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 9لجان مؤقتة
عقدت اجتماعاتها
في فبراير وبحثت
المواضيع المدرجة

عزام الصباح:
المرأة الكويتية
رائدة في األعمال
التجارية

العيسى :منظمات
المجتمع المدني
ركيزة أساسية في
مواجهة المشكالت
المجتمعية

أقر قانونا يقضي بأال تزيد أرباح شركات العمالة المنزلية على  ٪ 10من تكلفة االستقدام

المجلس يرفض اعتذار دشتي عن عدم
حضور الجلسات ويرفع حصانته النيابية
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � �ـ � �ـ � �ـ� ��ة ف��ي
جلــســــته الـعـــادية ام�ـ�ـ�ـ��س عـــلى
رف �ـ �ـ �ـ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع��ن
ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��د ال� �ح� �م� �ي ��د دش �ت��ي
إلع� �ل ��ان � � ��ه ب� ��ال � �ح � �ك� ��م ال� �ج� �ن ��ائ ��ي
الغيابي ال�ص��ادر ض��ده بمـــمــلكة
البحرين.
ورف � ��ض امل �ج �ل��س ط �ل��ب ق �ب��ول
االع� � � �ت � � ��ذار امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال �ع �ض��و
دشتي عن ع��دم حضور جلسات
املجلس وجاءت نتيجة تصويت
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ط �ل��ب ق �ب��ول ع��ذره
بموافقة خمسة أعضاء من أصل
 45عضوا رفضوا الطلب وعليه
رفض املجلس قبول العذر.
كما وافق املجلس على االقتراح
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )69ل �س �ن��ة  2015ب �ش��أن إن �ش��اء

الصالح :الحد من
تعيين الوافدين
في الوظائف اإلدارية

مجلس األمة يصوت على طلب اعتذار دشتي عن حضور الجلسات

ش��رك��ة مساهمة مقفلة الستقدام
وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ف��ي
املداولتني األولى والثانية وأحاله
إلى الحكومة ونص تقرير اللجنة

الخالد :عالقتنا بالسعودية
لن تتأثر بخالف فني
أك � � ��د 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 ع �م��ق
العالقة بني دولة الكويت واململكة
العربية السعودية مشيرا إلى أن
تلك العالقة لن تتأثر ب��أي خالف
فني يتعلق باتفاق ألي سبب من
األسباب.
وق ��ال إن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن

تلفزيون المجلس

محمد البراك:

 نظام الصوت الواحدأثبت نجاحه ومحاوالت
تعديله تعود بنا إلى
زمن الفوضى

تفاصيل (ص)09

أك� �ب ��ر وأع � �م� ��ق م� ��ن أن ت �ت ��أث ��ر ف��ي
أمور فنية وبيئية أو على تفسير
التفاق ما الفتا إلى أن هذه العالقة
استوعبت الكثير م��ن األم ��ور في
املاضي وإن ش��اء الله سائرة إلى
مزيد من التعاضد واملساندة في
كل األمور.
تفاصيل (ص)06

املالية حول هذا االقتراح على أنه
م��ن ال �ض��رورة ت�ع��دي��ل ن��ص امل��ادة
األول � � ��ى ب �ح �ي��ث ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
ال �ف �ق��رة األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة ال�ن��ص

ال� �ت ��ال ��ي :ت �ن �ش��أ ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح
تزيد على  10في املئة من التكلفة
اإلج� �م ��ال� �ي ��ة الس � �ت � �ق� ��دام ال �ع ��ام ��ل

املنزلي تتولى استقدام وتشغيل
العمالة املنزلية.
تفاصيل (ص)08 - 03

استجواب القضيبي والحريص
لوزير التجارة على جلسة  12أبريل
تقدم النائبان أحمد القضيبي
وم� � �ب � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص أم� � ��س إل ��ى
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم� � � ��ة م� � ��رزوق
ال � � �غ� � ��ان� � ��م ب � �ط � �ل� ��ب اس� � �ت� � �ج � ��واب
وزي � � � � ��ر ال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة
د .ي� ��وس� ��ف ال� �ع� �ل ��ي وت �ض �م �ن��ت
ص�ح�ي�ف��ة االس �ت �ج��واب م�ح��وري��ن
األول ي �ت �ع �ل��ق ب �س ��وء اس �ت �خ��دام
ال��وزي��ر س�ل�ط��ات��ه ب��إع��ادة قسائم

ص� �ل� �ب ��وخ م �خ��ال �ف��ة أم � ��ا امل� �ح ��ور
ال � �ث� ��ان� ��ي ف �ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ق��اع��س
ف� � ��ي ت� �ف� �ع� �ي ��ل ص � � �ن� � ��دوق رع� ��اي� ��ة
وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة.
وأع� �ل ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م أن االس �ت �ج��واب
س� �ي ��درج ع �ل��ى ج �ل �س��ة  12أب��ري��ل
املقبل.

وط��ال��ب النائبان ف��ي صحيفة
االستجواب الوزير العلي بتقديم
استقالته ف��ورا لعدم قدرته على
ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون ص �ن��دوق رع��اي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ال��ذي ص��درت الئحته التنفيذية
منذ أكثر من عام.
تفاصيل (ص)11 - 10

إحالة تعديل قانون غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب إلى الميزانيات
أحال مجلس األمة أمس التقرير
ال� � �ـ 17ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة عن
م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل امل ��ادة
( )16م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  106لسنة
 2013بشأن مكافحة غسل األموال

وت � �م � ��وي � ��ل اإلره � � � � � ��اب إل� � � ��ى ل �ج �ن��ة
امليزانيات لتقدم تقريرها بشأنه
للمجلس بعد أسبوعني بجلسته
امل�ق�ب�ل��ة وي �ه��دف م �ش��روع ال�ق��ان��ون
إل��ى تحديد ن��وع ميزانية الوحدة

بجعلها ميزانية ملحقة لتمكينها
م ��ن ال �ق �ي��ام ب�م�ه��ام�ه��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا
وح � ��دة ذات ش �خ �ص �ي��ة اع �ت �ب��اري��ة
مستقلة تتمتع باالستقالل املالي
واإلداري.

أك ��د وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
ات� � �خ � ��اذ دي� � � � ��وان ال � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ة
اج��راءات��ه في زي��ادة نسبة التكويت
ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم�ي��ة
والحد من التعيني الجديد للوافدين
ف��ي بعض ال��وظ��ائ��ف االداري� ��ة الفتا
الى ان استعانة العديد من الوزارات
باملستشارين وال�خ�ب��راء ف��ي بعض
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ت� �ت ��م وف� � ��ق ق ��ان ��ون
الخدمة املدنية.

الجسار :العدادات
الذكية مع الميزانية
الجديدة
أك��د وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء أحمد
ال� �ج� �س ��ار ان م �ن��اق �ص��ة ال� � �ع � ��دادات
الذكية مل�ع��دالت استهالك الكهرباء
سيتم طرحها مع امليزانية الجديدة
ل�ل��وزارة الفتا ال��ى ان ه��ذه املناقصة
مرت بظروف وأسباب عدة أدت الى
إع ��ادة ط��رح�ه��ا وي�ج��ب االس� ��راع في
تنفيذ هذا املشروع.

الحمود :تبني
السياحة كصناعة
لتنويع مصادر الدخل
أك��د 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 ان ال� �س� �ي ��اح ��ة أص �ب �ح��ت
ص�ن��اع��ة ك�ب��اق��ي ال�ص�ن��اع��ات وتمثل
م��وض��وع��ا ي�ح�ظ��ى ب�ف�ك��ر ت�ط��وي��ري
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ن��ا ف ��ي وزارة اإلع� �ل��ام.
وذل��ك م��ن منطلق ح��رص الحكومة
على ال�ن�ه��وض بالقطاع السياحي
وت �ن �م �ي �ت��ه ب� �ه ��دف ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
الدخل.
تفاصيل (ص)15
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األمير استقبل المحمد وعددا من حاملي الدكتوراه

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب��اح ام� ��س سمو
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د واس�ت�ق�ب��ل

سمو األمير يتسلم كتاب حياة وشعر من بن ثويران

د .ح �س�ين ب�ه�ب�ه��ان��ي ح �ي��ث أه��دى
سموه رعاه الله رسالة الدكتوراه
وال� � �ت � ��ي ح� �م� �ل ��ت ع� � �ن � ��وان ت �ح��دي��د
امل �ن��اط ��ق ال ��وراث� �ي ��ة ل� ��دى س�ل�االت
االبقار املرتبطة بتأقلمها بالبيئة.

كما استقبل د .غدير الفندي حيث
اه � ��دت س �م��وه رس ��ال ��ة ال ��دك �ت ��وراه
وال� � �ت � ��ي ح� �م� �ل ��ت ع� � �ن � ��وان دراس � � ��ة
م �ت �ع �م �ق��ة ف � ��ي م � �ق � ��درة ال� �ش ��رك ��ات
االنشائية على ادارة املخاطر في

دول الخليج العربي.
واستقبل سموه د .وليد الحمد
ح�ي��ث أه ��دى س�م��وه ك�ت��اب�ين حمال
ع� �ن ��وان ال � �ق ��رآن ال �ك��ري��م واالل� �ف ��اظ
امل� �ت� �ش ��اب� �ه ��ة وال� �ب� �س� �ي ��ط ف � ��ي ع �ل��م

ال� �ت� �ج ��وي ��د .ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه
م �ح �م��د س �ع��ود ب ��ن ث ��وي ��ران حيث
أه ��دى س �م��وه ك�ت��اب��ا ح�م��ل ع�ن��وان
ح �ي��اة وش �ع��ر س �ع��ود ب��ن ث��وي��ران.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ان � ��ور امل �ط �ي��ري

ح �ي��ث اه � ��دى س �م ��وه ك �ت��اب��ا ح�م��ل
عنوان «أميري».

ولي العهد استقبل العبداهلل ومحافظ الفروانية والغنيم

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد العبدالله

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح امس سمو

ومستقبال الشيخ فيصل الحمود

ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د و اس�ت�ق�ب��ل
س� �م ��وه ال� �ش� �ي ��خ اح� �م ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
م �ح��اف��ظ ال �ف��روان �ي��ة ال �ش �ي��خ فيصل

ال �ح �م��ود ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل د.ع �ب��دال �ل��ه
الغنيم وذلك بمناسبة فوزه بجائزة
امللك فيصل العاملية لفرع الدراسات

اإلس�لام �ي��ة ل�ل�ع��ام .2016وق� � ��د أش��اد
س� �م ��وه ب � � ��دوره وج � �ه� ��وده ال �ب �ن��اءة
وامل � �ث � �م� ��رة ف� ��ي ه� � ��ذا امل � �ج� ��ال وب� ��ذل

املزيد من اإلنجازات من اجل خدمة
ال� ��وط� ��ن ورف� � ��ع ش ��أن ��ه ع ��امل �ي ��ا وف ��ي
املحافل الدولية متمنيا له التوفيق

وال �ن �ج��اح .واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه سفير
ال�ك��وي��ت ل��دى ال�ج�م�ه��وري��ة التركية
عبدالله الذويخ.
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مضبطة
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مطالب نيابية باتخاذ موقف حازم تجاه من استمر التعدي واإلساءة لدول الخليج

مجلس األمة يرفض اعتذار دشتي عن حضور
الجلسات ويرفع الحصانة عنه في قضيتين
رفض مجلس األمة
في جلسته العادية
امس طلبا من النائب
د .عبدالحميد دشتي
يعتذر فيه عن حضور
جلسات  15و16
و 29و 30من شهر
مارس الجاري كما
رفع الحصانة عنه في
قضيتي ابالغه بحكم
دولة البحرين وفق
اتفاقية االعالنات
وقضية جنح الصالحية.
من جهة اخرى احال
مجلس االمة مشروع
قانون بتعديل قانون
مكافحة غسل
االموال وتمويل
االرهاب الى لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي لدراسته كما
اقر المدولة الثانية
للقانون بشأن تعديل
قانون استقدام
وتنظيم العمالة
المنزلية والى تفاصيل
الجلسة:

الروضان :أعتذر عن
كل زلة لسان في
حق المعاقين ولم
أقصد اإلساءة
إليهم
الهاجري :نؤكد
أن الروضان لم
يقصد اإلساءة إلى
المعاقين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس وبجواره النائب عودة الرويعي

اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م الجلسة ال�ع��ادي��ة
ال�ع�ل�ن�ي��ة أم ��س ال �ث�ل�اث��اء ال�س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ا وت�ل��ا األم�ي�ن
العام أسماء األعضاء الحاضرين
واملعتذرين عن الجلسة من دون
إذن أو إخطار وت�لا كذلك أسماء
األع� � �ض � ��اء ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ي �ح �ض��روا
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال � �ل � �ج� ��ان ال ��دائ� �م ��ة
وامل��ؤق �ت��ة م��ن  13م� ��ارس ال ��ى 24
مارس.
 -ماجد موسى :نلتمس العذر

ل �ل��اخ � ��وان ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ي �ح �ض��روا
ال �ج �ل �س��ة ول �ك��ن م ��ا ع� ��ذر ال �ن��ائ��ب
دش � �ت � ��ي ع � ��ن ح � �ض � ��ور ال �ج �ل �س��ة
وي� � �س � ��ب ال � � �ن� � ��اس م� � ��ن ال� � �خ � ��ارج
ونرفض اعتذاره.
 د .عبدالله الطريجي :الالئحةاع �ط �ت��ك األخ ال��رئ �ي��س ال �ح��ق في
رف ��ض االع� �ت ��ذار ه ��و ذه ��ب ل�ن��دن
وس��وى له تقريرا طبيا واذا كان
ع � ��ذرا ط �ب �ي��ا ف �ه��و م ��رف ��وض ألن��ه
ع �ل �ي��ه ال� �ق ��اء ق �ب��ض وأرج� � ��و ع��دم
قبول عذره.

 ح � � �م� � ��دان ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي :أؤي� � ��داالخ��وان وتطبيق الالئحة يكون
س��واس�ي��ة ع�ل��ى الجميع واملكتب
ال �ص �ح��ي ي��رف��ض ال �ت��وق �ي��ع على
التقرير الطبي.
 د .أح �م��د م�ط �ي��ع :ال �ع��ذر ه��ذام��رف��وض وال� �ع ��ذر اذا ك ��ان طبيا
ف� �ه� �ن ��اك م� �ك ��ات ��ب ص� �ح� �ي ��ة ت �ق �ي��م
العارض الطبي وهذا رجل يسب
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ون�ط��ال��ب
املجلس بتطبيق الالئحة.
 -ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ل��دي �ن��ا

عقل وفكر فكيف نصدق النائب
أن � ��ه م ��ري ��ض ف� ��ي ظ� ��ل أن� �ن ��ا ن ��رى
الخطب الرنانة واملؤتمرات التي
يحضرها؟ فهو يريد التهرب من
تنفيذ الحكم وال ن��ري��د ان نكون
اداة وجسرا لذلك فهو يقول إنه
يحترم الدستور والقانون ونعلم
ان القضية ليست قضية مرض
ول� �ي ��واج ��ه ال �ق �ض ��اء ول� �ك ��ن ي��ري��د
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الهاجري يشيد بحرص الغانم على حقوق
موظفي النفط
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري
ح � � � ��رص رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م� � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ع� � �ل � ��ى ح� �ق ��وق
ومكتسبات ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع
النفطي وتأكيده على عدم القبول
ب��امل �س��اس ب �ه��ا م �ش �ي��دا ف��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ب�ط�ل��ب ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م من
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية وزي��ر النفط بالوكالة أنس
الصالح عدم إصدار أي قرارات من
شأنها املساس بمزايا العاملني في
القطاع النفطي.

وأث� �ن ��ى ال �ه��اج��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي على تأكيد الغانم خالل
لقائه مع ممثلني عن اتحاد عمال
ال� �ب� �ت ��رول وص �ن��اع��ة ال �ك �ي �م��اوي��ات
ب�ع��دم إق ��رار ال�ب��دي��ل االستراتيجي
إال بعد دراسته دراسة مستفيضة
داخل لجنة تنمية املوارد البشرية
وال� ��وص� ��ول إل� ��ى ص �ي �غ��ة ت��واف �ق �ي��ة
ترضي جميع األطراف.
وج��دد الهاجري تحذيره لوزير
ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة م��ن ال ��ذه ��اب إل��ى
أب �ع��د م ��دى ف��ي ح ��ال أق� ��دم ال��وزي��ر

ع�ل��ى أي خ�ط��وة أو ق ��رار م��ن شأنه
امل � � �س� � ��اس أو اإلض � � � � � � ��رار ب� �م ��زاي ��ا
م��وظ�ف��ي ال�ن�ف��ط م�س�ت��درك��ا ب�ق��ول��ه:
ل��ن ن�س�م��ح ب ��أي ح ��ال م��ن األح� ��وال
ظلم هؤالء العمال الذين يعرضون
أرواح�ه��م للمخاطر يوميا كما لن
ن�ق�ب��ل ب��امل �س��اس ب�م�ك�ت�س�ب��ات�ه��م أو
مساومتهم عليها.
وخ� � ��اط� � ��ب ال� � �ه � ��اج � ��ري ال � ��وزي � ��ر
ال �ص��ال��ح ب �ق��ول��ه :أع� �ض ��اء مجلس
األمة سيتصدون لك بكل الوسائل
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل � �ت� ��اح� ��ة ف � ��ي ح ��ال

اق� �ت ��رب ��ت م� ��ن م� ��زاي� ��ا وم �ك �ت �س �ب��ات
وح � �ق � ��وق ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
النفطي مشددا على عدم املساومة
ب� �ح� �ق ��وق� �ه ��م س � � � ��واء روات � �ب � �ه � ��م أو
م �م �ي��زات �ه��م أو ب ��دالت �ه ��م أو ح�ت��ى
روات� � �ب� � �ه � ��م األس � ��اس� � �ي � ��ة ون ��رف ��ض
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي
ول � ��ن ن �ق �ب��ل ب �م �خ �ط��ط ب �ي��ع امل � ��ورد
الوحيد القتصاد الدولة من خالل
خصخصة القطاع النفطي.

العمر :المزيد
من الدعم المالي
واالهتمام
بدبلوماسيينا
في الخارج
الزلزلة :ال توجد
للكويت سفارة
في كوستاريكا
واستعنا بالسفير
القطري
الطريجي :وزير
الخارجية سلمنا
جميع المستندات
وهذا دليل على
نظافة يده
وتعاونه مع
اللجنة
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إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن البعثات
الدبلوماسية إلى لجنة الميزانيات
تتمة المنشور ص03
االن االع � �ت� ��ذار وارج � ��و ان ي�ك��ون
التصويت نداء باالسم على قبول
عذره من عدمه.
 حمود الحمدان :نريد إرجاعقبول العذر من عدمه الى املجلس
ف�م��ن غ�ي��ر امل�ق�ب��ول ان ن�ص��دق ان��ه
م��ري��ض وه ��و ف��ي ك��ل امل�ن�ت��دي��ات
يسب دول مجلس التعاون.
 د .م �ح �م��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :أض ��مص � ��وت � ��ي ال� � � ��ى ص� � � ��وت ال � ��زم �ل��اء
وأط��ال��ب امل�ج�ل��س ب��وق�ف��ة ح��ازم��ة
ت� �ج ��اه ه � ��ذا ال �ت �س��وي��ف م� ��ن ق�ب��ل
دش� � �ت � ��ي ألن � � ��ه اس � � � ��اء ل �ل �م �ج �ل��س
واس �ت �م��رأ ال�ت�ع��دي ع�ل��ى االش �ق��اء
ف ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون فهو
استشعر امر الضبط واالحضار
ولذلك توارى عن االنظار فنطالب
املجلس بموقف حازم وقوي.
 فيصل ال �ك �ن��دري :ه��و يتعذربمرضه وكل يوم طالع في مؤتمر
امل �ق��اوم��ة وك ��ل ي ��وم ي�ت �ع��دى على
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وك��ل
ي ��وم م��ن دي� ��رة ال ��ى دي� ��رة ف��أرج��و
ع � ��رض امل � ��وض � ��وع ع� �ل ��ى م�ج�ل��س
األمة.
 ع� �ل ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س :أس �ت �غ��ربتقديم النائب دشتي طلب الغياب
ب � �ع� ��ذر وه � � ��و م� �ط� �ل ��وب ل �ل �ع ��دال ��ة
ب �ج��رائ��م م��رت �ك �ب��ة داخ � ��ل وخ� ��ارج
ال� �ك ��وي ��ت وي� ��دع� ��ي ان � ��ه خ � ��رج م��ن
ج�ن�ي��ف ال��ى ل �ن��دن ب�ح�ح��ة ال�ع�لاج
فأطلب من وزير الخارجية التأكد
من سفارتنا في لندن انه موجود
أم ال .ن ��ري ��د ان ن �ت �ب�ي�ن ه� ��ل ه��و
موجود للعالج في لندن ام خرج
من لندن وذهب الى سورية؟
 صالح عاشور :الكل متفق انعلى دش�ت��ي امل�ث��ول أم��ام النيابة
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي اس�ت��دع�ت��ه بطريقة
رس �م �ي��ة ول� �ك ��ن ل ��م ي �ج��ر ال �ع��رف
ان ال� �ن ��واب ع �ن��دم��ا ي �غ �ي �ب��ون عن
ال �ج �ل �س��ة ان ن �ت �ح �ق��ق ف ��ي س�ب��ب
ال �ع��ذر ف�ه��ل ن��ذه��ب ف��ي التحقيق
ف ��ي اس� �ب ��اب ع� ��ذر ال� �ن ��واب ال��ذي��ن
غابوا عن جلسة اليوم؟ ال نختلف
وعليه امل�ث��ول ام��ام النيابة ولكن
لم يجر العرف ان نحقق في سبب
ال �ع��ذر س ��واء ك��ان صحيا ام غير
صحي .وأؤكد انه لم يجر العرف
على التحقيق في اسباب الغياب.
 م�ب��ارك ال�ح��ري��ص :نحن أم��امح ��ال ��ة غ �ي��ر ع ��ادي ��ة ألن ال� �ش ��ارع
ي �ط��ال��ب ب��ات �خ��اذ اج� � � ��راءات ألن��ه
استفز ال�ش��ارع الكويتي كله أما
وض � ��ع دش� �ت ��ي ف �ه��و اس �ت �ث �ن��ائ��ي
وامل� � �ف� � �ت � ��رض ع � �ل ��ى امل � �ج � �ل ��س أال
ي �س��اه��م ف��ي ه��روب��ه م��ن ال�ق�ض��اء
وأرجو عرض العذر على املجلس

وزير الخارجية:
الحكومة تولي
البعثات الخارجية
كل الدعم
والمساندة لرعاية
مصالح بلدهم

عدنان عبدالصمد

للتصويت عليه.
 ع � � � ��ادل ال � � �خ � ��راف � ��ي :ه � ��ل م��نامل �ع �ق��ول ان ن �ص��دق ان� ��ه م��ري��ض
فعال؟ وهو كل يوم في التلفزيون
وم��ن ب�ل��د ال��ى ب�ل��د لسنا مغفلني
الله يشفيه اذا هو مريض واكبر
الناس راح��وا الى النيابة فلماذا
لم يذهب عبدالحميد دشتي؟
 ص��ال��ح ع��اش��ور :املجلس قامب � � ��دوره ع �ل ��ى أك� �م ��ل وج � ��ه ورف� ��ع
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب وع �ل �ي��ه
امل� � �ث � ��ول ام� � � ��ام ال � �ق � �ض� ��اء وغ� �ي ��اب
ال �ع �ض��و ه ��و ن �ف �س��ه ي� �ق ��در ع ��ذره
وم��ن ح��ق أي ن��ائ��ب ع��دم حضور
ال �ج �ل �س��ة س � ��واء م��ري��ض او غير
م � ��ري � ��ض ف� �ل��ا ن� �ج� �ع� �ل� �ه ��ا ق �ض �ي��ة
ش �خ �ص �ي��ة .واآلن دور ال �ق �ض��اء

حوار نيابي حكومي خالل الجلسة

علي الخميس

ف��ي التعامل م��ع القضية وهناك
اع �ض��اء س��اف��روا ل�ل�س�ي��اح��ة وأن��ا
اعرفهم.
 روض � � � � � ��ان ال� � � � ��روض� � � � ��ان :ك��لجلسة ن�ت�ح��دث ع��ن عبدالحميد
دشتي فاطلب قفل ب��اب النقاش
وف � ��ق امل � � ��ادة  83ون �ح �س��م ام��رن��ا
بالتصويت.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :ه��و مطلوبللعدالة ونحن ندافع عن العدالة
وال ن � �س ��اه ��م ف � ��ي ال � � �ه� � ��روب م��ن
العدالة.
 م �ب ��ارك ال �ح��ري��ص :االع �ت ��ذارق ��دم ال ��ى امل�ج�ل��س م�ع�ن��ى ذل ��ك ان
املجلس لم ينته دوره.
 د .خليل ابل :ما يحكم العملبيننا هو الالئحة وغير ذلك هو

ك�ل�ام ف��اض��ي وه �ن��اك خصخصة
ودع��وم وال�ك��وادر وقضايا اخرى
م ��ن االول� ��وي� ��ات وال �ه �م ��وم ه�ن��اك
الئحة فبعد  5غيابات نتكلم.
 الرئيس مرزوق الغانم :موادال�لائ �ح��ة  24و  25ال ت�ن��ص على
ان هناك عذرا مقبوال وعذرا غير
م �ق �ب��ول وج � ��رى ال� �ع ��رف ث �ق��ة م��ن
النائب ان يقبل من النائب وهناك
طلب برفض طلب اعتذار النائب
عبدالحميد دشتي ونصوت على
الطلب ن��داء ب��االس��م .هناك اع��ذار
تقبل واع ��ذار ال تقبل واجتمعت
م��ع املستشارين واستمعت لكل
اآلراء واالم � ��ر ل�ل��رئ�ي��س وب �م��ا ان
هناك طلبا مقدما االن فسأعرض
االمر على املجلس.

 ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري :ال�لائ �ح��ةواضحة.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:امل� �ج� �ل ��س س� �ي ��د ق � ��رارات � ��ه ب� �م ��ا ال
يخالف الدستور والالئحة ومن
حق الرئيس عرضه على املجلس
وم � ��ن ح� ��ق امل� �ج� �ل ��س رف � ��ض ه ��ذا
ال �ط �ل��ب وس ��أص ��وت ع �ل��ى ال�ط�ل��ب
االن.
وتال االم�ين العام طلب اعتذار
النائب د .عبدالحميد دشتي عن
حضور الجلسات  15و  16و 29
و  .30وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ب��رف��ع
األيدي.
وط� � � ��ال� � � ��ب ال � � �ع � � �ض � ��و ع � ��دن � ��ان
ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د ال � � �ح� � ��دي� � ��ث ق �ب ��ل
ال� �ت� �ص ��وي ��ت (ه � � ��ذا ش� �غ ��ل م�ك�ت��ب
املجلس) ورف��ض الرئيس الغانم
اعطاءه الحديث وقال فتحنا باب
ال�ن�ق��اش وت�ح��دث�ن��ا ن�ص��ف ساعة
وانت ما كنت موجودا.
 5م � ��ن  . 45اذن ال � �ع � ��ذر غ �ي��ر
مقبول.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :مان ��وق ��ش ال � �ي� ��وم ق� �ب ��ول ال � �ع� ��ذر او
رف� �ض ��ه وال ي ��وج ��د ن ��ص ي�ع�ط��ي
ال�ح��ق ف��ي إس �ق��اط ال�ع�ض��وي��ة من
ع��دم �ه��ا وذك � ��ر ال� �ع ��ذر ول� ��و طلب
ع �ل��ى أي ن ��ائ ��ب اخ � ��ر س��أع��رض��ه
على املجلس وسيد ع��دن��ان جاء
م� �ت ��أخ ��را وأع� �ت� �ق ��د ان � ��ه ل� ��م ي�ع��ط
الفرصة إلبداء وجهة نظره.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ه ��ذاامل ��وض ��وع ل��م ي� ��درج ع �ل��ى ج��دول
االع � �م � ��ال وه � � ��ذا امل � ��وض � ��وع ع�ن��د
ال ��رئ �ي ��س ول� �ي ��س امل �ج �ل ��س .ه��ذه
س ��اب� �ق ��ة س �ت� �س �ج ��ل واذا اق � ��رت
س �ي �ض��ار ب �ه��ا ن� ��واب وه� ��ذا ش��أن
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وزير المالية:
ملتزمون بالرد على
ديوان المحاسبة
وفق القانون
خالل  30يوما
الشايع :نريد
االلتزام بالقانون
بغض النظر عن
المقصود بالرسالة
أبل :نطالب بتوفير
إمكانات تليق
باسم الكويت
في الخارج
عاشور :يجب
المساواة في
مزايا السفراء
بنظرائهم في دول
مجلس التعاون
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المجلس يرفض الزام هيئة االستثمار بتزويد
ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة
تتمة المنشور ص04
رئيس املجلس واذا غلبت ال��روم
يكون مكتب املجلس.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:الالئحة تنظم ه��ذا امل��وض��وع في
امل� � ��واد  24و 25وال ي��وج��د نص
ص��ري��ح وال �ن��واب اب��دوا اسبابهم
بأنه يخرج في مؤتمرات وبلدان
وك ��ل ن��ائ��ب ل��ه وج �ه��ة ن �ظ��ر وم��ن
ح � �ق� ��ي ع� � � ��رض امل � � ��وض � � ��وع ع �ل��ى
امل �ج �ل ��س .واذا ك� ��ان ه� �ن ��اك ن��ص
ي �ق��ول ان ال��رئ �ي��س م��ا ي��رج��ع ال��ى
امل�ج�ل��س ق ��ول ل��ي اي ��اه اذن االم��ر
اس�ت�ث�ن��ائ��ي اذا ف��ي ن��ص ص��ري��ح
وق�ب��ول ال�ع��ذر م��ن ع��دم��ه موجود
في الالئحة.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :اذن ال �ق��راراالن يكون كيف؟
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:إس � � �ق� � ��اط ال � �ع � �ض� ��وي� ��ة م� ��وض� ��وع
م �خ �ت �ل��ف ف� �ه ��و ب� �ع ��د  5ج �ل �س��ات
م �ت �ت��ال �ي��ة او  10ج� �ل� �س ��ات غ�ي��ر
متتالية الطلب املقدم قبول عذره
عن الجلسة املاضية والحالية.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ل��دي �ن��ام � � ��واض� � � �ي � � ��ع اخ � � � � � � ��رى اه� � � � � ��م م ��ن
عبدالحميد دشتي.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:اع �ط �ي��ت ال �ج �م �ي��ع ف��رص��ة إلب� ��داء
وجهة النظر.
التصديق على المضابط
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى التصديق
على املضبطتني رقمي  1348أ و
ب بتاريخ 15و 16مارس.
 روضان الروضان :في الجلسةامل � ��اض � �ي � ��ة اث � � �ن� � ��اء االس � �ت � �ج � ��واب
الموني بعض األشخاص عندما
ذكرت ان احد املعاقني يقدر يدير
ج �م �ع �ي��ة ال ��دس� �م ��ة وات � �ص ��ل ع�ل��ي
بعضهم وانا ال اقصد هذا الشيء
اط�ل�اق ��ا وال اق �ص��د االس� � ��اءة لهم
وانا اول الداعمني لهم واعتذر عن
كل زلة لسان في حق املعاقني.
 م� ��اض� ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري :أش �ك ��رال��زم �ي��ل روض� ��ان ال ��روض ��ان على
هذا االعتذار وأؤكد انه لم يقصد
االس ��اءة لهم وات�ص�ل��ت فيه واك��د
لي انه لم يقصد االساءة.
وصادق املجلس على املضابط.
الرسائل الواردة
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف االوراق
وال��رس��ائ��ل ال ��واردة ملجلس االم��ة
بجلسته املعقودة ام��س الثالثاء
رسالتني جاء نصهما كالتالي:
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ةال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة يطلب فيها
اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس�ب��ة

الخرافي :بعض
السفارات بالخارج
أصبحت مكاتب
شخصية للتوصيل
واالستقبال من
المطار

الخرينج مترئسا جزءا من جلسة أمس

ع ��ن ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وال �ت��دق �ي��ق
للبعثات الدبلوماسية واملكاتب
ال � �ت ��اب � �ع ��ة ل � �ه ��ا ع � ��ن ال � �ف � �ت� ��رة م��ن
( )2005/2004حتى ()2014/2013
ال��ى لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي لالختصاص.
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم � ��وال ال �ع��ام��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا من
املجلس الطلب م��ن ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية وزير
ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة إل � � ��زام ك ��ل م��ن
ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ورئ� � �ي � ��س ال �ش ��رك ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ت ��زوي ��د
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��امل �س �ت �ن��دات
التي طلبها.

جمال العمر

وجاء نصها كالتالي:
أن �ه ��ي ال �ي �ك��م ان ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم��وال العامة املعاد تكليفها من
قبل مجلس االمة بجلسته املعقودة
في  2016/1/26بالتحقيق في كل
م��ا ق��دم م��ن ات�ه��ام��ات للمختصني
بالهيئة العامة لالستثمار بشأن
املخالفات التي شابت بيع االسهم
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال �ع �ق ��اري ��ة
وكذلك شراء عقار مملوك للعضو
امل�ن�ت��دب واخ��وان��ه م��ن قبل رئيس
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
ن� ��ود اح��اط �ت �ك��م ع �ل �م��ا ب��اس �ت �م��رار
م�م��اط�ل��ة ك��ل م��ن ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ب��در
السعد ورئيس الشركة الكويتية

الوزراء الجراح والعمير والعلي والخالد يتابعون الجلسة

لالستثمار بدر السبيعي في الرد
ع �ل��ى دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت��زوي��ده
باملستندات والوثائق الستكمال
التحقيق.
ل��ذا ت��ود اللجنة ادراج الرسالة
ف ��ي ب �ن��د ال��رس��ائ��ل ال � � ��واردة وذل ��ك
ليقوم مجلسكم املوقر بالطلب من
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية وزير النفط بالوكالة بإلزام
ك ��ل م ��ن ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ورئ �ي��س
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
ت ��زوي ��د دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ك��اف��ة
امل �س �ت �ن��دات وال ��وث ��ائ ��ق ال� �ت ��ي ق��ام
بطلبها ح�ت��ى تتمكن ال�ل�ج�ن��ة من
القيام بعملها الذي كلفها املجلس
ب�ش��أن��ه وذل ��ك خ�ل�ال اس�ب��وع�ين من
تاريخ جلسة اليوم.

 جمال العمر :هناك خلل فيالوفود الدبلوماسية وسفاراتنا
ب� �ح ��اج ��ة ال � � ��ى دع � � ��م وك� �ث� �ي ��ر م��ن
وف � ��ودن � ��ا ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ن ��دف ��ع م��ن
جيبنا ألنهم ليس لديهم القدرة
لدعوة رئيس الدولة او البرملان.
وم ��ن ال ��واج ��ب اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
كل العاملني في الخارج ألننا لم
نستفد منهم وال م��ن خ�ب��رات�ه��م.
واستغرب من وزير املالية اعطاء
ال�ح��ق ألي وزارة أو ج�ه��ة حجب
امل �ع �ل��وم��ات ع��ن ال � ��ذراع ال��رق��اب�ي��ة
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ون � ��رج � ��و ال �ت �ص ��وي ��ت
ع�ل��ى ه��ذا ال�ط�ل��ب وت��وف�ي��ر جميع
امل �س �ت �ن��دات ت�ح��ت ت �ص��رف رج��ال
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت�ع�ن��ت هيئة
االستثمار عن تقديم املستندات
للديوان بسبب او من دون سبب
هذا مرفوض.
 د .ي� ��وس� ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ف�ي�م��اي �خ��ص ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع� ��ن ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف�م��ن
ت �ج��رب �ت��ي م �ن��ذ ع � ��ام  2000ن��رى
دبلوماسيينا وعطاءهم يجعلنا
نفتخر بأبنائنا في ه��ذه املواقع
فهم ت��ارك��ون لبيوتهم وابنائهم
في الخارج ليرفعوا اسم الكويت
ع��ال�ي��ا ف�لا ب��د م��ن االه�ت �م��ام بهم.
واغ�ل��ب دول العالم تحرص على
وج ��ود س �ف��ارات ل�ه��ا ف��ي ال�خ��ارج
وك�ن��ا ف��ي زي ��ارة ال��ي كوستاريكا
ول� ��م ي �ك��ن ل �ن��ا س� �ف ��ارة ه �ن ��اك ب��ل
ك� ��ان� ��ت ف � ��ي واش � �ن � �ط� ��ن وب� �ع� �ث ��وا
اح� ��د امل��وظ �ف�ي�ن ال �ص �غ��ار ل �ك��ن ال
يملك ال�ق��درة على تمثيل الدولة
ف� ��اض � �ط� ��ررن� ��ا إل � � ��ى االس� �ت� �ع ��ان ��ة
بسفير دولة قطر في كوستاريكا
ل � �ت ��رت � �ي ��ب االم� � � � � ��ور وال� � �ل� � �ق � ��اءات
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العمر :يجب أن
تكون هناك
وقفة جادة
بخصوص درجات
المستشارين
الوافدين
وزير المالية :ديوان
الخدمة يتخذ
إجراءات لزيادة
التكويت والحد من
الوافدين
الزلزلة :على وزير
التجارة عزل نائب
رئيس صندوق
المشروعات
الصغيرة أو
محاسبته
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المجلس يوافق على إحالة قانون غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب إلى لجنة الميزانيات
تتمة المنشور ص05
ب ��امل� �س ��ؤول�ي�ن ول � ��وج � ��ود م ��واق ��ع
ل�ل�ك��وي��ت ف ��ي ه ��ذه ال � ��دول اه�م�ي��ة
كبيرة جدا.
 د .عبدالله الطريجي :نحن فيلجنة التحقيق وزي ��ر الخارجية
س�ل�م�ن��ا ج�م�ي��ع امل �س �ت �ن��دات وه��ذا
ي� ��دل ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة ي� ��ده وت �ع��اون��ه
م��ع اللجنة .ام��ا ال��رس��ال��ة االخ��رى
ف�ه�ن��اك ت�س�ت��ر ع�ل��ى ه ��ذه القضية
وه� �ن ��اك ف �س��اد ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
ب��ال �س��اب��ق وك ��ان ��ت ه �ن��اك ح�م��اي��ة
نيابية في السابق وفهد الراشد
ق��ال سلمت م�ل��ف ال�ف�س��اد لعشرة
نواب واالن في حماية من النواب
ملدير هيئة االستثمار .وأحملكم
يا نواب االمة املسؤولية وال بد ان
نعرف مل��ن ه��ذا الشيك ال��ذي ذهب
الى الشركة الكويتية لالستثمار
وق � �ي � �م � �ت� ��ه م� � �ل� � �ي � ��ون � ��ان ون � �ص� ��ف
وت � �ع � �ط� ��ون� ��ه  25م � �ل � �ي� ��ون س �ه��م
ووزي��ر املالية يجب عليه ان يلزم
امل �س��ؤول�ين ف��ي ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
وال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ان ي�س�ل�م��وا
لنا املستندات فإما ان تسلم هذه
امل �س �ت �ن��دات او ت�ت�ح�م��ل ب�ت�ب�ع��ات
ع��دم تسليم املستندات .نحن في
ل �ج �ن��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة ال�خ�م�س��ة
متضامنون ومتفقون ح��ول هذه
القضية ونريد ان يكون لنا موقف
في هذه القضية.

العتيبي :نطالب
وزير التربية
باالهتمام
بالطلبة في الخارج
وتوجيههم
الى الجامعات
المعترف بها

د .عبدالله الطريجي

 وزير املالية أنس الصالح :لمَأر ال��رس��ال��ة ول��م استوضح عنها
وال ع��ن س�ب�ب�ه��ا وع �ن��دي ق�ص��ور
ف��ي فهمها ودي ��وان املحاسبة لم
ي ��رس ��ل ل ��ي رس ��ال ��ة ب ��ل ب��ال�ع�ك��س
رس��ال��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وردت
الى هيئة االستثمار في  9مارس
وانتهت الرسالة بالتالي :يطلب
ال� ��دي� ��وان ت��زوي��دن��ا ب��امل�س�ت�ن��دات
ح�ت��ى ي �ق��وم ب�م�ه��ام��ه م��ع م��راع��اة
ما تقضي به املادة  31من قانون
ديوان املحاسبة وتنص على انه
يجاب ال��ى طلبات ال��دي��وان خالل

وزير املالية أنس الصالح

 30يوما والرسالة وصلت في 9
م� ��ارس وأن� ��ا م�ل�ت��زم ب��ال��رد خ�لال
ال� �ـ  30ي��وم��ا وف ��ق ق��ان��ون دي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وال� ��رس� ��ال� ��ة ال� � � ��واردة
ت �ق��ول ن� ��رد ب �ع��د اس �ب��وع�ي�ن وان ��ا
التزم بالقانون وليس بالرسالة
الواردة.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :اري��دال� � ��رج� � ��وع ال � � ��ى ت � �ق� ��اري� ��ر دي � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي  2012ف��ي صفحة
 4م��ن ت�ق��ري��ر ال ��دي ��وان ال ��ذي ن��وه
ال ��ى ع ��دم ق �ي��ام ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
بتزويدنا ب��اي مستندات وقالت

ان اس � �ت � �خ� ��راج ه� � ��ذه ال� �ب� �ي ��ان ��ات
يستغرق وقتا طويال واذا في 9
أبريل سوف تأتي املستندات اذا
اتفقنا.
 فيصل الشايع :نريد االلتزامب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �غ� ��ض ال � �ن � �ظ� ��ر ع��ن
املقصود بالرسالة ونلتزم بمدة
 30ي ��وم ��ا ال� � � ��واردة ف ��ي ال �ق��ان��ون
والحكومة ت��ردد ال��دي��وان وليس
املجلس.
 وزي ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح:قانون دي��وان املحاسبة يقول 30
ي��وم��ا ل �ل��رد ع�ل��ى ال��دي��وان وليس

امل� �ج� �ل ��س او ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب � ��ل ن �ح��ن
م �ع �ن �ي��ون ب ��ال ��رد خ�ل�ال  30ي��وم��ا
وفق املادة  31من القانون.
 د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل :ف �ي �م��ا يخصال��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة ه ��ل ي �ح��ق الي
ج � �ه� ��ة ع � � ��دم ال � � � ��رد ع � �ل� ��ى دي � � ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة؟ وه � � � ��ل ي � �ح� ��ق الي
مسؤول ع��دم ال��رد على ال��دي��وان؟
واذا لم يرد املسؤول على الديوان.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رس��ال��ة االول � ��ى

الخرافي لوزير
األشغال :ماذا
صار على مشروع
المطار؟ فإما
تذهبون لمجلس
الوزراء إلصدار قرار
سياسي أو تلغون
المشروع
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الحكومة :االتفاق مع السعودية على استئناف اإلنتاج
في الخفجي بكميات تتواءم مع االعتبارات البيئية
أكد النائب األول لرئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ع�م��ق ال �ع�لاق��ة بني
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وامل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة م �ش �ي ��را إل � ��ى أن ت�ل��ك
العالقة ل��ن تتأثر ب��أي خ�لاف فني
ي �ت �ع �ل��ق ب� ��ات � �ف� ��اق ألي س� �ب ��ب م��ن
األسباب.
وق� � ��ال ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة إن ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر
ف ��ي أم � ��ور ف �ن �ي��ة وب �ي �ئ �ي��ة أو ع�ل��ى
ت�ف�س�ي��ر الت �ف��اق م��ا م�ش�ي��را إل ��ى أن
هذه العالقة استوعبت الكثير من
األم� ��ور ف��ي امل��اض��ي وإن ش��اء الله

س ��ائ ��رة إل� ��ى م��زي ��د م ��ن ال�ت�ع��اض��د
واملساندة في كل األمور.
ف � � � ��ي غ� � � �ض � � ��ون ذل� � � � � � ��ك ،ك� �ش� �ف ��ت
الحكومة عن االتفاق مع السعودية
ع �ل��ى اس �ت �ئ �ن��اف اإلن� �ت ��اج ال�ن�ف�ط��ي
ب��امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة ف��ي الخفجي
ب�ك�م�ي��ات ت� �ت ��واءم م ��ع االع �ت �ب��ارات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة م ��ؤك ��دة أن ال �ع�ل�اق��ة ب�ين
البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر
بأي خالف فني أو بيئي.
وط� �م ��أن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
بالوكالة أنس الصالح خالل جلسة
مجلس األمة العادية أمس أعضاء
مجلس األم��ة ب��أن��ه ت��م االت �ف��اق مع

ال�ج��ان��ب ال�س�ع��ودي ممثال بشركة
أرام � �ك ��و ع �ل��ى اس �ت �ئ �ن��اف اإلن �ت ��اج
بالخفجي بكميات ص�غ�ي��رة على
أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة
االعتبارات البيئية.
وق � � � � ��ال ال� � � ��وزي� � � ��ر ال� � �ص � ��ال � ��ح إن
ال� �ح� �ق ��ول ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة امل �ق �س��وم��ة
ت��م إع��داده��ا للصيانة الستئناف
عمليات اإلن �ت��اج بكميات ت�ت��واءم
مع املتطلبات البيئية حتى يعود
اإلن� � �ت � ��اج إل � ��ى وض � �ع ��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي
بشكل كامل.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه أك ��د وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ت �ع �ل �ي �ق��ا ع�ل��ى

ح��دي��ث أح� ��د ال� �ن ��واب ع ��ن اإلن �ت��اج
النفطي في املنطقة املقسومة بني
ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة وامل�ب��اح�ث��ات
ال� �ج ��اري ��ة ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ب �ش��أن �ه��ا
أن م��ا ي�ن�ظ��م ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ك��وي��ت
والدول كافة هو االتفاقيات املبرمة
وامل �ص��دق��ة م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س األم��ة
ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965
ال �ت��ي ت�ن�ي��ط ب��ال��دول �ت�ين ال�ت�ب��اح��ث
لحل هذه القضايا الخالفية بشكل
ودي بينها.
وقال الشيخ محمد العبدالله إنه
ت �ش��رف بتمثيل ال �ط��رف الكويتي
ف ��ي ه� ��ذه امل �ب��اح �ث��ات م ��ع األش �ق��اء
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة

م �ب��دي��ا اس �ت �غ��راب��ه م ��ن ال� ��زج ب�ه��ذا
امل��وض��وع خ�ل�ال م�ن��اق�ش��ة املجلس
طلب النيابة العامة رفع الحصانة
النيابية عن العضو د .عبدالحميد
دشتي متمنيا من األعضاء االلتزام
ب��ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس األم��ة
والدستور في شأن املناقشات.
وكانت الكويت والسعودية قد
وقعتا في السابع من شهر يوليو
 1965ات �ف ��اق �ي ��ة ت �ق �س �ي��م امل �ن �ط �ق��ة
امل�ح��اي��دة وذل ��ك أث �ن��اء زي ��ارة وزي��ر
املالية والصناعة والتجارة آنذاك
الشيخ جابر األحمد طيب الله ثراه
إلى اململكة.
وت � �ن� ��اول� ��ت االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت �ن �ظ �ي��م

ممارسة الحقوق وتنظيم استغالل
الثروات الطبيعية بجميع أنواعها
وف� � ��ي ك� ��ام� ��ل امل� �ن� �ط� �ق ��ة امل �ق �س��وم��ة
ونصت االتفاقية أساسا على بقاء
ام �ت �ي��ازات ال�ن�ف��ط س��اري��ة امل�ف�ع��ول
ع �ل��ى أن ي �ح �ت��رم ك��ل ط ��رف ح�ق��وق
الطرف اآلخر في الجزء الذي يضم
إلى إقليمه.
وأق � ��رت ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة تقسيم
امل �ن �ط �ق��ة ال� ��ى ج ��زء ي ��ن م�ت�س��اوي�ين
ف ��ي امل �س ��اح ��ة ح �ي��ث ي �ض��م ال �ج��زء
الشمالي إل��ى إقليم دول��ة الكويت
ويضم الجزء الجنوبي إل��ى إقليم
اململكة العربية السعودية.
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نواب :استضافة الكويت فرقاء اليمن
دليل نجاح الدبلوماسية الخارجية
تتمة المنشور ص06
فنقول ابناؤنا الذين في الخارج
وديبلوماسيونا يمثلون صاحب
السمو ودول��ة الكويت ويفترض
ان ت �ك��ون ه �ن��اك ام�ك��ان�ي��ات تليق
باسم الكويت وصاحب السمو.
ون� ��ؤك� ��د ان ه� �ن ��اك م� ��ا ي�س�م��ى
بالفرص الضائعة حيث يخدمون
ال �ك��وي��ت س �ن��ي ط��وي �ل��ة وع �ن��دم��ا
ي �ع��ودون ال��ى ال�ك��وي��ت ي�ف��اج��أون
بعدم وجود بيت او ارض وكذلك
غ�لاء االس �ع��ار وتفوتهم الفرص
في ترتيب اوضاعهم.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :امل � ��واق � ��عالديبلوماسية وديبلوماسيونا
ه� � ��م واج � � �ه� � ��ة ال � �ب � �ل� ��د وي� �م� �ث� �ل ��ون
ص��اح��ب ال�س�م��و ويتكلمون وف��ق
الديبلوماسية الكويتية املتزنة
وت� �ق ��ري ��ب وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر وم ��ا
س� ��وف ي �ح �ص��ل ف ��ي ش �ه��ر اب��ري��ل
بشأن فرقاء اليمن احد مؤشرات
نجاح الديبلوماسية الكويتية.
ب� � ��ودن� � ��ا ان ن � � �س� � ��اوي امل � ��زاي � ��ا
ال � �ت ��ي ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ال� �س� �ف ��راء
ب � �ن � �ظ� ��رائ � �ه� ��م ف� � ��ي دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي فهي اقل منهم
فضال عن انجازاتهم التي يشيد
ب�ه��ا ال�ج�م�ي��ع وال ب��د ان نعطيهم
االمتيازات التي يأخذها نظراؤهم
في دول مجلس التهاون.
ونالحظ تدخل بعض السفراء
ف� ��ي ع �م ��ل امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة م��ا
ي�ض�ع�ه��ا ف ��ي م � ��أزق م �ث��ل ام �ي��رك��ا
وامل� ��ان � �ي� ��ا وت� � ��م إح � ��ال � ��ة ب �ع �ض �ه��م
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ودخ��ول �ه��م ف��ي ه ��ذا ي�ض��ع عليهم
عالمات استفهام.
وال � ��رس � ��ال � ��ة االخ � � � ��رى ف��رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ي� �ق ��دم ه � ��ذه ال��رس��ال��ة
اال ب �ع��دم��ا ل ��م ي �ص��ل ال� ��ى نتيجة
ف �ل �م��اذا ن �ط �ل��ب م ��ن وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ال��زام الجهات بتقديم املستندات
الى الديوان بل يفترض ان تكون
هناك مبادرات بتقديم املستندات.
 وزي � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال �ش �ي��خص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د :ن �ش �ك��ر ال� �ن ��واب
على اشاداتهم ب��دور بعثاتنا في
ال� �خ ��ارج ف �ه��ذا واج �ب �ن��ا وس �ع��داء
باحالة تقرير اللجنة الخارجية
الى امليزانيات وهذا تقرير غريب
ارس� ��ل ال �ع��ام امل��اض��ي ال ��ى رئ�ي��س
ال � � ��وزراء وت ��م ال� ��رد ع �ل��ى ال ��دي ��وان
ومستعدون للحضور في اللجنة
ل �ل��رد ع �ل��ى امل�ل�اح� �ظ ��ات ون � ��ود ان
نكون متواجدين ف��ي دول العالم
أج �م��ع ل �ك�ن��ه ام ��ر ل �ي��س ب��ال�ي�س�ي��ر
فلدينا  104بعثات في العالم من
اصل  192بعثة حول العلم وهناك
ت�ف��اه��م م��ع دول مجلس ال�ت�ع��اون
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وزير الكهرباء:
سنعرض مشروع
قانون إعادة
هيكلة الكهرباء
على المجلس قريبا

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

الخليجي على ان نمثل بعضنا
ال �ب �ع��ض ح �ت��ى ن �س �ت �ط �ي��ع ك� ��دول
مجلس التعاون الست ان نغطي
كل دول العالم.
وال � �س � �ف� ��ارة م� �س ��ؤول ��ة ع� ��ن ك��ل
املكاتب سواء صحية او ثقافية او
ديبلوماسية وفقا التفاقية فيينا.
وأشكر األعضاء على حرصهم
ع � �ل� ��ى اخ � � ��وان � � ��ي وزم � �ل ��ائ � � ��ي ف��ي
ال �ب �ع �ث��ات ال �خ ��ارج �ي ��ة وأؤك � � ��د ان
الحكومة تولي البعثات الرعاية
ال �ك��اف �ي��ة وي �س �ت��اه �ل��ون ك��ل ال��دع��م
وامل�س��ان��دة ف��ي ك��ل م��ا يقومون به
من رعاية مصالح بلدهم ومتابعة
مصالح املواطنني الكويتيني.
 جمال العمر :ثقتنا فيك كبيرةيا وزير الخارجية في ظل ظروف

اقليمية وامنية واملجلس يعطي
ت �ع��زي��زات ام �ن �ي��ة ل� � ��وزارة ال��دف��اع
ف � ��ان اب� �ن ��اء ن ��ا ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي�ي�ن
ي �ح �ت��اج��ون ك��ل ال��دع��م امل��ال��ي في
ظ� ��ل ال � �ظ� ��روف االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال
نريدها تنعكس على سياستنا
الخارجية.
 عادل الخرافي :ارى ان بعضال � � �س � � �ف� � ��ارات اص � �ب � �ح� ��ت م� �ك ��ات ��ب
ش � �خ � �ص � �ي� ��ة ل � �ت� ��وص � �ي� ��ل امل� � �ط � ��ار
واستقبال من املطار.
االسئلة
 ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى مناقشةبند االسئلة.
 س ��ؤال ال �ن��ائ��ب ج �م��ال العمرل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب �ت��زوي��ده بكشف

الزلزلة :نطالب
بالتصويت على
قانوني العمالة
المنزلية وتمويل
اإلرهاب

م  .عادل الخرافي

جميع اسماء املستشارين الذين
ت� ��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��وات
الخمس األخيرة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ه� ��ذا ال �س��ؤالق��دي��م ل �ك��ن م � ��ازال ت �ج��اوز بعض
الوزارات والوزراء في التعيينات
قائم ما لم تكن هناك وقفة جادة
بخصوص درج��ات املستشارين
الوافدين هل يعقل ان يكون هناك
تقشف ورس��وم وزي ��ادة االسعار
ل�ك��ن ل��م تنظر ال��ى امل��واط �ن�ين من
دون وظ �ي �ف��ة ون ��دف ��ع ل �ل �ش��رك��ات
التي تفنش عيالنا ولالسف انها
مملوكة للحكومة.
ن � �ح ��ن ب � �ح ��اج ��ة ال � � ��ى ت �ط �ب �ي��ق
ق��رار مجلس ال ��وزراء بخصوص
التكويت فلو طبق منذ ص��دوره

مل� ��ا ك� �ن ��ا وج� ��دن� ��ا ه� � ��ذه امل �ش��اك ��ل
االن ن�ح��ن ب�ح��اج��ة ال��ى وق �ف��ة من
م �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ب� ��وق� ��ف درج� � ��ات
الوافدين ولنفرض عليهم نسبة
تعيني للعمالة الوطنية.
 وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح:االخ��وة ال��واف��دون الذين نستعني
ب �ه ��م وب �خ �ب ��رات �ه ��م ف� ��ي ال� � � ��وزارة
وال � � ��وزارة ارف �ق��ت  4اس �م��اء وف��ق
ق��ان��ون ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ودي ��وان
الخدمة يأخذ اجراءات في زيادة
ال �ت �ك��وي��ت وال �ح ��د م ��ن ال��وظ��ائ��ف
االداري��ة وال��دف��ع بابنائنا والحد
م � ��ن ال � ��واف � ��دي � ��ن وه� � �ن � ��اك ب �ع��ض

التتمة ص08

وزير الخارجية :آمل أن يكون اجتماع اليمنيين
بالكويت الشهر المقبل فاتحة خير

اع� ��رب ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س
م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � � � ��وزراء ووزي � � � � � ��ر
الخارجية الشيخ ص�ب��اح خالد
الحمد الصباح عن امله ان تكون
اس�ت�ض��اف��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت للقاء
ال �ي �م �ن��ي ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل ف��ات�ح��ة
خير.
واضاف الشيخ صباح الخالد
في مداخلة له في جلسة مجلس
االم��ة العادية أمس ان اتصاالت
دولة الكويت تمت بكل االطراف
اليمنية ون�ح�ث�ه��م جميعا على
االل� � �ت � ��زام ب ��امل ��رج� �ع� �ي ��ات امل �ت �ف��ق
ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ق �ب ��ل ك� ��ل ال �ي �م �ن �ي�ين
م��وض�ح��ا ان ه��ذا م��ا س�ن�ق��وم به

عند استضافة االشقاء اليمنيني
ل �ل��وص��ول ال� ��ى م� �خ ��رج م ��ن ه��ذا
الدمار الذي مر به اليمن.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان ال � � ��ذي ج�ن��ب
اليمن خمس سنوات من الدمار
ه��ي امل �ب��ادرة الخليجية بشأنه
وال� � �ت � ��ي اخ � � � ��ذت ع � �ل� ��ى ع��ات �ق �ه��ا
ت �ج �ن �ي �ب��ه االن � � � � ��زالق ال� � ��ى ح ��رب
دم ��وي ��ة م�ب�ي�ن��ا ان ت �ل��ك امل �ب ��ادرة
وآل �ي �ت �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة أخ��رج �ت��ا
علي عبد الله صالح من الحكم
واق ��ام ��ت ح� � ��وارا وط �ن �ي��ا م��ؤل�ف��ا
م��ن  550يمنيا م��ن ك��ل مكونات
الشعب اليمني.
وقال انه كان سعيدا بتمثيله

ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ودول م�ج�ل��س
ال� � �ت� � �ع � ��اون ف� � ��ي االح� � �ت� � �ف � ��ال ف��ي
م �خ��رج��ات ال �ح��وار ال��وط �ن��ي في
ص� �ن� �ع ��اء وب � �م ��ا ت ��وص� �ل ��وا ال �ي��ه
م ��وض� �ح ��ا ان � � ��ه ت � ��م االس � �ت � �م� ��رار
ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ب ��ادرة الخليجية
وآل�ي�ت�ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وت ��م وض��ع
دس � � �ت� � ��ور ل� �ل� �ي� �م ��ن اال ان � � � ��ه ف��ي
اخ� ��ر ل �ح �ظ��ة اب� ��ت م �ج �م��وع��ة من
اليمنيني في  21سبتمبر 2014
ان تستكمل املبادرة ما استدعى
القيام بتصحيح هذا الوضع.
وك ��ان ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
اط � �ل� ��ع ام � � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ع� �ل ��ى االس� � �ت� � �ع � ��دادات ال� �ج ��اري ��ة

الستضافة دول��ة الكويت اللقاء
اليمني خالل شهر ابريل القادم
ب � �ح � �ض� ��ور م� �م� �ث� �ل�ي�ن ع � ��ن األم � ��م
املتحدة.
وق � ��د رح � ��ب م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ب� �ه ��ذه االس �ت �ض��اف��ة م �ع��رب��ا ع��ن
ص� � ��ادق األم� � ��ل ب � ��أن ي �س �ف��ر ه ��ذا
اللقاء املأمول عن نتائج إيجابية
ت ��ؤدي إل ��ى ح�ق��ن دم ��اء اخ��وان�ن��ا
أبناء الشعب اليمني ليستعيد
ال� �ي� �م ��ن دوره امل � �ع � �ه� ��ود ض �م��ن
اس ��رت ��ه ال �ع��رب �ي��ة وي �ن �ع��م شعبه
الشقيق بالسالم واالستقرار.

عبدالصمد :نرجو
إحالة قانون
ميزانية وحدة
البحث والتحريات
للجنة الميزانيات
الشايع :هناك
تعديل على المادة
األولى في قانون
استقدام العمالة
المنزلية
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إقرار تعديل قانون إنشاء شركة مساهمة
الستقدام العمالة المنزلية
تتمة المنشور ص07
املستشارين ف��ي مكاتب ال ��وزراء
ك ��وي� �ت� �ي ��ون ب � �خ � �ب� ��رات م �خ �ت �ل �ف��ة
قانونية واقتصادية ونتفق مع
األخ جمال في هذا الشيء.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ق ��رارات دي��وانال � �خ� ��دم� ��ة م � �ن ��ذ س � � �ن� � ��وات .ام ��س
ال �س �ع��ودي��ة أص� � ��درت ق� � ��رارا ب��أن
تكون نسبة الوافدين في شركات
االستثمار ال تتعدى .٪ 25
 س � � � � � ��ؤال ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � ��دن � ��انع �ب��دال �ص �م��د ال � ��ى وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون االسكان.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :أرج ��وت ��أج� �ي ��ل ال� � �س � ��ؤال ل � �ع� ��دم وج� ��ود
الوزير.
 س � � ��ؤال ال� �ن ��ائ ��ب د .ي��وس��فال��زل��زل��ة ل��وزي��ر ال �ت �ج��ارة الف��ادت��ه
عما اذا كان نائب رئيس مجلس
ادارة ص � � �ن� � ��دوق امل� � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة مازال عضوا عامال في
مجموعة من الشركات.
 ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :م ��ن ض�م��نمواد هذا القانون ان يكون هناك
مجلس ادارة واعضاؤه متفرغون
وليس لديه التزام اخر وما حدث
ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
ال �ص �ن��دوق ت�ب�ين ان��ه ع�ض��و ف��ي 5
م �ج��ال��س ادارات اخ � ��رى وس��أل��ت
الوزيرعن ذلك.
وه � �ن� ��اك ك� �ت ��اب ال� �ف� �ت ��وى ال� ��ذي
اكد ان قرار االختيار منذ البداية
ك��ان خطأ الن ه�ن��اك شيئا اسمه
ت � � �ض� � ��ارب م � �ص� ��ال� ��ح وي� � �ج � ��ب ان
ي�ع��زل ون�ح��ن أم ��ام تنفيذ ق��وان�ين
ب� � ��اج� � ��راءات واض � �ح� ��ة وب� �ي� �ن ��ة او
يحاسب الوزير.
ال��وزي��ر ك��ان ي��ري��د اص ��دار ق��رار
ب ��اق ��ال ��ة ه� � ��ذا ال� �ش� �خ ��ص وذه� ��ب
الوزير وجاء وزير حالي ولم يقم
باقالته ولم ينفذ الوزير او يطبق
القانون وهناك تعارض مصالح
الن� ��ه س�ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن ال �ص �ن��دوق
لشركاته.
 سؤال النائب فارس العتيبيل��وزي��ر التربية لتزويده بأسماء
الجامعات الحكومية السودانية
املعترف بها.
 ف � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :ن � ��رى م��ايعانيه اب�ن��اؤن��ا الطلبة م��ن هذه
ال � �ش � �ه � ��ادات وت � �ع ��ام ��ل ال �ت �ع �ل �ي��م
ال �ع ��ال ��ي م �ع �ه��م ه� �ن ��اك ج��ام �ع��ات
ت �ق �ب��ل ف ��ي ك� � ��ورس وت ��رف ��ض ف��ي
�ال وال� �ش� �ه ��ادات تلغى
ك � ��ورس ت � � ٍ
ب�س�ب��ب ق �ص��ور ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ون � ��ري � ��د م � ��ن ال � ��وزي � ��ر االه� �ت� �م ��ام
بالطلبة في الخارج وتوجيههم
الى الجامعات املعترف بها.
 -سؤال النائب عادل الخرافي

م .أحمد الجسار

لوزير االشغال الفادته عما اذا تم
اخذ املوافقة من ديوان املحاسبة
في مشروع جسر جابر.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :ان ش��اء اللهيكون امل�ش��روع ناجحا وانما كم
م �ش��روع��ا ح �ي��وي��ا م �ت��وق �ف��ا على
خ�لاف بسيط فاما تذهبون الى
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء الص � � ��دار ق ��رار
سياسي او تلغون املشروع مثل
م�ش��روع امل�ط��ار م��اذا ص��ار عليه؟
وال�ع��دادات الذكية تقلل االض��رار
باملواطنني وتأخيرها يتحملها
املواطن فهي امر مطلوب حتما،
م �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي ال ��دول ��ة

د .يوسف الزلزلة

امل�ت�ق��دم��ة ت��دف��ع ل�ل�م��واط��ن ام ��واال
وال ت��أخ��ذ م �ن��ه ف��ارج��و ال�ت��رك�ي��ز
ع �ل��ى ال � �ع � ��دادات ال��ذك �ي��ة وه �ن��اك
لجنة شكلت في  2004للتطوير
االداري في جهاز الكهرباء واآلن
ارج � � ��و ان ارى س� ��رع� ��ة ت�ط�ب�ي��ق
الدراسات التي أجريت في عهدك
واق ��راره ��ا االن وه ��ي ت�ن�ف��ذ فكرة
حصول الدولة على ارب��اح بدون
املساس باملواطنني.
 وزير الكهرباء واملاء م .أحمدال �ج �س��ار :ن�س�ع��ى ال ��ى إن �ج��از كل
االف� �ك ��ار أم ��ا م�ن��اق�ص��ة ال� �ع ��دادات
ف �ه �ن��اك اس �ب ��اب ك �ث �ي��رة ادت ال��ى

املجلس خالل تصويته على رفع الحصانة عن دشتي في إحدى القضايا

اع � � � ��ادة ط ��رح� �ه ��ا وق� �م� �ن ��ا ب �ع �م��ل
م � �ش � ��روع ت� �ج ��ري� �ب ��ي ل � �ع� ��دد 100
عداد ذكي وأخذنا منها القراءات
السلبية واإليجابية لتطويرها
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة وال � �ع ��دادات
ال ��ذك� �ي ��ة س� �ت� �ك ��ون م �ش �م��ول��ة ف��ي
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة ول �ك �ن �ه��ا
س�ت��أخ��ذ وق�ت��ا ل��وج��وده��ا ف��ي كل
ب �ي��ت .وه �ن��اك دراس � ��ات ل�س�ن��وات
عديدة من اجل اعادة هيكلة جهاز
الكهرباء تحت ادارة اقتصادية
ب ��دال م ��ن ح �ك��وم �ي��ة وان �ت �ه��ت من
إعداد مشروع القانون ورفع الى
الفتوى والتشريع ووزارة املالية

وس� �ي� �ت ��م ع ��رض ��ه ع� �ل ��ى امل �ج �ل��س
املوقر قريبا.
وواف ��ق املجلس على الرسالة
االول� � � ��ى ب ��إح ��ال ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي � ��وان
امل � �ح � ��اس � �ب � ��ة ب � � �ش� � ��أن ال� �ب� �ع� �ث ��ات
ال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس� � �ي � ��ة ال � � � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة
امليزانيات لالختصاص.
ورف� � � � ��ض امل � �ج � �ل� ��س ال� ��رس� ��ال� ��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ل �ج �ن��ة امل� � ��ال ال �ع��ام
ب��ال�ط�ل��ب م��ن وزي� ��ر امل��ال �ي��ة إل ��زام
العضو املنتدب لهيئة االستثمار
ورئ � � �ي� � ��س ال� � �ش � ��رك � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ل�ل��اس � �ت � �ث � �م� ��ار ت � � ��زوي � � ��د دي � � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات ال �ت��ي
طلبها.
طلبات الحصانة
وانتقل املجلس الى النظر في
طلبات رفع الحصانة عن النائب
عبدالحميد دشتي في اآلتي:
 - 1إع�ل�ان��ه ب��ال�ح�ك��م ال�ج�ن��ائ��ي
ال�غ�ي��اب��ي ال �ص��ادر ض��ده بمملكة
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ف� � ��ي ال � �ق � �ض � �ي� ��ة رق� ��م
.0721502343
 - 2في الجنحة رقم 2015/9196
جنح عادية  2013/423الصالحية.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ه� ��ل ي� ��واف� ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رف ��ع
الحصانة عن النائب دشتي في
قضية البحرين؟
موافقة عامة
 43م ��ن  47م��واف �ق��ة ع �ل��ى رف��ع
الحصانة.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ه� ��ل ي� ��واف� ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رف ��ع
الحصانة عن النائب دشتي في
قضية جنح الصالحية  40من 47
موافقة على رفع الحصانة.
 الرئيس مرزوق الغانم :ترفعالجلسة ربع ساعة للصالة.

واس� � �ت � ��ؤن� � �ف � ��ت ال � �ج � �ل � �س� ��ة ف��ي
الساعة  1.45ظهرا.
 يوسف الزلزلة :ارجو الذهابم� �ب ��اش ��رة ال � ��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
قانوني العمالة املنزلية وتمويل
االره ��اب الن ال��دخ��ول ال��ى قانون
امل �ن��اق �ص��ات ي�ح�ت��اج وق �ت��ا اط��ول
ون� ��رج� ��و ال � ��دخ � ��ول ب��ال �ت �ص��وي��ت
مباشرة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ارج ��واح� ��ال� ��ة ق� ��ان� ��ون م �ي ��زان �ي ��ة وح� ��دة
ال �ب �ح��ث وال �ت �ح��ري��ات ال� ��ى لجنة
امل� � �ي � ��زاي� � �ن � ��ات وإم� � �ه � ��ال� � �ه � ��ا مل� ��دة
اسبوعني.
 ال � �غ� ��ان� ��م :م� ��واف � �ق� ��ة امل �ج �ل��سب� �ت� �ح ��وي ��ل ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � ��ى ل �ج �ن��ة
امليزانيات.
وانتقل املجلس الى التصويت
ع �ل��ى ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ق ��دم ��ة ع�ل��ى
قانون العمالة املنزلية.
 فيصل الشايع :هناك تعديلبالصياغة في املادة االولى الفقرة
الثانية التعديل ه��و  % 10فقط
ع�ل��ى التكلفة الس�ت�خ��دام العامل
وب� � ��دل ان ي� �ك ��ون م ��ن رأس امل ��ال
للمساهمني في الشركة يكون من
اجمالي تكلفة االستقدام.
 ال �غ��ان��م :واف ��ق امل�ج�ل��س علىالتعديل.
وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
نداء باالسم على القانون مداولة
أولى.
الحضور43 :
موافقة43 :
م��واف�ق��ة على م�ش��روع القانون
في مداولته االولى.
 الغانم :هل يرغب املجلس فيالتصويت على امل��داول��ة الثانية
واالس �ت �ث �ن��اء م ��ن امل � ��ادة  104من
الالئحة بتصويت واحد.
موافقة.
وان� �ت� �ق ��ل امل �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
نداء باالسم على املداولة الثانية
واس � �ث � �ن� ��اء م � ��ن امل� � � � ��ادة  104م��ن
الالئحة الداخلية.
الحضور45 :
موافقة45:
م��واف�ق��ة ع�ل��ى امل �ش��روع وي�ح��ال
الى الحكومة.
 ال �غ��ان��م :ت��رف��ع ال �ج �ل �س��ة إل��ىالساعة التاسعة صباح الغد.
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أكد لبرنامج بال حصانة أن النظام أوجد تركيبة برلمانية أكثر تجانسا وانجازا

البراك :الصوت الواحد أثبت نجاحه ومحاوالت
تعديله تعود بنا إلى زمن الفوضى
استضاف برنامج بال حصانة على تلفزيون المجلس
النائب محمد البراك الرشيدي الذي تناول مختلف
القضايا المطروحة على الساحة السياسية
متطرقا إلى قضية رفع الدعوم وجهود المجلس
الحالي للحفاظ على المال العام واإلنجازات
التشريعية التي حققها وتصب في صالح
المواطنين وتمسهم مباشرة.

نجحنا في مجلس االمة في إضافة
اإلع ��اق ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة إل ��ى ال �ق��ان��ون
ونسعى لضم فقد البصر بإحدى
العينني.

النائب محمد البراك

وأك��د النائب البراك أن��ه ال يوجد
م��ن ه��و أك �ث��ر ح��رص��ا ع�ل��ى تحقيق
رفاهية املواطن من حضرة صاحب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد وان توجيهات
س�م��وه املستمرة للسلطتني تتركز
في تنويع مصادر الدخل لتحقيق
ه��دف رف��اه�ي��ة امل��واط�ن�ين وأن��ه على
ه � ��ذا األس� � � ��اس ف � ��إن م �ج �ل��س األم� ��ة
س � �ي � �ت � �ع ��اون ه � ��و وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف��ي
خ �ط �ت �ه��ا اإلص�ل�اح� �ي ��ة ش��ري �ط��ة أال
ي �ك��ون ذل��ك منصبا ع�ل��ى س��د عجز
امل �ي��زان �ي��ة م ��ن ج �ي��ب امل��واط �ن�ي�ن مع
وجود العديد من املجاالت األخرى
التي تسد عجز امليزانية واملتمثلة
في اإلس��راف الحكومي في اإلنفاق
وال� �ه ��در امل ��ال ��ي ب�ي�ن أروق � ��ة وزارات
الدولة.
وتابع أن ما يؤخذ على الحكومة
وم��ا سبقها م��ن حكومات تعاملها
م � ��ع األزم� � � � ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب �م �ب��دأ
رد ال �ف �ع��ل ح �ي��ث ن �ج��د ان ال�س�ل�ط��ة
التنفيذية قدمت رؤيتها لإلصالح
االقتصادي بضغوط من انخفاض
س �ع��ر ال �ن �ف��ط وأن� �ه ��ا ل ��م ت �ق ��دم ق�ب��ل
ذل��ك دراس ��ة أو م�ش��روع��ا ل�لإص�لاح
االقتصادي مشيرا في ه��ذا الصدد
إل ��ى ت�ق��دي�م��ه م �ش��روع��ا ل��رف��ع قيمة
االي � �ج� ��ار ف ��ي امل �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة
ب�م��ا ي�ن��اس��ب س�ع��ر ال �س��وق ال�ح��ال��ي
خصوصا أن بعضها تحول إلى ما
يشبه مجمعات صناعية متكاملة
كما في الشويخ الصناعية مشيرا
إل ��ى وج� ��ود ت �ج��اوب م��ن ال�ح�ك��وم��ة
م��ع املقترح ال��ذي ي��درس حاليا من
اللجنة البرملانية املختصة.
نظرة شمولية
وأش � � � � ��ار ال � � �ب� � ��راك إل � � ��ى ت ��أي� �ي ��ده
ح� �ص ��ول ك ��ل م ��واط ��ن ع �ل��ى ال��دع��م

الخاص بالكهرباء واملاء والبنزين
م� ��ع ت ��وج �ي �ه ��ه ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن�ف�س��ه
لتبني سياسة ترشيد االستهالك
بمعنى أن من يسرف في استخدام
امل��اء والكهرباء يتحمل تكلفة هذا
اإلس � ��راف م �ش �ي��را ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد
إلى وجود محادثات بني الحكومة
وم� �ج� �ل ��س األم � � ��ة ع� �ل ��ى اس � � ��اس أن
تكون تسعيرة أول  10آالف جالون
بسعر  100فلس وما يزيد على تلك
الكمية ترتفع تكلفته إلى دينارين
واع� � ��رب ع ��ن اع� �ت� �ق ��اده ب� ��أن وث�ي�ق��ة
الحكومة االصالحية في مجملها
ت �ق��وم ع�ل��ى رف ��ع اس �ع��ار ال�خ��دم��ات
وال �س �ل��ع امل��دع �م��ة وب��ال�ت��ال��ي فإنها
تضر باملواطن الكويتي وتزيد من
أعبائه.
وأك ��د ال �ب��راك أن اإلص �ل�اح الب��د
ان ي �ك��ون وف �ق��ا ل �ن �ظ��رة ش�م��ول�ي��ة
ت� �ق ��وم إل � ��ى ج ��ان ��ب اإلص�ل��اح� ��ات
امل��ال �ي��ة ع �ل��ى إص�ل�اح ��ات للهيكل
اإلداري ل �ل��دول��ة وط � ��رق ص�ن��اع��ة
ال � �ق� ��رار ال �ح �ك��وم��ي وم� ��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه
ذل� � � � ��ك م� � � ��ن وق� � � � ��ف ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات
ال � �ب ��اراش ��وت � �ي ��ة وال � �ت� ��ي ت�س�ب�ب��ت
ف ��ي وج � ��ود م �س��ؤول�ي�ن بمختلف
اجهزة الدولة ليسوا على قدر من
الكفاءة والرؤية التي تساعد على
نهوض الدولة وإنجاز مشاريعها
التنموية معربا عن اعتقاده بأن
تحقيق الطفرة التنموية لن يتم
إال بوجود رجال دولة ومسؤولني
م��ن أه��ل االخ�ت�ص��اص واش ��ار في
ه��ذا الصدد إل��ى ان امللف الوحيد
ال� � ��ذي ي �ش �ه��د ط� �ف ��رة ف� ��ي ت �ع��ام��ل
الدولة معه هو امللف األمني الذي
يستحق اإلش��ادة على جهودهما
في إدارته وزيرا الدفاع والداخلية
أما بقية امللفات من تعليم وصحة

وتنمية فهي ليست على مستوى
اهتمام الحكومة بامللف األمني.
قانون األسرة
وم� ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ق� ��ال ال� �ب ��راك إن
ق ��ان ��ون م�ح�ك�م��ة األس� � ��رة ك� ��ان محط
اهتمام كبير من أكثر من نائب داخل
مجلس األمة وقد قدم أكثر من مقترح
نيابي إلنشائها وقد جمعت كل تلك
املقترحات وت��م تنقيحها في قانون
م�ح�ك�م��ة األس � ��رة ال� ��ذي أق� ��ره مجلس
األم ��ة ل�ي�ك��ون ق��ان��ون��ا متكامال يوفر
احتياجات األسرة ويكافح ظواهرها
السلبية مشيرا إل��ى ان ه��ذا القانون
من أب��رز القوانني التي ك��ان املجتمع
بحاجة إليها ومن اهم مزاياه الفصل
ب�ين قضايا األس ��رة وبقية القضايا
فليس م��ن امل�ع�ق��ول ان تنظر قضايا
وم � �ش� ��اك� ��ل األس� � � � ��رة وس � � ��ط ق �ض��اي��ا
جنائية تتعلق بالسرقة والقتل ومع
خ�ص��وص�ي��ة ق�ض��اي��ا األس ��رة الب��د ان
يكون القاضي متخصصا في قانون
األح ��وال الشخصية ويمتلك ال�ق��درة
ع� �ل ��ى ال� �ت ��وف� �ي ��ق ب�ي��ن امل �ت �خ��اص �م�ي�ن
واإلص �ل�اح ب�ين ال��زوج�ين م�ع��رب��ا عن
ت �ف��اؤل��ه ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد ب ��أن ت�ق��وم
تلك املحكمة بدور كبير في الحد من
نسبة الطالق.
وتابع ان من اب��رز القوانني ايضا
التي اق��رت في املجلس الحالي منح
األف ��راد ح��ق الطعن ال��دس�ت��وري على
ال� �ق ��وان�ي�ن وق � ��د ت ��م ت �ف �ع �ي��ل ذل � ��ك م��ن
خ�ل�ال إب �ط��ال ق��ان��ون ه�ي�ئ��ة مكافحة
ال�ف�س��اد وق�ض�ي��ة م�ن��ع االخ �ت�ل�اط في
الجامعات.
آلية االنتخاب
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ق�ت��رح تعديل
آل� �ي ��ة ال� �ت� �ص ��وي ��ت ف� ��ي ان �ت �خ��اب��ات

مجلس األم��ة إل��ى صوتني ب��دال من
ص��وت واح��د ق��ال ال�ب��راك إن تعديل
ن�ظ��ام األرب �ع��ة األص ��وات ال��ذي كان
م �ع �م��وال ب��ه ل��م ي ��أت م��ن ف� ��راغ كما
أن ص��اح��ب ال�س�م��و ل��م ي �ص��دره إال
بعد أن تأكد م��ن ض��رورت��ه إليقاف
العبث السياسي وال�ف��وض��ى التي
تسبب فيها ه��ذا ال�ن�ظ��ام ووصلت
إل��ى ذروت �ه��ا ف�ج��اء ال �ق��رار األم�ي��ري
ح��اس �م��ا ل�ي�ع�ي��د ح��ال��ة االس �ت �ق��رار
ال�س�ي��اس��ي إل ��ى ال �ب�ل�اد ب�ع��د أع ��وام
م ��ن االح� �ت� �ق ��ان وال � �ص� ��راع ول�ي�ن�ق��ذ
س� �م ��وه ال� �ب�ل�اد م ��ن ح ��ال ��ة ف��وض��ى
مشيرا إلى ان املتابع ملجلس األمة
ي ��درك ال �ف��ارق ال�ك�ب�ي��ر ب�ين إف ��رازات
ن�ظ��ام ت�ع��دد األص ��وات االنتخابية
ون �ظ��ام ال �ص��وت ال��واح��د ف��ال�ت�ن��وع
أص� �ب ��ح م� ��وج� ��ودا داخ� � ��ل امل �ج �ل��س
ول � ��م ي �ع ��د ه� �ن ��اك م� �ك ��ان ل �س �ي �ط��رة
الكتل السياسية وع�ق��ب ق��ائ�لا :إن
أي محاولة لتغيير نظام الصوت
ال� ��واح� ��د س� �ت ��رد ال �ب �ل ��د إل � ��ى ح��ال��ة
ال�ف��وض��ى ك��اش�ف��ا ع��ن أن الحكومة
اب�ل�غ��ت رئ�ي��س اللجنة التشريعية
رس �م �ي��ا رف �ض �ه��ا ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ��ام
االنتخابي.
قانون المعاقين
وم � ��ن ج �ه ��ة اخ� � ��رى أك � ��د ال� �ب ��راك
ح� ��رص م �ج �ل��س األم � ��ة ع �ل��ى إق� ��رار
كافة القوانني الداعمة لحقوق ذوي
اإلع��اق��ة وتحقيق ال��رق��اب��ة الفاعلة
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان��ب
موضحا ان الكويت م��ن أكثر دول
ال �ع��ال��م إق� � ��رارا ل �ح �ق��وق ت �ل��ك ال�ف�ئ��ة
ورع��اي��ة لهم مثل ص��رف مخصص
ش � �ه� ��ري ل� � � ��ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة ت� �ح ��دده
ال �ح �ك��وم��ة وم� ��ن ت �ع��ول م �ع��اق��ا وال
ت�ع�م��ل ل�ه��ا م�خ�ص��ص ش �ه��ري وق��د

ظروف استثنائية
ورد ال � � �ب� � ��راك ع� �ل ��ى م � ��ن ي �ن �ت �ق��د
امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ب��أن أداءه متميز
ج � ��دا ف ��ي ظ ��ل ظ� � ��روف اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال��وض��ع اإلق �ل �ي �م��ي وأزم ��ة
ان �خ �ف��اض س �ع��ر ال �ن �ف��ط وق ��د أظ�ه��ر
ب� ��راع� ��ة ت �ح �س��ب ل� �ن ��واب ��ه ول��رئ �ي��س
امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع ك��اف��ة
ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا وم� � ��واج � � �ه� � ��ة م �خ �ت �ل��ف
ال �ت �ح��دي��ات داع� �ي ��ا م ��ن ي�ن�ت�ق��د إل��ى
إجراء مقارنة باألرقام بني القوانني
النوعية التي اقرت في عهد املجلس
ال �ح��ال��ي وم ��ا اق ��ر ف��ي ال �س��اب��ق وم��ن
بينها القضية اإلسكانية التي كانت
توزيعاتها في السابق ال تصل إلى
 4آالف في حني أن التوزيعات قفزت
حاليا  3أضعاف إلى  12ألف وحدة
سكنية وبينما كان ينتظر صاحب
ال� �ط� �ل ��ب اإلس � �ك � ��ان � ��ي ف � ��ي ال� �س ��اب ��ق
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة وال ي� �ع ��رف ح�ت��ى
أين املوقع ال��ذي سيتسلم فيه نجد
ان ال��وض��ع تغير اآلن وف��ي ظ��ل تلك
امل �ع �ط �ي��ات ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ق��ول إن من
يهاجم املجلس له مصلحة في عدم
استمراره ومن له أجندات خاصة.
وتطرق البراك إل��ى الحديث عما
طرحه النائب السابق علي الراشد
ع �م��ا اع �ت �ب��ره س��رق��ة ال �ع �ص��ر وق ��ال
م�ع�ل�ق��ا :اس �ت �غ��رب ص ��دور م�ث��ل ه��ذا
ال � �ك�ل��ام م� ��ن ش �خ ��ص ي �ف �ت ��رض ان ��ه
ك��ان على س��دة املؤسسة البرملانية
ف� ��ي وق � ��ت م� ��ن األوق � � � ��ات وق � ��د ث�ب��ت
اح �ت��واؤه على كثير م��ن املغالطات
ف�ه��و ي�ع�ل��م أن امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ح��دث
عنها الب��د ان ت�ع��رض على مجلس
األم � � ��ة ول � ��م ي ��وق ��ع ع� �ق ��د واح � � ��د م��ن
العقود التي أثارها الراشد وتساءل
ع� ��ن اس � �ب� ��اب ق � �ي� ��ام ال � ��راش � ��د ب�ت�ل��ك
ال� �خ� �ط ��وة غ �ي��ر امل �ح �س��وب��ة م �ش �ي��را
إل��ى ان س��رق��ة ال�ع�ص��ر الفعلية هي
ال�ت��ي ق��ام املجلس الحالي بكشفها
والخاصة بالتأمينات االجتماعية
والتي عاصرت أكثر من مجلس في
السابق ول��م يتطرق إليها أح��د في
ح�ين ان امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ل��م يكتف
ب� ��إث� ��ارة ال �ق �ض �ي��ة ون� �ف ��ض غ �ب��اره��ا
فحسب وإنما يعمل جاهدا من أجل
استرداد تلك األموال.

سمو األمير وسمو
ولي العهد األكثر
حرصا على رفاهية
المواطنين
نطالب الحكومة
بأن تكون قدوة
حسنة في تطبيق
إجراءات الترشيد
تصريحات علي
الراشد عن سرقة
العصر مغالطات
ثبت عدم صحتها
نحتاج إلى رؤية
إصالحية شاملة
ووضع ضوابط
الختيار القياديين
في الدولة
نسعى لحصول
ذوي اإلعاقة على
حقوقهم كافة
ومساع لضم من
فقد إحدى عينيه
إلى القانون
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تضمن محورين هما إعادة قسائم صلبوخ مخالفة والتقاعس في تفعيل صندوق المشروعات الصغيرة

القضيبي والحريص يتقدمان
باستجواب لوزير التجارة والصناعة

تقدم النائبان أحمد
القضيبي ومبارك
الحريص أمس الثالثاء
الى رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم بطلب
استجواب نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير
التجارة والصناعة د.
يوسف العلي.
وتضمنت صحيفة
االستجواب محورين
األول يتعلق بسوء
استخدام الوزير
سلطاته بإعادة قسائم
صلبوخ مخالفة بينما
يتعلق المحور الثاني
بالتقاعس في تفعيل
صندوق رعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
ويعد هذا االستجواب
رقم  97في تاريخ الحياة
النيابية ورقم  20في
الفصل التشريعي الـ14
والخامس في دور
االنعقاد الرابع والثالث
لوزير التجارة والصناعة.
وجاء في نص صحيفة
االستجواب :

«ل � �ل � ��أم � � � � ��وال ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ح� ��رم� ��ة
وحمايتها واجب على كل مواطن
دستور الكويت» املادة .17
أق �س��م ب��ال �ل��ه ال �ع �ظ �ي��م أن أك ��ون
م �خ �ل �ص��ا ل� �ل ��وط ��ن ول�ل�أم� �ي ��ر وأن
أح�ت��رم ال��دس�ت��ور وق��وان�ين ال��دول��ة
وأذود ع � � ��ن ح � � ��ري � � ��ات ال� �ش� �ع ��ب
ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي
باألمانة والصدق
دستور الكويت (املادة .)91
ادع��وك��م لتفعيل ال��رق��اب��ة على
اداء االج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي
ت �ت �س��م ب��امل��وض��وع �ي��ة وال� �ح ��رص
على املصلحة العامة والبعد عن
الشخصانية واأله��واء بما يحقق
االصالح املنشود.
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.
أي مسؤول في الجهاز اإلداري
غ �ي��ر ق� ��ادر ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق س�ي��اس��ة
ت ��رش� �ي ��د اإلن� � �ف � ��اق ووق � � ��ف ال� �ه ��در
سنتخذ بحقه أق�ص��ى العقوبات
وس�ن�ن�ه��ي خ��دم��ات��ه ك�ب��ر أو صغر
ف��ال�ج�م�ي��ع اآلن ع�ل��ى امل �ح��ك وزراء
ومسؤولني.
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئيس الوزراء.
ي �م �ث��ل ال� �ف� �س ��اد اآلف � � ��ة األخ� �ط ��ر
ف ��ي ان� �ح ��دار ال � ��دول وامل�ج�ت�م�ع��ات
ف� �ه ��و ال� �س� �ب ��ب األول ف� ��ي ان �ه �ي��ار
األنظمة وف�ق��دان القوانني لقوتها
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال ش� ��ك أن ت�ف�ش��ي
ال� �ف� �س ��اد ف� ��ي أي م �ج �ت �م��ع ي�خ�ل��ق
أف� � ��رادا م �ت �م��ردي��ن ع �ل��ى امل�ص�ل�ح��ة
العامة معادين لدولة املؤسسات
ول� �ع ��ل م� ��ا ه� ��و أخ� �ط ��ر م� ��ن ف �س��اد
األف ��راد ه��و ف�س��اد أص�ح��اب ال�ق��رار
واملسؤولني.
إن األحداث الواردة في صحيفة
االستجواب تمثل أحد أوجه إساءة
اس�ت�خ��دام السلطة التنفيذية في
ج�ه��ة وف��ي ج�ه��ة أخ ��رى التقاعس
ع ��ن ال �ق �ي��ام ب ��ال ��دور امل �ط �ل��وب من
وزير التجارة والصناعة د.يوسف
ال� �ع� �ل ��ي ب� �م ��ا ي �ن �س��ف م� �ع ��ه أرك � ��ان
القسم ال��دس�ت��وري ال��ذي أداه أم��ام
س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح �م��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه وه��و
رئ� �ي ��س ال �س �ل �ط��ات أج� �م ��ع وأم � ��ام
مجلس األمة.
ولم يكن االستجواب ناتجا عن
خ �ص��وم��ة ش�خ�ص�ي��ة أو مصلحة
مل� �ق ��دم� �ي ��ه ب � �ق� ��در م � ��ا ه � ��و اح � �ت� ��رام
لقواعد دستورية جعلت من املال
العام حرمة وأوجبت على جميع
امل��واط�ن�ين حمايته وت��أك�ي��دا على

الفساد السبب
األول في انهيار
األنظمة وفقدان
القوانين لقوتها
التشريعية
العلي أساء
استخدام السلطة
التنفيذية
وتقاعس عن
القيام بالدور
المطلوب منه
النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص

دور ممثل الشعب في تفعيل دوره
الرقابي بعد أن استنــــــفدت جميـــــع
األدوات ال��دس �ت��وري��ة ف��ي اص�ل�اح
االع� ��وج� ��اج ح �ت��ى ب��ات��ت م �س��اء ل��ة
الوزير قرارا ال بد منه.
وال يخفى على متابع ومطلع
أن ت � � ��ردي األج� � �ه � ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة
وف �س��اده��ا ي�م�ث�لان ت�ح��دي��ا كبيرا
ل �ت �ح �ق �ي��ق اإلص� �ل ��اح االق� �ت� �ص ��ادي
ت� � �ل � ��ك ال � ��وث� � �ي� � �ق � ��ة ال � � �ت � � ��ي ت� �ب� �ح ��ث
ال �ح �ك��وم��ة ع��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا وت�س�ع��ى
ل �ت �ع��دي��ل ت �ش ��ري �ع ��ات ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا
إال أن ال �ش��واه��د ال �ت��ي ن ��راه ��ا في
استجوابنا املاثل أمامكم تؤكد أن
ه��ذا اإلص�لاح لن ي��رى النور طاملا
أن هناك من يستخدم سلطاته في
ت�ج��اوزات ق��رارات��ه وكسر القوانني
فأي إصالح سيتحقق في بيئة ال
تحمل معايير ال�ع��دال��ة وامل�س��اواة
وال ي �ح �ت��رم ف �ي �ه��ا ال ��دس� �ت ��ور وال
القانون؟
إن اإلص� �ل ��اح ب �ص ��ورت ��ه ال �ع��ام��ة
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ب � � �ص � ��ورة خ ��اص ��ة
ي �ت �ط �ل��ب م �ن��ا  -ك �م �م �ث �ل�ين ل�ل�أم ��ة -
دورا رق ��اب� �ي ��ا ح �ق �ي �ق �ي��ا وي �ت �ط �ل��ب
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة وال � � ��وزراء بصفتهم
امل�س��ؤول�ين ع��ن السلطة التنفيذية
أن يكونوا على ق��در من املسؤولية
أمام سمو األمير والشعب ومجلس
األم� � ��ة وم �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وه � ��و م��ا
ل ��م ن �ج��ده ف ��ي أداء وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة د .يوسف العلي لتصبح
مساءلته واجبا وطنيا.

المحور األول :سوء استخدام
الوزير سلطاته بإعادة
قسائم صلبوخ مخالفة
ن �ظ��م ال� �ق ��رار ال� � � ��وزاري رق� ��م ٨٧
لعام  ١٩٩٧شروط منح تراخيص
اس �ت �ي��راد ال�ص�ل�ب��وخ وه ��و ال �ق��رار
ال � ��ذي ال �ت��زم��ت ب �ت �ن �ف �ي��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة ت�ج��اه ع��دد من
ال �ق �س��ائ��م ال �ت��ي خ��ال �ف��ت ال �ل��وائ��ح
امل �ن �ظ �م��ة إال أن وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة د .يوسف العلي اتخذ
ق ��رارات ف��ردي��ة وب �ص��ورة مخالفة
إلع ��ادة ال�ق�س��ائ��م ألص�ح��اب�ه��ا رغ��م
املخالفات الجسيمة لبعض منها
وت�ج��اوز بعضها اآلخ��ر ال�ش��روط
املنظمة.
ف �ف��ي ت ��اري ��خ  ٢٣ف �ب��راي��ر ٢٠١٤
أصدرت لجنة تخصيص القسائم
في اجتماعها رق��م  ٥/٢٠١٤ق��رارا
ب �س �ح��ب ع ��دد  ٧ق �س��ائ��م ص�ل�ب��وخ
م��ن ال�ش��رك��ات امل��ؤج��رة ملخالفتها
ض��واب��ط واش�ت��راط��ات الترخيص
وت � � � ��م ن � �ش � ��ر ق � � � � ��رار ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ف��ي
الصحيفة الرسمية الكويت اليوم
ف ��ي ال� �ع ��دد رق ��م  ١١٧٨ب �ت��اري��خ ٦
أبريل .٢٠١٤
وق� � ��ام� � ��ت ش� � ��رك� � ��ات ال� �ق� �س ��ائ ��م
امل�س�ح��وب��ة وف��ق حقهم القانوني
بالتظلم م��ن ق ��رار ال�س�ح��ب وذل��ك
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  ٩أب��ري��ل ٢٠١٤
ال � ��ى  ٤م ��اي ��و  ٢٠١٤وب � �ن ��اء ع�ل��ى
ال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات امل � �ق ��دم ��ة ق� � ��ام م��دي��ر

ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة
ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م�ن��ح
م � �ه � �ل� ��ة س � �ت� ��ة أش� � �ه � ��ر ألص � �ح� ��اب
التظلمات وذلك بتاريخ  ٥يونيو
.٢٠١٤
وب� �ع ��د م � � ��رور امل� �ه� �ل ��ة امل� �ح ��ددة
أعاله وبمراجعة تنفيذ الشركات
أص� � �ح � ��اب ال� �ق� �س ��ائ ��م ل �ل �ض��واب��ط
وال�ل��وائ��ح ان�ت�ه��ت اللجنة املعنية
ال � � ��ى أن  ٦ش � ��رك � ��ات ل � ��م ت �ع ��ال ��ج
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� � � � ��واردة ف� ��ي ال� �ق ��رار
الوزاري رقم  ٨٧لسنة  ١٩٩٧وبناء
علي ذلك قررت لجنة التخصيص
ف � � � � ��ي اج� � � �ت� � � �م � � ��اع� � � �ه � � ��ا ب � � �ت� � ��اري� � ��خ
 2015/1/14بسحب القسائم.
واس � � � �ت � � � �ك � � � �م� � � ��اال ل� � �ل� � �خ� � �ط � ��وات
ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة خ� ��اط � �ب� ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال� �ش ��رك ��ات الس� �ت ��رج ��اع ال �ق �س��ائ��م
وذل��ك بتاريخ  ١٥/١/٢٠١٥وعلى
ض��وئ��ه ت�ق��دم��ت ال�ش��رك��ات م�ج��ددا
بتظلمات الى الهيئة خالل الفترة
من  ٢٢يناير  ٢٠١٥الى  ٢٢مارس
 ٢٠١٥إال أن ل �ج �ن��ة ال�ت�خ�ص�ي��ص
انتهت برفض التظلمات املقدمة
وق � � ��ام � � ��ت ب� � ��إخ � � �ط� � ��ار ال� � �ش � ��رك � ��ات
بالقرارات خ�لال الفترة من  ٢الى
 ١١اغسطس  ٢٠١٥بقراراتها.
وخ �ل��ال ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ل ��م ي�ت�خ��ذ
وزي� � � � � ��ر ال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة
د.يوسف العلي أي إجراء لتنفيذ
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الكثير من أبناء الشعب نفد صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة

المستجوبان :استقالة العلي لعجزه عن
تطبيق قانون صدرت الئحته منذ أكثر من عام
تتمة المنشور ص10
ق� � ��رارات ال �س �ح��ب ب ��ل ق ��ام ال��وزي��ر
ال�ع�ل��ي ب �ص��ورة م�ف��اج�ئ��ة ب��إص��دار
ق ��رار وزاري رق��م  ٥٤ل�س�ن��ة ٢٠١٥
ب� � �ش � ��أن ض � ��واب � ��ط واش� � �ت � ��راط � ��ات
ت � �خ � �ص � �ي� ��ص وس� � � �ح � � ��ب ق � �س� ��ائ� ��م
ال �ص �ل �ب��وخ م �ل �غ �ي��ا ب ��ذل ��ك ال� �ق ��رار
الوزاري السابق.
وكان واضحا من القرار الوزاري
الجديد أنه بداية استخدام سلطة
الوزير إلعادة القسائم املسحوبة
فكان الفتا أن الضوابط الجديدة
أل � �غ� ��ت ال � �ب � �ن� ��ود ال � �ت� ��ي خ��ال �ف �ت �ه��ا
ال�ق�س��ائ��م امل�س�ح��وب��ة! ول��م يتوقف
ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي ع �ن��د ح � ��دود ق ��رار
ض��واب��ط ق�س��ائ��م ال�ص�ل�ب��وخ ف�ق��ام
ب�ط�ل��ب ال�ت�ظ�ل�م��ات ال �ت��ي س�ب��ق أن
نظرتها لجنة التخصيص كما أن
بعض الشركات تقدمت بتظلمات
جديدة ومباشرة له وقام منفردا
دون ال� �ع ��ودة ال� ��ى م �ج �ل��س إدارة
ال �ه �ي �ئ ��ة أو ل �ج �ن��ة ال �ت �خ �ص �ي��ص
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال�ت�ظ�ل�م��ات شكال
وم ��وض ��وع ��ا وأص � � ��در ت�ع�ل�ي�م��ات��ه
بإعادة القسائم.
وي �ت �ض��ح م ��ن ال�ت�س�ل�س��ل أع�ل�اه
أن ال � ��وزي � ��ر ال� �ع� �ل ��ي ارت � �ك� ��ب ع ��دة
مخالفات جسيمة تستدعي معه
مساء لته سياسياوهي:
 ق� ��ام ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي ب�ت��أج�ي��لتنفيذ توصيات اللجنة املختصة
بسحب القسائم املخالفة.
 تطبيقه ب��أث��ر رج �ع��ي ل�ل�ق��رارال��وزاري رقم  ٥٤لسنة  ٢٠١٥على
قسائم صدرت بها قرارات نهائية
بالسحب.
 ب�ع��ض ال�ق�س��ائ��م ال �ت��ي أص��درال��وزي��ر ال�ع�ل��ي ق ��رارات بإرجاعها
تمثل مخالفتها بتأجير القسائم
بالباطن وتلك املخالفات ال تزال
مستمرة.
ول� � �ق � ��د ن � �ص� ��ت امل � � � � ��ادة  ٢٠م��ن
ال � ��دس � �ت � ��ور ع� �ل ��ى أن االق� �ت� �ص ��اد
ال � � ��وط� � � �ن � � ��ي أس � � � ��اس � � � ��ه ال � � �ع� � ��دال� � ��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وق� ��وام� ��ه ال �ت �ع ��اون
ال � � � �ع� � � ��ادل ب� �ي ��ن ال� � �ن� � �ش � ��اط ال � �ع� ��ام
والنشاط الخاص وهدفه تحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وزي � � ��ادة
اإلن �ت ��اج ورف� ��ع م �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ة
وتحقيق ال��رخ��اء للمواطنني كما
ن �ص��ت امل � ��ادة  ٢٩ع �ل��ى أن ال �ن��اس
س��واس�ي��ة ف��ي ال �ك��رام��ة اإلن�س��ان�ي��ة
وه��م متساوون ل��دى القانون في
ال �ح �ق��وق وال ��واج� �ب ��ات ال �ع��ام��ة ال
تمييز بينهم بسبب ال�ج�ن��س أو

األصل أو اللغة أو الدين.
ل �ق��د ض� ��رب ال ��وزي ��ر د .ي��وس��ف
ال � �ع � �ل � ��ي ت � �ج� ��اه � �ل� ��ه ت � �ل � ��ك امل � � � ��واد
ال ��دس� �ت ��وري ��ة رغ� ��م ي �م�ي�ن اح� �ت ��رام
الدستور وحماية املال العام فما
قام به يمثل تعديا على نصوص
ح ��رص امل �ش��رع��ون ع �ل��ى وض�ع�ه��ا
حماية لالقتصاد الوطني وامل��ال
العام وتحقيقا لسواسية الجميع
أمام القانون.
ان ك��ان ج��زء م��ن أزم ��ة التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ه��و اح �ت �ك��ار ال��دول��ة
لألراضي والتراخي في تحريرها
ل �ل �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي ف � ��ان األزم � ��ة
األخ �ط��ر ه��ي اس �ت �خ��دام األراض ��ي
املخصصة للصناعة والتخزين
وال �ح ��رف �ي ��ة  -وال ن �س �ت �ث �ن��ي ه�ن��ا
ال�ق�س��ائ��م ال��زراع �ي��ة واالس �ط �ب�لات
وغيرها  -كمكافآت توزع إلرضاء
ن��ائ��ب أو ل �ش��راء م��وق��ف س�ي��اس��ي
أو ت�ح��وي�ل�ه��ا م��ن أرض صناعية
يفترض أن تكون رافدا اقتصاديا
ل � �ل � ��دول � ��ة ال� � � ��ى م � �س� ��اح� ��ة ت ��أج� �ي ��ر
بالباطن.
وإن م� ��ا ي� ��ؤس� ��ف ل� ��ه وح ��دي ��ث
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ال� � � �ي � � ��وم ع � � ��ن ورق � � ��ة
ل �ل�اص �ل�اح االق � �ت � �ص� ��ادي وامل ��ال ��ي
وتنويع مصادر الدخل إثر تراجع
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وع �ج ��ز امل �ي��زان �ي��ة
أن إج �م��ال��ي ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة
امل��وزع��ة ال ت��واف��ق ان �ت��اج ال�ق�ط��اع
الصناعي وإذا عرف السبب بطل
ال �ع �ج��ب ...ف�ح�ين ي�ت�ج��اوز ال��وزي��ر
امل �خ �ت��ص وي �س �ل��م ق �س��ائ��م مل ��ن ال
ي� �س� �ت� �خ ��دم� �ه ��ا ف� �ي� �م ��ا امل �خ �ص��ص
ل�ه��ا ف��إن��ه م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن يكون
االن�ت��اج الصناعي في ال��دول��ة بال
أثر اقتصادي.
إن ما يحزن والحكومة تتحدث
ع ��ن دع� ��م ال �ش �ب ��اب ودف �ع �ه ��م ال��ى
ال �ع �م��ل ال �ح��ر أن ط��واب �ي��ر ط�ل�ب��ات
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ق�س��ائ��م صناعية
م� � ��ن ق � �ب� ��ل ش� � �ب � ��اب ط� � �م � ��وح أراد
تحمل املسؤولية واملساهمة في
دف ��ع االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي تمضي
ع �ل �ي �ه��ا س� � �ن � ��وات ان � �ت � �ظ� ��ار ح �ت��ى
ي �ق �ت��ل ال �ط �م��وح وذل � ��ك ألن ه �ن��اك
ق��رارات يصدرها ال��وزي��ر لحماية
امل�خ��ال�ف�ين م��ن أص �ح��اب ال�ق�س��ائ��م
وابقائها تحت سيطرتهم رغم كل
املخالفات.
إن ي � �ق � �ي � �ن� ��ا ب � �ت � �ف � �ع � �ي� ��ل أداة
االس � �ت � �ج� ��واب ه� ��و ت ��أك� �ي ��د ل�ق�س��م
دس� �ت ��وري ع �ظ �ي��م ي �ب��دأ ب��اح �ت��رام
م � ��واده وق ��وان�ي�ن ال ��دول ��ة وأم� ��وال
الشعب.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د .يوسف العلي

المحور الثاني:
التقاعس في تفعيل صندوق
رعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة:
انطالقا من أهمية االستثمار في
العنصر الوطني وتنويع مصادر
الدخل ص��در قانون رق��م  ٩٨لسنة
 2013في شأن الصندوق الوطني
ل� ��رع� ��اي� ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة وال� ��ذي تم
نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ
 ٢اب ��ري ��ل  ٢٠١٣وامل� �ع ��دل ب �ق��ان��ون
رقم  ٢لسنة  ٢٠١٤والذي تم نشره
ب��ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ب �ت ��اري ��خ ٢
ف� �ب ��راي ��ر  ٢٠١٤وأي � �ض� ��ا ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون ال�ت��ي ص��درت
من وزير التجارة السابق بالقرار
الوزاري رقم  ٥٢٢لسنة .٢٠١٤
وب �ي �ن �م��ا ي �ع �م��ل م �ج �ل��س األم ��ة
وال�ح�ك��وم��ة إلق� ��رار ال �ق��وان�ين التي
تفيد أبناء الشعب الكويتي نجد
ان وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
ي �ت �ق��اع��س ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن
التي هي في صالح أبناء الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وج��وده
في املنصب الوزاري منذ ما يقارب
عاما كامال وتحديدا منذ  ٢٤مايو
 ٢٠١٥ما نعتقد بأنه اخذ فرصته
الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله.
ول � ��م ن� �ج ��د م� ��ن ال � ��وزي � ��ر ال �ع �ل��ي
أي م �ب��ادرة ل�ل�ت�ع��اون م��ع مجلس
األم � � � ��ة ن � �ح ��و ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ق ��وان �ي�ن

ال�ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س ون �ش��رت في
ال � �ج� ��ري� ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وأص �ب �ح��ت
نافذة كما انه ومما ال شك فيه ان
قانون الصندوق الوطني لرعاية
وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ي �ع��ول ع �ل �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر
من أبناء الشعب الكويتي والذين
نفد صبرهم وه��م ي��رون املماطلة
في تنفيذ القانون وع��دم مباشرة
ال �ص �ن��دوق الخ �ت �ص��اص��ات��ه ال�ت��ي
ان � �ش� ��ئ م � ��ن أج� �ل� �ه ��ا ع � �ل ��اوة ع �ل��ى
ال ��وع ��ود ال��وه �م �ي��ة ال �ت��ي يطلقها
امل� �س ��ؤول ��ون ع ��ن ال� �ص� �ن ��دوق ب�ين
ف � �ت� ��رة وأخ� � � � ��رى ب � � ��أن ال� �ص� �ن ��دوق
سيبدأ التمويل قريبا وذلك خالفا
للواقع.
وم� � � ��ن أم � �ث � �ل� ��ة ت � �ق� ��اع� ��س وزي� � ��ر
التجارة والصناعة حول القوانني
رقم  2013/98مما يلي:
 -١ص � � ��دور م� ��رس� ��وم ب�ت�ش�ك�ي��ل
أع �ض��اء م�ج�ل��س ادارة ال�ص�ن��دوق
ال � � ��وط� � � �ن � � ��ي ل � � ��رع � � ��اي � � ��ة وت � �ن � �م � �ي� ��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وص� � � � ��رف م � �ك � ��اف � ��آت م � �ب� ��ال� ��غ ب �ه��ا
ألع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س اإلدارة ب �م��ا
يصل ملبلغ  9آالف دي�ن��ار شهريا
إال ان� � � ��ه وم� � �ن � ��ذ ت � �س � �ل ��م ال � ��وزي � ��ر
ل� �ل� �م� �ن� �ص ��ب ال � � � � � � � � ��وزاري ل � � ��م ي �ب��د
خ�ط��وات إصالحية نحو مباشرة
ال �ص �ن��دوق الخ �ت �ص��اص��ات��ه ال�ت��ي
انشئ من أجلها وان يقوم بوقف
ص� ��رف م �ك��اف��آت أع� �ض ��اء م�ج�ل��س
اإلدارة م�ت��ى م��ا ت�ب�ين ل��ه تقاعس

مجلس إدارة الصندوق عن القيام
ب��ال �خ �ط��وات ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ان
يباشر الصندوق اختصاصاته.
 -٢م � �م� ��اط � �ل� ��ة م � �ج � �ل ��س ادارة
الصندوق بتفعيل دور الصندوق
م��ا تسلل م�ع��ه ال �ي��أس ف��ي نفوس
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ال�ط�م��وح حيث
وردت ال �ع��دي��د م ��ن ال�ت�ص��ري�ح��ات
ع�ل��ى ل �س��ان م �س��ؤول��ي ال�ص�ن��دوق
يعد فيها بأن التمويل للمبادرين
سيبدأ قريبا وذلك خالفا للواقع.
 -٣امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م��ا ي�ص��ل ال��ى
 ٥٩م �ش��روع��ا م�ت�ض�م�ن��ة أك �ث��ر من
 ٪٨٣م �ن �ه��ا ف� ��ي ق � �ط ��اع األغ ��ذي ��ة
م �م��ا ي� ��دل ع �ل��ى ع� ��دم ال �ت �ن ��وع ف��ي
امل �ش��اري��ع امل ��واف ��ق ع�ل�ي�ه��ا وك��ذل��ك
عدم وجود خطة واضحة ملجلس
إدارة الصندوق في دع��م مشاريع
ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ع� �ل� �م ��ا ب� ��أن
امل��واف�ق��ات ال �ص��ادرة ه��ي موافقات
ورق �ي��ة ف�ق��ط دون ان ي�ت��م ال�ص��رف
فعليا للشباب املبادرين.
مما الشك فيه ان وزير التجارة
وال�ص�ن��اع��ة بصفته ه��و امل�س��ؤول
األول سياسيا ع��ن تفعيل قانون
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وح�ي��ث ان ال��وزي��ر ق��د تقاعس عن
تطبيق قانون نافذ صدرت الئحته
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ون � �ش� ��رت ب��ال �ج��ري��دة
ال��رس�م�ي��ة وي �ف �ت��رض ان ي �ك��ون قد
ط �ب��ق وت ��م ال �ع �م��ل ب��ه م �ن��ذ ش�ه��ور
عديدة فنحن نضع اليوم النواب
ممثلي األم ��ة ام ��ام مسؤولياتهم
ف��ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ي��ري��د ان ي��رى
انجازات مجلس األمة مطبقة على
ارض ال��واق��ع ول�ي��س ف�ق��ط ق��وان�ين
تقر وال تطبق فعندما يتم تعيني
أعضاء مجلس اإلدارة واالستمرار
ف ��ي ص� ��رف امل �ك��اف��آت امل �ب��ال��غ بها
ألك �ث��ر م��ن ث�ل�اث س �ن��وات دون ان
ي�ب��اش��ر ال �ص �ن��دوق اختصاصاته
التي أنشئ م��ن اجلها فإننا أم��ام
وزي ��ر م�ت�ق��اع��س ع��ن تنفذ ق��وان�ين
اق� � � � ��رت م� � ��ن ق � �ب� ��ل م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ون �ش��رت ب��ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ما
يجب من خاللها ان يتقدم الوزير
باستقالته ف��ورا لعدم قدرته على
ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون ص � ��درت الئ�ح�ت��ه
التنفيذية منذ أكثر من عام.

الشعب الكويتي
يريد أن يرى إنجازات
مجلس األمة
مطبقة على أرض
الواقع
استجوابنا تأكيد
لقسم دستوري
يبدأ باحترام
قوانين الدولة
والذود عن أموال
الشعب
لم نجد من الوزير
العلي أي مبادرة
للتعاون مع مجلس
األمة
تسليم قسائم
لمن ال يستخدمها
فيما يخصص لها
يؤثر سلبا على
االقتصاد الوطني

12

ملف

aldostoor

االربعاء  21جمادى اآلخر  30 . 1437مارس 2016

اجتماعات اللجان
المؤقتة في فبراير 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير والذي أصدره قسم التنسيق والمتابعة في قطاع اللجان
البرلمانية وقد تبين في هذه الحلقة أن  6اجتماعات عقدتها اللجان المؤقتة وأنجزت  4مواضيع وتبقى على جدول أعمالها  166موضوعا.

 9لجان مؤقتة عقدت اجتماعاتها
في فبراير وبحثت المواضيع المدرجة
اللجنة اإلسكانية

عقدت  9لجان مؤقتة
 6اجتماعات في شهر
فبراير استغرقت 7
ساعات و 35دقيقة
وأنجزت خاللها 4
مواضيع وأعدت بها
تقريرين.
ووفق تقرير أعده
قطاع اللجان البرلمانية
تبين أن اللجنة
االسكانية عقدت
اجتماعين في فبراير
فيما عقدت  4لجان
مؤقتة اجتماعا واحدا
فقط وهي ذوو
االحتياجات الخاصة
والمرأة واألسرة
وتنمية الموارد البشرية
والتحقيق في مكتب
استثمار لندن والمكاتب
األخرى حول العالم
وتبقى على جدول
أعمال اللجان المؤقتة
 166موضوعا وفيما
يلي التفاصيل:

لجنة مشروع الجواب
على الخطاب األميري
ل ��م ت �ع �ق��د ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ات ف��ي
فبراير وق��د أنجزت الخطاب األميري
ال��ذي افتتح ب��ه دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
ال��راب��ع م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي ال��راب��ع
عشر.
لجنة الشباب والرياضة
ل ��م ت �ع �ق��د ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ات ف��ي
فبراير ولم تنجز تقارير وتبقى على
جدول اعمالها  36موضوعا منها:
 م� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن ت��واف��قق��وان�ين ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وامل�ي�ث��اق
والنظم االساسية لالتحادات الدولية.
 االقتراح بقانون باضافة مادتنيجديدتني برقمي  1مكررا و 1مكررا أ
ال��ى امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية.
 االقتراح بقانون بانشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  5لسنة  2007بشأن
تنظيم بعض اوج��ه العمل في كل من
اللجنة األوملبية الكويتية واالتحادات
واالندية الرياضية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل ��ادة 3م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007بشأن
تنظيم بعض اوج��ه العمل في كل من
اللجنة االوملبية الكويتية واالتحادات
واالندية الرياضية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  7ل �س �ن��ة 2007
بشأن دعم االندية الرياضية.
 اق�ت��راح بقانون بانشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن تعديلبعض اح�ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رقم
 42ل �س �ن��ة  1978ف ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية والقانون رقم  5لسنة 2007
ف��ي ش ��أن تنظيم ب�ع��ض اوج ��ه العمل
في كل من اللجنة االوملبية الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية.
 اق�ت��راح بقانون بانشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
 اق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة ل ��زي ��ادة امل�ي��زان�ي��ةامل �ق ��ررة ل�لان��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة ال�ش��ام�ل��ة
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

م��ن  500.000خ�م�س�م��ائ��ة ال ��ف دي �ن��ار
كويتي ال��ى  1.000.000مليون دينار
كويتي حتى تستطيع االندية الوفاء
ب � �م ��رت � �ب ��ات وم � �خ � �ص � �ص ��ات وب � � ��دالت
ال�لاع�ب�ين وت�ط��وي��ر انشطتها وفرقها
ال��ري��اض�ي��ة (م �ح��ال ب��رس��ال��ة م��ن لجنة
امليزانيات والحساب الختامي).
 اقتراح برغبة لتشكيل لجنة تضمم�م�ث�ل�ين ع��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت وم��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي
املعنية بقضايا الشباب لدراسة هذه
الظاهرة (املخدرات واملؤثرات العقلية)
واق� �ت ��راح ال��وس��ائ��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت��وع�ي��ة
الشباب.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ي �ق ��وم م�ك�ت��بوزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة
العامة للشباب والرياضة بالتنسيق
م��ع وزارة التربية باستعارة ص��االت
امل � ��دارس او ب�ص�ف��ة االي� �ج ��ار ل�لان��دي��ة
ال � ��ري � ��اض � �ي � ��ة ح � �ت� ��ى ي� �ت� �س� �ن ��ى ل� �ف ��رق
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

االلعاب الجماعية استغالل الصاالت
للتمرينات على ان تكون بعد ساعات
العمل املدرسي.
 اقتراح برغبة بخصخصة االنديةال ��ري ��اض �ي ��ة م ��ع م� ��راع� ��اة ت �ح��وي��ل ك��ل
الدعوم الحكومية الحالية املرصودة
ل�ه��ذه االن��دي��ة كميزانيات ال��ى جوائز
مسابقات االت �ح��ادات الرياضية على
اخ�ت�لاف�ه��ا ع�ل��ى ان ت�ك��ون ه��ذه القيمة
الحد االدنى قابلة للزيادة.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��إن� �ش ��اء م��راك��زشباب ملناطق القصر وتيماء والنعيم
وال�ن�س�ي��م وال�ع�ي��ون وال��واح��ة ومدينة
سعد العبدالله.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل ان�ش�ط��ةمراكز الشباب من خالل اقامة االنشطة
وامل �ب��اري��ات ل�ل�ف��رق ال��ري��اض�ي��ة وخلق
امل �ن��اف �س��ات ب�ي�ن�ه��م وان ي �ك��ون ه�ن��اك
ت �ع��اون وت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب

0 0 0
مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

والرياضة باقامة االنشطة في املدارس
خالل الفترة املسائية وممارسة كافة
اوج ��ه ال�ن�ش��اط االج�ت�م��اع��ي والثقافي
والرياضي خالل العطالت الصيفية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب�ت��وف�ي��ر امل�ي��زان�ي��ةال�ك��اف�ي��ة لترميم ن ��ادي الصليبيخات
الرياضي مع تعديل ارضية ملعب كرة
القدم الخاص به.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��أن ت �ق��وم وزارةالدولة لشؤون الشباب ممثلة بالهيئة
العامة للشباب والرياضة وبالتنسيق
م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب��اع��ادة
ص ��االت امل ��دارس ول��و بصفة االي�ج��ار
لالندية الرياضية حتى يتسنى لفرق
االل � �ع� ��اب ال �ج �م��اع �ي��ة اس� �ت� �غ�ل�ال ه��ذه
الصاالت للتمرينات على ان يكون من
بعد ساعات العمل الدراسي.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��إن �ش ��اء م�ج�م��عمتكامل الحراض السباحة في منطقة
الجهراء ي��زود بمدربني متخصصني

الموضوعات التي أنجزتها اللجنة اإلسكانية
 االقتراح بقانون باضافةم��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  36مكررا
ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  47ل�س�ن��ة
 1993ف� � ��ي ش � � � ��أن ال� ��رع� ��اي� ��ة
السكنية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون باضافةفقرة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة  5من
ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.

 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل� � ��ادة رق��م 36م �ك��ررا أ ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م
 47ل� �س� �ن ��ة  1993ف � ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية استثناء من
اح�ك��ام القانون رق��م  66لسنة
 1998امل �ش��ار ال�ي��ه ب��أن تعفى
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ووزارة االش� �غ ��ال
ووزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء من

0

اح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون امل �ن ��اق �ص ��ات
ال�ع��ام��ة وم��ن ال��رق��اب��ة املسبقة
لديوان املحاسبة وذل��ك فيما
يتصل باملشاريع ذات الصلة
بأعمال قوانني الرعاية.

من ذوي الكفاءة على ان يضم قسما
خاصا لذوي االحتياجات الخاصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ط �ل ��ب رئ �ي��س
لجنة الشباب والرياضة على تكليف
اللجنة ب��دراس��ة امل�ش�ك�لات وال�ع��وائ��ق
التي تواجه االندية الرياضية الشاملة
واملتخصصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م��ن ب�ع��ض االع �ض��اء بتكليف اللجنة
بالتحقيق ف��ي ق ��رار اي �ق��اف االع�لام��ي
ن��ادر كرم مقدم (الديوانية) والوقوف
ع �ل��ى اس �ب��اب��ه ب �ع��د ان اب� ��دى رأي� ��ه في
البرنامج على احداث اخفاق املنتخب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل � �ك� ��رة ال � �ق � ��دم ف � ��ي ب �ط��ول��ة
(خ �ل �ي �ج��ي  )22ال �ت ��ي اق �ي �م��ت م��ؤخ��را
بالرياض.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت ��راح امل�ق��دم
م ��ن ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
اس�ت�ش��اري��ة تسمى «ال�ل�ج�ن��ة الوطنية
الرياضية االستشارية» ملعاونة لجنة
الشباب والرياضة في تقديم املشورة
والدراسات واملقترحات ملعالجة كافة
اوج��ه االخ�ت�لاالت واملشاكل التي ادت
الى انحدار الوضع الرياضي العام.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالمة باملوافقة على االقتراح املقدم من
بعض االعضاء املتضمن مجموعة من
التوصيات منها احالة املوضوع الى
اللجنة لتتولى التحقيق ف��ي اسباب
اي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي ض��وء
كل ما ج��اء او اثير بالجلسة ويتصل
بصدور قرار ايقاف النشاط الرياضي.
اللجنة اإلسكانية
ع� � �ق � ��دت اج � �ت � �م� ��اع �ي�ن ف� � ��ي ف� �ب ��راي ��ر
اس � �ت � �غ ��رق ��ا  35دق � �ي � �ق ��ة وأن � � �ج� � ��زت 3
م��واض�ي��ع وأع� ��دت ب�ه��ا ت�ق��ري��را واح ��دا
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 48
موضوعا منها:
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام املادة ( )15من القانون رقم ()47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةم� ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م ( )28م �ك ��ررا ال��ى
القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية.
 -االقتراح بقانون في شأن تأسيس
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير والذي أصدره قسم التنسيق والمتابعة في قطاع اللجان
البرلمانية وقد تبين في هذه الحلقة أن  6اجتماعات عقدتها اللجان المؤقتة وأنجزت  4مواضيع وتبقى على جدول أعمالها  166موضوعا.

 27موضوعا مدرجة على جدول ذوي
االحتياجات أهمها إنشاء مجمع للمعاقين
لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة
تتمة المنشور ص12
شركات عقارية لإلسكان.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةجديدة برقم ( )29مكررا للقانون رقم
( )47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.
 االق�ت��راح بقانون باستبدال نصاملادة ( )30من القانون رقم ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 االقتراح بقانون في شأن مساواةامل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� �ت ��زوج ��ة م ��ن غ�ي��ر
ك��وي�ت��ي ب��امل��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ط�ل�ق��ة أو
األرملة في القرض السكني.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منحاملواطنني ال��ذي��ن ت��م استمالك شققهم
ف ��ي م �ج �م��ع ال� �ص ��واب ��ر األول � ��وي � ��ة ف��ي
الرعاية السكنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن امل��دنالسكنية.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل الفقرةاالولى من املادة ( )32من القانون رقم
( )47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.
 االق� �ت ��رح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةجديدة برقم ( 29م�ك��ررا) ال��ى القانون
رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن بنكالتسليف واالدخار.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج��دي��دة ب��رق��م ( 4م �ك��ررا) ال��ى ال�ق��ان��ون
رق� ��م ( )30ل �س �ن��ة  1965ب��إن �ش��اء بنك
التسليف واالدخار.
 االقتراح بقانون بإنشاء صندوقاملرأة اإلسكاني.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن توفيرال � ��وح � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ص �ف��ة م��ؤق �ت��ة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن تعديلاملادة ( 4البند  )4من القانون رقم ()47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةجديدة برقم ( 29مكررا أ) الى القانون
رق��م  47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية( .رس��ال��ة م��ن لجنة ال�ش��ؤون
التشريعية والقانونية).
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن توفيرال � ��وح � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ص �ف��ة م��ؤق �ت��ة
ملستحقي الرعاية السكنية.

 رس��ال��ة بإحالة الشكوى رق��م 202م��ن ل�ج�ن��ة ال �ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى ال��ى
لجنة ال �ش��ؤون االس�ك��ان�ي��ة وذل��ك بعد
فحص الشكوى وإع�م��اال لحكم امل��ادة
 156م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس
األم ��ة ت��م اح��ال��ة ال�ش�ك��وى ال��ى اللجنة
االسكانية بحكم اختصاصها.
 ت �ع��دي��ل م �ق��دم ب �ت �ع��دي��ل بصيغةاحكام امل��ادة ( )19من القانون رقم 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
لجنة شؤون
ذوي االحتياجات الخاصة
ع � � �ق� � ��دت اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ا واح � � � � � � ��دا ف��ي
ف�ب��راي��ر اس�ت�غ��رق س��اع�ت�ين ول��م تنجز
م � ��وض � ��وع � ��ات وت � �ب � �ق ��ى ع � �ل ��ى ج � ��دول
اعمالها  27موضوعا هي:
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل��ادة( )34من القانون رق��م ( )8لسنة 2010
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع��دي��لاحكام القانون رقم ( )8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن حقوقورعاية املعاقني.
 االقتراح بقانون بإضافة مادتنيجديدتني الى القانون رقم ( )8لسنة
 2010ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي اإلعاقة برقمي ( 12مكررا و 12
مكررا أ).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء تعديلب�ع��ض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة
 2010ب�ش��أن ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي
اإلعاقة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن مجمعق ��ائ ��د اإلن �س ��ان �ي ��ة «ص � �ب ��اح األح� �م ��د»
لذوي االحتياجات الخاصة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة ()34من القانون رقم ( )8لسنة  2010بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةجديدة برقم ( 40م�ك��ررا) ال��ى القانون
رق��م ( )8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة ()41م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع��دي��لالقانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اقتراح برغبة ب��أن يتم منح ذوياإلع��اق��ة ال �ش��دي��دة اف�ض�ل�ي��ة ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى ال��رع��اي��ة السكنية اث �ن��اء وص��ول
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

دوره دون الدخول في نظام القرعة أن
يعطى حرية اختيار الوحدة السكنية
ق�ب��ل اآلخ��ري��ن ف��ي ال��دف�ع��ة ب�ع��د ان يتم
اط�ل�اع ��ه ع �ل��ى خ��ري �ط��ة امل �ن �ط �ق��ة حتى
ي �خ �ت��ار م �ن��زل��ه ب��ال �ق��رب م ��ن خ��دم��ات
املنطقة.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��إن� �ش ��اء م��راك��زتأهيل للمعاقني ذهنيا يتم تدريبهم
فيها على مهن او هوايات تناسب مع
ق��درات �ه��م واس �ت �ع��دادات �ه��م وذل ��ك على
أي � ��دي خ� �ب ��راء م �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي ه��ذا
النوع من التدريب.
 اقتراح برغبة بإنشاء إدارة في كلمحافظة من محافظات الكويت لترعى
م�ص��ال��ح ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
ويسهل انجاز معامالتهم واإلجراءات
الخاصة بهم وبأولياء أمورهم.
 اقتراح برغبة إنشاء إدارة خاصةتعنى بفئة ذوي االحتياجات الخاصة
ومتالزمة ال ��داون األم��ر ال��ذي يؤسس
للتعليم املتوسط والثانوي لهذه الفئة
وب�م��ا يضمن ت�ط��ور التنظيم االداري
وال � �ت � ��رب � ��وي ل �ل �م �ع �ل �م�ي�ن واالداري� � �ي � ��ن
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ف� �ئ ��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة وبرنامج متالزمة الداون.
 اق � � �ت � � ��راح ب ��رغ � �ب ��ة ب� ��إن � �ش� ��اء ن ��ادري � ��اض � ��ي خ � � ��اص ل � � �ح � ��االت اإلع � ��اق � ��ة
الذهنية بمختلف أنواعها وتجهيزه
باملستلزمات املطلوبة.
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة حمايةاألم ��وال ال�ع��ام��ة ب��إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ح ��ول امل�لاح �ظ��ات املتعلقة
بأوجه العمل باملجلس األعلى لشؤون
املعاقني ال��ى لجنة ذوي االحتياجات
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اقتراح بقانون

الخاصة.
تعديل مقدم بتعديل بعض أحكامال �ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010ف��ي ش��أن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 ت�ع��دي��ل م�ق��دم م��ن وزارة ال�ش��ؤوناالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ب �ن��د 16
من امل��ادة  48من القانون رق��م  8لسنة
 2010ف� ��ي ش � ��أن ح� �ق ��وق األش� �خ ��اص
ذوي اإلعاقة والتي تقضي بأنه يجب
على الهيئة تقديم تقرير سنوي عن
أعمالها ملجلس األمة ومجلس الوزراء
ح � ��ول م� ��ا ت� ��م ت �ن �ف �ي��ذه خ �ل��ال ال �س �ن��ة
امل ��اض �ي ��ة وم� ��ا ه ��و م �خ �ط��ط ل ��ه خ�ل�ال
السنة املقبلة.
لجنة الموارد البشرية الوطنية
ع � � �ق� � ��دت اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ا واح � � � � � � ��دا ف��ي
ف�ب��راي��ر اس�ت�غ��رق س��اع�ت�ين ول��م تنجز
م � ��وض � ��وع � ��ات وت � �ب � �ق ��ى ع � �ل ��ى ج � ��دول
أعمالها  39موضوعا منها:
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل بعضأحكام املرسوم رقم  15لسنة  1979في
شأن الخدمة املدنية.
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل بعضأحكام امل��رس��وم بقانون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اءمركز إعداد القياديني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ش��روطتولي املناصب القيادية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م ( )28ل �س �ن��ة
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 2011ف��ي ش ��أن م �ن��ح أع �ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
بدالت ومكافآت.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون اض ��اف ��ة ف �ق��رةج��دي��دة ل �ل �م��ادة ( )6م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )28لسنة  2011في شأن منح بدالت
وم�ك��اف��آت ألع�ض��اء الهيئة التعليمية
ال �ك��وي �ت �ي�ين ب� � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة
األوقاف.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضأح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م ( )28ل �س �ن��ة
 2011ف��ي ش ��أن م �ن��ح أع �ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
بدالت ومكافآت.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن بعضاألح�ك��ام ال�خ��اص��ة بمرتبات املوظفني
الكويتيني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن زي��ادةامل� ��رت � �ب� ��ات وامل� � �ع � ��اش � ��ات ال �ت �ق ��اع ��دي ��ة
وم ��راج � �ع � �ت � �ه ��ا ب � �ن� ��اء ع � �ل ��ى ال � ��زي � ��ادة
ال�س�ن��وي��ة ف��ي م �ع��دل ال�ت�ض�خ��م حسب
الرقم القياسي العام باإلدارة املركزية
لإلحصاء.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن زي��ادةب ��واق ��ع  ٪ 25م ��ن ال ��رات ��ب األس ��اس ��ي
ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن امل ��دن� �ي�ي�ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
القطاع الحكومي ال��ذي��ن ال يتمتعون
بكادر خاص.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادةالخامسة من القانون رق��م ( )28لسنة
 2011ب� �ش ��أن م� �ن ��ح أع � �ض� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية

ووزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
بدالت ومكافآت.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف��ة ف �ق��رةجديدة الى املادة الخامسة من القانون
رق � ��م ( )28ل �س �ن��ة  2011ب� �ش ��أن م�ن��ح
أع�ض��اء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ووزارة األوق � � ��اف
والشؤون اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف��ة ف �ق��رةجديدة الى امل��ادة ( )6من القانون رقم
( )28لسنة  2011في شأن منح أعضاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب � � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ووزارة األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
بدالت ومكافآت.
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنامل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة وال �ت ��أم �ي �ن �ي ��ة
ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي ��ادي ��ة ح��ال
انتهاء الخدمة.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب � �ص� ��رف رات � ��بال��درج��ة التي تتم ترقية امل��وظ��ف دون
انتظار لتوفير اعتماد مالي للوظيفة
االع� �ل ��ى وذل � ��ك ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى مشكلة
الرسوب الوظيفي.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب ��إن� �ش ��اء م��رك��زاك ��ادي� �م ��ي ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ال �ع �ل �م��اء
والخبراء الوطنيني املحالني للتقاعد
ف��ي ن�ق��ل ال �خ �ب��رات ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ك��اف��ة
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ن �ظ��ري��ة
والتطبيقية ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي التوظيف
م� ��ن خ ��ري �ج ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة او
الجامعية او املعاهد.
 وضع أسس اجرائية وموضوعيةالخ �ت �ي��ار ش��اغ �ل��ي ال��وظ �ي �ف��ة ال �ق �ي��ادة
والعامة بالدولة دون استثناءات وكذا
النظم الكفيلة بتطوير أدائ �ه��م وذل��ك
ف��ي ض ��وء ال��وض��ع ال�ق��ان��ون��ي ال�ح��ال��ي
بهدف الوصول الى اصدار تشريعات
مبنية وفقا للعدالة االجتماعية التي
نص عليها الدستور.
 م�ت��اب�ع��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة فياصدارها اللوائح التنفيذية الخاصة
باملوارد البشرية املكملة للقوانني التي
يتعني اصدارها في حينه وتطويرها.
 التأكد من التزام الحكومة بأعمالق ��واع ��د اإلح �ل��ال وال �ت �ج��دي��د ل �ل �م��وارد
ال�ب�ش��ري��ة واخ �ت �ي��ار ال �ك �ف��اءات ل�ت��ول��ي
الوظائف القيادية واإلش��راف�ي��ة داخ��ل
كل جهة حكومية او اهلية.
 االس�ت�ف��ادة م��ن ال�ط��اق��ات البشريةال��وط�ن�ي��ة ذات ال �ك �ف��اءة ف��ي القطاعني
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االربعاء  21جمادى اآلخر  30 . 1437مارس 2016

اجتماعات اللجان
المؤقتة في فبراير 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير والذي أصدره قسم التنسيق والمتابعة في قطاع اللجان
البرلمانية وقد تبين في هذه الحلقة أن  6اجتماعات عقدتها اللجان المؤقتة وأنجزت  4مواضيع وتبقى على جدول أعمالها  166موضوعا.

أوضاع البدون وأبناء الكويتيات أهم
االقتراحات في لجنة حقوق اإلنسان
لجنة حقوق اإلنسان
تتمة المنشور ص13
الخاص والحكومي.
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة حمايةاالم ��وال ال�ع��ام��ة ب��إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع � ��ن ال� � � �ق � � ��رارات االداري � � � ��ة
املتعلقة بالوظائف اإلشرافية لبعض
ال�ج�ه��ات ذات امل�ي��زان�ي��ات امللحقة ال��ى
لجنة تنمية املوارد البشرية.
لجنة حقوق اإلنسان
لم تعقد اللجنة اجتماعات وتبقى
على جدول اعمالها  10مواضيع هي:
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء دي��واناملظالم.
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقاملدنية لغير محددي الجنسية.
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقامل��دن �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية.
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقامل��دن �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية.
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقال �ق��ان��ون �ي��ة وامل ��دن� �ي ��ة ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية.
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 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن معالجةأوض ��اع أب�ن��اء الكويتيات امل�ت��زوج��ات
من غير كويتي.
 اقتراح برغبة بتقديم التسهيالتلألشقاء السوريني في الكويت ومنح
اذن اق ��ام ��ة م��ؤق �ت��ة مل � ��دة س �ن��ة ق��اب �ل��ة
للتجديد مل��ن ال ي�م�ل��ك اق��ام��ة صالحة
والسماح للسوريني املقيمني بالكويت
بتقديم طلبات التحاق بعائل وااليعاز
لبيت الزكاة وصندوق اعانة املرضى
ل �ت �ق��دي��م م� �س ��اع ��دات م��ال �ي��ة وع �ي �ن �ي��ة
وإع �ف��اء ال�س��وري�ين املخالفني لقوانني
الكويت من عقوبة الترحيل والتسفير
إلى بلدهم لظروف الحرب.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى رس ��ال ��ة رئ�ي��س
ل �ج �ن��ة ح �ق ��وق االن � �س ��ان ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة دراس � � ��ة م� ��ا ت��وص��ل
اليه الجهاز امل��رك��زي ملعالجة أوض��اع
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة من
حلول ملعالجة اوضاع هذه الفئة.
 زي � � � ��ارة ل �ج �ن��ة ح � �ق ��وق االن � �س ��اناملفاجئة للمؤسسات اإلصالحية.
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املدرج
املنجز
املتبقي

2

2

1

0
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موضوعات أخرى

املجموع

اس �ت �غ��رق س��اع��ة ون �ص��ف ال�س��اع��ة
ول� ��م ت �ن �ج��ز ت �ق��اري��ر وت �ب �ق �ـ��ى على
ج� ��دول اع�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ال�ـ�ـ�ه��ا م��وض�ـ�ـ��وع�ـ�ـ�ـ�ـ��ان
هـــما:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أناملجلس األعلى لألسرة.
 -رسالة واردة من رئيس مجلس

لجنة شؤون المرأة واألسرة
ع�ق��دت اللجنة اجتماعا واح��دا

0

1

اقتراح برغبة

0 0 0

0
اقتراح بقانون

األم��ة باملوافقة على الطلب املقدم
م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل � ��رأة واألس� ��رة
ع �ل��ى أن ت� �ق ��وم ال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة
م��وض��وع إق��ام��ة أوالد الكويتيات
املتزوجات من غير كويتي مع كل
م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزير الداخلية ووزير الصحة.

مشروع بقانون

0 0 0

مرسوم بقانون

بلندن وامل�ك��ات��ب االخ��رى ح��ول العالم
وكيفية ادارتها وآلية اتخاذ قراراتها
وكل ما يتعلق بها.
اللجنة المشتركة من لجنة
الشؤون التشريعية ولجنة
الشؤون المالية واالقتصادية
لم تعقد اللجنة اجتماعات وتبقى
ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا  3م��وض��وع��ات
وهي:
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن م�ن��عتضارب املصالح.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن م�ن��عتضارب املصالح.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت �ع��ارضاملصالح وقواعد السلوك العام.

لجنة التحقيق في اوضاع
مكتب االستثمار الكويتي بلندن
والمكاتب االخرى حول العالم
عقدت اللجنة اجتماعات وأنجزت
م��وض��وع��ا واح� ��دا وه��و ال�ت�ح�ق�ي��ق في
اوض � ��اع م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال�ك��وي�ت��ي

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
االجتماعات
والتقارير

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

أخرى

عدد التقارير

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

الجواب على الخطاب األميري

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

الشباب والرياضة

34

2

36

-

-

-

1

-

12

-

19

-

-

-

4

-

36

-

-

-

اإلسكانية

46

5

51

-

-

-

-

2

21

-

24

-

-

1

3

3

48

2

-0٫35

1

ذوو االحتياجات الخاصة

24

3

27

-

-

-

-

-

15

-

9

-

-

-

3

-

27

1

2

-

املوارد البشرية

39

-

39

-

-

-

2

-

30

-

2

-

-

-

5

-

39

1

2

-

حقوق اإلنسان

10

-

10

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

2

-

10

-

-

-

املرأة واألسرة

1

1

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

1

1٫30

-

التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1٫30

1

املشتركة «التشريعية واملالية»

3

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

املجموع

159

11

170

-

-

-

3

2

89

-

55

-

-

2

19

4

166

6
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اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر
السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز
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الحمود :حريصون على النهوض
بالسياحة لتنويع مصادر الدخل
أك��د وزي��ر اإلعل��ام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال� �ح� �م ��ود ان ال �س �ي ��اح ��ة أص �ب �ح��ت
صناعة كباقي الصناعات وتمثل
م��وض��وع��ا ي�ح�ظ��ى ب�ف�ك��ر ت�ط��وي��ري
بالنسبة لنا في وزارة اإلعالم منذ
انتقال قطاع السياحة إليها العام
امل��اض��ي .وذل ��ك م��ن منطلق ح��رص
الحكومة على ال�ن�ه��وض بالقطاع
السياحي وتنميته ب�ه��دف تنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وإي�ل�ائ��ه اه�ت�م��ام��ا
ك�ب�ي��را بغية خ�ل��ق م��زي��د م��ن ف��رص
العمل للشباب.
وق ��ال ال�ح�م��ود ف��ي كلمته خ�لال
افتتاح مؤتمر (السياحة والتنمية
ال��واق��ع واملستقبل) ام��س إن��ه تمت
إع � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ق � �ط� ��اع ال �س �ي��اح��ة
وتطويره وتفعيل دوره إلى جانب
تشكيل اللجنة العليا للسياحة من

مشروع
إلدارة تنمية
سواحل البالد
أبرمت الهيئة العامة للبيئة
وم � �ع � �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ع�ق��د م �ش��روع اإلدارة
امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ل �ت �ن �م �ي��ة س ��واح ��ل
البالد  .وقال املدير العام لهيئة
البيئة ورئيس مجلس إدارتها
الشيخ عبدالله الحمود خالل
توقيع العقد ام��س إن املشروع
يضع نظما ول��وائ��ح لألنشطة
ال�س��اح�ل�ي��ة بمختلف أن��واع�ه��ا
وإطار عمل تنظيميا للبرنامج
مبينا أن ك�ل�ف��ة امل �ش��روع تبلغ
 645ألف دينار كويتي ويستمر
ثالث سنوات.
وع ��ن م��راح��ل امل �ش��روع أف��اد
ب ��أن �ه ��ا ت �ت �م �ح��ور ح � ��ول إدارة
وت �ح �ل �ي��ل ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة
ب��ال �ب �ي �ئ��ة ال �س��اح �ل �ي��ة وت�ق�س�ي��م
خ��ط ال �س��اح��ل ب�ت�ط�ب�ي��ق تقنية
امل�ع�ل��وم��ات الجغرافية ووض��ع
نظام خاص بالسواحل وخطة
رص� � � ��د م � �س � �ت � �م ��رة ف � �ض�ل��ا ع��ن
تدريب دوري للكوادر الوطنية
في هيئة البيئة.
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت امل ��دي ��ر
العام ملعهد األبحاث د.سميرة
عمر ان أه��داف املشروع تشمل
تحديث البيانات واملعلومات
ال �خ��اص��ة ب��ال�ب�ي�ئ��ة ال�س��اح�ل�ي��ة
وم��راج �ع��ة ال �خ �ط��ط ال�ق�ط��اع�ي��ة
ال�ح��ال�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل�ن�ف��ذة
قبل مؤسسات الدولة.

أجل وضع الرؤية واالستراتيجية
السياحية ل��دول��ة ال�ك��وي��ت موضع
التنفيذ.
وذك � ��ر أن ه� ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ض �م��ت ف��ي ع�ض��وي�ت�ه��ا م��ؤس�س��ات
ال ��دول ��ة وال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ب�ه��دف
ال � �ن � �ه� ��وض ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال �س �ي��اح��ي
وت � �ط ��وي ��ره وت �ن �م �ي �ت��ه ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
األن� �م ��اط ال�ت �ق �ل�ي��دي��ة ال �ت��ي تعتمد
ع �ل��ى ال� �ع ��ائ ��دات ال �ن �ف �ط �ي��ة ك �م��ورد
رئيس للدخل الوطني.
وأوض � � � � ��ح أن ش� � �ع � ��ار امل ��ؤت� �م ��ر
يجسد الحاجة الحقيقية وامللحة
إلى تنويع مصادر الدخل الوطني
في الدول التي تعتمد اقتصاداتها
بالدرجة األولى على النفط في ظل
ما تشهده أسعاره من انخفاضات
ل �ي �ص �ب��ح ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال��دخ��ل
بمثابة السياج اآلمن لالقتصادات

الشيخ سلمان الحمود

ال �ب �ت��رول �ي��ة داع � �ي ��ا إل � ��ى أن ت �ك��ون
السياحة اخ�ت�ي��ارن��ا ل�ل��وص��ول إلى
هذا الهدف التنموي.
وش��دد الحمود على أن��ه أصبح
ل ��زام ��ا ت �ب �ن��ي ال �س �ي��اح��ة ك�ص�ن��اع��ة
وتوفير كل الدعم السياسي والفني

واإلداري للنهوض بها مشيرا إلى
أن اعتماد خطة إعالمية تسويقية
للمزايا وعناصر الجذب السياحي
ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ك ��ل دول� ��ة خليجية
لحركة السياحة يعد أساسا مهما
لتطوير السياحة بني دول مجلس
التعاون.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة
املنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري
أن ال � �ك � ��وي � ��ت ت� �ت� �م� �ي ��ز ب� � �ع � ��دد م��ن
ن �ق��اط ال �ق��وة ال �ت��ي تجعلها وجهة
سياحية ومنها ارتفاع عدد الزوار
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين وال � �ع� ��رب واألج ��ان ��ب
ال � �ب ��ال ��غ ن� �ح ��و م �ل �ي ��ون�ي�ن ون �ص��ف
امل �ل �ي��ون زائ ��ر س�ن��وي��ا بنسبة نمو
تبلغ  5في املئة سنويا مما يشكل
م� �ج ��اال خ �ص �ب��ا ألن � � ��واع ال �س �ي��اح��ة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وس �ي��اح��ة
األعمال وسياحة التسوق.

عزام الصباح :المرأة الكويتية
رائدة في األعمال التجارية

سفير دولة الكويت الشيخ عزام الصباح خالل املنتدى العاملي لسيدات األعمال

أك��د عميد السلك الدبلوماسي
سفير الكويت لدى مملكة البحرين
ال� �ش� �ي ��خ ع � � ��زام امل� � �ب � ��ارك ان امل� � ��رأة
الكويتية رائ��دة في مجال األعمال
ال �ت �ج��اري��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة.
وق � � ��ال ف� ��ي ك �ل �م��ة خ �ل��ال ح� �ض ��وره
فعاليات (املنتدى العاملي لسيدات
األع �م��ال) ال��ذي رع�ت��ه قرينة عاهل
ال �ب �ح��ري��ن األم � �ي� ��رة س �ب �ي �ك��ة ب�ن��ت
إب ��راه� �ي ��م آل خ �ل �ي �ف��ة إن م �ش��ارك��ة
سيدات أعمال من الكويت في هذا
امل�ن�ت��دى ت��ؤك��د م�ك��ان��ة ودور امل��رأة
الكويتية في االقتصاد الكويتي.

وأوضح السفير ان دولة الكويت
ت � �ق ��دم ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ال � ��ى ال �ق �ط��اع
ال � �خ� ��اص ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج ��االت
وت�ع�م��ل ع�ل��ى تشجيعه ب��اع�ت�ب��اره
شريكا أساسيا ومساهما رئيسيا
في التنمية التي تحرص الكويت
على استمراريتها وتطويرها.
يذكر ان املنتدى العاملي لسيدات
االع� �م ��ال ال� ��ذي اف �ت �ت��ح ام ��س االول
االث �ن�ي�ن ب��رع��اي��ة وح� �ض ��ور ق��ري�ن��ة
العاهل البحريني االميرة سبيكة
ب �ن��ت اب ��راه� �ي ��م ال خ �ل �ي �ف��ة ي�ب�ح��ث
ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ب �ي��ن س� �ي ��دات

االعمال في املنطقة والتعرف على
اب ��رز ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ن.
وي � � �ه� � ��دف امل � �ن � �ت � ��دى إل� � � ��ى ت �ن �م �ي��ة
ال �ع�ل�اق ��ات االق �ت �ص��ادي��ة وت�ح�ف�ي��ز
االستثمارات لالندماج واستيعاب
ال � ��دور االق �ت �ص��ادي ل �ل �م��رأة ودع��م
ال� � � ��رؤى االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف� ��ي م �ج��ال
امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
وط��رح م �ب��ادرات مشتركة لتعزيز
التعاون االقتصادي.

أخبار

15

برنامج لتطوير مهارات الطلبة
بالتعاون مع المجلس الثقافي
البريطاني
أط �ل �ق��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ام��س
ب ��رن ��ام ��ج (ت � �ق� ��دم) ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
امل� �ج� �ل ��س ال� �ث� �ق ��اف ��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي
وبنك (ات��ش.اس.ب��ي.س��ي) في دعم
وت�ط��وي��ر امل �ه��ارات ال�ح�ي��ات�ي��ة بني
طلبة املدارس.
وق � ��ال وك �ي��ل ال � � ��وزارة د .هيثم
األث ��ري ف��ي تصريح للصحافيني
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش إط� �ل ��اق ال �ب��رن��ام��ج
إن ال �ب��رن��ام��ج ال� ��ذي ي �ق��دم باللغة
االنكليزية ويشهد مشاركة نحو
 240طالبا وطالبة سيتم تطبيقه
ت �ج��ري �ب �ي��ا ل �س �ب �ع��ة أس ��اب� �ي ��ع ف��ي
 12م ��درس ��ة ب ��واق ��ع س ��ت م� ��دارس
ثانوية للطالب ومثلها باملرحلة
امل �ت��وس �ط��ة ل �ل �ط��ال �ب��ات ب ��إش ��راف
م ��ن ق �س��م ال �ت��وج �ي��ه ال �ف �ن��ي ل�ل�غ��ة
اإلنكليزية بكل منطقة تعليمية
وإش� � � � ��راف م� ��ن ال� �ت ��وج� �ي ��ه ال �ف �ن��ي
ال �ع��ام ل�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة .وأوض ��ح
أن ال�ب��رن��ام��ج س�ي�ب��دأ تطبيقه في
املرحلة املتوسطة أوال وإن كانت
نتائجه إيجابية باإلمكان تطبيقه

د .هيثم األثري

في املرحلة اإلبتدائية مشيرا إلى
إمكانية االستعانة بمعلمني من
الجنسية البريطانية واألمريكية
لتدريس مادة اللغة اإلنكليزية إن
كان هناك مجال لذلك كما يتضمن
ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع امل �ج �ل ��س ال �ث �ق��اف��ي
البريطاني إع��داد برامج تدريبية
لجميع املعلمني في الكويت.

المواصالت :ال استغناء
عن أي موظف بعد الخصخصة
أكدت الوكيل املساعد لقطاع
ال� �ش ��ؤون اإلداري� � ��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
وال�ن��اط��ق الرسمي باسم وزارة
امل � ��واص �ل��ات ب �ث �ي �ن��ة ال�س�ب�ي�ع��ي
أن ال� � � � ��وزارة ل� ��ن ت �س �ت �غ �ن��ي ع��ن
أي م��وظ��ف أو ت �ه��در ح �ق��وق أو
م�ك�ت�س�ب��ات م��وظ�ف�ي�ه��ا ف��ي ح��ال
خصخصة قطاعاتها.
وش � � � � � � ��ددت ال � �س � �ب � �ي � �ع� ��ي ف ��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام� ��س ع�ل��ى
ح� � ��رص ال� � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ح �ق��وق
جميع موظفيها ومكتسباتهم
الوظيفية نافية صحة ما أشيع
ب �خ �ص��وص اس �ت �غ �ن��اء ال� � ��وزارة
ع� �ن� �ه ��م ف� � ��ي ح� � � ��ال خ �ص �خ �ص��ة
قطاعاتها.
وط � �م� ��أن� ��ت ج� �م� �ي ��ع م��وظ �ف��ي
وزارة امل � ��واص �ل��ات خ �ص��وص��ا
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات ال�ت��ي
ت �م��ت أو س �ت �ت��م خ�ص�خ�ص�ت�ه��ا
ك� �ق� �ط ��اع االت� � � �ص � � ��االت وال� �ن� �ق ��ل
وال � � �ب� � ��ري� � ��د ب � �ح � �ف� ��ظ أم ��اك� �ن� �ه ��م
وم� �ن ��اص� �ب� �ه ��م ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة م��ع
انتقالهم إل��ى تبعية الهيئة أو
الشركات الجديدة بعد تدريبهم
وت��أه �ي �ل �ه��م مل ��واك� �ب ��ة ت� �ط ��ورات
العمل أو ت��رك الخيار مل��ن يريد
االنتقال إلى أي وزارة أخرى.
وذك��رت أن هذه الخطة تعني
ع��دم االس�ت�غ�ن��اء ع��ن أي موظف
أو ه ��در ل �ح �ق��وق��ه وم�ك�ت�س�ب��ات��ه
ال��وظ �ي �ف �ي��ة س� � ��واء ب �ب �ق��ائ��ه ف��ي
الهيئة أو الشركات أو االنتقال
إل ��ى وزارة أخ ��رى وذل ��ك حسب

ت ��وج �ي �ه ��ات وزي� � ��ر امل� ��واص �ل�ات
عيسى الكندري ووكيل الوزارة
م .حميد القطان.
وب� �ي� �ن ��ت أن خ� �ط ��ة االن� �ت� �ق ��ال
إلى خصخصة جميع قطاعات
الوزارة لن تتم في ليلة وضحاها
الف � �ت� ��ة إل� � ��ى أن ال� �خ� �ط ��ة س ��وف
تستغرق حوالي خمس سنوات
أو أكثر لضمان الدراسة الكافية
م��ن ك��ل ال �ج��وان��ب االق �ت �ص��ادي��ة
وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وت � � �س � � ��وي � � ��ة أوض � � � � � � � ��اع ج� �م� �ي ��ع
امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ط��اع��ات
دون املساس بحقوقهم.
وأك� � � � � � � � � ��دت أن خ� �ص� �خ� �ص ��ة
ق� �ط ��اع ��ات وزارة امل��واص �ـ �ـ �ـ �ـ�لات
سيعــــود بالفائدة على املوظفني
بها وكذلك املواطنني واملقيمني
املستفيدين م��ن خ�ل�ال تحسني
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة وت �ش �ج �ي��ع
املنافسة واالرتقاء بالخدمة.
وك��ان رئيس الهيئة م .سالم
االذي� �ن ��ة ق��د ص ��رح م�ط�ل��ع شهر
م� � ��ارس ال � �ج� ��اري ب � ��أن ال �ك��وي��ت
تعتزم خصخصة أربعة أج��زاء
من قطاع االتصاالت من بينها
البنية التحتية وخدمة الهاتف
ال � �ث� ��اب� ��ت ل� �ل� �م� �ن ��ازل وامل� �ق ��اس ��م
الدولية ومقاسم ان��زال للكوابل
الدولية.
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العيسى :منظمات المجتمع المدني ركيزة
أساسية في مواجهة المشكالت المجتمعية
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة ووزي� � � ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
أن منظمات املجتمع امل��دن��ي تعد
رك �ي��زة أس��اس �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ق��دم
السيما التنمية البشرية.
وق� � � ��ال ال� � ��وزي� � ��ر ال� �ع� �ي� �س ��ى ف��ي
كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة مللتقى العمل
االج �ت �م��اع��ي وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع
امل��دن��ي ال ��ذي تنظمه كلية العلوم
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وي �س �ت �م��ر ث �ل�اث ��ة أي � � � ��ام وأض� � ��اف
أن� � ��ه م� ��ع ت� ��زاي� ��د ح� �ج ��م امل �ش �ك�ل�ات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ي� �ب ��رز دور م�ن�ظ�م��ات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي مل �س��اع��دة ال��دول��ة
في األعمال التطوعية والخدمات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وذك� � ��ر أن امل �ل �ت �ق��ى
ي � �ه ��دف إل � ��ى إل � �ق� ��اء ال � �ض� ��وء ع�ل��ى
العمل الذي تقوم به هذه املنظمات
إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ال � � � ��دور امل � �ن ��اط ��ة ب��ه
ك�ل�ي��ة ال�ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي مد
جسور التعاون مع هذه املنظمات

د .بدر العيسى اثناء افتتاح املعرض

لتحقيق التنمية املنشودة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال م ��دي ��ر ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت د .ح�س�ين األن �ص ��اري في
كلمته إن فعاليات امللتقى تسعى
إلب ��راز ف�ك��رة ال�خ��دم��ة االجتماعية
ودور م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ف ��ي ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا إل � ��ى ج ��ان ��ب إب � ��راز
دور الجامعة ف��ي خدمة ك��ل فئات

جائزة الكويت الدولية لحفظ
القرآن الكريم  13أبريل المقبل
أك� � ��د وك � �ي� ��ل وزارة األوق � � ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ف ��ري ��د
عمادي أن الكويت ال تدخر جهدا
ماديا أو معنويا في خدمة كتاب
ال�ل��ه ع��ز وج��ل ورع��اي�ت��ه وتكريم
ح � �ف � �ظ � �ت� ��ه .وق� � � � ��ال ع � � �م� � ��ادي ف��ي
تصريح صحافي بمناسبة قرب
ان�ط�لاق ج��ائ��زة الكويت الدولية
ل�ح�ف��ظ ال �ق��رآن ال �ك��ري��م وق��راءات��ه
وت �ج��وي��د ت�ل�اوت��ه ف��ي نسختها
ال �س��اب �ع��ة امل� �ق ��ررة ف��ي  13أب��ري��ل
املقبل إن تنظيم ال��وزارة لجائزة
الكويت ال��دول�ي��ة ي��أت��ي ف��ي إط��ار
دوره � � ��ا ال � ��ري � ��ادي وال� �ح� �ض ��اري
ال� ��ذي ي�ش�ه��د ب ��ه ال�ج�م�ي��ع ودع ��ا
ش �ب��اب ال�ك��وي��ت إل��ى االس�ت�ع��داد
وامل�ش��ارك��ة الفاعلة ف��ي الجائزة
التي تشهد منافسة بني شباب
ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي ال��ذي��ن ي�ف��دون
إل��ى أرض ال�ك��وي��ت م��ن اك�ث��ر من
خمسني دولة عربية واسالمية.
وأش ��ار إل��ى أن��ه ف��ي ال�س�ن��وات

األخ � �ي ��رة وال� �ك ��وي ��ت ي �ش �ه��د ل�ه��ا
القاصي وال��دان��ي أن�ه��ا م��ن أكثر
دول ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي اهتماما
ب ��ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م ورع ��اي ��ة أه �ل��ه
وح ��اف� �ظ� �ي ��ه وم� �ع� �ل� �م� �ي ��ه م �ب �ي �ن��ا
أن ه� � ��ذه ال � �ج� ��ائ� ��زة ت �ت �م �ي��ز ع��ن
غ�ي��ره��ا م��ن امل �س��اب �ق��ات ال��دول�ي��ة
م ��ن ح �ي��ث ال �ت��رت �ي��ب وال�ت�ن�ظ�ي��م
وآل �ي��ة االخ �ت �ب��ارات للمتسابقني
واالنشطة املصاحبة لها.
وأض� ��اف ع �م��ادي أن ال�ج��ائ��زة
ت � �ح � �ت� ��وي ع � �ل� ��ى أف � � � � ��رع ل �ي �س��ت
موجودة في املسابقات االخرى
ك��أف��رع ال �ق��راءات وف ��رع امل�ش��روع
التقني وف��رع اختيار شخصية
عاملية قرآنية لتكريمها تقديرا
ل� �ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي خ ��دم ��ة ال � �ق ��رآن
الكريم.

 ..وخالل ملتقى العمل االجتماعي

امل �ج �ت �م��ع م�ب�ي�ن��ا أه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون
امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن ف ��ي ه��ذا
الصدد.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه أك � ��د ع �م �ي��د ك�ل�ي��ة
العلوم االجتماعية الرئيس األعلى
ل�ل�م�ل�ت�ق��ى د .ح �م��ود ال �ق �ش �ع��ان ان
املشاركة الواسعة م��ن قبل خبراء
من دول مجلس التعاون الخليجي

ف� � ��ي ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات امل� �ل� �ت� �ق ��ى ي �ج �ع��ل
التوصيات الصادرة عنه تنفيذية
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال�ت�ج��ارب
الناجحة في دول املجلس وكيفية
التعاون فيما بينها.
ب � � � � � � � ��دوره ق� � � � � ��ال رئ� � � �ي � � ��س ق� �س ��م
االج �ت �م��اع وال �خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب��ال�ك�ل�ي��ة ورئ �ي��س امل�ل�ت�ق��ى د .علي

هيئة الشباب :استراتيجية
لتنفيذ مشروعات شبابية طموحة
ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ش� �ب ��اب ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن امل� �ط� �ي ��ري
إن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة س� �ت� �ع� �م ��ل ع � �ل� ��ى وض ��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��روع ��ات
ش �ب ��اب �ي ��ة ط� �م ��وح ��ة إلب � � � ��راز ط ��اق ��ات
الشباب وابداعاتهم.
وق ��ال ع�ل��ى ه��ام��ش اف�ت�ت��اح��ه ام��س
امل � �ع� ��رض ال� �ف� �ن ��ي ال ��وط� �ن ��ي (وط� �ن ��ي
ال �ك��وي��ت س�ل�م��ت ل�ل�م�ج��د) ن �ي��اب��ة عن
راع ��ي امل �ع��رض وزي ��ر اإلع �ل�ام ووزي��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود إن إط��ار هذه االستراتيجية
يعتمد على رؤية وزارة الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب وك ��ذل ��ك ال��وث �ي �ق��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل �ل �ش �ب��اب ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت ل �س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د عقب
م��ؤت �م��ر (ال �ك��وي��ت ت �س �م��ع) .وأض ��اف
أن الهيئة ستعمد إل��ى ع�ق��د حلقات
نقاشية م��ع ال�ش�ب��اب ف��ي املحافظات
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه خ �م �ي ��س
ع�ب��دال�ل��ه 74 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
رج��ال :ال��روض��ة ،صالة دسمان،
ش ��ارع ع�ل��ي سليمان بوكحيل،
ت� �ل� �ف ��ون ،97227007 :ن �س ��اء:
الشهداء ،ق ،4ش ،418م.10
● بدر عبدالرضا عبدالله
ع�ب��دال�ل��ه 53 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
رج � ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة س �ي��د م�ح�م��د،
سلوى ،شارع املسجد األقصى،
ت� �ل� �ف ��ون ،55999538 :ن� �س ��اء:
الرميثية ،ق ،3ش ناصر املبارك،
م ،64تلفون97533559 :
● ف�ض�ي�ل��ة ع �ك��اب مجيد
ال� �ع� �ي ��دان ��ي ،زوج� � � ��ة :م�ح�م��د
حسن عبدالسيد ال �ف��ودري،
 65ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،ص�ب��اح
ال �س��ال��م ،ق ،13ال� �ش ��ارع ال �ث��ان��ي،
ج ،6م ،38تلفون- 51123321 :
65883408
● ه��دي �ب��ة س ��ال ��م م�ط�ل��ق
ال� ��رش � �ي� ��دي ،ارم� � �ل � ��ة :ض�ي��ف
ال � �ل ��ه ع� �ب ��دال� �ل ��ه ض� �ي ��ف ال �ل��ه
ال � � � ��رش� � � � �ي � � � ��دي 87 ،ع� � ��ام� � ��ا،
(شيعت) ،رج��ال :اشبيلية ،ق،2
ش ��ارع  ،210م�ن��زل  ،11تلفون:
 ،99663053ن�س��اء :العارضية،
ق ،11ش  ،1ج  ،1م ،11تلفون:
97606661
● أح � �م� ��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه م�لا
اح� �م ��د 90 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي ��ع)،
رج��ال :الدعية ،دي��وان العوضي،
ت� �ل� �ف ��ون ،99713750 :ن� �س ��اء:
الفنطاس ،ق ،4ش ،1م19
● شيخة مطارد الرشدان،
ارملة :عبدالله سعد امللطوم،
 79عاما( ،تشيع التاسعة من
صباح اليوم) ،رجال :االندلس،
ق ،4ش ،20م .262ت� �ل� �ف ��ون:
 ،97818841 - 99803572نساء:
االن � ��دل � ��س ،ق ،10ش ،1م،233
تلفون94087880 :

مواقيت الصالة
عبدالرحمن املطيري خالل افتتاح املعرض الفني الوطني (وطني الكويت سلمت للمجد)

الست لالنصات ل�لآراء الشبابية في
نوعية وم��اه�ي��ة امل�ش��اري��ع واألنشطة
والفعاليات والخدمات التي يرغبون
فيها باعتبارهم الشريك األول للهيئة
في سعيها نحو خدمتهم.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الزعبي إن عصر العوملة ساهم في
تغيير أن�م��اط الحياة وأث��ر تأثيرا
كبيرا في منظومة القيم اإلنسانية
وجعل من وتيرة الحياة أسرع مما
نتوقع وأدخلنا في نمط العالقات
القصيرة واملكثفة.

الوفيات

ولفت املطيري إلى أن هذا املعرض
امل � �ق ��ام ب �ح��دي �ق��ة ال �ش �ه �ي��د وي �س �ت �م��ر
ثالثة ايام يعد مساحة شبابية تبرز
م �ه ��ارات اب��داع �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة الب�ن��ائ�ن��ا
الطلبة.
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