعيا يستجوب الصبيح ويقر رعاية المسنين

النواب ينتصرون لمرضى العالج بالخارج
ويعيدون المخصصات كما كانت سابقا
خ� �ل� �ص ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� �ح ��ادي ��ة
ع � �ش� ��رة مل� �ج �ل ��س األم� � � ��ة ف � ��ي دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال � � �ع� � ��ادي ال� � ��راب� � ��ع م��ن
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع عشر
املنعقدة في  15و 16مارس 2016
إلى العديد من القرارات والنتائج
ال � �ت� ��ي ت� ��ؤك� ��د أن م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ي�س�ي��ر ف��ي ال�ج��ان�ب�ين التشريعي
وال ��رق ��اب ��ي ف ��ي خ �ط�ين م �ت��وازي�ين
ومنها امل��واف�ق��ة على  12توصية
نيابية عقب مناقشة االستجواب
املوجه من النائب صالح عاشور
إل��ى وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية
والعمل هند الصبيح و املوافقة
ع � �ل� ��ى ت � �ق� ��ري� ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ب � �ش� ��أن دراس� � � � ��ة ق � ��رار
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �خ �ف �ي��ض ال� �ع�ل�اج
ب � ��ال � �خ � ��ارج وال � �ق � ��اض � ��ي ب� ��إع� ��ادة
املخصصات كما هي في السابق
وامل��واف�ق��ة على توصيات البدون
ورف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب د.
عبد الحميد دشتي في قضيتي
اإلس � � � ��اءة إل � ��ى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية واإلس��اءة إلى القضاة
في خلية العبدلي.
ك� �م ��ا ق � ��رر امل� �ج� �ل ��س اس �ت �ب �ع��اد
ال�ت�ع��اق��دات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ش��رك��ات
التي شاب تنفيذها للعقود قصور
وم�خ��ال�ف��ات وإح��ال��ة رس��ال��ة وزي��ر
امل��ال �ي��ة ب �ش��أن وض� ��ع ال�ت�ص�ن�ي��ف
االئتماني السيادي للكويت إلى
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة وت �ك �ل �ي��ف وزي ��ر
امل��ال �ي��ة م�ت��اب�ع��ة ت�ص��وي��ب أخ�ط��اء
القطاع النفطي الواردة في تقرير
ديوان املحاسبة.

جانب من جلسة مناقشة استجواب عاشور للصبيح

وأق ��ر امل�ج�ل��س ق��ان��ون ال��رع��اي��ة
االجتماعية للمسنني واتفاقية
األم� � � � ��ن ال � � �غ � ��ذائ � ��ي ك � �م� ��ا ن ��اق ��ش
االس �ت �ج ��واب امل �ق ��دم م ��ن ال�ن��ائ��ب
ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور إل� � ��ى ال � ��وزي � ��رة
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح واك �ت �ف��ى املجلس
ب� ��إص� ��دار ع � ��دة ت ��وص� �ي ��ات وإل ��ى
تفاصيل القراءة.
المضابط
ص � � � � � � � � ��دق امل � � � � �ج � � � � �ل� � � � ��س ع� � �ل � ��ى
املضبطتني رقمي  1347أ و1347
ب ب �ت��اري��خ  1و 2م � ��ارس :2016
وخ�لال التصديق على املضابط
أب��دى النائب روض��ان ال��روض��ان
ت�ح�ف�ظ��ه ع �ل��ى اس �ت �م ��رار حقيبة

النفط بالوكالة وم��ن دون وزي��ر
أص �ي��ل وال ت�س�ت�ط�ي��ع ال�ح�ك��وم��ة
تعيني وزير جديد مطالبا رئيس
ال ��وزراء ب��أن يحسم ه��ذا الوضع
ب �ت �ع �ي�ين وزي� � ��ر أص� �ي ��ل ل�ح�ق�ي�ب��ة
النفط.
وع� �ق ��ب ع �ل �ي��ه رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة ق��ائ�لا بالنسبة ل�ل�م��ادة 56
من الدستور ال توجد أي مخالفة
في ه��ذا الوضع القائم ألن الحد
األعلى لعدد ال��وزراء م��ازال وفق
النص الدستوري.
ورد وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله على النائب الروضان
بقوله :إن الحكومة تلتزم دائما

ب�ن�ص��وص ال��دس �ت��ور وال �ق��وان�ين
وال�ل��وائ��ح املنظمة وال توجد أي
مخالفة قانونية لهذه التسمية
وم�س��أل��ة تعيني وزي ��ر ب��األص��ال��ة
لحقيبة ال�ن�ف��ط ه��و ق ��رار خ��اص
ب �س �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئيس الحكومة .بناء على أوامر
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
البالد.
األوراق والرسائل الواردة
نظر املجلس  6رس��ائ��ل واردة
ف��ي ج��دول األع �م��ال وان�ت�ه��ى إلى
القرارات التالية:
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التعليمية التي

ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح��ال��ة ك �ت��اب وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم العالي
بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق
حول تكرار حاالت وفيات العمال
في مشروع مدينة صباح السالم
ال�ج��ام�ع�ي��ة ال �ش��دادي��ة إل ��ى لجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا لجنة
تحقيق واللجنة املختصة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئ� � � �ي � � ��س ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال� �ت ��ي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إح� ��ال� ��ة ال �ت �ق��اري��ر
وال��دراس��ات ال��ي سبق أن اعدها
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة إل ��ى الحكومة
لتوافي ال��دي��وان برأيها حيالها
واإلج � ��راءات امل�ت�خ��ذة لتنفيذ ما
ج � ��رى ف �ي �ه��ا م� ��ن ت ��وص� �ي ��ات ف��ي
م��دة أقصاها شهرين وأرف��ق مع
الرسالة كشف تضمن  71تقريرا
ودراسة لديوان املحاسبة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئ� � � �ي � � ��س ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي التي يطلب
ف �ي �ه��ا ال �ت��وص �ي��ة ب � ��أن ت�س�ت�ب�ع��د
ال�ت�ع��اق��دات الحكومية الشركات
ال� �ت ��ي ش � ��اب ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل �ل �ع �ق��ود
ق� �ص ��ور وم� �خ ��ال� �ف ��ات خ �ص��وص��ا
شركة بشارة التي يجرى بشأنها
تحقيق برملاني في لجنة حماية
األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة وال � �ت� ��ي ت�ع�ه��د
بشأنها وزير التجارة والصناعة
ب��ان �ت �ظ��ار ن �ت��ائ��ج ه ��ذا التحقيق

نواب :إيقاف
استقطاع  % 5من
أرباح الجمعيات
للمحافظين
إحالة طلب تشكيل
لجنة تحقيق حول
تكرار الوفيات
في الشدادية إلى
المرافق العامة
مطالبة نيابية
بتعيين وزير أصيل
للنفط والحكومة
ترد :ال مخالفة
دستورية

التتمة ص06

إشادة نيابية حكومية بجهود األمانة العامة وقطاعاتها المختلفة
أش��اد ال �ن��واب د .ي��وس��ف الزلزلة
وص � ��ال � ��ح ع � ��اش � ��ور وع � ��دن � ��ان ع �ب��د
الصمد و م .ع��ادل الخرافي ووزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه بجهود
األمانة العامة في تطوير أدائها بما
يخدم النواب في اتخاذ القرار وفي
ه��ذا ال�ق��رار تقدم النائب د .يوسف
ال��زل��زل��ة ب��ال�ش�ك��ر ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
مل��وظ �ف��ي األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ع �ل��ى أن
امل� �ض ��اب ��ط ب � � ��دأت ت� �خ ��رج ب� �ص ��ورة
رائ �ع��ة وجميلة وأي �ض��ا التوضيح
ال� ��رائ� ��ع وال �ج �م �ي��ل وال �ت �ب��وي ��ب ف��ي
جدول األعمال واملضابط.

وأش� ��ار ال��زل��زل��ة خ�ل�ال م��داخ�ل�ت��ه
ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة امل ��اض� �ي ��ة ع� �ل ��ى ب�ن��د
ال �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى امل �ض��اب��ط إل ��ى أن
ج��دول األعمال وما به على إضافة
امل� �ل� �ح ��ق ال� �ت� �ف� �س� �ي ��ري مل� �ش ��روع ��ات
ال �ق��وان�ين واالق �ت��راح��ات م��ؤك��دا أن��ه
بالفعل أصبح صورة واضحة لكل
ما هو موجود مقترحات بقوانني
في الجدول وأيضا الشكر الجزيل
ل�لأم��ان��ة ع �ل��ى ت��زوي��ده��م األع �ض��اء
بملف كامل عن أعمال كل نائب على
حدة فلهم الشكر الجزيل على هذا
اإلبداع الرائع والجميل وحقيقة في
كل يوم يتحفنا اإلخوان في األمانة

العامة بشيء جديد والتطور الكبير
الذي حصل في مجلس األمة خالل
الفترة القصيرة السابقة والذي كان
لجميع اإلخ��وان في األمانة العامة
ال � ��دور األك� �ب ��ر ب �ت��وص �ي��ات��ك رئ�ي��س
املجلس أيضا بالفعل نحن تطورنا
تطورا كبيرا فالشكر للجميع على
هذا األداء املتميز.
م ��ن ج��ان �ب��ه أث �ن��ى وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
محمد العبد الله على دور األمانة
ال�ع��ام��ة ملجلس األم ��ة فيما يتعلق
ب��ال�ت�ط��ور امل�ل�ح��وظ ال ��ذي الحظناه
ف ��ي أدائ� �ه ��ا ف �ك��ل ال �ش �ك��ر ل�ل�ق��ائ�م�ين

ع �ل �ي �ه��ا ون� �ت� �م� �ن ��ى ل� �ه ��م ال �ت��وف �ي��ق
والسداد دائما.
ب� � � ��دوره ق � ��ال أم �ي��ن س� ��ر م�ج�ل��س
األم��ة م .ع��ادل الخرافي إن شهادته
في األمانة العامة مجروحة مشيدا
بجهود األمانة العامة وموظفيها.
كما شاركهم الثناء على جهود
األم��ان��ة العامة النائب ع��دن��ان عبد
ال� �ص� �م ��د ووض � � ��ع ت� �ق ��اري ��ر دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي  CDأي واح � ��د اآلن
يطلب ه��ذه التقارير  CDممكن ان
يستفيد منها وأؤك��د ما ذه��ب إليه
اإلخ � ��وان م��ن ش�ك��ر األم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
فيما طرحوه.

وك� � ��رر ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
الشكر ل�لإخ��وان في األم��ان��ة العامة
على جهودهم املتعددة واملتنوعة
مستدركا بقوله :دائما ما يتحفونا
بالجديد وآخ��ر ش��يء توثيق جهد
النائب من خالل األسئلة ومن خالل
االقتراحات ومن خالل عدد األسئلة
م � ��ؤك � ��دا أن ه � � ��ذا ش � � ��يء ي �ش �ك ��رون
عليه وه��ذا أح��د االش�ي��اء املتجددة
والجديدة في العمل اإلداري تحت
قبة برملان وفي مجلسنا املتميز.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت��وث�ي��ق أنشطة
ال� � �ن � ��واب ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال � ��راب � ��ع ع �ش ��ر ال� �ح ��ال ��ي ف �ي ��ذك ��ر أن

ق� � �ط � ��اع ال � �ت� ��وث � �ي� ��ق وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات
ب� �ت ��زوي ��د ال � �ن� ��واب ب �م �ل �ف��ات ك��ام �ل��ة
ت�ح�ت��وي إن �ج��ازات �ه��م ون�ش��اط��ات�ه��م
م��ن األسئلة واالق�ت��راح��ات بقوانني
واالقتراحات برغبة باإلضافة إلى
اإلن� �ج ��ازات ال�ش��ام�ل��ة للمجلس من
ق��وان�ين وط�ل�ب��ات مناقشة وطلبات
التحقيق وطلبات املناقشة والتي
تغطي ال��دور الرقابي والتشريعي
والسياسي لتكون مرجعا لهم في
أداء م�ه��ام�ه��م ودع ��م ات �خ��اذ ال �ق��رار
األمر الذي انعكس على أداء األمانة
العامة بشكل عام.
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المجلس يقر قانون الرعاية االجتماعية
الجواب على الخطاب األميري
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ال�ب�ن��د ال �س��ادس
املدرج عليه تقرير لجنة مشروع
ال �ج��واب ع�ل��ى ال�خ�ط��اب األم�ي��ري
بشأن الصيغة النهائية املقترحة
مل �ش��روع ال �ج��واب ع�ل��ى ال�خ�ط��اب
األميري عن دور االنعقاد الرابع
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع
ع �ش��ر وان �ت �ه��ى إل ��ى امل��واف �ق��ة من
دون نقاش على رفع تقرير لجنة
م �ش��روع ال �ج��واب ع�ل��ى ال�خ�ط��اب
األم� � � �ي � � ��ري إل� � � ��ى م� � �ق � ��ام ح� �ض ��رة
صاحب السمو أمير البالد.

تتمة المنشور ص05
وما ينتهى إليه املجلس في هذا
الشأن في الجلسة املقبلة املقررة
 29مارس الجاري.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ة
رس � ��ال � ��ة ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ب �ش��أن
وض� � ��ع ال �ت �ص �ن �ي ��ف االئ� �ت� �م ��ان ��ي
ال �س �ي��ادي ل��دول��ة ال �ك��وي��ت تحت
امل��راج �ع��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي تخفيضه
إضافة إل��ى عرضه على النقاش
ال� � � � � �ج � � � � ��اري ب � � � �ش� � � ��أن اإلص � � �ل� � ��اح
االق �ت �ص��ادي إل��ى لجنة ال�ش��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة لدراستها
ض� �م ��ن ت� �ق ��ري ��ره ��ا ع� ��ن م �ع��ال �ج��ة
األوض� ��اع االق�ت�ص��ادي��ة وترشيد
الدعوم والتي من املقرر أن ينظره
املجلس في الجلسة املقبلة.
ق� � � ��رر امل � �ج � �ل� ��س ن � �ظ� ��ر رس� ��ال� ��ة
ال�ع�ض��و د .ع�ب��د ال�ح�م�ي��د دشتي
التي يشكو فيها من عدم إتاحة
ال �ف��رص��ة ل��ه إلب� ��داء وج �ه��ة ن�ظ��ره
ل��دى لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية عند دراسة طلب رفع
ال �ح �ص��ان��ة ع �ن��ه م��ع ب �ن��د ط�ل�ب��ات
رفع الحصانة.
واف��ق املجلس على رسالة من
ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري ال �ت��ي
ي��دع��و فيها امل�ج�ل��س إل��ى ات�خ��اذ
اإلج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ل �ت �ص��وي��ب
األوض� � ��اع ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط�ي��ة
وال � � �ط� � ��ال� � ��ب م� � ��ن ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي��ر النفط بالوكالة بمتابعة
تصويب امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي وردت
في تقرير ديوان املحاسبة.
وتحدث عدد من األعضاء في
بند الرسائل حول رسالة العضو
د .ع �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وأك� ��د
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ردا
على النائب عدنان عبد الصمد
الذي قال إنه كان ينبغي االنتظار
حتى ع��ودة العضو م��ن ال�خ��ارج
بقوله إن اللجنة التشريعية غير
ملزمة بدعوة العضو املشكو في
حقه وإن�م��ا ج��رى ذل��ك ع��رف��ا كما
أن التقرير أخذ صفة االستعجال
وأكد عدد من النواب عدم وجود
أي مخالفة ف��ي ن�ظ��ر طلبي رف��ع
الحصانة عن النائب.
كما رك��ز ال �ن��واب على رسالة
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات امل �ت �ع �ل �ق ��ة
ب �ض��رورة اس�ت�ب�ع��اد ال�ت�ع��اق��د مع
ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي أث� �ي ��ر ب �ش��أن �ه��ا
م�لاح �ظ��ات وق �ص��ور وم�خ��ال�ف��ات
وت � �س � �ب � �ب� ��ت ف� � ��ي ت � �ع � �ث ��ر ت �ن �ف �ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة وت� �ن ��اول
ال� �ن ��واب ع �ل��ى وج� ��ه ال �خ �ص��وص
ش��رك��ة ب �ش ��ارة وط��ال �ب��وا ب��ال�ح��د
م � � ��ن ت � �ف � ��اق � ��م ظ � � ��اه � � ��رة األوام � � � � ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة ك�م��ا ت �ن��اول��وا وثيقة
اإلص� �ل ��اح االق � �ت � �ص ��ادي ووض ��ع
التصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي
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لدولة الكويت وتحدث نواب عن
ال�ت�ج��اوزات املتكررة من سنوات
ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي وف��ي جميع
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة مل��ؤس �س��ة
البترول الكويتية مدللني بإلغاء
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت ��ي ش�ك�ل�ه��ا
وزي� � ��ر ال �ن �ف ��ط ال� �س ��اب ��ق ب �ع ��د أن
توصلت إلى معلومات وحقائق
عن تجاوزات وانتقدوا السكوت
عن هدر مليارات في مشروعات
وعقود نفطية وفي الوقت نفسه
ي �ت��م م �س��اوم��ة ال �ع��ام �ل�ين م ��ا بني
امل ��زاي ��ا وال � �ب� ��دالت وب �ي�ن ال �ب��دي��ل
االستراتيجي.
وع �ق��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
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
م �ش��ددا ع�ل��ى أه�م�ي��ة س��رع��ة أخ��ذ
اج� � ��راءات اإلص�ل��اح االق �ت �ص��ادي
ب� ��داي� ��ة م� ��ن إص� �ل ��اح م� ��ال� ��ي أوال
وإص �ل�اح اق �ت �ص��ادي ب�ش�ك��ل ع��ام
حتى نتفادى أي ت��أث�ي��رات فيما
يتعلق ف��ي تصنيف االئ�ت�م��ان��ي
امل��ؤس �س��ي ك �م��ا ق� ��ال إن ال �ق �ط��اع
النفطي ه��و قطاع حيوي ومهم
شأنه شأن كل قطاع داخ��ل دولة
الكويت وكل العاملني الثالثمائة
والخمسني ألف موظف العاملني
في القطاع العام هم كلهم أبناء
الكويت واالستهداف هو ترشيد
بعض املزايا للعاملني والقيادات
وليس استهداف أحد.
وقال وزير التجارة والصناعة
د.ي � � ��وس � � ��ف ال � �ع � �ل� ��ي إن ت ��أه� �ي ��ل
ال �ش��رك��ات ي �ك��ون م ��ن ق �ب��ل لجنة
املناقصات ومستعدون للتعاون
مع املجلس في ع��دم التعاقد مع
ش��رك��ة ت � ��دور ح��ول �ه��ا ال�ش�ب�ه��ات
لذلك نطالب لجنة حماية األموال
العامة اإلسراع بإنجاز تحقيقها
ح �ت��ى ال ت �ت��أخ��ر أع �م ��ال ال � ��وزارة
م��وض�ح��ا أن��ه سيتخذ إج��راءات��ه
وفق ما ينتهى إليه قرار املجلس
في هذا الشأن.

األسئلة البرلمانية
نظر املجلس بند األسئلة على
النحو التالي:
ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
ع �ق��ب ع �ل��ى ج� ��واب ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � � � ��ر امل � ��ال � �ي � ��ة أن� ��س
ال�ص��ال��ح إلف��ادت��ه ع��ن اإلج� ��راءات
ال� �ت ��ي ات �ب �ع �ت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ب� �ي ��ع ال �ش��رك��ة
الكويتية لتعليم قيادة السيارات
ورأى النائب أن تلك الشركة تم
ط ��رح� �ه ��ا ل �ل �ب �ي��ع ب � �ص� ��ورة ت�ث�ي��ر
الشبهات مستغربا بيع الحكومة
ال �ش��رك��ات ال��راب �ح��ة .ورد ال��وزي��ر
بقوله إن ال �س��ؤال ك��ان ف��ي 2014
وت �م��ت دراس � ��ة ك��اف��ة امل�لاح �ظ��ات
املتعلقة ببيع الشركات في لجنة
ح �م��اي��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة وه �ن��اك
ت��وج��ه ل�ل�ب�ي��ع وس � ��وف يستفيد
ال �ج �م �ي��ع خ� �ص ��وص ��ا ال� �ش ��رك ��ات
الضخمة فستكون باكتتاب عام.
النائب د .يوسف الزلزلة عقب
ع �ل��ى ج� � ��واب وزي� � ��ر امل� ��واص �ل�ات
ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة
ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري ب �ش��أن أس�ب��اب
ع��دم تنفيذ رئيس مجلس ادارة
شركة الخطوط الجوية الكويتية
ال� � � ��وع� � � ��ود ال � �ش � �ف� ��وي� ��ة ل� �ض� �م ��ان
الحقوق املوظفني وطالب النائب
بتحقيق م�ح��اي��د ف�ي�م��ا ت �ق��وم به
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية من
إج��راءات خاطئة تجاه املوظفني
الكويتيني في املواقع القيادية.
ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي عقب
على جواب وزير التربية ووزير
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
عما إذا كانت الوزارة قد تلقت من
اي جهة رسمية خطابا يفيد بأن
شركة اكساكت قد اص��درت آالف
ال� �ش� �ه ��ادات ال��وه �م �ي��ة مل��واط �ن�ين
خليجيني واستغرب النائب عدم
ب�ح��ث ال��وزي��ر ف��ي ه��ذا امل��وض��وع
وق ��ال ال��وزي��ر :ل�ق��د ح�ص��رن��ا 268
اس �م��ا  % 99م�ن�ه��م ي�ع�م�ل��ون في
القطاع الخاص وتمت إحالتهم

إلى النيابة العامة.
النائب سلطان اللغيصم عقب
على جواب وزير التربية ووزير
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ب � �ش� ��أن خ� �ط ��ط 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
إلنشاء فروع للمعاهد والكليات
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء وش �ك��ر
ال�ن��ائ��ب ال��وزي��ر على ج��واب��ه ورد
ال��وزي��ر بقوله إن هناك اهتماما
بفتح ف��روع للتطبيقي أو حتى
للجامعة في بقية املحافظات.
طلبات رفع الحصانة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ري��ن 37
و 39للجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن ط�ل�ب��ي ال�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب��ة
ع� � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د
دش �ت��ي وق��د واف ��ق امل�ج�ل��س على
ال�ت�ص��وي��ت م�ب��اش��رة دون نقاش
ع� �ل ��ى ت� �ق ��ري ��ري ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
التشريعية والقانونية عن طلبي
رفع الحصانة مباشرة .وانتهى
إلى اآلتي:
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ب� �غ ��ال� �ب� �ي ��ة
 41وع� � ��دم م ��واف� �ق ��ة  5م� ��ن أص��ل
ال�ح�ض��ور  46على طلب النيابة
العامة برفع الحصانة النيابية
عن النائب د .عبد الحميد دشتي
في القضية رقم  2016/10حصر
أمن دولة في قضية اإلساءة إلى
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة وقد
أعاد املجلس التصويت على هذا
التقرير بناء على طلب الحكومة.
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ب� �غ ��ال� �ب� �ي ��ة
 39وع� � ��دم م ��واف� �ق ��ة  5م� ��ن اص ��ل
ال�ح�ض��ور  44على طلب النيابة
العامة برفع الحصانة النيابية
عن النائب د .عبد الحميد دشتي
في القضية رقم  2016 /32حصر
التنفيذ املقيدة برقم 2016 /20
جنح املباحث في قضية اإلساءة
للقضاء في خلية العبدلي.

االقتراحات أثناء الجلسة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س م �ج �م��وع��ة م��ن
االق �ت��راح��ات ال�ت��ي ق��دم�ه��ا بعض
األع� �ض ��اء أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة وذل ��ك
على النحو التالي:
وافق املجلس على تثبيت نص
صحيفة االس �ت�ج��واب امل �ق��دم من
النائب صالح عاشور إلى وزير
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون التنمية
وال �ت �خ �ط �ي��ط ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح في
املضبطة وتأجيل مناقشته إلى
جلسة األرب �ع��اء التكميلية بناء
على طلب الوزيرة.
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة م� �م� �ث� �ل ��ة ف� � ��ي 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
ب �ت��أج �ي��ل م �ق �ت��رح م� �ق ��دم م ��ن 20
ن��ائ�ب��ا بتشكيل ل�ج�ن��ة التحقيق
للوقوف على أسباب التجاوزات
وامل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ف � ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
األخيرة باإلدارة العامة للجمارك
مل ��دة أس�ب��وع�ين ع�م�لا ب��امل��ادة 76
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس
األمة.
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة م� �م� �ث� �ل ��ة ف� � ��ي 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
ب �ت��أج �ي��ل م �ق �ت��رح م� �ق ��دم م ��ن 21
ن� ��ائ � �ب� ��ا مل� � � ��دة أس� � �ب � ��وع �ي��ن ع �م�ل�ا
باملادة  76من الالئحة الداخلية
مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي��ل
لجنة تحقيق مكونة من خمسة
أع�ض��اء للتحقيق ف��ي املخالفات
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
مالية وكذلك الترقيات املخالفة
ف��ي م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
وال �ش��رك��ات التابعة لها على أن
تقدم تقريرها خ�لال ستة أشهر
ملجلس األمة.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م�ن��اق�ش��ة
التقرير الخاص بلجنة التحقيق
ف��ي م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ف��ي ل�ن��دن
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للمسنين واتفاقية األمن الغذائي
تتمة المنشور ص06
وامل �ك��ات��ب األخ � ��رى ح ��ول ال�ع��ال��م
في الجلسة املقبلة مع التنسيق
م� ��ع ل �ج �ن��ة ت� �ح ��دي ��د األول � ��وي � ��ات
البرملانية في هذا الشأن.
رعاية المسنين
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ت �ق��اري��ر ال�ل�ج��ان
ع� ��ن م � �ش ��روع ��ات واالق � �ت� ��راح� ��ات
بقوانني وذلك على النحو التالي:
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��إج� �م ��اع 46
ع �ض��وا ع �ل��ى امل ��داول� �ت�ي�ن األول� ��ى
والثانية لقانون ب�ش��أن الرعاية
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �م �س �ن�ين وأح� ��ال
امل�ج�ل��س ال �ق��ان��ون إل ��ى الحكومة
وي� �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون ال � ��ذي ي�ت��أل��ف
م� ��ن  25م � � ��ادة إل� � ��ى اع� �ت� �ب ��ار ك��ل
م ��واط ��ن ك��وي �ت��ي ب �ل��غ ال� � �ـ 65سنة
م� �س� �ن ��ا ح � �ي ��ث م � �ي ��ز ب �ي��ن امل� �س ��ن
وامل �س��ن امل �ع��وز ال ��ذي ع��رف��ه بأنه
كل مسن غير قادر على أن يؤمن
لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه
الشخص العادي من ضروريات
الحياة الطبيعية نتيجة قصور
ف��ي ق��درات ��ه امل��ال �ي��ة وال �ب��دن �ي��ة او
العقلية او النفسية.
وم �ن��ح ال �ق��ان��ون امل �س��ن امل�ع��وز
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االم � �ت � �ي� ��ازات ال �ت��ي
ت� �م� �ك� �ن ��ه م� � ��ن ت � ��أم �ي��ن ح ��اج ��ات ��ه
وضرورات الحياة نظرا إلى عدم
قدرته املالية على تأمينها.
ونص القانون على أن تصدر
ال ��وزارة املعنية بطاقة للمسنني
تعتبر مستندا رسميا يثبت أن
حامله يستحق الخدمات املقدمة
ل �ل �م �س��ن وامل� � �س � ��ن امل� � �ع � ��وز وأن � ��ه
يخضع ألحكام هذا القانون.
ك �م��ا ن �ظ��م ال� �ق ��ان ��ون ال �ح �ق��وق
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �س �ن�ين م� ��ن ال� �ع�ل�اج
ب� ��ال � �خ� ��ارج وم� �خ� �ص ��ص ش �ه��ري
وب � ��دل خ � ��ادم أو م �م ��رض وح �ق��ه
في استخدام امل��واص�لات العامة
مع إعفائه ومستلزماته من كافة
الرسوم.
وح� � � � � ��دد م� � � �ش � � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون
ال �ت��زام��ات ال��دول��ة ت �ج��اه املسنني
باتخاذ كل التدابير واإلج��راءات
ل �ت �ك �ف��ل ح �ق��وق �ه��م وت �ع �م��ل ع�ل��ى
دم �ج �ه��م ف��ي امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�لال
إقامة دور رعاية عامة أو خاصة
أو أن � ��دي � ��ة وم� � ��راك� � ��ز ل�ل�أن �ش �ط��ة
ال��ري��اض�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة
والترفيهية.
ودع ��ا ال �ق��ان��ون ال�ح�ك��وم��ة إل��ى
تشجيع ودع ��م ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام إلق��ام��ة
وإدارة دور رع � ��اي � ��ة امل �س �ن�ي�ن
ال� �خ ��اص ��ة وأن �ش �ط �ت �ه��ا وت �ق��دي��م
العون لألسر القائمة على رعاية
املسنني.
واع�ت�ب��ر أن املحكمة املختصة
ف � ��ي ن � �ط� ��اق ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ه��ي
محكمة األس� ��رة وف �ق��ا لقانونها

لقطة من جلسة األربعاء

ك �م��ا ت�ض�م��ن امل� �ش ��روع ع� ��ددا من
امل� � � � ��واد ال� �ع� �ق ��اب� �ي ��ة مل � ��ن ي �خ��ال��ف
أحكامه.
األمن الغذائي
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��إج� �م ��اع 40
ع� �ض ��وا ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام
األس ��اس ��ي للمنظمة اإلس�لام�ي��ة
ل�لأم��ن ال �غ��ذائ��ي وأح� ��ال املجلس
القانون إلى الحكومة.
وك � � � � � ��ان امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � ��وزاري
ملنظمة التعاون اإلسالمي وافق
ف� ��ي دورت � � ��ه ال� � � �ـ 40امل �ن �ع �ق��دة ف��ي
ك ��ون ��اك ��ري ب �ج �م �ه��وري��ة غ�ي�ن�ي��ا
ف��ي ديسمبر  2013ع�ل��ى النظام
األس ��اس ��ي للمنظمة اإلس�لام�ي��ة
لألمن الغذائي إلنشاء املؤسسة
اإلس�ل�ام �ي��ة ل�ل�أم��ن ال �غ��ذائ��ي في
كازاخستان.
وت �ه��دف امل��ؤس�س��ة إل��ى العمل
ع �ل��ى ض � ��رورة م �ع��ال �ج��ة م�ش��اك��ل
األم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ال� �ت ��ي ت�ع��ان�ي�ه��ا
الدول األعضاء وخصوصا فيما
يتعلق باملجاعة وس��وء التغذية
وال�ف�ق��ر وع��دم االس�ت�غ�لال األمثل
لإلمكانات املتاحة في الدول.
ك� �م ��ا ت � �ه� ��دف ه� � ��ذه امل ��ؤس� �س ��ة
بحسب املادة الرابعة من قانونها
إل ��ى ال �ت �ص��دي مل�ش��اك��ل التصحر
وإزال��ة الغابات عن طريق تزويد
الدول األعضاء بالخبرة واملعرفة
ب �ش��أن ج ��وان ��ب ال� ��زراع� ��ة ورص ��د
حالة األم��ن الغذائي لتلك ال��دول
ل �ت �ح��دي��د امل � �س� ��اع� ��دات ال �ط ��ارئ ��ة
واإلنسانية وتقديمها.
توصيات البدون
نظر املجلس طلبات املناقشة
امل � ��درج � ��ة ع� �ل ��ى ج � � ��دول األع� �م ��ال
وذلك على النجو التالي:
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س دون ن� �ق ��اش
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات
امل� � �ق � ��دم � ��ة م � � ��ن ب � �ع� ��ض ال� � �س � ��ادة
األع � �ض� ��اء وال � �ت� ��ي ت� ��م ت �ق��دي �م �ه��ا

أث ��ر م �ن��اق �ش��ة امل �ج �ل��س م��وض��وع
م �ع��ال �ج��ة أوض � ��اع غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ف ��ي ج �ل �س��ة  1م ��ارس
الجاري وقد وافق املجلس على 9
توصيات بشأن معالجة أوضاع
غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية ال �ب��دون
وقع عليها  25نائبا وهي :
.1ت�ج�ن�ي��س امل�س�ت�ح�ق�ين منهم
خ��اص��ة أب� �ن ��اء ال �ش �ه ��داء وأب �ن��اء
أق� � � � � � ��ارب ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن وأب � � �ن� � ��اء
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وح� �م� �ل ��ة إح� �ص ��اء
.1965
.2ص ��رف ال�ب�ط��اق��ة األم�ن�ي��ة ملن
ل��م يشملهم التجنيس حسبما
ورد ف��ي ال�ب�ن��د  1ل�غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية مما يخولهم للحصول
ع �ل��ى ك��اف��ة ح�ق��وق�ه��م اإلن�س��ان�ي��ة
واالجتماعية األساسية.
.3إع � � �ط� � ��اؤه� � ��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 ق �ي��ود أم �ن �ي��ة م ��وج ��ودة 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��ى ع� �ق ��ود ال � � ��زواج أو ال �ط�ل�اق
واملصادقة على وثائق الوصايا
واإلرث.
.7ح ��ق ال �ح �ص��ول ع�ل��ى رخ��ص
ق � �ي � ��ادة س� � �ي � ��ارات وف � �ق� ��ا ل �ل �ن �ظ��م
املتبعة.
.8ح � � � ��ق ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� ��رع� ��اي� ��ة
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة وح� � � �ق � � ��وق اإلع� � ��اق� � ��ة
وت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �م ��واف ��اة
امل �ج �ل��س ب �ت �ق��ري��ر ب� �ش ��أن م ��ا ت��م
تنفيذه خالل ثالثة شهور.
.9ش� �م ��ول ق � ��رار ال �ت��دري��س في
امل��دارس الحكومية ألبناء حملة
إحصاء .1965
وق��د ق��ال وزي��ر ال��دول��ة لشؤون

م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
ال �ع �ب��د ال �ل��ه إن ال �ح �ك��وم��ة تضع
ق �ض �ي��ة امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة ع �ل��ى رأس أول��وي��ات �ه��ا
وتعمل على حلها إال أنه يصعب
على الحكومة املوافقة على تلك
ال�ت��وص�ي��ات خشية م��ن أن يفهم
ب � ��أن ف� ��ي ال� � �ت � ��زام م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��ض م ��ا ورد من
تلك ال�ت��وص�ي��ات ل��ذل��ك ستضطر
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة إل� � � � ��ى ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت
باالمتناع.
مخصصات العالج بالخارج
واص� � � ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
طلبي املناقشة بشأن ق��رار وقف
م� �خ� �ص� �ص ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة مل ��راف� �ق ��ي
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وت�ق��ري��ر لجنة
ال�ش��ؤون الصحية واالجتماعية
والعمل بهذا الشأن:
وق��ال سعدون حماد املقرر إن
اللجنة رأت ع ��ودة املخصصات
ك�م��ا ك��ان��ت ف��ي ال �س��اب��ق وخلص
التقرير إلى  75دينارا للمريض
و 50للمرافق األول وتذكرة سفر
للثاني.
وأك� � � ��د ال� � �ن � ��واب أن ال� � �ق � ��رارات
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ت�ع�س�ف�ي��ة ول �ي �س��ت ف ��ي مصلحة
امل ��رض ��ى ك �م��ا أن ال �ح �ك��وم��ة هي
م��ن اخ�ت�ل�ق��ت امل�ش�ك�ل��ة ف�لا توجد
ط� ��اق� ��ة اس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة ل �ل �م��رض��ى
ال� � ��ذي� � ��ن ي � � ��ري � � ��دون ال � � �ع �ل ��اج ف��ي
ال �ب �ل ��د .م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن ه �ن��اك
أن � ��اس � ��ا ال ي� �س� �ت� �ح� �ق ��ون ال �س �ف��ر
ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج .ل �ك��ن ل�لأس��ف
امل �ح �س��وب �ي��ة ه ��ي ال� �ت ��ي ف��رض��ت
ن �ف �س �ه��ا .وه� �ن ��اك ت �ق��اري��ر ط�ب�ي��ة
مزورة ولجان مخترقة.
ورف ��ض ال �ن��واب وق ��ف امل��راف��ق
ب��امل��رة م�ث�م�ن�ين ت��وص�ي��ة ال �ن��واب
ب��إرج��اع املخصصات كما كانت
وك� ��ذل� ��ك ب �ت��وص �ي �ت �ه��ا ب ��امل ��راف ��ق
ال� �ث ��ان ��ي .م ��ؤك ��دي ��ن أن ال�ل�ائ �ح��ة
الجديدة فيها ظلم وتعسف الن

ه�ن��اك ح ��االت غ�ي��ر مستحقة وال
ن��ري��د ان�ع�ك��اس�ه��ا ع �ل��ى ال �ح��االت
املستحقة وال ب��د م��ن وق��ف ه��ذه
القرارات التعسفية.
وأشاروا إلى أن قضية العالج
ب��ال �خ��ارج ش��ائ �ك��ة واس �ت �خ��دم��ت
ف �ي �ه��ا اوراق س �ي��اس �ي��ة وه �ن��اك
ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة ت �س �ت �ح��ق ال �ع�ل�اج
ونسبة اك�ب��ر ال تستحق العالج
ب��ال�خ��ارج وأص�ب��ح امل��واط��ن ال��ذي
ل�ي��س ل��دي��ه ع�ض��و م�ج�ل��س األم��ة
ي� �ت ��وس ��ط ل � ��ه ال ي� �ج ��د ح� �ق ��ه ف��ي
العالج بالخارج وهناك مرضى
حقيقيون ال يذهبون الى الخارج
وه��م م��ن دف�ع��وا الثمن للواسطة
واملحسوبية.
وطالبوا من ال��وزي��ر ان ينسق
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
لشراء مجمعات ملرضى الكويت
ويجب توفير السكن لهم النهم
ف��ي ال �خ��ارج ي�س�ت�غ�ل��ون امل��واط��ن
الكويتي ف��ي االي �ج��ار وه��ذا دور
املكاتب الصحية وهناك حاالت
مرضية تدعو الى السخرية مثل
ال�ت�ج�م�ي��ل وغ �ي��ره��ا وال ن�ق�ب��ل ان
يدفع الثمن املريض الحقيقي.
وأك� ��دوا أن ال �ق��رار ال ��ذي اتخذ
ب � ��وق � ��ف م � �خ � �ص � �ص� ��ات ال � �ع�ل��اج
ب ��ال� �خ ��ارج وال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ج��دي��دة
ص ��اع ��ق ل �ل �م��رض��ى امل ��وج ��ودي ��ن
ف��ي ال �خ��ارج وال�لائ �ح��ة ال�ج��دي��دة
خ� � ��رج� � ��ت م � �ش � ��وه � ��ة واالط� � � �ف � � ��ال
يحتاجون اكثر من مرافق وكذلك
ك �ب��ار ال �س��ن ف �م��راف��ق واح� ��د غير
قادر.
وزادوا أن� � ��ه ال� � ��ى اآلن ل �ي��س
ل ��دي� �ن ��ا م �س �ت �ش �ف��ى ت �خ �ص �ص��ي
ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وان �خ �ف ��اض
البترول واي ��رادات الدولة يجعل
ال �ح �ك��وم��ة ت�ب�ح��ث ع��ن ال��وف��ر في
امل�ي��زان�ي��ة لكن ال��دول��ة ذاه�ب��ة الى
ش �ي �ئ�ي�ن ه� �م ��ا ت �ق �ل �ي��ل ال �ب �ع �ث��ات
العلمية والدراسات التخصصية
والعالج بالخارج وال تذهب الى
املناقصات املليارية وغير مقبول
ال�ت��وف�ي��ر ف��ي امل�ي��زان�ي��ة م��ن خ�لال
ت �خ �ف �ي��ض م �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
واملواطن له حق على الدولة هو
ارساله للخارج.
وأض� � � ��اف� � � ��وا أن آخ� � � ��ر م �ح �ط��ة
يمكن التوفير فيها ه��ي العالج
ب��ال �خ��ارج ف�ل�ن�ب��دأ ب��امل �ص��روف��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � �ه� ��در وال �ت �ب��ذي��ر
واذا اردن ��ا ال�ت��وف�ي��ر ف��آخ��ر ش��يء
هو مس معيشة امل��واط��ن فلنبدأ
بالهدر الحقيقي الذي باملليارات
م�ث��ل امل �س��اع��دات وغ �ي��ره��ا .وك��أن
ال �ح �ك��وم��ة ت �م��ن ع �ل��ى م��رض��اه��ا
في العالج بالخارج التشخيص
غ �ي��ر م��وج��ود ف��ي ب �ل��دن��ا وك��ذل��ك
االخ�ط��اء الطبية تخيف املواطن
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المجلس يقر  9توصيات للبدون والحكومة
تمتنع عن التصويت
تتمة المنشور ص07
ل ��ذل ��ك ي �ل �ج��أ ل �ل �ع�ل�اج ب��ال �خ ��ارج
ولذلك ال تلوموا املواطن واتفقنا
مع الوزير ان تبقى املخصصات
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ك� �م ��ا ه� ��ي وارج� � ��و
ان ي �ت��م االت� �ف ��اق وأت �م �ن��ى زي ��ادة
املخصصات ول�ي��س تخفيضها
الب� � ��د م � ��ن اع � � � ��ادة ال� �ث� �ق ��ة ب �ع�ل�اج
املواطن في بلده.
وح� � � � � � � � � � � ��ذروا م� � � � ��ن ت� �خ� �ف� �ي ��ض
م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج.
ألن � � ��ه س� �ي� �ك ��ون ك ��ال� �س� �ي ��ف ع �ل��ى
رقاب الناس مثمنني دور اللجنة
الصحية في إعداد التقرير واآلن
دور الحكومة والعمل على عودة
ال� ��وض� ��ع ال� �س ��اب ��ق م� ��ن دون أي
تغيير ون�ح��ن م��ع ال�غ��اء الالئحة
الجديدة.
ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ال� �ن� �ق ��اش واف� ��ق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح� ��ال� ��ة ال �ت �ق��ري��ر
ال��راب��ع للجنة ال�ش��ؤون الصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ب��دراس��ة
ق � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي ش��أن
مخصصات ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج
إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة م ��ع ال �ت��وص �ي��ات
الواردة في التقرير وهي:
أوال :فيما يتعلق بالمخصصات
والمرافقين:
 .1وقف العمل بالقرار األخير
ال� � �ص � ��ادر م� ��ن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
امل �ت �ض �م��ن ت �ح��دي��د م�خ�ص�ص��ات
امل� ��ري� ��ض ب � � �ـ 75دي � �ن� ��ارا وت ��ذك ��رة
ل� �ل� �م ��راف ��ق األول وال� � �ع � ��ودة ال ��ى
م��ا ك ��ان م�ع�م��وال ب��ه ف��ي ال�س��اب��ق
ق�ب��ل ص ��دور ال �ق��رار أي ان تكون
املخصصات  75دينارا للمريض
و 50دي � � �ن� � ��ارا ل � �ل � �م ��راف ��ق االول
وتذكرة للمرافق الثاني.
 .2ال �ع��ودة ل�ل�ن��ص ال �س��اب��ق في
ال� �ق ��رار ال � � ��وزاري رق ��م 2012/152
ب�ش��أن الئ�ح��ة ال �ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج
املتضمن ح��ق امل��ري��ض بمرافقني
اث �ن�ين ف��ي ح��ال��ة ان امل��ري��ض دون
 18عاما او املريض من النساء او
املعاقني او كبار السن لحاجة كل
هذه الفئات الى اكثر من مرافق.
ثانيا :اعادة النظر في الالئحة
ال� � ��وزاري� � ��ة ف� ��ي ش � ��أن ال � �ع �ل�اج ف��ي
الخارج وذلك وفق األسس التالية:
 .3إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ح� ��االت
ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ط��وي�ل��ة االم��د
بحيث تسمح الئ�ح��ة ال �ع�لاج في
ال �خ��ارج ل�ل�م��ري��ض ال ��ذي يخضع
عالجه لفترات مواعيد متباعدة
ب ��أن ي �ع��ود ال ��ى ال�ك��وي��ت بموافقة
خ�ط�ي��ة م��ن امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي دون
م �خ��اط �ب��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا وف ��ي

حوار نيابي حكومي بني الوزراء والنواب

ه��ذه ال�ح��ال��ة ي��وق��ف ملف املريض
واملخصصات املالية مؤقتا.
 .4إع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب� �ض ��رورة ان
تكون تذاكر السفر محصورة في
الخطوط الجوية الكويتية اذ انه
في كثير من االحيان تكون هناك
اس �ع��ار اك�ث��ر تنافسية وب��اس�ع��ار
معقولة م��ن ع��دة ش��رك��ات ط�ي��ران
وف��ي ه��ذا الخصوص ف��ان اللجنة
ت ��دع ��و ال � ��ى ت �ف �ع �ي��ل ق� � ��رار س��اب��ق
ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص
وذلك ان لم يتم االتفاق مع شركة
ال �خ �ط��وط ال�ك��وي�ت�ي��ة ع �ل��ى اع �ط��اء
اسعار اكثر تنافسية دعما للناقل
الوطني ان امكن ذلك.
 .5إع � �ط ��اء ف ��رص ��ة مل ��ن ي��رف��ض
ط�ل�ب��ه ب��ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج او من
ال ي��رغ��ب ب��ال�س�ف��ر ان ي�ط�ل��ب اخ��ذ
رأي م ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل ��راك ��ز
الطبية في الخارج اي حقه بطلب
استشارة اجنبية.
 .6إل��زام ال ��وزارة بتحمل تكلفة
اي زيادة في فاتورة العالج ناجمة
عن اقامة مرافق مع مريض اثناء
فترة اقامته في املستشفى.
 .7ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق اي ق � ��رارات او
ل ��وائ ��ح ج ��دي ��دة ف ��ي ش ��أن ال �ع�لاج
في الخارج على الحاالت القائمة
او التي لديها موافقة مسبقة من
اللجنة العليا بالعالج في الخارج
اي عدم تطبيق اي الئحة جديدة
او ق� � ��رارات م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ع�لاج في
الخارج بأثر رجعي.
 .8النص على حق املريض الذي
رف ��ض ط �ل��ب ع�ل�اج��ه ف ��ي ال �خ��ارج
بالتظلم م��رة واح ��دة وتظلم اخر
ملقابلة اللجنة.
ث ��ال �ث ��ا :ت��وف �ي��ر ب ��دائ ��ل ل�ل�ع�لاج
بالداخل:
 .9االس � � �ت � � �ع� � ��ان� � ��ة ب � ��االط� � �ب � ��اء

املختصني في جميع دول العالم
ل �ل �ح �ض��ور ال � ��ى ال� �ك ��وي ��ت وك��ذل��ك
االس � �ت � �ع � ��ان � ��ة ب � ��ال� � �ف � ��رق ال �ط �ب �ي ��ة
التخصصية العاملية.
 .10ال� � � �ع� � � �م � � ��ل ع� � � �ل � � ��ى ج � �ع ��ل
م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر االح� �م ��د م��رك��زا
ط �ب �ي��ا ع ��امل �ي ��ا م��دع �م ��ا ب ��االط �ب ��اء
االخ�ت�ص��اص�ي�ين وك �ف��اءات عالية
امل �س �ت��وى واج �ه��زة ط�ب�ي��ة حديثة
ع �ل��ى غ� ��رار اش� �ه ��ار امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
االوروب� � � � �ي � � � ��ة واالم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة وان
ي �خ �ص��ص ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ف �ق��ط وان
تكون له مراكز طبية تخصصية
ف ��ي م� �ج ��االت ام � � ��راض ال �س��رط��ان
وزراعة االعضاء والعمود الفقري
وغيرها من االمراض النادرة.
 .11ال �ع �م��ل ع �ل��ى ف �ت��ح ف� ��روع
ف��ي ال�ك��وي��ت مل��راك��ز طبية عاملية
مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة امل � � ��رض � � ��ى وت� � ��دري� � ��ب
ال�ك�ف��اءات الكويتية ومنها مثال
ف � ��ي م � �ج� ��ال ال� � �ع �ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي
واالطراف الصناعية.
ووافق املجلس على توصيات
ق��دم �ه��ا ال � �ن� ��واب أث� �ن ��اء ال�ج�ل�س��ة
لضمها إل��ى التوصيات ال��واردة
في تقرير لجنة الشؤون الصحية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ب �ش��أن
م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
وهي:
ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى الئ� �ح ��ة ال� �ع�ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج ن �ق �ت��رح أن ي �ت��م ع�م��ل
ب��ول�ي�ص��ة ت��أم�ين ص�ح��ي لجميع
امل��راف �ق�ي�ن ل�ل�م��ري��ض أث �ن��اء ف�ت��رة
وجودهم بالخارج.
ي�ض��اف للتقرير ب��أن امل��ري��ض
الذي ال يحصل على موعد خالل
 3ش� �ه ��ور ال ي� �ل ��زم ع ��رض ��ه ع�ل��ى
اللجنة العليا م��رة أخ��رى وذل��ك
بسبب عدم حصوله على املوعد
س �ب��ب ت ��أخ ��ر امل �ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة

بالحصول على موعد.
ف� � ��ي ح� � � ��ال م � ��واف� � �ق � ��ة ال �ل �ج �ن ��ة
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ل�ل�م��ري��ض للعالج
بالخارج ال ي��زم حصول موافقة
اللجنة العليا ورفضها.
املريض املعاق يوفر للمريض
واملرافقني مخصصات مالية.
ف��ي ح��ال ح ��دوث ح��ال��ة ط��ارئ��ة
ل�ل�م��واط��ن خ ��ارج ال �ب�ل�اد ت�ص��رف
له تكاليف العالج باملخصصات
اليومية له.
االستجوابات
ن��اق��ش امل �ج �ل��س االس �ت �ج��واب
املوجه من النائب صالح عاشور
إل��ى وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل ووزي ��رة ال��دول��ة لشؤون
ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ه �ن��د
ال �ص �ب �ي��ح امل �ت �ض �م��ن م �ح��وري��ن:
األول ت �خ �ص �ي��ص ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية واملحور الثاني :وقف
مساعدات األيتام والتعرض لهم
ف��ي ج�ل�س��ة األرب� �ع ��اء التكميلية
وق� ��د ش� ��رح ال �ن��ائ��ب امل �س �ت �ج��وب
استجوابه وردت عليه ال��وزي��رة
م �ف �ن��دة م ��ا ط��رح��ه م ��ن ات �ه��ام��ات
وأه � � � � � � � � ��درت ب � ��ال� � �ك � ��ام � ��ل م � �ح� ��ور
ت �خ �ص �ي��ص ال �ج �م �ع �ي��ات ع�ن��دم��ا
ن�ف��ت قيامها بالتخصيص كما
ت � �ح ��دث ال� �ن ��ائ� �ب ��ان م �ح �م��د ط�ن��ا
وس� �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي ك �م��ؤي��دي��ن
لالستجواب والنائبان روض��ان
ال� � � ��روض � � � ��ان وع� � �ل � ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س
كمعارضني وانتهى االستجواب
ب� ��امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة وامل � � ��واف� � � �ق � � ��ة ع �ل��ى
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا بعض
السادة األعضاء وهي كالتالي :
مطالبة الحكومة بإبالغ نيابة
األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات
ال � � �ت� � ��ي وق � � �ع� � ��ت ب ��ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات

ال �ت �ع��اون �ي��ة خ �ل�ال ف� �ت ��رات ت��ول��ي
أع�ض��اء مجلس إدارة واملديرين
إدارات ال �ج �م �ع �ي��ات وت �س �ب �ب��وا
ف � ��ي ت� �ك� �ب ��ده ��ا خ� �س ��ائ ��ر ف ��ادح ��ة
وت��زوي��ده��ا باملستندات ال�لازم��ة
ألع� �م ��ال ال� �ن� �ص ��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة
امل �ش��ار إل�ي�ه��ا ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��وال
الجمعيات التي تعد أمواال عامة
في تطبيق أحكام قانون الجزاء.
أن تسعى وزارة الشؤون لحل
املشاكل التي تواجه الجمعيات
التعاونية.
توجيه الجمعيات التعاونية
ل � � ��زي � � ��ادة أرب � ��اح� � �ه � ��ا م� � ��ن خ�ل��ال
إدخ��ال �ه��ا م �ج��ال��س إدارت � �ه� ��ا في
دورات تدريبية تساعدهم على
إت � �خ� ��اذ ال � � �ق � ��رارات ذات امل �ن �ف �ع��ة
للجمعية.
إي� � �ق � ��اف اس� �ت� �ق� �ط ��اع  % 5م��ن
أرباح الجمعيات للمحافظني.
السماح للجمعيات التعاونية
ب�ت�خ�ص�ي��ص ج ��زء م ��ن أرب��اح �ه��ا
ل�ل�أم ��ور االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
كاملستوصف واملخفر وامل��دارس
وغيرها.
اس� �ت� �م ��رار إدارة ال �ج �م �ع �ي��ات
م � � ��ن ق � �ب� ��ل م � �ج� ��ال� ��س اإلدارات
امل �ن �ت �خ �ب��ة واالل � � �ت� � ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق
قانون الجمعيات التعاونية في
جميع ما تواجهه الجمعيات من
أزمات وإع��ادة دراسة االستعانة
ب �م �ش �غ��ل ف ��ي إس �ت �ث �م��ار أس � ��واق
الجمعية.
إذا واجهت الجمعية التعاونية
أي مشكالت مالية تقوم ال��وزارة
بمساعدة الجمعيات األخرى مع
ات �خ��اذ ال�ج�م�ع�ي��ات ل �ل�خ��روج من
أزمتها.
االهتمام بصورة أكبر بجميع
األي �ت��ام دون استثناء ومحاولة
احتوائهم.
االستعانة بالجهات العاملية
الس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن خ� �ب ��رات� �ه ��م ف��ي
ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع األي � �ت� ��ام ل �ت �ط��وي��ر
العمل االنساني الخاص بهم.
االس�ت�ع��ان��ة ب��األس��ر الصديقة
ل � �ل � �م � �س� ��اع� ��دة ب� � � � ��روح ت �ط ��وع �ي ��ة
الحتواء األيتام قد املستطاع.
االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب � � �ص� � ��ورة أك� �ب ��ر
ب��األم البديلة لتعزيز االستقرار
النفسي لأليتام.
ت �ق��دم ال �ح �ك��وم��ة ال �ت�ش��ري �ع��ات
امل� � �ن � ��اس� � �ب � ��ة ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ع� �م ��ل
التعاوني ملزيد م��ن التقدم على
املستوى الربحي.

توصية نيابية
بإبالغ نيابة
األموال العامة
مخالفات
الجمعيات
التعاونية
السماح للجمعيات
بتخصيص جزء من
أرباحها لألمور
االجتماعية
للمنطقة
االهتمام بصورة
أكبر بجميع
األيتام دون
استثناء ومحاولة
احتوائهم
تقديم الحكومة
للتشريعات
المناسبة لتطوير
العمل التعاوني
لمزيد من التقدم
على المستوى
الربحي
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أكدوا أن االستجواب كان راقيا وبعض النواب عدلوا مواقفهم بعد االستماع إلى الوزيرة

نواب :جلسة األربعاء حلقة في سلسلة
الممارسة الديمقراطية اإليجابية للمجلس
أعرب عدد من النواب عن رضاهم عن جلسة األربعاء
الماضي التي تم فيها مناقشة استجواب النائب صالح
عاشور الى وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل هند
الصبيح حول خصخصة الجمعيات التعاونية ودور االيتام
وانتهت بتقديم توصيات من المجلس الى الحكومة في
موضوع االستجواب .وأوضحوا أن الجلسة مثلت حلقة
في سلسلة حلقات الممارسة الديمقراطية االيجابية
واستخدم النواب حقهم الدستوري في االستجواب
واوضحوا في تصريحات لـ«الدستور» ان بعض النواب
عدلوا مواقفهم بعد االستماع الى ردود وزيرة
الشؤون.

التميمي :جلسة
متميزة واستجواب
راق
عاشور :اإلصالح
هدفنا األساسي

جانب من جلسة األربعاء

النائب عبدالله التميمي ق��ال :كان
اس �ت �ج ��واب ��ا راق� �ي ��ا ت � �ن ��اول م��وض��وع
ال �ج �م �ع �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة وخ��رج �ن��ا
ب �ع��دد م ��ن ال �ت��وص �ي��ات ن�ت�م�ن��ى على
ال ��وزي ��رة وال �ح �ك��وم��ة االخ� ��ذ ب �ه��ا بما
ي �ف �ي��د ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ودور
االي �ت��ام وف�ع�لا ك��ان��ت الجلسة طويلة
حيث استمرت ال��ى الساعة السابعة
وال �ن �ص��ف ول �ك��ن ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ك��ان��ت
جلسة منتجة ومثمرة.
وق��ال النائب صالح ع��اش��ور مقدم
االس �ت �ج��واب :ال ش��ك ان ال�ن��ائ��ب عليه
مسؤولية سياسية حينما يستخدم
جميع السبل لحث الوزير على اصالح
امر وال تجدي معه نفعا فليس امامه
ب��د م��ن اس �ت �خ��دام ال �س��ؤال امل�غ�ل��ظ اي
االستجواب وهذا ما حدث معي بعد
أن وج��دت الطريق م�س��دودا بالنسبة
ملوضوع االيتام وموضوع الجمعيات
ون �ح��ن ف��ي االس� ��اس ن�ن�ش��د االص�ل�اح
ونتمنى ان نوفق في االصالح.
وش��دد النائب عسكر العنزي على
ان االس� �ت� �ج ��واب ح ��ق دس� �ت ��وري لكل
نائب في اي وقت وحول اي موضوع
ط��امل��ا ك��ان استخدامه ل�ه��ذا ال�ح��ق من
دون تعسف وم��ن دون ت�س��رع وان�م��ا
ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ن � ��وع م� ��ن ال� � �ت � ��درج ف��ي
استخدام االدوات االخ��رى التي تنبه
الوزير املعني وتلفت النظر الى مكان
ال �خ �ل��ل او ال �ت �ق �ص �ي��ر وط ��امل ��ا ال�ح�ك��م
ف��ي النهاية للنواب ال��ذي يستمعون
جيدا لكال الطرفني ويصدرون الحكم
امل��وض��وع��ي وه ��و م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت
فوق كل اعتبار.
وق ��ال ال �ع �ن��زي ان ه ��ذا ه��و ع�ي�ن ما
ح�ص��ل ف��ي اس�ت�ج��واب ال�ن��ائ��ب صالح
ع � ��اش � ��ور ال� � � ��ذي اج� �ت� �ه ��د ف � ��ي ط��رح��ه
واج� �ت� �ه ��دت ال � ��وزي � ��رة ف ��ي ال� � ��رد ع�ل��ى
م �ح��اور االس �ت �ج��واب ح�ت��ى ان بعض
ال� � �ن � ��واب ع� ��دل� ��وا م� ��ن م ��واق� �ف �ه ��م ب�ع��د

االس �ت �م��اع ال��ى ال��وزي��رة وم��ن ث��م ك��ان
االك �ت �ف��اء ب �ع��دد م��ن ال�ت��وص�ي��ات التي
رف �ع �ه��ا امل �ج �ل��س ال� ��ى ال �ح �ك��م وك�س��ب
ال�ج�م�ي��ع م�م��ارس��ة دي�م�ق��راط�ي��ة راق�ي��ة
تضاف ال��ى اداء ه��ذا املجلس وتدخل
في انجازاته.
ام� � ��ا ال � �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ف ��أك ��د ان ال �ج �ل �س ��ة ك ��ان ��ت ح �ل �ق��ة ف��ي
سلسلة حلقات املمارسة الديمقراطية
االي �ج��اب �ي��ة وك ��ان ��ت م� �ب ��اراة س�ي��اس�ي��ة
جيدة قدم فيها النائب صالح عاشور
م �ح��اور اس�ت�ج��واب��ه ع�ل��ى اح �س��ن وج��ه
وابدعت الوزيرة في التصدي ملا طرحه
النائب وك��ان��ت ردوده��ا مقنعة جعلت
النواب يعدلون من النتيجة اليت كانت
معدة سلفا واكتفوا ب��اص��دار ع��دد من
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي س �ت��رف��ع ل�ل�ح�ك��وم��ة
ومرت الجلسة بسالم.

وبدوره قال النائب د .أحمد مطيع
ال �ع��ازم��ي إن ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت م�ث�م��رة
وك ��ان ��ت االن �ت��اج �ي��ة ف ��ي االس �ت �ج��واب
ال � ��ذي ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ال � ��ى وزي� � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م ��ل وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
هند الصبيح حيث استمعنا الى كال
الطرفني النائب املستجوب والوزيرة
امل �س �ت �ج��وب��ة وات �ض �ح ��ت ل �ن��ا األم � ��ور
حيث فندت ال��وزي��رة ما أب��داه النائب
ع��اش��ور م��ن م�لاح�ظ��ات وع ��دل بعض
ال� � �ن � ��واب ال� ��ذي� ��ن ك� ��ان� ��وا م �ت �ض��ام �ن�ين
م ��ع ال �ن��ائ��ب ح �ي��ث ع� ��دل ث�ل�اث��ة ن ��واب
مواقفهم بعد ان استمعوا ال��ى دف��اع
ال ��وزي ��رة وان �ت �ه��ى امل �ج �ل��س ال ��ى ع��دد
م��ن ال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ي وع��دت ال��وزي��رة
ب��أخ��ذه��ا ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ل�ت�ص��وي��ب
املسار وتالفي أي مالحظات ونأمل ان

تصب ه��ذه التوصيات ف��ي املصلحة
العامة للبالد.
واتفق النائب حمدان العازمي في
ان الجلسة ال بأس بها وأدت الوزيرة
أداء حسنا وكذلك النائب املستجوب
كان أداؤه هو اآلخر جيدا وبناء على
ذل��ك اكتفى املجلس ب��إص��دار ع��دد من
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي س�ت��رف��ع للحكومة
لتكون محل نظر والعمل على تالفيها
ومعالجة ما هو باإلمكان وفي نفس
ال �ج �ل �س��ة ت ��م ال � �ع� ��ودة ب�م�خ�ص�ص��ات
ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج ال��ى م��ا ك��ان��ت عليه
س ��واء بالنسبة ل�ل�م��ري��ض او امل��راف��ق
وهذا في حد ذاته يعتبر امرا مرضيا
وكذلك تم بحث موضوع دور االيتام.
واع � ��رب ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
ع��ن رض��اه على م��ا انجز ف��ي الجلسة
خ��اص��ة م �ن��اق �ش��ة االس �ت �ج ��واب حيث

العمير :وزيرة الشؤون عبرت بسالم

الصبيح :االستجواب فرصة إلبراز اإلنجازات

ق � � � ��ال � � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط د .ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح إن
االستجواب فرصة للوزير إلبراز
إن � �ج� ��ازات� ��ه وك� ��ذل� ��ك ه� ��و ب �م �ن��زل��ة
ك�ش��اف حقيقي ل�ل��وزي��ر إذا كانت
ه � �ن� ��اك أم� � � ��ور خ ��اف� �ي ��ة ع �ل �ي ��ه ف��ي
ال ��وزارة وت�س��اع��ده على اإلص�لاح
م��ؤك��دة ان ال �ت �ع��اون ب�ي�ن�ه��ا وب�ين
ال� �ن ��واب م�س�ت�م��ر وأن� �ه ��ا ك��وزي��رة
ت �س �ت �ف �ي��د م� ��ن ك �ش ��ف أي م �ث��ال��ب
تكون لديها في الوزارة.
وردا على سؤال حول ما يتردد
ع ��ن اس �ت �ج��واب ث��ال��ث ق ��د ت��واج��ه
به قالت الصبيح إن االستجواب

دس� �ت ��وري ألي ن��ائ��ب ف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ي ��راه ح ��ول امل��وض ��وع ال��ذي
ي��ري��ده وس �ت �ك��ون ع �ل��ى اس �ت �ع��داد
للرد عليه ولكل حادث حديث.
من جانبه أشاد وزير األشغال
ال� �ع ��ام ��ة وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م �ج �ل��س األم � � ��ة د .ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر
ب��ال�ج�ل �س��ة وم� ��ا دار ف �ي �ه��ا ق��ائ�لا:
ال �ج �ل �س��ة ت �م��ت ب��أف �ض��ل م �م��ا كنا
ن� �ت ��وق ��ع م� ��ن ح� �ي ��ث رق� � ��ي ال� �ط ��رح
وب � �س � ��ط امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال� �ح� �ج ��ج
ال� �ق ��وي ��ة امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ي��ن ال �ن��ائ��ب
املستجوب والوزيرة وفي النهاية
ك ��ون امل�ج�ل��س ق�ن��اع��ة ب ��أن ي�ص��در
ع� � ��ددا م� ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات س �ت �ح��ال

إل��ى الحكومة ون�ح��ن م�س��رورون
ج ��دا ب �ه��ذه ال�ن�ه��اي��ة ال �ت��ي كشفت
ع��ن م �م��ارس��ة دي�م�ق��راط�ي��ة رفيعة
امل �س �ت��وى وال �ح �ق �ي �ق��ة ان ال �ن��ائ��ب
صالح ع��اش��ور اجتهد ف��ي تقديم
استجواب قوي ولكن كانت ردود
ال ��وزي ��رة مقنعة وم �ف �ن��دة مل�ح��اور
االستجواب مما شكل قناعة لدى
باقي النواب باختصار األم��ر في
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت��وص �ي��ات ال�ت��ي
س�ت�ح��ال للحكومة ل��وض�ع�ه��ا في
االع �ت �ب��ار وب��ذل��ك ح ��ازت ال��وزي��رة
ث� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س م� � �ج � ��ددا وع� �ب ��رت
االستجواب بسالم.

ك��ان استجوابا راقيا س��واء من حيث
ط��رح ال�ن��ائ��ب امل�س�ت�ج��وب أو ال��وزي��رة
املستجوبة وقبل االستجواب ناقشت
ال �ج �ل �س��ة م ��وض ��وع�ي�ن م �ه �م�ين األول
ح��ول ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ومخصصات
امل��رض��ى وق��د ع��دن��ا ال��ى املخصصات
ال�س��اب�ق��ة ول ��م ي�ت�ن��م ال�ت�خ�ف�ي��ض ال��ذي
لوحت به الحكومة وك��ان هناك شبه
إج�م��اع على االن�ت�ص��ار لحق امل��واط��ن
املريض.
كذلك أشاد النائب كامل العوضي
بما دار في الجلسة وق��ال إنها كانت
ج�ل�س��ة ب��رمل��ان�ي��ة م��اراث��ون �ي��ة مكوكية
ط ��وي� �ل ��ة وك� � � ��ان االس � �ت � �ج � ��واب راق� �ي ��ا
ج��دا وك ��ان ال �ط��رح م��ن ج��ان��ب النائب
املستجوب ق��وي��ا وك��ذل��ك ك��ان��ت ردود
الوزيرة قوية ومقنعة وكانت ممارسة
دي�م�ق��راط�ي��ة ع��ال�ي��ة ان�ت�ه��ت ب ��أن شكر
الطرفان أحدهما اآلخر وكانت الروح
ال �س��ائ��دة ه��ي روح ال �ت�ع��اون م��ن أج��ل
مصلحة امل��واط �ن�ين وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة لم
ي�ك��ن ه �ن��اك ط��رف ف��ائ��ز وآخ ��ر م�ه��زوم
وإنما كانت الكويت هي الفائزة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب م��اج��د
م��وس��ى إن أه ��م م ��ا دار ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
ك� ��ان االس� �ت� �ج ��واب ل ��وزي ��رة ال �ش ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ه �ن��د الصبيح
وك � � � ��ان اس � �ت � �ج� ��واب� ��ا راق� � �ي � ��ا وك ��ان ��ت
ج�ل�س��ة م��اراث��ون �ي��ة ح�ي��ث ام �ت��دت ال��ى
ح��وال��ي السابعة والنصف ومعروف
ان االس� �ت� �ج ��واب ��ات ع� � ��ادة م ��ا ت �ط��ول
خصوصا ان املحاور كانت قوية ورد
الوزيرة كان مقنعا واستمعنا الى كل
طرف والى اثنني من املؤيدين واثنني
م��ن امل �ع��ارض�ين وخ��رج�ن��ا بمجموعة
م��ن ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي آم ��ل ان ي��ؤخ��ذ
بها على طريق اإلصالح الذي ننشده
جميعا ملصلحة املواطنني.

العنزي :كسبنا
ممارسة
ديمقراطية راقية
الحويلة :ردود
الوزيرة كانت
مقنعة
مطيع :نواب عدلوا
مواقفهم بعد
االستماع الى
الوزيرة
حمدان العازمي:
جلسة ال بأس بها
الكندري :انتصرنا
لحق المواطن
المريض
العوضي :الكويت
هي الفائزة
موسى :نأمل
أن يتم األخذ
بالتوصيات
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

ديوان المحاسبة يبدي مالحظاته على الحساب
صرف قيمة بدل
نقدي لرصيد إجازات
الضباط وضباط
الصف واألفراد
بالزيادة عن المقرر

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

وزارة الدفاع
أوال -حسابات وسجالت الوزارة
ق � ��ام ال � ��دي � ��وان ب � ��اع � ��داد خ�ط��ة
ال �ت��دق �ي��ق وامل ��راج� �ع ��ة ل �ق �ط��اع��ات
وزارة ال� � ��دف� � ��اع وأع � � � ��د ت� �ق ��ري ��را
ب� �ن� �ت ��ائ ��ج ال � �ف � �ح� ��ص ع � ��ن ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014وتمت موافاة
ك��ل م��ن ال � ��وزارة ورئ �ي��س مجلس
االم � � ��ة ب �ن �س �خ��ة م� �ن ��ه وم� � ��ن اب� ��رز
امل ��وض ��وع ��ات ال �ت ��ي ت ��م ف�ح�ص�ه��ا
والتدقيق عليها ما يلي:
 نتائج فحص مشاريع الوزارةاملدرجة ضمن خطة التنمية.
 ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص ع �ق ��ود ه�ي�ئ��ةاالمداد والتموين من خالل قطاع
التجهيز الخارجي.
 ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص ع �ق ��ود ه�ي�ئ��ةاالمداد والتموين من خالل قطاع
التجهيز املحلي.
 ن � �ت� ��ائ� ��ج ف � �ح� ��ص اج� � � � � ��راءاتال � ��رق � ��اب � ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ل �ل �م �ك��ات��ب
العسكرية بالخارج.
 نتائج فحص عقود مستشفىجابر االحمد للقوات املسلحة.
 ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص ع �ق��ود ق�ط��اعهندسة املنشآت العسكرية.
 ن �ت��ائ��ج ف �ح��ص اع �م��ال ق�ط��اعالشؤون املالية.
 نتائج فحص أع�م��ال ش��ؤونالتوظف.
ث��ان��ي��ا -م�لاح��ظ��ات ال��رق��اب��ة
المسبقة
 ع��دم التقيد باحكام امل��ادت�ين 13و 14م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 30
ل� �س� �ن ��ة  1964ب� ��ان � �ش� ��اء دي � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وت �ع��دي�ل�ات��ه الرت �ب��اط
ال ��وزارة على ع��دد  4عقود بقيمة
 2.536.048/000دي �ن��ارا كويتيا
ق �ب��ل ال �ع��رض ع �ل��ى ال ��دي ��وان وت��م

اخ �ط ��ار ادارة امل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
بالديوان التخاذ الالزم.
 الوفورات املالية التي تحققتنتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة والفنية
ح� �ي ��ث اس � �ف� ��رت اع � �م� ��ال ال ��رق ��اب ��ة
املسبقة لدى دراسة  7موضوعات
ع� ��ن ت �ح �ق �ي��ق وف � � � ��ورات م �ب��اش��رة
ل �ل �خ��زان��ة ال �ع��ام��ة ب�ل�غ��ت قيمتها
 208.511/000دي � �ن� ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
م�ن�ه��ا م�ب�ل��غ  2.711/000دي �ن��ارا
ك ��وي� �ت� �ي ��ا ع � ��ن اخ � �ط � ��اء ح �س��اب �ي��ة
وم� �ب� �ل ��غ  205.800/000دي� �ن ��ار
كويتي عن الدراسة بالديوان.
رد مشروع العقد رقم 2432912
دراس��ة وتصميم واالش ��راف على
م � �ش� ��روع ال � �ع � �ي� ��ادات ال �خ��ارج �ي��ة
بمستشفى جابر االحمد للقوات
امل �س �ل �ح��ة ل �ع��دم ال �ت �ق �ي��د ب��اح �ك��ام
ت �ع �م �ي��م دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة رق ��م
 9ل� �س� �ن ��ة  2010ب � �ش� ��أن ال �ت �ق �ي��د
ب��دل �ي��ل اع � ��داد اوراق امل�ن��اق�ص��ات
ومشروعات العقود واالرتباطات
واالت� �ف ��اق ��ات ال �خ��اض �ع��ة ل�ل��رق��اب��ة
املسبقة قبل عرضها عليه.
 م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذاتاهمية خاصة.
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى امل�ن��اق�ص��ة رق��م 1692913بشأن تشغيل وتوريد
وص � �ي� ��ان� ��ة االج � � �ه� � ��زة وامل� � �ع � ��دات
امليكانيكية بقسم قاعدة عبدالله
املبارك الجوية واملواقع امللحقة به
شريطة ان ال يتم مباشرة تنفيذ
اع� �م ��ال ال �ع �ق��د م ��وض ��وع ال�ب�ح��ث
اال ب �ع��د ان� �ت� �ه ��اء ال �ع �ق��د ال �ح��ال��ي
واال يترتب على تأخير مباشرة
ت �ن �ف �ي��ذ أع � �م� ��ال ال �ع �ق ��د م ��وض ��وع
ال �ب �ح��ث اي م �ط��ال �ب��ات م��ال �ي��ة أو
زمنية مع أخد اقرار من املناقص
ب��ذل��ك ق�ب��ل ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د امل��واف�ق��ة
على املناقصة رق��م 2417126153

ب �ش ��أن اع� � ��داد وت �ج �ه �ي��ز وت �ق��دي��م
وجبات غذائية وخ��دم��ات اعاشة
ل � ��زوم م �س �ت �ش �ف��ى ج ��اب ��ر ل �ل �ق��وات
املسلحة شريطة ان تتم املحاسبة
ع � �ل� ��ى اس� � � � ��اس ع� � � ��دد ال� ��وج � �ب� ��ات
الفعلية واال ي�ك��ون ه�ن��اك تداخل
ب�ين اع�م��ال العقد السابق وال��ذي
ينتهي بتاريخ  2015/6/30العقد
الجديد موضوع البحث.
 - 5عدم التزام الوزارة بالدراسة
وال �ت��وص �ي��ة ل� �ع ��دد  30م��وض��وع
خالل امل��دة املحددة لها من لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة عمال بنص
املادة  38من القانون رقم  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
وق � ��د س ��اه ��م ذل � ��ك ف� ��ي اع� �ت ��ذار
ص � ��اح � ��ب ال� � �ع� � �ط � ��اء االول ألق� ��ل
االس � �ع� ��ار ل �ل �م �ن��اق �ص��ة 1362713
بشأن استبدال واصالح وصيانة
اج � � �ه� � ��زة ال� �ت� �ك� �ي� �ي ��ف وال � �ت � �ب ��ري ��د
ب �م �ع �س �ك��رات امل �ن �ط �ق��ة ال��وس �ط��ى
عند تجديد عطائه البالغ قيمته
 747.600/000دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي
الس�ت�غ��راق ال ��وزارة م��دة  40يوما
ل� ��دراس� ��ة ال � �ع � �ط ��اءات وال �ت��رس �ي��ة
ع�ل��ى ث��ال��ث اق��ل االس �ع��ار وال�ب��ال��غ
ق �ي �م �ت��ه  911.340/000دي� �ن ��ارا
كويتيا ما حمل امل��ال العام مبلغ
 163.740/000دينارا كويتيا.
 ط � � ��ول م � � ��دة ب� � �ق � ��اء ع � � ��دد 38م��وض��وع��ا ب ��ال ��وزارة ب�ع��د 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 على
ال� � ��دي� � ��وان االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �س �ت �ل��زم
دراس � ��ة االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل الوزارة.
ثالثا -المخالفات المالية:
 ع ��دم ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ةدي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ب �ق��ة ق�ب��ل

االرتباط وذل��ك باملخالفة الحكام
املادتني  13و 14من قانون انشاء
ال� � ��دي� � ��وان رق� � ��م  30ل �س �ن��ة 1964
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه االم� � ��ر ال� � ��ذي ي�ش�ك��ل
مخالفة مالية طبقا للبند  6من
امل ��ادة  52م��ن ذات ال�ق��ان��ون وذل��ك
في املوضوعات التالية:
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق� � ��م -87 2015/2014للعقد رقم 1632810
بشأن تشغيل وصيانة واص�لاح
االج� �ه ��زة وامل � �ع� ��دات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وامليكانيكية والتبريد والتكييف
وال �ت �ه ��وي ��ة وال �ت ��دف �ئ ��ة ب�م�ع�س�ك��ر
ال��روض �ت�ين ح�ي��ث اف ��ادت ال ��وزارة
بطلب عقد اجتماع مع املختصني
ب� � ��دي� � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة وت � � ��م ع �ق��د
اجتماع م��ع املختصني ب��ال��وزارة
ل� �ت ��وض� �ي ��ح م � ��وض � ��وع امل �خ ��ال �ف ��ة
ول��م ت�ق��م ال � ��وزارة ب��ال��رد وال ي��زال
الديوان يتابع املوضوع.
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق� � ��م -92 2015/2014ب�ش��أن تمديد العقد
رق � ��م  272411401115ب �ت��اري��خ
 2011/9/20ل �ت �ش �غ �ي ��ل غ ��رف ��ة
ال� �ع�ل�اج ب��االك �س �ج�ي�ن امل �غ �ض��وط
ب �م��رك��ز ال �ش �ي �خ��ة ش��ري �ف��ة ال�ح�م��د
الصباح ملدة سنة واحدة ولم تقم
ال � ��وزارة ب��ال��رد وال ي ��زال ال��دي��وان
يتابع املوضوع.
الحرس الوطني
أورد دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة أه ��م
ب � �ي � ��ان � ��ات ال � �ح � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي اس �ف��رت عنها
فحص ومراجعة الديوان البيانات
ول �ح �س��اب��ات وس �ج�ل�ات وش ��ؤون
التوظف الحرس الوطني وكذلك
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل �س �ب �ق ��ة وامل� �خ ��ال� �ف ��ات
املالية للسنة املالية 2015/2014
ح�ي��ث بلغت امل �ص��روف��ات امل�ق��درة

 358.445.000مليون دينار فيما
ب �ل �غ��ت االي � � � ��رادات  566.000ال��ف
دينار.
أوال :بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض��ح م ��ن ب� �ي ��ان ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ح��رس ال��وط �ن��ي م��ا
ي �ل��ي :زي� ��ادة االي � � ��رادات املحصلة
ل �ل �س��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع��ن
امل�ق��در بما جملته 696.984/000
دي �ن��ارا كويتيا وبنسة % 123.1
م��ن امل �ق��در وان �خ �ف��اض االي � ��رادات
امل� � �ح� � �ص� � �ل � ��ة ب � ��ال� � �س� � �ن � ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2015/2014ع��ن اي � ��رادات السنة
املالية  2014/2013بنسبة % 74.0
وزي��ادة عن اي��رادات السنة املالية
 2013/2012بنسبة % 60.7
وب � �ل � ��غ ال � ��وف � ��ر ب ��امل � �ص ��روف ��ات
الفعلية للسنة املالية 2015/2014
ع � � � � ��ن امل � � �ع � � �ت � � �م� � ��د م � � � � ��ا ج � �م � �ل � �ت� ��ه
 26.778.454/000دي�ن��ارا كويتيا
وب� �ن � �س� �ب ��ة  ٪ 7.5وان � �خ � �ف� ��اض
املصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015/2014عن مصروفات السنة
امل��ال�ي��ة  2014/2013بنسبة 14.7
 ٪وزي��ادة ع��ن مصروفات السنة
املالية  2013/2012بنسبة .٪ 2.8
ثانيًا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الحرس الوطني
 استمرار عدم تزويد الديوانبما تم اتخاذه بشأن املآخذ التي
ش ��اب ��ت ان� �ش ��اء ج �م �ع �ي��ة ال �ح��رس
ال� ��وط � �ن� ��ي ب� �م� �ع� �س� �ك ��ر ال� �ص� �م ��ود
وف��روع �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ح �ي��ث أرف ��ق
الحرس الوطني بافادته الكتاب
امل��رس��ل م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة انظمة
ال � �خ� ��دم� ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وامل� ��وج� ��ه
ال� � ��ى ام� �ي��ن س� ��ر م �ج �ل��س ال� ��دف� ��اع
االع� � � �ل � � ��ى ب � �خ � �ص � ��وص م � �ش � ��روع

النظام االسترشادي للجمعيات
االستهالكية العسكرية ملخاطبة
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء مل �ن��اق �ش��ة ه ��ذا
املشروع املقترح.
 اع� �ت� �م ��اد امل �س �ت �ش��ار ال �ب��دي��لل �ل �ع �ق��د رق� � ��م 2015/2014-202
امل�ب��رم  2014/6/15ب�ش��أن توفير
م�س�ت�ش��اري��ن واخ�ت�ص��اص�ي�ين في
ت�ط��وي��ر ال�ن�ظ��م ب�ع��د رف �ض��ه لعدم
مطابقته للمواصفات والشروط
الفنية باملخالفة للمادة السادسة
من شروط العقد.
وأف � � ��اد ال� �ح ��رس ال ��وط �ن ��ي ب��أن
الشركة املنفذة للعقد ابدت رأيها
باملستشار امل��ذك��ور ب��أن��ه مطابق
ل �ل �م��واص �ف��ات امل �ط �ل��وب��ة ح �ي��ث ان
السير الذاتية ل��ه ل��م تكن محدثة
وت��م التنسيق مع الشركة وطلب
امل �س �ت �ش��ار ل�ل�م�ق��اب�ل��ة ل�ل�ت��أك��د من
مطابقته للشروط وتمت املوافقة
عليه.
 ع � � � ��دم ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � �غ � ��رام � ��اتامل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ع � �ل� ��ى ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال �ش��رك��ات ل �ت��وري��ده��ا أدوي� ��ة تقل
ص�لاح�ي��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا ع��ن سنة
باملخالفة للمادة  3/3من شروط
ال �ع �ق��د وأف � � ��اد ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي
ب��أن��ه ت��م اس�ت�لام االدوي ��ة م��ن قبل
م��دي��ري��ة ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة وذل��ك
ل � �ح� ��اج� ��ة ص � �ي� ��دل � �ي� ��ات ال � �ح� ��رس
ال ��وط� �ن ��ي ول �خ �ل ��و امل �س �ت��ودع ��ات
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة م��ن
االدوية املشار اليها باملالحظة ما
اضطر استالمها لعدم توفر بديل
لها في الشركات الدوائية.
 ق � � �ي� � ��ام ال� � � �ح � � ��رس ال� ��وط � �ن� ��يبتكليف الشركة املتعهدة للعقد
رقم  2014/2013 - 304والخاص
باعمال الصيانة وترميم املباني
مل � �ع � �س � �ك� ��رات ال� � �ح � ��رس ال ��وط� �ن ��ي
بتنفيذ اع �م��ال ص�ي��ان��ة بجمعية
الحرس الوطني بنادي الضباط
باملخالفة لقانون رب��ط امليزانية.
ح�ي��ث اف ��اد ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ب��أن
مشروع الجمعية مدرج من ضمن
اع� �ت� �م ��ادات امل �ي��زان �ي��ة ل �ل �س �ن��وات
املالية السابقة.
 ع � ��دم خ� �ص ��م ق �ي �م��ة س ��اع ��اتغ� � �ي � ��اب ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ل� �ل� �ف� �ت ��رة م��ن
ب��داي��ة ال �ت �ع��اق��د ف��ي 2013/12/1
ح �ت��ى  2014/9/30وال � �ت ��ي ب�ل��غ
اج �م��ال �ي �ه��ا  14.415.000دي �ن��ار
ك��وي�ت��ي وع ��دم تطبيق ال�غ��رام��ات
ال�ج��زائ�ي��ة على ال�ش��رك��ة املتعهدة
وال �ب��ال��غ اج�م��ال�ي�ه��ا 64.866.000
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الختامي لوزارة الدفاع والحرس الوطني
تتمة المنشور ص10
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب��ال��رغ��م م ��ن ع��دم
ال � �ت� ��زام ب �ع��ض ال �ع��ام �ل�ي�ن ب�ك��ام��ل
ال �س ��اع ��ات امل� �ح ��ددة ب��ال �ع �ق��د رق��م
 2014/2013 - 841املبرم بتاريخ
 2013/12/2م��ع اح��دى الشركات
ب �م �ب �ل ��غ  7.522.264.00دوالر
امريكي بشأن استكمال وتحديث
وتطوير انظمة الحرس الوطني
ال �ع �س �ك��ري��ة واالم� �ن� �ي ��ة واالداري � � ��ة
والفنية ومل��دة سنتني م��ن تاريخ
توقيع العقد باملخالفة للمادتني
 2و  16م� ��ن ال� �ع� �ق ��د ح� �ي ��ث اف� ��اد
ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ب��أن��ه ال ت��وج��د
س� ��اع� ��ات غ � �ي� ��اب ل �ل �م �س �ت �ش��اري��ن
والساعات امل��ذك��ورة كانت عبارة
ع��ن اج��ازت سنوية بالنسبة لهم
ح� �س ��ب ع� � ��رض ال� �ش ��رك ��ة امل �ل �ح��ق
ب��ال �ع �ق��د ك �م��ا ه ��و م �ب�ين ب�ك�ش��وف
الحضور وبالنسبة للمترجمني
س �ي �ت��م خ �ص ��م س� ��اع� ��ات ال �غ �ي��اب
ك �م��ا ه��و م �ب�ين ب �ج��دول ب�ك�ش��وف
الحضور وبالنسبة للمترجمني
سيتم خصم ساعات الغياب كما
هو مبني بجدول الخصم ال��وارد
بتقرير الديوان.
البدء بأعمال الصيانة ملوضوع
العقد رقم  2013/2012 - 837املبرم
ب�ت��اري��خ  2012/12/31م��ع اح��دى
ال �ش��رك��ات ب�م�ب�ل��غ 9.015.373.00
دوالر امريكي والخاص بصيانة
م�ي��دان ال�ت��دري��ب التشبيهي دون
االخ��ذ باالعتبار تكليف الشركة
قبل التعاقد بتقييم الحالة الفنية
ل�لاج �ه��زة ال�ت�ش�ب�ي�ه�ي��ة ب��ان��واع�ه��ا
وال� �ت ��وص� �ي ��ة ب ��أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة
امل �ط �ل��وب ل�ت�ل��ك االج �ه ��زة ب�م�ي��دان
ال� �ت ��دري ��ب ال �ت �ش �ب �ي �ه��ي م �م��ا ي��دل
ع �ل��ى ع ��دم ت �ح��دي��د االح �ت �ي��اج��ات
ب�ش�ك��ل واض� ��ح ق �ب��ل اب � ��رام ال�ع�ق��د
واف � � � � ��اد ال� � �ح � ��رس ال� ��وط � �ن� ��ي ب ��أن
ك�ت��اب امل �ي��ادي��ن بتكليف الشركة
بتقييم ال�ح��ال��ة ال�ف�ن�ي��ة ل�لاج�ه��زة
التشبيهية وال �ت��وص �ي��ة ب��اع�م��ال
ال� �ص� �ي ��ان ��ة امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ة ل�ل�اج� �ه ��زة
وامل � � � �ع� � � ��دات ب � �م � �ي � ��دان ال � �ت� ��دري� ��ب
ال �ت �ش �ب �ي �ه��ي ك� ��ان ب �ت ��اري ��خ الح��ق
على إب��رام العقد بغرض تحديد
خطة للصيانة املستقبلية خالل
فترة العقد بالتنسيق مع الشركة
امل� �ت� �ع ��اق ��دة وال ي �ع �ن��ي ذل � ��ك ع��دم
التمكن م��ن تحديد االحتياجات
ب�ش�ك��ل واض� ��ح ق �ب��ل اب � ��رام ال�ع�ق��د
واع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة م �ح��ل ال �ع �ق��د
م � � �ح� � ��ددة ت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ف� � ��ي ع� ��رض
الشركة املتعاقدة بناء على طلبة
الحرس الوطني.

 مآخذ شابت اعمال العقد رقم 2014/2013 - 103املبرم بتاريخ
 2013/6/16بمبلغ 692.832.000
دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب �ش��أن اس�ت�ئ�ج��ار
عدد  132سيارة للحرس الوطني
ملدة سنتني بدأت في 2013/6/30
وت� ��م زي� � ��ادة ال �ع �ق��د الح� �ق ��ا ب �ع��دد
 40س �ي��ارة ب�ت�ك�ل�ف��ة 96.140.000
دي�ن��ار كويتي باملخالفة لتعميم
وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  1ل�س�ن��ة 1994
بشأن تنظيم استخدام املركبات
الحكومية ومنها:
ت �خ �ص �ي��ص  156س� �ي ��ارة دون
وج � ��ه ح ��ق ل�ل�اس �ت �خ ��دام ال� �ف ��ردي
اث� �ن ��اء وخ� � ��ارج ال � � ��دوام ل �ع��دد من
ال� �ض� �ب ��اط االم� � ��ر ح �م ��ل م �ي��زان �ي��ة
ال � �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي اع � �ب ��اء م��ال �ي��ة
ب �ل �غ��ت ج �م �ل �ت �ه��ا 677.996.000
دينار كويتي حيث اف��اد الحرس
ال��وط �ن��ي ب ��أن امل �ه��ام امل �ك �ل��ف بها
ال� �ض ��اب ��ط ه� ��ي م� �ه ��ام وواج � �ب� ��ات
عسكرية امنية تتطلب العمل على
مدار الساعة وتنفيذ املهام املكلف
ب �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال � �ح ��رس ال��وط �ن��ي
داخل وخارج املعسكرات وتأمني
امل � ��واق � ��ع ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب ��االض ��اف ��ة
ل�ل�م�ه��ام ال��روت �ي �ن �ي��ة م �ث��ل ض��اب��ط
امليدان  -القيام بأعمال التفتيش
 الرمايات  -املناورات  -وزياراتلجهات ال��دول��ة  -اجتماعات بعد
ساعات العمل الرسمية وان كافة
االج ��راءات وامل��واف�ق��ات تمت بناء
على تعميم وزارة املالية.
 ضعف الرقابة على استخدامالسيارات لدى الجهة املشرفة على
ال �ع �ق��د ب��ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ل�ع��دم
تفعيل استخدام النموذج رقم 16
الخاص باعادة املركية في حالة
ال�ت�خ�ص�ي��ص ال �ع ��ام ل�لاس�ت�خ��دام
ال� � �ف � ��ردي ع� �ن ��د خ � � ��روج ال �ض �ب��اط
امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن ب� � ��اج� � ��ازة دوري � � ��ة
او دراس � �ي� ��ة او ح ��ال ��ة االل �ت �ح��اق
بمهمة رسمية او دورة تدريبية
وك��ذل��ك ع ��دم اس �ت �خ��دام ال�ن�م��وذج
رق��م  17ال �ح��اص ب�ج��رد امل��رك�ب��ات
الحكومية مما يشير ال��ى ضعف
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ح ��رك ��ة ال �س �ي ��ارات
املستأجرة ومستخدميها.
واف � � ��اد ال� �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي ب��أن
النموذج رقم  16الخاص باعادة
املركبة مطبق ومرفق نسخة منه
واما فيما يخص النموذج رقم 17
فانه يتم تزويدنا من قبل الشركة
امل �ت �ع �ه��دة ب �ك �ش��وف ش �ه��ري��ة ع��ن
صيانة السيارات وما تم بشأنها
ع �ل �م��ا ب� ��أن ادارة اآلل� �ي ��ات ل��دي�ه��ا
ملفات خاصة بكل آلية.
 -ب� �ق ��اء ال� �ع ��دي ��د م ��ن االرص � ��دة

بقاء أرصدة مرتجع
مرتبات لم تصرف
ألصحابها ولم تتم
تسويتها

املدورة بحساب االمانات مرتجع
بلغت جملتها  57.604.000دينار
كويتي دون صرفها الصحابها
او ت�س��وي�ت�ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��واع��د
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة واف � ��اد ال �ح��رس
ال��وط�ن��ي ب��أن املبلغني امل��ذك��وري��ن
ب ��امل�ل�اح� �ظ ��ة ي� �خ� �ص ��ان م �ل �ح �ق�ين
اح� ��ده � �م� ��ا ع� � �ل� ��اوات وب� � � � ��دالت ل��م
ت�س�ت�ك�م��ل م �س �ت �ن��دات �ه��ا ل�ل�ص��رف
واآلخر يخص قضايا وانقطاعات
للعسكريني واملهنيني وال يمكن
ال� �ت� �ص ��رف ب �ه��م ح �ت��ى اس �ت �ك �م��ال
املستندات املطلوبة وإما لم يتبني
ع��دم اس�ت�ح�ق��اق ه��ذه امل�ب��ال��غ ول��م
ت�ن�ق��ض امل ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�لازم��ة
لتحويل املبالغ لحساب االيرادات
القيدية.
 بقاء ارص��دة م��دورة بحسابعهد مصروفات تحت تسويتها
ع� �ل ��ى ان � � � ��واع ب � �ن ��ود م� �ص ��روف ��ات
امل� �ي ��زان� �ي ��ة م� �ن ��ذ س � �ن� ��وات م��ال �ي��ة
س� ��اب � �ق� ��ة دون ت � �س� ��وي� ��ة ب �ل �غ��ت
ج �م �ل �ت �ه��ا  302.355.000دي� �ن ��ارا
كويتيا باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية واف ��اد ال�ح��رس الوطني
ان� ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة الح � ��دى ال �ش��رك��ات
ف �ت �م��ت م �خ��اط �ب��ات ع� ��دة ل�ل�ش��رك��ة
ولكن دون رد منها واما بالنسبة
للشركات االخرى فتوجد دعاوى
ق �ض��ائ �ي��ة ق ��ائ� �م ��ة وس� �ي� �ت ��م ت�خ��ذ
املالحظة بعني االعتبار لتالفيها
مستقبال.
 ب � �ق� ��اء ارص � � � ��دة م � � � ��دورة مل ��دةط��وي �ل��ة ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د م �ب��ال��غ
ت�ح��ت التحصيل بلغت جملتها
 7.436.000دي�ن��ارا كويتيا .واف��اد
ال � � �ح� � ��رس ال � ��وط � �ن � ��ي ان� � � ��ه ح� � ��اول
االتصال باحدى الشركات الواردة
ب�ب�ي��ان ال��دي��وان دون ج ��دوى وت��م

وق��ف ص��رف مستحقات الشركة
االخرى.
ثالثا :مالحظات شؤون
التوظف
 قيام الحرس الوطني بصرفق� �ي� �م ��ة ال� � �ب � ��دل ال � �ن � �ق� ��دي ل��رص �ي��د
االج� � � � � � ��ازات ل� �ل� �ض� �ب ��اط وض� �ب ��اط
ال� �ص ��ف واالف � � � ��راد ب ��ال ��زي ��ادة ع��ن
امل�ق��رر ق��ان��ون��ا م��ن دون وج��ه حق
ب �ل��غ م ��ا ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م��ا
ج�م�ل�ت��ه  1.594.698.000دي �ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة 51
م��ن ال �ق��رار رق��م  2010/375بشأن
نظام الخدمة بالحرلس الوطني
ح �ي��ث اف � ��اد ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ان
امل � � ��ادة رق � ��م  51ب �ن �ظ ��ام ال �خ��دم��ة
تتيح لعسكريي الحرس الوطني
االنتفاع برصيد االج��ازات بما ال
ي��زي��د ع��ن ث�لاث��ة اش�ه��ر ف��ي السنة
ال��واح��دة كما ان امل��ادة  50تتعلق
بمقدار ال��زي��ادة السنوية لرصيد
االجازات وليس عن مدى االنتفاع
بها كاجازة او كبدل نقدي.
 ص � � � � ��رف م � � �ك� � ��اف� � ��آت م ��ال � �ي ��ةل �ل �ع �س �ك��ري�ين امل� �ن� �ت ��دب�ي�ن ل�ل�ع�م��ل
ب�ح��رس مجلس األم ��ة ل�ع��دد 118
عسكري بواقع  100دينار كويتي
شهريا عن الفترة من 2014/1/1
حتى  2014/6/30بلغ إجماليها
 68.567/000دينارا كويتيا بدون
سند قانوني باملخالفة للقرار رقم
 2005/49ب �ش��أن ال �ن �ظ��ام امل��وح��د
ل �ل �ب��دالت وامل �ك��اخ �ف��آت االض��اف�ي��ة
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ح�ي��ث أف� ��اد ال�ح��رس
ال ��وط� �ن ��ي ب � ��أن ال � �ق� ��وات امل �ن �ت��دب��ة
ل� ��دى م �ج �ل��س االم � ��ة ت� �ش ��ارك ق��وة
ح��رس مجلس االم��ة ف��ي مهامها
وواج�ب��ات�ه��ا وق��د يستدعي االم��ر

م�ش��ارك��ة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة لتأمني
امل��واق��ع ال�خ��ارج�ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
ل��ذا اقتضى الحرس الوطني بأن
ي �ص��رف م �ك��اف��أة م �ش��ارك��ة ق ��وات
ب�م�ق��دار  100/000دي �ن��ار كويتي
شهريا لحني اكتمال قوات حرس
مجلس األمة.
رابعا -مالحظات الرقابة
المسبقة:
 ع��دم التقيد باحكام امل��ادت�ين 13و 14من القانون رقم  30لسنة
 1964ب��ان �ش��اء دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وت �ع��دي�لات��ه ل�لارت �ب��اط ع�ل��ى عقد
ب �ق �ي �م��ة  171.467/000دي� �ن ��ارا
كويتيا قبل العرض على الديوان
وتم اخطار ادارة املخالفات املالية
ب ��ال ��دي ��وان الت� �خ ��اذ ال �ل ��ازم ف�ي�م��ا
يتعلق باملخالفة املبينة اعاله.
 الوفورات املالية التي تحققتنتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة والفنية
ح� �ي ��ث اس � �ف� ��رت اع � �م� ��ال ال ��رق ��اب ��ة
املسبقة ل�ع��دد  3م��وض��وع��ات عن
تحقيق وفورات مباشرة للخزانة
ال � �ع ��ام ��ة ب �ل �غ ��ت 127.916/000
دي� � � �ن � � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا م� �ن� �ه ��ا م �ب �ل��غ
 3.135/000دي � � �ن� � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
ع � ��ن اخ� � �ط � ��اء ح� �س ��اب� �ي ��ة وم �ب �ل��غ
 124.780/000دينارا كويتيا عن
الدراسة بالديوان.
 رد أوراق بعض املوضوعات:ت � � ��م خ � �ل� ��ال ال � �س � �ن� ��ة ت ��امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014رد اوراق ع ��دد 18
موضوع للحرص الوطني.
 م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذاتأهمية خاصة.
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى امل �م��ارس��ة رق��م 2014-2013-47ب� �ش ��أن اع� �م ��ال
االش� � ��راف ع �ل��ى م �ش ��روع امل��اري �ن��ا

ب �ن��ادي ض �ب��اط ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
شريطة تعديل متندات االتفاقية
ط �ب �ق��ا ل � � ��ردود ال ��رئ ��اس ��ة ال �ع��ام��ة
للحرس الوطني ال��واردة لتاريخ
 2014/11/19-4ق �ب��ل ال �ت��وق �ي��ع
وان ي�ك��ون ال�ت��أم�ين األول ��ي املقدم
م��ن امل �م��ارس ال�ف��ائ��ز س��اري��ا حتى
تاريخ التعاقد.
وم� � � ��ع م� � � ��راع� � � ��اة ال� � �ت � ��ال � ��ي ف��ي
االت� �ف ��اق� �ي ��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وض��ع
الشروط التعاقدية املالئمة لنوع
األع� �م ��ال ب��االت �ف��اق �ي��ة وب �ي�ن امل ��دة
امل �س �م��وح ف�ي�ه��ا ل�ل�ج�ه��ة بتفعيل
ال� � �ب� � �ن � ��ود االخ� � �ت� � �ي � ��اري � ��ة ب �ن �ف��س
ال� �ش ��روط واالس� �ع ��ار وم �ت��ى ت�ب��دأ
ت�ل��ك امل ��دة وت��وض �ي��ح ص�لاح�ي��ات
ال �ج �ه��ة ف ��ي ت �م��دي��د االت �ف��اق �ي��ة او
املرحلة بنفس الشروط واالسعار.
 ع ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ب �ن��د رق��م 14ممارسة رق��م 2015/2014-35
بشأن توريد آليات لنقل الجنود
وال� �ع� �ت ��اد ك ��ون� �ه ��ا ل �ي �س��ت ض�م��ن
كشف تقدير االحتياجات الفعلية
للسنة املالية  2015/2014الصادر
به موافقة وزارة املالية.
 ع ��دم ال� ��زام ال�ج�ه��ة ب��ال��دراس��ةوال �ت��وص �ي��ة ل �ع��دد  5م�ن��اق�ص��ات
خالل امل��دة املحددة لها من لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة عمال بنص
املاد  35من القانون رقم  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة ت�ق��دي��م
ال �ت��وص �ي��ات ال�ل�ازم ��ة خ�ل�ال امل ��دة
املحددة بكتاب لجنة املناقصات
املتكزية باحالة وثائق العطاءات
امل �ق �ب ��ول ��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة ل �ل ��دراس ��ة
وتقديم التوصيات الالزمة وذلك
ت �ف��ادي��ا الن �ت �ه��اء ال �ت��أم�ين االول ��ي
ل�ل�م�ن��اق�ص�ي��ت ق �ب��ل االن �ت �ه ��اء من
اجراءات التعاقد.
 ط � � � ��ول م � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ع � � � ��دد 9م ��وض ��وع ��ات ب� �ع ��د 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 على
ال� � ��دي� � ��وان االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �س �ت �ل��زم
دراس � ��ة االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل الجهة.
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أمانة مجلس األمة تطلق موسمها الثقافي األول في جلسة حوارية حول الحراك المجتمعي

الكويت منذ نشأتها بيئة مناسبة لنشر

صورة جماعية للمشاركني في الجلسة الحوارية مع الكندري والسبتي

أطلقت األمانة العامة ملجلس
األم� ��ة م��وس �م �ه��ا ال �ث �ق��اف��ي األول
ي � ��وم ال �خ �م �ي��س امل� ��اض� ��ي ت�ح��ت
ع� �ن ��وان (س ��اه ��م ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع)
حيث استهلت فعالياته بجلسة
حوارية حول الحراك املجتمعي
ضمن جلسات ح��واري��ة شهرية
ت� �ن ��اق ��ش ق� �ض ��اي ��ا ال � � � ��رأي ال� �ع ��ام
املحلي واملشاريع واالقتراحات
التي ينظرها املجلس.
وأك � � � � � � � � ��د امل� � � � � �ش � � � � ��ارك � � � � ��ون ف� ��ي
ج �ل �س��ة (ال � � �ح � ��راك امل �ج �ت �م �ع��ي -
االن �ث��روب��ول��وج �ي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
ودراسة تغيير البناء االجتماعي
ف��ي ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ن �ص��ف ق��رن)
م��ا وف��رت��ه ال�ك��وي��ت منذ نشأتها
م��ن بيئة مناسبة لنشر الثقافة
شكلت حاضنة مميزة للمثقفني
مشيرين الى خطورة آثار الغزو
ال �ع��راق��ي ع�ل��ى ب �ن��اء الشخصية
الكويتية.
وف � ��ي إط� � ��ار اس� �ت� �ع ��ادة ال � ��دور
ال��ري��ادي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ثقافيا
ش � � ��ددوا ع �ل��ى ض � � ��رورة اص �ل�اح
ال� �ن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وم �ع��ال �ج��ة
اخ � �ت�ل��ال ال� �ت ��رك� �ي �ب ��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
وتبني مفاهيم وقيم مستحدثة
ت �س �ت �ن��د ال � ��ى ت �ع ��زي ��ز االع �ت �م ��اد
على ال��ذات وتحمل املسؤوليات
العائلية.
وم� ��ع اف �ت �ت��اح ال �ج �ل �س��ة أع ��رب
األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
االع � � �ل � ��ام وال � � �ع� �ل��اق� � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
باملجلس عبد الحكيم السبتي
ف��ي ك�ل�م�ت��ه ع��ن ال �س �ع��ادة ف��ي أن
ي �ت��زام��ن امل��وس��م ال �ث �ق��اف��ي األول

مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � ��ع اح �ت �ف��ال �ي��ة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ع � ��اص� � �م � ��ة ال � �ث � �ق� ��اف� ��ة
اإلسالمية لعام  2016بما يعكس
دور دول ��ة ال�ك��وي��ت ال��ري��ادي في
م� �ج ��ال ال �ث �ق��اف��ة واألدب وال �ف��ن
ع�ل��ى م�س�ت��وى األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية.
وأك ��د ال�س�ب�ت��ي خ�ل�ال الجلسة
التي حضرها أمني عام املجلس
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ال � ��دور امل�ش�ه��ود
للكويت التي مثلت لعقود منارة
ثقافية وأدبية وفنية في املنطقة
فكانت والدة بأجيال من املثقفني
واألدب � � � � ��اء وال � �ش � �ع� ��راء وت� �ب ��وأت
مكانة متقدمة في كافة مجاالت
وفنون الثقافة.
ول�ف��ت ال��ى ان ال�ك��وي��ت أنشأت
امل��ؤس �س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة
ف��أم�ت�ع��ت ع�ل��ى امل �س��رح وأب��دع��ت
ف ��ي ال� �ف ��ن وأط� ��رب� ��ت ف ��ي ال �ش �ع��ر
وش �ي��دت ص��رح��ا ث�ق��اف�ي��ا عربيا
وإس�لام�ي��ا على صفحات مجلة
العربي لتنجب املثقف الكويتي
وت� �س� �ت� �ق� �ط ��ب امل � �ث � �ق ��ف ال� �ع ��رب ��ي
وتمثل قبلة الثقافة.
وت �ط��رق ال ��ى اخ �ت �ي��ار األم��ان��ة
العامة شعار (ساهم بالتشريع)
ملوسمها الثقافي األول موضحا
ان ذل��ك ي��أت��ي ان�ط�لاق��ا نحو زرع
القيم اإلي�ج��اب�ي��ة وت��أص�ي��ل نهج
ال�ح��وار املجتمعي ال��ذي اختاره
امل �ج �ل��س م �ن��ذ ان � �ط �ل�اق ال �ف �ص��ل
التشريعي الحالي عام .2013
واف � � ��اد ال �س �ب �ت��ي ب� ��أن امل��وس��م
الثقافي األول سيشهد جلسات
ح��واري��ة شهرية تناقش قضايا

عالم الكندري متوسطا السبتي والبداح والقطامي وبوشهري واملال

ال� ��رأي ال �ع��ام امل�ح�ل��ي وامل �ش��اري��ع
واالق� � �ت � ��راح � ��ات ال � �ت� ��ي ي �ن �ظ��ره��ا
امل�ج�ل��س وذل ��ك ب�م�ش��ارك��ة نخبة
م � ��ن امل � �ف� �ك ��ري ��ن واألك� ��ادي � �م � �ي �ي�ن
وامل� � �خ� � �ت� � �ص �ي��ن امل� � �ش� � �ه � ��ود ل �ه��م
ب ��ال� �ك� �ف ��اءة ف� ��ي م �ج��االت �ه ��م ك�م��ا
س �ت �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة خ ��اص ��ة ل��رص��د
ال �ت��وص �ي��ات ال � �ص� ��ادرة ع ��ن تلك
ال�ج�ل�س��ات ال �ح��واري��ة ووض�ع�ه��ا
على أجندة مجلس األمة.
وت � � ��رأس ال �ج �ل �س��ة ال� �ح ��واري ��ة
د .م �ح �م��د ال ��رم �ي �ح ��ي وح ��اض ��ر

خ�لال �ه��ا رئ �ي��س ق �س��م االج �ت �م��اع
وال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة بجامعة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت د .ع� � �ل � ��ي ال� ��زع � �ب� ��ي
واالستاذ املشارك في قسم اللغة
االنجليزية بجامعة الكويت د.
مي النقيب واملستشار والباحث
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ع� ��ام� ��ر ال �ت �م �ي �م��ي
واالستشاري املعماري والفنان
التشكيلي فريد عبدال.
وت� � �ح � ��دث د .ال� ��زع � �ب� ��ي ح ��ول
التغير الذي حدث في اتجاهات
االف � ��راد وس �ل��وك �ه��م االج�ت�م��اع��ي

األمني العام املساعد لقطاع اإلعالم عبدالحكيم السبتي

وال� � �س� � �ي � ��اس � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي
والثقافي ف��ي املجتمع الكويتي
م � � �ش � � �ي� � ��را ال � � � � � ��ى ان ال� � �ت� � �ح � ��ول
االقتصادي املفاجئ من اقتصاد
الكفاف ال��ى اقتصاد النفط وما
ارت �ب ��ط ب ��ه م ��ن س �ي��اس��ات ق��ام��ت
ع�ل��ى فلسفة ال��رف��اه االجتماعي
شكلت تغيرا اجتماعيا من نوع
مضطرب.
وأض��اف ان معظم ما ن��راه من
ان�ت�ك��اس��ات ف��ي ال�ن�س��ق الثقافي
ه� � ��و ن� � �ت � ��اج ل� � �ه � ��ذه ال � �ت � �ح� ��والت
امل�ف��اج�ئ��ة وغ �ي��ر امل �ت��درج��ة ولعل
ه� � � ��ذا س� � ��ر ن � �ج ��اح� �ن ��ا ف � �ق� ��ط ف��ي
ال �ت �ط��ورات ال�ث�ق��اف�ي��ة امل��ادي��ة من
مسكن وملبس وتكنولوجيا في
وق ��ت ت�ح�ك�م�ن��ا ب��ه نزعة ق��ائ�م��ة
على ع��ادات وتقاليد اجتماعية
وارتباطات عقائدية وفكرية لها
مسحة مقدسة في فكر االنسان
الكويتي.
ولفت ال��ى خطورة آث��ار الغزو
ال �ع��راق��ي ع�ل��ى ب �ن��اء الشخصية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ذات�ي��ة
النزعة يغيب فيه ال��ى ح��د كبير
ال � �ت� ��وج� ��ه االي� � � �ث � � ��اري وت� �م� �ي ��زت
بالتردد وع��دم الثقة خاصة في
حقل السياسة.
واش��ار الزعبي الى ان وسائل
التواصل االجتماعي املعاصرة
أص � �ب � �ح ��ت ت� �ل� �ع ��ب دورا م �ه �م��ا
ف ��ي ت�ش�ك�ي��ل ال �ن��زع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة
واالج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة وال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة
وال �س �ي ��اس �ي ��ة ع �ن ��د ال �ك��وي �ت �ي�ين

التتمة ص13

السبتي :الكويت
وّ
الدة بأجيال من
المثقفين واألدباء
والشعراء وتبوأت
مكانة مرموقة
ثقافيا
الزعبي :وسائل
التواصل االجتماعي
تلعب دورا مهما
في تشكيل
النزعات الثقافية
واالجتماعية
النقيب :الكويت
تمكنت حكومة
وشعبا من
استعادة بعض من
قيم وروح البداوة
والحياة البحرية
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الثقافة وحاضنة مميزة للمثقفين

الكندري وعدد من املشاركني يستمعون لشرح عن مقتنيات املعرض

تتمة المنشور ص12
ح� � �ي � ��ث س � ��اه� � �م � ��ت ال � � �ت � � �ط� � ��ورات
التكنولوجية الحديثة في خلق
شخصية ذات طبيعية سطحية
في الجوانب املعرفية ومزاجية
ف ��ي ت��وج �ه��ات �ه��ا وان �ف �ع��ال �ي��ة في
ردات ف �ع �ل �ه��ا وم �ح �ب �ط��ة وغ �ي��ر
واقعية في تطلعاتها.
من جهتها تطرقت د .النقيب
الى الوضع االجتماعي والثقافي
وال �س �ي��اس��ي واالق� �ت� �ص ��ادي ف��ي
ال � �ب �ل��اد م� �ن ��ذ ت ��أس� �ي ��س ال� ��دول� ��ة
ف��ي ب��داي��ة ال �ق��رن ال� �ـ  18ون �ج��اح
س�ك��ان�ه��ا ف��ي ال �ح �ي��اة ال�ت�ج��اري��ة
والتفاتهم ال��ى البحر وخيراته
وتجارته وانفتاحهم على العالم
الخارجي مرورا بمؤتمر العقير
والكساد االقتصادي ع��ام 1929
وتوطيد الديمقراطية البرملانية
وصوال الى الغزو العراقي.
وق ��ال ��ت ان� ��ه ب �ع��د ان ت �ح��ررت
ال �ب�لاد تمكنت ال�ك��وي��ت حكومة
وش� �ع� �ب ��ا م� ��ن اس � �ت � �ع� ��ادة ب�ع��ض
م��ن قيم وروح ال �ب��داوة والحياة
ال �ب �ح��ري��ة ال� �ت ��ي كانت ابتعدت
عنها ألك �ث��ر م��ن ع�ق��د ون �ي��ف من
الزمن اذ تجلت بني أبنائه روح
ال�ع�م��ل النشيط امل�ش�ت��رك وسبل
التعاون والتعاضد التي قربت
ك ��ل أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى ت �ن��وع
رؤاهم ومشاربهم.
وأش� � � � � � ��ارت ال� �ن� �ق� �ي ��ب ال� � � ��ى ان
ال �خ �ب��رة ال �ف �ن �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة وروح
االب� �ت� �ك ��ار واالل � � �ت� � ��زام ب ��ال �ج ��ودة
ال � �ت� ��ي ع � � ��رف ب� �ه ��ا ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ون

تراجعت اليوم وضعفت املقدرة
وح��ل الركود وس��ادت الالمباالة
وت ��زاي ��د االه �ت �م��ام ب��االس�ت �ه�لاك
على حساب االنتاج.
ب � � ��دوره ت� �ح ��دث ف ��ري ��د ع �ب��دال
ح� ��ول ال �ت �غ �ي��ر ال �ع �م��ران��ي داخ ��ل
م ��دي� �ن ��ة ال� �ك ��وي ��ت وض ��واح �ي �ه ��ا
وال� �ب� �ن ��اء ال� �ع� �م ��ران ��ي وال �ف �ض ��اء
ال �ج �م �ع��ي ك ��ال� �س ��اح ��ات ال �ع��ام��ة
م � �ش � �ي� ��را ال � � � ��ى أه � �م � �ي� ��ة امل� ��وق� ��ع
ال� � �ج� � �غ � ��راف � ��ي االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي
وامل� �ح ��وري ل�ل�ك��وي��ت م �ن��ذ ث�لاث��ة
آالف ع ��ام ك�ن�ق�ط��ة ت�ق��اط�ع�ي��ة في
ط � ��ري � ��ق ال � �ح� ��ري� ��ر وص � � � ��وال ال� ��ى
الصني.
وتطرق عبدال ال��ى التطورات
التي ط��رأت على مدينة الكويت
وبناء أسوارها الثالثة واملدينة
ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ة ال� � �ق � ��دي� � �م � ��ة م� � � � ��رورا
ب��اك�ت�ش��اف ال�ن�ف��ط وإن �ش��اء امل��دن
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ال �ح��دي �ث��ة وخ � ��روج
امل��واط�ن�ين م��ن داخ��ل املدينة الى
خارجها م��ع التوسع العمراني
الي شهدته البالد.
وش � � ��دد ع � �ب� ��دال ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � ��دول � ��ة ع� �ل ��ى م��رك��ز
مدينة الكويت وجعلها نابضة
ب � ��اس� � �ت� � �م � ��رار وع� � � � � ��دم ت �ش �ت �ي��ت
ج �م��ال �ي �ت �ه��ا ب �ح �ش��ر امل �ج �م �ع��ات
التجارية الضخمة بداخلها.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ت� � � �ن � � ��اول ع ��ام ��ر
التميمي اآلثار االجتماعية لقوة
ال �ع �م��ل ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج واخ� �ت�ل�اف
التركيبة السكانية م�ش�ي��را ال��ى
أن ال�ت�ش��وه��ات االق�ت�ص��ادي��ة هي
االت� �ك ��ال ع �ل��ى ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة

جانب من الجلسة الحوارية

ف ��ي ت�ش�غ�ي��ل م�خ�ت�ل��ف االن �ش �ط��ة
االقتصادية بمختلف قطاعاتها
وف� � ��ي االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى االن � �ف� ��اق
العام ودور ال��دول��ة املهمني على
االنشطة االقتصادية.
وب � �ي ��ن ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ان ب � �ل� ��دان
ال�خ�ل�ي��ج ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ق ��وة عمل
واف � � ��دة ت �م �ث��ل ن �س �ب��ة م �ه �م��ة ف��ي
س��وق ال�ع�م��ل ف��ي ب �ل��دان املنطقة
ح � �ي � ��ث ت � ��رت� � �ف � ��ع ن� �س� �ب� �ت� �ه ��م ف��ي
االم� � ��ارات وق �ط��ر وت�ن�خ�ف��ض في
السعودية وعمان وإلى درجة ما

مدير إدارة االعالم أمل املطوع

في الكويت والبحرين.
وأشار الى ان العمالة الوافدة
ت� �ك ��اد ت� �ك ��ون ط��اغ �ي��ة ف ��ي س��وق
ال�ع�م��ل ح�ي��ث إن نسبتها تصل
إل � ��ى  63ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن إج �م��ال��ي
ق � ��وة ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج
ح�ي��ث ت�ت�ب��اي��ن ه��ذه ال�ن�س�ب��ة بني
 50ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ع�م��ان و  51في
املئة في السعودية و 59في املئة
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن و 81ف��ي امل �ئ��ة في
ال�ك��وي��ت و  88ف��ي امل�ئ��ة ف��ي قطر
و 91في املئة في املارات.

وأوض � � � � � ��ح أن ه� � � ��ذه ال� �ن� �س ��ب
مرتفعة وغير اعتيادية بموجب
امل� �ق ��اي� �ي ��س ال� ��دول � �ي� ��ة مل �س��اه �م��ة
العمالة ال��واف��دة أو املهاجرة في
البلدان.
وذك� ��ر ال�ت�م�ي�م��ي ان ت �ق��دي��رات
أعداد العمالة املنزلية في بلدان
الخليج تشير إل��ى وج ��ود أكثر
م � ��ن  2.5م� �ل� �ي ��ون م � ��ن ال �ع �م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة ي �ت��وزع��ون ع �ل��ى ب �ل��دان
ال �خ �ل �ي��ج وت �ت �ف��اوت ن�س�ب�ه��م من
دولة الى اخرى.
ولفت التميمي ال� ��ى ان ه��ذه
األع��داد من العمالة الوافدة بكل
ت �ن��وع��ات �ه��ا االث� �ن� �ي ��ة وال��دي �ن �ي��ة
والثقافية وتواضع مستوياتها
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت � ��دن � ��ي ق ��درات� �ه ��ا
امل�ه�ن�ي��ة الب ��د أن ل�ه��ا ت��أث�ي��رات�ه��ا
ال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ة ف� � � ��ي امل � �ج � �ت � �م � �ع� ��ات
الخليجية.
وص��اح��ب ال�ج�ل�س��ة ال �ح��واري��ة
م�ع��رض للمقتنيات التاريخية
خ�ل�ال  100ع ��ام ل�ل��دك�ت��ور حسن
أشكناني والباحث محمد كمال
ضم عددا من املقتنيات الخاصة
ب �ب �ع��ض ح � �ك� ��ام دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
والبيت الكويتي القديم اضافة
ال��ى العديد من الكتب واملجالت
القديمة.

عبدال :أهمية
جعل مدينة
الكويت نابضة
باستمرار وعدم
تشتيت جماليتها
بحشر المجمعات
التجارية
التميمي :نسب
العمالة الوافدة
في الخليج مرتفعة
وغير اعتيادية
بموجب المقاييس
الدولية
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استضافه برنامج من اآلخر على تلفزيون المجلس

العمر :صاحب السمو أنقذ الدولة
من الفوضى بإصدار مرسوم الصوت الواحد
استضاف برنامج من اآلخر على تلفزيون المجلس
النائب جمال العمر ومن أبرز ما تناوله النائب
تأكيده حكمة وبعد نظر صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد في قراره بإصدار مرسوم
الصوت الواحد الذي اعتبر أنه أنقذ الدولة من حالة
فوضى كانت مقبلة عليها كاد معها العقد ينفرط
في ظل جموح الكثيرين في المخاصمة السياسية
والتطاول على من يخالفهم الرأي.

النائب جمال العمر

وفي تفاصيل الحلقة قال النائب
ال�ع�م��ر إن طبيعة امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي
التي تتسم باألداء الهادئ املتعاون
أفضل من املجالس السابقة بسبب
غياب الحدة السياسية والخالفات
ب�ي�ن ال �ك �ت��ل وال� �ت ��ي ت �ص��ل إل � ��ى ح��د
ال � � �ص� � ��راع م� �م ��ا ان� �ع� �ك ��س ب��ال �س �ل��ب
ع�ل��ى ع�لاق��ة ال�ت�ع��اون ب�ين الحكومة
وامل �ج �ل��س ف�ي�م��ا اس �ت �ط��اع امل�ج�ل��س
ال�ح��ال��ي إع ��ادة ال�ع�لاق��ة م��ع السلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة إل� � ��ى ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا وأن� ��ه
ب�خ�ص��وص ع�لاق�ت��ه ب��ال�ن��واب فإنها
جيدة وال يوجد أي توتر يشوب تلك
ال�ع�لاق��ات وك��ذل��ك ال�ع�لاق��ة ب��ال��وزراء
في حدود الالئحة والعمل وأن أداءه
ك��ان ف��ي ال�س��اب��ق أك �ث��ر ح��دة بسبب
دخ� ��ول� ��ه ف� ��ي ص � ��راع � ��ات م� ��ع ال �ك �ت��ل
السياسية التي كانت موجودة.
وف�ي�م��ا يتعلق ب�ع�لاق�ت��ه برئيس
امل� �ج� �ل ��س م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ق � ��ال إن
عالقته بالرئيس جيدة وإنه صوت
له لرئاسة املجلس لتمتعه بالجدية
والنشاط وهو وجه مشرف للكويت
ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة وب��ال�ن�ظ��ر إل��ى
ال �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي تولى
فيها رئ��اس��ة املجلس ون�ج��اح��ه في
ق �ي ��ادت ��ه ب �ت �م �ك��ن أث� �ب ��ت ان اخ �ت �ي��ار
النواب له ليقود املجلس في محله
م��ؤك��دا أن االخ�ت�لاف ف��ي ال��رأي معه
حول بعض القضايا ال يعني وجود
خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن�ه�م��ا ح �ي��ث إن ��ه م ��ازال
يدعم رئاسته للمجلس.
وح � ��ول االن� �ت� �ق ��ادات امل��وج �ه��ة له
خ�ل�ال ف �ت��رة ق �ي��ادت��ه ل�ل�ج�ن��ة حماية
امل��ال العام قال إنها ليست أول مرة
ي� �ت ��رأس ف �ي �ه��ا ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
العام وإن اتهامه بالتقصير ال مبرر
ل ��ه ح �ي��ث إن أغ �ل��ب ال �ت �ق��اري��ر ال�ت��ي

كانت موجودة وقت ترؤسه للجنة
أحيلت إل��ى النيابة مرفقة بتقارير
ديوان املحاسبة وأنه في النهاية ال
سلطة فاعلة ل��ه كرئيس لجنة ألن
مجلس األم ��ة ه��و م��ن يتخذ ال�ق��رار
ال �ن �ه��ائ��ي م�ت�ه�م��ا ال �ح �ك��وم��ة ب��أن�ه��ا
ق��ام��ت بإقصائه ع��ن رئ��اس��ة اللجنة
بسبب عدم ارتياحها لطريقة إدارته
للملفات الساخنة معتبرا أن أكبر
ملف تم إحالته للنيابة من اللجنة
هو قضية التأمينات.
وأشار إلى أنه لم يعمل بالحكومة
إليمانه بأن العمل الحكومي مقبرة
ل �ل �ك �ف��اءات وأن � ��ه س �ل��ك درب وال� ��ده
ف��ي العمل بالتجارة وأن وال��ده بدأ
م��ن ال�ص�ف��ر ح�ت��ى ك��ون ث��روت��ه وأن��ه
ل�ي��س ب�ح��اج��ة إل��ى ال�س�ع��ي لتكوين
ثروة بشكل غير قانوني كما يروج
ال�ب�ع��ض م��ؤك��دا أن ال �ت �ج��ار ه��م من
وض �ع��وا دس �ت��ور ال�ك��وي��ت وأس�س��وا
الكويت قبل عصر النفط.
مفهوم المعارضة
وع ��ن تصنيفه ض�م��ن امل�ع��ارض��ة
في املجلس الحالي قال إن املجلس
الحالي تغيب عنه مفهوم املعارضة
امل� � �ت� � �ع � ��ارف ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي ال� �س ��اب ��ق
نتيجة لعدة اسباب منها الظروف
االستثنائية التي تمر بها الكويت
ف��ي ظ��ل االوض� ��اع اإلقليمية وال�ت��ي
غلبت الجانب التشريعي فضال عن
غ �ي��اب ال�ك�ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة م��ؤك��دا أن
املجلس ال�ح��ال��ي يصل ت�ق��دي��ره إلى
درج��ة االمتياز في تشريع القوانني
وم� ��ن أب � ��رز م ��ا ق ��دم ��ه ح ��ل ال�ق�ض�ي��ة
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة وان � � � ��ه ب� �ل� �غ ��ة األرق � � � ��ام
ومقارنتها ب��أرق��ام املاضي نجد أن
امل �ج �ل��س ن �ج��ح ف��ي ح�ل�ح�ل�ت�ه��ا وم��ن

ي �ق��ول إن �ه��ا ت��وزي �ع��ات ع �ل��ى ال ��ورق
فهو غير منصف ألن ه��ذا التوزيع
يتضمن التزاما حكوميا وفق جدول
زمني لالنتهاء من البنية التحتية
ف� ��ي وق � ��ت م� �ح ��دد ف� �ض�ل�ا ع� ��ن أن �ه��ا
زادت ن�س�ب��ة ال �ت��وزي �ع��ات ال�س�ن��وي��ة
إل��ى ثالثة أضعاف التوزيعات في
السابق معتبرا أن التوزيع جزء من
الحل وليس حال متكامال وأن هناك
إج ��راءات أخ��رى ينبغي على وزارة
اإلسكان القيام بها مثل بناء أبراج
سكنية مؤقتة ملعالجة بدل اإليجار
حيث إن كلفتها على الحكومة أقل
م��ن ب��دل اإلي�ج��ار ألن األراض��ي التي
يبنى عليها ملك للحكومة.
وق � ��ارن ال �ع �م��ر ب�ي�ن أداء امل�ج�ل��س
ال �ح��ال��ي وس��اب�ق�ي��ه ق��ائ�لا إن ��ه نجح
ف��ي ال ��وص ��ول ب��ال �ح��ال��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
إلى االستقرار الذي كان مطلوبا في
ظل الظروف اإلقليمية وان من يريد
املقارنة عليه النظر إلى نسبة إنجاز
املشاريع التنموية وكم التشريعات
م � ��ؤك � ��دا ان ال� � �ح � ��دة ال ��رق ��اب � �ي ��ة ف��ي
ال�س��اب��ق وص�ل��ت ب��ال�ب�لاد إل��ى حافة
ال�ف��وض��ى وال �ت �ط��اول ع�ل��ى اآلخ��ري��ن
أن��ذر بانفراط عقد ال��دول��ة وف��ي ظل
ذل ��ك ج ��اء م��رس��وم ال �ص��وت ال��واح��د
ل�ي�ع�ب��ر ع��ن رؤي� ��ة ح�ك�ي�م��ة لصاحب
السمو حيث انه أنقذ البلد من حالة
ال �ف��وض��ى وأف � ��رز م�ج�ل�س��ا م �ت��وازن��ا
م�ت�ع��اون��ا م��ع ال�ح�ك��وم��ة م�ع��رب��ا عن
اع �ت �ق��اده ب��أن��ه ب �ع��د إرس � ��اء ال�ن�ظ��ام
الجديد ف��إن ال��وق��ت مناسب لعودة
ب�ع��ض ال �ك �ف��اءات األخ� ��رى املقاطعة
مما سيساهم في ثقل دور املجلس
وأن� � � ��ه ي� ��دع� ��م م � �ش� ��ارك� ��ة ال �ت �ك �ت�ل�ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة
حتى تعرف مدى ثقلها في الشارع

وأن ال� �ت� �ي ��ارات ال �ف��اع �ل��ة س �ت �ش��ارك
ودوره��ا سيكون أكثر إيجابية الن
التوتر واالحتقان قد زاال وبالتالي
م�ش��ارك��ة الجميع س�ت�ث��ري النشاط
السياسي.
أداء الحكومة
وع � ��ن ت �ق �ي �ي �م��ه ألداء ال �ح �ك��وم��ة
أع� ��رب ع ��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة
عاجزة عن القيام ب��دوره��ا بالشكل
الصحيح وأخفقت في التعامل مع
عدد من امللفات الحيوية برغم أنها
حصلت على فرصة لم تكن متوافرة
ل �ح �ك��وم��ات س��اب �ق��ة م �ث��ل االرت� �ف ��اع
ال �ق��اس��ي ل�س�ع��ر ال �ن �ف��ط وال � ��ذي وف��ر
ف��ائ �ض��ا ض �خ �م��ا ع �ل��اوة ع �ل��ى دع��م
ن �ي��اب��ي غ �ي��ر م �س �ب��وق وب ��رغ ��م ذل��ك
نجد أن نسبة اإلنجاز دون املستوى
ولم تتعامل بجدية مع التحذيرات
ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ت��واص �ل��ة ع��ن االح �ت��راز
للمستقبل وتنويع مصادر الدخل
ألنها ال تملك جهازا تنفيذيا قادرا
ع�ل��ى إن �ج��از استراتيجية مواجهة
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال �ح��ال��ي وأن��ه
ح�ت��ى ال �ي��وم ل��م ن��ر وث�ي�ق��ة حكومية
ل �ل�إص �ل�اح ال �س �ي��اس��ي م ��دل�ل�ا ع�ل��ى
صحة ذلك من خالل سؤال توجه به
ألحد املسؤولني في املجلس األعلى
التخطيط ع��ن ق��درة الحكومة على
تنفيذ خ�ط��ة اإلص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
التي تم التوصل إليها من مجلس
ال �ت �خ �ط �ي��ط ق� ��ال ل ��ي أش� ��ك ف ��ي ذل��ك
م�ش�ي��را إل ��ى أن م�ي��زان�ي��ة الحكومة
خ�ل�ال  10س �ن��وات ت�ض��اع�ف��ت م��ن 5
مليارات دينار إلى  24مليار دينار
باالعتماد على املصدر األوحد وأن
الحكومة قامت بتخفيض امليزانية
إل ��ى  20م �ل �ي��ارا وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي أن��ه

على مدار السنوات املاضية يوجد 4
مليارات دينار هدرا وال تملك خطة
واض �ح��ة مل��واج�ه��ة  12م�ل�ي��ار دي�ن��ار
عجزا في امليزانية.
كما تطرق إل��ى مقترح إصالحي
ق � ��ام ب �ت �ق��دي �م��ه ب �خ �ص��وص ق��ان��ون
ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ق� � �ي � ��ادات وال� � �ت � ��ي ت �ض �م��ن
ت��واف��ر الشفافية ومعايير الختيار
أفضل املوجودين كما تقضي على
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ال �ب ��راش ��وت �ي ��ة وت �ض��ع
معايير لتقييم األداء وفقا ملعايير
دول � �ي� ��ة م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن اع � �ت � �ق� ��اده ب ��أن
الحكومة ال تريد القانون ألنه يحد
م��ن سلطاتها وأن بعض الكفاءات
ال ��وس� �ط ��ى س �ت �ت �خ �ط��ى ال� ��وزي� ��ر م��ن
ح�ي��ث ال �ك �ف��اءة ف��ي ظ��ل ع ��دم وج��ود
معايير الخ�ت�ي��ار ال� ��وزراء الف�ت��ا من
ج �ه��ة أخ� � ��رى إل � ��ى أن االس� �ت� �ج ��واب
حاليا هو بمنزلة صك براءة للوزير
ف��ي ظ��ل غياب التكتالت السياسية
ال�ت��ي تجتمع ع�ل��ى ه��دف بعينه أو
ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال �ن��واب الف �ت��ا إل ��ى أن��ه
اطلع على محاور االستجواب املقدم
لوزيرة الشؤون هند الصبيح ويرى
انها محاور جيدة.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ط��ال��ب ال�ع�م��ر
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� �ت� �ع ��دي ��ل س �ي��اس �ت �ه��ا
ت� �ج ��اه ف �ئ��ة ال � �ب� ��دون وال� ��دف� ��ع ن�ح��و
ان �ص �ه��اره��م ف ��ي امل �ج �ت �م��ع وت �ن��اول
قضيتهم م��ن م�ن�ظ��ور إن�س��ان��ي كما
أن الدولة بحاجة إليهم في العديد
من الوظائف مما يستدعي ضرورة
العمل على تخفيف وط��أة املعاناة
وتحفيزهم على التعليم وتجنيس
الكفاءات كدافع لهم مطالبا في هذا
الصدد بتحويل من عليه قيد أمني
ل�ل �ن �ي��اب��ة ل �ل �ب��ت ف ��ي ش��أن��ه ب� ��دال من
إي �ق��اف ك��ل م�ع��ام�لات��ه ب�س�ب��ب القيد
األم� �ن ��ي م �م��ا ي �ض��ر ال� �ف ��رد وأس��رت��ه
أيضا.
وع� � � ��ن ت� �ص ��ري� �ح ��ه ح� � � ��ول رف� ��ض
لجنة امليزانيات لزيادة بدل إيجار
املعلمات الوافدات أوض��ح أن زيادة
بدل اإليجار تم بموجب حكم فردي
صدر حسب امل��ادة  27من الدستور
ملعلمة واف ��دة وأن تعميمه سيلزم
الدولة باملزيد وانه يمثل كلفة مالية
غير م�ب��ررة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تعاني
فيه الدولة عجزا ماليا مطالبا وزير
ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد بتكليف
ال�ف��ري��ق ال�ق��ان��ون��ي ل �ل ��وزارة إلي�ج��اد
مخرج قانوني لتلك النقطة حتى ال
تتم زيادة أعباء الدولة.
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اتفاقية للتعاون األمني
بين الكويت والمكسيك

جانب من مراسم توقيع االتفاقية

وق � � �ع� � ��ت وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
الكويتية ونظيرتها في املكسيك
ات �ف��اق �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون االم � �ن ��ي ب�ين
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وت� � � �ب � � ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات
واملعلومات.
ووق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة ع��ن ال�ج��ان��ب
ال�ك��وي�ت��ي وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ال� �ف ��ري ��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د وع��ن
ال �ج��ان��ب امل�ك�س�ي�ك��ي ن��ائ��ب وزي��ر
األم ��ن ال �ع��ام ال �ف �ي��درال��ي إن��ري�ك��ي
فرانسيسكو غاليندو املكسيكية
وذلك في اطار الزيارة التي يقوم
بها الفريق الفهد للمكسيك.
واش� � � � � � � � � � � � � ��اد ن� � � � � ��ائ� � � � � ��ب وزي� � � � � � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة وم�س�ت�ش��ار الرئيسي
امل�ك�س�ي�ك��ي ل �ل �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة

والدبلوماسية السفير كارلوس
دي اي�ك��ازا على هامش حضوره
م� � � ��راس� � � ��م ت � ��وق� � �ي � ��ع االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة
ب��ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة امل �ت �م �ي��زة
ب�ي�ن امل �ك �س �ي��ك وال� �ك ��وي ��ت م��ؤك��دا
ان�ه��ا ق�ف��زت خ �ط��وات ع�م�لاق��ة في
السنوات القليلة األخيرة.
وق ��ال ان زي� ��ارة ال��وف��د االم�ن��ي
ال�ك��وي�ت��ي ب�ع��د ف �ت��رة وج �ي��زة من
زيارة الرئيس املكسيكي إنريكي
بينيا نييتو للكويت تعد مؤشرا
مهما وجديا في مسار العالقات
التاريخية بني البلدين.
واك � � ��د ح � ��رص امل �ك �س �ي��ك ع�ل��ى
ت �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات م� ��ع ال �ك��وي��ت
واالرت � �ق� ��اء ب �ه��ا ال ��ى آف� ��اق أوس ��ع

ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت والس�ي�م��ا
االم� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ض � ��وء م� ��ا ي �ش �ه��ده
ال �ع��ال��م م ��ن ت �ح��دي��ات ت�س�ت�ه��دف
االمن والسلم واالستقرار.
ودعا في هذا االطار الى تبادل
ال � �خ � �ب� ��رات وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ورف � ��ع
الكفاءات األمنية مع الكويت في
شتى نواحي العمل األمني.
من جانبه اعتبر سفير الكويت
ل � � ��دى امل� �ك� �س� �ي ��ك س� �م� �ي ��ح ح �ي��ات
ت��وق �ي��ع االت �ف ��اق �ي ��ة األم� �ن� �ي ��ة ب�ين
الكويت واملكسيك خ�ط��وة مهمة
م��ن ش��أن�ه��ا أن تسهم ف��ي تعزيز
ج �ه��ود ال �ب �ل��دي��ن ل �ت��وس �ي��ع آف ��اق
ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق وال�ت�ك��ام��ل
بينهما.

ي �ن �ظ��م ج� �ه ��از ح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة
ندوة يوم الثالثاء املقبل يستعرض
فيها دراسة أعدها لتقييم املنافسة
بقطاع االتصاالت في الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة الجهاز
ن��اي��ف ال�ل�اف ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ك��ون��ا
ان ال� �ن ��دوة س �ت��ؤك��د ال� �ح ��رص على
تعزيز التنافسية ومنع املمارسات
االحتكارية داخ��ل ال�س��وق الكويتي
وامل �س��اه �م��ة ب��دف��ع ع �ج �ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
مضيفا ان الندوة التي يرعاها وزير
التجارة والصناعة د .يوسف العلي
ستعقد ف��ي غ��رف��ة ت�ج��ارة وصناعة
الكويت.
واض� � ��اف أن ال� ��دراس� ��ة اش�ت�م�ل��ت
على تقييم الوضع الحالي للقطاع
م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة وت�ح��دي��د
ال � �ع� ��وام� ��ل امل � ��ؤث � ��رة ع� �ل ��ى ت �ط��وي��ره

نايف الالفي

الذي تتقاضاه الشركات العاملة في
القطاع.
وق ��ال ال�ل�اف��ي ان ال �ن��دوة ستقدم
أيضا اق�ت��راح��ات تحول دون تأثير
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الكويت تستضيف مؤتمر
طب األطفال للمرة األولى
ب ��دأت ام��س ف�ع��ال�ي��ات مؤتمر
ط��ب األط �ف��ال ال ��ذي تستضيفه
ال� � �ك � ��وي � ��ت ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة خ � �ب� ��راء
دوليني.
ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ق �س��م األط �ف��ال
بمستشفى ال �ص �ب��اح د .اي�م��ان
ال �ع �ن �ي��زي ع �ل��ى ه��ام��ش اف�ت�ت��اح
امل ��ؤت� �م ��ر ال � � ��ذي ي � �ق ��ام ب �ع �ن��وان
(رس � � ��ائ � � ��ل م� � ��ن ال � � �خ � � �ب� � ��راء :ك��ن
م � �ع � �ن� ��ا) وي� �ن� �ظ� �م ��ه م �س �ت �ش �ف��ى
ال �ص �ب��اح ب��ال �ت �ع��اون م��ع راب�ط��ة
ال�ت��دري��ب الكويتية ومستشفى
واش�ن�ط��ن ال��وط�ن��ي ل�لأط�ف��ال ان
املؤتمر املسجل ضمن برنامج
ال �ت �ع �ل �ي��م امل �س �ت �م��ر ف� ��ي وزارة
ال �ص �ح��ة ي�س�ت�ض�ي��ف ن�خ�ب��ة من
االخ�ت�ص��اص�ي�ين م��ن مستشفى
واش � �ن � �ط ��ن ال ��وط � �ن ��ي ل�ل�أط �ف ��ال
ب�ت�خ�ص�ص��ات م�خ�ت�ل�ف��ة اض��اف��ة
ال � ��ى ن �خ �ب��ة م� ��ن اخ �ت �ص��اص �ي��ي
االطفال من دولة الكويت.
وأوض � � � � �ح� � � � ��ت أن امل � ��ؤت� � �م � ��ر
يناقش أم��راض القلب والجهاز
العصبي وال�ه�ض�م��ي وأم ��راض
ال��وراث��ة والتمثيل ال�غ��ذائ��ي من
خ�ل�ال ع ��دة م �ح��اض��رات يلقيها
م� � � �ش � � ��ارك � � ��ون م� � � ��ن م �س �ت �ش �ف ��ى
واشنطن.
وب �ي �ن��ت أن ه� �ن ��اك م��واض �ي��ع
أخرى خالل املؤتمر سيطرحها
اخ �ت �ص��اص �ي��ون ك��وي �ت �ي��ون ه��م

«حماية المنافسة» :عوائق أمام
تحقيق المنافسة في قطاع االتصاالت
وب�ن�ي�ت��ه وم�س�ت��وي��ات امل�ن��اف�س��ة فيه
س � � ��واء ال � �ع� ��وام� ��ل االق � �ت � �ص ��ادي ��ة أو
التكنولوجية أو التنظيمية وكذلك
التأثير املباشر لقطاع االت�ص��االت
على القطاعات االقتصادية األخرى.
وأف ��اد ب��أن ال��دراس��ة خلصت إلى
م�ج�م��وع��ة م ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ج ��رى على
اث��ره��ا اق �ت��راح ال �ع��دي��د م��ن ال�ح�ل��ول
املناسبة ملا انتهت إليه حيث كشفت
ع ��ن م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ع ��وائ ��ق ال �ت��ي
تحول دون تحقق املنافسة الكاملة
بهذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن تلك العوائق تتمثل
ف � ��ي ال �ت �ن �ظ �ي ��م أو األس � � �ع � ��ار ال �ت��ي
يتقاضاها القطاع نظير الخدمات
التي يقدمها أو الرسوم املقدرة ملنح
ت��راخ �ي��ص م �ب��اش��رة ل �ه��ذا ال�ن�ش��اط
وم� ��دى ان �ع �ك��اس ذل ��ك ع �ل��ى امل�ق��اب��ل

أخبار

تلك العوائق سواء بالنسبة لجودة
ال �خ��دم��ة امل �ق��دم��ة أو ل�لأس �ع��ار التي
ي� �ت� �ق ��اض ��اه ��ا ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون ف � ��ي ه ��ذا
ال� �ق� �ط ��اع ن �ظ �ي��ر ت �ق ��دي ��م خ��دم��ات �ه��م
وصوال إلى خدمة ذات جودة عالية
وبسعر يتفق مع األسعار اإلقليمية
والدولية.
وش � � � � ��دد ع � �ل � ��ى س � �ع � ��ي ال � �ج � �ه� ��از
لتحقيق منافسة عادلة في السوق
الكويتي معربا عن األم��ل بحضور
امل �خ �ت �ص�ي�ن وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال� � � ��دراس� � � ��ة وت �ق �ي �ي �م �ه��ا
وم �ن��اق �ش��ة ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي خلصت
إل� �ي� �ه ��ا وت ��وص� �ي ��ات� �ه ��ا وان� �ع� �ك ��اس
ذل� � ��ك ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ ��ة االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
وال �ت �ن��اف �س �ي��ة ل �ق �ط ��اع االت � �ص� ��االت
الثابتة واملتنقلة وخدمات البيانات
واإلنترنت بالكويت.

جانب من مؤتمر رسائل من الخبراء

ود .ف��واز ال��رف��اع��ي اختصاصي
ال� �ج� �ه ��از ال �ه �ض �م��ي ود .ه��دي��ل
ال � � �ف� � ��رس اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ي ال� �ط ��ب
ال�ت�ط��وري ود .أس �م��اء ال �ط��واري
اخ� �ت� �ص ��اص ��ي االع � � �ص� � ��اب ود.
أح� �م ��د ال �ت��رك �ي��ت اخ �ت �ص��اص��ي
ط � � � ��وارئ ود .ع �ل ��اء ال �ش��اف �ع��ي
اختصاصي الوراثة.
م��ن ج�ه�ت��ه اع� ��رب اس �ت �ش��اري
الجهاز الهضمي ورئيس قسم
االط �ف��ال ف��ي مستشفى ال �ع��دان
وعضو اللجنة املنظمة للمؤتمر
د .فواز الرفاعي في كلمة خالل
االف �ت �ت��اح ع��ن األم� ��ل ب ��أن ي�ك��ون
هذا املؤتمر املشترك الذي يعقد
ألول مرة في دولة الكويت بداية

للتعاون مع املراكز العلمية بما
يتضمن نقل املعلومات ورعاية
املرضى والبحوث الطبية.
بدورها قالت استشاري طب
األطفال التطوري في مستشفى
األح�م��دي د .هديل ال�ف��رس إنها
ستقدم محاضرة خالل املؤتمر
بعنوان (متى نقلق على تطور
أط � �ف� ��ال � �ن� ��ا؟) ت� �ب�ي�ن ف� �ي� �ه ��ا دور
ال �ع��وام��ل ال ��وراث� �ي ��ة وال�ص�ح�ي��ة
ودور البيئة ف��ي تشكيل تطور
ال� �ط� �ف ��ل خ ��اص ��ة ف� ��ي ال� �س� �ن ��وات
الخمس األولى من العمر.

ندوة علمية
حول الفنون اإلسالمية
اف � �ت � �ت � �ح� ��ت وزارة االوق � � � � ��اف
وال� � � � �ش � � � ��ؤون االس �ل ��ام � � �ي� � ��ة ام � ��س
ال�ن��دوة العلمية ال��دول�ي��ة (الفنون
االس�لام �ي��ة) اس�ت�ك�م��اال لفعاليات
م�ل�ت�ق��ى ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ال�س��اب��ع
للفنون اإلسالمية وضمن انشطة
اخ�ت�ي��ار ال�ك��وي��ت عاصمة للثقافة
اإلسالمية.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ال �ف �ن ��ون
االس�لام�ي��ة ب��ال��وزارة ف��ري��د العلي
ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه ان ال� � �ن � ��دوة ت�س�ع��ى
لتحقيق اه��داف ع��دة منها تأكيد
ري ��ادة ال� ��وزارة ف��ي خ��دم��ة الفنون
االسالمية عبر اطارها املؤسسي
واالس � �ه� ��ام امل �ع��رف��ي وال �ف �ن��ي ف��ي
فعاليات الكويت عاصمة للثقافة
االس�لام�ي��ة  2016وت�ع��زي��ز املكانة
املرموقة للمسجد الكبير.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب ع�م�ي��د
كلية الفنون والعمارة االسالمية

بجامعة العلوم االسالمية العاملية
في االردن د .محمد الشطناوي ان
م�ش��ارك��ة ال�ج��ام�ع��ة ت��أت��ي انطالقا
م ��ن ال �ت �ع��اون ال�ل�ام �ح ��دود بينها
وب�ين املؤسسات املهتمة بالشأن
االسالمي في الكويت.
ي��ذك��ر ان ال �ن��دوة ال �ت��ي تستمر
ث�ل��اث� ��ة اي � � � ��ام ت �ت �ض �م ��ن ج �ل �س��ات
ع �م��ل ت �ن��اق��ش م ��وض ��وع ��ات ع��دة
ك ��ال� �ت ��أس� �ي ��س ال � �ق� ��رآن� ��ي ل �ق ��اع ��دة
ال�ج�م��ال�ي��ات وال �ف �ن��ون االس�لام�ي��ة
(وق� � � �ف � � ��ة ع� � �م � ��ران� � �ي � ��ة) وخ� � �ط � ��وط
امل� � �ص � ��اح � ��ف وف� � � �ن � � ��ون ال � �ع � �م� ��ارة
اإلسالمية في املغرب.
وتتضمن ال�ن��دوة ايضا ورش��ا
ف�ن�ي��ة ت��دري �ب �ي��ة ل�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء
ع� �ل ��ى ال � ��ذه � ��ب وال� � �خ � ��ط ال� �ك ��وف ��ي
وال �ه �ن��دس��ة ال �ف��اض �ل��ة ب �م �ش��ارك��ة
ك��وك�ب��ة م��ن امل�خ�ت�ص�ين م��ن داخ��ل
الكويت وخارجها.
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اختتام الدورة التأسيسية الـ  14ألمن المنشآت بوزارة الداخلية

الوقيت :نسعى إلى رفع كفاءة
ومهارة أفراد حرس مجلس األمة

اللواء خالد الوقيت مصافحا اللواء محمود الدوسري

ب �ح �ض��ور وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب��اإلن��اب��ة ال� �ل ��واء م �ح �م��ود ال ��دوس ��ري
واألم�ين العام املساعد لشؤون حرس
م �ج �ل��س األم � ��ة ال� �ل ��واء خ��ال��د ال��وق �ي��ت
اخ �ت �ت �م��ت ص �ب ��اح األرب � �ع� ��اء امل��اض��ي
ال� � ��دورة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة رق ��م ( )14ألم��ن
امل �ن �ش��آت وامل�ن�ع�ق��دة ب � ��اإلدارة ال�ع��ام��ة
ألم� � ��ن امل � �ن � �ش ��آت ب � � � � ��وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  2016/2/14حتى
.2016/3/10
وقد تضمنت الدورة عدة تدريبات
خ ��اص ��ة ت� �س ��اه ��م ف� ��ي رف� � ��ع م �س �ت��وى
وك� � �ف � ��اءة ع �س �ك ��ري ��ي ح� � ��رس م�ج�ل��س
األم��ة وم��ن بينها اس�ت�خ��دام األسلحة

الدوسري والوقيت يوزعان الشهادات على مجتازي الدورة

الخفيفة وال��رم��اي��ة ب��أوض��اع مختلفة
واإلج��راءات األمنية الخاصة بعملية
تفتيش األشخاص وتفتيش اآلليات
ف ��ي ال �ن �ق��اط وامل � �ف� ��ارز ك �م��ا ت�ض�م�ن��ت
ال��دورة برنامجا متكامال يتوافق مع
ط �ب �ي �ع��ة ع �م��ل وت �خ �ص��ص امل �ت��درب�ي�ن
ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ت �ط �ب �ي��ق ش� � ��روط األم ��ن
وال �س�لام��ة وال �ت �ع��ام��ل م��ع امل�ت�ف�ج��رات
ودرس��ا عمليا على أج�ه��زة التفتيش
األمني والتعرف على األنظمة األمنية
املساعدة واستخدامها وط��رق تأمني
املنشآت من املخاطر وذلك بهدف رفع
ال �ق��درة األم�ن�ي��ة ل�ع�ن��اص��ر ال�ح��راس��ات
باإلضافة إلى طوابير اللياقة البدنية

مل��ا ك ��ان ي�ت�م�ت��ع ب��ه م��ن دم��اث��ة الخلق
وإبداعات فنية كبيرة.
وأض��اف أن ال��راح��ل أح��د رواد الفن
في ستينيات القرن املاضي بما ملكه
م��ن ص ��وت ج�م�ي��ل ق ��دم خ�ل�ال رح�ل�ت��ه
الفنية ألوانا متنوعة من الفن كالتراث
الشعبي واملقامات العربية والشرقية
ل �ك �ب��ار ال �ف �ن��ان�ي�ن ال� �ع ��رب وم� ��ن أش�ه��ر
أعماله أغنية (برق تالال) وظهوره في
مسلسل (درب الزلق) الشهير بأغنية
(على بلد املحبوب ودي�ن��ي) كما قدم
الراحل برنامج (محمل الفنون) على
تلفزيون دولة الكويت.

ال�ت��ي تساعد عسكريي ال�ح��رس على
أداء املهام والواجبات املنوطة به على
أكمل وجه.
وشارك في الدورة  10من عسكريي
ح� ��رس م �ج �ل��س األم � ��ة ت �ح��ت إش� ��راف
ك��ل م��ن األم�ي�ن ال�ع��ام امل�س��اع��د لشؤون
ال�ح��رس ال�ل��واء خالد الوقيت وال��رائ��د
بدر املطوع.
وأش� ��اد ال �ل��واء ال��وق �ي��ت ب��ال�ت�ع��اون
البناء بني حرس مجلس األمة ووزارة
الداخلية وم��ا حققته تلك ال��دورة من
أه � ��داف ك ��ان ل �ه��ا ب��ال��غ األث� ��ر ف��ي رف��ع
كفاءة جميع املشاركني فيها لتحقيق
األه � � ��داف امل ��رج ��وة م ��ن خ�ل��ال ت �ب��ادل

وت� �ق ��دم ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
بخالص ال�ع��زاء ألس��رة الفقيد الفنان
ال �ك �ب �ي��ر ص ��ال ��ح ال �ح��ري �ب��ي ول�ل�أس ��رة
ال�ف�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة داع�ي��ا
املولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر
والسلوان.
من جهتهّ ،أبن األمني العام املساعد
ل �ق �ط��اع ال �ف �ن ��ون ب��امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب د .ب��در
الدويش الفنان صالح الحريبي.
وقال في بيان صحافي إن الكويت
ف�ق��دت أح��د أبنائها املخلصني وأح��د
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ال�خ�ب��رات واك�ت�س��اب امل �ه��ارات ال�لازم��ة
ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن ال �ق �ي��ام ب��األع �م��ال
وال��واج �ب��ات امل�ك�ل�ف�ين ب�ه��ا ع�ل��ى أكمل
وجه.
وف � ��ي خ� �ت ��ام ال � � � ��دورة ق � ��ام ك� ��ل م��ن
اللواء الدوسري واللواء خالد الوقيت
ب �ت ��وزي ��ع ال� �ش� �ه ��ادات ع �ل��ى م �ج �ت��ازي
ال � ��دورة م��ن ع�س�ك��ري��ي ح ��رس مجلس
األم � � ��ة وت� �ق ��دي ��م ال �ت �ه �ن �ئ��ة وال �ن �ص��ح
واإلرش� � � � � ��اد وال� �ت ��وج� �ي ��ه ل �ت �ن �ف �ي��ذ م��ا
تعلموه من فنون ومهارات في الواقع
العملي لعمل حرس املجلس.

أش �ه��ر األص� � ��وات ال �ت��راث �ي��ة ال�غ�ن��ائ�ي��ة
ال� �ت ��ي ب� � ��رزت م �ن��ذ س �ت �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
املاضي.
وأض��اف أن الفنان ال��راح��ل استمر
ف��ي ع�ط��ائ��ه امل�خ�ل��ص ع�ل��ى م��دى أكثر
من نصف قرن ومأل األفئدة والوجدان
ب��أغ��ان �ي��ه ال��دي �ن �ي��ة وال ��وط �ن �ي ��ة ال �ت��ي
ت�ج�ل��ت ب�ش�ك��ل خ��اص أث �ن��اء االح�ت�لال
ال �ص��دام��ي ال�غ��اش��م ل�ل�ك��وي��ت وك ��ان له
دور ب� ��ارز ف��ي م �ق��اوم��ة االح �ت�ل�ال من
خ�لال إذاع��ة الكويت التي كانت تبث
من القاهرة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

أع �ل �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا مل �س��اب �ق��ة
الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز
الصحفي ال�ت��ي ي��رع��اه��ا س�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
تأجيل موعد الحفل الختامي للدورة
الثامنة للمسابقة ال��ى االرب�ع��اء املقبل
الساعة السابعة مساء في بهو وكالة
االنباء الكويتية.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة أي �م��ن ال�ع�ل��ي
ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ان لجنة التحكيم
ان� �ت� �ه ��ت أخ � �ي � ��را م � ��ن ت� �ح ��دي ��د اس� �م ��اء
ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��وائ��ز امل �س��اب �ق��ة ل �ل��دورة
الثامنة مؤكدا ان عملية فرز الطلبات
التي قامت بها لجنة متخصصة تمت

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وف �ق��ا ل�ل�م�ع��اي�ي��ر وال � �ش� ��روط امل �ح��ددة
للمسابقة.
واوض ��ح ان اع�ل�ان م��راك��ز الفائزين
ب��أق �س��ام امل �س��اب �ق��ة ب�ف�ئ�ت�ي�ه��ا ال�ش�ب��اب
والعموم سيتم خالل الحفل الختامي
ل �ل �م �س��اب �ق��ة ال � �ت� ��ي ش � �ه ��دت دورت � �ه ��ا
ال �ح ��ال �ي ��ة م � �ش ��ارك ��ات غ �ي ��ر م �س �ب��وق��ة
بسبب التطويرات التي أدخلت إليها
هذا املوسم.
وب�ي�ن ان م��ن اه ��م ت �ل��ك ال �ت �ط��وي��رات
مضاعفة الجوائز والدورات التدريبية
التي تقيمها اللجنة العليا للفائزين
ف��ي أع��رق امل��ؤس�س��ات اإلع�لام�ي��ة داخ��ل
الكويت وخارجها.

الوفيات

وزير االعالم :رحيل الحريبي خسارة
كبيرة للفن الكويتي والخليجي
ن�ع��ى وزي ��ر اإلع �ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ورئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود
الصباح ببالغ األس��ى والحزن واألل��م
أح��د أعمدة الحركة الفنية والغنائية
ب ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
ال�ف�ن��ان ص��ال��ح ال�ح��ري�ب��ي ال ��ذي واف�ت��ه
املنية عن عمر يناهز  70عاما.
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال �ح �م��ود إن
رحيل الفقيد الحريبي يمثل خسارة
ك� �ب� �ي ��رة ل�ل��أس� ��رة ال �ف �ن �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
والخليجية والعربية على حد سواء

التميز الصحفي تؤجل حفلها
الختامي إلى األربعاء

● أحمد هاني عبداللطيف الدعي 28 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :خيطان ،ق ،5ش،40
م( 21ديوان الدعي) طريق املطار ،تلفون ،99797195 :نساء :االندلس ،ق ،5ش  ،102م،207
تلفون90909663 :
● فاضل حبيب حسني 76 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الروضة ،ق ،2شارع علي سليمان
بوكحيل ،صالة دسمان ،تلفون ،60002057 :نساء :الرميثية ،ق ،5ش  ،55م ،30تلفون:
99585319
● جوزه سيف بن كدم ،ارملة :سالم عامر الجعيدي 90 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
املنقف ،ق ،2شارع املطافي ،م ،430تلفون ،66326777 :نساء :هدية ،ق ،2ش ،6م12
● محمود خليل ابراهيم الخواري 91 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الروضة ،ق ،4ش،47
م ،18تلفون ،99663992 :نساء :القادسية ،ق ،9شارع عبدالعزيز الدعيج ،م44
● م��ري��م ي�ع�ق��وب ي��وس��ف ال �ب��ال��ول ،زوج ��ة :رده ��ان ع�ب��دال�ل��ه ال �ب��ال��ول 75 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رج��ال :مشرف ،ق ،4ش ،2ج ،1م ،2تلفون ،66691642 - 99607471 :نساء:
الخالدية ،ق ،2ش ،23م ،25مقابل الدائري الثالث ،تلفون99077570 - 99832377 :
● عائشة أحمد حسن عبدالخالق ،زوجة :علي محمد سنان 81 ،عاما( ،شيعت)،
رجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،تلفون ،90095500 - 99016038 :نساء :القرين ،ق ،3ش،33
م ،42تلفون97948024 :
● قمره محمد خريص ،ارملة :سمير حامد الهاملي 69 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
عبدالله املبارك ،ق ،9ش ،908م ،9تلفون ،99890979 :نساء :الصباحية ،ق ،3ش  ،10م166
● رباب خليفة فتح الله عباس ،ارملة :حميد عبدالرسول بهبهاني 75 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :الجابرية ،حسينية البلوش ،تلفون ،99626288 - 66609066 :نساء:
العدان ،ق ،1ش ،54م ،58تلفون25420210 :
● فتنه ص��ال��ح ال��دوش��ق امل�ح�م��د ،زوج ��ة :م��ري��زي��ق ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ن��زي 85 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،القيروان ،ق ،1ش ،114م ،6تلفون50639966 - 99991519 :
● نورة حسني مبارك العصيمي ،ارملة :نوح صقر العصيمي73 ،عاما( ،تشيع
بعد ص�لاة عصر ال �ي��وم) ،رج ��ال :ال��زه��راء ،ق ،8ش��ارع ف��ارس ال��وق�ي��ان ،م ،350تلفون:
 ،98999228نساء :العدان ،ق ،4ش ،17م ،7تلفون66036885 :
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العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع
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