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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير :الكويت تدين تفجيرات بروكسل

أكد سمو االمير الشيخ صباح االحمد استنكار دولة الكويت وإدانتها
الشديدة لالعمال اإلرهابية املشينة التي استهدفت أرواح األبرياء اآلمنني
ف��ي م�ط��ار زافنتم ال��دول��ي ومحطة م�ت��رو االن�ف��اق ف��ي العاصمة بروكسل
والتي تنافي الشرائع والقيم اإلنسانية واملواثيق الدولية كافة مجددا
سموه موقف الكويت الرافض لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره ومؤازرتها
لجهود املجتمع الدولي الرامية ملحاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه.
تفاصيل (ص)02

«كويتيون ألجل القدس» :خطاب الغانم يرفع رأس كل داعم لحقوق الشعب الفلسطيني

إشادات شعبية ورسمية بانتصار
رئيس مجلس األمة للقضية الفلسطينية

طهبوب :الخطاب يمثل دعما هائال ضد الحملة الشرسة لقوات اإلحتالل
الق ��ت ال �ك �ل �م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا ل��رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم أمام مؤتمر
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ف��ي لوساكا
اس�ت�ح�س��ان��ا ع��رب �ي��ا وإس�ل�ام �ي��ا وأش ��اد
ع ��دد م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ب�م�ض�م��ون الكلمة
ال �ت��ي ه��اج��م ف�ي�ه��ا ال �غ��ان��م ال�س�ي��اس��ات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة املنتهكة ل�ح�ق��وق الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م��ؤك��دي��ن أن ت �ل��ك ال�ك�ل�م��ة
ع� � �ب � ��رت ت� �ع� �ب� �ي ��را دق � �ي � �ق� ��ا ع� � ��ن م ��وق ��ف
الكويتيني تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبه اعرب سفير دولة فلسطني
لدى الكويت رام��ي طهبوب عن اعتزازه
بخطاب الغانم .وقال في تصريح خاص
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» ان م ��ا ت �ض �م �ن��ه خ �ط��اب
الغانم هو لسان حال الكويت وحضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح االحمد والشعب الكويتي.
واضاف :نحن نعتبر الرئيس الغانم
م �ت �ح ��دث ��ا ب� ��اس� ��م ف �ل �س �ط�ي�ن وال �ش �ع ��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وه ��و خ �ي��ر ض�م�ي��ر ل�لأم��ة
العربية والشعب العربي.
وق��ال أن الخطاب يمثل دعما هائال

المحاسبة يشارك
في اجتماع المنظمة
العربية للرقابة المالية
ب ��دأ امل�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة امس اعمال اجتماعه الـ52
ف��ي ال��رب��اط ب�م�ش��ارك��ة رئ �ي��س دي ��وان
املحاسبة باإلنابة ع��ادل الصرعاوي
ورئيس املجلس التنفيذي للمنظمة
العربية (األرابوساي).
وي �ش��ارك ف��ي االج�ت�م��اع ب��االض��اف��ة
ال��ى ال�ك��وي��ت ممثلو األج �ه��زة العليا
للرقابة بكل من السعودية واإلمارات
وال � �ب � �ح � ��ري � ��ن إل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب ال� � �ع � ��راق
وف�ل�س�ط�ين ول �ب �ن��ان وم �ص��ر وامل �غ��رب
وتونس التي تحتضن األمانة العامة
للمنظمة ال�ع��رب�ي��ة ل�لأج �ه��زة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة.
تفاصيل (ص)15

وي �س��اه��م ف ��ي رف ��ع امل �ع �ن��وي��ات ف ��ي ظل
الحملة الشرسة لقوات اإلحتالل.
من جهته قال عضو لجنة «كويتيون
ألج � ��ل ال � �ق � ��دس» ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز امل �ل��ا ف��ي
تصريح خاص لـ«الدستور» ان خطاب
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ام ��ام م��ؤت�م��ر االت �ح��اد
البرملاني ال��دول��ي ي��رف��ع رأس ك��ل داع��م
ل �ل �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وأم � ��ر ن �ق��دره
ون� �ث� �ن ��ي ع �ل �ي ��ه ون � �ش ��د ع� �ل ��ى ي ��دي ��ه مل��ا
تضمنه ال�خ�ط��اب م ��ن ك �ش��ف وت�ع��ري��ة
مل �م��ارس��ات ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ت�ج��اه
الشعب الفلسطيني األعزل.
وب ��دوره ��م ث�م��ن ن ��واب م�ج�ل��س األم��ة
ك�ل�م��ة ال �غ��ان��م ،م��ؤك��دي��ن أن ت�ل��ك الكلمة
ع� � �ب � ��رت ت� �ع� �ب� �ي ��را دق � �ي � �ق� ��ا ع� � ��ن م ��وق ��ف
الكويتيني تجاه القضية الفلسطينية.
وأش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
مبارك الخرينج بالجهود والتحركات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��ي
يقوم بها رئيس مجلس االمة في تبني
وط� ��رح ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة ف��ي امل�ح��اف��ل
البرملانية الدولية.

وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة أن الكلمة اتسمت بالقوة ودفعت
ن�ح��و ت�ك��ام��ل ال�ج�ه��ود ال�ع��رب�ي��ة وق�ي��ادة
حملة ضد ما تقوم به إسرائيل .
وب � � � � � ��دوره أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��د
ال�ح��وي�ل��ة أن ال�ك�ل�م��ة ع �ب��رت ع��ن م��وق��ف
وتوجه الشعب الكويتي تجاه القضية
الفلسطينية ال�ع��ادل��ة ورف�ض��ه للعربدة
اإلسرائيلية.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري أن كلمة
الرئيس الغانم جاءت في محلها وانها
ك �ل �م��ة م �ه �م��ة س �ج �ل��ت م��وق �ف��ا م �ن��اص��را
واس �ت �م��رارا ل�ت��وج��ه ال�ك��وي��ت ت�ج��اه تلك
القضية.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى ف �ق��ال أن
ال �ت��اري��خ ي�ش�ه��د ل�ل�ك��وي��ت ان�ه��ا م��ن اب��رز
ال��داع �م�ي�ن ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وأن��ه
يوجد توافق على ذلك.

تفاصيل (ص)07-04

الصالح :البديل االستراتيجي ال يهدف
إللحاق الضرر بموظفي القطاع النفطي
أك � � � ��د ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط
بالوكالة أنس الصالح أن البديل
االستراتيجي ال يهدف إلى إلحاق
ال�ض��رر بموظفي القطاع النفطي
م �ش��ددا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ه ��ذا ال�ق�ط��اع
باعتباره أحد القطاعات الحيوية
واملهمة ف��ي ال�ب�لاد داع�ي��ا نقابات
وم��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي إل��ى
ط��رح أفكارهم واقتراحاتهم التي
ي��رون�ه��ا األن �س��ب وي�م�ك��ن أن تحل
ن�ي��اب��ة ع��ن ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ق��ائ�لا إن�ه��ا س�ت�ك��ون م�ح��ل دراس��ة
واهتمام الحكومة.

م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أك ��د ال�ص��ال��ح
ان ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة للدولة
سيبلغ نحو  22مليار دينار خالل
ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث امل �ق �ب �ل��ة حسب
امل �ت��وق ��ع ف ��ي ظ ��ل ت ��راج ��ع أس �ع��ار
النفط وانخفاض اإليرادات العامة
ل �ل ��دول ��ة الف� �ت ��ا ال� ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة
تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة
امل� � ��دى ل �ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال ��دخ ��ل
وزي��ادة ق��درة اقتصاد البالد على
استيعاب الصدمات الخارجية.
تفاصيل (ص)14

أنس الصالح

المناقصات وتقرير استثمارات لندن على جدول األعمال

لقاء «الدستور»

تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة
لمناقشة األضرار في شوارع الكويت

د .عبدالرحمن الجيران
 على األغلبية تصحيحالمفاهيم المغلوطة
قبل خوضهم
االنتخابات المقبلة

 مجلس االمة الحالي ليس ضعيفا بل يأخذ موقعامتوسطا في تاريخ المجالس السابقة
 التشريعات التي أقرها المجلس ايجابية وتصبفي صالح الشعب

تفاصيل (ص)11-10

ح � � � � � ��ددت ل � �ج � �ن� ��ة االول � � � ��وي � � � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
م �ل��ام � ��ح ج � � � � ��دول اع � � �م� � ��ال ج �ل �س��ة
م�ج�ل��س االم� ��ة امل �ق�ب�ل��ة امل� �ق ��ررة في
 29م��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري .واوض ��ح
م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري
ان اول ��وي ��ات ال �ج �ل �س��ة ه ��ي ت�ق��ري��ر
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة ف ��ي ش� ��أن ق��ان��ون
املناقصات والذي يعد من القوانني

املهمة املدرجة على جدول االعمال
اضافة الى التصويت على مرسوم
تأجيل انتخابات املجلس البلدي.
واض � � � � ��اف الري :ك � �م� ��ا ات �ف �ق ��ت
اللجنة والحكومة على ان املجلس
سيناقش تقرير لجنة التحقيق في
مكتب استثمارات لندن اضافة الى
مناقشة تقرير لجنة حماية االموال
العامة في شأن عقود شركة بشارة

م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية الف�ت��ا ال��ى
ان امل�ج�ل��س س�ي�خ�ص��ص ساعتني
ف��ي الجلسة ملناقشة االض ��رار في
ش��وارع الكويت وذل��ك طبقا لطلب
نيابي مقدم لهذا الغرض.

تفاصيل (ص)08

مالحظات ديوان المحاسبة :تراخي التعليم العالي في متابعة
الديون المستحقة للحكومة
تفاصيل (ص)13-12
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يشهد اليوم تكريم الفائزين في مسابقة الكويت للتميز واإلبداع الشبابي

األمير يؤكد استنكار الكويت وإدانتها
لألعمال اإلرهابية المشينة في بلجيكا

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ببرقية تعزية إلى امللك فيليب ملك
بلجيكاص ع�ب��ر فيها س�م��وه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا االنفجارين اللذين وقعا
في مطار زافنتم الدولي واالنفجار
الذي وقع في محطة مترو االنفاق
ف� ��ي ال �ع��اص �م��ة ب ��روك� �س ��ل وال �ت��ي
أس �ف��رت ع��ن س�ق��وط ال�ع�ش��رات من

ومستقبال وليد جنبالط

الضحايا واملصابني مؤكدا سموه
استنكار دول��ة ال�ك��وي��ت وإدان�ت�ه��ا
الشديدة لهذه األع�م��ال اإلرهابية
امل �ش �ي �ن��ة ال �ت��ي اس �ت �ه��دف��ت أرواح
األبرياء اآلمنني والتي تتنافى مع
ك��اف��ة ال �ش��رائ��ع وال�ق�ي��م اإلن�س��ان�ي��ة
وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة م�ج��ددا سموه
م ��وق ��ف دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال ��راف ��ض
ل�ل�اره��اب ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه وص��وره
وم � ��ؤازرت� � �ه � ��ا ل� �ج� �ه ��ود امل �ج �ت �م��ع
ال��دول��ي ال��رام�ي��ة مل�ح��ارب��ة اإلره��اب

وت�ج�ف�ي��ف م�ن��اب�ع��ه راج �ي��ا س�م��وه
ل�ل�ض�ح��اي��ا ال��رح �م��ة ول�ل�م�ص��اب�ين
س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة ول ��ذوي
الضحايا جميل الصبر.
م � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة اخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي ��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ام��س سمو الشيخ ن��اص��ر املحمد
واس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ووزي � ��ر

خارجية ماليزيا داتو سري أنيفة
حاجي أم��ان والوفد املرافق وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ال� �ح ��زب
التقدمي االشتراكي بالجمهورية
اللبنانية الشقيقة وليد جنبالط
ووزي� ��ر ال�ص�ح��ة وائ ��ل أب ��و ف��اع��ور
وذل� � � � � ��ك ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة زي� ��ارت � �ه � �م� ��ا
ل�ل �ب�لاد .واس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة د .ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل��ي
حيث ق��دم لسموه ك�لا م��ن الوكيل

امل � �س� ��اع� ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
د .محمد السهلي والوكيل املساعد
لشؤون الرقابة التجارية وحماية
امل �س �ت �ه �ل��ك ع �ي ��دال ��رش �ي ��دي وذل ��ك
بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما
الجديدين.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل �ت�ين امل�س�ت�ش��ار
ب��ال��دي��وان االم �ي��ري ال�ف��ري��ق خالد
ب � � � ��ودي وامل � �س � �ت � �ش� ��ار ب� ��ال� ��دي� ��وان
األميري خالد الفليج .كما يتفضل
حضرة صاحب السمو أمير البالد

ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د ف�ي�ش�م��ل
ب��رع��اي�ت��ه وح �ض ��وره ح�ف��ل تكريم
ال �ف ��ائ ��زي ��ن ف ��ي م �س��اب �ق��ة ال �ك��وي��ت
للتميز واالبداع الشبابي وذلك في
ت�م��ام ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة والنصف
من صباح اليوم األربعاء في قصر
بيان.

ولي العهد استقبل المحمد ووزيري اإلسكان والتجارة

سمو ولي العهد مستقبال ياسر أبل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن ��واف األح �م��د ب�ق�ص��ر ب �ي��ان صباح
ام ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د
واس �ت �ق �ب ��ل وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون

ومستقبال د .يوسف العلي و د .محمد السهلي و عيد الرشيدي

اإلسكان ياسر أبل.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل وزي� � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي حيث
ق� � � ��دم ل � �س � �م� ��وه ال � ��وك � �ي � ��ل امل� �س ��اع ��د

للشؤون القانونية ب��وزارة التجارة
د .محمد السهلي والوكيل املساعد
ل�ش��ؤون ال��رق��اب��ة التجارية وحماية
امل �س �ت �ه �ل��ك ب � � � ��وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ع�ي��د

الرشيدي وذلك بمناسبة تعيينهما
في منصبسهما الجديدين .وبعث
س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� ��واف
األح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل� ��ى امل �ل��ك

فيليب ملك بلجيكا ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا االنفجارين اللذين وقعا
في مطار زافنتم الدولي واالنفجار

ال��ذي وق��ع في محطة مترو األنفاق
في العاصمة بروكسل راجيا سموه
ل �ل �ض �ح��اي��ا ال ��رح� �م ��ة ول �ل �م �ص��اب�ين
سرعة الشفاء والعافية.
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عودة وفد الشعبة البرلمانية للبالد
عقب المشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي
عاد وفد الشعبة البرملانية الكويتية
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م ال ��ى ال �ب�ل�اد ق��ادم��ا م��ن ع��اص�م��ة
ج �م �ه ��وري ��ة زام� �ب� �ي ��ا (ل� ��وس� ��اك� ��ا) ام ��س
االول عقب مشاركته في اعمال مؤتمر
االت�ح��اد البرملاني ال��دول��ي ال�ـ  134ال��ذي
عقد بعنوان (تجديد الديمقراطية :منح
صوت للشباب).
وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال��رئ�ي��س الغانم
على أرض امل�ط��ار ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم � ��ة م� �ب ��ارك ب �ن �ي��ه ال �خ��ري �ن��ج ووزي � ��ر
األش�غ��ال العامة ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س األم ��ة د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر واالم�ي�ن
ال� � �ع � ��ام امل � �س� ��اع� ��د ل� �ق� �ط ��اع امل� �ع� �ل ��وم ��ات
بمجلس االمة خالد املطيري.
وضم وفد الشعبة البرملانية كال من
وك �ي��ل ال�ش�ع�ب��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
وأم �ي��ن س ��ر ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب د .ع ��ودة
الرويعي وأمني صندوق الشعبة النائب
حمود الحمدان وعضو الشعبة النائب

د .خليل عبدالله ابل وأمني عام مجلس
األمة عالم علي الكندري.
ي��ذك��ر ان ال�غ��ان��م ق��د ال �ق��ى ك�ل�م��ة وف��د
دول � ��ة ال �ك��وي��ت خ �ل�ال ج �ل �س��ة امل�ن��اق�ش��ة
العامة للمؤتمر وش��ارك ف��ي االجتماع
امل�ش�ت��رك ال��ذي جمع رؤس ��اء البرملانات
الخليجية ون�ظ��رائ�ه��م ف��ي دول امريكا
الالتينية والكاريبي اض��اف��ة ال��ى عقده
اج �ت �م��اع��ات ث �ن��ائ �ي��ة ع ��دة ع �ل��ى ه��ام��ش
مشاركته باملؤتمر.
ك�م��ا ش ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع��ات اللجنة ال��دائ�م��ة األول��ى
املعنية بالسلم واألمن الدوليني واللجنة
ال ��دائ� �م ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة والتمويل والتجارة واللجنة
ال��دائ�م��ة الثالثة املعنية بالديمقراطية
وح � �ق ��وق اإلن � �س� ��ان وال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
ال��راب�ع��ة املعنية ب�ش��ؤون األم��م املتحدة
وعدد من اللجان الفرعية األخرى.

 ..ويعزي نظيره البلجيكي
بضحايا تفجيرات بروكسل
ب�ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م� ��رزوق ع�ل��ي ال �غ��ان��م ببرقية
ال� ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي س �ي �غ �ف��ري��د ب ��راك
عبر فها عن خالص التعازي
وص � ��ادق امل ��واس ��اة بضحايا
ال�ت�ف �ج �ي��رات ال �ت��ي وق �ع��ت في
العاصمة بروكسل وأسفرت
ع ��ن س �ق��وط ع� �ش ��رات ال�ق�ت�ل��ي
والجرحى.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ف ��ي ب��رق�ي�ت��ه
ن ��ؤك ��د مل �ع��ال �ي �ك��م ت �ض��ام �ن �ن��ا
الكامل مع الشعب البلجيكي
الصديق ازاء هذه التفجيرات
االرهابية ونعرب عن ادانتنا

الرئيس الغانم مستقبال وزير خارجية ماليزيا

رئيس البرلمان
الجورجي يصل البالد
في زيارة رسمية
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الغانم لدى وصوله إلى مطار الكويت وفي استقباله العمير والخرينج

رئيس مجلس األمة يستقبل
وزير خارجية ماليزيا
اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل ��ال �ي ��زي دات ��و
س� ��ري أن �ي �ف��ة ح��اج��ي أم � ��ان وذل ��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
وج� � � � ��رى خ � �ل ��ال ال � �ل � �ق � ��اء ب �ح��ث
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ص��دي �ق�ين وس �ب��ل ت�ن�م�ي�ت�ه��ا في
ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت إض��اف��ة إل��ى
م �ن��اق �ش��ة آخ � ��ر امل �س �ت �ج ��دات ع�ل��ى
الساحتني اإلقليمية والدولية.

متابعات

وصل رئيس برملان جمهورية
ج��ورج�ي��ا داف�ي��د أوسوباشفيلي
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه إل � ��ى ال �ب�ل�اد
م �س��اء ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ف��ي زي ��ارة
رسمية تستغرق عدة أيام.
وك � � � � � � � � � ��ان ف� � � � � ��ي اس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ال
أوسوباشفيلي على ارض املطار
كل من نائب رئيس مجلس األمة
م �ب��ارك ب�ن�ي��ه ال �خ��ري �ن��ج ورئ �ي��س
ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب
ح�م��د س�ي��ف ال �ه��رش��ان��ي وسفير
ج �م �ه��وري��ة ج��ورج �ي��ا ل ��دى دول��ة
ال�ك��وي��ت روالن ��د ب �ي��ري��دزه وأم�ين
ع� � ��ام م �ج �ل ��س األم � � ��ة ع �ل ��ام ع �ل��ي

ال �ك �ن��دري  .وم ��ن امل �ق��رر أن يعقد
أوس��وب��اش �ف �ي �ل��ي خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
م� �ب ��اح� �ث ��ات رس� �م� �ي ��ة م� ��ع رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق علي الغانم
اض ��اف ��ة ال � ��ى ل� �ق ��اء س �م��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك الحمد الصباح والنائب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
الخالد الحمد الصباح .

الخرينج مستقبال رئيس برملان جورجيا

ال � � �ش� � ��دي� � ��دة ل � �ت � �ل� ��ك االع � � �م � ��ال
االجرامية التي تناقض كافة
االديان واملبادئ االنسانية.
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ان ت�ل��ك
االعمال االرهابية تؤكد يوما
ب�ع��د ي ��وم ان ال أح ��د بمنجى
ع��ن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ال�خ�ط�ي��رة
امل� �ت� �ص ��اع ��دة وال � �ح� ��اج� ��ة ال ��ى
ت� � � �ع � � ��اون اق � �ل � �ي � �م� ��ي ودول � � � ��ي
للتصدي لها ومكافحتها.
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لحرصه على ابرازها كقضية مركزية ونقل وجهة النظر العربية حولها

إشادة عربية إسالمية واسعة

اإلرهاب التقليدي وإرهاب اسرائيل وجهان لعملة واحدة
يحرص مجلس األمة
برئاسة الرئيس الغانم
في جميع المحافل
المحلية واالقليمية
والدولية على ابراز
القضية الفلسطينية
باعتبارها قضية العرب
األولى ويحمل الغانم
مسؤولية نقل وجهات
النظر العربية حول
القضايا األقليمية
والدولية باعتباره رئيسا
لالتحاد البرلماني العربي.
وفي هذا السياق يدعو
الرئيس الغانم دوما الى
إجراءات عاجلة النقاذ
القدس والمسجد
االقصى وتجلى ذلك
في الزيارات الرسمية
والمؤتمرات التي شارك
فيها من أجل نصرة
القضية الفلسطينية
ولفت أنظار العالم اليها
ورفع الظلم عنها.

العمل العربي
المشترك يظل
هدفا وقضية
رئيسية وحيوية
جرائم الكيان
الصهيوني تمت
شرعنتها من قبل
الكنيست

الغانم خالل مشاركته في مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي

ف� �ف ��ي زام� �ب� �ي ��ا ط ��ال ��ب ال��رئ �ي��س
ال �غ��ان��م ب�ع�م��ل س �ي��اس��ي وش��رع��ي
وح �ق��وق��ي وق ��ان ��ون ��ي ل��وض��ع حد
ملعاناة الشعب الفلسطيني داعيا
العالم ان يوجه رسالة واضحة ان
الشرعية الدولية لها مخالب وانه
يمكن وقف آلة القتل االسرائيلية
ض��د الفلسطينيني وإال فسنكون
ام� � � ��ام ب � ��دائ � ��ل ال اح� � ��د ي� �ع� �ل ��م اي ��ن
ستمضي بنا.
وق � ��ال ال �غ��ان��م ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أم ��ام
مؤتمر االت�ح��اد البرملاني الدولي
ال� � �ـ  134ال� � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ل��وس��اك��ا
ع ��اص� �م ��ة زام � �ب � �ي� ��ا ت� �ح ��ت ع� �ن ��وان
تجديد الديموقراطية منح صوت
ل�ل�ش�ب��اب ام ��ام االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال��دول��ي ال�ت��ي خصصها جمعيها
ل�ل��دف��اع ع��ن القضية الفلسطينية
ان االره � � ��اب ال �ت �ق �ل �ي��دي وإره � ��اب
ال ��دول ��ة ال � ��ذي ت �م��ارس��ه اس��رائ �ي��ل
وج�ه��ان لعملة واح��دة يتعايشان
ب�ع�ض�ه�م��ا ع �ل��ى ب �ع��ض وك�لاه �م��ا
ي �س �ت �خ��دم االخ� � ��ر ل �خ �ل��ق االع� � ��ذار
وال� �ت� �ب ��ري ��رات ل �ش��رع �ن��ة اإلره� � ��اب
ل ��ذل ��ك ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ان ي�ت�ح�م��ل
م�س��ؤول�ي��ات��ه االخ�لاق �ي��ة ف��ي وق��ف
الدم النازف في فلسطني.
واض ��اف ال�غ��ان��م ان اي حديث
ع� ��ن امل � � �س � ��اواة وال� � �ع � ��دل وح� �ق ��وق
االنسان هو كالم ساقط ومنقوص
ع�ن��دم��ا ن��رى ال�ظ�ل��م املستمر ال��ذي
يعيشه الشعب الفلسطيني منذ
سبعني عاما وحرمانه من تقرير
مصيره وط�م��س هويته الوطنية
ال� � ��ى ج� ��ان� ��ب االس� �ت� �ي� �ط ��ان وم �ن��ع

الالجئني م��ن ال�ع��ودة ال��ى ديارهم
ال��ى جانب مشاهد القتل واالي��ذاء
اليومي ألبناء الشعب الفلسطيني
من النساء واالطفال.
وتساءل الغانم هل هناك ندية
او م �س��اواة ت �ع��ادل م�ش�ه��د ي��وم��ي
لشاب فلسطيني يحمل حجرا او
س�ل�اح��ا أب �ي��ض ل �ي��داف��ع ع��ن بيته
او م��درس�ت��ه او ارض��ه ام��ام جنود
مدججني بأسلحة القتل ولالسف
ف� ��ان امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ي �ن �س��ى ان
ه � � ��ؤالء ال� �ش� �ب ��اب م� �س� �ل ��وب ��ون م��ن
اسلحتهم اآللية ولكنهم مسلحون
ب �ح �ق �ه ��م ب � ��ال � ��دف � ��اع ع � ��ن أرض� �ه ��م
واهلهم ومسلح ب �ق��رارات مجلس
االم � ��ن ال ��دول ��ي ال �ت��ي م �ض��ى على
ص��دره��ا اك �ث��ر م��ن خ�م�س�ين ع��ام��ا
ومسلح بقرارات الجمعية العامة
لالمم املتحدة واتفاقيات جنيف
ال�ت��ي تكفل حقه بالعيش بحرية
وكرامة في دولته وتقرير مصيره.
واك � ��د ال �غ��ان��م ان ت �ل��ك ال �ج��رائ��م
ال� �ت ��ي ت��رت �ك �ب �ه��ا ق� � ��وات االح� �ت�ل�ال
ت� �م ��ت ش��رع �ن �ت �ه��ا م� ��ن ال �ك �ن �ي �س��ت
االس��رائ�ي�ل��ي ال ��ذي ي��دع��ي ممثلوه
الديمقراطية ويتشدقون بها في
ه��ذا االج �ت �م��اع ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
م �ش �ي��را ال� ��ى م �ج �م��وع��ة ال �ق��وان�ي�ن
العنصرية التي اقرتها الكنيست
بحق الشعب الفلسطيني.
واض� � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ان م�ش�ك�ل��ة
العالم أنه يرى بعينه أن جماعات
ال�س�لام والخضر وحماية البيئة
وم� � �ن� � �ظ� � �م � ��ات ح � � �ق� � ��وق االن � � �س� � ��ان
وامل� � �ت� � �ط � ��وع �ي��ن ودع � � � � � ��اة ال � �س�ل��ام

ت � �ص � �ط� ��ف م � � ��ع ح � � �ق� � ��وق ال� �ش� �ع ��ب
الفلسطيني لكن كل ذلك ال يهم في
نظر العالم طاملا ان اسرائيل تقدم
نفسها على ان�ه��ا بلد ديمقراطي
وب��اس��م الديمقراطية يتم شرعنة
وتقنني كل االعمال االجرامية التي
ت �ن��اق��ض م �ف��اه �ي��م ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
والحقوقية.
طرد الكيان الصهيوني
وف� ��ي س��وي �س��را ال �ق��ى ال��رئ �ي��س
الغانم كلمة ام��ام جلسة املناقشة
ال�ع��ام��ة ملؤتمر االت �ح��اد البرملاني
ال� � � ��دول� � � ��ي ف � � ��ي دورت� � � � � � ��ه ال� � � � �ـ ١٣٣
ب�ج�ن�ي��ف ج� ��دد ف �ي �ه��ا دع ��وت ��ه إل��ى
ض ��رورة ال�س�ع��ي إل��ى ط��رد الكيان
الصهيوني من االتحاد البرملاني
ال ��دول ��ي ك ��رد ع�م�ل��ي واض� ��ح على
اس�ت�م��رار غطرستها ووحشيتها
واع � �ت� ��داءات � �ه� ��ا امل� �ت ��واص� �ل ��ة ع�ل��ى
الشعب الفلسطيني األعزل.
وفي هذا السياق قال الغانم ان
اق��ل ما يمكن عمله إزاء الغطرسة
اإلسرائيلية وإزاء هذا الدم املحرم
ف��ي ك��ل األدي� ��ان وال ��ذي يسفك في
ارض � �ن� ��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
املحتلة ع�ل��ى ي��د ه ��ؤالء املجرمني
هو طردهم من االتحاد البرملاني
ال � ��دول � ��ي م� �ن� �ب ��وذي ��ن ب �ج��رائ �م �ه��م
التي تدينهم على كل املستويات
االخالقية والسياسية والقانونية.
وأض � � � � � � ��اف إن ك� � � ��ل ال� � �ج � ��رائ � ��م
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل� �ح ��رم ��ة ان �س��ان �ي��ا
وقانونيا تشكل النقيض الصارخ
ل �ج��وه��ر ت �ع��ال �ي��م ال �ك �ت��ب امل �ق��دس��ة

وال �ن �ق �ي��ض مل �ي �ث��اق االم� ��م امل�ت�ح��دة
ول� �ق� �ي ��م م �ن �ظ �م��ة ال� �ع� �ف ��و ال ��دول� �ي ��ة
وه�ي��وم��ن راي �ت��س ووت ��ش وأط�ب��اء
بال حدود وصحافيون بال حدود
وغيرها من املنظمات الدولية.
وت� ��اب� ��ع إن ت� �ل ��ك ال � �ج ��رائ ��م ه��ي
النقيض مليثاق االتحاد البرملاني
ال��دول��ي والتفاقيات جنيف ولكل
ما هو انساني.
وقال ان هذا الكيان يمثل خرقا
ف��اض�ح��ا وس��اف��را ل�ل�ف�ق��رة ال��راب�ع��ة
م��ن امل ��ادة الثالثة مليثاق االت�ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وال �ت��ي تطالب
ال � � � � ��دول االع � � �ض� � ��اء ف � ��ي االت � �ح � ��اد
ب�ض��رورة االل �ت��زام بالقيم ال ��واردة
في املادة االولى من امليثاق والتي
ت�ن��ص ع�ل��ى اه�م�ي��ة امل�س��اه�م��ة في
ال��دف��اع وت��رس�ي��خ ح�ق��وق االن�س��ان
في منظورها العاملي.
وأك� ��د ال �غ��ان��م ان ��ه م�ه�م��ا تبجح
م�م�ث�ل��و ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ب��أن
يتهمونا بمعادات السامية فإنني
أجدد التوضيح بما ال يدع مجاال
ل�ل�ش��ك إن �ن��ا ل�س�ن��ا ض��د ال�ي�ه��ودي��ة
ك � ��دي � ��ن م � � �ص� � ��دره واح � � � ��د وق �ي �م ��ه
تتفاعل مع باقي الديانات الكبرى
االسالم واملسيحية وغيرها.
وأضاف أقولها بجالء ووضوح
نحن نعارض الصهيونية املرادفة
ف��ي عرفنا وتجربتنا للعنصرية
املقيتة.
وأك � ��د ال �غ ��ان ��م ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أن �ن��ا
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بانتصار الغانم للقضية الفلسطينية

ال تشرفنا عضوية االتحاد البرلماني الدولي إن لم ننجح بطرد الكيان الصهيوني

مشاركون في مؤتمر زامبيا يهنئون الغانم بعد إلقاء كلمته

تتمة المنشور ص04
لسنا دع ��اة ح��رب وال إب ��ادة نحن
دع� � � ��اة س �ل ��ام ق� ��ائ� ��م ع� �ل ��ى ال� �ع ��دل
وال�ش��رف وم��واث�ي��ق األم��م املتحدة
وال �ق��ان��ون ال��دول��ي وال ��ى ان يلتزم
الكيان الصهيوني مبادئ السالم
ال� �ش ��ام ��ل وال� � �ع � ��ادل ف��إن �ن��ي أدع� ��و
أعضاء االتحاد البرملاني الدولي
ال � ��ى م� �س ��ان ��دة م �س �ع��ان��ا إلج� �ب ��ار
ح� �ك ��وم ��ة االح � �ت �ل��ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ع�ل��ى االن �ص �ي��اع ل �ن��داء اإلن�س��ان�ي��ة
ف ��ي ت �م �ك�ين ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
م��ن إق��ام��ة دول �ت��ه املستقلة كاملة
ال � �س � �ي� ��ادة وع ��اص� �م� �ت� �ه ��ا ال� �ق ��دس
املحتلة.
اجتماع طارئ
ك � �م� ��ا ت � � � ��رأس ال � �غ� ��ان� ��م ال � � � ��دورة
ال� �ط ��ارئ ��ة ل�ل�اج �ت �م��اع ال�ت�ن�س�ي�ق��ي
لالتحاد البرملاني العربي لبحث
موضوع االع�ت��داءات االسرائيلية
املستمرة على الشعب الفلسطيني.
وب� � �ح � ��ث االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � �ط � ��ارئ
ال� �خ� �ط ��وات ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ي�ج��ب
ات�خ��اذه��ا ل��وض��ع ح��د ل�لاع�ت��داءات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ول� �غ� �ط ��رس ��ة ق ��وى
االحتالل ازاء الشعب الفلسطيني
االع � ��زل ووض� ��ع امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
وخاصة في دوائره البرملانية أمام
مسؤولياته السياسية واالخالقية
ازاء تلك االعتداءات.
وخ� � �ل� ��ال االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � �ط � ��ارئ
ملؤتمر االت�ح��اد البرملاني العربي
وامل �خ �ص ��ص ل �ب �ح��ث االع � �ت� ��داءات

االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل � �ت ��واص � �ل ��ة ع �ل��ى
ال�ش�ع��ب الفلسطيني وال� ��ذي ج��اء
بناء على طلب دولة الكويت وذلك
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش اج� �ت� �م ��اع االت� �ح ��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي دع� ��ا ال��رئ �ي��س
الغانم أعضاء البرملانات العربية
ال��ى التفكير جديا وبشكل عملي
الن � � �ج� � ��اح ت� � �ح � ��رك ع � ��رب � ��ي ل� �ط ��رد
اس ��رائ� �ي ��ل م ��ن ع �ض��وي��ة االت� �ح ��اد
البرملاني الدولي.
وق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م إن � ��ه ال
يشرفنا ك�ع��رب وال تشرفنا حتى
ال�ع�ض��وي��ة ف��ي االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال��دول��ي ان ل��م ن�ن�ج��ح ف��ي تحقيق
ع �م��ل ي �ك��ون ل ��ه ص� ��داه وال ي��وج��د
ع �م ��ل ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ن ��ا ك �ب��رمل��ان �ي�ين
وك��أع�ض��اء ف��ي االت �ح��اد البرملاني
ال��دول��ي غير محاولة ط��رد الكيان
الصهيوني من االتحاد البرملاني
الدولي.
واض� � ��اف ان ه� ��ذا ال �ع �م��ل يجب
ان ي�ك��ون ف��اع�لا ومحققا أله��داف��ه
وليس عمال استعراضيا موضحا
ان ال� �ه ��دف ف ��ي االج �ت �م��اع ال �ق��ادم
تحت رئاسة لبنان يجب ان ينصب
ع �ل��ى ال �ع �م��ل م ��ع ك ��اف ��ة االع� �ض ��اء
ف��ي امل �ج �م��وع��ات ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة
ملحاولة الحصول على العدد الذي
م��ن امل�م�ك��ن ان ي �ص��وت ف��ي صالح
ه ��ذا ال �ه ��دف اس �ت �ن��ادا ال ��ى ع��دال��ة
القضية الفلسطينية.
وق � � � � � ��ال ال � � �غ� � ��ان� � ��م ان ال � �ك � �ي� ��ان
الصهيوني بممارسته الوحشية
وال� � �ع� � �ن� � �ص � ��ري � ��ة ت � � �ج� � ��اه ال� �ش� �ع ��ب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي األع � � ��زل خ ��ال ��ف ك��ل

ترحيب بالغانم خالل مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي في زامبيا

القيم املنصوص عليها في ميثاق
االتحاد البرملاني الدولي ويشكل
انتهاكا لكل املبادئ املتضمنة في
ميثاق االمم املتحدة وقراراته.
وقال الغانم علينا التحرك كما
ي�ت�ح��رك اآلخ� ��رون ب��ذك��اء وفاعلية
وواقعية توازي هذه الفاعلية.
واك� ��د ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ان االج �ت �م��اع
هو الستنهاض الهمم والتعجيل
ب � ��امل� � �ب � ��ادرات وت �ن �ف �ي ��ذ ال� � �ق � ��رارات
م �ض �ي �ف��ا ان ه� � ��ذه ل �ي �س��ت س��اع��ة
امل� �ن ��اب ��ر وإن ك � ��ان الب � ��د م� ��ن ق ��ول
فانه من الواجب ان يتبعه العمل.
واض � � � ��اف ان � �ن� ��ا أم � � ��ام م �س��ؤول �ي��ة
انسانية م��ن اج��ل مقاومة النزعة
ال� ��دم� ��وي� ��ة ل� �ل� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي
وح� �ك ��وم� �ت ��ه ع� �ب ��ر م � �س� ��ار س �ل �م��ي
مستند الى عدالة قضيتنا.
وأك � � � ��د ان � �ن� ��ا ام � � � ��ام م� �س ��ؤول� �ي ��ة
برملانية لتنسيق الجهود العربية
وال� � ��دول � � �ي� � ��ة ل � �ح � �م� ��اي� ��ة ال� �ح� �ق ��وق
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وت �ه �ي �ئ��ة االج� � ��واء
السياسية الستئناف مفاوضات
تفضي ال��ى ح�ل��ول نهائية تحقق
العدالة والحرية للشعب العربي
في فلسطني.
القضية المركزية
وف��ي جمهورية مصر العربية
وخ�ل��ال ك�ل�م�ت��ه ب��اف �ت �ت��اح امل��ؤت�م��ر
االول لرؤساء البرملانات العربية
ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ب��رع��اي��ة
ال� ��رئ � �ي� ��س امل� � �ص � ��ري ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح
ال � �س � �ي � �س ��ي ت � �ح� ��ت ش� � �ع � ��ار رؤي� � ��ة
برملانية ملواجهة التحديات التي

تواجه االمة العربية شدد الرئيس
الغانم على اهمية العمل العربي
املشترك بصفته هدفا استراتيجيا
وك �ي��ان��ا ب �ن �ي��وي��ا ش��دي��د االه �م �ي��ة
معتبرا أن القضية الفلسطينية
ه��ي آخ��ر الشجون والهموم وهي
قضيتنا املركزية .والقى الرئيس
ال �غ��ان��م ب �ي��ان��ا خ ��اص ��ا ب��ال�ق�ض�ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ب �ص �ف �ت��ه رئ �ي �س��ا
ل�لات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي دع��ا
خالله رؤس��اء البرملانات العربية
إل��ى ات �خ��اذ اإلج � ��راءات وال�ت��داب�ي��ر
ال�ف��وري��ة والعاجلة إلن�ق��اذ القدس
وح � �م� ��اي � �ت � �ه� ��ا م� � �م � ��ا ت � � �ع� � ��رض ل��ه
م� ��ن أخ � �ط� ��ار وس � �ي� ��اس� ��ات ب �ه��دف
ت� �ه ��وي ��ده ��ا وت� �ن� �ف� �ي ��ذ م �خ �ط �ط��ات
ال � �ت � �ق � �س � �ي ��م ال � ��زم� � �ن � ��ي وامل � �ك� ��ان� ��ي
للمسجد األقصى.
وأكد الغانم عروبة وفلسطينية
ال� �ق ��دس وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ت�ف�ع�ي��ل
ال � �ص � �ن � ��ادي � ��ق امل � ��ال� � �ي � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال �ت��ي أن �ش �ئ��ت م��ن أج �ل �ه��ا لتمكني
امل� �ق ��دس� �ي�ي�ن م � ��ن ال � �ص � �م� ��ود ع �ل��ى
أرضها الطاهرة باعتبارها خطا
أح� �م ��ر ي �س �ت �ل��زم ات � �خ� ��اذ امل ��واق ��ف
العربية السياسية واالقتصادية
ال�ع��اج�ل��ة مل��واج�ه��ة م��ا ت�ت�ع��رض له
املدينة املقدسة.
وط� � � ��ال� � � ��ب ال � � �غ� � ��ان� � ��م ب� �ت ��وف� �ي ��ر
ال� ��دع� ��م ال� �ل ��ازم إلن � �ج� ��اح ال �ج �ه��ود
الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر
دولي للسالم إليجاد آليات ملزمة
لتنفيذ ق ��رارات الشرعية الدولية
ال�خ��اص��ة بالقضية الفلسطينية
وتوسيع ال��دول املشاركة بعملية

ال � �س�ل��ام وت� �ح ��دي ��د س� �ق ��ف زم �ن��ي
إلنهاء االح�ت�لال وتجسيد الدولة
الفلسطينية بعاصمتها القدس
على كامل حدود الرابع من يونيو
.1967
ك � �م� ��ا ط � ��ال � ��ب ب � ��دع � ��م امل� �س ��اع ��ي
بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي
لتوفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني وإلدان� ��ة االستيطان
وامل� �ط ��ال� �ب ��ة ب ��وق �ف ��ه ل �ح �م��اي��ة ح��ل
ال ��دول� �ت�ي�ن م �ع �ت �ب��را أن ه � ��ذا ت�ح��د
ي �ج��ب م�ع��ال�ج�ت��ه وج �ع �ل��ه أول��وي��ة
قصوى للعمل البرملاني العربي.
ودعا الغانم إلى دعم ومساندة
امل� ��وق� ��ف ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ف� ��ي وج ��ه
ال�س�ي��اس��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��رام�ي��ة
ل�ت�ص�ف�ي��ة ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
وال� � �ع� � �م � ��ل ع � �ل� ��ى رف � � � ��ع ال � �ح � �ص ��ار
اإلسرائيلي الظالم عن قطاع غزة
واع� �ت� �ب ��ار ك� ��ل ذل � ��ك ج� ��رائ� ��م ح ��رب
وجرائم ضد اإلنسانية.
ظاهرة متصاعدة
وف� � � ��ي ال� � � �ع � � ��راق اك� � � ��د ال ��رئ� �ي ��س
الغانم أن��ه ال توجد دول��ة بمنجى
م� ��ن اإلره � � � ��اب وأن� � ��ه ح � ��ان ال ��وق ��ت
ل�ب��دء م�ع��رك��ة إس�لام�ي��ة ذات طابع
ح � � �ض� � ��اري وث� � �ق � ��اف � ��ي ض� � ��د ه� ��ذه
الظاهرة املتصاعدة.
وتساءل الغانم في كلمة القاها
امام مؤتمر اتحاد املجالس للدول
األع � �ض � ��اء ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع ��اون
اإلس �ل��ام � ��ي ف� ��ي ب � �غ� ��داد ه� ��ل ك�ت��ب
لهذا اإلره��اب أن يتصاعد باطراد

لتظل الجروح مفتوحة في العراق
وس��وري��ا واليمن وليبيا وسيناء
وغ � �ي� ��ره� ��ا وف � � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ي �ك �ت��ب
لقضيتنا امل��رك��زي��ة وه��ي القضية
الفلسطينية أن تغلق إلى األبد.
وش� ��دد ع �ل��ى أن ��ه م �ت��ى م ��ا آم�ن��ا
ب �ح �ق �ي �ق��ة أن� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ض �ح��اي��ا
االرهاب نستطيع حينها أن نقول
اننا بدأنا فعليا حربنا ضد هذه
الظاهرة.
وت � � �س� � ��اءل ال � �غ� ��ان� ��م أي � �ض� ��ا ه��ل
ال� � �ه � ��دف م � ��ن ه � � ��ذا اإلره� � � � � ��اب ه��و
ان ت� �ظ ��ل ن� ��زاع� ��ات � �ن� ��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال��داخ�ل�ي��ة عناوين عريضة على
ص � ��در ص �ح �ف �ن��ا ب �ي �ن �م��ا ي� �ت ��وارى
االج��رام اإلسرائيلي كخبر صغير
مدسوس في الصفحات الداخلية
باستحياء.
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طالبوا البرلمانات العربية واإلسالمية بنهج قوي مماثل

نواب يثمنون كلمة الغانم في لوساكا:

د .محمد الحويلة

مبارك الخرينج

د .يوسف الزلزلة

الخرينج يشيد
بجهود الغانم
في تبني القضايا
العربية دوليا

الزلزلة :مجهود
الحويلة :موقف
جبار لتكوين توجه شجاع وضع
عربي حازم تجاه
اإلسرائيليين أمام
فلسطين
مسؤولياتهم

ثمن عدد من النواب
الكلمة التاريخية
لرئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم أمام
مؤتمر االتحاد البرلماني
الدولي في لوساكا
والتي هاجم فيها
السياسات اإلسرائيلية
المنتهكة لحقوق
الشعب الفلسطيني
مؤكدين أن تلك
الكلمة عبرت تعبيرا
دقيقا عن موقف
الكويتيين تجاه
القضية الفلسطينية
كما طالبوا البرلمانات
العربية واإلسالمية
بنهج قوي مماثل
لوجهة النظر الكويتية
حتى تكون الرسالة
العربية واإلسالمية
رادعة للجانب
اإلسرائيلي.

ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج أش ��اد بالجهود
والتحركات البرملانية اإليجابية
وال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا رئيس
م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م في
تبني وطرح القضايا العربية في
املحافل البرملانية الدولية.
واث� � � � � �ن � � � � ��ى ال� � � �خ � � ��ري� � � �ن � � ��ج ع � �ل ��ى
ج � � �ه� � ��ود وت� � � �ح � � ��رك � � ��ات ال� ��رئ � �ي� ��س
ال �غ��ان��م وخ ��اص ��ة ب �ش��أن ال�ق�ض�ي��ة
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي ��ة وال� � � � ��دف� � � � ��اع ع ��ن
ال�ش�ع��ب الفلسطيني االع ��زل ضد
املمارسات الصهيونية التي تقوم
بها سلطات االحتالل االسرائيلي
مشيدا بدعوة الغانم لطرد الكيان

الصهيوني من البرملان الدولي.
واك� � � � � � ��د ع � � � � ��دم ج� � � � � � ��واز وج � � � ��ود
ك �ي��ان ي �م ��ارس االره� � ��اب وال�ع�ن��ف
واالج� � ��راءات التعسفية وان�ت�ه��اك
ح� � � �ق � � ��وق االن� � � � �س � � � ��ان وال� � �ت� � �ف � ��رق � ��ة
ال � �ع � �ن � �ص� ��ري� ��ة ض� � �م � ��ن امل� �ج� �ت� �م ��ع
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� � ��دول� � ��ي امل� �ت� �س ��ام ��ح
وال� � � � � ��راف� � � � � ��ض الع� � � � �م � � � ��ال ال � �ع � �ن� ��ف
واالن� �ت� �ه ��اك ��ات االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ف��ي
االرض املحتلة.
فمن جهته قال النائب د .يوسف
ال��زل��زل��ة إن ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
الزال � � ��ت ال �ق �ض �ي��ة رق � ��م واح� � ��د ف��ي
الوطن العربي والدول اإلسالمية
وأن ك �ل �م��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة

أحمد الري

ماجد موسى

مبارك الحريص

الري :أكد الموقف موسى :مجلس
الحريص :عبر
الكويتي الرافض
األمة من أكبر
عن قناعة راسخة
النتهاكات
المناصرين للقضية لدى شعوب الدول
اإلسرائيليين
الفلسطينية
اإلسالمية
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ات �س �م��ت ب��ال �ق��وة
ودف � �ع� ��ت ن� �ح ��و ت� �ك ��ام ��ل ال �ج �ه��ود
ال �ع��رب �ي��ة وق � �ي ��ادة ح �م �ل��ة ض ��د م��ا
ت �ق��وم ب��ه إس��رائ �ي��ل م��ن ان�ت�ه��اك��ات
ل�لأراض��ي واألرواح الفلسطينية
ح� �ي ��ث ه� ��اج� ��م ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �غ ��ان ��م
اع� �ت� �م ��اد ال �ك �ن �ي �س��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي
لسياسة صهيونية ال تقل عدائية
عن ما تقوم به املنظمات اإلرهابية
وال يسعنا إال ان نتوجه بالشكر
لشخص الرئيس على هذه الكلمة
القوية وهذا املجهود الجبار الذي
ي��دف��ع ن �ح��و ت �ك��وي��ن ت��وج��ه ع��رب��ي
واضح تجاه القضية الفلسطينية
وم��ا يعانيه الشعب الفلسطيني

م ��ن ظ �ل��م ب�ي�ن ون �ت �م �ن��ى أن ت�ح��ذو
بقية الدول العربية واالسالمية بل
العالم أجمع موقفا واضحا تجاه
ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ون�ت�م�ن��ى
استمرار الجهود الطيبة لرئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي س�ع�ي��ا
ن �ح��و ت��وح �ي��د ال �ج �ه��ود ال �ع��رب �ي��ة
واإلس�ل�ام� �ي ��ة امل �ن ��اص ��رة للقضية
الفلسطينية.
وب � ��دوره أك ��د ال �ن��ائ��ب د .محمد
الحويلة أن القضية الفلسطينية
م��ن أه ��م ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي يتبناها
مجلس األم��ة ال�ح��ال��ي وال ��ذي كان
ل��ه م��واق��ف ك �ث �ي��رة وق��وي��ة أخ��ره��ا
ال �ك �ل �م��ة امل��وف �ق��ة ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س

األم��ة م��رزوق الغانم أم��ام املؤتمر
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي ف� ��ي زام �ب �ي��ا
وال �ت��ي ع �ب��رت ع��ن م��وق��ف وت��وج��ه
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ت �ج��اه القضية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال� �ع ��ادل ��ة ورف �ض ��ه
للعربدة اإلسرائيلية واالنتهاكات
امل �س �ت �م��رة وال �ت �ع��دي ع �ل��ى ح�ق��وق
اإلنسان الفلسطيني.
وت ��اب ��ع أن ال� ��وف� ��ود ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ك��ان��ت دائ �م��ا م��ا تحمل
القضية الفلسطينية ضمن أجندة
عملها ال�خ��ارج�ي��ة ضمن مساعي

التتمة ص07

إشادة عربية بكلمة رئيس مجلس األمة
أمام المؤتمر  133في جنيف
الق ��ت ك�ل�م��ة ال��رئ �ي��س ال�غ��ان��م
أم � � ��ام امل ��ؤت� �م ��ر ال� � �ـ 133إش � � � ��ادة
واس� �ع ��ة م ��ن ال� ��وف� ��ود ال �ع��رب �ي��ة
واالسالمية.
وقال رئيس البرملان العربي
اح� �م ��د ال� � �ج � ��روان ان ال��رئ �ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م أت� �ح� �ف� �ن ��ا ب��ال��وط �ن �ي��ة
ال� � �ع � ��ال� � �ي � ��ة ج� � � � ��دا وه� � � � ��و ل �ي��س
بالغريب على الشعب الكويتي
والعربي.

م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اع� � � � ��رب رئ� �ي ��س
مجلس ال�ن��واب املغربي رشيد
ال �ط��ال �ب��ي ع ��ن ف �خ��ره وت �ق��دي��ره
ل� � � �ت � � ��رؤس ال� � �غ � ��ان � ��م ل �ل�ات � �ح� ��اد
البرملاني العربي وأشار إلى ان
الغانم وبجرأته املعهودة تقدم
ب �م �ق �ت��رح ل� �ط ��رد اس ��رائ� �ي ��ل م��ن
االتحاد الدولي البرملاني.
بدورها قالت عضو مجلس
النواب االردني فلك الجمعاني

ان خ �ط��اب ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م لم
ي�ك��ن اع�ت�ي��ادي��ا ب��ل ك��ان خطابا
رائ �ع��ا وق��وي��ا وم ��رك ��زا م�ش�ي��رة
الى ان الرئيس الغانم ترجم في
خطابه ما تريده االمة العربية
وان� �ن ��ا ن �ح �ت��اج ال� ��ى اش �خ��اص
ج��ري �ئ�ين م �ث��ل ج� ��رأة وص��راح��ة
الرئيس الغانم.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب
ال � �ع� ��راق� ��ي ض � �ي� ��اء األس � � � ��دي ان

ال �ج �م �ي��ع ل ��م ي �س �ت �غ��رب امل��وق��ف
ال �ك �ب �ي��ر م� ��ن ال ��رئ� �ي ��س م � ��رزوق
ال�غ��ان��م وت��رك�ي��زه على الجرائم
وال�غ�ط��رس��ة الصهيونية التي
انتهكت ك��ل ال�ق��وان�ين وامل�ب��ادئ
االنسانية.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال األم�ي�ن ال�ع��ام
مل� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب ال �ب �ح��ري �ن��ي
عبدالله ال��دوس��ري اننا اعتدنا
م ��ن ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ان ت�ك��ون

ك �ل �م �ت��ه م �م �ي��زة وج � � ��اءت ف�ع�لا
ك�م��ا توقعنا متميزة وشاملة
ت �ن��اول��ت اه ��م ال �ق �ض��اي��ا ك �م��ا ال
ن �ن �س��ى دوره ال �ك �ب �ي��ر ك��رئ�ي��س
لالتحاد الدولي.
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تعبر عن موقف الشعب الكويتي
السفير الفلسطيني :خير ضمير لألمة
العربية

الرئيس الغانم مشاركًا في أحد االجتماعات البرملانية الدولية

تتمة المنشور ص06
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ل� �ح� �ش ��د ال �ت��أي �ي��د
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
وات � � � �خ� � � ��اذ م � ��وق � ��ف واض � � � � ��ح ض��د
إس ��رائ� �ي ��ل ال �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر م ��ن أك �ث��ر
ال��دول امتالكا مللف أسود لحقوق
اإلنسان.
وط ��ال ��ب ال �ح��وي �ل��ة ال �ب��رمل��ان��ات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس�ل��ام � �ي� ��ة ب��ات �خ��اذ
م ��وق ��ف ق � ��وي ي �ت �م��اش��ى وم��وق��ف
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ل �ت �ق��دي��م رؤي� ��ة ع��رب �ي��ة وإس�لام �ي��ة
م � � � ��وح � � � ��دة أم� � � � � � ��ام ال� � � �ع � � ��ال � � ��م ض ��د
االنتهاكات اإلسرائيلية.
ودعا النائب احمد الري بدوره
البرملانات الدولية لتبني القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا قضية

أس� ��اس � �ي� ��ة ف � ��ي ال� � �ش � ��رق األوس � � ��ط
وخاصة ان الكيان الصهيوني ال
يعترف باملواثيق الدولية معتبرا
أن كلمة الرئيس الغانم جاءت في
محلها وانها كلمة مهمة سجلت
موقفا مناصرا واستمرارا لتوجه
الكويت تجاه تلك القضية.
أم��ا النائب م��اج��د م��وس��ى فقال
إن ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت��أت��ي
ع�ل��ى رأس اه�ت�م��ام��ات وأول��وي��ات
امل� �ج� �ل ��س ال� �ح ��ال ��ي ب� ��ل ح� �ت ��ى ف��ي
املجالس السابقة وقد اخذت حيزا
ك �ب �ي��را ض �م��ن أه ��م ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي
ي �ن��اص��ره��ا وأن ال� �ت ��اري ��خ ي�ش�ه��د
ل�ل�ك��وي��ت ان �ه��ا م��ن اب ��رز ال��داع�م�ين
للقضية الفلسطينية وأن��ه يوجد
توافق على ذلك.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ح ��ري ��ص إن��ه

وب � ��رغ � ��م االح� � � � � ��داث وامل � �ت � �غ � �ي ��رات
االق �ل �ي �م �ي��ة اال ان� �ه ��ا ل� ��م ت�س�ت�ط��ع
اض� �ع ��اف ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
في نفوس الكويتيني وك��ل العرب
واملسلمني مشيرا إلى أن املجلس
ال� �ح ��ال ��ي ك � ��ان ل ��ه اه� �ت� �م ��ام خ��اص
ب��ال�ق�ض�ي��ة وم ��ن اك �ب��ر مناصريها
وأن��ه يسعى لتبيان الحقيقة في
املحافل الدولية املختلفة واخرها
اج�ت�م��اع االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي حيث
ن �ش �ي��د ب �ك �ل �م��ة وم ��وق ��ف ال��رئ �ي��س
الغانم الذي جاء معبرا عن قناعة
وت� ��وج � �ه� ��ات امل� �ج� �ل ��س وال� �ك ��وي ��ت
والعالم االسالمي.

األحمد :الغانم عبر عن الضمير
العربي تجاه فلسطين
ق � � ��ال ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
الفلسطيني ع ��زام األح �م��د ان كلمة
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
خ�ل��ال م��ؤت �م��ر االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال ��دول ��ي امل�ن�ع�ق��د ف��ي زام �ب �ي��ا ك��ان��ت
ك�ل�م��ة ع��رب �ي��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب��ام�ت�ي��از
ع� �ب ��رت ع� ��ن ض �م ��ائ ��ر ال� �ش ��رف ��اء ف��ي
أم �ت �ن��ا ال �ع��رب �ي��ة ال� �ت ��ي ال ي �م �ك��ن ان
تبخل بالعطاء والتضحية من أجل
فلسطني.
وأض� � � ��اف االح � �م� ��د ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني على هامش املؤتمر ان
صوت الكويت كان دائما مدويا من
اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية
وف � ��ي م �ج��اب �ه��ة ال� � �ع � ��دوان وال� �ع ��دو

االس ��رائ � �ي � �ل ��ي م �ب �ي �ن��ا ان ال��رئ �ي��س
ال �غ��ان��م ش �خ��ص ف��ي ك�ل�م�ت��ه ال��واق��ع
االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ك� �م ��ا ه � ��و وش �خ ��ص
الكنيست االسرائيلي على حقيقته
ب��أن��ه ج ��زء ال ي �ت �ج��زأ م��ن امل�ن�ظ��وم��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة امل �ع��ادي��ة للطموحات
الفلسطينية والعربية.
وتابع ال أقول شكرا لألخ مرزوق
الغانم فهو اكبر م��ن ذل��ك ونعتبره
ن ��اط� �ق ��ا ب��اس �م �ن��ا ون �ع �ت �ب��ر ك�ل�م�ت��ه
م �ق��دم��ة ل �ت �ط��وي��ر م ��واق ��ف االت� �ح ��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وع��ام�لا مساعدا
لجمع الكلمة العربية والبرملانيني
ال � �ع� ��رب وامل� �س� �ل� �م�ي�ن داخ � � ��ل اع� �م ��ال
مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي.

عزام األحمد

اع� � ��رب س �ف �ي��ر دول� � ��ة ف�ل�س�ط�ين
ل ��دى ال �ك��وي��ت رام ��ي ط�ه�ب��وب عن
اع �ت��زازه ب�خ�ط��اب رئ�ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم خالل مؤتمر
االتحاد البرملاني الدولي املنعقد
اخ �ي��را ف��ي زام�ب�ي��ا م�ش�ي��را ال��ى ان
هذه الكلمة جاءت داعمة للشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ف� ��ي ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
الصعبة.
وق � � ��ال ط� �ه� �ب ��وب ف� ��ي ت �ص��ري��ح
خ��اص لـ «الدستور» لم استغرب
ه��ذا ال�خ�ط��اب م��ن رئ�ي��س مجلس
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف �ه��و ليس
امل ��وق ��ف االول ل ��ه م ��ؤك ��دا ان ه��ذا
امل ��وق ��ف ي �ع �ك��س م��وق��ف ال �ك��وي��ت
اميرا وحكومة وشعبا.
ولفت الى ان ما تضمنه خطاب
ال �غ��ان��م ه ��و ل �س��ان ح ��ال ال�ك��وي��ت
وح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
والشعب الكويتي.
واض��اف :نحن نعتبر الرئيس
ال �غ��ان��م م�ت�ح��دث��ا ب��اس��م فلسطني
وال � �ش � �ع � ��ب ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي وه� ��و

السفير رامي طهبوب

خ � �ي� ��ر ض� �م� �ي ��ر ل �ل��أم � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
وال�ش�ع��ب ال�ع��رب��ي مبينا ان ه��ذه
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ت� ��أت� ��ي ف � ��ي اط � ��ار
ظ��روف ح��رج��ة تمر بها فلسطني
والشعب الفلسطيني وهي احوج
م ��ا ت �ك��ون مل �ث��ل ه ��ذا ال ��دع ��م ال ��ذي
اب � ��داه ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ك�م��ا ان�ه��ا
رسالة من الكويت الى العالم بأن
يلتفتوا الى القضية الفلسطينية
واعادتها اولى اولويات االهتمام
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي واس � � ��اس ك��ل
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا املنطقة

وم � ��ن دون ح �ل �ه��ا ف �ل��ن ت �ح��ل اي
قضية في الشرق االوسط.
واك � � � � ��د ط � �ه � �ب� ��وب ان خ� �ط ��اب
ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ام � ��ام امل�ج�ت�م��ع
الدولي يمثل كل برملانات العالم
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي �م �ث��ل ك� ��ل ال �ش �ع��وب
مشددا على ان هذا الخطاب يمثل
دع� �م ��ا ه ��ائ�ل�ا وي �س ��اه ��م ف ��ي رف��ع
م �ع �ن��وي��ات ال �ش �ع��ب الفلسطيني
في ظل هذه الحملة الشرسة التي
ت �ق��وم ب �ه��ا ق � ��وات االح� �ت�ل�ال ضد
الشعب الفلسطيني وامل�ق��دس��ات
االسالمية.
واخ � �ت � �ت� ��م ت� �ص ��ري� �ح ��ه ق� ��ائ �ل�ا:
ال اس �ت �ط �ي��ع اال ان ان �ح �ن��ي ام ��ام
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ع�ل��ى ه��ذا ال��دع��م
ون � �ق ��ول الزال � � ��ت ام �ت �ن��ا ال �ع��رب �ي��ة
ب �خ �ي��ر ط ��امل ��ا ال� �ك ��وي ��ت ت �ت �ص��در
املدافعني عن الشعب الفلسطيني
وقضاياه.

المال :خطاب رئيس المجلس يرفع رأس
كل كويتي
ق��ال عضو لجنة «كويتيون ألجل
القدس» عبدالعزيز املال :نحن نحيي
م��وق��ف رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال�س�ي��د
مرزوق الغانم على كلمته أمام مؤتمر
االتحاد البرملاني الدولي الـ  134الذي
ع�ق��د أم ��س األول ف��ي زام �ب �ي��ا مشيرا
ال��ى ان ه��ذا ليس بغريب على رئيس
مجلس األمة وعلى الشعب الكويتي
الذي يضع القضية الفلسطينية على
قائمة اولوياته العربية.
وأض ��اف امل�ل�ا ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص
ل � �ـ«ال ��دس � �ت ��ور» ان خ� �ط ��اب ال��رئ �ي��س
الغانم امام مؤتمر االتحاد البرملاني
الدولي يرفع رأس كل داعم للقضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وأم � ��ر ن �ق ��دره ون�ث�ن��ي
ع�ل�ي��ه ون �ش��د ع �ل��ى ي��دي��ه مل��ا تضمنه
الخطاب من
ك � � �ش� � ��ف وت � � �ع� � ��ري� � ��ة مل� � �م � ��ارس � ��ات
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ت �ج��اه ال�ش�ع��ب
الفلسطيني األعزل.
وأردف امل�ل��ا ان �ن ��ا ن �ق ��در م��واق �ف��ه
امل�ش��رف��ة ت�ج��اه القضية الفلسطينية
وم� �س� �ت� �ع ��دون ب� �ك ��ل م� ��ا اوت� �ي� �ن ��ا م��ن
ام� � �ك � ��ان � ��ات ل ��دع� �م ��ه ل � �ل ��وص ��ول ال ��ى

عبدالعزيز املال

ه��دف��ه ال � ��ذي ي �س �ع��ى م ��ن اج �ل��ه وه��و
ف �ض��ح ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي وط� ��رده
م��ن امل��ؤس �س��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��دول �ي��ة،
م �س �ت �ط��ردا :ان ال �ت �ح��دي��ات ك �ب �ي��رة و
ال �ط ��ري ��ق ط ��وي ��ل وال� �ل ��ه ي �ع �ي �ن��ه ع�ل��ى
ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذا ال� �ه ��دف ال � ��ذي ي�ح�ت��اج
ال � ��ى ت �ك ��ات ��ف ج� �ه ��ود ك � ��ل امل �ه �ت �م�ين
ب �ق �ض �ي��ة ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م��ن
اع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة وال �ح �ك��وم��ة و
مؤسسات املجتمع املدني ال سيما ان
القضية الفلسطينية قضية محورية

وج��وه��ري��ة ج �ب��ل أه ��ل ال �ك��وي��ت علي
دعمها .
واعتبر م��ا يقوم ب��ه ال�غ��ان��م محل
ت�ق��دي��ر ال�ج�م�ي��ع ع�ن��دم��ا ي�ق��ف رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة ام � � ��ام ال� �ع ��ال ��م اج �م��ع
ل�ي�ك�ش��ف ع ��ن زي ��ف ادع � � ��اءات ال�ك�ي��ان
الصهيوني بممارسة الديمقراطية
وحقوق االنسان في حني انه يمارس
االرهاب في حق الشعب الفلسطيني
االع � � � � � � ��زل وي � � �ع � � �ت � ��دي ع� � �ل � ��ى ح � �ق ��وق
الفلسطينيني ض��ارب��ا ب�ك��ل امل��واث�ي��ق
الدولية عرض الحائط.
وع ��ن دور ل�ج�ن��ة ك��وي�ت�ي��ون الج��ل
ال � � �ق � ��دس اوض � � � ��ح امل� �ل ��ا ان ال �ل �ج �ن��ة
مشتركة ب�ين جمعيتي الخريجيني
وال �ث �ق��اف �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة
وت � �ه � �ت � ��م ب � ��امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
والتعليمية والصحية الفلسطينية
وك� � ��ذل� � ��ك اي � � �ق� � ��اف م � � �ش� � ��روع ت �ه ��وي ��د
ال �ق��دس م��ؤك��دا ان ال�ل�ج�ن��ة ت��دع��م كل
الجهود واملساهمات التي تهدف الى
م�ن��اص��رة ال�ح��ق الفلسطيني وفضح
م�خ�ط�ط��ات ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ضد
الشعب الفلسطيني.
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تخصيص ساعتين لمناقشة األضرار في شوارع الكويت

األولويات :قانون المناقصات وتأجيل
انتخابات البلدي على جدول الجلسة المقبلة
اتفقت لجنة االول��وي��ات البرملانية
م��ع ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س
بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
ووزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل
وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط و
ال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ع �ل��ى وض��ع
قانون املناقصات وتأجيل انتخابات
ال�ب�ل��دي على ج��دول اع�م��ال جلسة 29
الجاري.
واوضح مقرر اللجنة النائب احمد
الري في تصريح صحافي ان اولويات
الجلسة هي تقرير اللجنة املالية في
شأن قانون املناقصات والذي يعد من
ال�ق��وان�ين امل�ه�م��ة امل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول
االعمال.
واض� � � � � � � ��اف ان م� � � ��ن االول � � � ��وي � � � ��ات
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى م � ��رس � ��وم ت��أج �ي��ل

ان �ت �خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي وامل ��درج
على جدول االعمال منذ فترة طويلة.
وق� ��ال الري ان امل�ج�ل��س سيناقش
ت �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي م�ك�ت��ب
اس�ت�ث�م��ارات ل�ن��دن طبقا ل�ل�ق��رار ال��ذي

ت� � �ق � ��دم ع � �ض� ��و م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي ب��اق�ت��راح
برغبة بخصوص تقديم معاشات
املتقاعدين لتكون ف��ي  21م��ن كل
ش� �ه ��ر ب � ��دال م� ��ن ت ��أخ� �ي ��ره ��ا ح�ت��ى
 10م ��ن ك ��ل ش �ه��ر م ��ؤك ��دا أن ه��ذا
األم ��ر ي�س��اه��م ف��ي م�لاء م��ة توقيت
امل �ع��اش��ات م��ع االل �ت��زام��ات امل��ال�ي��ة
ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة ال �خ��اص��ة م �ث��ل س��داد
القروض ودفع اإليجارات وغيرها
وأضاف العوضي أن املتقاعدين
ه � ��م ت � �ل ��ك ال � �ف � �ئ ��ة م � ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن
ال��ذي��ن قضوا ج��ل س�ن��وات عمرهم

وأح � �ل ��اه� � � ��ا ف � � ��ي خ� � ��دم� � ��ة ال � ��وط � ��ن
وامل � ��واط � ��ن ب �ك ��ل إخ �ل ��اص وت �ف ��ان
حتى بلغوا من العمر ما يجبرهم
قانونا على التقاعد وت��رك العمل
رغ � ��م أن ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��م م�س�ت�ع��د
للبقاء وال�ع�ط��اء ح�ت��ى آخ��ر عمره
موضحا أن أق��ل ما يمكن تقديمه
لهذه الفئة م��ن ال��ذي��ن وض�ع��وا كل
ع�م��ره��م للخدمة وال �ع��ون وال��ذي��ن
ي��زي��د ع��دده��م ع �ل��ى  120أل �ف��ا هو
بعض الوفاء وجزء من رد الجميل
الذي ال يرد إال بجميل .ونرى كما
ت��رون جميعا أننا يجب أن نظهر

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

ات�خ��ذه املجلس ف��ي الجلسة السابقة
ك�م��ا ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى م�ن��اق�ش��ة تقرير
ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة االم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
شأن عقود شركة بشارة مع الجهات
الحكومية.

واوض � ��ح ان امل �ج �ل��س سيخصص
ساعتني ملناقشة االض��رار في شوارع
الكويت وذلك طبقا لطلب نيابي مقدم
لهذا الغرض.

الخرينج يقترح إطالق
الحريبي على أحد المرافق
ت �ق��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
االم��ة مبارك الخرينج باقتراح
ب ��رغ �ب ��ة ب� ��اط �ل�اق اس � ��م ال �ف �ن��ان
ال�ك�ب�ي��ر ص��ال��ح ال�ح��ري�ب��ي على
أح ��د م��راف��ق امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
تخليدا لذكراه العطرة.
وقال الخرينج في اقتراحه:
ن �ظ��را ل� �ل ��دور ال �ث �ق��اف��ي ال�ك�ب�ي��ر
ال � ��ذي ق� ��ام ب ��ه الفنان ال�ك�ب�ي��ر
ص��ال��ح ال �ح��ري �ب��ي ودوره في
ت�ط��وي��ر ال �ف��ن ال�ك��وي�ت��ي وعمله
ال��دؤوب للحفاظ على امل��وروث
ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ون � �ق � �ل� ��ه ل �ل�اج � �ي� ��ال
القادمة.
وح� ��رص� ��ا م� ��ن ال � ��دول � ��ة ع�ل��ى
ت �ك��ري��م اب �ن��ائ �ه��ا امل �ب ��دع�ي�ن ف��ي
امل � �ج� ��االت امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ي �ك��ون��وا
ق � � � � � ��دوة ص � ��ال� � �ح � ��ة ون� � �ب � ��راس � ��ا
ل�ل�اج �ي��ال ال� �ق ��ادم ��ة ل� ��ذا ف��إن�ن��ي
اتقدم باالقتراح برغبة لعرضه
على مجلس االمة.
وجاء في نص االقتراح

مبارك الخرينج

ان ي� �ق ��وم امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
بتخليد ال�ف�ن��ان الكبير صالح
ال�ح��ري�ب��ي ب��اط�ل�اق اس �م��ه على
أح� ��د م ��راف ��ق امل �ج �ل��س ت�خ�ل�ي��دا
لذكراه العطرة.

العوضي يطالب بإيداع معاشات المتقاعدين
يوم  25من كل شهر
ل�ه��م ق ��وال وف �ع�لا ك��ل م��ا بوسعنا
م� ��ن ت� �ق ��دي ��ر وم � �س� ��اع� ��دة وت��وف �ي��ر
سبل الحياة الكريمة كما قدرونا
وساعدونا ب ��دال م��ن ع��زل�ه��م عن
املجتمع بهذه الصورة.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ق ��واع ��د ال�ع�م��ل
ف ��ي دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف �ي �م��ا ي�خ��ص
ال � �ت � �ع� ��ام �ل�ات امل� ��ال � �ي� ��ة م � ��ن ب� �ن ��وك
وق � � � ��روض وأق� � �س � ��اط وإي� � �ج � ��ارات
ش �ه��ري��ة وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن ال �خ��دم��ات
ت� �ق ��وم ع �ل ��ى اس �ت �ق �ط ��اع ج � ��زء م��ن
املعاش في تاريخ معني يحدد من
ي��وم  20إل��ى ي��وم  25م��ن ك��ل شهر

وأن م �ع��اش��ات امل�ت�ق��اع��دي��ن ت��ودع
ف��ي ح�س��اب��ات�ه��م ال�ب�ن�ك�ي��ة ب�ت��اري��خ
 10م ��ن ك ��ل ش �ه��ر م� �ي�ل�ادي ف��إن�ه��م
ي��واج �ه ��ون ص �ع��وب��ات ب��ال �غ��ة في
ت��دب�ي��ر نفقاتهم ال�ش�ه��ري��ة خاصة
وق� � ��ت س� � � ��داد اإلي� � � �ج � � ��ارات وح�ي�ن
استقطاع م�ب�ل��غ ال �ق ��رض .وخ�ت��م
العوضي آمال بمرور هذا االقتراح
اإلن �س��ان��ي ال��وط�ن��ي ب��ام�ت�ي��از ألن��ه
ي�ع�ب��ر ع��ن ال ��وف ��اء واإلخ �ل��اص ملن
وف��وا وأخلصوا وك��ان��وا وم��ازال��وا
وسيبقون مثاال للوفاء والعطاء
والتضحية.

وفيما يلي نص االقتراح:
قيام الهيئة العامة للتأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب � ��إي � ��داع م �ع��اش��ات
املتقاعدين في تاريخ محدد تكون
خ �ل��ال اي � � ��ام  ٢٥ال � ��ى  ٣٠م� ��ن ك��ل
ش�ه��ر م �ي�لادي ح�ت��ى ي�ت��واف��ق ذل��ك
م��ع ال�ت�ع��ام�لات امل��ال�ي��ة واألق �س��اط
ال �ش �ه��ري��ة وس ��ائ ��ر اح �ت �ي��اج��ات �ه��م
األسرية اليومية.

كامل العوضي
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عاشور للصبيح :ما مهام لجنة
البيوت االستشارية؟
ق��دم ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور س��ؤاال
إل � ��ى وزي� � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل وزي � � � � ��رة ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش� ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وجاء في نص السؤال:
 ما مهام لجنة البيوت االستشاريةوكيفية تشكيلها واإلسناد القانوني
بإنشائها؟ م��ع ت��زوي��دي باملستندات
الدالة على ذلك.
 ي � � ��رج � � ��ى ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب � ��أس � �م � ��اءوت �خ �ص �ص��ات أع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ق�ب��ل
األخ�ي��رة واألس��س ال�ت��ي ت��م بموجبها
اختيارهم وكذلك الخبرة العلمية لكل
منهم وتخصصاتهم.
 -كيف يتم اختيار الرئيس وبقية

أعضاء اللجنة املشكلة ؟
 يرجى ت��زوي��دي بنسخة من قرارت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ال �ب �ي��وت االس �ت �ش��اري��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة وأس� �م ��ائ� �ه ��م وم��ؤه�ل�ات �ه��م
وجهات عملهم.
 م ��ا م � ��دى ص �ح��ة اخ� �ت� �ي ��ار خ��ال��دامل � �ه� ��دي أم �ي��ن ع � ��ام امل �ج �ل ��س األع �ل ��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ل � �ت ��رؤس ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ؟
وم ��ا األس �ب��اب ال �ت��ي دع ��ت ل��ذل��ك ؟ مع
أن ال�س��واب��ق ت��ؤك��د أن رئ��اس��ة اللجنة
كانت دائما من خارج اإلدارات التابعة
لوزارة التخطيط؟
 ما م��دى صحة إص��دارك��م لالئحةتنظيم عمل اللجنة قبل تشكيلكم لها
؟ مع تزويدي بنسخة منها ومن هي

الجهة ال�ت��ي عملت ال��دراس��ة وأوص��ت
لهذه الالئحة ه��ل اللجنة السابقة أم
ج�ه��ة أخ ��رى وم ��ا األس� ��اس ال�ق��ان��ون��ي
الذي بموجبه تم اعطاؤه للقيام بهذا
العمل؟
 م��ا ص�لاح �ي��ات وزي� ��ر التخطيطعلى هذه اللجنة بعد تشكيلها؟
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ع��دد ال �ب �ي��وتاالس �ت �ش��اري��ة امل�س�ج�ل��ة ل ��دى ال � ��وزارة
وال�ت��ي لها تقديم امل�ش��ورة واإلش��راف
على املشاريع ؟ م��ع ت��زوي��دي بصورة
من الترخيص وأسماء أصحابها.
 ما الشروط الالزمة لهذه البيوتاالس �ت �ش��اري��ة ح �ت��ى ت � ��درج م ��ن لجنة
البيوت االستشارية املسجلة؟

ج ��دد ال �ن��ائ��ب د .م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
رف�ض��ه تطبيق البديل االستراتيجي
على القطاع النفطي مؤكدا خصوصية
القطاع النفطي كونه القطاع الحيوي
ف ��ي ال ��دول ��ة وه� ��و خ ��ط ال ��دف ��اع األول
ت�ج��اه أزم ��ة االن�خ�ف��اض ال�ح��اد للنفط
وه��و ال �ق��ادر ب ��إذن ال�ل��ه ع�ل��ى معالجة
انعكاسات وتداعيات هذا االنخفاض
مشيرا إل��ى ان استثناءه م��ن مشروع
البديل االستراتيجي ضرورة حيث إن
تطبيقه سيتسبب في ابعاد الخبرات
وال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وس�ي�ف��رغ القطاع
م��ن خ�ب��رات اب�ن��اء ال�ك��وي��ت وسيعاني
لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم
تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي
عليه اآلن.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن ال �ق �ط��اع ع ��ان ��ى م��ن
م �ث��ل ه� ��ذا ال �ت �س��رب ف ��ي ف �ت ��رة ق��ري�ب��ة
ل ��وال ال ��زي ��ادات األخ �ي ��رة ال �ت��ي ح�ف��زت
ال �ك �ف��اءات ل �ل �ع��ودة وال �ع �م��ل واالن �ت��اج
ف ��ي ال �ق �ط ��اع ،م�ب�ي�ن��ا أن ه� ��ذا ال �ق �ط��اع

د .محمد الحويلة

ال� �ح ��اد ف ��ي أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط م ��ن خ�ل�ال
وض ��ع خ �ط��ة ج� ��ادة وواع� � ��دة ل�ت�ن��وي��ع
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وت �ع �ظ �ي��م إي � � ��رادات
ال� ��دول� ��ة وت �ح �س�ي�ن خ ��دم ��ات وم ��راف ��ق
ال ��دول ��ة م ��ؤك ��دا أن ج �م �ي��ع امل ��ؤش ��رات
وال � �ت � �ج � ��ارب ت ��وج ��ب ف� �ص ��ل ال �ق �ط��اع
النفطي عن أي سلم رواتب موحد كون

صالح عاشور

ه ��ذا ال �ق �ط��اع ه��و ال��رك �ي��زة األس��اس�ي��ة
الق �ت �ص��اد ال�ب�ل��د وه ��و م �ص��در ال��دخ��ل
ال��رئ�ي�س��ي وه��و ال�ق�ط��اع ال ��ذي تستند
عليه الدولة ويشكل ما يقرب من % 93
من اجمالي الدخل في خزينة الدولة
وذلك في غياب البديل.
وأش � ��ار ال �ح��وي �ل��ة إل ��ى أن م �ش��روع
البديل االستراتيجي صالح للتطبيق
ف ��ي وزارات وه �ي �ئ��ات ال ��دول ��ة ول �ك��ن
بعيدا عن القطاع النفطي لوجود نظم
ول��وائ��ح وخ �ط��ط اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة داخ��ل
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ت�ض�م��ن ج ��ذب ال �ك �ف��اءات
واملتميزين وتضمن تحفيز العاملني
مل ��زي ��د م ��ن اإلن � �ج� ��از م �س �ت �ط��ردا :ف ��إذا
م��ا ط�ب��ق ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي على
القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب
في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة
وامل �ق��اب��ل واح ��د م��ع ج �ه��ات أق ��ل ع�ن��اء
وج�ه��دا وأق��ل مسؤولية؟ ل��ذا الب��د من
وج ��ود م�ق��اب��ل م�ن��اس��ب ي�ت�م��اش��ى مع
هذه املهام والصعاب.

ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ح � �م� ��ود ال� �ح� �م ��دان
اقتراحا برغبة إلنشاء مراكز لتوزيع
االع�ل�اف ف��ي مناطق تربية امل��واش��ي
تسهيال ع�ل��ى امل��واط �ن�ين امل��رب�ين في
كبد والعبدلي والوفرة.
وق� � ��ال ف ��ي ن ��ص االق � � �ت � ��راح :ن �ظ��را
ل��وج��ود مركز وحيد لتوزيع وتسلم
االع�ل�اف ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ التابع
ل�ش��رك��ة امل�ط��اح��ن وال��دق�ي��ق الكويتية
وحيث إن اختيار الشركة ملركزها في
هذا املنطقة يزيد من معاناة املربني
نظرا الزدح��ام�ه��ا الشديد خصوصا
أن معظمهم من كبار السن واملرضى
م � �م ��ا ي� �ش� �ك ��ل ص � �ع ��وب ��ة ف � ��ي ص ��رف
األعالف بصورة شهرية ودورية.

حمود الحمدان

الهاجري يسأل عن حظر الحفالت
المشينة في التطبيقي؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ج��اء فيه :ما قامت به كلية التربية
االس � ��اس� � �ي � ��ة ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب من
ح� �ف ��ل ل � �ع� ��رض االزي � � � � ��اء ص��اح �ب �ت��ه
اح� �ت� �ف ��االت غ �ن��ائ �ي��ة م �خ �ت �ل �ف��ة آث ��ار
اس� �ت� �ي ��اء واس� �ت� �ن� �ك ��ارا واس � �ع� ��ا ف��ي
ال �ش��ارع الكويتي حسبما أث�ي��ر في
مواقع التواصل االجتماعي واعتبر
م�خ��ال�ف��ا ل�ل�ق�ي��م ال��دي �ن �ي��ة واألع � ��راف
الكويتية الراسخة.
وطالب بإفادته وتزويده باآلتي:
 هل تم التحقيق قي املخالفاتامل� � ��ذك� � ��ورة ؟ آم� � ��ل ت � ��زوي � ��دي ب� �ق ��رار
تشكيل اللجنة  -ان وجدت ونتائج
التحقيق.
 ه��ل اص��درت��م اي ت��وج�ي�ه��ات اولوائح تنظيمية تحظر تنظيم مثل
هذه االنشطة املختلفة املشينة  .آمل
تزويدي بأي قرار أو الئحة صدرت
في هذا الصدد   .
 -ف ��ي ح ��ال ��ة اج � � ��راء ت �ح �ق �ي��ق ف��ي

ماضي الهاجري

امل� ��وض� ��وع ه ��ل وج � ��دت ال �ل �ج �ن��ة م��ا
ي � ��ؤي � ��د ال� �ش� �ب� �ه ��ة ب � � ��إس � � ��اءة ب �ع��ض
االس� � � ��ات� � � ��ذة ل� �س �ل �ط �ت �ه ��م وإج� � �ب � ��ار
ال � �ط � ��ال � �ب � ��ات ع � �ل� ��ى امل � � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
االحتفال وعرض االزياء وربط ذلك
ب��ال��درج��ات التي تمنح للمشاركات
مقارنة باملمتنعات؟ آم��ل بتزويدي
بأسماء االساتذة واملسؤولني الذين
ثبت تورطهم في املخالفات والجزاء
ال��ذي تم توقيعه بحق كل منهم إن
وجد والطالبات املتضررات.

طنا للعيسى :ما سبب إعفاء أمين اليونسكو
من منصبه؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد طنا س��ؤاال
إل��ى وزي��ر التربية ووزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د.ب � ��در ال�ع�ي�س��ى ق ��ال ف�ي��ه:
نمى إلى علمي أنكم اصدرتم قرارا
بإعفاء األمني العام للجنة الوطنية

لليونسكو د  .أحمد عقلة العنزي
من منصبه وق��د اشدتم سابقا في
جريدة األن�ب��اء في عددها الصادر
ي� ��وم األح � ��د ب �ت��اري��خ 2015/11/1
بأدائه وكفاءته كما صرحتم ايضا

ل �ج��ري��دة ال � ��راي ب ��أن ق� ��رار تعيينه
س �ل �ي��م وق ��ان ��ون ��ي م ��ائ ��ة ف ��ي امل��ائ��ة
وأن األم�ي�ن ال�ع��ام امل��ذك��ور يتعرض
ل�ل�م�ض��اي�ق��ات م��ن أول أس �ب��وع من
تعيينه.
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الحمدان يقترح إنشاء مراكز
أعالف في  3مناطق

الحويلة :نرفض تطبيق البديل
االستراتيحي على القطاع النفطي
ي�ن�ب�غ��ي أن ي�ح�ظ��ى ب��ام �ت �ي��ازات أك�ث��ر
م ��ن ت �ل��ك امل � ��وج � ��ودة ن� �ظ ��را ل�لأخ �ط��ار
والضغوطات التي يالقونها في مقار
عملهم.
وق� � ��ال ال �ح ��وي �ل ��ة :ول � ��و ت ��م ال� �ت ��ذرع
ب ��ال � �ح ��ال ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ب �س �ب��ب
االن �خ �ف��اض ال �ح��اد ف��ي أس �ع��ار النفط
ي�م�ك��ن م �ع��ال �ج��ة ه ��ذا االن �خ �ف��اض من
خ �ل��ال وق � ��ف ال � �ه� ��در ف� ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
وتقليص املصروفات من دون املساس
بدخل وامتيازات املوظفني واملواطنني
م � ��ن أص� � �ح � ��اب ال� � ��دخ� � ��ول امل� � �ح � ��دودة
واملتوسطة وخ��اص��ة ف��ي أوج��ه الهدر
املتعلقة في ايجارات املقار الحكومية.
وتابع :تستأجر الدولة العديد من
امل�ب��ان��ي وال �ع �ق��ارات امل�م�ل��وك��ة ل�لإف��راد
ب� �غ ��رض ت �س �ك�ين االدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة
وال �ه �ي �ئ��ات وامل ��راف ��ق ال�ح�ك��وم�ي��ة مما
يكلف ال��دول��ة م�ب��ال��غ ط��ائ�ل��ة يمكن أن
تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة
للوزارة كذلك يمكن معالجة التدهور

برلمان

وطالب طنا إفادته باآلتي:
ت��زوي��دي ب �ق��رار إع�ف��ائ��ه ان صح
ذلك.
ما نوع املضايقات التي تعرض
لها د .أحمد عقلة العنزي؟

ما سبب إعفائه من منصبه؟
ما اإلج ��راءات التي اتخذتموها
لعودته إلى مركز عمله السابق في
منظمة االي�س�ي�س�ك��و ال�ت��ي أش��ادت
بعمله أيضا؟

محمد طنا
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أكد لـ «الدستور» أن أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة ولكن من أخطأ طبقت عليه العقوبات

الجيران :على األغلبية تصحيح المفاهيم

التشريعات التي أقرها المجلس الحالي إيجابية وتصب في صالح الشعب
كشف النائب د .عبدالرحمن
الجيران أن ملف التجارة
والصناعة تحت الرقابة
مشيرا الى ان الوزير د.
يوسف العلي اخفق في اكثر
من ملف مؤكدا انه في حال
عدم تالفي هذه االخفاقات
فانه سيقدم استجوابا
للوزير العلي.
واضاف الجيران في حوار
خاص لـ «الدستور» ان الوزير
العلي متخوف ويعمل الف
حساب للمتنفذين وهذا
ال يعبر عن انه جاد بالمضي
قدما لجعل الكويت مركزا
ماليا وتجاريا عالميا.
وفيما وصف الجيران البديل
االستراتيجي بأنه مشروع
وطني بامتياز اوضح اننا لن
نصل بعد الى مستوى من
الثقافة العامة لتطبيقه
وبالتالي سيفشل فشال
ذريعا.
وعن تصنيف حزب اهلل
على قائمة اإلرهاب ،اعتبر
الجيران انه مستحق ويرى
انه تأخر كثيرا كاشفا عن
إعداد قانون خاص بجماعة
حزب اهلل االرهابي موضحا
انه اآلن في مرحلة الصياغة
وسيقدم فور االنتهاء
منه.
وبشأن مشاركة االغلبية
في االنتخابات المقبلة قال
الجيران :على االغلبية ان تغير
من مفاهيمها المغلوطة
قبل خوضهم االنتخابات
المقبلة حتى يكون لهم
قبول في الساحة الكويتية.
وفيما يلي نص الحوار:

 م��ا تقييمك ألداء م�ج�ل��س االم��ةخالل الفصل التشريعي الحالي؟
• ل ��و رس �م �ن��ا رس� �م ��ا ب�ي��ان�ي��ا
للخط ال ��ذي يسير ف�ي��ه املجلس
ال� �ح ��ال ��ي ف �ل�ا ن� �ق ��ول ان � ��ه أف �ض��ل
م� � �ج� � �ل � ��س ع � ��اي� � �ش� � �ت � ��ه ال� � �ح� � �ي � ��اة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ول �ي��س ضعيفا فهو
ي��أخ��ذ م��وق�ع��ا م�ت��وس�ط��ا ان ك��ان
من حيث التشريع او الرقابة فقد
شهد الكثير م��ن االس�ت�ج��واب��ات
والعديد من التشريعات.
 م ��ا ت�ق�ي�ي�م��ك ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��يأقرها مجلس االمة هل بالفعل تصب
ف��ي ص��ال��ح امل��واط �ن�ين ام ان بعضها
يصب في صالح أجندة خاصة؟
• فيما يخص التشريعات التي
ت��دور ح��ول امل�ش��روع��ات الحيوية
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ف �ه��ذه
كلها إيجابية وتصب ف��ي صالح
الشعب ولكن التحدي االكبر ليس
ف��ي إق��رار التشريعات م��ن مجلس
االم ��ة ول �ك��ن امل�س��ؤول�ي��ة ت�ق��ع على
عاتق الحكومة من خالل التوقيت
ال � � � � ��ذي س� �ت� �ن� �ج ��ز ف � �ي� ��ه ال �ل�ائ � �ح ��ة
التنفيذية ل�ه��ذه امل �ش��اري��ع ومتى
ستطبق على أرض الواقع.

النائب د .عبدالرحمن الجيران

دماء جديدة
 ملاذا تتأخر الحكومة في اصداراللوائح التنفيذية للقوانني علما انها
تكون قد وافقت عليها في املجلس؟
• ه �ن ��اك ع� ��دة أس� �ب ��اب ت�ع�ي��ق
ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن ان� �ج ��از ال �ل��وائ��ح
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وأول� � � �ه � � ��ا ت � �س� ��ارع
األول��وي��ات م��ن فترة ألخ��رى كما
ان ال�ط��اق��م ال�ف�ن��ي وامل�ه�ن��ي ال��ذي
يستعني به مجلس الوزراء يجب
إع��ادة النظر فيه م��رة أخ��رى ألن
ال�ل�ج��ان ال�ف�ن�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ملجلس
الوزراء غير قادرة على استيعاب
هذا الكم الكبير من التشريعات
وان �ج��از ال�ل��وائ��ح التنفيذية لها
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل� ��ك ف �ي �ج��ب زي� ��ادة
هذه الكوادر من اصحاب الكفاءة
وضخ الدماء الجديدة من حملة
التخصصات الفنية املهنية في
الجهاز الحكومي للعمل بوتيرة
اسرع النجاز اللوائح التنفيذية
للمشاريع.
 افهم من كالمك انك تحث الكوادرالقديمة على التقاعد؟
• ان��ا ادع ��و لتطبيق القانون
ومن ينطبق عليه قانون التقاعد
فليتقاعد وم��ن أمضى  30عاما
ف��ي ال �خ��دم��ة ي �ج��ب ان ي�س�ت��ري��ح
وإف � � � �س� � � ��اح امل� � � �ج � � ��ال ل� �ل� �ط ��اق ��ات

ال �ش �ب��اب �ي��ة ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى خ��دم��ة
وط�ن�ه��م ،وإذا ك��ان م�س�ت�ش��ارا او
وك �ي�لا او غ �ي��ره اس�ت�ن�ف��د ال�ف�ت��رة
امل�س�م��وح��ة ل��ه عليه ان يستقيل
م��ع ام�ك��ان�ي��ة االس�ت�ئ�ن��اس ب��رأي��ه
باعتباره من اصحاب الخبرات
ول�ك��ن ي�ج��ب أال ي�ك��ون شخصية
فاعلة ورئيسية.
 العديد من القوانني املوجودة فياللجنة التشريعية لم يتم بحثها على
الرغم من انها صنفت كأولوية للجنة
هل يمكن اطالعنا على سبب التأخير
باعتبارك عضوا فيها؟
• ن �ع��م ي ��وج ��د م �ج �م��وع��ة م��ن
ال� �ق ��وان�ي�ن امل ��رك ��ون ��ة ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية مثل االتفاقية االمنية
الخليجية وتعديالت على قانون
الجزاء وقانون استقالل القضاء
وغيرها من القوانني ،ونحن في
اللجنة عرضنا هذه املشكلة على
رئيس اللجنة ودع��ون��اه للبحث
ف��ي آل�ي��ة ع�م��ل اللجنة والطريقة
ال �ت��ي ت �ق��دم ف�ي�ه��ا ال �ق��وان�ي�ن ألن��ه
بالفعل هناك قوانني من حقها ان
تقدم ون��رى أنها تؤخر وقوانني
ي�ج��ب ت��أخ�ي��ره��ا ن��رى ان�ه��ا تقدم
على سواها وأرغب في التوضيح
ان ال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة ل�ل�ق��وان�ين
م�ج �ه��ول��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��ي وط�ل�ب��ت
م ��ن رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ان ي�خ��اط��ب

االمانة العامة للمجلس ويطلب
م�ن�ه��ا ع ��رض ال � ��دورة املستندية
ل �ل �ق��وان�ي�ن ف ��ي م � �م ��رات امل �ج �ل��س
ل �ي �ع��رف ك ��ل ن��ائ��ب اي ��ن ال �ق��ان��ون
الذي تقدم به واين اصبح ومتى
سيعرض على اللجنة ،فكل هذه
االمور مجهولة.
أولويات المواطنين
 إذا م��ا دور لجنة االول��وي��ات فيهذه الحالة؟
• لالمانة ل �ج �ن��ة االول ��وي ��ات
ان � ��ا ع��ارض �ت �ه��ا م �ن��ذ ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
الن وج ��وده ��ا ت�ح�ص�ي��ل ح��اص��ل
ل��وج��ود ل �ج��ان م�ه�ن�ي��ة مختصة
وال يوجد داع ملثل ه��ذه اللجنة
ف �ض�لا ع��ن ه ��ذا رئ �ي��س امل�ج�ل��س
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �م��ل اس �ت �ف �ت��اء
ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
وع��رف��ت م��ا اول ��وي ��ات امل��واط�ن�ين
ون�ح��ن نسير بخطى ج�ي��دة في
هذا الصدد .وهناك من يقول ان
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات دوره� ��ا تنظم
القوانني ف��ي ك��ل فترة وان��ا اق��ول
ان��ه ال ت��وج��د شفافية ف��ي تقديم
ال � �ق� ��وان�ي��ن وأت � �م � �ن� ��ى م � ��ن ل �ج �ن��ة
االول� ��وي� ��ات ب �م��ا ان �ه��ا ام ��ر واق ��ع
ان ت �ش��رف وب�ش�ك��ل ش �ف��اف على
ال �ق��وان�ين واط �ل�اع ال�ج�م�ي��ع على
دورتها املستندية.

 أق� � � � ��ر امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � �ع� � ��دي� � ��د م��نال �ت �ش��ري �ع��ات ال �خ��اص��ة ف ��ي ال�ق�ض�ي��ة
االسكانية فهل ترى ان هذا امللف في
طريقة إلى الحل؟
• ال ش � ��ك ف � ��ي ذل� � � ��ك ،ف��امل �ل��ف
االسكاني من االمور التي تحسب
مل�ج�ل��س االم ��ة ول��وزي��ر االس �ك��ان
ياسر اب��ل وهناك ام��ور اخ��رى ال
يعرفها ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وه��ي
ان امل�ل��ف االس�ك��ان��ي ليس مجرد
ت � ��وزي � ��ع وح � � � ��دات ع� �ل ��ى االرض
وانما هي التزامات وعمل مضن،
والجهد ال��ذي تقوم به املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل��راع�ي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة جهد
تشكر عليه وعليها ب��ذل املزيد
م ��ن ال �ج �ه��د ل�ل�إي� �ف ��اء ب �ت �ع �ه��دات
الوزير.
 كنت من أشد املعارضني للطعنعلى قانون منع االختالط واستنكرت
تجاهل وزي��ر التربية لحكم املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة م��ا م��وق�ف��ك ل��و ل��م يطبق
القانون فهل يمكن ان يصل ذلك إلى
تقديم استجواب؟
• م� � � � � � ��ن خ � � � �ل � � � ��ال ت � �ت � �ب � �ع � ��ي
لتصريحات وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ب��در
العيسى فقد كانت ايجابية وهو
مع حكم املحكمة الدستورية في
ال�ف�ص��ل ب�ين ال�ف�ص��ول ال��دراس�ي��ة
وأي �ض��ا ج��ام �ع��ة ال �ش��دادي��ة االن
مقامة على ه��ذا االس ��اس مبنى
ل �ل �ب �ن�ين وم �ب �ن��ى ل �ل �ب �ن��ات ول �ك��ن
ه � �ن� ��اك اس � �ت � �ث � �ن� ��اءات ت� �ق ��ع ع�ل��ى
ال��واق��ع العملي ل�ل�ي��وم ال��دراس��ي
ف�ه��ذه االس�ت�ث�ن��اءات تحصل في
أغ �ل ��ب دول ال �ع��ال��م وه � ��ذا ل�ي��س
األصل ألن االصل هو الفصل بني
االناث والذكور.
ضبط األسعار
 إلى اآلن لم تعلن الحكومة بشكلرس �م��ي ع��ن خطتها مل�ع��ال�ج��ة العجز
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ب��رأي��ك ه��ل اس�ت�ج��اب��ت
الحكومة لرؤى النواب بعدم املساس
بجيب املواطن ذوي الدخل املحدود؟
• ف ��ي ت �ق��دي��ري ان ال�ح�ك��وم��ة
اك � � ��دت اك � �ث� ��ر م� ��ن م� � ��رة ان دخ ��ل
املواطن البسيط لن يمس ولكن
هذا االمر يحتاج إلى دقة وال شك
ان االسعار سترتفع في قطاعات
املجتمع وعلى الحكومة دراس��ة
امكانية ضبط االسعار ،واتوقع
ان ال�ح�ك��وم��ة ل��ن ت�س�ت�ط�ي��ع فعل
ه��ذا ب��دل�ي��ل ان ال�ح�ك��وم��ة وع��دت
منذ ح��وال��ي ال�ع��ام عندما رفعت
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المغلوطة قبل خوضهم االنتخابات

من أمضى  30عاما في الخدمة عليه أن يتقاعد إلفساح المجال للطاقات الشبابية
تتمة المنشور ص10

سعر الكيروسني انها ستضبط
االسعار ولكن هذا لم يحصل.
 انتشر م��ؤخ��را تصريح ل��وزي��رةمصرية تشكر فيه الكويت على منح
مصر  800مليون دينار ،فما رأيكم
في استمرار املنح الخارجية رغم ما
تعانيه الدولة من عجز مالي؟
• ان استمرار املنح الخارجية
غ��ال�ب��ا م��ا ي �ك��ون ض�م��ن ات�ف��اق��ات
مبرمة مع الدول في وقت سابق
وألجهزة وهياكل مالية أنشئت
ف ��ي ال �ك��وي��ت ب �م��راس �ي��م ق��وان�ي�ن
وبالتالي هذا استمرار لسياسة
ق ��ائ �م ��ة ون� �ح ��ن ال ن �س �ت �ط �ي��ع ان
ن �ع �م��ل ح �ي ��ال ذل� ��ك ش �ي �ئ��ا ول �ك��ن
ن��رج��و ادراج �ه��ا ضمن امليزانية
ل �ك ��ي ن� �ع ��رف ن �ح ��ن ب � ��أي ات �ج ��اه
نسير ،وهذا حق سيادي للدولة
ي�ق��رره ص��اح��ب السمو وتحكمه
املصالح العليا للكويت كما ان
الكويت ملزمة بمساعدة البلدان
ال�ع��رب�ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة وال نملك
ح �ي��ال �ه��ا إال ان ن�ن�ظ�م�ه��ا بشكل
افضل.
البديل االستراتيجي
 إل ��ى اي ��ن وص ��ل ق��ان��ون ال�ب��دي��لاالس�ت��رات�ي�ج��ي وه��ل ت��رى ان ال��وق��ت
ال �ح ��ال ��ي م �ن��اس��ب إلق� � � ��راره خ��اص��ة
في ظل املقترحات الحكومية برفع
بعض الدعوم؟
• ال� � �ب � ��دي � ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي
م �ش��روع وط�ن��ي ب��ام�ت�ي��از ولكن
ال أرى اننا وصلنا إلى مستوى
م ��ن ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��ام��ة لتطبيقه
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت �ط �ب �ي �ق��ه س�ي�ف�ش��ل
فشال ذريعا ألنه يجب ان يسبق
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ب��رام��ج
مبادرات تمهد للبديل ولكن ان
ننتقل من واق��ع سيئ مترد في
نظام الخدمة املدنية إلى البديل
م��ن دون تمهيد سيكون سببا
في الفشل وسقوطه.
 قضية البدون عالقة منذ سنواتفهل ه�ن��اك أم��ل لحل ه��ذه القضية؟
ومل� ��اذا ال ي�ت��م ال� ��زام ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��دد
معني لتجنيسهم؟
• ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي خ��رج��ت
ف � � ��ي امل � �ج � �ل � ��س م � � ��ؤخ � � ��را الق � ��ت
اج� � �م � ��اع � ��ا م� � ��ن ال� � � �ن � � ��واب وه� ��ي
م �س �ت �ح �ق��ة وف �ي �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
االنصاف للبدون وفيما يخص
إلزام الحكومة بعدد معني فهذا
ي �خ �ض��ع مل �ع��اي �ي��ر م��وض��وع �ي��ة
وق � � � ��درات ف �ن �ي��ة ن �ح ��ن ال ن�م�ل��ك

الجيران متحدثا في إحدى الجلسات السابقة

ح �ي��ال �ه��ا ام � ��را ول� �ك ��ن ي �م �ك��ن ان
نوصي ونحث الحكومة.
 ل��ك ان �ت �ق��ادات ع �ل��ى اداء وزي��رالتجارة والصناعة د .يوسف العلي
فهل يمكن ان تقدم استجوابا ضده
خالل الفترة املقبلة؟
• إل � ��ى االن م� �ل ��ف ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة م �ح��ل ب �ح��ث ل ��دي،
وال� ��وزي� ��ر ح �س��ب م ��ا ي �ظ �ه��ر لي
م�ت�خ��وف وم �ت��ردد وي�ع�م��ل ال��ف
ح� �س ��اب ل �ل �م �ت �ن �ف��ذي��ن وه � � ��ذا ال
يعبر انه جاد باملضي بالكويت
ل�ت�ك��ون م��رك��زا م��ال�ي��ا وت�ج��اري��ا
ع��امل �ي��ا وأرى ان ع�ل�ي��ه تطبيق
القانون وان يكون اداؤه شفافا
اك�ث��ر بدليل ان��ه اخ�ف��ق ف��ي اكثر
من ملف وأمل انه يتالفى هذه
االخفاقات في االيام املقبلة ،وال
زل ��ت ع��اك �ف��ا ع �ل��ى دراس � ��ة ملف
التجارة و الصناعة.
 ف ��ي ح� ��ال ل ��م ت �ل��ق ت �ج��اوب��ا منالوزير؟
• حينها س��أق��دم استجوابا
ب � �ع� ��د ت � �ق� ��دي� ��م م � �ج � �م� ��وع� ��ة م��ن
االس� �ئ� �ل ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وب �ع��ده��ا
سيكون االستجواب.
 م��ا رأي ��ك بتصنيف ح��زب اللهعلى قائمة االرهاب؟
• ه � ��ذا ال �ت �ص �ن �ي��ف مستحق
وان ك�ن��ت أرى ان��ه ت��أخ��ر كثيرا
ب�ع��د ت��دخ�لات ال �ح��زب ال�س��اف��رة
في جميع البلدان العربية وارى
وي �ج��ب ان ت�ل�ت��زم دول الخليج

ب� �م� �ض ��ام�ي�ن ه� � � ��ذا ال �ت �ص �ن �ي��ف
واإلجراءات من ترحيل وغيرها
م � ��ن االم � � � � ��ور ،خ� �ص ��وص ��ا ب �ع��د
ت ��وض ��ح ان� �ه ��م ي �ت �ب �ع��ون اي � ��ران
بشكل مباشر.
 م �ن��ذ زم� ��ن ون� �ح ��ن ن �س �م��ع ع��نبرنامج تطوير ال�ج��زر الكويتية وال
ن � ��راه ه ��ل ي �م �ك��ن ان ن �ق��ول ب��رن��ام��ج
التطوير يطبق عليه امل�ث��ل الكويتي
بيض الصعو نسمع به وال نراة؟
• اتصور انه تم حلحلة هذه
امل� �ل� �ف ��ات وص� �ح� �ي ��ح ان ق�ض�ي��ة
الجزر اسطوانة قديمة ولكنها
ال �ي��وم تشهد ت�ق��دم��ا خصوصا
ان ه ��ذا امل �ل��ف اص �ب��ح مستحقا
وسيعجل الكويت مقرا تجاريا
وماليا عامليا.
توحيد الجنسية
 م��ا رأي� ��ك ح ��ول م��ا ي �ت��ردد عنموضوع توحيد الجنسية الكويتية؟
• ال هذا مرفوض الن املجتمع
الكويتي يتكون من نسيج وهذا
ال�ن�س�ي��ج ل �ي��س ف ��ي اط� ��ار واح ��د
وح �س��ب ال�ت��رك�ي�ب��ة االجتماعية
واالعتبارات الثقافية فال يمكن
ت ��وح� �ي ��د ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وه��ذا ن�ظ��ام معمول فيه ف��ي كل
الدول خصوصا املتطورة.
 ما دورك��م كاعضاء مجلس أمةحيال االنتقادات التي وجهها ديوان
املحاسبة على اغلب وزارات الدولة؟
• ن �ح��ن ن �ج �ل��س م ��ع اع �ض��اء

ديوان املحاسبة ونستمع منهم
ل�لآل �ي��ات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي يمكن
من خاللها معالجة االختالالت
ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة وس �ت �ك��ون ه�ن��اك
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات اخ� � � ��رى ل� �ل� �خ ��روج
بتوافق بني مجلس االمة ولجنة
امل �ي��زان �ي��ات ح �ت��ى ن �ق��دم ت�ق��ري��را
مفصال للحكومة.
 ع� � ��دد م � ��ن أع � �ض � ��اء االغ �ل �ب �ي��ةاملقاطعة أب��دت رغبتها في املشاركة
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس االم ��ة املقبلة
فما الرسالة التي توجهها لهم؟
• رسالتي لألغلبية ان تغير
م� ��ن م �ف��اه �ي �م �ه��ا خ �ص��وص��ا ان
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ف��اه �ي��م م��وج��ودة
ل � ��دى ه � ��ذه االغ �ل �ب �ي ��ة م �غ �ل��وط��ة
وأت� �م� �ن ��ى ت �ص �ح �ي �ح �ه��ا وم �ن �ه��ا
اوال االنتقال من مفهوم الندية
إل ��ى م �ف �ه��وم امل �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة
واالن� �ت� �ق ��ال م ��ن م �ف �ه��وم ت�ص�ي��د
االخ �ط��اء إل ��ى م�ف�ه��وم االص�ل�اح
ال� � ��داخ � � �ل� � ��ي ح � �ي � ��ث ان ت �ص �ي��د
االخ �ط��اء نتيجته قليلة مقابل
االص � � �ل � ��اح ال � ��داخ� � �ل � ��ي وأي � �ض� ��ا
االن �ت �ق��ال م ��ن م �ف �ه��وم ال�ت�ه��وي��ل
والبهرجة االعالمية إلى مفهوم
ان� �ك ��ار ال� � ��ذات واالت � �ج� ��اه ص��وب
ال� �ع� �م ��ل ال � �ج� ��اد وه � � ��ذه ال �ن �ق��اط
الثالث إذا رك��زوا عليها االخوة
في االغلبية سيكون لهم قبول
ف ��ي ال �س��اح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وي�ج��ب
ان ي�ص�ح�ح��وا م�ف��اه�ي�م�ه��م قبل
خوضهم لالنتخابات املقبلة.

المصالحة الوطنية
 ه � ��ل ت �ش �ج ��ع ع� �ل ��ى امل �ص��ال �ح��ةالوطنية؟
• ل� � �ي � ��س ل � ��دي� � �ن � ��ا خ� �ص ��وم ��ة
م ��ع اح� ��د الن االب � � ��واب م�ف�ت��وح��ة
وسياسة تكميم االف��واه والكبت
ل �ي �س��ت م ��وج ��ودة ل��دي �ن��ا ون�ح��ن
ل �س �ن��ا ف ��ي دول � ��ة ب��ول�ي�س�ي��ة ول��و
ت��وج��د خ �ص��وم��ة ل �ك��ان ال �ف��رق��اء
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ون ف� � ��ي ال � �س � �ج ��ون
وامل� �ع� �ت� �ق�ل�ات ول � �ك� ��ن م � ��ن أخ �ط��أ
ط �ب �ق��ت ع �ل �ي��ه ال �ع �ق ��وب ��ات وه ��ذا
يشمل الكبير والصغير.
 ما اهمية مدينة الحرير؟• م � �ش � ��روع ض� �خ ��م وط� �م ��وح
وس�ي�ن�ق��ل ال �ك��وي��ت ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة
ولكن على ضوء االمكانات وعلى
ضوء التعاطي مع مشاريع كانت
اق ��ل م��ن ه ��ذا امل �ش��روع م��ن حيث
ال�ت�ك�ل�ف��ة وامل � � ��ردود ف �ق��د اخ�ف�ق�ن��ا
فيها ولآلن ما زالت هناك فجوة
بيننا وبني مدينة الحرير.
 الحكومة احيانا تعلن عن اموروت �ت��راج��ع ع�ن�ه��ا ب �ع��د م�ث�ل�م��ا حصل
في ملف العالج بالخارج أال ت��رى ان
م��ن م�ث��ل ه ��ذه االج� � ��راءات الحكومية
متسرعة وتحرج النواب أمام الشارع؟
• ن � �ع� ��م ه � � � ��ذا م� � ��ن ال� �ت� �خ� �ب ��ط
الحكومي فأحيانا تتخذ ق��رارا
باتجاه وتتراجع عنه إذا وجدت
ردة ف �ع��ل وه� � ��ذا دل� �ي ��ل ع �ل��ى ان
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� �ي ��س ل ��دي� �ه ��ا رؤي � ��ة
واض� �ح ��ة ش��ام �ل��ة م�ت�ك��ام�ل��ة كما
ان هذا يحرج النواب الن بعض
ال� �ن ��واب ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى ت�م��ري��ر
ب� �ع ��ض ال � �خ� ��دم� ��ات ل �ل �م��واط �ن�ين
ووق �ف �ه��ا او تقليصها سيشكل
ضغطا شعبيا على النواب ومن
قبل قواعد النواب االنتخابية.

تصريحات العيسى
عن حكم
الدستورية بشأن
منع االختالط
إيجابية
الحكومة لم
تستطع ضبط
ومراقبة األسعار
المنح الخارجية حق
سيادي للكويت
يقرره صاحب
السمو وتحكمه
المصالح العليا
للدولة
الكويت ملزمة
بمساعدة
البلدان العربية
واإلسالمية
البديل االستراتيجي
مشروع وطني
بامتياز ولكن
تطبيقه سيفشل
توصيات البدون
الصادرة عن
المجلس مؤخرا
مستحقة وفيها
الكثير من اإلنصاف
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

تراخي وزارة التعليم العالي
في متابعة الديون المستحقة للحكومة
مخالفات في
المناقصة الخاصة
بتوفير الخدمات
االستشارية
وخدمات الدعم
الفني في مجال
تكنولوجيا
المعلومات لديوان
الوزارة

في الحلقة الحادية عشرة من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تستكمل
«الدستور» نشر بيانات الحساب الختامي لوزارتي
التربية والتعليم العالي والصحة والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014
مبنى وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي
أورد دي��وان املحاسبة اهم بيانات
ال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وامل �ل�اح � �ظ ��ات
التي اس�ف��رت عنها فحص ومراجعة
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات وح � �س � ��اب � ��ات وس� �ج�ل�ات
وش� � ��ؤون ال �ت��وظ��ف ل � �ل� ��وزارة وك��ذل��ك
ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
للسنة املالية  2015/2014حيث بلغت
امل�ص��روف��ات التقديرية 368.993.000
م�ل�ي��ون دي �ن��ار فيما بلغت االي� ��رادات
 247.000ألف دينار .
أوال :بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض ��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل� �ل ��وزارة زي � ��ادة االي � ��رادات
املحصلة للسنة املالية 2015/2014
ع��ن امل�ق��در ب�م��ا جملته 156.322.000
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي وب �ن �س �ب��ة .٪ 63.3
وان � �خ � �ف � ��اض االي � � � � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة
ب ��ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع��ن
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013بنسبة
 ٪ 47.7وب ��زي ��ادة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2013/2012بنسبة  ٪ 122.0وبلغ
ال��وف��ر ب��امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ع��ن امل�ع�ت�م��د ما
ج �م �ل �ت��ه  39.376.398.000دي� �ن ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا وب �ن �س �ب��ة  ٪ 10.7وزي � ��ادة
مصروفات السنة املالية 2015/2014
ع ��ن م �ص ��روف ��ات ال �س �ن �ت�ين امل��ال�ي�ت�ين
 2013/2012و  2014/2013وبنسبة
 ٪ 52.3و ٪ 26.0على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة الحساب
الختامي للوزارة
 االمانات مبالغ تحت التسوية:الحظ الديوان ظهور رصيد حساب

االم ��ان ��ات م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال �ت �س��وي��ة م
دين بما جملته  302.229.000دينار
ك��وي �ت��ي ب �ع �ك��س ط �ب �ي �ع �ت��ه ال��دائ �ن��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م وزارة امل��ال �ي��ة
رق� ��م  5ل �س �ن��ة  1998ب� �ش ��أن ال��دل �ي��ل
النمطي املوحد للحسابات للجهات
الحكومية.
 العهد مبالغ تحت التحصيل:ك�م��ا الح��ظ ال��دي��وان ت�ض�خ��م رصيد
حساب الهد مبالغ تحت التحصيل
البالغ جملته  8.965.495.000دينارا
ك��وي �ت �ي��ا ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ب �س �ب��ب ض �ع��ف ن�ظ��ام
الرقابة الداخلية.
ثالثا  -حسابات وسجالت الوزارة:
 ع��دم ال��رد على مكاتبات دي��وانامل �ح��اس �ب��ة م ��ا ي �ع��د م �خ��ال �ف��ة م��ال�ي��ة
طبقا للمادة  7/52من قانون انشائه
رق ��م ( )30ل�س�ن��ة  1964وت�ع��دي�لات��ه.
ول ��م ت �ق��م ال � � ��وزارة ب ��ال ��رد ع �ل��ى ه��ذه
املالحظة.
 وف��ي ش��أن ال�ج��ام�ع��ات الخاصةف �ق��د الح ��ظ ال ��دي ��وان اس �ت �م��رار ع��دم
جاهزية بعض الجامعات الخاصة
ف��ي ان �ش��اء واس �ت �ك �م��ال تجهيزاتها
ت�م�ه�ي��دا مل �م��ارس��ة ن�ش��اط�ه��ا نتيجة
ل�ت��راخ�ي�ه��ا ف��ي ذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م من
ص ��دور م��راس�ي��م ان�ش��ائ�ه��ا م�ن��ذ م��دة
طويلة ترجع بعضها الى عام .2005
وأف��ادت ال��وزارة بأنها أرفقت عقود
االي �ج ��ار امل �ب��رم��ة ب�ي�ن وزارة امل��ال�ي��ة
 ادارة ام �ل�اك ال ��دول ��ة وال �ج��ام �ع��اتوال� �ك� �ل� �ي ��ات م �ت �ض �م �ن��ة م � ��دة ت�ن�ف�ي��ذ
وت �ص �م �ي��م ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم ب �م��راح �ل��ه
الثالث عدا الكلية الجامعية لإلدارة

ف��ي الكويت والكلية البريطانية لم
يتم التوقيع على العقد معهما.
م��آخ��ذ ش��اب��ت األع� �م ��ال االداري� � ��ة
واملالية للمكاتب الثقافية بالخارج
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم ق� �ي ��ام ال � � ��وزارةب� � ��ات � � �خ� � ��اذ االج � � � � � � � � � � ��راءات ال � � �ج � � ��ادة
لالستفادة م��ن االع�ت�م��ادات املدرجة
بميزانيتها خ�لال ال�س�ن��وات املالية
م��ن  2011/2010حتى 2015/2014
ل �ش��راء ع �ق��ارات الس�ت�خ��دام�ه��ا م�ق��ار
للمكاتب الثقافية بالخارج ما ترتب
عليه االستمرار في إدراج اعتمادات
م��ال �ي��ة الس �ت �ئ �ج��ار ت �ل��ك امل� �ق ��ار ب�م��ا
ي �ق��ارب  2.008.725/000د.ك خ�لال
ت �ل ��ك ال � �س � �ن� ��وات .وأف � � � ��ادت ال� � � ��وزارة
بأنه ك��ان لديها م�ش��روع��ان (دب�ل��ن -
بيروت) ونظرا لطول االج ��راءات لم
يتم تنفيذ الشراء لهذه املكاتب.
 ع ��دم ت�ح�ص�ي��ل امل �ب��ال��غ امل �ق �ي��دةع �ل ��ي رؤس� � � ��اء امل� �ك ��ات ��ب وامل �ل �ح �ق�ي�ن
ال � �ث � �ق ��اف � �ي �ي�ن ال � �ب � ��ال � ��غ ع� � � � ��ددم ()53
وامل �ت��رت �ب��ة ع ��ن ال� �ص ��رف دون وج��ه
ح� ��ق ل� �ت� �ج ��اوز ال �ت �ع �ل �ي �م��ات امل��ال �ي��ة
وامل��دورة منذ سنوات مالية سابقة
بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته
 215.733/000د.ك .وأف��ادت ال��وزارة
بأنه تم تحصيل بعض هذه املبالغ
وأن � �ه� ��ا ت � �ق ��وم ب �م �خ��اط �ب��ة امل �ك��ات��ب
الثقافية لتحصيل تلك الديون حيث
ان صرف الرواتب يكون عن طريقها.
 ارت � � �ف� � ��اع ق� �ي� �م ��ة اي� � �ج � ��ار س �ك��نامللحقني الثقافيني في لندن مقارنة
ب��إي �ج��ار س �ك��ن اع� �ض ��اء ال �ب �ع �ث��ة في
س � �ف� ��ارة دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت رغ � ��م ان �ه��م
ب �ن �ف��س م ��وق ��ع ال �ع �م��ل ح �ي��ث ب�ل�غ��ت
 84.960/000د.ك سنويا.

 اس �ت �م��رار امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي فيل � ��وس ان �ج �ل��س ب �ت �ح �م �ي��ل م �ي��زان �ي��ة
ال � � ��وزارة اع �ب ��اء م��ال �ي��ة ت�م�ث��ل ال �ف��رق
ف��ي ق�ي�م��ة ت��أج�ي��ر م�س�ك��ن للملحقني
ال �ث �ق��اف �ي�ين ب �م��دي �ن��ة ل� ��وس ان�ج�ل��س
نتيجة عدم التقيد بالقرار ال��وزاري
رق� � ��م ( )40ل �س �ن��ة  .2007وأف � � ��ادت
ال��وزارة بأنه تم تغيير سكن رئيس
املكتب الثقافي الى سكن اخر جديد
وت��م مرعاة ما ورد بالقرار ال��وزاري
امل �ش��ار ال �ي��ه م��ن ح �ي��ث ع ��دد ال �غ��رف
أم ��ا س �ك��ن امل �ل �ح��ق ال �ث �ق��اف��ي ف �ق��د تم
مخاطبة املكتب وذلك لتغيير السكن
وأف��اد بأن الوحدات السكنية والتي
ت�ك��ون على شكل م�ن��ازل ي�ك��ون عدد
الغرف فيها اكثر من اثنتني بسبب
وج��ود غرفة للخادمة وغرفة مكتب
وغرفة تخزين.
م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت االع� � �م � ��ال امل��ال �ي��ة
واالدارية منها:
 ص � � ��رف م � �ك� ��اف� ��آت اج �ت �م��اع �ي��ةغ � �ي� ��ر م �س �ت �ح �ق ��ة ل� �ب� �ع ��ض ال �ط �ل �ب��ة
امل�ب�ت�ع�ث�ين داخ ��ل دول ��ة ال �ك��وي��ت في
الجامعات الخاصة باملخالفة للقرار
ال��وزاري رقم  221لسنة  2011بشأن
ص��رف امل �ك��اف��أة االج�ت�م��اع�ي��ة لطلبة
ال�ج��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات ال�خ��اص��ة بلغ
م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م ��ا جملته
 508.456دينارا كويتيا.
واف � � � � ��ادت ال � � � � � ��وزارة ب� ��أن� ��ه س �ي �ت��م
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب� �ي��ن االم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للجامعات الخاصة وادارة الشؤون
امل��ال �ي��ة ب� ��ال� ��وزارة ل�ت�ح�ص�ي��ل م ��ا تم
صرفه دون وجه حق.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت امل�ن��اق�ص��ة رق ��م 1لسنة  2009بشأن توفير الخدمات

االستشارية وخ��دم��ات الدعم الفني
التخصصي في مجال تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ل��دي��وان ال � ��وزارة بمبلغ
 312.840 /000دينارا كويتيا وملدة
 3سنوات ومنها:
 ع � ��دم ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى م��واف �ق��ةدي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ب �ق��ة الب � ��رام
امل �ل �ح��ق رق � ��م  3ب��امل �خ��ال �ف��ة الح �ك��ام
امل��ادت�ين  13و 14م��ن ق��ان��ون انشائه
رقم  30لسنة  1964وتعديالته حيث
اف ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه ج��ار التحقيق
بشأن هذا العقد وسوف يتم موافاة
الديوان بالنتيجة.
 ع � � ��دم االس� � � �ت � � ��دالل ع � �ل ��ى ق� �ي ��امالشركة بتدريب كوادر فنية كويتية
م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ب� ��ال� ��وزارة ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ل�م��ادت�ين  23و 39م��ن ب �ن��ود العقد
ح �ي��ث اف � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه ل ��م يتم
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� � � ��ذا ال � �ب � �ن� ��د ح � �ي� ��ث ي� �ق ��وم
املستشارون بنقل خبراتهم للفنيني
الكويتيني املكلفني بالعمل معهم.
 عدم فرض غرامة عن عدم توفيرالشركة العنصر الكويتي حسب ما
نصت عليه امل��ادة  19من العقد منذ
ب��داي��ة ال�ع�ق��د وح �ت��ى 2011 /3 /28
باملخالفة للمادة  41من العقد حيث
اف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ل��م يتم تطبيق
الغرامة املالية على الشركة.
 - 9ت��أخ��ر ال� � ��وزارة ف��ي متابعة
ح��ال��ة اح ��د ال�ط�ل�ب��ة ال ��دارس�ي�ن في
دب� �ل ��ن م ��ا ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه م��دي��ون �ي��ة
ب �ق �ي �م��ة  120.783 /000دي � �ن ��ارا
كويتيا باملخالفة ل�ق��واع��د تنفيذ
امليزانية وافادت الوزارة بأن تأخر
ادارة ال �ب �ع �ث��ات ب ��امل ��راس�ل�ات ادى
ل�ل�ت��أخ��ر ف��ي امل �ط��ال �ب��ة ب��امل��دي��ون�ي��ة

وقد تم مخاطبة االدارة وهي جهة
االختصاص بموجب الكتاب رقم
و ت ع 4 /ب�ت��اري��خ 2015 /5 /21
لالفادة بهذا الشأن.
 - 10مآخذ شابت اعمال املعهد
العالي للفنون املسرحية :ومنها
اس �ت �م��رار ع ��دم م �ت��اب �ع��ة اج � ��راءات
ت��وص�ي��ل ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي الح��د
امل �ب��ان��ي ب��امل�ع�ه��د رغ ��م م� ��رور اك�ث��ر
م� ��ن ث� �ل��اث س � �ن� ��وات ع� �ل ��ى ت ��اري ��خ
االس � �ت �ل�ام وف � � ��ادا امل �ع �ه��د ب�ق�ي��ام��ه
بمخاطبة ال ��وزارة بشأن توصيل
التيار الكهربائي بموجب كتابه
امل � � ��ؤرخ  2014 /8 /4ك �م��ا ق��ام��ت
ال ��وزارة بمخاطبة وزارة االشغال
العامة بتاريخ  2014 / 8 /17بهذا
الخصوص.
 استمرار ع��دم استغالل الصالةمتعددة االغ��راض في الغرض الذي
ان�ش�ئ��ت م��ن اج�ل��ه وال �ب��ال��غ تكلفتها
 225.000 /000دي� � �ن � ��ار ك��وي �ت��ي
ل� �ع ��دم ات � �م� ��ام ب� �ع ��ض ال �ت �ش �ط �ي �ب��ات
واستخدامها مخزنا مل��واد متنوعة
ومخالفات املعهد وافاد املعهد بأنه
تم االنتهاء من اعداد دراسة متكاملة
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن ال �ص��ال��ة امل �ت �ع��ددة
االغ� ��راض وس�ي�ت��م اس�ت�غ�لال�ه��ا على
الوجه االكمل.
 ع� � ��دم ق � �ي� ��ام ال� �ع� �م� �ي ��د ال �س ��اب ��قبتسليم م�ح��اض��ر االج �ت �م��اع��ات مع
رؤس��اء االق�س��ام وغيرهم على مدى
ارب ��ع س �ن��وات س��اب�ق��ة م��ا ق��د يترتب
ع �ل �ي��ه ق �ص��ور وخ �ل��ل ف ��ي ال �ج��وان��ب
االداري��ة على اعمال املعهد ول��م يتم
الرد على هذه املالحظة.
 ض� �ع ��ف ال � �ض � ��واب � ��ط امل �ت �ع �ل �ق��ةب � �م � �ع� ��ادل� ��ة ال � � �ش � � �ه� � ��ادات وت� �ح ��دي ��د
الجامعات من قبل الوزارة االمر الذي
ادى الى رفع العديد من القضايا بلغ
عددها  262قضية وتحمل الخزانة
ال�ع��ام��ة بقيمة التعويض للقضايا
التي ص��در بها حكم نهائي بلغ ما
امكن حصره منها ما جملته /000
 74.051دينارا كويتيا خالل خمس
س �ن��وات ح�ي��ث اف� ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه
م�ن��ذ ع��ام  2011ه �ن��اك رغ �ب��ة لوضع
الئ �ح��ة ل �ل �م �ع��ادالت وج � ��اري ال�ع�م��ل
بها وان هناك دراسة قانونية كاملة
ب�ش��أن القضايا امل��رف��وع��ة م��ن وعلى
ال� � � ��وزارة واس � �ب ��اب ال� �خ� �س ��ارة ل�ت�ل��ك
القضايا ،وقد تم تشكيل فريق عمل
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

التنسيق بين اإلدارات المختلفة لتحصيل
المكافآت التي صرفت من دون وجه حق
تتمة المنشور ص12
لدراسة املشاكل والعقبات الخاصة
بأسباب خسارة تلك القضايا.
 ع��دم ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ةل �ت�ل�اف ��ي م�ل�اح �ظ ��ة ال � ��دي � ��وان امل �ب �ل��غ
بموجب تقريره ال ��دوري ع��ن السنة
امل��ال �ي��ة  2014 /2013ب �ش��أن وج��ود
فرق بني االرصدة الدفترية بسجالت
ال��وزارة واالرص��دة الدفترية املقابلة
لها باملكاتب الثقافة لحساب العهد
 دفعات واعتمادات نقدية بالخارجوال �ب��ال��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا ما
ج �م �ل �ت��ه  7.588.191 /000دي� �ن ��ارا
كويتيا وافادت الوزارة انه ال يوجد
لديها اي ف��روق مالية وس��وف يتم
موافاتكم باألوراق الرسمية.
 ت� ��راخ� ��ي ال� � � � ��وزارة ف� ��ي م �ت��اب �ع��ةتحصيل الديون املستحقة للحكومة
مما ت��رت��ب عليه ت��دن��ي نسبة م��ا تم
ت �س��وي �ت��ه ح �ي��ث ب�ل �غ��ت  ٪ 0.38من
ج �م �ل��ة امل� �ب ��ال ��غ امل� �ق� �ي ��دة ب��ال �ح �س��اب
امل��ذك��ور وال�ب��ال�غ��ة 8.277.218 /000
دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ف ��ي 2014 /4 /1
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
رابعا :مالحظات شؤون التوظف
 املعهد العالي للفنون املسرحيةفقد الحظ الديوان ما يلي:
 ص ��رف روات � ��ب ل �ع �ض��وي هيئةال� �ت ��دري ��س دون ان ي �س �ن��د ال�ي�ه�م��ا
اع � �م� ��ال ت� ��دري� ��س ل� �ع ��دم ادراج� �ه� �م ��ا
ب��ال�ج��داول ال��دراس�ي��ة الق�س��ام املعهد
رغ��م تمتعهما ب�ك��ادر اع�ض��اء هيئة
التدريس مما حمل امليزانية اعباء
ب� �ل ��غ م � ��ا ام � �ك� ��ن ح � �ص� ��ره م� �ن� �ه ��ا م��ا
جملته  77.626 /000دينارا كويتيا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة  24ل �ل �م��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة  1979في
شأن الخدمة املدنية:
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت اع� �م ��ال ال �ج �ه��ازال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل�اع � �ت � �م ��اد االك� ��ادي � �م� ��ي
وض � �م ��ان ج� � ��ودة ال �ت �ع �ل �ي��م :وم �ن �ه��ا
ع ��دم اص � ��دار الئ �ح��ة داخ �ل �ي��ة تنظم
اعمال الجهاز رغ��م م��رور  4سنوات
ع �ل��ى ان �ش��ائ��ه ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة 9
من امل��رس��وم بقانون رق��م  417لسنة
.2010
ح�ي��ث اف � ��ادت ال� � ��وزارة ب ��أن ص��دور
ق ��رار م�ج�ل��س ادارة ال �ج �ه��از ال��وط�ن��ي
لالعتماد االك��ادي�م��ي وض�م��ان ج��ودة
ال �ت �ع �ل �ي ��م امل� � � � ��ؤرخ 2014 /12 /31
وامل� �ت� �ض� �م ��ن ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل��وض��ع
الئ � �ح� ��ة داخ � �ل � �ي� ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م االع � �م� ��ال

الوزارة لم
تستقطع المبالغ
الواجب خصمها
من مرتبات بعض
الموظفين عن
اإلجازات الممنوحة
لهم من دون راتب

لقطة ملبنى املعهد العالي للفنون املسرحية

واالج� � � � ��راءات ال �ت ��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا م�ج�ل��س
ادارة الجهاز الوطني وانتهت اللجنة
م��ن اع� ��داد امل �ط �ل��وب وس �ت �ع��رض على
مجلس االدارة ملناقشتها واعتمادها
ب��االج �ت �م��اع امل �ق �ب��ل ب �ت��اري��خ /6 /15
.2015
 عدم تفعيل اختصاصات مجلسادارة ال� �ج� �ه ��از ال ��وط� �ن ��ي لل��اع �ت �م��اد
االك��ادي �م��ي وض �م��ان ج� ��ودة التعليم
وال � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ال�س�ل�ط��ة ال�ع�ل�ي��ا ال�ت��ي
ت��دي��ر الجهاز واملشكل ب�ق��رار مجلس
الوزراء رقم  248لسنة  2013وذلك ملدة
ع��ام باملخالفة للمادة  7م��ن امل��رس��وم
رقم  417لسنة .2010
واف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب �ت �ع��ذر ان �ع �ق��اد
مجلس االدارة السابق بسبب استقالة
عدد من اعضاء املجلس وتأخر تعيني
قياديني للجهاز باالصالة (مدير عام
ونائب مدير عام) الى نهاية عام 2013
وان م�ج�ل��س االدارة ال �ح��ال��ي اجتمع
خمس م��رات في السنة املالية /2014
.2015
 - 3صرف املرتبات عن شهور عدة
بعد تعديل البيانات املستخرجة من
النظم اآللية املتكاملة للخدمة املدنية
واع � ��داد اس �ت �م��ارات ت�ح�ل�ي��ل ال��روات��ب
ال �ش �ه��ري��ة ب �ب �ي��ان��ات غ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة
لتغطية العجز ف��ي اع�ت�م��ادات بعض
االن��واع مما ترتب عليه بقاء ارص��دة
مدينة بحساب العهد  -دفعات نقدية
داخلية بلغت جملتها 427.740 /000
دي �ن��ارا كويتيا واف ��ادت ال ��وزارة بأنه
ج� ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ف �ن �ي��د ال �ف��روق��ات
تمهيدا لتسويتها خالل السنة املالية
.2016 /2015
 -م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ص � ��رف امل �ك��اف��آت

امل��ال �ي��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا :ص ��رف م�ك��اف��آت
مالية العضاء بعض اللجان الدائمة
(ل �ج �ن��ة امل� �ن ��ح وال �ب �ع �ث ��ات ال��داخ �ل �ي��ة
ول�ج�ن��ة االع �ت �م��اد االك��ادي �م��ي ولجنة
دراس� � � ��ة ال� �ط� �ل� �ب ��ات) دون ال �ح �ص��ول
على م��واف�ق��ة مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق� � ��م  28ل �س �ن��ة  2009ب�ل��غ
اجمالي م��ا امكن حصره منها /000
 72.235دينارا كويتيا.
وافادت الوزارة بأن الصرف تم بناء
على اع�ت�م��اد األم�ي�ن امل�س��اع��د لالمانة
العامة للجامعات الخاصة بال مانع
من الصرف ول��ن يتم مستقبال النظر
ألي معاملة غير مكتملة املستندات.
 ص ��رف م �ك��اف��آت ش�ه��ري��ة لبعضامل � ��وظ � �ف �ي��ن امل� � �ش � ��ارك �ي��ن م� � ��ن ج� �ه ��ات
ح�ك��وم�ي��ة اخ� ��رى ف��ي ع �ض��وي��ة بعض
ال �ل �ج ��ان ال �ت��اب �ع��ة ل � �ل � ��وزارة م ��ن دون
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ج�ه��ة ع�م�ل�ه��م االص�ل�ي��ة
ب � �ش� ��أن ت��رش �ي �ح �ه��م ل �ل �م �ش ��ارك ��ة ف��ي
اع� �م ��ال ت �ل��ك ال �ل �ج��ان م �م��ا ي �ش �ي��ر ال��ى
ضعف الرقابة على ص��رف اي مبالغ
عن مشاركتهم في تلك اللجان .حيث
اف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن �ه��ا س ��وف ت��راع��ي
ارسال كشوف بما تم صرفه للجهات
االص� �ل� �ي ��ة ل �ل �م �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ع �ض��وي��ة
اللجان داخل الوزارة.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ص � ��رف ال� �ب ��دالتوال � � �ع� �ل��اوات وم � ��ن ب �ي�ن ت �ل ��ك امل ��آخ ��ذ:
صرف مكافأة املؤهل العلمي لبعض
امل��وظ �ف�ي�ن ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م�ج�ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  7ل�س�ن��ة 2010
ب�ش��أن ت�ق��ري��ر م�ك��اف��أة امل��ؤه��ل العلمي
للموظفني الكويتيني حملة املؤهالت
ال� �ع� �ل� �ي ��ا (دك � � � �ت � � ��وراه  /م��اج �س �ت �ي��ر)

بالجهات الحكومية مما ترتب عليه
ص� ��رف م �ب �ل��غ  12.825 /000دي �ن ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا م ��ن دون وج � ��ه ح � ��ق .ح�ي��ث
اف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه ج��ار العمل على
مخاطبة ادارة الشؤون االدارية لبيان
مدى احقية املذكورين للبدل.
 ص� � ��رف امل � �ك� ��اف� ��أة ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ةاملقررة للموظفني الكويتيني العاملني
ع �ل��ى ال �ش��اش��ات امل �ت �ص �ل��ة ب��األن�ظ�م��ة
اآللية أو الذين يستخدمون شاشات
الحاسبات الشخصية غير املتصلة
باألنظمة اآللية ط��وال ساعات ال��دوام
ال��رس �م��ي ل �ع��دد ( )11م��وظ�ف��ا م�م��ن ال
تنطبق عليهم ش��روط صرفها والتي
بلغ ما أمكن حصره منها 8.802/000
د.ك باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة رق��م ( )28لسنة  2006امل�ع��دل
بالقرار رقم ( )16لسنة .2012
 ص��رف مبالغ م��ن دون وج��ه حقبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته
 7.767/000د.ك ن�ت�ي�ج��ة الس �ت �م��رار
ال ��وزارة بصرف ال�ع�لاوة االجتماعية
ع ��ن األب� �ن ��اء ل �ب �ع��ض م��وظ�ف�ي�ه��ا على
ال ��رغ ��م م ��ن ت�ح�ق��ق ال �س �ب��ب ال�ق��ان��ون��ي
ال � � � ��ذي ي� �س� �ت ��وج ��ب إي� � �ق � ��اف ص��رف �ه��ا
ل�ه��م وذل ��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم دي��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م ( )2لسنة 1986
ب� �ش ��أن ك �ي �ف �ي��ة إح� �ك ��ام ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
صرف العالوة االجتماعية.
اس�ت�م��رار ص��رف ب��دالت ومكافآت
م�ب�ت�ع�ث�ين وم �ج��ازي��ن ل�ب�ع�ث��ة دراس �ي��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة ( )13م ��ن الئ �ح��ة
ال�ب�ع�ث��ات واالج � � ��ازات ال��دراس �ي��ة مما
ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ص ��رف م�ب��ال��غ م��ن دون
وج��ه حق بلغ ما أمكنه حصره منها
 19.889/000د.ك.

 ع� ��دم ق �ي��ام ال� � � ��وزارة ب��اس�ت�ق�ط��اعاملبالغ الواجب خصمها من مرتبات
ب � �ع � ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ع � � ��ن االج� � � � � � ��ازات
املمنوحة لهم من دون راتب أو بجزء
م�ن��ه وال �ب��ال��غ م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره منها
 6.714/000د.ك .وأف� � � ��ادت ال � � ��وزارة
ب ��أن ��ه ن� �ظ ��را ل �ك �ث��رة ق� � � ��رارات ال�خ�ص��م
ال � ��واردة ول ��ذات امل��وظ�ف�ين م�م��ا ي��ؤدي
ال� ��ى ع� ��دم ت �م �ك��ن ت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ي��ع ه��ذه
ال�ق��رارات التزاما م��ن ال ��وزارة بتعميم
وزارة امل��ال �ي��ة رق� ��م ( )6ل �س �ن��ة 1998
وامل � ��ادة رق ��م ( )20م��ن ق��ان��ون دي ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ش��أن تنظيم عملية
تحصيل املستحقات املالية بالجهات
الحكومية على املوظفني.
 تأخر الوزارة في اتخاذ االجراءاتاالداري� ��ة ال�لازم��ة ف��ي ال��وق��ت املناسب
مما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها
 6.062/000د.ك لبعض املوظفني من
دون وج��ه ح��ق ألس�ب��اب مختلفة ولم
تقم الوزارة بالرد على هذه املالحظة.
 تحميل امل�ي��زان�ي��ة ب��روات��ب بلغتجملتها  14.200/000د.ك ع��ن تقديم
خ ��دم ��ات اس �ت �ش ��اري ��ة خ� � ��ارج أوق � ��ات
العمل الرسمي من دون بيان االعمال
التي أديت واالستشارات التي قدمت
مقابل التكلفة التي تحملتها ميزانية
ال��دول��ة ،.وأف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ق��د تم
االستعانة بخدمات املذكور على بند
امل �ك��اف��آت ل�ل�ع�م��ل ب��وظ �ي �ف��ة م�س�ت�ش��ار
ل��دى م�ك�ت��ب أح��د ال��وك�ل�اء امل�س��اع��دي��ن
ب��ال��وزارة وأن��ه س��وف يتم ال�ت��أك��د من
ع��دم ص��رف اي مكافأة للمستشارين
إال ب �ع��د إرف � ��اق ك �ت��اب ي��وض��ح إت �م��ام
ال �ع �م��ل امل� �ط� �ل ��وب م �ن �ه��م م ��ن اإلدارة
املختصة.

 عدم احكام الرقابة على اجراءاتصرف املرتبات بالنظم اآللية املتكاملة
للخدمة املدنية ملنح بعض املوظفني
ص�ل�اح� �ي ��ة اج � � � ��راء ك� ��اف� ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات
ال �خ��اص��ة ب ��إدخ ��ار ب �ي��ان��ات امل��رت �ب��ات
وم��راج�ع�ت�ه��ا واع �ت �م��اد ال �ص��رف مما
ي� �ت� �ع ��ارض م� ��ع ال� �ق ��واع ��د االس ��اس �ي ��ة
إلحكام الرقابة على الصرف بالنظم
اآللية .وأفادت الوزارة بأنه سوف يتم
مراعاة الدقة لدى توزيع الصالحيات
عند تعيني رئيس قسم الرواتب.
خامسا :مالحظات
الرقابة المسبقة:
 ع� ��دم ال �ت �ق �ي��د ب��أح �ك��ام امل��ادت�ي�ن( 13و  )14م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()30
لسنة  1964بإنشاء ديوان املحاسبة
وت �ع��دي�لات��ه الرت� �ب ��اط ال � � ��وزارة على
ت � �ج� ��دي� ��د ع � �ق� ��د ت� ��وف � �ي� ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات
االس�ت�ش��اري��ة بقيمة 124.640/000
د.ك قبل العرض على الديوان.
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات:
ف � �ق ��د ت � ��م خ� �ل ��ال ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014رد اوراق ع � ��دد ()3
م��وض��وع��ات ل �ل��وزارة ي�ع��ود اس�ب��اب
م �ع �ظ �م �ه��ا ل� �ع ��دم االل� � �ت � ��زام ب��أح �ك��ام
ت�ع�م�ي��م دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق� ��م ()9
ل �س �ن��ة  2010ب �ش��أن ال �ت �ق �ي��د ب��دل�ي��ل
إعداد أوراق املناقصات ومشروعات
ال �ع �ق��ود واالرت� �ب ��اط ��ات واالت �ف��اق��ات
ال �خ��اض �ع��ة ل �ل��رق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة ق�ب��ل
عرضها عليه.
 - 3طول مدة بقاء احد املوضوعات
بالوزارة ملدة ( )233يوما بعد صدور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة
باملوافقة وقبل عرضه على الديوان
االمر الذي يستلزم دراسة االجراءات
والسياسات االداري ��ة املتبعة داخ��ل
الوزارة.
سادسا :المخالفات المالية
وم� �ن � �ه ��ا ع � � ��دم ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
م��واف �ق��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل�س�ب�ق��ة
ق� �ب ��ل االرت � � �ب� � ��اط وذل� � � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
ألحكام املادتني ( 13و  )14من قانون
إنشاء الديوان رقم ( )30لنسة 1964
وتعديالته األمر الذي يشكل مخالفة
مالية طبقا للبند ( )6من املادة ()52
م��ن ذات القانون وذل��ك ف��ي املخالفة
امل��ال �ي��ة رق� ��م ()2015/2014 - 112
بشأن تجديد عقد توفير الخدمات
االستشارية مع احدى الشركات.
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توقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو  22مليار دينار خالل السنوات الثالث المقبلة

الصالح :علينا التعايش مع المستويات
المنخفضة ألسعار النفط لفترة غير قصيرة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير املالية ووزير النفط بالوكالة
أن��س الصالح إن الحكومة تسعى
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي إل ��ى اإلص�ل�اح
امل� � ��ال� � ��ي واالق � � �ت � � �ص � � ��ادي وإع� � � � ��ادة
هيكلة االقتصاد وتنويع مصادر
دخ�ل��ه بعيدا ع��ن النفط على نحو
يضمن استقرار مستويات الدخل
واإلنفاق وان��ه علينا التعايش مع
امل� �س� �ت ��وي ��ات امل �ن �خ �ف �ض��ة ألس �ع ��ار
النفط لفترة غير قصيرة.
وق � ��ال ال �ص ��ال ��ح ف ��ي ك �ل �م��ة أم ��ام
املؤتمر الوطني لتحديد األولويات
(ال � �ق � ��دوة..ي � �ب � ��ادر ب� �خ� �ط ��وة) ال� ��ذي
ان �ط �ل��ق ام ��س إن ال �ح �ك��وم��ة تعمل
وف� � ��ق رؤي� � � ��ة اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ط��وي �ل��ة
امل � � ��دى ل� �ت� �ن ��وي ��ع م � �ص � ��ادر ال ��دخ ��ل
وزي ��ادة ق��درة اقتصاد ال�ب�لاد على
اس�ت�ي�ع��اب ال �ص��دم��ات ال�خ��ارج�ي��ة.
وتقع الصالح بلوغ عجز امليزانية
العامة نحو  22مليار دينار خالل
السنوات الثالث املقبلة
وأض��اف أن اإلنفاق العام ارتفع

إل � � ��ى م� �س� �ت ��وي ��ات غ� �ي ��ر م �س �ب��وق��ة
خ�ل�ال ف �ت��رة ارت �ف��اع أس �ع��ار النفط
إذ ب�ل��غ ح�ج��م االن �ف��اق ال �ع��ام نحو
 21.4م�ل�ي��ار دي �ن��ار وف�ق��ا للحساب
الختامي للسنة املالية 2015-2014
بعد أن ك��ان ال يتجاوز  4مليارات
دينار في بداية األلفية.
وأوضح أن اإلنفاق على الرواتب
يستحوذ على نصف اإلنفاق العام
واإلن �ف��اق على ال��دع��م يمثل خمس
اإلنفاق العام مشيرا إلى انخفاض
ن�س�ب��ة اإلن �ف��اق ال��رأس �م��ال��ي ال�ل�ازم
لبناء بنى تحتية عصرية توسع
م ��ن ن� �ط ��اق ال �ط��اق��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
ل�ل�اق �ت �ص ��اد ال ��وط� �ن ��ي وت� ��رف� ��ع م��ن
درجته التنافسية.
وتوقع الوزير الصالح أن يبلغ
ال�ع�ج��ز ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة املالية
 2017-2016نحو  12.2مليار دينار
وأن ي�ت��م ت�م��وي�ل��ه م��ن االح�ت�ي��اط��ي
ال �ع��ام ل �ل��دول��ة م�ب�ي�ن��ا أن اس�ت�م��رار
العجر يعرضنا إل��ى مخاطر عدة
أبرزها تزايد نسبة الدين العام إلى

الحمود :نشر
ثقافة االعتدال
في اإلنفاق من
أجل دعم مفهوم
تحديد األولويات
الوزيران سلمان الحمود وأنس الصالح

الناتج املحلي وتراجع التصنيف
االئ�ت�م��ان��ي ل�ل��دول��ة .وأش ��ار إل��ى أن
ال �ح �ك��وم��ة أق � ��رت وث �ي �ق��ة اإلص �ل�اح
االقتصادي واملالي والتي تضمنت
 41ب��رن��ام �ج��ا م�ن�ه��ا  23ب��رن��ام�ج��ا
ف��ي األج ��ل القصير و 13برنامجا
ف� ��ي األج � � ��ل امل� �ت ��وس ��ط و 5ب ��رام ��ج
ف ��ي األج� �ل�ي�ن ال �ق �ص �ي��ر وامل �ت��وس��ط
موضحا أن هناك مشاريع تنموية
كبرى لتنويع مصادر الدخل تعمل
الحكومة على تنفيذها بالتنسيق

مع الجهات املعنية منها مشروع
مدنية الحرير وتطوير الجزر
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال وزي� � ��ر اإلع �ل��ام
ووزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود إن وزارة
اإلع�ل�ام ات�خ��ذت ع��ددا م��ن ال�ق��رارات
التنفيذية وامللزمة لكل القيادات
وأن من أهم القرارات هي تطوير
ال �ب �ن �ي��ة األس��اس �ي��ة م ��ن ت�ج�ه�ي��زات
وت �ق �ن �ي��ات ت �س��اه��م ف��ي أداء امل �ه��ام
ب��ال�ج��ودة املطلوبة ال�ت��ي تتناسب

م��ع ال�ت�ط��ور التكنولوجي ومكانة
اإلعالم الكويتي.
ولفت إلى أهمية االستثمار في
العنصر البشري ال��ذي يمثل رأس
امل ��ال الحقيقي ف�ض�لا ع��ن ض��رورة
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ب��رام��ج اإلع�لام�ي��ة
ال � � �ه� � ��ادف� � ��ة وأش � � � � � ��ار إل � � � ��ى أه� �م� �ي ��ة
االق � �ت � �ص� ��ار ع� �ل ��ى اإلن� � �ت � ��اج ال �ف �ن��ي
الكويتي وتعزيز هويتنا وقيمنا
في الدراما والبرامج الدينية الفتا
أي �ض��ا إل� ��ى ت��وج �ي��ه ب ��رام ��ج وزارة

الكويت والصين  45عاما من العالقات
اإليجابية والبناءة
ت �ش �ه��د ال� �ع�ل�اق ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ب�ين
الكويت والصني تناميا كبيرا في شتى
امل � �ج ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
والثقافية وغيرها وأصبحت مجاالت
التعاون متزايدة ومتشعبة ولها آفاق
مستقبلية واع��دة تساهم بشكل فعال
ف��ي ج�ه��ود التنمية وال�ب�ن��اء وال�ت�ط��ور
وال� ��رق� ��ي امل �ن �ش ��ود ال � ��ذي ي �ط �م��ح إل �ي��ه
قيادتا وشعبا البلدين الصديقني.
وب �م �ن��اس �ب��ة م � ��رور ال� ��ذك� ��رى ال � �ـ 45
ع �ل��ى إق ��ام ��ة ال �ع�ل�اق��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ب��ي ال�ب�ل��دي��ن ق ��ال س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
ج �م �ه��وري��ة ال �ص�ي�ن ال �ش �ع �ب �ي��ة م�ح�م��د
ال ��ذوي ��خ إن ال �ك��وي��ت ك��ان��ت أول دول��ة
عربية خليجية تتبادل وتقيم عالقات
دبلوماسية كاملة مع الصني وذلك في
 22مارس عام .1971
وذك� ��ر أن ال �ت �ع��اون ال �س �ي��اس��ي بني
البلدين ت�ع��زز عقب ال��زي��ارة ال�ت��ي قام
ب�ه��ا س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد إلى جمهورية الصني الشعبية
ع��ام  2009تلتها زي��ارة ناجحة لسمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب ��ارك رئ �ي��س مجلس

ال � � ��وزراء إل ��ى ال �ص�ي�ن ف ��ي ي��ون �ي��و ع��ام
.2014
وق � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال� ��ذوي� ��خ إن �ن ��ا ن��رى
ان م �س �ي��رة ال� � �ـ 45ع��ام��ا م ��ن ال �ع�لاق��ات
اإلي�ج��اب�ي��ة وال�ب�ن��اءة ك��ان��ت خير دليل
ع �ل��ى ح �ي��وي��ة ون� �ش ��اط ه � ��ذه ال �ع�لاق��ة
املتميزة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د س �ف �ي��ر ج�م�ه��وري��ة
ال �ص�ي�ن ال�ش�ع�ب�ي��ة ل ��دى ال �ك��وي��ت وان��غ
دي أن ال�ك��وي��ت أص�ب�ح��ت اآلن شريكا
أس ��اس �ي ��ا ل �ل �ص�ين ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة الف �ت��ا
إل��ى ان الكويت تعتبر من أول��ى ال��دول
ال �ع ��رب �ي ��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي أق ��ام ��ت
ع �ل�اق ��ات م ��ع ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة
والتي انطلقت في مثل هذا اليوم عام
.1971
وق��ال السفير دي في لقاء مع كونا
إن� ��ه ع �ل��ى م� ��دى ال � �ـ  45ع��ام��ا امل��اض �ي��ة
ش�ه��دت ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين تطورا
ك �ب �ي��را ف� ��ي ش �ت��ى م � �ج� ��االت ال �ت �ع��اون
ف��ال�ك��وي��ت ف��ي م�ق��دم��ة ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع الصني
وه � ��ي أول ب �ل��د ع ��رب ��ي أق� � ��ام ع�ل�اق��ات

دبلوماسية معها وأول بلد في املنطقة
أج � ��رى ت �ع��اون��ا ف ��ي م �ج ��ال امل� �ق ��اوالت
وال� � ��ذي ي��رج��ع ال� ��ى ث �م��ان �ي �ن��ات ال �ق��رن
املاضي.
وذك��ر أن الكويت أكثر دول��ة عربية
ق ��دم ��ت ق ��روض ��ا م �ي �س��رة إل � ��ى ال �ص�ين
حيث بلغت منذ ع��ام  1982حتى اآلن
نحو مليار دوالر أمريكي في مشاريع
تنموية ف��ي ال�ص�ين مبينا أن الجانب
الصيني يتذكر هذا األمر الجميل الذي
قدمته الكويت.
وب�ي��ن أن ال �ك��وي��ت أول ب �ل��د ع��رب��ي
اس �ت �ث �م ��ر ف� ��ي ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �س� �ي ��ادي

الصيني باستثمارات بلغت منذ عام
 2005ح �ت��ى اآلن ن �ح��و  10م �ل �ي��ارات
دوالر.
ول �ف��ت إل ��ى أن ه �ن��اك ت��واف �ق��ا كبيرا
بني الجانبني حول رؤيتهما لألحداث
اإلقليمية وال��دول�ي��ة معبرا ع��ن تقدير
ح� �ك ��وم ��ة ال � �ص �ي�ن ل �س �ي ��اس ��ة ال �ك��وي��ت
املتسمة بالحكمة واالتزان في التعامل
مع األح��داث في املنطقة وه��و ما يبرز
حكمة القيادة الكويتية في السياسات
الخارجية.
وك � �ش� ��ف ال� �س� �ف� �ي ��ر دي أن ح �ج��م
التبادل التجاري بني الكويت والصني
ب�ل��غ  11.2م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام 2015
مقارنة ب�ـ  13.4مليار دوالر ف��ي 2014
ب�س�ب��ب ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط غير
أن حجم ص ��ادرات النفط شهد زي��ادة
تاريخية وصلت إلى  35في املئة وهو
يعتبر األع�ل��ى ف��ي ت��اري��خ ال�ع�لاق��ة بني
البلدين حيث وصل إلى  14مليون طن
في السنة.
وذك��ر أن ه�ن��اك شركتني صينيتني
وق �ع �ت��ا م ��ع م �خ �ت��رع�ي�ن ك��وي �ت �ي�ي�ن ف��ي

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
عقدين لتصنيع وتسويق اختراعيهما
مشيرا إل��ى أن االخ�ت��راع��ات تعتبر من
الزخم الجديد للتنمية.
وأضاف انه أثناء زيارة سمو رئيس
مجلس ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
إلى الصني عام  2014تم توقيع وثيقة
ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن ال� �ص�ي�ن وال� �ك ��وي ��ت م��ن
أج��ل املشاركة في بناء مدينة الحرير
ومشروع طريق الحرير الجديد وهي
أول وثيقة تعاون وقعتها الصني مع
دول العالم في هذا املجال.
وش � ��دد ال �س �ف �ي��ر ال �ص �ي �ن��ي ع �ل��ى أن
ب �ل�اده ج��اه��زة م��ن أج ��ل خ�ط��ة ت�ط��وي��ر
ال�ج��زر الخمس التنموية التي تجري
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ح��ال �ي��ا م �ب �ي �ن��ا أن ه �ن��اك
م �ش��اورات مكثفة ج��رت ب�ين الجانبني
ح��ول ه��ذه امل�ش��اري��ع ح�ي��ث زار خ�ب��راء
صينيون أك�ث��ر م��ن م��رة الكويت للقاء
ن �ظ��رائ �ه��م مل �ن��اق �ش��ة ك �ي �ف �ي��ة م�س��اه�م��ة
ال �ج��ان��ب ال �ص �ي �ن��ي ف ��ي ه� ��ذا امل �ش��روع
التنموي.

اإلع�ل��ام إل ��ى ن�ش��ر ث�ق��اف��ة االع �ت��دال
ف��ي اإلن �ف��اق ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��دول��ة
وامل �ج �ت �م��ع م ��ن اج� ��ل دع� ��م م�ف�ه��وم
تحديد االلويات.
وذك � � ��ر أن ال� �خ� �ط ��اب اإلع �ل�ام ��ي
ي �س �ت �ه��دف أي� �ض ��ا ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع�ل��ى
األول� � � � ��وي� � � � ��ات واالس � � � �ت � � � �م� � � ��رار ف��ي
م� � �ش � ��روع � ��ات ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وت ��وف� �ي ��ر
ال� �خ ��دم ��ات األس ��اس� �ي ��ة م ��ن ت�ع�ل�ي��م
وإس � � �ك� � ��ان وص � �ح � ��ة إض � ��اف � ��ة إل� ��ى
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م �ف �ه��وم امل �س��ؤول �ي��ة
املشتركة بني الدولة واملواطنني في
مواجهة التحديات.
وأك� � � � � � � � ��د ض� � � � � � � � � � ��رورة ت � �ش � �ج � �ي� ��ع
السلوكيات اإليجابية في الشؤون
الحياة اليومية مشيرا إلى أهمية
ح �م��اي��ة امل �ج �ت �م��ع م ��ن امل �ت��رب �ص�ين
ب��وط �ن �ن��ا وم � ��ا ي� �س� �ع ��ون إل� �ي ��ه م��ن
نشر ش��ائ�ع��ات مغرضة تستهدف
الوقيعة بني أبناء هذا الوطن.

الكويت تؤكد
سالمة جميع
رعاياها في بلجيكا
أك � � � ��دت س� � �ف � ��ارة ال� �ك ��وي ��ت
ل� ��دى ب�ل�ج�ي�ك��ا ام� ��س س�لام��ة
ج �م �ي��ع ال ��رع ��اي ��ا ال�ك��وي�ت�ي�ين
امل� ��وج� ��ودي� ��ن ف� ��ي ب��روك �س��ل
وذل� ��ك ف��ي اع �ق��اب ال�ه�ج�م��ات
االره ��اب �ي ��ة ال �ت��ي اس�ت�ه��دف��ت
العاصمة البلجيكية امس.
وق��ال��ت ال�س�ف��ارة ف��ي بيان
لها تلقته ك��ون��ا ان السفارة
ت � �ق� ��وم ب� ��ال � �ت� ��واص� ��ل ال� ��دائ� ��م
م ��ع ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ف��ي
امل�م�ل�ك��ة البلجيكية ملتابعة
ت � �ط� ��ورات األح � � � ��داث اض��اف��ة
ال ��ى االط �م �ئ �ن��ان ع�ل��ى صحة
وسالمة الراعايا الكويتيني.
ودع� � � ��ت ج� �م� �ي ��ع ال ��رع ��اي ��ا
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ال � � � ��ى ت ��وخ ��ي
ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر وت �ج �ن��ب
األم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة وامل��زدح �م��ة
وع� � � ��دم اس � �ت � �خ� ��دام وس ��ائ ��ل
ال � �ن � �ق� ��ل ال� � �ع � ��ام � ��ة وال� �ت� �ق� �ي ��د
بتعليمات ال�ج�ه��ات األمنية
ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة وذل� ��ك ب �ع��د رف��ع
مستوى الحالة األمنية الى
الحالة القصوى.
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ديوان المحاسبة يشارك
في اجتماع المنظمة للرقابة المالية
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة رئ� � �ي � ��س دي� � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� � ��اإلن� � ��اب� � ��ة ع � � ��ادل
ال� �ص ��رع ��اوي ورئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة
(األراب � � � ��وس � � � ��اي) ب� � ��دأ امل �ج �ل��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ل �ل��أج� � �ه � ��زة ال � �ع � �ل � �ي� ��ا ل� �ل ��رق ��اب ��ة
امل��ال�ي��ة واملحاسبة ام��س اعمال
اجتماعه الـ 52في الرباط.
وي � � � �ش� � � ��ارك ف � � ��ي االج� � �ت� � �م � ��اع
ب��االض��اف��ة ال��ى ال�ك��وي��ت ممثلو
األج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة بكل
م� � ��ن ال� � �س � �ع � ��ودي � ��ة واإلم� � � � � � ��ارات
وال �ب �ح��ري��ن إل ��ى ج��ان��ب ال �ع��راق
وف� �ل � �س � �ط�ي�ن ول� � �ب� � �ن � ��ان وم� �ص ��ر
واملغرب وتونس التي تحتضن
األمانة العامة للمنظمة العربية
لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة.
وقالت عضو الوفد الكويتي
ف ��اط� �م ��ة ال� �ق� �ط ��ان ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا ان جدول أعمال االجتماع
ي�ت�ض�م��ن م�ن��اق�ش��ة م��وض��وع��ات
حيوية للتوصل إل��ى ال �ق��رارات
وال � �ت ��وص � �ي ��ات ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت��ي

تسهم في دفع مسيرة التعاون
بني اعضاء املنظمة.
واع �ت �ب��رت االج �ت �م��اع ف��رص��ة
متجددة لتقويم أنشطة املنظمة
ع � �ل � ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��دي� ��ن ال � �ع� ��رب� ��ي
وال��دول��ي واصفة ه��ذه االنشطة
بأنها كثيفة ومتنوعة.
واش� ��ارت ال��ى ل �ق��اءات علمية
وت ��دري� �ب� �ي ��ة ع � �ق ��دت ف� ��ي ن �ط��اق
انشطة املنظمة وشارك بها 130
م��وظ �ف��ا م ��ن األج� �ه ��زة ال�ع��رب�ي��ة
ل� �ت� �ب ��ادل ال� �خ� �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب
ح � � ��ول ع � � ��دد م � ��ن امل� ��وض� ��وع� ��ات
املتعلقة بالعمل الرقابي.
وأض� ��اف� ��ت أن ت �ق �ي �ي��م ت�ن�ف�ي��ذ
أه ��داف امل�خ�ط��ط االستراتيجي
للمنظمة  2017-2013أحد أبرز
األنشطة لهذه السنة موضحة
أن تقرير ف��ري��ق املخطط سيتم
النظر فيه خالل هذا االجتماع.
م � � � � � ��ن ج� � � �ه� � � �ت� � � �ه � � ��ا اش� � � � � � � � ��ارت
اختصاصي منظمات دولية في
ديوان املحاسبة حصة األنبعي
الى استضافة دي��وان املحاسبة
امللتقى العلمي حول التخطيط

د .عادل الصرعاوي

االستراتيجي في أكتوبر 2015
وك� ��ذل� ��ك االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي ع�ق��د
ف��ي ف �ب��راي��ر امل��اض��ي م��ؤك��دة ان
ال �ح ��دث�ي�ن ك� ��ان ل �ه �م��ا االث � ��ر ف��ي
تعزيز التعاون القائم.
وم ��ن امل �ت��وق��ع ان ي�س�ت�ع��رض
امل�ش��ارك��ون ف��ي االج�ت�م��اع ال �ـ 52
ت� �ق ��اري ��ر ع� ��ن ان� �ش� �ط ��ة امل �ج �ل��س
واألم� � � � ��ان� � � � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة وك � ��ذل � ��ك
مناقشة نتائج تنفيذ املخطط
االستراتيجي للمنظمة العربية

ومقترحات تفعيل آل�ي��ات عمل
املنظمة العربية لألجهزة العليا
ل� �ل ��رق ��اب ��ة امل ��ال� �ي ��ة وامل �ح ��اس �ب ��ة
واع�ت�م��اد ال�ح�س��اب لسنة 2015
وامل � � ��وازن � � ��ة ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة ل �س �ن��ة
 2016وع� ��رض ت �ق��اري��ر ال�ل�ج��ان
ومجموعات العمل املنبثقة عن
املنظمة.
ويضم الوفد الكويتي الوكيل
امل � �س� ��اع� ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون اإلداري� � � � ��ة
واملالية عصام املطيري ومدير
امل�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي ل�ق�ط��اع ال �ش��ؤون
اإلداري� � � � � � � ��ة وامل � ��ال� � �ي � ��ة وم� �ح� �م ��د
اش�ك�ن��ان��ي م��دي��ر إدارة ال��رق��اب��ة
ع�ل��ى االس �ت �ك �ش��اف��ات وال�ت�ك��ري��ر
وع� � � � �ب � � � ��دال � � � ��رزاق ع � �ب� ��دال � �ك� ��ري� ��م
م��دي��ر إدارة ال �ت��دري��ب وس �ع��ود
الزمانان.
وتترأس دولة الكويت الدورة
ال �ح��ال �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمنظمة م�ن��ذ دورت� ��ه امل��اض�ي��ة
في مارس من عام .2015

الخدمة المدنية :حريصون على تنمية
وتطوير قدرات العاملين في الدولة
أكد وكيل ديوان الخدمة املدنية
م �ح �م��د ال ��روم ��ي ح� ��رص ال ��دي ��وان
ع� �ل ��ى ت �ن �م �ي��ة ق � � � ��درات وم � �ه � ��ارات
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال��دول��ة ب�م��ا يساهم
في تنفيذ وان�ج��اح خطة التنمية
املنشودة.
وق � � � � � ��ال ال � � � ��روم � � � ��ي ف� � � ��ي ك� �ل� �م ��ة
خ �ل�ال اف �ت �ت��اح ف �ع��ال �ي��ات امل�ل�ت�ق��ى
العاشر إلدارات التطوير اإلداري
وال �ت��دري��ب ب��ال�ج�ه��ات الحكومية
إن ال � ��دي � ��وان ي �س �ع��ى إل � ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
تسعة مشروعات تدريبية تهدف
لتنمية ال�ق��درات اإلداري ��ة والفنية
للعاملني بمجالي الحاسب اآللي
وال� �ق ��ان ��ون ��ي ب �م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه��ات
الحكومية.
وأوض � � � ��ح أن� � ��ه ت � ��م ط� � ��رح أك �ث��ر
م��ن س�ب��ع دورات متخصصة في
امل �ج��االت القانونية واملحاسبية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ن�ظ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ال �ن �ه��ج ال�ت�خ�ط�ي�ط��ي
واألس � � �ل� � ��وب ال� �ت� �ط ��وي ��ري ال �ق��ائ��م
الفتا إل��ى أهمية العمل الجماعي
وال� �ت ��واص ��ل ال ��دائ ��م ب�ي�ن مختلف
أج�ه��زة ال��دول��ة ووح ��دات التطوير

اإلداري وال� � �ت � ��دري � ��ب ل �ل�ارت � �ق ��اء
باملستويات املهنية.
وأض� � ��اف أن ال� ��دي� ��وان ي�ح��رص
ع �ل��ى اس �ت �ض��اف��ة اث �ن�ي�ن م ��ن أب ��رز
القيادات على مستوى املنظمات
العربية املتخصصة من املشهود
ل �ه��ا ب��ال �ك �ف��اءة وامل �ه �ن �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
وال� � �ق � ��درات ال �ش �خ �ص �ي��ة امل �ت �م �ي��زة
للمشاركة في فعاليات امللتقى.
ول�ف��ت إل��ى أن فعاليات امللتقى
لهذا العام تشهد استضافة املدير
ال�ع��ام للمنظمة العربية للتنمية
اإلدارية الدكتور ناصر القحطاني
وامل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�م�ع�ه��د ال �ع��رب��ي
للتخطيط الدكتور بدر مال الله.
وف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين
على هامش االفتتاح أكد الرومي
س� �ع ��ي ال � ��دي � ��وان إل � ��ى اس �ت �ي �ع��اب
أع��داد املتقدمني لشغل الوظائف
الحكومية وال�ب��ال��غ ع��دده��م نحو
 18أل�ف��ا إل��ى ج��ان��ب ال�ح��رص على
تنفيذ ت��وص�ي��ات مجلس ال ��وزراء
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إح��ال��ة م��ن أم �ض��وا 30
ع ��ام ��ا ف ��ي ال �خ��دم��ة إل� ��ى ال �ت �ق��اع��د
م��ؤك��دا أن تطبيق ال �ق��رار يتطلب

محمد الرومي

ت� � �ع � ��اون م �خ �ت �ل ��ف ال � �ج � �ه� ��ات م��ع
الديوان.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل املساعد
لشؤون التطوير اإلداري بالديوان
نبيل املعجل في كلمته إن القطاع
شهد خالل عام  2016 - 2015تنفيذ
ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات
وال � ��دراس � ��ات ف ��ي م �ج ��ال ال�ت�ن�ظ�ي��م
والتطوير التنظيمي بالتعاون مع
مختلف الجهات الحكومية.
وأض� � � ��اف امل �ع �ج ��ل أن م� ��ن أب� ��رز

ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
بحث ودراس ��ة وإن�ج��از العديد من
امل �ش ��اري ��ع امل �ش �ت��رك��ة م ��ع ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م �ج��ال ال�ت��وص�ي��ف
ال ��وظ �ي �ف ��ي وإص � � � ��دار أدل� � ��ة ال �ع �م��ل
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ت� �ب� �س� �ي ��ط إج � � � � � ��راءات
ال� � �ع� � �م � ��ل ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ي وت � �ح� ��دي� ��ث
ن �ظ��ام م �ح �ت��وي��ات دل �ي��ل ال �خ��دم��ات
ال �ع��ام��ة ب�م�ج��ال ت�ط��وي��ر ال�خ��دم��ات
الحكومية.
وأوض��ح أنه تم تنفيذ أكثر من
 70في املئة من البرامج والدورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ع��ام��ة واملتخصصة
ال�ت��ي ينظمها ال��دي��وان بمشاركة
ن �ح��و  1200م �ت��درب م��ن مختلف
الجهات الحكومية.

وذك� � � � � ��ر أن ع� � � � ��دد ال� � �ب � ��رام � ��ج
ال�خ��اص��ة امل�ن�ف��ذة حتى اآلن بلغ
 700ب��رن��ام��ج مل �خ �ت �ل��ف ال �ف �ئ��ات
وامل�س�ت��وي��ات الوظيفية استفاد
م �ن �ه��ا ن �ح��و  7500م ��وظ ��ف م��ن
مختلف الجهات الحكومية.
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الكهرباء  :تحديات تواجه
الكويت بسبب زيادة استهالك
المياه خالل  5سنوات
أك��د وزي��ر الكهرباء وامل��اء م .أحمد
ال �ج �س��ار إن م �ع��دل م �خ ��زون ال�ك��وي��ت
للمياه  4000مليون ج��ال��ون ف��ي حني
يصل االستهالك الحالي إل��ى  350أو
 400مليون جالون موضحا أن الخطة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي وض�ع��ت شاملة
وواسعة وسوف تغطي جميع مشاكل
امل �ي��اه ف��ي ال�خ�ل�ي��ج .وق ��ال ف��ي احتفال
ال�ك��وي��ت ب�ي��وم امل�ي��اه ام��س ان ال ��وزارة
تواجه تحديا في ارتفاع معدل الطلب
ع�ل��ى امل �ي��اه خ�ل�ال ال �س �ن��وات الخمس
املقبلة ليصل إل��ى حوالي  160مليار
جالون سنويا عام  2020لذلك وضعت
خططا مستقبلية لتلبية احتياجات
الدولة لتتزامن مع خطتها اإلنمائية
ومن أهمها مشروع الدوحة للتناضح
العكسي بمرحلتيه االول��ى والثانية
ل��رف��ع ال�س�ع��ة اإلن�ت��اج�ي��ة م��ن  528ال��ى
 648مليون جالون إمبراطوري.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت امل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل�ع�ه��د ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د.
سميرة ع��اص��م إن مناسبة االحتفال
ب �ي��وم امل �ي��اه ال �ع��امل��ي وأس �ب ��وع امل �ي��اه
الخليجي تجمع مهم لبحث املسائل
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال امل�ي��اه
ع�ل��ى م�س�ت��وى دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
الخليجي وتعزيز التوعية بترشيد

م .أحمد الجسار

االس�ت�ه�لاك وإدارة ن�ق��اش مفتوح مع
الجمهور حول ذلك .وفي كلمة لالمانة
العامة ملجلس التعاون الخليجي قال
د .محمد الرشيدي ان التحديات التي
ت��واج�ه�ه��ا دول ال�خ�ل�ي��ج ف��ي معالجة
شح املياه وبجهود الجهات املختصة
أدت ال� � ��ى ال� �ع� �م ��ل ب � �م � �ش ��روع إع� � ��داد
استراتيجية م��وح��دة للمياه مشيرا
ال��ى ان��ه ت��م ان�ج��از دراس ��ة مهمة فيها
بعد اللقاء التشاوري الـ 14لقادة دول
املجلس الذي عقد في الرياض في عام
 2012حيث ق��ام ب��ال��دراس��ة استشاري
وط� �ن ��ي وب� �م� �ش ��ارك ��ة خ � �ب� ��راء ل �ل �م �ي��اه
وخالل  24شهرا.

التجارة :الطريق اليزال طويال
لتحسين أداء آليات المنافسة
في أسواق الكويت
قال وزير التجارة والصناعة د.
ي��وس��ف العلي أن��ه رغ��م الخطوات
امل � �ل � �ح� ��وظ� ��ة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ح �م ��اي ��ة
املنافسة لكن الطريق اليزال طويال
لتحسني أداء آل�ي��ات املنافسة في
أس � ��واق ال �ك��وي��ت ح �ي��ث إن تنفيذ
تلك اآلليات نحو تحقيق سياسة
امل� �ن ��اف� �س ��ة ال �س �ل �ي �م��ة ال ي �ت �ط �ل��ب
ف�ق��ط معالجة امل �م��ارس��ات املانعة
ل �ل �م �ن��اف �س��ة ف �ح �س��ب ل� �ك ��ن أي �ض��ا
يتطلب تكريس م�ب��ادئ املنافسة
ف ��ي ال �س �ي��اس��ات وال� �ق ��واع ��د ال�ت��ي
تحكم وتوجه القطاعات الرئيسية
في االقتصاد الكويتي مثل قطاع
االتصاالت السلكية والالسلكية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ�ي��س مجلس
االدارة وال � ��رئ� � �ي � ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
املعلومات املهندس سالم االذينة
إن قطاع االتصاالت يشكل حاليا
ح ��وال ��ي  5ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن إج �م��ال��ي
الناتج املحلي ف��ي الكويت وأكثر
من  10في املئة من إجمالي الناتج
املحلي للقطاعات غير البترولية
ف��ي ح�ين ت�ب�ل��غ ن�س�ب��ة االس�ت�خ��دام
ح ��وال ��ي  220ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ا ي�ع�ن��ي

د .يوسف العلي

أن ك��ل ف��رد ف��ي املجتمع يمتلك ما
ال ي �ق��ل ع��ن خ �ط��ي ه��ات��ف بتقنية
(ال �ج �ي��ل ال �ث��ال��ث وال �ج �ي��ل ال��راب��ع)
وه��و مايضع الكويت ف��ي املرتبة
الثانية عامليا في نسبة استخدام
خدمات االتصاالت.
من ناحيته ق��ال رئيس مجلس
ادارة ج � �ه� ��از ح� �م ��اي ��ة امل �ن��اف �س��ة
نايف الالفي ان الجهاز بدا إجراء
م��راج�ع��ة ش��ام�ل��ة وم�س�ت�م��رة ألداء
كافة العناصر الفاعلة باالقتصاد
الكويتي.
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الهالل األحمر 250 :أسرة
استفادت من حملة عيد األم

برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين

مؤسسة فيصل الخيرية
تكرم عبداهلل الغنيم اليوم

م��ن امل �ق��رر ان ت �ك��رم م��ؤس�س��ة امللك
فيصل الخيرية رئيس مركز البحوث
والدراسات الكويتية األستاذ الدكتور
عبدالله الغنيم وذلك ضمن الفائزين
بالجائزة لهذا العام  2016في حفلها
ال�س�ن��وي ال��ذي ي�ق��ام ب��ال��ري��اض اليوم
االرب� � �ع � ��اء ب ��رع ��اي ��ة وح � �ض� ��ور خ� ��ادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز.
وق� ��د اش � ��اد س �ف �ي��ر ال �ك ��وي ��ت ل��دى
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ث� ��ام� ��ر ال �ج ��اب ��ر
بانجازات د.عبدالله الغنيم في اثراء
ال� �س ��اح ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال� �ف� �ك ��ري ��ة ع�ل��ى
ك ��ل االص � �ع� ��دة امل �ح �ل �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ادل� � ��ى ب��ه
الشيخ ثامر الصباح لكونا بعد مأدبة
ع �ش��اء أق��ام �ه��ا ع�ل��ى ش ��رف د .الغنيم
بمناسبة ف��وزه ب�ج��ائ��زة امل�ل��ك فيصل
ال�ع��امل�ي��ة ل �ف��رع ال ��دراس ��ات االس�لام�ي��ة

ق��ال��ت جمعية ال �ه�لال األح �م��ر إن
حملة عيد األم الخيرية التي اقيمت
ام��س نجحت ف��ي تقديم امل�س��اع��دات
العينية لنحو  250أسرة متعففة من
األرامل وذوي االحتياجات الخاصة.
وأك� ��دت م��دي��رة إدارة امل �س��اع��دات
املحلية بالجمعية مريم العدساني
ف��ي تصريح لكونا أن��ه ت��م التواصل
مع األسر املتعففة املقيدة في سجالت
اإلدارة ح �ي��ث ت� ��م االس� �ت� �ف� �س ��ار ع��ن
متطلباتها واحتياجاتها الضرورية
وع � �ل ��ى ض� � ��وء ذل� � ��ك ق �م �ن��ا ب�ت�ق�س�ي��م
املساعدات على شكل حمالت خيرية
ومنها حملة احتفالية عيد األم.
وذك� ��رت أن اع �م��ال اإلدارة تغطي
احتياجات ثالثة آالف أسرة متعففة
داخ � � � � ��ل ال� � �ك � ��وي � ��ت ض � �م� ��ن م � �ش� ��روع
ال� �خ ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة م �ب �ي �ن��ة أن
فريق العمل يتلقى طلبات املساعدة

صورة جماعية خالل استقبال السفير الكويتي في السعودية د .عبدالله الغنيم

ل �ل �ع��ام ال �ح��ال��ي  2016وم��وض��وع �ه��ا
(التراث الجغرافي عند املسلمني).
واك��د السفير ان ف��وز الغنيم بهذه
ال �ج ��ائ ��زة ال �ق �ي �م��ة ال��رف �ي �ع��ة وامل� �ق ��درة
عامليا يعد مصدر فخر واعتزاز لدولة
ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ي �ظ��ل اب �ن ��اؤه ��ا دائ �م��ا
م �ش��اع��ل ل�ل�ع�ل��م وال �ف �ك��ر وع �ن��د حسن

ال� �ظ ��ن ب �ه��م ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق االن � �ج� ��ازات
ف��ي مختلف امل �ج��االت وع�ك��س الوجه
املشرق للبالد.
ون� ��ال ال �غ �ن �ي��م ج ��ائ ��زة ال ��دراس ��ات
اإلس �ل�ام � �ي ��ة ل � �ق ��اء م �ج �م��وع��ة أع �م ��ال
ل� ��ه ف� ��ي ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ا ع� �ن ��د امل �س �ل �م�ين
ت��أل�ي�ف��ا وتحقيقا وت�م�ي��زه ف��ي إح�ي��اء

م�ص�ط�ل�ح��ات ع��رب �ي��ة ق��دي �م��ة ألش �ك��ال
س�ط��ح األرض وإع� ��ادة ت��وظ�ي�ف�ه��ا في
ال�ج�غ��راف�ي��ا امل �ع��اص��رة ك�م��ا ف��ي كتاب
(اللؤلؤ) وكتاب (في التراث الجغرافي
ال� �ع ��رب ��ي) ورص � � ��ده ال �ت ��اري �خ ��ي غ�ي��ر
امل �س �ب��وق ل� �ل ��زالزل ف��ي ك �ت��اب��ه (س�ج��ل
الزالزل العربي).

الوقيت :تطوير ورفع كفاءة حرس المجلس
اخ�ت�ت��م ق�ط��اع ح��رس مجلس األم��ة
ت �ح��ت اش � ��راف األم�ي��ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل �ش��ؤون ح ��رس م�ج�ل��س األم� ��ة ال �ل��واء
خ��ال��د ال��وق �ي��ت ب��رن��ام �ج��ه ال �ت��دري �ب��ي
ال � �ث� ��ان� ��ي خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة ال �ت ��دري �ب �ي ��ة
 2016/2015وال��ذي عقد تحت عنوان
«ال � �ن � �ظ� ��ام امل� �ت� �ك ��ام ��ل ل ��رف ��ع م �س �ت��وى
املهارات والقدرات في فن التعامل مع
الجمهور» لعسكريي ح��رس مجلس
األم��ة خ�لال الفترة م��ن  14فبراير الى
 17مارس .2016
وق ��ال ال �ل��واء ال��وق�ي��ت ف��ي تصريح
صحافي إن ه��ذا البرنامج التدريبي
ال �ث��ان��ي ج ��اء ان �ط�لاق��ا م��ن ت��وج�ي�ه��ات
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ال ��دائ � �م ��ة ف� ��ي إط � � ��ار خ �ط ��ة ت��دري �ب �ي��ة
م �ت��واص �ل��ة ف ��ي االرت � �ق� ��اء وال �ن �ه��وض
ب�م�س�ت��وي��ات ال �ت��دري��ب ل��رف��ع ك �ف��اءة و
اداء أف��راد حرس املجلس في التعامل
م��ع الجمهور وت��أدي��ة الخدمة بأعلى

اللواء الوقيت مكرما أحد املشاركني

مستوى من الكفاءة والفعالية حتى
يظهر مجلس األمة بصورة حضارية
امام مرتاديه من األعضاء و املوظفني
و الزوار.
وقد أشار الوقيت إلى أن البرنامج
ال� �ت ��دري� �ب ��ي ال � �ث ��ان ��ي ت �ض �م ��ن ب�ع��ض

امل� ��وض� ��وع� ��ات أه� �م� �ه ��ا ف� ��ن ال �ت �ع��ام��ل
م ��ع ك �ب ��ار ال �ش �خ �ص �ي��ات وال �ج �م �ه��ور
وب � �ن� ��اء ِف� � ��رق ال �ع �م ��ل داخ� � ��ل م�ج�ت�م��ع
الحرس كما يهدف إلى تطوير األداء
لعسكريي الحرس من خ�لال تحسني
اس�ل��وب ال�ت�ص��رف ف��ي بعض امل��واق��ف
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و اإلرش � � � ��ادات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه
ع �م �ل �ه��م ف ��ي م �ج �ل��س األم� � ��ة .وأض� ��اف
أن البرامج التدريبية تأتي ف��ي إط��ار
خطة ينتهجها قطاع ح��رس مجلس
األم � ��ة ف ��ي االه �ت �م ��ام ب�م�ن�ت�س�ب�ي��ه م��ن
ال �ض �ب��اط وض� �ب ��اط ال �ص��ف واألف� � ��راد
لتنمية قدراتهم من خالل االستعانة
بكل م��ا ه��و ج��دي��د م��ن ب��رام��ج تدريب
م �ت �ط��ورة ل��رف��ع ك�ف��اء ت�ه��م وإك�س��اب�ه��م
العلوم واملعارف التي ترتقي بقدرتهم
العملية والعلمية وت��ؤه�ل�ه��م للقيام
ب �م �ه��ام �ه��م ال �ج �ل �ي �ل��ة ف� ��ي ح �ف ��ظ ام ��ن
وس�ل��ام� ��ة م �ج �ل��س األم � � ��ة وم �ك��اف �ح��ة
االنفالتات األمنية بكافة أشكالها.
وف ��ي خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه أع� ��رب ال��وق�ي��ت
ع��ن امتنانه للجهد ال��ذي ب��ذل��ه أف��راد
ال �ح ��رس خ�ل�ال ال �ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي
م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه��م ك ��ل خ �ي��ر ف ��ي ال �ت �ط��ور
امل�ه�ن��ي وال�خ�ط��ط امل�ه�ن�ي��ة وال �ب��دء في
تطبيق ما تعلموه.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ثم دراسة الحاالت ومتابعة أوضاع
االس � � � ��رة امل �ع �ي �ش �ي��ة ب � �ط� ��رق ع�م�ل�ي��ة
مدروسة بهدف توفير احتياجاتها.
وأف � ��ادت ب ��أن امل �س��اع��دات امل�ق��دم��ة
تتضمن كوبونات مصرف العشيات
األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة وال �ت��ي ت ��وزع على
األسر املتعففة بالتعاون مع األمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�أوق ��اف م�ب�ي�ن��ة أن اإلدارة
ت � �ت ��واص ��ل م � ��ع ب� �ع ��ض ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية واألسواق املركزية لصرف
تلك ال�ك��وب��ون��ات ب�ه��دف ش��راء امل��واد
الغذائية.
وأضافت أن تلك الكوبونات توزع
مرتني سنويا على نحو ألفي أسرة
فيما تبلغ قيمة الكوبون الواحد 25
دينارا.
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