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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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الشايع يقترح
تشكيل لجنة
لتسعير منتجات
المزارع الكويتي

الحمود :أوبريت
«كلنا كويتيين»
يجسد الوحدة
الوطنية

الداخلية 350 :ألف
لغم مازالت
تشكل خطرا
على المدنيين

رئيس مجلس األمة يشارك في المؤتمر الـ  23لالتحاد البرلماني العربي

الغانم :عودة البرلمان المصري
تشكل زخما للعمل العربي
عبدالعال يشيد بجهود الغانم في دعم
سياسات الوفاق والتقارب والتعاضد العربي
أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم أهمية دور البرملان املصري
ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال �ب��رمل ��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة
وال �ق��اري��ة وال��دول �ي��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن
ع ��ودة ال�ب��رمل��ان امل �ص��ري ب�ع��د غياب
تشكل دفعة وزخما للعمل البرملاني
العربي.
ووج � ��ه ال �غ ��ان ��م خ�ل��ال اج �ت �م��اع��ه
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب امل �ص��ري
د .علي ع�ب��دال�ع��ال أم��س وذل��ك على
ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه ب��أع �م��ال امل��ؤت�م��ر
الثالث والعشرين لالتحاد البرملاني
العربي دعوة رسمية الى عبدالعال

ل ��زي ��ارة ال �ك��وي��ت ح �ي��ث أك� ��د رئ�ي��س
مجلس النواب املصري انه سيلبي
الدعوة في اقرب فرصة ممكنة.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � �ن� ��واب امل � �ص ��ري ع �ل��ي ع �ب��دال �ع��ال
ال� � ��دور امل � �ح� ��وري وامل �ف �ص �ل��ي ال ��ذي
ل �ع �ب��ه ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي ب��رئ��اس��ة
الغانم خ�لال فترة ت��رؤس��ه االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال � �ث �ل�اث امل ��اض� �ي ��ة م �ش �ي��دا ب �ج �ه��ود
ال �غ��ان��م ف��ي دع ��م س �ي��اس��ات ال��وف��اق
والتقارب والتعاضد العربي خاصة
على املستوى البرملاني.

وتناول االجتماع ال��ذي عقد بني
ال�غ��ان��م وع�ب��دال�ع��ال بمبنى مجلس
النواب املصري سبل تعزيز عالقات
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان�ين ال�ك��وي�ت��ي
وامل � �ص� ��ري إض ��اف ��ة إل� ��ى ب �ح��ث أه��م
امل � �ل � �ف� ��ات امل � �ط� ��روح� ��ة ع� �ل ��ى ج � ��دول
أعمال اجتماعات االتحاد البرملاني
العربي الذي يعقد في القاهرة.

تفاصيل (ص)02

العمير :النواب سيغلبون المصلحة العامة

المجلس يناقش الثالثاء استجواب العلي
وتعرفة الكهرباء ورد «التحقيقات»
ي �ع �ق��د م �ج �ل��س األم � � ��ة ب� �ع ��د غ��د
ال� �ث�ل�اث ��اء ج �ل �س �ت��ه ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة
حيث أدرج على جدول األعمال 22
ب �ن��دا م��ن بينها ب�ن��د االس�ت�ج��واب
املقدم من النائبني أحمد القضيبي
وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص ل��وزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي كما
ت� �ض� �م ��ن ج� � � ��دول األع � � �م � ��ال ط �ل �ب�ين
احدهما بشأن تشكيل لجنة تحقيق
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى اس �ب��اب ال �ت �ج��اوزات
واملخالفات في التعيينات االخيرة
في اإلدارة العامة للجمارك والطلب
اآلخ� � � ��ر ب �ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات وال � �ت � �ج� ��اوزات ف��ي
امل � �ش� ��روع� ��ات وال � �ع � �ق ��ود واالوام� � � ��ر
التغييرية وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي عليها
ش �ب �ه��ات م��ال �ي��ة وك ��ذل ��ك ال �ت��رق �ي��ات
امل �خ ��ال �ف ��ة ف� ��ي م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
الوطنية والشركات التابعة لها.

وأح��ال��ت الحكومة على املجلس
م�ش��روع ق��ان��ون باعتماد الحساب
ال � �خ � �ت � ��ام � ��ي مل � ��ؤس � �س � ��ة ال � �ب � �ت � ��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وش ��رك ��ات� �ه ��ا ال �ت��اب �ع��ة
ومشروع قانون باعتماد الحساب
الختامي ملعهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
العلمية وم�ش��روع قانون باعتماد
الحساب الختامي لبيت الزكاة عن
السنة املالية .2014/2013
ك � �م� ��ا أح � ��ال � ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ى
امل �ج �ل��س امل� ��رس� ��وم رق � ��م  91ل�س�ن��ة
 2016ب��رد مقترح ق��ان��ون ف��ي شأن
ت� �ع ��دي ��ل ق � ��ان � ��ون االدارة ال� �ع ��ام ��ة
للتحقيقات الذي اقره مجلس االمة
ف ��ي ج �ل �س��ة  1م � ��ارس امل ��اض ��ي إل��ى
جانب تقرير لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية عن مشروع القانون
ف ��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ت �ع��رف��ة وح��دت��ي
الكهرباء واملاء

ف� � ��ي غ� � �ض � ��ون ذل� � � ��ك أك� � � ��د وزي� � ��ر
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة وزير
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة د.ع�ل��ي العمير أن
االستجواب حق دستوري للنواب
وال احد ينازعهم عليه.
وأض � � ��اف ال �ع �م �ي��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح
خ � � ��اص ل� � �ـ«ال � ��دس� � �ت � ��ور» أن وزي � ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي��وس��ف
ال� �ع� �ل ��ي ي� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع اس� �ت� �ج ��واب
النائبني احمد القضيبي ومبارك
الحريص وفق الدستور والالئحة
م��ردف��ا :وان ��ا ع�ل��ى ي�ق�ين ان ال �ن��واب
س �ي �غ �ل �ب��ون امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام ��ة ف��ي
استجواب العلي.

جدول األعمال (ص)13-08

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل اجتماعه ونظيره املصري د .علي عبدالعال

حوار «الدستور»

د .يوسف الزلزلة
 إحالة المسؤولالمقصر في تنفيذ
المشاريع التنموية
إلى التقاعد
تفاصيل (ص)07-06

العوضي :إنشاء شركة العمالة
المنزلية قبيل نهاية السنة
ك�ش��ف ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي عن
أن ق��ان��ون إن �ش��اء ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
الس �ت �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة س�ي��رى
ال �ن��ور ق�ب�ي��ل ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة م��ؤك��دا أن
الحكومة ارسلته بصفة االستعجال
ال��ى الهيئة العامة لالستثمار والتي
بدورها شكلت لجنة تأسيسية تولت
ط��رح مناقصة تقدمت لها  7شركات
وفازت بها شركة كويتية متخصصة
ل�ه��ا ب ��اع ط��وي��ل وخ �ب��رة وت�ع�ت�ب��ر من
افضل الشركات.
وأض� ��اف ال �ع��وض��ي ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
أن��ه ف��ي االس��اب�ي��ع املقبلة سيضعون
ال � � �ج� � ��دوى االق � �ت � �ص� ��ادي � ��ة وت �ش �ك �ي��ل
م �ج �ل ��س االدارة م � �س � �ت � �ط ��ردا :وأن � ��ا
ب��دوري أبلغت نائب وزي��ر الخارجية
خ��ال��د ال�ج��ارال�ل��ه ان ال�س�ف��راء ف��ي دول
استقدام العمالة عليهم دور رئيسي
ف � ��ي دع� � � ��وة ال� � �س� � �ف � ��ارات إل� � ��ى ت �ه �ي �ئ��ة
األج ��واء للمساعدة ف��ي إي�ص��ال فكرة
الشركة بالشكل املطلوب والتنسيق
م� � ��ع امل� � �ك � ��ات � ��ب امل � � � �ص � � ��درة ل �ل �ع �م ��ال ��ة

امل �ن��زل �ي��ة ص��اح �ب��ة ال �س �م �ع��ة ال�ح�س�ن��ة
وامل� � �ع � ��روف � ��ة ف � ��ي ب� �ل ��دان� �ه ��ا وت ��وف �ي ��ر
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ت�س��اع��د ع�ل��ى نجاح
ال �ش��رك��ات ب �ع��د إق ��راره ��ا وامل �س��اع��دة
ع�ل��ى إن �ه��اء إج� ��راءات ت��أس�ي��س م��راك��ز
ال�ت��دري��ب داخ��ل تلك ال�ب�لاد م��ردف��ا :أن
عليهم تثبيت االس �ع��ار ال�ت��ي شكلت
ص��دم��ة ل��دى الشعب الكويتي بسبب
انخفاضها بالنسبة الس�ع��ار مكاتب
الخدم الخيالية بالكويت.
وت ��اب ��ع :ك �م��ا ت �ع �ل �م��ون ان مجلس
األم��ة واف��ق ف��ي دور االنعقاد املاضي
على االقتراح بقانون في شأن إنشاء
ش ��رك ��ات م �س��اه �م��ة م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام
وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ب�غ��رض
ت �ق �ن�ي�ن وت� �ح ��دي ��د أوض � � ��اع اس �ت �ق��دام
ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة وح � �ص� ��ره� ��ا ف��ي
شركات متخصصة تتقيد بالقواعد
والضوابط اإلنسانية في تعاقداتها
الس�ت�ق��دام ه��ذه العمالة وع��دم إس��اءة
البعض إليها.
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رئيس مجلس األمة وجه دعوة لنظيره لزيارة الكويت

الغانم وعبدالعال بحثا تعزيز عالقات
التعاون بين البرلمانين الكويتي والمصري
ع � �ق� ��د رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م��رزوق الغانم وال��وف��د البرملاني
امل � ��راف � ��ق ل� ��ه اج� �ت� �م ��اع ��ا ورئ� �ي ��س
مجلس ال �ن��واب امل �ص��ري د .علي
ع� �ب ��دال� �ع ��ال وذل � � ��ك ع� �ل ��ى ه��ام��ش
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف� ��ي أع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
ال � �ث� ��ال� ��ث وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ل�ل�ات� �ح ��اد
البرملاني العربي.
وت �ن��اول االج �ت �م��اع ال ��ذي عقد
بمبنى مجلس ال �ن��واب امل�ص��ري
س �ب��ل ت �ع��زي��ز ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
بني البرملانني الكويتي واملصري
إض ��اف ��ة إل� ��ى ب �ح��ث أه� ��م امل �ل �ف��ات
امل� �ط ��روح ��ة ع �ل ��ى ج� � ��دول أع �م ��ال
اج �ت �م��اع��ات االت � �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي الذي يعقد في القاهرة.
وأك ��د ال �غ��ان��م خ�ل�ال االج�ت�م��اع
أه� �م� �ي ��ة دور ال � �ب� ��رمل ��ان امل� �ص ��ري
ف��ي امل �ح��اف��ل ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
وال �ق��اري��ة وال��دول �ي��ة م �ش �ي��را إل��ى
أن ع� ��ودة ال �ب��رمل��ان امل �ص��ري بعد
غياب تشكل دفعة وزخما للعمل
البرملاني العربي.
ووج � ��ه ال �غ��ان��م دع � ��وة رس�م�ي��ة
ال� ��ى ع �ب��دال �ع��ال ل ��زي ��ارة ال �ك��وي��ت
حيث أك��د رئيس مجلس النواب
امل �ص��ري ان��ه سيلبي ال��دع��وة في
اقرب فرصة ممكنة.
م��ن جهته أك��د رئ�ي��س مجلس
ال �ن��واب امل �ص��ري ع�ل��ي ع�ب��دال�ع��ال
ال ��دور امل �ح��وري واملفصلي ال��ذي
لعبه ال�ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي برئاسة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد املرافق له خالل اجتماعه مع رئيس البرملان املصري د .علي عبدالعال

الغانم خالل فترة ترؤسه االتحاد
البرملاني العربي خالل السنوات
ال �ث�لاث امل��اض�ي��ة م�ش�ي��دا بجهود
الغانم في دعم سياسات الوفاق
وال� �ت� �ق ��ارب وال �ت �ع��اض��د ال �ع��رب��ي
خاصة على املستوى البرملاني.
وحضر االجتماع كل من وكيل
الشعبة البرملانية النائب فيصل
ال �ش ��اي ��ع وأم �ي��ن س ��ر ال �ش �ع �ب��ة د.
ع��ودةه الرويعي وأم�ين صندوق
الشعبة ال�ن��ائ��ب ح�م��ود الحمدان
وال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل أب ��ل وال�ن��ائ��ب
كامل العوضي.
وصل رئيس الشعبة البرملانية
ال �ك��وي �ت �ي��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى رأس وف��د

برملاني أمس االول الى العاصمة
امل �ص��ري��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي اع �م��ال
املؤتمر ال�ـ  23لالتحاد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي ي ��وم ��ي  10و 11اب��ري��ل
الجاري.
ويضم الوفد البرملاني املرافق
ل �ل �غ��ان��م ك�ل�ا م ��ن وك� �ي ��ل ال�ش�ع�ب��ة
البرملانية النائب فيصل الشايع
وام � �ي� ��ن س� � ��ر ال� �ش� �ع� �ب ��ة د.ع � � � ��ودة
الرويعي وامني صندوق الشعبة
النائب حمود الحمدان وعضوي
ال �ش �ع �ب��ة د.خ �ل �ي ��ل أب� ��ل وم��اض��ي
ال�ه��اج��ري واالم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس
االمة عالم الكندري.
وس � � �ي � � �ش� � ��ارك وف � � � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية في اجتماعات اللجان

ال��دائ�م��ة ف��ي االت �ح��اد وه��ي لجنة
ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ول�ج�ن��ة ش� ��ؤون امل� ��رأة وال�ط�ف��ول��ة
ول � �ج � �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة
والعالقات البرملانية.
وك � � ��ان ف� ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال ال �غ��ان��م
ل��دى وص��ول��ه ال��ى م�ط��ار القاهرة
الدولي سفير دول��ة الكويت لدى
م�ص��ر س��ال��م ال��زم��ان��ان وم �ن��دوب
دول � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� � � ��دائ� � � ��م ل � ��دى
الجامعة العربية السفير أحمد
عبدالرحمن البكر.
وكان رئيس الشعبة البرملانية
ال �ك��وي �ت �ي��ة رئ �ي��س م�ج �ل��س األم ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ق ��د ت ��وج ��ه ع�ل��ى
رأس وفد برملاني أمس األول إلى

مؤتمر البرلمانيين العرب يكرم
رئيس مجلس األمة والشايع والكندري
ش ��دد وك �ي��ل ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
النائب فيصل الشايع على ضرورة
التوافق بني البرملانيني العرب في
مؤتمر االت �ح��اد البرملاني العربي
بهدف توحيد الصف والكلمة امام
امل�ج�ت�م��ع ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي نحو
دعم القضايا العربية.
وق� � � � ��ال ال � �ش � ��اي � ��ع ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص�ح�ف��ي ان ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
دائ �م ��ا م ��ا ت �ت �ص��در ج � ��داول اع �م��ال
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي كونها
ق�ض�ي��ة ال �ع��رب االول� ��ى م�ش�ي��را ال��ى
ض � ��رورة ان ي�ن�ت�ص��ر ال�ب��رمل��ان�ي��ون
العرب للقضية الفلسطينية لتعود

القدس عاصمة العرب من جديد.
وأض��اف الشايع :لن يهدأ لنا بال
اال بتحقيق آمال الشعب الفلسطيني
واستعادة دولتهم من يد الصهاينة
الف �ت ��ا ال� ��ى ض� � ��رورة ان ي ��وض ��ع ح��د
لالنتهاكات االسرائيلية واملعاملة
غ � �ي� ��ر االن � �س � ��ان � �ي � ��ة ب � �ح� ��ق ال� �ش� �ع ��ب
الفلسطيني ونطمح ان تكون قرارات
االتحاد البرملاني الدولي في صالح
الشعب العربي الفلسطيني.
وعن الخطاب البرملاني الكويتي
اوضح الشايع ان الخطاب الكويتي
م � �م � �ث�ل��ا ب � ��رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ي�ع��د م��ن ال�خ�ط��اب��ات

املتزنة وال��داع�م��ة للقضايا العربية
ووح ��دة ال�ص��ف ال�ع��رب��ي م�ش�ي��را ال��ى
ان ك �ل �م��ات ال� �غ ��ان ��م ل �ط��امل��ا ح�ظ�ي��ت
بإشادة البرملانيني العرب والدوليني
وخ��اص��ة كلمته االخ�ي��رة ف��ي مؤتمر
االتحاد البرملاني الدولي في زامبيا
ال �ت��ي ع �ب��رت ع�م��ا ي �ج��ول ف��ي خ��اط��ر
ك ��ل ع ��رب ��ي واك� � ��دت م ��وق ��ف ال �ك��وي��ت
ال ��داع ��م ل�ل�ق�ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة الس�ي�م��ا
الفلسطينية ونتمنى ان تكون كلمته
ال �ي ��وم االح� ��د ف ��ي اول اي� ��ام امل��ؤت�م��ر
تكملة ملسيرته في التصدى الى كل
ما يواجهه العرب من تحديات.
واش � � � ��ار ال � ��ى ان م ��ؤت� �م ��ر ات� �ح ��اد

ال�ب��رمل��ان�ي�ين ال �ع��رب سيشهد تكريم
رئ� �ي� �س ��ه ال� �س ��اب ��ق م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ورئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة فيصل
ال� �ش ��اي ��ع وت� �ك ��ري ��م االم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
ملجلس االمة الكويتي على جهودهم
ال� �س ��اب� �ق ��ة ف� ��ي خ ��دم ��ة ال �ب��رمل��ان �ي�ي�ن
العرب كما سيتم تكريم البرملانيني
املتميزين الذين وقع عليهم االختيار
ألن �ه��م ق��دم��وا خ��دم��ات ج�ل�ي�ل��ة ل�ه��ذه
املؤسسات البرملانية والباحثني.

العاصمة املصرية القاهرة وذلك
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي أع � �م ��ال امل��ؤت �م��ر
ال � �ث� ��ال� ��ث وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ل�ل�ات� �ح ��اد
البرملاني العربي خالل يومي ١٠
و ١١ابريل الجاري.
وك � ��ان ف ��ي وداع ال �غ��ان��م ع�ل��ى
أرض املطار كل من مراقب مجلس
األم ��ة ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
ووزي� ��ر امل��واص�ل�ات وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
وسفير جمهورية مصر العربية
لدى دولة الكويت ياسر عاطف.
وس� �ي� �ش� �ه ��د امل� ��ؤت � �م� ��ر ت �ك��ري��م
رئيس االتحاد البرملاني العربي
ال �س��اب��ق ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ك� ��ذل� ��ك ت �ك��ري��م

ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع رئ �ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد
ووك � � �ي� � ��ل ال � �ش � �ع � �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
الكويتية وتكريم األمانة العامة
ملجلس األمة الكويتي.
وم � � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي م �ك �ت �ب��ه ال �خ �م �ي��س
امل ��اض ��ي رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال � �ت � �ع ��اون ال ��دول ��ي
ف��ي م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال�ص��وم��ال��ي
ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ع �م ��ر ط�ل�ح��ة
والوفد املرافق له وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
وت� � � �ن � � ��اول ال � �ل � �ق � ��اء ال � �ع �ل�اق� ��ات
الثنائية ب�ين البلدين الشقيقني
وس� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
امل � � � �ج� � � ��االت الس � �ي � �م � ��ا امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة
ب��ال�ج��ان��ب ال�ب��رمل��ان��ي اض��اف��ة إل��ى
م �ن��اق �ش��ة ع� ��دد م ��ن امل��وض��وع��ات
والقضايا ذات االهتمام املشترك
وآخر املستجدات على الساحتني
االقليمية والدولية.
وحضر اللقاء النائب عبد الله
املعيوف.

العوضي :سنعمل
على توحيد الكلمة في
مواجهة التحديات الراهنة
أك � � ��د رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
الخارجية في مجلس االم��ة كامل
ال�ع��وض��ي اه�م�ي��ة ان�ع�ق��اد امل��ؤت�م��ر
ال � �ث� ��ال� ��ث وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ل�ل�ات� �ح ��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي م�ش�ي��را ال��ى ان
امل��ؤت �م��ر ي �ع �ق��د ف ��ي وق� ��ت ت �م��ر ب��ه
املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ب�ظ��روف خاصة
وت��داع�ي��ات سياسية واقتصادية
ت �ح �ت��م ع �ل��ى ال �ب��رمل��ان �ي�ي�ن ال �غ��رب
مواجهتها ودراسة السبل الكفيلة
مل�ع��ال�ج��ة ال�ق�ض��اي��ا واالن�ع�ك��اس��ات
التي نتجت عنها.
وق� � ��ال ال� �ع ��وض ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي امس من القاهرة ان الوفد

الكويتي برئاسة رئيس املجلس
سيؤكد احقية القضايا العربية
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت ��وح� �ي ��د ال �ك �ل �م��ة
وال �ص��ف ف��ي م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
الراهنة.
واوض ��ح ان امل��ؤت�م��ر سيتناول
قضايا مهمة وانسانية وخاصة
فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني
ون�ت�ط�ل��ع ال ��ى ت��وص �ي��ات ون�ت��ائ��ج
ت �س��اه��م ف ��ي االرت � �ق� ��اء ب��ال�ش�ع��وب
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة وت � �ق� ��دم � �ه� ��ا ف� � ��ي ك ��اف ��ة
املجاالت..
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الوفد البرلماني الكويتي اختتم زيارته إلى السودان

الخرينج :نحتاج إلى توحيد الجهود العربية
لمواجهة اإلرهاب والتدخل اإليراني

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج خالل لقائه الرئيس السوداني عمر البشير

اختتم ال��وف��د البرملاني الكويتي
برئاسة نائب رئيس مجلس االم��ة
م�ب��ارك الخرينج أم��س االول زي��ارة
رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �ع ��اص� �م ��ة ال� �س ��ودان� �ي ��ة
الخرطوم استمرت اربعة ايام.
وك� � � � ��ان ف� � ��ي وداع ال� � ��وف� � ��د ل� ��دى
م� �غ ��ادرت ��ه م �ط ��ار ال� �خ ��رط ��وم ن��ائ�ب��ة
رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال �س��ودان��ي عائشة
محمد اح�م��د ص��ال��ح ورؤس� ��اء ع��دد
من اللجان البرملانية وسفير دولة
الكويت لدى السودان طالل منصور
الهاجري واركان السفارة.
واج��رى الخرينج والوفد املرافق
خ�ل�ال ال��زي��ارة ل �ق��اءات م��ع ع��دد من
ك �ب��ار امل �س ��ؤول�ي�ن ال �س��ودان �ي�ي�ن في
م �ق��دم �ت �ه��م ال ��رئ� �ي ��س ع �م��ر ال�ب�ش�ي��ر
وع � � � ��دد م � ��ن ال � � � � � � ��وزراء ك � �م� ��ا اج � ��رى
مباحثات رسمية مع ق��ادة البرملان
السوداني.
وك� ��ان ال��رئ �ي��س ال �س ��ودان ��ي عمر
ال �ب �ش �ي��ر ق ��د اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي م� �ب ��ارك
الخرينج والوفد املرافق له.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
ال �س��ودان��ي اح �م��د اب��راه �ي��م ال�ط��اه��ر
ون ��ائ� �ب� �ت ��ه ع ��ائ� �ش ��ة م �ح �م��د ص��ال��ح
وسفير دولة الكويت لدى الخرطوم
طالل منصور الهاجري.
وأوض� ��ح ال�خ��ري�ن��ج ف��ي تصريح
ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين ع �ق��ب ال �ل �ق��اء ان� ��ه ن�ق��ل
للرئيس السوداني تحيات حضرة
صاحب السمو امير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وت�م�ن�ي��ات��ه ل �ل �س��ودان ب� ��دوام ال�ت�ق��دم
واالستقرار واالزدهار.
وأض � � ��اف ان � ��ه اك � ��د خ �ل��ال ال �ل �ق��اء
دع��م الكويت للسودان ف��ي مختلف
امل �ج��االت السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة
واالستثمارية.

وق� � � ��ال ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان � � ��ه مل � ��س م��ن
ال��رئ �ي��س ال�ب�ش�ي��ر محبته وت�ق��دي��ره
ل �س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ق ��ائ ��د ال �ع �م��ل
االنساني ملا قام به من دعم انساني
مستمر ل�ل�س��ودان ع�ل��ى ك��ل الصعد
االم � � ��ر ال � � ��ذي ي ��ؤك ��د م �ح �ب��ة س �م��وه
للسودان واهله.
واخ� �ت� �ت ��م ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� ��ة ال �ك��وي �ت��ي ت�ص��ري�ح��ه ب�ت��أك�ي��د
ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وم��ا
ت� �ش� �ه ��ده م � ��ن ت � �ط� ��ور ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
مجاالت التعاون املشترك.
دور الكويت
وع � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل أع � ��رب
مساعد الرئيس السوداني موسى
محمد احمد الخميس امل��اض��ي عن
تقديره العميق للدور الذي تقوم به
دولة الكويت إلرس��اء دعائم السالم
واالستقرار في بالده.
وق��ال أح�م��د خ�لال ل�ق��اء م��ع نائب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال �ك ��وي �ت ��ي
م�ب��ارك الخرينج وال��وف��د امل��راف��ق له
بالخرطوم ان السودان ينظر بكثير
م ��ن االع � �ت� ��زاز ل� �ل ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
لعبته دولة الكويت في ارساء دعائم
ال� �س�ل�ام واالس� �ت� �ق ��رار ف ��ي ال� �س ��ودان
وبشكل خاص في شرق السودان.
وش� ��دد ع �ل��ى ان ال � ��دور ال�ك��وي�ت��ي
ك� ��ان ل ��ه االث � ��ر ال� �ب ��ارز ف ��ي ان ي�ك��ون
ات �ف��اق س�ل�ام ش ��رق ال �س��ودان امل�ب��رم
ع ��ام  2006اف �ض��ل ن� �م ��وذج ل�ل�س�لام
حيث لم تخرج اي طلقة منذ توقيع
اتفاق السالم وحتى اليوم.
وق��ال مساعد الرئيس السوداني
ان �ن��ا ن�ن�ت�ه��ز ه ��ذه ال ��زي ��ارة ال�ك��ري�م��ة
ل �ن �ع �ب��ر ع � ��ن ش� �ك ��رن ��ا ل �س �م ��و أم �ي��ر
دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه

الخرينج والوفد البرملاني املرافق له خالل تكريمهم من قبل مساعد الرئيس السوداني موسى أحمد

رئيس البرلمان
مساعد الرئيس
السوداني :نأمل أن
السوداني :دور
تشهد العالقات
الكويت كبير في
بين البلدين المزيد
إرساء دعائم
االستقرار بالسودان من التقدم
ال �ل��ه ورع � ��اه ع �ل��ى رع��اي �ت��ه ال�ك��ري�م��ة
ملؤتمر املانحني لشرق السودان في
ديسمبر  2010وال��ذي خرج بنتائج
وجدت ارتياح اهل السودان وشرقه
على وجه الخصوص.
واعرب عن تقديره إليفاء الكويت
بتعهداتها ف��ي املؤتمر التي بلغت
 500مليون دوالر منها  50مليونا
م �ن �ح��ة ق� � ��ام ال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
م ��ن خل��ال �ه��ا ب�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع ف��ي
م �ج��االت ال�ص�ح��ة والتعليم وامل�ي��اه
ف��ي والي ��ات ش��رق ال �س��ودان ال�ث�لاث
كسال والقضارف والبحر االحمر.
ك� � �م � ��ا ق� � � � ��ال م� � �س � ��اع � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س
ال� �س ��ودان ��ي ان ال� � ��دور ال �ك��وي �ت��ي لم
ي�ك��ن ف��ي ش��رق ال �س��ودان ب��ل ف��ي كل
ان�ح��ائ�ه��ا ع�ب��ر م �ش��روع��ات تنموية
واع �م��ال خيرية وص�ل��ت إل��ى جميع
بقاع السودان.
االستقرار
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس االمة الكويتي الخرينج انه
يحمل رسالة سالم ومحبة من سمو
امير البالد ال��ي الرئيس السوداني
عمر البشير وللشعب السوداني.
واع � � � � ��رب ع � ��ن ش � �ك� ��ره وت � �ق ��دي ��ره
للسودان حكومة وشعبا على حسن
االستقبال وكرم الضيافة معربا عن

امله بان يعم السالم واالستقرار في
كل انحاء السودان.
واش � � � � ��اد ب� �م� �س� �ت ��وى ال � �ع �ل�اق� ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ف��ي مختلف
مجاالت التعاون املشترك.
م��ن جهته أش ��اد رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
السوداني ابراهيم احمد عمر بدور
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي دع� ��م ب �ل��اده ف��ي
امل� �ج ��االت ال �ت �ن �م��وي��ة ودع� ��م ال �س�لام
واالس �ت �ق ��رار م �ع��رب��ا ع��ن االم� ��ل ب��أن
تشهد العالقات بني البلدين املزيد
م ��ن ال �ت �ق��دم ف ��ي ظ ��ل ال ��رع ��اي ��ة ال�ت��ي
تحظى بها من القيادة في البلدين.
ك �م��ا أع � ��رب ع �م��ر خ �ل�ال ل �ق��اء مع
نائب رئيس مجلس االم��ة الكويتي
مبارك بنيه الخرينج والوفد املرافق
ل ��ه ب �ح �ض��ور س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل��دى
ال �س ��ودان ط�ل�ال م�ن�ص��ور ال�ه��اج��ري
عن اشادته بعمق ومتانة العالقات
االزلية بني البلدين.
وشدد رئيس البرملان السوداني
ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة دور ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي دع� ��م وت �ع��زي��ز ه��ذه
العالقات ملا يخدم مصلحة البلدين
ويحقق تطلعات شعبيهما.
السالم وليس االستسالم
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ع �ق��د وف��د
م �ج �ل��س االم � � ��ة ج �ل �س��ة م �ب��اح �ث��ات

رس� �م� �ي ��ة م� ��ع ال � �ب ��رمل ��ان ال� �س ��ودان ��ي
وت � � ��رأس ال �ج ��ان ��ب ال �ك��وي �ت��ي ن��ائ��ب
رئيس مجلس االمة مبارك الخرينج
فيما ترأس الجانب السوداني نائبة
رئيس البرملان عائشة احمد صالح.
وق� ��ال ال �خ��ري �ن��ج ف��ي ك�ل�م��ة خ�لال
جلسة املباحثات ان االم��ة العربية
ت ��واج ��ه ت �ح��دي��ات اب ��رزه ��ا االره� ��اب
وال �ت ��دخ ��ل االي� ��ران� ��ي وت �ح �ت��اج إل��ى
توحيد الجهود ملواجهتها.
وط��ال��ب اي� ��ران ب��وق��ف تدخالتها
في الشؤون الداخلية للدول العربية
م� �ث ��ل ال� �ي� �م ��ن وال� � � �ع � � ��راق وس� ��وري� ��ا
ولبنان وااللتزام باملواثيق الدولية
ق��ائ�ل�ا ان �ن��ا ن��ري��د س�ل�ام��ا وال ن��ري��د
استسالما ملا تقوم به ايران كما اننا
ن �ف��رق ت�م��ام��ا ب�ين ال�ش�ع��ب االي��ران��ي
وبني ما تقوم به الحكومة االيرانية.
وأشاد بمواقف السودان املشرفة
ب� ��امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ع ��اص � �ف ��ة ال � �ح ��زم
والتحالف االسالمي وموقفه تجاه
االع �ت��داءات على س�ف��ارة وقنصلية
اململكة العربية السعودية في ايران.
ك � �م� ��ا دع � � � ��ا إل � � � ��ى ح � � ��ل ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ب � �م ��ا ي � �ت� ��واف� ��ق م��ع
ق��رارات االم��م املتحدة الغ�لاق الباب
ام��ام التنظيمات االره��اب�ي��ة وإنهاء
معاناة الشعب الفلسطيني.
وم � � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا اش� � � � ��ادت ن��ائ �ب��ة
رئيس البرملان السوداني بمستوى
ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين م��ؤك��دة دعم
كل التشريعات التي تسهم في دفع
العالقات.
كما أع��رب��ت ع��ن تطلعها للمزيد
م ��ن ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان �ي�ي�ن ف��ي
م� �ج ��االت ال� �ت� �ع ��اون ال �س �ي��اس��ي ف��ي
امل �ح��اف��ل ك��اف��ة وع �ل��ى ص�ع�ي��د ك��اف��ة
القضايا ذات االهتمام املشترك.

الصداقة البرلمانية
وبدوره تطرق النائب في البرملان
ال �س��ودان��ي اب��راه �ي��م ال��رش �ي��دي إل��ى
ض� � � ��رورة ت �ف �ع �ي��ل ل� �ج ��ان ال �ص ��داق ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وت � �ب� ��ادل ال � ��زي � ��ارات مل��ا
ف�ي��ه مصلحة ال�ب�ل��دي��ن ف��ي مختلف
املجاالت.
وت� ��م خ�ل��ال امل �ب��اح �ث��ات ال �ت �ط��رق
لقضايا التعاون املشترك والقضايا
م �ح��ل االه� �ت� �م ��ام ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
االقليمي والدولي إضافة الى بحث
ازال � � ��ة ك� ��ل امل� �ع ��وق ��ات ال� �ت ��ي ت��واج��ه
االستثمارات الكويتية في السودان.
وات� �ف ��ق ال �ج��ان �ب��ان ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
وتفعيل ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون املشترك
في املجاالت االقتصادية والتنموية
والتعليمية والثقافية وبذل الجهود
ل �ت �ع��زي��ز ه� ��ذه ال �ع�ل�اق ��ات م ��ن خ�ل�ال
املصادقة البرملانية على اتفاقيات
التعاون املشترك بني البلدين .
ك �م��ا ات �ف �ق��ا ع �ل��ى ح��ث ال�ج�ه��ازي��ن
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �ت �ش��ري �ع��ي ل�ت��وس�ي��ع
م � � �ج� � ��االت االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار وت� �ف� �ع� �ي ��ل
مساهمة القطاع ال�خ��اص وااله�ل��ي
وتبادل الخبرات واملعلومات.
إل � ��ى ه � ��ذا ت ��وج ��ه ال �خ��ري �ن��ج ال��ى
ال � �ق ��اه� ��رة ل �ي �ل �ت �ق��ي ب �م �ع �ي��ة رئ �ي��س
مجلس االمة الكويتي مرزوق الغانم
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب امل �ص��ري د.
علي عبدالعال لتقديم واجب العزاء
ف��ي وف��اة رئ�ي��س ائ�ت�لاف دع��م مصر
ورئيس اكبر كتلة برملانية في مصر
النائب سامح سيف اليزل.
يذكر ان ال��وف��د امل��راف��ق للخرينج
يضم ف��ي عضويته ك�لا م��ن ال�ن��واب
ح� �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي وم ��اج ��د م��وس��ى
ومحمد الهدية.
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في سؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح

الطريجي :ما مؤهالت رئيس نقطة االرتباط
الكويتية المسؤولة عن المشاريع البيئية
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
س � � ��ؤاال ب ��رمل ��ان �ي ��ا ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة
أنس الصالح وطالب النائب بتزويده
باجابات حول النقاط التالية:
 ما املؤهل العلمي للسيدة رئيساالم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ن �ق �ط��ة االرت � �ب � ��اط
الكويتية ملشاريع البيئة واملسؤولة
ع ��ن م �ت��اب �ع��ة م �ش��اري��ع ب�ي�ئ�ي��ة بقيمة
تصل الى ما يقارب  3مليارات دوالر
امريكي  2.974.647.327دوالر امريكي.
 ما املؤهل العلمي للمسؤول عنوح� ��دة ال �خ��زي �ن��ة ف��ي ن�ق�ط��ة االرت �ب��اط
وامل �ن��اط ب��ه م�ت��اب�ع��ة اس�ت�ث�م��ار ام ��وال
امل �ش��اري��ع ال�ب�ي�ئ�ي��ة  3م �ل �ي��ارات دوالر
امريكي وع�ل��ى اي اس��اس ت��م تعيينه
ف ��ي ه � ��ذا امل �ن �ص��ب وه � ��ل ت ��م االع �ل��ان
مسبقا عن الحاجة اليه؟
 ما املدة التي قضاها مدير وحدةالخزينة م�س��ؤوال ع��ن ال��وح��دة املالية
وامل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ف� ��ي ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط

الكويتية مل�ش��اري��ع البيئة ب��االض��اف��ة
الى عمله مديرا لوحدة الخزينة؟ وكم
تم زي��ادة مرتبه مقابل هذا التكليف
وع�ل��ى اي اس ��اس؟ وه��ل ت�ط�ل��ب األم��ر
زي��ادة في ساعات العمل؟ وهل ترتب
ع� �ل ��ى زي � � � ��ادة س� ��اع� ��ات ع �م �ل��ه زي� � ��ادة
ساعات عمل العاملني بالوحدة؟ وهل
يعقل ان يجلس مدير وح��دة ساعات
اض ��اف� �ي ��ة دون م� �س ��اع ��دة ال �ع��ام �ل�ي�ن
بالوحدة النجاز االعمال؟
 م��ا اس �ب��اب ع ��دم ت�ع�ي�ين ال�س�ي��دةرئ�ي��س املجموعة ف��ي ال��وح��دة املالية
وال�ح�س��اب�ي��ة م��دي��رة؟ ع�ل�م��ا ب��أن�ه��ا قد
حصلت على تقدير امتياز من جميع
االدارات السابقة واملسؤولة عنها؟
 ما املؤهل العلمي للسيدة مديرةال��وح��دة االداري� ��ة ف��ي نقطة االرت �ب��اط
ال�ك��وي�ت�ي��ة مل�ش��اري��ع ال�ب�ي�ئ��ة امل�س��ؤول��ة
ع��ن اص ��دار ق ��رارات التعيني وتحديد
املكافآت ودرجات التسكني وما كانت
مسؤولياتها السابقة قبل التعيني في

هذا املنصب؟
 كم ع��دد املوظفني االجانب الذينت��م تعيينهم ف��ي االم��ان��ة اع�ت�ب��ارا من
تاريخ  2014/1/1حتى 2015/12/31
م �ق��ارن��ة ب �ع��دد ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن تم
تعيينهم خالل الفترة نفسها؟
 ت ��م ت �غ �ي �ي��ر ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��يل�ل�ام ��ان ��ة ب� �ه ��دف ت �ش �ك �ي��ل ف � ��رق ع�م��ل
ل�ل�اس �ت �غ �ن��اء ع� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ل�ت�ق�ل�ي��ل
املصروفات وفقا لوجهة النظر املعلنة
م��ن االدارة ال�ح��ال�ي��ة وال ��ذي الج�ل��ه تم
ت �ق��دي��م ع � ��رض م �ك ��اف ��أة االس �ت �ح �ق��اق
للعاملني ف��ي نقطة االرت �ب��اط بهدف
اغ � ��راء امل��وظ �ف�ين ل�لاس�ت�ق��ال��ة ب�ت��وف�ي��ر
املصروفات .هل تم ذل��ك بالفعل وهل
تم تقليص العمالة؟
 عند تعيني مدير جديد للوحدةامل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة م �ض��اف��ا ال�ي�ه��ا
وحدة العقود وفقا للهيكل التنظيمي
ال�ج��دي��د م��ا ه��و وض�ع��ه الوظيفي في
جهة عمله السابقة في الهيئة العامة

د .عبدالله الطريجي

لتقدير التعويضات؟ وهل تم االعالن
ع��ن ه��ذه الوظيفة حتى يتم التعيني
وف �ق��ا ل�لاس��س امل �ع �م��ول ب�ه��ا وه ��ل تم
االعالن عن وظيفة مدير تقنية الناظم
عند تعيني املدير االخير لها؟
 ه ��ل ي �ح��ق مل �س �ت �ش��ار م �ع�ين علىبند مكافآت بالساعة ان يرأس وحدة

ع�م��ل وي �ق��وم بتقييم ال�ع��ام�ل�ين فيها
واملعينني كموظفني دائمني؟
 ت��م تعيني موظفني م��ن الجنسيةال �ه �ن��دي��ة ل ��دى ن �ق �ط��ة االرت � �ب ��اط وه��م
ب��االس��اس م�س�ت�ع��ان ب�ه��م وف �ق��ا لعقد
م� �ب ��رم م� ��ع ش ��رك ��ة ل �ت��وف �ي��ر ال �ع �م��ال��ة
املتخصصة مقابل مبالغ تدفع لهذه
ال �ش��رك��ة؟ ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��ال�ت�ك�ل�ف��ة
امل��ال �ي��ة ل �ه��ؤالء امل��وظ �ف�ين وف �ق��ا لعقد
الشركة املتخصصة والتكلفة املالية
ع� ��ن ت �ع �ي �ي �ن �ه��م م� �ب ��اش ��رة م� ��ع ن�ق�ط��ة
االرتباط كما يرجى تزويدي بمبررات
التعيني واآلث ��ار املالية املترتبة على
املزايا املمنوحة وفقا العادة التعيني؟
 ما حجم املشاريع البيئية املنفذةوال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة ب��ال�ن�س�ب��ة للمبالغ
املخصصة لهذه املشاريع؟
 ما حجم انجاز املشاريع البيئيةامل �ن �ف��ذة وال �ع �ق ��ود امل �ب��رم��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
للمبالغ املخصصة لهذه املشاريع.
 -م��ا ق�ي�م��ة ع�ق��د ش��رك��ة  EMCوم��ا

مدته الزمنية وهل تم انجاز االعمال
املنوطة به وكم عدد املشاريع التي تم
انجازها م��ن قبله مقارنة باملشاريع
املطلوبة منه عند توقيع العقد وما
الخطوات امل��زم��ع القيام بها ف��ي حني
انخفاض االنجاز؟
 هل تم دفع مستحقات هذا العقدب� �ن ��اء ع �ل��ى م� ��ا ه� ��و م �ت �ف��ق ع �ل �ي��ه ف��ي
ال �ع �ق��د؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي ب �ص��ورة من
ج��دول الدفعات مشفوعا بمسوغات
ال�ص��رف امل�ع�ت�م��دة م��ن امل�س��ؤول�ين في
االمانة؟
 كم عدد املشاريع التي تم انجازهاوامل �ت �ع �ل �ق��ة ب � � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
وم ��ا ت�ك�ل�ف��ة امل�ن�ج��ز م�ن�ه��ا وم ��ا تكلفة
امل �س �ت �ش��ار امل� �ع�ي�ن ل� �غ ��رض االش � ��راف
على هذه املشاريع مقارنة بقيمة هذه
املشاريع؟

هل تم استالم شكاوى من ممارسات مجحفة عن االدارة التنفيذية ضد الموظفين؟

أبل لوزير المواصالت :ما أسباب إعفاء مجلس إدارة كاسكو؟

وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب ��ل
س ��ؤاال ل��وزي��ر امل ��واص�ل�ات وزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال� �ك� �ن ��دري وأوض� � ��ح ال �ن��ائ��ب في
سؤاله ما يلي:
ن �م��ى ال� ��ى ع �ل �م��ي ب� ��أن رئ �ي��س
مجلس ادارة ال�خ�ط��وط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة اص � ��در ق� � ��رارا ب�ق�ب��ول
اس �ت �ق��ال��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س ادارة
ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �خ ��دم ��ات
ال �ط �ي��ران  KASCOامل �ق��دم��ة منه
وب � �ن� ��اء ع �ل �ي��ه ت� ��م اص � � � ��دار ق� ��رار
ب��إع �ف��اء اع �ض��اء م�ج�ل��س االدارة

م� � ��ن ع � �ض� ��وي� ��ة م � �ج � �ل ��س ادارة
ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �خ ��دم ��ات
ال �ط �ي��ران وب��أث��ر رج �ع��ي اع�ت�ب��ارا
من .2015/12/16
ل ��ذا ي��رج��ى اف � ��ادي وت ��زوي ��دي
بما يلي:
 نسخة من االستقالة املقدمةمن رئيس مجلس ادارة الشركة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل� �خ ��دم ��ات ال� �ط� �ي ��ران
 KASCOونسخة من قرار رئيس
مجلس ادارة ال�خ�ط��وط الجوية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� �ق� �ب ��ول االس �ت �ق ��ال ��ة
واع� �ت �م ��اده ��ا ون �س �خ��ة م ��ن ق ��رار

اع� � �ف � ��اء اع� � �ض � ��اء م �ج �ل ��س ادارة
ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �خ ��دم ��ات
ال �ط �ي��ران م ��ن ع �ض��وي��ة امل�ج�ل��س
ون � �س � �خ� ��ة م� � ��ن ك� � �ت � ��اب ال � ��دع � ��وة
الجتماع مجلس ادارة الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة رق��م 2016/3
واملحضر االجتماع.
 ما اسباب اعفاء نائب رئيسم �ج �ل��س ادارة وع� �ض ��و م�ج�ل��س
ادارة الشركة الكويتية لخدمات
ال � �ط � �ي� ��ران  KASCOم � ��ن م �ه��ام
عمله؟
 -هل تم استالم أي شكاوى او

تظلمات قدمت من قبل موظفني
ف ��ي ش ��رك ��ة  KASCOب� �ش ��أن أي
ت� � �ج � ��اوزات ف� ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات أو
أي م �م��ارس��ات مجحفة م��ن قبل
االدارة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة؟ اذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب�ن�س��خ م��ن ه ��ذه ال �ش �ك��اوى وم��ا
ت��م بشأنها س ��واء ك��ان��ت مقدمة
ل �ل��ادارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ك��اس�ك��و
او مل� �ج� �ل ��س ادارة ك ��اس� �ك ��و او
للخطوط الجوية الكويتية.
 ه��ل ت��م ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن بدايةشهر فبراير  2016حتى تاريخ

ورود ه � ��ذا ال� � �س � ��ؤال إل � �غ� ��اء أي
ق� � ��رارات ات �خ��ذه��ا م�ج�ل��س ادارة
ك��اس�ك��و او رئ�ي�س��ه او ن��ائ�ب��ه او
اعتبار اي قرار في عداد املنعدم؟
اذا ك��ان��ت االج��اب��ة بنعم فيرجى
تزويدي بنسخ من تلك القرارات
م � ��ع ذك� � ��ر أس� � �ب � ��اب إل� �غ ��ائ� �ه ��ا او
اعتبارها منعدمة.
 تزويدي بقرار اعادة تشكيلمجلس ادارة ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية او ما يدل على تجديده.
د .خليل أبل
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الشايع يقترح تشكيل لجنة لتسعير
منتجات المزارع الكويتي
ق� � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال� �ش ��اي ��ع
اق�ت��راح��ا ق��ال ف�ي��ه :ل�ل�م��زارع الكويتي
دور م�ه��م ف��ي قضية االم ��ن ال�غ��ذائ��ي
ف��ي ال �ب�لاد ب�م��ا ي��وف��ره م��ن منتجات
للمستهلكني عن طريق توفير اغلب
اح �ت �ي��اج��ات ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ون �ق��اط ال�ب�ي��ع األخ� ��رى م��ن ال�خ�ض��ار
والسلع املشابهة األم��ر ال��ذي يضمن
استمرار حركة العرض و الطلب في
السوق املحلي ومن ثم الوصول الى
مرحلة االكتفاء الذاتي.
وأضاف :على الرغم من تلك االهمية
التي يحظى بها املنتج الكويتي لكن
لألسف تهدر جهود امل��زارع الكويتي
ل �ص��ال��ح ال ��وس� �ط ��اء ف �غ��ال �ب��ا م ��ا ي �ق��وم
ال��وس �ط��اء ع�ن��د ع ��رض امل�ن�ت��ج املحلي
بتثمني اسعار املنتج بأسعار متدنية
ال ت�غ�ط��ي ت�ك�ل�ف��ة ال �ك��رت��ون ف��ي اح�ي��ان
كثيرة واألمثلة كثيرة على ذلك.
وت��اب��ع :ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ي�ك��ون
س�ع��ر ك��رت��ون ال�ط�م��اط��م ب��امل��زاد ١٠٠
ف �ل��س ل�ي�ن�ق�ل��ه ال��وس �ي��ط ال� ��ى م��راك��ز

ال�ب�ي��ع م��ن الجمعيات وغ�ي��ره بسعر
يتجاوز الدينار من دون جهد يذكر
من الوسيط وبذلك يكون الوسطاء
ه� � ��م امل � �س � �ي � �ط ��ري ��ن ع � �ل� ��ى االس� � � � ��واق
واملستفيدين الحقيقيني من ذلك على
ع�ك��س امل� ��زارع ال ��ذي ي�ت��م ه�ض��م حقه
ف��ي بيع انتاجه ليكتفي بالدعم من
دون ان يصل ال��ى تغطية التكاليف
الفعلية ملنتجاته لذا اتقدم باالقتراح
برغبة لعرضه على املجلس.
وجاء في نص االقتراح:
ي�ش�ك��ل ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال�ت�ج��ارةل�ج�ن��ة ت�ت�ب��ع وزارة ال �ت �ج��ارة تتكون
م��ن ممثل ع��ن ك��ل م��ن وزارة التجارة
ووزارة الشؤون االجتماعية و العمل
وبلدية الكويت وات�ح��اد الجمعيات
وات �ح��اد امل��زارع�ين وهيئة ال��زراع��ة و
الثروة السمكية.
 يناط باللجنة تسعير منتجاتامل ��زارع الكويتي املنتجات الزراعية
ال ��وط �ن �ي ��ة وت� �ح ��دي ��د اس� �ع ��اره ��ا م��ن
خضراوات وغيره وفق آلية يحددها

رف��ض ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
تعذر الحكومة بالسرقات التي تتم
على طريق الساملي ألعمدة اإلن��ارة
كمبرر لترك أكثر م��ن  30كيلومترا
على هذا الطريق الحيوي في ظالم
دامس على مدى أشهر طويلة.
وك �ش��ف ال �ح��ري �ج��ي ع��ن أن ��ه بعد
أن وجه أكثر من س��ؤال إلى ال��وزراء
امل � �ع � �ن � �ي �ي�ن ف� � ��ي ه � � � ��ذا ال � �خ � �ص ��وص

أب� �ل� �غ ��ه وزي � � � ��ران ف� ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة أن
ال �س �ب��ب وراء ع ��دم ت ��زوي ��د ال�ط��ري��ق
ب� ��اإلن� ��ارة امل �ط �ل��وب��ة ه ��و ت�ع��رض�ه��ا
للسرقة مستنكرا أن يصل الوضع
ب��ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى م ��دى ع ��دم ال �ق��درة
على مواجهة مجموعة من حرامية
الكيبالت واللمبات.
وأوض � � ��ح أن م �ث��ل ه � ��ذه األع� � ��ذار
ال��واه�ي��ة ف��ي ب�ل��د م�ث��ل ال�ك��وي��ت غير

فيصل الشايع

ال �ق��رار وف�ق��ا ل�ن��وع ال�خ�ض��ار وكميته
ب��ال �ك �ي �ل��و  -ال� ��وح� ��دة ع �ل��ى ان ت�ع�ق��د
اج�ت�م��اع اس�ب��وع��ي او نصف شهري
لهذا الغرض.
 يلتزم عند اج��راء م��زاد الخضاران ي �ك��ون امل�ب�ل��غ ال ��ذي ح ��دد م��ن قبل
اللجنة هو الحد االدنى الذي يفتتح
به املزاد.

 ي�ض��اف نسبة م��ن  ١٠ال��ى ٪٢٠ارب��اح الى الوسطاء عن السعر الذي
ت �م��ت ال �ت��رس �ي��ة ع�ل�ي��ه ع �ل��ى ان ينقل
الوسيط املنتجات ال��ى م��راك��ز البيع
ويمارس عمله مقابل تلك النسبة من
دون ارباح او رسوم اخرى.
 ي �ض ��اف ٪١٠ م ��ن ال �س �ع��ر ب�ع��دوصوله الى مراكز البيع الجمعيات
التعاونية.
 يتم إلغاء الدعم وتكون االسعارللمنتج الكويتي حسبما تراه اللجنة
م�ق��ارن��ة م��ع اس�ع��ار املنتج املستورد
وب��ذل��ك يحقق امل ��زارع ه��دف��ه م��ن بيع
ان�ت��اج��ه ب��أس�ع��ار مناسبة فضال عن
ت �ح��دي��د ه��ام��ش رب ��ح ل �ل��وس �ط��اء من
دون م �ب��ال �غ��ة وب��ال �ت��ال��ي ن �ص��ل ال��ى
س�ع��ر ج�ي��د للمنتج امل�ح�ل��ي تناسب
املواطن واملستهلك وتحقق املكاسب
ل �ك��اف��ة االط � � ��راف امل � � ��زارع وال��وس �ي��ط
واملستهلك.
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برلمان

النصف يسأل
عن أعمال المنتج المنفذ
تقدم النائب راك��ان النصف
ب� � �س � ��ؤال ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � � ��ى وزي � ��ر
االع �ل��ام وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال � � �ش � � �ب� � ��اب ال� � �ش� � �ي � ��خ س� �ل� �م ��ان
ال� �ح� �م ��ود .وط� �ل ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ف��ي
سؤاله االفادة وتزويده باآلتي:
 األع �م��ال الفنية او االدب�ي��ةاو غ�ي��ره��ا ال�ت��ي واف �ق��ت عليها
وزارة االع�لام عن طريق منتج
منفذ من تاريخ  1يناير 2012
حتى تاريخه مع بيان القيمة
امل � ��دف � ��وع � ��ة ل � �ك� ��ل ع � �م� ��ل واس � ��م
ال�ش��رك��ة او ال�ش�خ��ص ال ��ذي تم
التعاقد معه.
 هل هناك لجنة متخصصةل� � ��دراس� � ��ة ع � � � ��روض امل �ن �ت �ج�ي�ن
امل �ن �ف��ذي��ن؟ ف ��ي ح ��ال ��ة االج ��اب ��ة
ب� ��االي � �ج� ��اب ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
ب � ��أس � � �م � ��اء اع� � � �ض � � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة
وال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة ل �ك��ل عضو
وقيمة املكافآت التي يحصلون
ع�ل�ي�ه��ا ن �ظ �ي��ر م �ش��ارك �ت �ه��م في
اعمال اللجنة منذ يناير 2012
حتى تاريخه.
 -رأي ال�ل�ج�ن��ة ع ��ن ك��ل عمل

راكان النصف

م�ن�ت��ج م�ن�ف��ذ ت��م امل��واف �ق��ة عليه
من قبلها خالل الفترة اعاله.
 موعد عرض االعمال التيواف� �ق ��ت ع�ل�ي�ه��ا وزارة االع �ل�ام
ب �ط��ري �ق��ة امل� �ن� �ت ��ج امل� �ن� �ف ��ذ ع�ل��ى
تلفزيون ال�ك��وي��ت وع��دد م��رات
العرض مع بيان ان كانت هناك
اعمال تم بيع حقوقها لقنوات
أخرى.

الحريجي يهدد باستخدام أدواته الدستورية
في ملف إنارة السالمي
م �ق �ب ��ول ��ة وال ي �م �ك ��ن أن ن �ت �س��اه��ل
م ��ع ال �ت �ق �ص �ي��ر ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي ظ��ل
م ��ا ي �س �ب �ب��ه ه� ��ذا ال ��وض ��ع ال �ك��ارث��ي
م��ن س �ق��وط ع �ش��رات ال �ض �ح��اي��ا في
الحوادث على طريق الساملي.
وأضاف الحريجي :طالبنا مرارا
وت � �ك� ��رارا ب �ت �ط��وي��ر ط��ري��ق ال �س��امل��ي
ال � ��ذي ي �ع��د ض� � ��رورة م �ل �ح��ة ل��وق��وع
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال � � �ح � ��وادث ال � �ت ��ي راح

ضحيتها ع��دة أن �ف��س م��ن م��رت��ادي
ال �ط��ري��ق ون ��رج ��و م ��ن ال �ح �ك��وم��ة أال
ت��دف�ع�ن��ا دف �ع��ا إل ��ى ت�ف�ع�ي��ل أدوات �ن��ا
ال��دس �ت��وري��ة ف��ي ه ��ذا امل �ل��ف ب�ع��د أن
ات �ض �ح��ت ه �ش��اش��ة امل � �ب� ��ررات ال �ت��ي
ساقها لنا الوزراء املعنيون.
وذك � ��ر ال �ح��ري �ج��ي ال �ح �ك��وم��ة بما
ّ
ورد في إجابة وزير الداخلية الشيخ
محمد ال�خ��ال��د ع��ن س ��ؤال س��اب��ق له
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ب� ��ان إج �م��ال��ي ع� ��دد ح � ��وادث امل� ��رور
على طريق صباح السالم الساملي
من سنة  2009حتى مايو  2014بلغ
 719حادثا ما بني تصادم وانقالب
وده � � ��س م �ت �س��ائ�ل�ا م� ��ن س�ي�ت�ح�م��ل
مسؤولية هذه األرواح التي تزهق؟
وه��ل أع �م��دة اإلن� ��ارة أغ�ل��ى م��ن روح
اإلنسان؟

سعود الحريجي
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أكد وجود توافق نيابي حكومي على تلك الخطوة

الزلزلة لـ «الدستور» :إحالة المسؤول المقصر
أكد رئيس لجنة االولويات
النائب د.يوسف الزلزلة
أن جميع االجراءات
االقتصادية التي سيتخذها
مجلس االمة والحكومة
ستصب في مصلحة
المواطنين والمقيمين
ولن يؤثر على معيشتهم
اليومية.
واوضح في حوار
لـ«الدستور» ان هناك
اجراءات ستحد من الهدر
واالسراف للحفاظ على
المال العام وان ما
قدمته الحكومة في
برنامجها لالصالح ليس
بالضرورة ملزما لمجلس
االمة بل الكثير مما
تقدمه يتعرض للنقد
والتعديل فالدور االكبر
يبقى للمجلس في اقرار ما
يراه في مصلحة الوطن.
وقال الزلزلة ان سمو
األمير يوجه السلطتين
بين فترة واخرى بمزيد من
التعاون كما كانت هناك
بعض االمور ال تسير في
االتجاه الصحيح او تكون
مخالفة للمبادئ العامة
حتى تستقيم االمور
وتكون هذه التوجيهات
بمنزلة رمانة الميزان التي
تعيد االمور الى نصابها.
وإلى التفاصيل:

• م���ا ت��ق��ي��ي��م��ك ل��ل��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��س��ل��ط��ت�ين
ف��ي ظ��ل التوجيهات السامية لهما بحسن
التعاون؟
 بداية نحن نعرف ان سمو االميرحفظه ال�ل��ه ه��و رأس السلطات واب��و
السلطات وم��ن الطبيعي ان��ه حينما
يرى سموه ان هناك امورا قد ال تسير
ف ��ي االت� �ج ��اه ال �ص �ح �ي��ح او ق ��د ت�ك��ون
مخالفة ل�ل�م�ب��ادئ ال�ع��ام��ة ف��ي ال��دول��ة
يبدأ في توجيه النصح واعطاء بعض
ال�ت��وج�ي�ه��ات ح�ت��ى ت�ع��ود االم ��ور ال��ى
نصابها ويكون في النهاية التعاون
هو االصل في العالقة بني السلطات.
وح �ي �ن �م��ا ي � ��رى س� �م ��وه ان ه �ن��اك
خالفا بني الحكومة واملجلس يعطي
توجيهاته ب��أن يكون هناك مزيد من
التعاون ومزيد من التفاهم والحرص
على كل ما فيه مصلحة الوطن ونحن
نعرف ان صاحب السمو حفظه الله
ورع � � ��اه ح �ي �ن �م��ا ي� �ص ��در ت��وج �ي �ه��ات��ه
للنواب والحكومة فانه يرى ان هناك
خ�ل�لا م��ا ف��ي م��وق��ع م��ا وم��ن ث��م يلفت
النظر الى ضرورة االنتباه وتصحيح
امل � �س� ��ار ف �ت �س �ت �ق �ي��م االم� � � ��ور وم � ��ن ث��م
ت �ص �ب��ح ت��وج �ي �ه��ات س� �م ��وه ب�م�ن��زل��ة
رم��ان��ة امل �ي��زان ال�ت��ي تعيد األم ��ور الى
صوابها.
• وم��ا ردك��م على م��ن ي��روج أن املجلس
في جيب الحكومة؟
 اق��ول لكل من يتهم املجلس بهذااالت �ه��ام ب��أن ه��ذا غ�ي��ر صحيح ب��امل��رة
وال�ش��واه��د كثيرة ف��أوال ه��ذا املجلس
بالذات هو االكثر استجوابا للحكومة
منذ بداية الحياة النيابية حتى اليوم
وه��و االك �ث��ر ان �ش��اء ل�ل�ج��ان التحقيق
وهو االكثر تقديما لالسئلة البرملانية
وك��ل االدوات الرقابية التي تستخدم
مل�ح��اس�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ك��ان��ت االك �ث��ر من
ق �ب��ل ه� ��ذا امل� �ج� �ل ��س.االم ��ر ال �ث ��ان ��ي ان
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي ت ��م ان �ج ��ازه ��ا في
ه��ذا امل�ج�ل��س وه��و ال ي��زال ف��ي السنة
الثالثة م��ن ع�م��ره تعد االك�ث��ر مقارنة
بالتشريعات في املجالس السابقة.
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال ي �م �ك��ن ألي ك � ��ان ان
يدعي بأن هذا املجلس لم يقم بدوريه
ال� ��رق� ��اب� ��ي وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ع� �ل ��ى اك �م��ل
وج��ه وأن ��ه ح��اس��ب ال�ح�ك��وم��ة حسابا
شديدا وك��ان من نتاج استخدام هذه
االدوات ال��رق��اب �ي��ة اس �ت �ق��ال��ة ال��وزي��ر
واحيانا تقديم توصيات مشددة على
الحكومة .ولو كان املجلس في جيب
الحكومة ملا كانت هناك استجوابات
واس �ئ �ل��ة ب��رمل��ان �ي��ة ول �ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق
وط�ل�ب��ات م�ن��اق�ش��ة مل ��دة س��اع�ت�ين كما
حدث في كثير من االحيان.
والحقيقة ان من اليريد الخير لهذا
البلد هو من يدعي هذا االدعاء ويبدو
أن ال �ب �ع��ض ال ي �ق �ن��ع ب��االس �ت �ج��واب
الراقي الذي يحفظ كرامة الجميع.
وي �ب��دو أن ال�ب�ع��ض ت �ع��ود ع�ل��ى ان
ي�ك��ون االس�ت�ج��واب ن��وع��ا م��ن امل�ع��ارك

د.يوسف الزلزلة

التي يعلو فيها الصوت وتشط فيها
الكلمات وتمس االش�خ��اص واحيانا
ال�ع��ائ�لات ح�ت��ى ان�ن��ا وج��دن��ا منصب
ال��وزي��ر اح�ي��ان��ا ي�ك��ون ط ��اردا وك�ث�ي��را
م��ا ك��ان��ت ه �ن��اك اع� �ت ��ذارات ع��ن ت��ول��ي
الحقائب الوزارية مع ان الجميع ابناء
ل �ه��ذا ال ��وط ��ن وي �س �ع��ده��م ان ي�ك��ون��وا
ف� ��ي خ ��دم� �ت ��ه وت � �ح� ��ول االس� �ت� �ج ��واب
ف� ��ي ب �ع ��ض االح � �ي� ��ان ال � ��ى م �س��رح �ي��ة
اس �ت �ع��راض �ي��ة او م� �ب ��اراة ي �ح ��اول كل
ط� ��رف ان ي �س �ج��ل اه ��داف ��ا ف ��ي م��رم��ى
ال�ط��رف اآلخ��ر والقضية ليست كذلك
أم��ا االس�ت�ج��واب ف�لا ي�خ��رج ع��ن كونه
اداة دس �ت��وري��ة ل�ل�م�س��اء ل��ة او س��ؤاال
مغلظا عندما ال يأتي السؤال العادي
ب�ن�ت�ي�ج��ة ف�ل�ا ي �ك��ون ام� ��ام ال �ن��ائ��ب اال
التدرج في استخدام االدوات.
واآلن ن� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ان ن� � �ق � ��ول ان
االس�ت�ج��واب اخ��ذ موضعه الطبيعي
امل� �ت� �ن ��اغ ��م م � ��ع م � ��ا ه � ��و م � ��وج � ��ود ف��ي
ال�ل��ائ � �ح� ��ة وال � ��دس� � �ت � ��ور ووض � � � ��ع ك��ل
االح �ت��رام وال�ت�ق��دي��ر للطرفني النائب
املستجوب وال��وزي��ر املستجوب وفي
النهاية نحن لسنا في حلبة مصارعة
او مسرحية واستعراض عضالت بل
القضية ان هناك ام��را م��ا ف��ي ال��وزارة
في اي من اجهزتها يعتقد النائب ان
فيه خلال او تجاوزا واعوجاجا ومن
ثم يقدم استجوابا يقوم على االحترام
املتبادل واالخالق الراقية البعيد جدا
عن التشنج وعن االستعراض.
• هل نستطيع القول إن االستجواب اآلن
لم يعد البعبع الذي يخشاه ال��وزراء خاصة
بعد تجاوز وزيرة الشؤون الستجوابني في
فترة وجيزة ولوح لها باالستجواب الثالث؟
 ه� ��ذا ص �ح �ي��ح االس� �ت� �ج ��واب اآلنه��و ن��وع م��ن امل�س��اء ل��ة ال��واج�ب��ة ولكن
ال��وزي��ر اص �ب��ح ي�س�ت�خ��دم��ه وي�ع�ت�ب��ره
ف��رص��ة ل �ع��رض ان �ج��ازات��ه وان �ج ��ازات

وزارت � ��ه وم ��ا ت��م م��ن اع �م��ال اي�ج��اب�ي��ة
خ�لال فترة توليه ال ��وزارة تماما كما
فعلت وزي��رة ال�ش��ؤون حينما شكرت
النائب املستجوب وق��ال��ت ل��ه ان هذه
ف��رص��ة الب ��راز ان �ج��ازات ال ��وزارة وهي
ت ��رد ع �ل��ى م �ح��اور االس �ت �ج��واب وف��ي
الوقت نفسه فرصة الص�لاح اي خلل
في الوزارة لم يكن الوزير على علم به
النه ليس هو الذي قام بإحداث الخلل
ولكن احد العاملني في وزارته.
وان��ا على يقني ب��أن بعض ال��وزراء
ح�ي�ن�م��ا ت �ع��رض��وا الس �ت �ج��واب ك��ان��وا
يملكون ال��رد عليه وتفنيد م�ح��اوره
ول �ك �ن �ه��م ك ��ان ��وا ي ��ؤث ��رون االس �ت �ق��ال��ة
حتى ال يتعرضوا لالساءة الن بعض
ال� �ن ��واب ك ��ان ��وا ي �ح��اول��ون ال �ن �ي��ل من
هيبة الوزير فتقدم باستقالته تفاديا
للمساس بشخصه.
• رئ���ي���س امل���ج���ل���س س���ج���ل س���اب���ق���ة ف��ي
تاريخ الحياة البرملانية مؤخرا حينما انبرى
للدفاع ع��ن السعودية ف��ي اجتماع ل��م يكن
احد يمثل اململكة فيه والثاني حينما كشف
املواقف العدوانية للكيان الصهيوني كيف
قرأتم هذا الحضور كنائب؟
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م رئ �ي��س امل�ج�ل��ساثبت خ�لال السنوات الثالث املاضية
ان ��ه ب��ال�ف�ع��ل ي�س�ت�ح��ق ان ي�ش�ك��ر على
ادائ� � ��ه امل �ت �م �ي��ز وال� ��رائ� ��ع ع �ل��ى ج�م�ي��ع
امل�س�ت��وي��ات وك�م��ا ق��ال ف��ي ب �غ��داد ان��ه
يمثل العرب بصورة عامة ويمثل كل
ج�ه��ة ع��رب�ي��ة واس�لام �ي��ة ول �ي��س فقط
ال �ك��وي��ت وأع �ت �ق��د ب ��أن امل ��واق ��ف ال�ت��ي
ظهرت منه خ�لال ل�ق��اءات ع��دة وليس
ف��ي ب�غ��داد فحسب اثبتت ان��ه بالفعل
يمثل االم ��ة االس�لام�ي��ة وي�ح�م��ل بعدا
انسانيا عامليا راقيا ورائعا.
واع � �ت � �ق ��د ان ت �ب �ن ��ي ال � �غ ��ان ��م ه ��ذه
القضية وب�ه��ذه ال�ص��ورة واستنكاره
م��ا ع�م�ل��ه ال�ك�ن�ي�س��ت االس��رائ �ي �ل��ي من

ت�ص��رف��ات ح�م�ق��اء ان دل��ت ع�ل��ى ش��يء
ف��ان �م��ا ت� ��دل ع �ل��ى ال� � ��روح ال �ع��دوان �ي��ة
واالره ��اب� �ي ��ة ال �ت ��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا ال �ك �ي��ان
ال �ص �ه �ي��ون��ي وه � ��ذا امل ��وق ��ف م ��ن االخ
م��رزوق اثبت بما ال يدع مجاال للشك
أن� ��ه ب��ال �ف �ع��ل اس�ل�ام ��ي ح �ت��ى ال �ن �خ��اع
ع��رب��ي ان �س��ان��ي ح�ت��ى ال �ن �خ��اع اي�ض��ا
وتلك هي توجيهات حضرة صاحب
السمو االمير حفظه الله ورعاه عندما
ت �ب ��وأ م �ق �ع��د ق ��ائ��د ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي
فانعكس ذلك على اداء الرئيس وعلى
اداء ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء وان � ��ا اس�ت�ط�ي��ع
ان اض �ي ��ف ان رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
اس �ت �ط��اع ف ��ي وق ��ت ق �ص �ي��ر ان يثبت
للعالم اجمع انه على قدر املسؤولية
ال �ت��ي اع �ط �ي��ت ل ��ه س� ��واء م ��ن ال �ب��رمل��ان
الكويتي او البرملان العربي او حتى
من البرملان االسالمي واثبت بحق انه
قائد فاعل لكل ما فيه مصلحة للعالم
االس�ل�ام��ي وال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي وه ��ذا ما
اثبته في املؤتمر االخير.
• ال���ح���ك���وم���ة أع�������دت وث���ي���ق���ة ل�ل�اص�ل�اح
االقتصادي من ستة محاور تتضمن 40
برنامجا كيف ترى هذا التطور؟
 الحكومة تأخرت كثيرا في تقديمال�ب��رن��ام��ج امل�ت�ك��ام��ل الص�ل�اح ال��وض��ع
االق�ت�ص��ادي للبلد وك��ان امل�ف��روض ان
ال �ح �ك��وم��ة ب �م��ا ت�م�ل�ك��ه م��ن ج �ي��ش من
ال �خ �ب��راء وامل �س �ت�ش��اري��ن وامل �س��ؤول�ين
ال ت �ت ��أخ ��ر ب� �ه ��ذا ال �ش �ك ��ل ف� ��ي ت �ق��دي��م
ب��رن��ام �ج �ه��ا ل �ك��ن ع �ل��ى اي ح ��ال امل�ث��ل
ي �ق��ول ان ت��أت��ي م �ت��أخ��را خ �ي��ر م��ن أال
تأتي باملرة.
وأن��ا أعتقد ان ما قدمته الحكومة
ف � �ي� ��ه ب � �ع� ��ض ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا امل ��رت� �ب� �ط ��ة
ب��االص�ل�اح االق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي لكن
ل �ي��س ك ��ل م ��ا ق ��دم م ��ن ق �ب��ل ال�ح�ك��وم��ة
ي � �ك ��ون امل� �ج� �ل ��س م� �ل ��زم ��ا ب� ��االخ� ��ذ ب��ه
والسبب ان هناك الكثير مما قدمته
ال �ح �ك ��وم ��ة ي �ت �ع ��رض ل �ن �ق��د امل �ج �ل��س
ل��ه وع ��دم امل��واف �ق��ة ع�ل�ي��ه وم��ن ذل��ك ما
يتصل بقضية الدعوم او رفع الرسوم
او ما يتعلق بالرواتب وما شابه.
ف��ال��دور االك�ب��ر يبقى للمجلس في
اق � ��رار م��ا ي� ��راه ف��ي م�ص�ل�ح��ة امل��واط��ن
ويكون متكامال ومن ثم ينقذ اقتصاد
البلد ولعلنا تابعنا ما حصل مؤخرا
ف��ي م��وض��وع ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج وه��ذا
ام ��ر ط�ب�ي�ع��ي الن م ��ا ي �ق��دم��ه ال � ��وزراء
احيانا يكون غير متكامل النهم بشر
وم ��ن امل �م �ك��ن ان ي �خ �ط �ئ��وا وي �ت �خ��ذوا
قرارات خاطئة وهذا ما ظهر جليا في
الجلسة التي خصصت ملناقشة هذا
امل��وض��وع وم��ا ج�ع��ل ال�ح�ك��وم��ة تعدل
عن قرارها بشأن مخصصات املرضى
امل��رس�ل�ين ل�ل�خ��ارج ب��ال�خ��ارج وامل��راف��ق
الي مريض.
• منذ فترة ليست بالقصيرة والحكومة
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في تنفيذ المشاريع التنموية إلى التقاعد
تتمة المنشور ص06
مصرة على أن الوضع االقتصادي للبالد
س �ي��ئ ب�س�ب��ب ت��دن��ي اس �ع��ار ال �ن �ف��ط ول�ك��ن
ب��االم��س ال �ق��ري��ب ص ��رح وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب��أن
الوضع االقتصادي للدولة متني فما حقيقة
الوضع؟
 ن �ح��ن ي �ج��ب ان ن�ن�ظ��ر ال ��ى االم ��رب� �م� �ن� �ظ ��اري ��ن االول ه � ��و م � ��ا ع �م �ل �ت��ه
الحكومات السابقة من ترتيب اليجاد
احتياطي مالي كبير للدولة فيما لو
ت �ع��رض��ت ال ��ى اي م��وق��ف اق �ت �ص��ادي
قد يقلل من ايراداتها املالية واقولها
بكل صراحة ووض��وح ان الحكومات
املتوالية نجحت في ايجاد احتياطي
م ��ال ��ي م �ت�ي�ن ل� �ل ��دول ��ة ف �ي �م��ا ل ��و م��رت
الدولة بأي من االزمات.
ول��ذل��ك ف��ان��ا اق ��ول ب�ك��ل ص��راح��ة ان
االح �ت �ي��اط��ي امل��ال��ي ل �ل��دول��ة م��ن أروع
ما يمكن وه��ذا ليس بشهادة الزلزلة
وان � �م� ��ا ب� �ش� �ه ��ادة اغ� �ل ��ب امل ��ؤس �س ��ات
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت � �ب � �ح� ��ث ف��ي
اقتصادات ال��دول فجميعها تقول ان
ال �ك��وي��ت اس �ت �ط��اع��ت ان ت�ح�ق��ق اع�ل��ى
اح�ت�ي��اط��ي وب��ال�ت��ال��ي ح�ت��ى وان م��رت
ب ��أزم ��ات م��ال �ي��ة ف��ان �ه��ا ت�س�ت�ط�ي��ع ان
تجتاز ه��ذه االزم ��ات ن�ظ��را مل��ا حققته
من احتياطيات مالية كبيرة من قبل.
م��ن ه��ذا املنطلق ان��ا اث�ن��ي على ما
ذه��ب إليه وزي��ر املالية وأؤك��ده بقول
نعم ان الوضع املالي للدولة في هذه
املرحلة بالذات م��ازال متينا وان شاء
الله سنتجاوز هذا املستوى اذا ارتفع
سعر النفط الى  60دوالرا وهذا يكون
سعرا مناسبا خاصة ان هناك قرارات
اقتصادية يجب ان تكون خ�لال هذه
الفترة محل ت��داول ورب�م��ا نشهد في
ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة م�ن��اق�ش��ة ك �ب �ي��رة ج��دا
للرؤية التي سيقدمها مجلس االم��ة
في املوضوعات والقرارات االقتصادية
التي يجب ان تتخذ خاصة ان هناك
تحذيرات قدمت للكويت من املجتمع
ال� ��دول� ��ي ب��أن �ه��ا اذا ل ��م ت �ق��م ال �ك��وي��ت
باتخاذ القرارات االقتصادية واملالية
التي تنقذ االقتصاد الكويتي فان ذلك
سيقلل من موقفها االئتماني وعلى
ه��ذا االس��اس اق��ول ل��ك اننا نسير في
الطريق السليم والصحيح في قضية
االي� ��رادات العامة لكن الخطأ أن�ن��ا لم
نقم ف��ي السنوات املاضية ب��أي شيء
يدفع باتجاه ايجاد بدائل لاليرادات
غير النفط ولم تقم الحكومة بأي دور
في هذا االتجاه وبالتالي اقول لك اننا
في موقف ضعيف في هذا الجانب.
لكن ان شاء الله بما تقدمه الحكومة
م��ن رؤي��ة وم��ا سيقدمه مجلس االم��ة
س �ي �ك��ون ب �م �ن��زل��ة ال� �خ� �ط ��وات االول� ��ى
إلص�لاح اقتصادي كبير وليس فقط
ع �ل��ى م �س �ت��وى أس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال �ت��ي
نخشى أال تزداد كما يدعي البعض.
• هناك حالة من القلق في ال��ش��ارع من

الزلزلة خالل حضوره في أحد اجتماعات لجنة األولويات

احتماالت زيادة رسوم الخدمات وتخفيض
الرواتب ماذا تقول عن ذلك؟
 ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م��واط�ن�ين اطمئنهمب� � ��أن م �ج �ل��س االم � � ��ة ي �ع �م��ل ت�ص�ف�ي��ة
ل�ج�م�ي��ع ق � ��رارات ال�ح�ك��وم��ة وب��ال�ت��ال��ي
فأي قرار فيه منفعة للمواطن وللبلد
ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ي�ن ال �ب �ع �ي��د وال �ق��ري��ب
ستكون معها.
وع �ل��ى ذل� ��ك أق � ��ول ان ال �ح �ك��وم��ة ال
ت�م�ل��ك ال �ج��رأة ان ت �ق��دم أي ش ��يء فيه
خسارة للمواطن او مد اليد في جيب
هذا املواطن بحيث يؤثر على حياته
اليومية واملعيشية.
الجانب الثاني أننا اآلن أمام وضع
اق�ت�ص��ادي سيئ وأزم ��ة مالية كبيرة
وعلينا اآلن ات�خ��اذ بعض االج��راءات
ال �ت��ي ت�ق�ل��ل م��ن االس � ��راف ف��ي امل��واق��ع
ال�ت��ي تحتاج ال��ى الترشيد والحفاظ
على املال العام واعطيك بعض االمثلة
هناك بعض مؤسسات الدولة تعاني

من وجود تسيب واسراف مالي كبير
جدا وقد استطاعت لجنة امليزانيات
ان تقلل ميزانية الدولة من  21مليار
دينار الى اقل من  18مليار دينار.
وه ��ذا ي��ؤك��د وج ��ود خ�ل��ل كبير في
توزيع االموال وربط امليزانيات وخلل
في الصرف وبالتالي تم انقاذ مبالغ
كبيرة م��ن امل��ال م��ن خ�لال فلتر لجنة
امليزانيات.
هذا اوال وثانيا هناك بعض االمور
التي تصرف عليها الحكومة بجنون
ان ص��ح ال�ت�ع�ب�ي��ر وال يستفيد منها
املواطن بأي ص��ورة من الصور وهنا
اي�ض��ا ي�ج��ب ان نتحفظ ع�ل��ى م��واط��ن
الصرف هذه.
• هل ه��ذا سيؤثر على الوافدين بحيث
ي� �ش� �ع ��رون ب � ��أن االم� � ��ر س � ��وف ي� �ك ��ون م��ن
الصعب التعايش معه؟
 ال اعتقد ذلك الن جميع االجراءاتال� �ت ��ي س �ت �ت �خ��ذه��ا ال �ح �ك��وم��ة وح �ت��ى

مجلس االم��ة تنتهي ف��ي االخ�ي��ر الى
اف � ��ادة ال �ج �م �ي��ع دون اس �ت �ث �ن��اء وال ��ى
وض��ع آل�ي��ة اق�ت�ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة جيدة
تنقذ البالد في املستقبل.
ل ��ذل ��ك أط� �م� �ئ ��ن ج �م �ي��ع امل ��واط� �ن�ي�ن
وال��واف��دي��ن ان ال�ق��رارات التي ستتخذ
س�ت�ن�ت�ه��ي ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ال ��ى مصلحة
الجميع ان شاء الله.
• هل صحيح ما تردد في اآلونة االخيرة
من ان لجنة حكومية عليا تتابع أداء كبار
املسؤولني في الجهات املرتبطة بمشروعات
التنمية وم��ا ت��ردد ايضا عن ع��زل عشرين
قياديا وربط الراتب باالنتاجية؟
 دع �ن��ا ن�ك��ن ص��رح��اء وواض �ح�ينف ��ي ال �س ��اب ��ق ل ��م ي �ك��ن ه� �ن ��اك ح �س��اب
او م�ت��اب�ع��ة مل��ن ي�ع�م��ل ب�ج��د وال��وض��ع
االن م�خ�ت�ل��ف ل ��وج ��ود ت��وج��ه ن�ي��اب��ي
حكومي ان كل قيادي ال يقوم ب��دوره
كما ينبغي نقول له شكرا جزيال اتى
دورك ان ت�ت�ق��اع��د وت �س �ت��ري��ح ل�ي��أت��ي

حل شرائح الكهرباء سيكون
في مصلحة الجميع
قال النائب د .يوسف الزلزلة
ف��ي ت �ص��ري��ح ل��ه إن ��ه س �ي �ت��م في
ج �ل �س��ة امل �ج �ل��س ي � ��وم ال �ث�ل�اث��اء
امل �ق �ب��ل م �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
املالية بخصوص شرائح اسعار
الكهرباء وسنستمع من أعضاء
اللجنة شرحا مفصال عن رأيهم
وبعد ذلك سنرى كيف يمكن حل
ه��ذه القضية واض�ع�ين مصلحة
ال �ك ��وي ��ت اوال ف � ��وق ك ��ل اع �ت �ب��ار
ومصلحة املواطنني.
وأضاف :ونحن نعرف مسبقا

ان اي م � ��واط � ��ن ال ي � ��رغ � ��ب ف��ي
االضرار بمصالح الكويت املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة م �س �ت �ط��ردا :واذا
صح ما ورد عن مؤسسة موديز
االئ �ت �م��ان �ي��ة ان وض � ��ع ال �ك��وي��ت
االئتماني سيتضرر ان لم تتخذ
اج� � � ��راءات س��ري �ع��ة ت �ح��ل قضية
االي � � ��رادات امل��ال �ي��ة ال �خ��اص��ة بها
وم ��ن ه �ن��ا ي��أت��ي دورن � ��ا جميعا
حكومة ومجلسا وشعبا ان نجد
ح�ل�ا ن��اج �ح��ا ال ي �ض��ر ب��ال��وط��ن
ومنصفا للمواطن.

وأردف :اج��زم ان ال�ح��ل ال��ذي
سنخرج ب��ه ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل
ان ش� ��اء ال �ل��ه س �ي �ك��ون ملصلحة
ال �ج �م �ي ��ع .م �ت��اب �ع ��ا :وأع � � ��ذر ف��ي
ن �ف��س ال ��وق ��ت أص� �ح ��اب ال �ن �ظ��رة
ال� �س ��وداء ال ��ذي ��ن ل��دي �ه��م مشكلة
م��ع ان�ف�س�ه��م ف��ي اي ق�ض�ي��ة بها
م�ص�ل�ح��ة ل�ل�ب�ل��د ف�ه��م ك��ان��وا وم��ا
زال��وا وسيستمرون ال يعجبهم
العجب الن�ه��م م��ا زال ��وا يعانون
من اقصاء الناس لهم.

مكانك ق�ي��ادي آخ��ر يكون بامكانه ان
ي� ��ؤدي ال �ع �م��ل ب �ك �ف��اءة اك �ب��ر وم ��ن ثم
ن �ح��ن ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ايضا ربطنا استمرار أي ق�ي��ادي في
م��وق �ع��ه ب��ام �ك��ان��ات��ه ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ما
ي �ج��ب ان ي�ح�ق��ق م ��ن م �ش��اري��ع ي�ك��ون
م�س��ؤوال عنها ض�م��ن خ�ط��ة امليزانية
التي حددتها الدولة.
ونحن في لجنة االولويات مكلفون
م��ن ق�ب��ل مجلس االم��ة بمتابعة عمل
ال �ح �ك��وم��ة وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل��دول��ة ورأي � �ن ��ا م��ن
خ�لال متابعتنا لالجهزة الحكومية
ان هناك قصورا من بعض القياديني
ال��ذي��ن ل��م يقوموا ب��ال��دور امل�ن��وط بهم
في الدولة فيتأخر تنفيذ املشاريع الى
فترات طويلة مما ي��ؤدي الى خسارة
الدولة مبالغ كبيرة جدا وبالتالي فان
اس�ت�م��رار ه��ذا ال�ق�ي��ادي ف��ي م��وق�ع��ه ال
فائدة منه بل يصبح عنصرا لتعويق
وت �ع �ط �ي��ل ال �ع �م��ل وم � ��ن ث ��م ي �ج��ب أن
نقول له مشكور آن االوان ان تستريح
وتترك املكان لغيرك ممن تكون لديه
امكانية افضل في شغل املكان وهذا
اج��راء صحيح يجب ان يستمر طاملا
ك� ��ان ه �ن��اك ات� �ف ��اق ع �ل��ى ان مصلحة
الكويت فوق كل اعتبار كما يطالبنا
سيدي حضرة صاحب السمو حفظه
ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ب ��ات ��اح ��ة ال � �ف� ��رص أم� ��ام
الكفاءات من ابناء الكويت وهم ولله
الحمد كثيرون.
• ق��ي��ل اي���ض���ا م���ن ق��ب��ل امل���س���ؤول�ي�ن عن
التعليم ان هناك فروعا للجامعة والتطبيقي
ف��ي ج�م�ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات ف�ه��ل ه ��ذا ال�ت��وس��ع
يحقق الهدف؟
 ان ��ا ب��اع �ت �ب��اري اك��ادي �م �ي��ا انتميال ��ى ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ان ��ا م ��ع إن �ش��اء
الجامعات الخاصة واعطائها ال��دور
امل � �ن� ��وط ب �ه ��ا خ ��اص ��ة ان � ��ه اث� �ب ��ت م��ن
خ�ل�ال ال�ج��ام�ع��ات ال �ت��ي أن�ش�ئ��ت ب��أن��ه
ق�ط��اع ن��اج��ح ف��ي ه��ذا االم ��ر ال��ى أبعد
ال�ح��دود وال��ى ابعد املستويات بل ان
دول العالم او اغلبها حتى الجامعات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ت �ع �م��ل ب� �ن� �ظ ��ام ت� �ج ��اري
وب��ال �ت��ال��ي ان� ��ا ض ��د ان ن �ك��رر ف��روع��ا
لجامعة الكويت هنا وه�ن��اك اذا كان
ف��ي امكاننا ان ننشئ جامعة اخ��رى
حكومية فلنعمل او ان نعطي للقطاع
ال �خ��اص ف��رص �ت��ه ف��ي إن �ش��اء ج��ام�ع��ة
خاصة على اس��اس االب��داع في تلبية
اح �ت �ي��اج��ات ال �س��وق وامل�ج�ت�م��ع وب�م��ا
ي�ح�ق��ق امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة وال �خ��اص��ة
ح� �ت ��ى ن �ض �م��ن االس � �ت � �م� ��راري� ��ة ل �ه��ذه
ال �ج��ام �ع��ات ب��امل �س �ت��وى امل ��أم ��ول دون
ال �ت �ك ��رار غ �ي��ر امل� �ب ��رر وغ �ي ��ر امل�م�ن�ه��ج
سواء في القطاع الحكومي او القطاع
الخاص.

نعم الوضع المالي
للكويت متين
لكن تنويع مصادر
الدخل نقطة
ضعف كبيرة
ما يتم إعداده
حاليا من وثيقة
لإلصالح هو
خطوات أولى
إلصالح شامل
لجنة الميزانيات
استطاعت خفض
المصروفات من 21
إلى  18مليارا فقط
هناك مجاالت
تصرف عليها
الحكومة بجنون
وال يستفيد منها
المواطن بأي صورة
قرارات اإلصالح
االقتصادي لن
تضر المواطن أو
المقيم

08

جدول األعمال

aldostoor

األحد  03رجب  10 . 1437أبريل 2016

مجلس األمة يناقش استجواب وزير التجارة
وتحديد تعرفة الكهرباء في جلسة الثالثاء
 22بندا أدرجت على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
التي ستعقد بعد غد الثالثاء وتضمنت بند االستجواب
المقدم من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص
لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي كما تضمنت طلبين
احدهما بشأن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب
التجاوزات والمخالفات في التعيينات االخيرة في اإلدارة
العامة للجمارك والطلب اآلخر بتشكيل لجنة تحقيق
في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود
واالوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية
وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية
والشركات التابعة لها .وفيما يلي تفاصيل جدول االعمال:
ال� � �ب� � �ن � ��د األول :ال� � �ت� � �ص � ��دي � ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
• (/1349أ) بتاريخ 2016/3/29م
• (/1349ب) تاريخ 2016/3/30م
البند الثاني :كشف األوراق والرسائل
الواردة.
البندالثالث :األسئلة
(وت �ن �ظ��ر ح �س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا ف��ي كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها ال��دور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة)
البندالرابع :االستجوابات
االس �ت �ج��واب امل��وج��ه م��ن ال�ع�ض��وي��ن
أحمد سليمان القضيبي ومبارك سالم
ال �ح��ري��ص ل��وزي��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
امل �ح��ور األول :س ��وء اس �ت �خ��دام ال��وزي��ر
سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة.
امل�ح��ور ال�ث��ان��ي :التقاعس ف��ي تفعيل
ص� �ن ��دوق رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة.
(طبقا لنص املادة ( )135من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
البند الخامس :اإلحاالت حسبما هو
وارد في الكشوف املرفقة.

ال�ب�ن��د ال� �س ��ادس :ال�ت�ق��ري��ر ال�ع�ش��رون
ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ع ��ن م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  79ل�س�ن��ة 1995م
ف ��ي ش� ��أن ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة
م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات
ال �ع��ام��ة .ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي وال �ع �ش��رون
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية عن
مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة
وحدتي الكهرباء واملاء.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي وال �ع �ش��رون للجنة
الشؤون املالية واالقتصادية بشأن:
 - 1دراسة الوضع االقتصادي وإلغاء
الدعوم.
 - 2رس� ��ال� ��ة ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي� � ��ر ال�ن�ف��ط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ب� �ش ��أن ق� � ��رار وك ��ال ��ة م��ودي��ز
ب��وض��ع التصنيف االئتماني السيادي
لدولة الكويت تحت املراجعة للنظر في
تخفيضه.
البند ال�س��اب��ع :التقرير األول للجنة
حماية األموال العامة عما أورده ديوان
امل �ح��اس �ب��ة م ��ن م�ل�اح �ظ��ات وم �خ��ال �ف��ات

الرئيس الغانم مترئسا إحدى الجلسات

بعقود األنظمة اآللية للمعلومات و التي
يتم تنفيذها بواسطة الشركة املتعهدة.
ال �ب �ن��د ال �ث ��ام ��ن :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
التقرير الخامس واألرب �ع��ون للجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رة جديدة
إل� � ��ى امل � � � ��ادة ( )180م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
( )12ل �س �ن��ة 1963م ف ��ي ش� ��أن ال�لائ �ح��ة
الداخلية ملجلس االم��ة .التقرير الثالث
للجنة ال�ش��ؤون الصحية واالجتماعية
وال� � � �ع� � � �م � � ��ل ع � � � ��ن م � � � �ش � � � ��روع ال � � �ق� � ��ان� � ��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )49لسنة  1996في شأن رعاية املعاقني.
ال�ب�ن��د ال �ت��اس��ع :إق �ت ��راح ب �ق��رار م�ق��دم
م� ��ن ب �ع ��ض األع � �ض � ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات
واملخالفات في التعيينات األخ�ي��رة في
اإلدارة العامة للجمارك.
(ف � ��ي ج �ل �س��ة 2016/3/15م ط�ل�ب��ت
الحكومة  -نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة-

 20نائبا لتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات
التعيينات في الجمارك
أدرج على جدول اعمال جلسة بعد
غ��د ال �ث�لاث��اء ط�ل��ب م��وق��ع م��ن ق�ب��ل 20
نائبا يتضمن تشكيل لجنة تحقيق
ل �ل ��وق ��وف ع �ل��ى أس� �ب ��اب ال� �ت� �ج ��اوزات
وامل�خ��ال�ف��ات ف��ي ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات األخ�ي��رة
ب��اإلدارة العامة للجمارك .وج��اء نص
ال �ط �ل��ب ك� ��اآلت� ��ي :ت �ن��ص امل � � ��ادة ()30
مكرر من املرسوم رقم  111/2015بأن
تكون االولوية في االختيار للوظائف
القيادية من ذات الجهة ويفضل االكثر
خ�ب��رة ف��ي امل�ج��ال واالك�ث��ر م�لاء م��ة مع
طبيعة ال��وظ�ي�ف��ة وان ت�ق��دم ال�ج�ه��ة 3
مرشحني لكل وظيفة قيادية تنطبق
عليهم ال�ش��روط ال ��واردة ف��ي امل��رس��وم

ان ي�ق��دم امل��رش�ح��ون ت �ص��ورا لتطوير
ال �ع �م��ل وان ي �ل��م ب��ال�ل�غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة
والحاسب اآللي وفق اختبار للقدرات
ام � � ��ام وض � � ��وح ال � �ق� ��ان� ��ون وال � �ش� ��روط
ال� � � � � � � ��واردة ف � �ي� ��ه ول � �ض � �م � ��ان ت �ح �ق �ي��ق
العدالة في االختيار وقد كانت هناك
ت � �ج � ��اوزات ف ��ي ال �ت �ع �ي�ي�ن ف ��ي االدارة
العامة للجمارك التابعة لوزير املالية
ل��ذا نرجو من املجلس املوقر املوافقة
ع�ل��ى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف
على اس�ب��اب ال�ت�ج��اوزات واملخالفات
التي اتخذها في التعيينات االخيرة
في االدارة العامة للجمارك.
م�ق��دم��و االق �ت��راح ال �ن��واب :سلطان

ج ��دع ��ان ال �ش �م��ري ود .اح �م ��د م�ط�ي��ع
العازمي ومحمد طنا وماجد موسى
املطيري وح�م��دان سالم العازمي ود.
م�ن�ص��ور ف��ال��ح ال�ظ�ف�ي��ري ود .يوسف
س � �ي ��د ال � ��زل � ��زل � ��ة وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ي ��وس ��ف
امل �ع �ي��وف وس �ع��ود ن�ش�م��ي ال�ح��ري�ج��ي
وف � � ��ارس س �ع��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ود .خ�ل�ي��ل
عبدالله علي وسعدون حماد العتيبي
ود .عبدالله محمد الطريجي ومبارك
سالم الحريص وصالح أحمد عاشور
وع �ب��دال �ل��ه اب��راه �ي��م ال�ت�م�ي�م��ي وط�ل�ال
سعد الجالل وفيصل محمد الكندري
وع�ب��دال�ل��ه م ��رزوق ال�ع��دوان��ي ومحمد
ناصر البراك.

ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر امل��وض��وع آن ��ف ال��ذك��ر مل��دة
أسبوعني فأجيب إلى طلبها)
اقتراح بقرار مقدم من بعض األعضاء
بتشكيل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف��ي امل�خ��ال�ف��ات
وال �ت �ج��اوزات ف��ي امل �ش��روع��ات وال�ع�ق��ود
واألوام � � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وامل �ش ��اري ��ع ال�ت��ي
عليها شبهات مالية وك��ذل��ك الترقيات
املخالفة في مؤسسة البترول الوطنية
والشركات التابعة لها (ع��دد أعضائها
خمسة ومدتها ستة أشهر ).
(ف � ��ي ج �ل �س��ة 2016/3/15م ط�ل�ب��ت
الحكومة -نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة-
ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر امل��وض��وع آن ��ف ال��ذك��ر مل��دة
أسبوعني فأجيب إلى طلبها)
ال �ب �ن��د ال� �ع ��اش ��ر :ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس
ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ع��ن ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
2015/2014م ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ن ��ص امل � ��ادة
ال �ع��اش��رة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ( )60لسنة
1986م ب �ش��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالج � �ت � �م ��اع ��ي وامل� � � � ��ادة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م��ن
القانون رقم ( )119لسنة 2014م بإصدار

الخطة السنوية 2015/2014م.
التقرير السابع للجنة الشؤون املالية
واالقتصادية عن تقرير ديوان املحاسبة
ال�خ��اص بتقييم ك�ف��اءة وفاعلية النظم
التشغيلية للهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة –
الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
ال � �ت � �ق � ��ري � ��ر األول ل � �ل � �ج � �ن ��ة ح � �ق ��وق
اإلن�س��ان ع��ن زي��ارة اللجنة للمؤسسات
اإلصالحية.
العودة للبند الثامن :تقارير اللجان
ع ��ن امل ��راس� �ي ��م ب� �ق ��وان�ي�ن وامل� �ش ��روع ��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة ش��ؤون التعليم
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واإلرش� � � � ��اد وامل � � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ف � ��ي ش � � ��أن االق � �ت� ��راح�ي��ن
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م ( )4لسنة 2012م ف��ي ش��أن جامعة
جابر األحمد.
(في جلسة  2015/6/17قرر املجلس
إع��ادة التقرير إل��ى اللجنة مع احتفاظه
ب � � � � � ��دوره ف � � ��ي ج � � � � ��دول األع � � � �م � � ��ال ح �ت��ى
دور االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل) ال �ت �ق��ري��ر ال��راب��ع
وال �ث �م��ان��ون ل�ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن م�ن��ع ال�ت�ع��ام��ل
التجاري وقت صالة الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االقتراح
بقانون بشأن التشجيع على حفظ
القرآن الكريم.
 - 2االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االق�ت��راح بقانون في ش��أن حفظة
القرآن الكريم.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
االقتراحني بقانونني في شأن إنشاء

م�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر واالق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
إن �ش ��اء م�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة
األح �م ��دي واالق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح
األحمد.
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون
املالية واالقتصادية عن مشروع القانون
ب��اإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من املال
االحتياطي العام.
البند الحادي عشر :طلبات املناقشة
وكتب الحكومة.
أ -ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع �ض��اء ب�ش��أن التعيينات والترقيات
ال �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة في
الفترة التي عاصرت االستجواب املقدم
من النائب د .عبدالله محمد الطريجي
الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه
وتبادل الرأي بصدده.
ب  -ك � �ت� ��اب ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء وزي��ر التجارة والصناعة مرفق
به تقرير الرد على التوصيات الخاصة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
د .عبدالله محمد الطريجي.
ج  -ك�ت��اب وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
بشأن التعيينات والترقيات أو التنقالت
خ�ل��ال ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة م �ب��اش��رة ع�ل��ى
إس�ت�ق��ال��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د.
عبداملحسن مدعج املدعج.
د -ك �ت��اب وزي� ��ر ال�ن�ف��ط وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة بشأن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات أو ال �ت �ن �ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
ال�س��اب�ق��ة م �ب��اش��رة ع�ل��ى اس�ت�ق��ال��ة ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ووزي ��ر التجارة
والصناعة السابق.
ال�ب�ن��د ال�ث��ان��ي ع �ش��ر :م��ا يستجد من
األعمال.

 ..و 18نائبا يطلبون التحقيق في مخالفات
عقود «البترول»
أدرج على جدول اعمال جلسة بعد
غد الثالثاء طلب موقع من  18نائبا
بتشكيل لجنة تحقيق في املخالفات
والتجاوزات في املشروعات والعقود
واالوام� � � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وامل� �ش ��اري ��ع
ال �ت��ي ع�ل�ي�ه��ا ش�ب�ه��ات م��ال�ي��ة وك��ذل��ك
ال� �ت ��رق� �ي ��ات امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف� ��ي م��ؤس �س��ة
البترول الوطنية والشركات التابعة
لها ،ونص الطلب على ما يأتي:
ب�ن��اء ع�ل��ى م��ا أث�ي��ر م��ن مالحظات
ح ��ول ال��رس��ال��ة ال � � ��واردة م ��ن ال��زم�ي��ل
ال � �ن � ��ائ � ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري ح� ��ول
م�خ��ال�ف��ات م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول وع�ل��ى
ال��رس��ال��ة ال � � ��واردة م ��ن رئ �ي��س لجنة

امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
وال �ت��ي ب�ي�ن ف�ي�ه��ا ع �ش��رة م��واض��ع لم
ت �ق��م م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ب ��ال ��رد على
م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة فنتقدم
نحن امل��وق�ع�ين ادن ��اه بتشكيل لجنة
ت�ح�ق�ي��ق م �ك��ون��ة م ��ن خ�م�س��ة اع �ض��اء
للتحقيق في املخالفات والتجاوزات
ف��ي امل �ش ��روع ��ات وال �ع �ق��ود واالوام � ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي عليها
ش �ب �ه ��ات م ��ال �ي ��ة وك� ��ذل� ��ك ال �ت��رق �ي��ات
امل � �خ ��ال � �ف ��ة ف � ��ي م ��ؤس � �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول
الوطنية والشركات التابعة لها على
ان ت�ق��دم ت�ق��ري��ره��ا خ�ل�ال س�ت��ة اشهر
ملجلس االمة.

مقدمو االق �ت��راح ال �ن��واب :عبدالله
ي ��وس ��ف امل� �ع� �ي ��وف وف �ي �ص ��ل م�ح�م��د
ال�ك�ن��دري وس�ع��ود نشمي الحريجي
ومحمد طنا وماجد موسى املطيري
ود .اح�م��د مطيع ال�ع��ازم��ي وسلطان
ج ��دع ��ان ال �ش �م��ري وس� �ع ��دون ح�م��اد
العتيبي ود .عبدالله محمد الطريجي
وف � � � ��ارس س� �ع ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي وح� �م ��ود
م �ح �م��د ال� �ح� �م ��دان ود .ع �ب��دال��رح �م��ن
ص��ال��ح ال �ج �ي��ران ود .م �ح �م��د ه ��ادي
الحويلة وعبدالله ابراهيم التميمي
ود .ي ��وس ��ف س �ي ��د ال ��زل ��زل ��ة وح �م��د
سيف الهرشاني وطالل سعد الجالل
ود .منصور فالح الطفيري.
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عقدت اجتماعين بحضور ممثلين عن وزارة المالية

المالية ترفض زيادة رسوم السلع والخدمات
لشبهات عدم الدستورية
انتهت اللجنة املالية الى عدم
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  79ل �س �ن��ة  1995ف ��ي ش��أن
الرسوم والتكاليف املالية مقابل
االن �ت� �ف ��اع ب ��امل ��راف ��ق وال �خ��دم��ات
العامة.
وق� � � ��د ع� � �ق � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل� �ه ��ذا
ال � �غ� ��رض اج� �ت� �م ��اع�ي�ن ب �ح �ض��ور
ممثلني عن وزارة املالية وشركة
ارنست ويونغ وجاء في التقرير:
اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م �ش��روع
ال�ق��ان��ون امل�ق��دم اليها وتبني لها
انه يتضمن تعديل املادة االولى
من القانون الحالي بحيث يجوز
زيادة الرسوم والتكاليف املالية
ال��واج��ب اداؤه ��ا مقابل االنتفاع
باملرافق والخدمات العامة التي
تقدمها الدولة بقرار من مجلس
الوزراء بحيث يقرر لكل رسم او
تكليف م��ال��ي ال��زي��ادة املناسبة
كما يتضمن قراره تحديد فئات
الذين ستشملهم هذه الزيادة.
ك� �م ��ا اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال ��ى
رأي ال�ح�ك��وم��ة ممثلة ف��ي وزارة
امل��ال �ي��ة وال� ��ذي اوض �ح��ت ف�ي��ه ان
ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي رق��م 1995/79
ن��ص ف��ي م��ادت��ه االول ��ى على انه
ال ي� �ج ��وز اال ب� �ق ��ان ��ون ان ت��زي��د
ال� � ��رس� � ��وم وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف امل ��ال� �ي ��ة
ال��واج��ب اداؤه ��ا مقابل االنتفاع
باملرافق والخدمات العامة التي
تقدمها الدولة على قيمتها في
 31ديسمبر .1994

لقطة من اجتماع سابق للجنة املالية

ووف �ق��ا ل �ن��ص امل � ��ادة ال�س��اب�ق��ة
ومع تطبيق احكامها اصبح من
امل�س�ت�ح�ي��ل زي � ��ادة اي رس ��م الي
خدمة تقدمها الدولة وحتى ولو
ك��ان��ت بسيطة وم �ح��دودة حيث
ان �ه��ا ت �ج��اوزت ال �ه��دف وشملت
ال�ع��دي��د م��ن ال��رس��وم والتكاليف
املالية مقابل االن�ت�ف��اع باملرافق
وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي يتعني
ال �ن �ظ��ر ف�ي�ه��ا ب�ص�ف��ة دوري� ��ة بما
ي �ت �ن ��اس ��ب م� ��ع ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا وب �م��ا
ي � �س � �م ��ح ب� �ت� �ح� �س�ي�ن ن ��وع �ي �ت �ه ��ا
واالرتقاء بمستواها االم��ر الذي
يستوجب تعديل هذه املادة بما
ي�س�م��ح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض ال��رس��وم
والتكاليف املالية.
رأي اللجنة:
وبعد ان اطلعت اللجنة على
م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون واس �ت �م �ع��ت

ل��وج�ه��ة ن�ظ��ر ال�ح�ك��وم��ة رأت ان��ه
م ��ن امل� �ن ��اس ��ب دراس � � ��ة امل� �ش ��روع
دراس��ة متأنية مل��ا ينطوي عليه
م� ��ن اط �ل ��اق ي� ��د ال �ح �ك ��وم ��ة ع�ل��ى
ت� �ع ��دي ��ل ك� ��اف� ��ة ان � � � ��واع ال� ��رس� ��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة األم� ��ر ال ��ذي
ي�ث�ي��ر ش �ب �ه��ات ع ��دم دس�ت��وري�ت��ه
خاصة انه قد سبق ان استردت
الحكومة مشروع قانون بتعديل
ب�ع��ض اح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ك��ان
قد احيل الى اللجنة بتاريخ 14
ي�ن��اي��ر1997م وعليه رأت اللجنة
ض��رورة ارس��ال كتاب ال��ى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
الس � � �ت � � �ط �ل ��اع وج � � �ه� � ��ة ن� �ظ ��ره ��ا
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف��ي م ��دى دس �ت��وري��ة
هذا املشروع.
وق � � ��د اط� �ل� �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
كتاب لجنة الشؤون التشريعية

وال� � � �ق � � ��ان � � ��ون� � � �ي � � ��ة امل � � � � � � � � ��ؤرخ ف ��ي
2016/1/26م بشأن ال��رأي ال��ذي
ت��وص �ل��ت ال �ي��ه ف ��ي ه� ��ذا ال �ص��دد
وذل� � ��ك ف� ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا امل �ن �ع �ق��د
بتاريخ  2016/1/24حيث انتهت
الى وجود شبهة عدم دستورية
ه � ��ذا امل � �ش� ��روع مل �خ��ال �ف �ت��ه ل�ن��ص
املادتني  50و 134من الدستور.
 ف ��امل ��ادة  134م ��ن ال��دس �ت��ورت � ��ؤك � ��د ع � �ل� ��ي ح � �م� ��اي� ��ة امل � ��واط � ��ن
م� ��ن اح� �ت� �م ��ال ت �ع �س��ف ال �س �ل �ط��ة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ف� � ��ي ش� � � ��أن ف� ��رض
ال�ض��رائ��ب وال��رس��وم والتكاليف
او ال�ت�ع��دي��ل عليها ح�ي��ث نصت
على ان «انشاء الضرائب العامة
وتعديلها والغاؤها ال يكون اال
بقانون وال يعفى أحد من ادائها
كلها او بعضها في غير االحوال
امل �ب �ي �ن��ة ب ��ال� �ق ��ان ��ون ،وال ي �ج��وز

تكليف اح��د ب ��أداء غ�ي��ر ذل��ك من
ال�ض��رائ��ب وال��رس��وم والتكاليف
اال في حدود القانون».
 ان هذه الحماية الدستوريةمحصورة دستوريا في السلطة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وه � ��و اخ �ت �ص��اص
غير قابل للتفويض وذلك طبقا
ل�ل�م��ادة  50م��ن ال��دس �ت��ور وال�ت��ي
ال ت� �ج� �ي ��ز ألي س� �ل� �ط ��ة ال � �ن� ��زول
ع��ن ك��ل او ب �ع��ض اخ�ت�ص��اص�ه��ا
املنصوص عليها في الدستور.
وك� ��ان م �ش��روع ال �ح �ك��وم��ة عن
مشروع القانون بتعديل بعض
احكام القانون رقم  79لسنة 1995
ف ��ي ش� ��أن ال� ��رس� ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف
املالية مقابل االن�ت�ف��اع باملرافق
والخدمات العامة يتضمن املواد
التالية:
(مادة اولى)
ي�س�ت�ب��دل ب�ن��ص امل ��ادة االول��ى
م��ن القانون رق��م  79لسنة 1995
املشار اليه النص التالي« :يجوز
زيادة الرسوم والتكاليف املالية
ال��واج��ب اداؤه ��ا مقابل االنتفاع
باملرافق والخدمات العامة التي
ت �ق��دم �ه��ا ال ��دول ��ة وي� �ك ��ون ت�ق��ري��ر
ال ��زي ��ادة ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ك��ل رس ��م او
ت �ك �ل �ي��ف م ��ال ��ي وت� �ح ��دي ��د ف �ئ��ات
الذين تشملهم الزيادة بقرار من
مجلس الوزراء».

المشروع يطلق
يد الحكومة
في تعديل
أنواع الرسوم
والتكاليف المالية
المشروع تضمن
جواز زيادة الرسوم
المالية مقابل
االنتفاع بالمرافق
والخدمات
اللجنة المالية
طالبت بدراسة
متأنية للمشروع

 4رسائل واردة أدرجت على جلسة الثالثاء
 4رس ��ائ ��ل واردة أدرج � ��ت على
ج� � � ��دول اع� � �م � ��ال ج� �ل� �س ��ة ب� �ع ��د غ��د
الثالثاء وتضمنت ما يلي:
 ت� �ق ��ري ��ر االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ع��ناجتماعات لجان املجلس الدائمة
واملؤقتة خ�لال الفترة من  1يناير
ح�ت��ى  31م ��ارس  .2016وي��ذك��ر ان
ال �ل �ج ��ان ق ��د ع� �ق ��دت  30اج �ت �م��اع��ا
خالل اشهر يناير وفبراير ومارس
وكانت لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي اك �ث ��ر ال �ل �ج��ان ان �ع �ق��ادا
ب� �ع ��دد  25اج �ت �م��اع��ا ع ��ن ال �ث�لاث��ة
اشهر املذكورة منها  9اجتماعات
خ�ل�ال ش�ه��ر ي�ن��اي��ر و 6اج�ت�م��اع��ات

خالل شهر فبراير و 10اجتماعات
خ �ل��ال ش� �ه ��ر م � � ��ارس ف� ��ي ح�ي��ن ل��م
تعقد لجنتا تنمية املوارد البشرية
وال �ل �ج �ن ��ة امل �ش �ت��رك ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية واملالية أي اجتماعات
خالل االشهر الثالثة.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ح �ن��ةاالول � ��وي � ��ات ي �ط �ل��ب ال� �ع ��رض ع�ل��ى
امل� �ج� �ل ��س ل �ل �ط �ل��ب م � ��ن ال �ح �ك��وم��ة
االس � � � ��راع ف� ��ي ال � � ��رد ع� �ل ��ى ط �ل �ب��ات
ال � �ل � �ج ��ان ف �ي �م ��ا ي� �خ ��ص م �ش ��اري ��ع
ال �ق��وان�ين امل �ع��روض��ة ع�ل�ي�ه��ا حتى
ت�ت�م�ك��ن م ��ن ان �ج ��از ت �ق��اري��ره��ا في
ش��أن �ه��ا واح��ال �ت �ه��ا ال� ��ى امل �ج �ل��س.

وتضمنت الرسالة رد رئيس لجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
ال � �ن� ��ائ� ��ب م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص ع��ن
االول� � ��وي� � ��ات ال� �ت ��ي ت� ��م اس �ت �ع �ج��ال
ال� �ل� �ج� �ن ��ة إلن� � �ج � ��ازه � ��ا وت � �ش � �م� ��ل 7
م �ش��روع��ات واق� �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
وأفاد الحريص بأن املسؤولية في
التأخير تقع على عاتق الحكومة
وال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ال �ت��ي طلبت
ال�ت��أخ��ر ف��ي تلك امل�ش��روع��ات لحني
ال��رد على اللجنة وتلك األول��وي��ات
هي:
 - 1ت �ع��دي��ل امل� ��رس� ��وم ب �ق��ان��ون
رق ��م  5ل�س�ن��ة  1959ب �ش��أن ق��ان��ون

التسجيل العقاري.
 - 2م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش��أن
إنشاء هيئة الفتوى والتشريع.
 - 3مرسوم بقانون رقم  23لسنة
 1990بشأن تنظيم القضاء.
 - 4االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت� �ن� �ظ� �ي ��م االض � � � � � � ��راب ع� � ��ن ال� �ع� �م ��ل
للعاملني ف��ي القطاعني الحكومي
والخاص.
 - 5االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
تجريم الجماعات اإلرهابية.
 - 6االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة (س� �ح ��ب
ال�ج�ن�س�ي��ة إذا اس�ت��دع��ت املصلحة

العامة).
أم ��ا االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
العالج بالخارج فقد اسقط بسبب
وف��اة مقدمه ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
ال �ف �ض��ل ول ��م ي �ت�ب�ن أي ع �ض��و آخ��ر
َ
ذلك املقترح.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا م��ن امل �ج �ل��س تكليف
وزي� � � � ��ر امل � ��ال � �ي � ��ة ت� � ��زوي� � ��د ال �ل �ج �ن��ة
ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال � �ت� ��ي ط �ل �ب �ت �ه��ا ع��ن
ال�ق�س��ائ��م ال �ت��ي ل��م ي�ت��م ف��ي شأنها
تسديد ال��رس��وم امل �ق��ررة بالقانون
رقم .1994/50

 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالموال العامة يطلب فيها العرض
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ل�ل�ت��وص�ي��ة ب��إي�ق��اف
بيع ال�ش��رك��ات التي تمتلك الدولة
اك � �ث� ��ر م � ��ن  ٪50م � ��ن رأس� �م ��ال� �ه ��ا
ال� � ��ى ان ي� �ض ��ع م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
الضوابط التي تكفل حماية امل��ال
ال�ع��ام وتحقق ال�ع��دال��ة والشفافية
واملساواة في عملية البيع.
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أرباح النفط  1.488مليار عن السنة المالية 2014/2013

 34.8مليارا أرباح مؤسسة البترول
وترحيل الصافي إلى االحتياطي العام
أحالت الحكومة
الى مجلس األمة 3
مشروعات بقوانين هي:
مشروع قانون باعتماد
الحساب الختامي
لمؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها
التابعة عن السنة
المالية 2014/2013
ومشروع قانون
باعتماد الحساب الختامي
لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية عن السنة
المالية 2014/2013
ومشروع قانون
باعتماد الحساب الختامي
لبيت الزكاة عن السنة
المالية 2014/2013
وجاءت التفاصيل لتلك
المشروعات على النحو
التالي:

ديوان المحاسبة
يحيل على المجلس
 3تقارير جديدة

حضور حكومي خالل الجلسة السابقة

الحساب الختامي لمؤسسة
البترول الكويتية
م� � ��ادة اول � � ��ى :ي �ع �ت �م��د ال �ح �س��اب
ال � �خ � �ت � ��ام � ��ي مل � ��ؤس � �س � ��ة ال � �ب � �ت � ��رول
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة
املالية  2014/2013وفقا ملا يلي:
أ -ب � �ل � �غ� ��ت االي� � � � � � � � � ��رادات م �ب �ل��غ
 34.841.949.000د .ك (فقط اربعة
وثالثون مليارا وثمانمائة وواحد
وارب � � �ع� � ��ون م �ل �ي��ون��ا وت �س �ع �م��ائ��ة
وارب � �ع� ��ون دي� �ن ��ار ال� ��ف ك��وي �ت��ي ال
غير) وذلك حسب الجدول رقم ()2
املرفق بهذا القانون.
ب  -ب �ل �غ��ت امل� �ص ��روف ��ات م�ب�ل��غ
 33.353.765.000د.ك (ف�ق��ط ثالثة
وثالثون مليارا وثالثمائة وثالثة
وخ� �م� �س ��ون م �ل �ي��ون��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة
وخ� �م� �س ��ة وس� � �ت � ��ون أل � � ��ف دي� �ن ��ار
ك� ��وي � �ت� ��ي الغ � � �ي� � ��ر) وذل� � � � ��ك ح �س��ب
ال� � �ج � ��دول رق� � ��م ( )2امل� ��رف� ��ق ل �ه��ذا
القانون.
م � � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ت � � ��ؤول االرب � � ��اح
ال�ص��اف�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة وش��رك��ات�ه��ا
ال� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ع � � ��ن ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2014/2013وقدرها 1.488.184.000
د.ك (فقط مليار واربعمائة وثمانية
وث �م��ان��ون م�ل�ي��ون��ا وم��ائ��ة وارب �ع��ة
وث � �م� ��ان� ��ون ال� � ��ف دي� � �ن � ��ار ك��وي �ت��ي
ال غ� �ي ��ر) ال � ��ى االح �ت �ي ��اط ��ي ال �ع��ام
ل�ل�م��ؤس�س��ة وذل ��ك ح�س��ب ال �ج��دول
رقم ( )3املرفق بهذا القانون.
الحساب الختامي لمعهد
الكويت لألبحاث العلمية
م � � � � ��ادة اول � � � � � ��ى :ب � �ل� ��غ اج � �م� ��ال� ��ي
االي� � � � ��رادات ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
ملعهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية

ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013مبلغ
 8.565.177د.ك (فقط ثمانية ماليني
وخمسمائة وخمسة وستون الفا
وم��ائ��ة وس�ب�ع��ة وس �ب �ع��ون دي �ن��ارا
ال غ �ي��ر) وذل� ��ك ح�س�ب�م��ا ه ��و وارد
ف��ي ج ��دول ح ��رف (أ) امل��رف��ق ب�ه��ذا
القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ان� � �ي � ��ة :ب � �ل� ��غ اج� �م ��ال ��ي
امل �ص��روف��ات ب��ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي
مل�ع�ه��د ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2214/2013مبلغ
 66.580.852د.ك (فقط ستة وستون
مليونا وخمسمائة وثمانون الفا
وث� �م ��ان� �م ��ائ ��ة واث� � �ن � ��ان وخ �م �س��ون
دي �ن��ارا ال غ�ي��ر) وذل��ك حسبما هو
وارد ف��ي ج��دول ح��رف (ب) املرفق
بهذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ال � �ث � ��ة :ب � �ل� ��غ اج� �م ��ال ��ي
ال �ت �م��وي��ل م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال� � ��وزارات
واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 الحسابات العامة) للسنة املالية 2014/2013ل�ل�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ملعهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
مبلغ  58.015.675د.ك (فقط ثمانية
وخ�م�س��ون مليونا وخمسة عشر
الفا وستمائة وخمسة وسبعون
دي�ن��ارا ال غير) وذل��ك حسبما هو
وارد ف��ي ج��دول ح��رف (ج) املرفق
بهذا القانون.
الحساب الختامي لبيت الزكاة
مادة اولى :بلغ اجمالي االيرادات
بالحساب الختامي لبيت ال��زك��اة
للسنة امل��ال �ي��ة  2014/2013مبلغ
 97.529د .ك (فقط سبعة وتسعون
الفا وخمسمائة وتسعة وعشرون
دينارا ال غير) وذلك حسب ما هو

وارد ف��ي ج ��دول ح ��رف (أ) امل��رف��ق
بهذا القانون.
م � � � � ��ادة ث � ��ان� � �ي � ��ة :ب � �ل� ��غ اج � �م ��ال� ��ي
امل �ص ��روف ��ات ب��ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل � �ب � �ي� ��ت ال� � � ��زك� � � ��اة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2014/2013مبلغ  18.684.171د.ك
(فقط ثمانية عشر مليونا وستمائة
واربعة وثمانون الفا ومائة وواحد
وس� �ب� �ع ��ون دي � �ن� ��ارا ال غ� �ي ��ر) وذل ��ك
حسبما ه��و وارد ف��ي ج��دول حرف
(ب) املرفق بهذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ال � �ث � ��ة :ب � �ل� ��غ اج� �م ��ال ��ي
ال �ت �م��وي��ل م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال� � ��وزارات
واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 الحسابات العامة) للسنة املالية 2014/2013ل�ل�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل�ب�ي��ت ال ��زك ��اة م�ب�ل��غ 18.586.642
د.ك (ف �ق��ط ث�م��ان�ي��ة ع �ش��ر م�ل�ي��ون��ا
وخمسمائة وستة وثمانون الفا
وستمائة واثنان واربعون دينارا
ال غ �ي��ر) وذل� ��ك ح�س�ب�م��ا ه��و وارد
ف��ي ج��دول ح��رف (ج) امل��رف��ق بهذا
القانون.
مادة رابعة :خصص لبيت الزكاة
مبلغ  1.500.000د.ك (فقط مليون
وخ �م �س �م��ائ��ة ال ��ف دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي)
إعانة سنوية من ميزانية الوزارات
واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 الحسابات العامة) للسنة املالية.2014/2013

أح� � � � ��ال دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ع �ل��ى م �ج �ل��س األم � ��ة  3ت �ق��اري��ر
حديثة أعدها بموجب فحصه
ومراجعته للجهات املشمولة
ب��رق��اب �ت��ه وت �ل��ك ال �ت �ق��اري��ر هي
كالتالي:
ال�ت�ق��ري��ر االول ب��امل�لاح�ظ��ات
ال � � �ت� � ��ي أس � � �ف� � ��ر ع � �ن � �ه� ��ا ف �ح��ص
ال ��دي ��وان الس�ت�ث�م��ار املجموعة
االس � � �ت � � �ث � � �م� � ��اري� � ��ة ال� � �ع� � �ق � ��اري � ��ة
الكويتية في شركة نظم تحليل
وض � �ب� ��ط امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ع ��امل �ي ��ة
بممكلة البحرين (بروجاكس
العاملية).
ورد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة مرفقا به
ت�ق��ري��ر لجنة تقصي الحقائق
بشأنه.
التقرير الثاني باملالحظات

ال� � �ت � ��ي ش � ��اب � ��ت ط� � � ��رح وإب� � � � ��رام
ع �ق��د إن �ش��اء م �ش��روع ت��رف�ي�ه��ي
وم� � �ط � ��اع � ��م ف � � ��ي م� � ��وق� � ��ع ال � �ت ��ل
ال �س �ي��اح��ي ب� �ش ��ارع ال �ب�لاج��ات
(شوبيز سابقا).
ورد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة مرفقا به
ت�ق��ري��ر لجنة تقصي الحقائق
بشأنها.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ف� ��ي ش ��أن
ع �ق��د ات �ف��اق �ي��ة ت �ق��اي��ل وت�س��وي��ة
م��دي��ون �ي��ة ال �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال �ق ��اب �ض ��ة ل �ص��ال��ح
الشركة الكويتية لالستثمار.
ورد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة مرفقا به
ت�ق��ري��ر لجنة تقصي الحقائق
بشأنها.

شكوى واحدة

لقطة من اجتماع سابق للجنة العرائض والشكاوى

ت� �ض� �م ��ن ك� �ش ��ف ال� �ع ��رائ ��ض
وال� �ش� �ك ��اوى ال � � � ��واردة مل�ج�ل��س
االم� � � � � � ��ة ف� � � ��ي ج � �ل � �س � �ت� ��ه ال � �ت� ��ي
ستعقد ي ��وم ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق
 2016/4/12ش� �ك ��وى واح� ��دة
وهي:
شكوى رقم ( )280مقدمة من

مواطن يعمل في إدارة املالحة
ال �ج��وي��ة ي�ت�ظ�ل��م م��ن ع ��دم نقله
ال ��ى ادارة اخ ��رى ل �ع��دم ق��درت��ه
على العمل فيها.
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يلزم صدور القانون بشكل نهائي موافقة  42نائبا بما يعادل ثلثي أعضاء المجلس

الحكومة ترد «التحقيقات»:
شابه عوار دستوري وخلل قانوني
أحالت الحكومة إلى
مجلس االمة المرسوم
رقم  91لسنة  2016برد
مقترح قانون في شأن
تعديل قانون االدارة
العامة للتحقيقات الذي
اقره مجلس االمة في
جلسة  1مارس الماضي
والذي كان يستهدف
مساواة أعضاء االدارة
العامة للتحقيقات
بنظرائهم بالنيابة العامة
من مكافآت ومميزات
مالية او عينية أخرى
اثناء الخدمة او عند
انتهائها وارجعت ذلك
إلى ان المقترح شابه عوار
دستوري وخلل قانوني
يلزم العادة اقرار هذا
القانون بشكل نهائي
موافقة ثلثي اعضاء
المجلس البالغ عددهم
 63عضوا اي  42صوتا
ويذكر ان المجلس اقر
هذا القانون بموافقة
 40عضوا وعدم موافقة
 13من اجمالي  53الحضور
فيما غاب عن التصويت 10
اعضاء وقد احال رئيس
مجلس االمة مرزوق
الغانم مرسوم الرد إلى
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية
وقد جاء فيه:

المقترح يتدخل
في سلطات القضاء
ويغل يد وزير
الداخلية
النيابة العامة جزء
متمم ومكمل
للسلطة القضائية
والتحقيقات فرع
من فروع السلطة
التنفيذية

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

ان مجلس االمة قد نظر بجلسته
امل� �ن� �ع� �ق ��دة ي� � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء امل� ��واف� ��ق
 2016/3/1التقرير املقدم من لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ق��دم م��ن بعض
اعضاء مجلس االمة بتعديل بعض
اح�ك��ام القانون رق��م  53لسنة 2001
في شأن االدارة العامة للتحقيقات
ب��وزارة الداخلية حيث تنص امل��ادة
االول � ��ى م ��ن ه� ��ذا االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
على ان :يستبدل بنص املادة  10من
القانون رق��م  53لسنة  2001املشار
اليه النص اآلتي:
تصدر بمرسوم مرتبات وبدالت
وع� �ل ��اوات اع� �ض ��اء االدارة ال �ع��ام��ة
للتحقيقات وامل��دد البينية الالزمة
كحد ادن��ى للبقاء ف��ي ال��درج��ة على
النحو امل�ق��رر لنظرائهم م��ن اعضاء
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة امل�ط�ب��ق ف��ي شأنهم
اح�ك��ام القانون رق��م  23لسنة 1990
ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق �ض��اء وي� �س ��ري عليهم
م��ا ي�س��ري ع�ل��ى ن�ظ��رائ�ه��م بالنيابة
العامة من مكافآت ومميزات مالية
او ع�ي�ن�ي��ة اخ ��رى اث �ن��اء ال �خ��دم��ة او
عند انتهائها س��واء ك��ان مصدرها
القانون او اللوائح او القرارات.
وال ي �ج��ور ن �ق��ل او ن ��دب اع �ض��اء
االدارة العامة للتحقيقات ال��ى غير
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� � � ��واردة ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
واستثناء من ذل��ك يجوز بقرار من
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ن��دب ع�ض��و االدارة
العامة للتحقيقات للقيام بأعمال
وظ �ي �ف �ي��ة ق ��ان ��ون �ي ��ة اخ� � ��رى مل � ��دة ال
ت �ج��اوز س �ن��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د م��رة
واحدة.
وم ��ن ح �ي��ث ان م�ج�ل��س االم� ��ة قد
واف� � ��ق ف� ��ي ج �ل �س �ت��ه امل �ن �ع �ق ��دة ي ��وم

ال� �ث�ل�اث ��اء امل� ��واف� ��ق  2016/3/1ف��ي
املداولة األولى على االقتراح بقانون
ال� �س ��ال ��ف ذك � � ��ره ح �س �ب �م��ا ورد م��ن
اللجنة كما واف��ق عليه في املداولة
الثانية التي تمت في الجلسة ذاتها.
ومل��ا ك��ان ه��ذا امل�ش��روع بالقانون
ت� �ش ��وب ��ه امل �ل�اح � �ظ ��ات ال ��دس� �ت ��وري ��ة
والقانونية والعملية التالية:
 ت �ن��ص امل� ��ادة  50م��ن ال��دس �ت��ورع �ل��ى ان ي� �ق ��وم ن� �ظ ��ام ال �ح �ك��م ع�ل��ى
اساس فصل السلطات مع تعاونها
وف �ق��ا الح �ك��ام ال��دس �ت��ور وال ي�ج��وز
ألي سلطة منها ال �ن��زول ع��ن ك��ل او
ب� �ع ��ض اخ �ت �ص ��اص �ه ��ا امل �ن �ص��وص
عليها في هذا الدستور.
وت �ن��ص امل � ��ادة  52م��ن ال��دس �ت��ور
على ان السلطة التنفيذية يتوالها
االم �ي��ر وم�ج�ل��س ال � ��وزراء وال � ��وزراء
على النحو املبني بالدستور.
وت�ن��ص امل ��ادة  167م��ن الدستور
ع� �ل ��ى ان ت� �ت ��ول ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
ال��دع��وى العمومية ب��اس��م املجتمع
وت � � �ش� � ��رف ع � �ل� ��ى ش� � � � ��ؤون ال �ض �ب ��ط
ال �ق �ض ��ائ ��ي وت �س �ه ��ر ع �ل ��ى ت�ط�ب�ي��ق
القوانني الجزائية ومالحقة املذنبني
وت�ن�ف�ي��ذ االح� �ك ��ام وي��رت��ب ال �ق��ان��ون
ه��ذه الهيئة وينظم اختصاصاتها
وي� � �ع �ي��ن ال� � � �ش � � ��روط وال � �ض � �م� ��ان� ��ات
الخاصة بمن يولون وظائفها.
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات
االم � � � ��ن ال � � �ع � ��ام ب � �ت� ��ول� ��ي ال � ��دع � ��اوى
العمومية ف��ي املجتمع على سبيل
االس�ت�ث�ن��اء ووف �ق��ا ل�ل�اوص��اف التي
يبينها القانون.
وت� � �ن � ��ص امل� � � � � ��ادة  9م� � ��ن ق� ��ان� ��ون
االج � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ�ي��ة
ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  17لسنة

 1960على ان تتولى النيابة العامة
سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء
في الجنايات.
وي � � �ت� � ��ول� � ��ى س � �ل � �ط� ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق
وال� �ت� �ص ��رف واالدع� � � � ��اء ف� ��ي ال �ج �ن��ح
محققون يعينون لهذا الغرض في
دائرة الشرطة واالمن العامة وتثبت
صفة املحقق ايضا لضباط الشرطة
ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ن �ه��م ال �ن �ظ ��ام ال��داخ �ل��ي
املنصوص عليها في املادة .38
وتنص امل��ادة  1م��ن القانون رقم
 53ل �س �ن��ة  2001ف ��ي ش� ��أن االدارة
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
على ان م��ع ع��دم االخ�ل�ال باالحكام
امل �ق ��ررة ف��ي اي ق��ان��ون آخ ��ر تتولى
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات ب��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة االخ �ت �ص��اص��ات امل �ق��ررة
ل �ه��ا ط�ب�ق��ا الح �ك��ام امل � ��ادة ال�ت��اس�ع��ة
م��ن ق��ان��ون االج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
الجزائية.
وتنص امل��ادة  4من ذات القانون
ع �ل��ى ان ي� �ك ��ون ت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر ع��ام
التحقيقات ون��واب��ه ب�م��رس��وم بناء
على ع��رض وزي��ر الداخلية ويكون
تعيني باقي اع�ض��اء االدارة العامة
للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية
بناء على عرض مدير التحقيقات.
وم � � ��ن ح � �ي� ��ث ان � � ��ه ي� �س� �ت� �ف ��اد م��ن
النصوص السالف ذكرها اختالف
امل��راك��ز ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ك��ل م��ن اع�ض��اء
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة واع � �ض� ��اء االدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات إذ ان ال�ن�ي��اب��ة
العامة ليست م��ن الجهات االداري��ة
وانما هي جزء متمم ومكمل للسلطة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب �ح �ك��م إش ��راف� �ه ��ا ع�ل��ى
ش ��ؤون ال�ض�ب��ط ال�ق�ض��ائ��ي والسهر
ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ج��زائ �ي��ة

ومالحقة املذنبني وتنفيذ االحكام
وذل� ��ك ح�س�ب�م��ا ورد ب ��امل ��ادة ()167
م��ن ال��دس �ت��ور وم ��ن ث��م ف ��إن اع�ض��اء
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وال�ق�ض��اء يشكلون
م �ع��ا ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي حني
ان��ه ال خ�ل�اف ف��ي ان االدارة العامة
للتحقيقات هي جهة اداري��ة تعتبر
ف��رع��ا م��ن ف��روع السلطة التنفيذية
وت�ت�ب��ع وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ول �ي��س من
شأن ما أسند اليها من اختصاص
بتولي الدعوى العمومية في الجنح
على سبيل االستثناء  -وفقا لحكم
الفقرة الثانية م��ن امل��ادة ( )167من
الدستور  -او معاملة اعضاء االدارة
امل �ع��ام �ل��ة امل� �ق ��ررة ألع �ض ��اء ال�ن�ي��اب��ة
العامة ليس من شأن ذلك اعتبارهم
من اعضاء السلطة القضائية.
وقد جاء بحكم محكمة االستئناف
ال �ص��ادر ب �ت��اري��خ  2010/10/28في
ال �ط �ع��ن رق� ��م  1131ل �س �ن��ة  2009ان
االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال تعد
ضمن السلطة القضائية التي عناها
الدستور بنص املادة ( )53منه وانها
فرع من وزارة الداخلية.
 - 2ج � ��اء ف ��ي االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ال � ��ذي اق � ��ره م �ج �ل��س االم � ��ة وي �س��ري
عليهم  -أي اع�ض��اء االدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق ��ات  -م � ��ا ي � �س � ��ري ع �ل��ى
ن� �ظ ��رائ� �ه ��م ب ��ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع ��ام ��ة م��ن
م�ك��اف��آت وم�م�ي��زات مالية او عينية
اثناء الخدمة او عند انتهائها سواء
كان مصدرها القانون او اللوائح او
القرارات.
ويستفاد مما ت�ق��دم ان االق�ت��راح
ب �ق��ان��ون اح � ��ال ال� ��ى ق ��ان ��ون تنظيم
القضاء بالنسبة لتحديد الحقوق
املالية والعينية واملكافآت الخاصة

بأعضاء االدارة العامة للتحقيقات
االم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ت �ع ��ارض م ��ع اح �ك��ام
القانون رق��م  53لسنة  2001املشار
ال�ي��ه وال ��ذي ينظم جميع شؤونهم
الوظيفية واملالية كما ان ذلك يورث
غ �م��وض��ا ف ��ي ه� ��ذه ال �ح �ق��وق وع ��دم
اس�ت�ق��راره��ا وت�ق��ري��ر غ�ي��ر املستحق
ل �ه��م وح��رم��ان �ه��م م �م��ا ل �ه��م اح�ق�ي��ة
فيه اذ ان القانون املحال اليه شرع
ل �س �ل �ط��ة اخ � ��رى وي �ت �ض �م��ن ح�ق��وق��ا
خاصة بأعضاء هذه السلطة والتي
ق� ��د ال ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع ط �ب �ي �ع��ة ع�م��ل
أعضاء االدارة العامة للتحقيقات.
وب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى م ��ا ت� �ق ��دم ف��ان
م ��ا ي �ث �ي��ر ش �ب �ه��ة ع� ��دم ال��دس �ت��وري��ة
ب � ��وض � ��وح ه � ��و ان ه � � ��ذا االق� � �ت � ��راح
بقانون ق��د تضمن س��ري��ان اللوائح
وال �ق��رارات ال�ت��ي ت�ص��دره��ا الجهات
املختصة بالسلطة القضائية على
اع�ض��اء االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
ال � �ت ��ي ت �ت �ب��ع ال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وه ��و ف�ض�لا ع�م��ا ت �ق��دم ي�غ��ل سلطة
وزي��ر الداخلية خصوصا اذا حدث
تضارب بني اللوائح وال�ق��رارات في
كلتا الجهتني.
وم ��ن ح �ي��ث ان ��ه ي �ب�ين م �م��ا ت�ق��دم
ان االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل�ش��ار ال�ي��ه قد
شابه عوار دستوري وخلل قانوني
وت� �ع ��ارض ��ه م ��ع م� �ب ��دأ ال �ف �ص��ل ب�ين
ال �س �ل �ط��ات ف �ض�لا ع ��ن ال �ص �ع��وب��ات
العملية التي يثيرها تطبيقه االمر
ال� ��ذي ت ��رى م �ع��ه ال �ح �ك��وم��ة رد ه��ذا
امل �ش��روع ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة إلع ��ادة
النظر فيه.
فلهذه االسباب:
ي�ع��اد ال��ى مجلس االم ��ة م�ش��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
القانون رقم  53لسنة  2001في شأن
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات ب��وزارة
الداخلية إلعادة النظر فيه.
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 23سؤاال جديدا من  13نائبا على جدول أعمال الجلسة المقبلة

األخطاء الطبية ومناقصة األنابيب النفطية
والبيوت االستشارية محاور أسئلة النواب
ادرج على ج��دول أعمال جلسة 12
اب��ري��ل  23س��ؤاال ج��دي��دا م��ن  13نائبا
حيث ق��دم النائب أح�م��د القضيبي 4
اس�ئ�ل��ة يليه ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري
حيث ق��دم  3اسئلة ث��م ال�ن��واب حمود
ال �ح �م ��دان وراك � � ��ان ال �ن �ص��ف وص��ال��ح
عاشور وعبدالله الطريجي وماضي
ال�ه��اج��ري ول�ك��ل منهم س ��ؤاالن وق��دم
النواب عبدالرحمن الجيران ومحمد
ط �ن��ا وع �ب��دال �ل ��ه امل �ع �ي ��وف وس �ل �ط��ان
اللغيصم وعبدالله التميمي ومبارك
الحريص سؤاال واحدا.
مناقصة األنابيب النفطية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي 4
أسئلة منها س��ؤاالن ل��وزي��ر الصحة
ع� ��ن ق� �ي ��ام دك � �ت� ��ور ج� ��راح� ��ة ت�ج�م�ي��ل
ب �ع ��رض ص � ��ورة مل ��رض ��ى ق� ��ام ب�ع�م��ل
ج � ��راح � ��ة ت �ج �م �ي �ل �ي��ة ل� �ه ��م ون �ش ��ره ��ا
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
وع��دد ال�ح��االت املرضية التي اج��رى
ل �ه��ا ع �م �ل �ي��ات وارس � � ��ال ال �ع ��دي ��د م��ن
امل��واط�ن�ين للعالج ف��ي ال�خ��ارج وذل��ك
ب �ع ��د ال �ف �ح ��ص وال� �ت ��دق� �ي ��ق م� ��ن ق�ب��ل
ل�ج�ن��ة ال �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج وج ��دول
تفصيلي يبني الحاالت املرضية التي
يصعب عالجها في الكويت ويتطلب
ع�لاج �ه��ا ف��ي ال� �خ ��ارج ك��ل ع �ل��ى ح��دة
ووجه سؤاال الى وزير املالية والنفط
عن مناقصة االنابيب النفطية التي
ط��رح�ت�ه��ا ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت وت��م
ال� �غ ��اؤه ��ا وم � ��ن ث ��م م� �ح ��اول ��ة اع � ��ادة
ترسيتها ب�ص��ورة مخالفة للقانون
وق��رار مجلس ال ��وزراء باحالة امللف
ال��ى دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة للتحقيق فيه
واالج� � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا مجلس
ال � � � � � � ��وزراء ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ن �ت �ي �ج��ة
التحقيق.
مستشفيات الضمان الصحي
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري 3
اسئلة منها س��ؤاالن ال��ى وزي��ر املالية
وال �ن �ف ��ط ع ��ن ت �ك �ل �ي��ف اح � ��د االع� �ض ��اء
امل � �ن � �ت� ��دب�ي��ن ل� �ي� �ح ��ل م � �ح� ��ل ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية
واالسباب لعدم تكليفه محل الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات وال � �ت ��دوي ��ر
واالح � ��ال � ��ة ل �ل �ت �ق��اع��د مل �ن ��اص ��ب ن� ��واب
ال��رؤس��اء التنفيذيني ون��واب االعضاء
امل � �ن � �ت ��دب �ي�ن ف � ��ي م ��ؤس � �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول
الكويتية والشركات التابعة لها خالل
هذا العام  2016وكشف اسماء اعضاء
لجنة تقييم امل��رش�ح�ين ومراسالتهم
ون �س �خ��ة م ��ن ج �م �ي��ع م �ح��اض��ر ل�ج�ن��ة
التقييم بما فيها مقابالت املرشحني
ووج ��ه س ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة عن
م��زاي��دة ش��رك��ة مستشفيات ال�ض�م��ان
ال �ص �ح��ي وش� � ��روط ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم م��ع

حوار نيابي حكومي في احدى الجلسات

ال �ش ��رك ��ة وب � �ص� ��ورة خ ��اص ��ة اح �ك��ام��ه
امل��ال�ي��ة وقيمة امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ستحصل
عليها الدولة بموجب هذه املزايدة.
المجلس الوطني للثقافة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م ��دان
س ��ؤال �ي�ن م �ن �ه �م��ا س� � ��ؤال ال � ��ى وزي ��ر
االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن ق�ي��ام املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال �ف �ن��ون واالداب
ب�ط�ب��اع��ة وت��وزي��ع ك �ت��اب ب��ه خ��رائ��ط
م�ت�ض�م�ن��ة م��وق �ع��ا س �م��ي ب��ال�خ�ل�ي��ج
ال�ف��ارس��ي وذل��ك بمناسبة االحتفال
بالكويت عاصمة للثقافة االسالمية
 2016ووج��ه س��ؤاال الى وزي��ر املالية
والنفط عن نسخة من محضر لجنة
الخدمات العامة في مجلس الوزراء
وما قامت به االدارة العامة للجمارك
بعد مضي ما يزيد على ستة اشهر
على االجتماع خصوصا مع تعهد
امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل� �ل� �ج� �م ��ارك ب �ت �ن �ف �ي��ذ
ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات وب � �ح � �ض� ��ور ق � �ي� ��ادات
االدارة العامة للجمارك.

الشيشة االلكترونية
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب راك� � � � � ��ان ال �ن �ص ��ف
س��ؤال�ين ال��ى وزي��ري املالية والصحة
ع ��ن اس �ت �ي��راد ال�ش�ي �ش��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ونكهات السجائر والشحنات الواردة
من الشيشة االلكترونية الى الكويت
م��ن ت��اري��خ  2016/3/3ح �ت��ى ت��اري��خ
ال��رد على السؤال موضحا بها اعداد
الشيشة االلكترونية وكميات نكهات
السجائر واس��م الشركة او املؤسسة
وفق البيان الجمركي لكل شحنة على
حدة.
البيوت االستشارية
وج� � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب ص � ��ال � ��ح ع� ��اش� ��ور
س� ��ؤال �ي��ن م �ن �ه �م��ا س � � ��ؤال ال� � ��ى وزي � ��ر
ال �ص �ح��ة ع ��ن ق �ي��ام ج�م�ع�ي��ة ص �ن��دوق
اعانة املرضى بتشييد مقر لها داخل
منطقة الصباح الطبية التخصصية
واالساس القانوني الذي تم بموجبه
اعطاء جمعية نفع عام.
ووج� ��ه س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال �ش��ؤون

 40جوابا جديدا
لـ  13وزيرا
ادرج في كشف االجوبة
ال � � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح � ��االت
ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
ال� � �ث �ل��اث � ��اء  12اب� � ��ري� � ��ل 40
ج��واب��ا ج��دي��دا ل �ـ  13وزي��را
م�ن�ه��ا  10أج��وب��ة م��ن وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
د .ب��در العيسى و 7أجوبة
ل � ��وزي � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي و 3أج ��وب ��ة لكل
م ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر املالية أنس
ال �ص��ال��ح ووزي � ��ر االش �غ��ال

د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر ووزي � � ��ر
ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء وال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
وج� ��واب� ��ان ل �ك��ل م ��ن وزراء
العدل والتجارة والصناعة
وامل� � � ��واص� �ل� ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة
وال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة واالس � � �ك� � ��ان
واالع � �ل � ��ام وج � � � ��واب واح� ��د
لكل م��ن وزي��ري الخارجية
والدفاع.

االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط
ع��ن م�ه��ام لجنة البيوت االستشارية
وكيفية تشكيلها وال�س�ن��د القانوني
الن� �ش ��ائ� �ه ��ا واس� � �م � ��اء وت �خ �ص �ص��ات
اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة وق ��رار تشكيل لجنة
البيوت االستشارية الحالية.
الخطوط الجوية الكويتية
وجه د .عبدالله الطريجي سؤالني
منهما س��ؤال ال��ى وزي��ر الداخلية عن
ال � �ش � ��روط وال� �ض ��واب ��ط ال� �ت ��ي ت�م�ن��ح
االقامة للوافد وفق املادة  24من القرار
الوزاري رقم  640لسنة  1987بالالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ق��ان��ون اق ��ام ��ة االج��ان��ب
ووج� ��ه س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر امل��واص�ل�ات
وال�ب�ل��دي��ة ع��ن التجديد ملجلس ادارة
ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وه��ل يتضمن ال�ت�ج��دي��د وج ��ود م��ادة
ت �م �ن��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة ش��رك��ة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ه��ام
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب ��االض ��اف ��ة إل��ى
رئاسته ملجلس االدارة.
التعيينات
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه ��اج ��ري
س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر التربية والتعليم
عن رفض الوزارة خريجني وخريجات
م��ن كلية التربية االس��اس�ي��ة التابعة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال �ت��دري��ب م��رش�ح�ين م��ن ق�ب��ل دي��وان
الخدمة املدنية للتعيني ف��ي وظائف
تعليمية وع��دد ال��وظ��ائ��ف التعليمية
ال �ت��ي ي�ش�غ�ل�ه��ا امل �ع �ل �م��ون ال ��واف ��دون
ف ��ي ت �خ �ص �ص��ات االق �ت �ص ��اد امل �ن��زل��ي
وال��دراس��ات العملية وري��اض االطفال
وق �ي��ام ك�ل�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس��اس �ي��ة في
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ل�ع��رض
أزياء.
األخطاء الطبية
وجه النواب د .عبدالرحمن الجيران
وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي��وف
وسلطان اللغيصم ومبارك الحريص

وعبدالله التميمي س��ؤاال واح��دا لكل
منهم فسأل الجيران وزير الصحة عن
املسؤول عن توفير وصيانة االجهزة
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل ��راك ��ز
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�م��ا فيها اج �ه��زة االش�ع��ة
واالجراء املتبع في حالة حدوث عطل
فيها وع ��دد س �ي��ارات االس �ع��اف التي
تنقل املرضى من مستشفى آلخر.
وسأل طنا وزير التربية والتعليم
ع� ��ن االج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �م��وه��ا
ل �ع��ودة د .اح�م��د ال�ع�ن��زي مل��رك��ز عمله
ال�س��اب��ق ف��ي منظمة اليونسكو التي
أش��ادت بعمله ايضا .وس��أل املعيوف
وزي ��ر ال �ع��دل واالوق � ��اف ع��ن امل�ي��زان�ي��ة
املالية لبند الوقف للعام 2015/2014
وك �ش��ف م�ف�ص��ل ب��امل �ك��اف��آت ال�ش�ه��ري��ة
ال �ت��ي ت ��م ص��رف �ه��ا ل�ل�م��وظ�ف�ين حسب
ال��وظ�ي�ف��ة وط�ب�ي�ع��ة ال�ع�م��ل ل�ك��ل منهم
على حدة.
وك �ت��اب م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال �ش��رع �ي��ة في
االمانة العامة لالوقاف تبني رأيها في
امل �ص��روف��ات ال�ت��ي ص��رف��ت للموظفني
لكل حالة على حدة.
وس � � ��أل ال �ل �غ �ي �ص��م وزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة
وال� � �ن� � �ف � ��ظ ع � � ��ن اس � � �م � � ��اء ك � � ��ل م � � ��ن ت��م
ترشيحهم لوظيفة ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام
ف� ��ي االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �م��ارك ل�ك��ل
قطاع على حدة ومؤهالتهم العلمية
وخ �ب��رات �ه��م وال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ك��ان��وا
ي �ع �م �ل ��ون ب� �ه ��ا ودرج � ��ات � �ه � ��م امل ��ال �ي ��ة
والوظائف االشرافية التي يشغلونها
حسب الهيكل التنظيمي املعمول به
حاليا.
وس� � ��أل ال� �ح ��ري ��ص وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم عن قيام ال��وزارة في الفترة
امل ��اض� �ي ��ة ب �ت ��وق �ي ��ع ع� �ق ��د م� ��ع اح� ��دى
ال�ش��رك��ات الستئجار اج�ه��زة التابلت
وتوزيعها على الطلبة باملدارس.
وكم تبلغ القيمة االيجارية للجهاز
ال ��واح ��د واس � ��م الش ��رك ��ة ال �ت ��ي رس��ت
عليها امل�ن��اق�ص��ة ون�س�خ��ة م��ن العقد
ال� � ��ذي ق ��ام ��ت ال � � � ��وزارة ب �ت��وق �ي �ع��ه م��ع
الشركة املوردة الجهزة التابلت.
وس��أل التميمي وزي��ر الصحة عن
تردي الخدمات الصحية والتجاوزات
االدارية واالخطاء الطبية.
 هل يوجد اتفاق بني ممثلي وزارةالصحة وش��رك��ة ي��اك��و الطبية بهدف
دع� � ��وة ش� ��رك� ��ات م �ع �ي �ن��ة واس �ت �ب �ع��اد
ش ��رك ��ات اخ� ��رى م �م��ا ي�ش�ك��ل م�خ��ال�ف��ة
للقوانني ودون اخ��ذ موافقة الجهات
ال��رق��اب�ي��ة؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة بالنفي
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ال��دال��ة
على ذلك.

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  12أبريل
النائب

عدد
االسئلة

أحمد القضيبي

4

فيصل الكندري

3

حمود الحمدان

2

راكان النصف

2

صالح عاشور

2

عبدالله الطريجي

2

ماضي الهاجري

2

عبدالرحمن الجيران

1

محمد طنا

1

عبدالله املعيوف

1

سلطان اللغيصم

1

عبدالله التميمي

1

مبارك الحريص

1

اإلجمالي

23

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  12أبريل
الوزارة

اجمالي
االجوبة

التربية والتعليم العالي

10

الصحة

7

املالية

3

االشغال

3

الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

3

العدل واالوقاف

2

التجارة والصناعة

2

املواصالت والبلدية

2

الداخلية

2

االسكان

2

االعالم

2

الخارجية

1

الدفاع

1

االجمالي

40
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جدول األعمال

13

أدرجت على جدول أعمال جلسة بعد غد الثالثاء

 17اقتراحا برغبة قدمها  9نواب

صالح عاشور

عبدالله العدواني

مبارك الخرينج

د .محمد الحويلة

اقتراح بتعديل
نصوص الالئحة
التنفيذية
للجمعيات
التعاونية

حظر تحويل
ملكية العقار
االستثماري
أو التجاري إال بعد
إحضار براءة ذمة

 17اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ق��دم �ه��ا
 9ن � ��واب وأدرج� � � ��ت ع �ل��ى ج ��دول
أع �م��ال ج�ل�س��ة ب�ع��د غ��د ال�ث�لاث��اء
 12أبريل وتضمنت تلك الرغبات
اقتراحات تخص الشأن الصحي
والتعليمي والبيئي والخدماتي
وغ � � �ي� � ��ره وت� � �ن � ��وع � ��ت ف� �ي� �م ��ا ب�ي�ن
تسمية ش ��وارع وإن �ش��اء ح��دائ��ق
ع��ام��ة وت �ن �ف �ي��ذ إط � ��ار ت�ش�ج�ي��ري
وإن�ش��اء مطبات صناعية وعمل
لوحات إرشادية مرورية تطوير
وت � �ح� ��دي� ��ث امل � ��راك � ��ز ال � �ح� ��دودي� ��ة
ال�ب��ري��ة وت��وس�ع��ة ش ��وارع ووق��ف
املطبوعات االعالمية واستبدالها
ب �ش �ب �ك��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
وان� � � �ش � � ��اء ف� � � ��رع ل� �ب� �ن ��ك ال � � � ��دم ف��ي
م �ح��اف �ظ��ة ال � �ف ��روان � �ي ��ة وت ��زوي ��د
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب��ال �ك��وادر الطبية
واس�ن��اد امل ��دارس الحكومية الى
ادارة امل��دارس الخاصة لالرتقاء
بها وتكثيف دوري ��ات االم��ن في
بعض املناطق وال�ح��اق الشباب
م��ن ال �ب��دون ممن تنطبق عليهم
ال� � �ش � ��روط ب �م �ع��اه��د ال �ت �م��ري��ض
وغيرها وفيما يلي التفاصيل:
قدم النائب عبدالله العدواني
 6اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ �ب ��ة ف� ��ي ش ��أن
ال� � �غ � ��اء االش� � � � � ��ارة ال � ��واق � �ع � ��ة ب�ين
االن��دل��س وال��رق �ع��ي واالس �ت �ف��ادة
م � ��ن م � �خ� ��رج ج� �س ��ر دوار االم � ��م
املتحدة للراغبني في الدخول إلى
االن ��دل ��س وال��رق �ع��ي واس �ت �خ��دام
ج �س��ر م �ح �م��د ال� �ق ��اس ��م امل� � ��وازي
مل �ع �س �ك��ر ال �ج �ي��ش ل �ل��راغ �ب�ين في
ال�ت��وج��ه إل��ى ال�ج�ه��راء وف��ي شان
ق �ي��ام امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب �ت �س �ل �ي��م االراض � � � ��ي
امل �خ �ص �ص��ة ل �ب �ن��اء م �س��اج��د ف��ي
املناطق الجديدة لوزارة االوقاف
وال �ش��ؤون االس�لام �ي��ة وأن تقوم
ال� � ��وزارة ب �ت��وزي��ع ه ��ذه االراض� ��ي
ع �ل��ى امل �ت �ب��رع�ين ل�ت�ن�ف�ي��ذ عملية
االن� �ش ��اء م��ع ق�ي��ام�ه��ا ب��اإلش��راف
والرقابة على هذه املشاريع.
وف� � ��ي ش� � ��أن إل � �ح� ��اق ال �ش �ب��اب
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ال � � �ب� � ��دون وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب��ال �ج �ه��از

ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غير قانونية بمعاهد التمريض
وذل� ��ك ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن ط��اق��ات�ه��م
وق��درات �ه��م لسد النقص ف��ي هذا
املجال وفي شأن وقف ما يسمى
باملطبوعات االع�لام�ي��ة املجالت
وال � � �ص � � �ح � ��ف ال � � �ت� � ��ي ت � �ص� ��دره� ��ا
ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات واس�ت�خ��دام
ش �ب �ك��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ب� � ��دال ع �ن �ه ��ا وف� � ��ي ش� � ��أن ان� �ش ��اء
ف� ��رع ل �ب �ن��ك ال � ��دم امل� ��رك� ��زي ي�ت�ب��ع
مستشفى الفروانية مع تجهيزة
ب ��امل� �ع ��دات وال � � �ك� � ��وادر ال �ب �ش��ري��ة
ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �س �ه �ي��ل ع �م �ل��ه وف ��ي
ش ��أن ت ��زوي ��د م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع�لاج
ال�ط�ب�ي�ع��ي ب��ال �ك �ف��اءات وال �ك��وادر
الطبية امل��ؤه�ل��ة لتقديم خدمات
ال � �ع�ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي ع� �ل ��ى اع �ل��ى
املستويات.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
اقتراحني برغبة في شأن اسناد
امل � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة ل �ت �ك��ون في
ع � �ه� ��دة وت � �ح� ��ت إدارة امل � � ��دارس
ال �خ��اص��ة وف ��ي ش ��ان ق �ي��ام كلية
ال � �ه � �ن� ��دس� ��ة ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وكلية ال��دراس��ات التكنولوجية
وم� �ع� �ه ��د االت � � �ص� � ��االت وامل �ل�اح ��ة
ب� ��ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب باستحداث
ت�خ�ص�ص��ات رئ�ي�س�ي��ة وم�س��ان��دة

الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ب�ت�خ�ل�ي��د ال �ف �ن��ان ال�ك �ب�ي��ر ص��ال��ح
الحريبي بإطالق اسمه على احد
م��راف��ق امل�ج�ل��س ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه
العطرة.
قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحني برغبة في شأن العمل
ع� �ل ��ى ت �ك �ث �ي��ف دوري � � � � ��ات االم � ��ن
ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة اب� � ��و ح �ل �ي �ف��ة وف ��ي
ش��أن تشجير وتزييـــن منطقـــــة
اب��وح�ل�ي�ف��ة وازال � ��ة امل�خ�ل�ف��ات من
رك� � ��ام وان � �ق� ��اض ال� �ب� �ن ��اء وال �ح��د
م ��ن االن �ت �ش��ار ال �ك �ب �ي��ر ل�ل�ب�ق��االت
واملحالت واملطاعم.
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د مطيع
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان�ش��اء
ادارة او وح ��دة متخصصة في
مكافحة االره ��اب تضم عناصر

متعلقة ب��أن�ظ�م��ة ال�ن�ق��ل ال�س��ري��ع
وال � � �ق � � �ط � � ��ارات خ � �ل ��ال ال �س �ن �ت�ي�ن
القادمتني مع ض��رورة التنسيق
م��ع ال�ج�ه��ات امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن تلك
املشاريع.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك الخرينج
اق�ت��راح�ين برغبة ف��ي ش��أن حظر
تحويل ملكية اي عقار تجاري او
استثماري اال بعد احضار براءة
الذمة لسداد املستحقات الخاصة
ب�خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وع��دم
ق� �ب ��ول ال �ت �ع �ه��دات امل �ع �م��ول ب�ه��ا
حاليا وحظر تحويل عقود امالك
ال��دول��ة بشأن جميع القسائم اال
بعد س��داد املستحقات الخاصة
ب�خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وع��دم
ق� �ب ��ول ال �ت �ع �ه��دات امل �ع �م��ول ب�ه��ا
حاليا وفي شأن أن يقوم املجلس

ماضي الهاجري

حمود الحمدان

د .عبدالرحمن الجيران

أحمد القضيبي

ذات كفاءة عالية وتدريب متقدم
ع �ل��ى ان ت �ض��م م�ت�خ�ص�ص�ين من
الجهات التالية:
وزارة ال ��دف ��اع (اس �ت �خ �ب��ارات
الجيش)
وزارة الداخلية (االدارة العامة
ل �ل �م �ب��اح��ث ال �ج �ن��ائ �ي��ة واالدارة
ال�ع��ام��ة للتحقيقات) واعطائهم
صفة الضبطية القضائية.
ق��دم ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
اقتراحا برغبة بعمل عمل مدخل
ب�ع��د ج�س��ر امل�س�ي�ل��ة وق �ب��ل جسر
ال �ع��دان بمنطقة ص �ب��اح ال�س��ال��م
وك � ��ذل � ��ك اس� � � �ت � � ��دارات ارت� � ��دادي� � ��ة
وحدائق.
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��اس�ت�ب��دال اس��م
م��درس��ة ال�ل�ي��اح االب�ت��دائ�ي��ة بنني
ف��ي م��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ال��ي
اس��م مديرة امل��درس��ة املغفور لها
ب��اذن ال�ل��ه االس �ت��اذة جميلة طنا
العنزي.
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران اقتراحا برغبة بتعديل
ن� �ص ��وص ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة بحيث
ت��رف��ع ن�س�ب��ة ال �ن �ص��اب امل�ط �ل��وب
ل � �ص � �ح� ��ة ان � � �ع � � �ق� � ��اد االج� � �ت� � �م � ��اع
ب� �ع ��د ال� �ت ��أج� �ي ��ل ال� � ��ى  % 10م��ن
امل �س��اه �م�ي�ن ع �ل��ى االق� � ��ل وح �ظ��ر
تأجير نشاط بيع املواد الغذائية
واالس�ت�ه�لاك�ي��ة ال��ى ال�غ�ي��ر س��واء
في املركز الرئيسي او الفروع.
ق��دم ال�ن��ائ��ب م��اض��ي الهاجري
اق� �ت ��راح ��ا ب � ��أن ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
ممثلة في وزارة الصحة بانشاء
قسم لجراحة االطفال بمستشفى
ال� �ع ��دان م��ع ت��وف �ي��ر امل�س�ت�ل��زم��ات
والكوادر الطبية الالزمة لتشغيل
هذا القسم.

د .أحمد مطيع

اقتراح بقانون
لـ  5نواب
ق � � � � ��دم ال � � � � �ن� � � � ��واب ك� ��ام� ��ل
ال � � � � �ع� � � � ��وض� � � � ��ي وس � � � �ع� � � ��ود
ال� � � �ح � � ��ري� � � �ج � � ��ي وف� � �ي� � �ص � ��ل
ال�ك�ن��دري ود .عبدالرحمن
ال�ج�ي��ران وع ��ادل ال�خ��راف��ي
اق�ت��راح��ا مشتركا بقانون
تعديل بعض احكام األمر
االم�ي��ري بالقانون رق��م 61
لسنة  1976بإصدار قانون
التأمينات االجتماعية.
االقتراحات برغبة المدرجة
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
النائب
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الحمود :أوبريت «كلنا كويتيين»
يجسد معاني ومضامين الوحدة الوطنية
ق ��ال وزي ��ر اإلع �ل�ام ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال� � ��دائ � � �م� � ��ة ل �ل��اح� � �ت� � �ف � ��ال ب � ��االع� � �ي � ��اد
واملناسبات الوطنية الشيخ سلمان
الحمود إن تشريف وحضور القيادة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�أوب ��ري ��ت ال��وط �ن��ي «ك�ل�ن��ا
ك��وي �ت �ي�ين» ي��ؤك��د م ��ا ع �ب��ر ع �ن��ه ه��ذا
العرض من قيم وطنية راسخة.
وأوض ��ح الشيخ سلمان الحمود
ل� �ك ��ون ��ا ام � � ��س أن أوب� � ��ري� � ��ت «ك �ل �ن��ا
ك��وي �ت �ي�ين» ال� ��ذي أق �ي��م ع �ل��ى م�س��رح
ق �ص��ر ب �ي��ان االث� �ن�ي�ن امل ��اض ��ي ت�ح��ت
رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
وس�م��و ول��ي العهد ورئ�ي��س مجلس

االم� ��ة وك �ب ��ار ال �ش �ي��وخ وامل �س��ؤول�ين
ي�ج�س��د م�ع��ان��ي وم �ض��ام�ين ال��وح��دة
الوطنية الكويتية.
وذك ��ر أن األوب��ري��ت يجسد كذلك
ص�ل��اب� ��ة س � �ي� ��اج ت� �ل ��ك ال � ��وح � ��دة ف��ي
م� �س� �ي ��رة ال � ��وط � ��ن وأه� � �ل � ��ه األوف� � �ي � ��اء
ب��اص �ط �ف��اف وط �ن��ي وش �ع �ب��ي خلف
ق �ي��ادت��ه ال �ح �ك �ي �م��ة وال ��رش� �ي ��دة ع�ب��ر
ال �ع �ه��ود واالزم � ��ان وه ��ي س�م��ة جبل
عليها الشعب الكويتي م��ن تكاتف
وتآزر ومحبة وتسامح كانت السور
الواقي والحامي للوطن أم��ام املحن
والتحديات واملؤامرات.
وأش � ��ار ال ��ى أن «ك �ل �ن��ا ك��وي�ت�ي�ين»

ال � ��ذي أق �ي ��م ض �م��ن اح �ت� �ف ��االت دول ��ة
ال �ك ��وي ��ت ب ��األع� �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة ل �ع��ام
 2016ش �ك��ل ل��وح��ة ف�ن�ي��ة ع �ب��رت عن
الشكر والتقدير لألشقاء واالصدقاء
املشاركني ف��ي ح��رب تحرير الكويت
وه � ��و م� ��ا ي ��ؤك ��د ق� �ي ��م ال � ��وف � ��اء ال �ت��ي
يتمسك بها الشعب الكويتي والتي
ت�ع�ت�ب��ر س �م��ة م��ن س �م��ات��ه وخ�ص��ال��ه
املتوارثة.
وأش � � � � � ��اد ب� ��ال � �ج � �ه� ��ود ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي وق �ف��ت خ �ل��ف ان �ت��اج
ه��ذا ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي ال�ك�ب�ي��ر بقيادة
أم�ين س��ر اللجنة ال��دائ�م��ة لالحتفال
ب� ��األع � �ي� ��اد وامل � �ن ��اس � �ب ��ات ال��وط �ن �ي��ة

ال �ش �ي �خ��ة أم� �ث ��ال األح� �م ��د م ��ن خ�ل�ال
م� �ت ��اب� �ع ��ة دق� �ي� �ق ��ة مل �خ �ت �ل��ف م ��راح ��ل
التحضير واالنتاج والتدريب انتهاء
بتقديم العرض.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق ال � � ��ذي ت��م
ب�ين وزارت� ��ي االع �ل�ام وال�ت��رب�ي��ة وك��ل
ال�ج�ه��ات امل �ش��ارك��ة مثمنا ج�ه��وده��ا
م��ن اج��ل عمل فني وط�ن��ي يعبر عن
حقيقة انتماء ووطنية ووالء الشعب
الكويتي ألرضه وقيادته.
وق� ��ال ان وزارة االع �ل��ام ال ت��دخ��ر
وس � �ع� ��ا ف � ��ي دع� � ��م واب � � � � ��راز االع � �م� ��ال
ال��وط �ن �ي��ة ب�ص�ف��ة ع��ام��ة وم ��ا يتعلق
م �ن �ه��ا ب��ال �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب

الكويت تستضيف الملتقى السنوي
لهيئة المحاسبة بدول التعاون
ت �س �ت �ض �ي��ف ال� �ك ��وي ��ت امل�ل�ت�ق��ى
السنوي العاشر لهيئة املحاسبة
واملراجعة لدول مجلس التعاون
الخليجي ي��وم��ي  20و 21اب��ري��ل
ال �ج��اري تحت ع�ن��وان (مهنة بال
حدود).
وق��ال الوكيل املساعد لشؤون
الشركات والتراخيص التجارية
ف ��ي وزارة ال �ت �ج ��ارة د .ع�ب��دال�ل��ه
ال�ع��وي�ص��ي ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
ام��س ان امللتقى ال��ذي يقام تحت
رع��اي��ة وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
د .ي� ��وس� ��ف ال� �ع� �ل ��ي ت � �ش� ��ارك ف��ي
تنظيمه ايضا جمعية املحاسبني
واملراجعني
واض ��اف ان امللتقى يستهدف
االرت� �ق ��اء وال �ت �ق��دم امل �ه �ن��ي ودع��م
بناء االقتصادات وتعزيز دورها
امل �ج �ت �م �ع��ي م ��ع ت ��زاي ��د االه �ت �م��ام

ب � ��ال � ��دور ال � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب� ��ه م �ه �ن��ة
امل�ح��اس�ب��ة وامل��راج �ع��ة ف��ي سالمة
ون �م��و اق� �ت� �ص ��ادات دول مجلس
التعاون الخليجي.
واف��اد ب��ان امللتقى يعد فرصة
حقيقة لتطوير العالقات وتعزيز
ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن امل� �ه� �ن� �ي�ي�ن ب � ��دول
مجلس التعاون وتطوير املعرفة
وال� � � ��وق� � � ��وف ع � �ل� ��ى امل� �س� �ت� �ج ��دات
ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة ب� �م� �ه� �ن ��ة امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وامل� � ��راج � � �ع� � ��ة وأع� � � �م � � ��ال م� �ك ��ات ��ب
وش ��رك ��ات امل �ح��اس �ب��ة وامل��راج �ع��ة
العاملة في األسواق الخليجية.
وأوض � � � ��ح ان امل �ل �ت �ق ��ى ي �ه��دف
إل ��ى ب �ي��ان دور م�ه�ن��ة امل�ح��اس�ب��ة
وامل ��راج� �ع ��ة ف ��ي ح �م��اي��ة وت �ع��زي��ز
ف��رص النمو ف��ي اق�ت�ص��ادات دول
الخليج من خالل انطالقة وقيادة
التنظيم املهني والتطلعات خارج

د .عبدالله العويصي

إض��اف��ة إل ��ى م�ت��اب�ع��ة م�س�ت�ج��دات
امل �ه �ن��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلق�ل�ي�م��ي
وال��دول��ي ومستقبلها ف��ي ض��وء
التطورات العاملية.
وق� � ��ال ال �ع��وي �ص��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�م�ل�ت�ق��ى اخ � �ت� ��ارت 14
م �ت �ح��دث��ا ل �ل �ح��دي��ث ف ��ي امل�ل�ت�ق��ى
م��ن م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
و مصر واألردن .ي��ذك��ر أن وزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة رش �ح��ت
العويصي ممثال ل��دول��ة الكويت
ف� ��ي ع� �ض ��وي ��ة ه �ي �ئ��ة امل �ح��اس �ب��ة
واملراجعة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

ح � ��دود امل �ه �ن��ة وب� �ن ��اء م�ص�ف��وف��ة
املدخالت واملخرجات املحاسبية
وبيان دورها في تحديات تفعيل
ال� � �س � ��وق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة

والثقافة بشكل خ��اص ملا تمثله من
رك �ي��زة وط�ن�ي��ة وت��وج�ي��ه ب�ن��اء للفكر
ال �ش �ب��اب��ي مل �س��اع��دت��ه ع �ل��ى ال �ت �ط��ور
واالرت� � �ق � ��اء ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ال ��وط ��ن وم��ا
تمثله من ابداع وطني يقدمه للعالم
اجمع.
وذكر أن األنشطة الثقافية والفنية
التي تضمنتها االح�ت�ف��االت بإعالن
الكويت عاصمة للثقافة االسالمية
للعام  2016ترسخ للمفاهيم والقيم
ال ��وط �ن �ي ��ة امل �س �ت �م ��دة م� ��ن ال �ت ��اري ��خ
الكويتي بعمقه العربي واالسالمي
ب ��رس ��ال ��ة م �ح �ب��ة وإخ� � � ��اء وت �س��ام��ح
وتعاون الى شعوب العالم.

الشيخ سلمان الحمود

إصدار  19143بطاقة مراجعة
جديدة للمقيمين بصورة
غير قانونية خالل  3أشهر
أعلن الجهاز امل��رك��زي ملعالجة
أوض � � ��اع امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة إص� � ��دار  19143ب�ط��اق��ة
مراجعة جديدة للمقيمني بصورة
غير قانونية وذل��ك خ�لال األشهر
الثالثة األولى من العام الجاري
وق� � ��ال م ��دي ��ر إدارة ال �ب �ط��اق��ات
ب��ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ط� ��ارق محمد
البعيجان لكونا إن املراجع يتسلم
ب �ط��اق �ت��ه خ �ل��ال ب �ض �ع��ة أي� � ��ام م��ن
تاريخ تقديم الطلب.
وأض� ��اف ال�ب�ع�ي�ج��ان أن االدارة
أص� � ��درت ف ��ي ال �ف �ت��رة ذات� �ه ��ا 640
ش �ه��ادة مل��ن ي�ه�م��ه األم� ��ر ملختلف
م��ؤس �س��ات ال��دول��ة م��ؤك��دا ح��رص
ال�ج�ه��از ع�ل��ى س��رع��ة إص� ��دار ه��ذه
الشهادات وتسليمها إلى صاحب
ال �ع�لاق��ة ب��ال �ي��د ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي
لتقديم الطلب.
وأش ��ار إل��ى أن إدارة البطاقات
أج��رت  586بصمة جنائية خالل

الفترة نفسها عبر جهاز التبصيم
اآلل � ��ي م��وض �ح��ا أن ت �ط �ب �ي��ق ه��ذا
ال �ن �ظ��ام س��اه��م ف��ي ت��وف�ي��ر ال��وق��ت
وال� �ج� �ه ��د ع �ل��ى ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
ملعالجة أوض��اع املقيمني بصورة
غير قانونية واملراجعني على حد
ال �س ��واء وق �ل��ص ال �ف �ت��رة امل�ط�ل��وب��ة
إلنجاز معاملة التبصيم.
ودع � � � ��ا ك � ��ل م � ��ن اق � �ت� ��رب� ��ت م ��دة
ب �ط ��اق ��ات �ه ��م ع� �ل ��ى االن � �ت � �ه� ��اء إل ��ى
ال �ت �ق ��دم ب �ط �ل��ب ت �ج��دي��د ال �ب �ط��اق��ة
قبل شهر م��ن انتهائها ليتسنى
إصدارها تفاديا لالزدحام إضافة
إل� � ��ى أن ذل� � ��ك اإلج� � � � ��راء س�ي�س�ه��ل
ع �ل��ى امل ��راج� �ع�ي�ن ال �ح �ص ��ول ع�ل��ى
ب �ط��اق��ات �ه��م ق �ب ��ل ان� �ت� �ه ��اء م��دت �ه��ا
القانونية.

مشاركة كويتية في مؤتمر عن ممارسات الحوسبة غير اآلمنة
ت � �ش� ��ارك ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
امل ��ؤت� �م ��ر ال� �س� �ن ��وي  58ل�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة في
ال��والي��ات املتحدة االمريكية خالل
الفترة ما بني  12و 17أبريل الجاري
ويمثل الجامعة ف��ي املؤتمر ال��ذي
ي� �ع ��د م � ��ن األح � � � � ��داث األك ��ادي� �م� �ي ��ة
امل� �ه� �م ��ة اس � �ت� ��اذ اإلع � �ل� ��ام د .أن ��س

ال ��رش �ي ��د ح �ي��ث س �ي �ش ��ارك ب�ب�ح��ث
يسلط الضوء على تصورات طلبة
الكويت واالمارات حول ممارسات
ال�ح��وس�ب��ة غ�ي��ر اآلم �ن��ة وت�ه��دي��دات
برمجيات االنترنت وسبل حلها.
وأج � � � � ��ري ال � �ب � �ح ��ث ع � �ل ��ى ط �ل �ب��ة
ال �ج��ام �ع��ة ف��ي ال �ك��وي��ت واالم � ��ارات
ملعرفة تصوراتهم حول ممارسات

ال�ح��وس�ب��ة غ�ي��ر اآلم �ن��ة وت�ه��دي��دات
ب � ��رم � �ج � �ي � ��ات االن � � �ت� � ��رن� � ��ت وس� �ب ��ل
معالجتها.
وت� ��أت� ��ي أه� �م� �ي ��ة ال� �ب� �ح ��ث ن �ظ��را
للتطور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي الكبير في
ضوء االستخدام املتزايد لالنترنت
في دفع الفواتير وتحميل البرامج
واألل �ع��اب وال�ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن

وم � ��ا ص ��اح ��ب ذل � ��ك م� ��ن س �ل �ب �ي��ات
ت �ت �ع �ل��ق ب ��أم ��ن اإلن� �ت ��رن ��ت وظ �ه��ور
ال �ف �ي ��روس ��ات وب ��رام ��ج ال�ت�ج�س��س
والبرمجيات الخطيرة األخرى.
وي � ��دع � ��و ال� �ب� �ح ��ث م �س �ت �خ��دم��ي
االن� � �ت � ��رن � ��ت ال � � ��ى اإلمل � � � � ��ام ب ��أح ��دث
ال � �ت � �ط� ��ورات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ق�ب��ل
ال� ��وق� ��وع ف ��ي ال �خ �ط��ر ك �م��ا ي �ه��دف

ال �ب �ح ��ث ال � ��ى م �ع ��رف ��ة م� ��ا اذا ك ��ان
م �س �ت �خ��دم��و اإلن� �ت ��رن ��ت ي �خ �ش��ون
امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا على
ش �ب �ك��ة اإلن �ت ��رن ��ت او ان ع��ادات �ه��م
ف��ي اس �ت �خ��دام اج �ه��زة الكمبيوتر
ت � �غ � �ي� ��رت ب� �س� �ب ��ب ت � �ل� ��ك امل� �خ ��اط ��ر
والخطوات التي اتخذوها للحفاظ
على بيئة آمنة.

وي � �ت � �ش � ��ارك د .أن � � ��س ال ��رش� �ي ��د
ف� ��ي ال� �ب� �ح ��ث أس � �ت� ��اذ اإلع � �ل� ��ام ف��ي
ال�ج��ام�ع��ة االم��ري�ك�ي��ة ب��ال�ش��ارق��ة د.
رال��ف بيرنجير وم��دي��ر ال��دراس��ات
ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ك�ل�ي��ة اإلع �ل�ام بجامعة
آرك�ن�س��اس األم��ري�ك�ي��ة د .جيلبرت
فاولر.
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البيئة البرية في الكويت ساعدت على تفاقم المشكلة

الداخلية 350 :ألف لغم مازالت
تشكل خطرا على المدنيين
أك � ��د وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
الفريق سليمان الفهد ان الكويت
ت�ك�ب��دت م�ب��ال��غ ط��ائ�ل��ة ف��ي سبيل
تطهير اراض��ي البالد من األلغام
ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر ح�ي��ث ت�ق��در تكلفة
الكيلومتر املربع ما بني  31و67
ألف دوالر.
وقال الفريق الفهد في تصريح
صحافي بمناسبة اليوم العاملي
للتوعية م��ن م�خ��اط��ر االل �غ��ام ان
دول��ة الكويت إح��دى ال ��دول التي
عانت بسبب االلغام التي زرعت
م �ن��ذ ن �ح��و  26ع��ام��ا م�ض�ي�ف��ا ان
ال � �ع� ��دوان ال �غ��اش��م ف ��ي أغ�س�ط��س
 1990خ� �ل ��ف ع � � � ��ددا ه� ��ائ�ل��ا م��ن
األلغام بلغ عددها في الكيلومتر
املربع في بعض املناطق  92لغما.
واش��ار ال��ى أن وزارة الداخلية
ووزارة الدفاع والحرس الوطني
ب��دأت��ا ف��ي أع �ق��اب ح��رب التحرير
جهودا مكثفة إلزال��ة تلك األلغام
ع �ل��ى ث �ل�اث م ��راح ��ل م��وض �ح��ا أن
املرحلة الثالثة ال تزال متواصلة.
وذكر أنه تم إزال��ة نحو مليون
و 650ألف لغم حتى اآلن من بني
نحو مليوني لغم ب��ري وبحري
م ��ؤك ��دا ان � ��ه م ��ا زال ه� �ن ��اك ن�ح��و
 350أل��ف ل�غ��م تشكل خ�ط��را على
املدنيني.

وب�ين أن طبيعة البيئة البرية
ف��ي ال�ك��وي��ت س��اع��دت على تفاقم
املشكلة باختفاء أعداد كبيرة من
ال��ذخ��ائ��ر واألل �غ��ام تحت الكثبان
ال��رم�ل�ي��ة وال��رم��ال امل�ت�ح��رك��ة وف��ي
جوف املناطق الرطبة.
وق��ال ان ف��رق العمل املسؤولة
ع ��ن ت �ط �ه �ي��ر ال� �ب�ل�اد م ��ن األل� �غ ��ام
واج �ه��ت ال�ع��دي��د م��ن الصعوبات
وامل�ش�ك�لات الفنية واللوجستية
أثناء تنفيذها ملهامها املحفوفة
ب��امل �خ��اط��ر ك��ال �ع��وام��ل امل �ن��اخ �ي��ة
وت�غ�ي��ر ال�ف�ص��ول وارت �ف��اع درج��ة
ال� � �ح � ��رارة خ �ل��ال ف� �ص ��ل ال �ص �ي��ف
وم ��ا ت�س�ب�ب��ه ال �ع��واص��ف ال��رم�ل�ي��ة
وال� �ت ��راب� �ي ��ة م� ��ن ت ��ول ��د ش �ح �ن��ات
كهروستاتيكية نتيجة احتكاك
ال��رم��ال مما ي��ؤدي إل��ى االنفجار
ال� � ��ذات� � ��ي ل�ل��أل � �غ� ��ام خ� �ل ��ال ف �ص��ل
الصيف.
واف � � � � � � � ��اد ب� � � � � ��أن ع� � � � � ��دم وج � � � ��ود
خ��رائ��ط أو معلومات ع��ن األلغام
وال ��ذخ ��ائ ��ر امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي بعض
مناطق صحراء وسواحل البالد
يشكل عقبة كبيرة أم��ام عمليات
الكشف وتطهير األلغام.
واش��ار الى أن إدارة املتفجرات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل ��ادارة ال �ع��ام��ة ل �ق��وات
األمن الخاصة قامت خالل الفترة

بحث سفير الكويت لدى ايطاليا
الشيخ علي الخالد ورئيس اللجنة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة األومل � �ب � �ي � ��ة االي� �ط ��ال� �ي ��ة
ج��وف��ان��ي م��االغ��و تعزيز التعاون
على املستويات الفنية والبشرية
والتأهيلية.
وقالت سفارة الكويت في روما
ف��ي ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه ك��ون��ا ان ال�س�ف�ي��ر
الخالد استعرض مع ماالغو خالل
اج �ت �م��اع �ه �م��ا ف� ��ي م �ج �م��ع امل �ح �ف��ل
األومل � �ب ��ي ف ��ي روم � ��ا س �ب��ل ت��وط�ي��د
ال � �ت � �ع ��اون ب �ي�ن ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي ��ة
االيطالية والهيئة العامة للرياضة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وال � �ل � �ج � �ن ��ة األومل � �ب � �ي ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ت �ع��زي��ز
ال�ت�ع��اون فيما ي�خ��ص الرياضيني
من ذوي االحتياجات الخاصة.
ونقل البيان عن ماالغو تأكيده
ح��رص اللجنة األوملبية االيطالية

على تعميق العالقات الرياضية مع
الكويت على أوس��ع نطاق وتبادل
ال �خ �ب��رات م �ع �ه��ا ف ��ي م �ج��ال ال�ط��ب
ال��ري��اض��ي اض��اف��ة ال��ى ال�ع�م��ل على
اس�ت�ف��ادت�ه��ا م��ن ال �خ �ب��رات املهنية
ل�ل�م��درب�ين الفنيني االي�ط��ال�ي�ين في
جميع األلعاب والرياضات.
وأوض � � � ��ح ان ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ب�ح�ث��ا
كذلك مقترحات بتنظيم معسكرات
ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ف� � ��ي اي � �ط� ��ال � �ي� ��ا ل �ل �ف ��رق
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي مختلف ال��ري��اض��ات
اض��اف��ة ال��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي م�ب��ادرات
وف�ع��ال�ي��ات ض�م��ن ب��رام��ج رياضية
في اط��ار الدعم االنساني لالجئني
الذين يصلون ال��ى جزيرة صقلية
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ح �ك��وم��ة ب��ال �ي��رم��و
عاصمة االقليم االيطالي الجنوبي.

الفريق سليمان الفهد

من  1992الى  2015بنحو 25814
مهمة وأمر خدمة من بينها 1443
بالغا بوجود ألغام و 1456بالغا
باالشتباه بسيارة كما تعاملت
مع  115حادثا النفجار ألغام.
وأك��د اس�ت�م��رار ال� ��وزارة ممثلة
ف� ��ي اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ع�ل�اق��ات
واإلع�لام األمني بحمالت توعية
خاصة في موسم البر والتخييم
للتأكيد على قواعد السالمة وفي
مقدمتها االب�ت�ع��اد ع��ن التخييم
ب��ال �ق��رب م ��ن امل �ن��اط��ق وامل �ن �ش��آت
العسكرية وعدم العبث باألجسام
الغريبة.

وذك��ر ان معظم ح��االت ال��وف��اة
واالص ��اب ��ات ال �ت��ي س�ج�ل��ت ج��راء
ان �ف �ج��ار األل� �غ ��ام ك��ان��ت م��ن رع��اة
األغ� � �ن � ��ام وامل� �ت� �ن ��زه�ي�ن ف � ��ي ال �ب��ر
والبحر.
ودع��ا املواطنني واملقيمني الى
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�خ�ل��ص م��ن ه��ذا
الخطر عبر سرعة اإلبالغ عن أي
ج �س��م غ��ري��ب ي �ع �ث��رون ع�ل�ي��ه في
ال �ب��ر وال �ب �ح��ر ب��االت �ص��ال ب��ال��رق��م
 112الع �ل��ام ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة
والتعامل مع هذا الجسم الغريب
م� ��ن ق� �ب ��ل امل �خ �ت �ص�ي�ن ف� ��ي إدارة
املتفجرات.
واوض � � ��ح ان االع� �ل ��ام االم �ن��ي
في ال��وزارة وبالتعاون مع وزارة
الدفاع والحرس الوطني واجهزة
ال� ��دول� ��ة امل �ع �ن �ي��ة س �ي �ن �ظ��م ح�م�ل��ة
اعالمية شاملة للتوعية بمخاطر
االلغام واملخلفات الحربية في كل
وسائل االعالم ومواقع التواصل
االجتماعي.

الخالد يبحث تعزيز التعاون الرياضي
مع اللجنة االوليمبية االيطالية

الشيخ علي الخالد ورئيس اللجنة الوطنية األوملبية االيطالية جوفاني ماالغو

أخبار
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األوقاف :سنأخذ
بالمالحظات على الوثيقة
الوطنية لتعزيز الوسطية
أك � � ��د وك� � �ي � ��ل وزارة االوق � � � ��اف
وال � � �ش � ��ؤون االس �ل�ام � �ي� ��ة م .ف��ري��د
ع� � �م � ��ادي ان ال � � �ك� � ��وادر ال��وط �ن �ي��ة
الكويتية واع �ي��ة باهمية ال�ح��وار
ال� �ب� �ن ��اء وت �م �ت �ع �ه��ا ب �ف �ك��ر ن��اض��ج
يستهدف ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى مصلحة
الكويت وامنها واستقرارها.
وقال عمادي الذي يشغل ايضا
منصب االمني العام للجنة العليا
ل �ت �ع��زي��ز ال��وس �ط �ي��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ع�ق��ب اج�ت�م��اع تنسيقي
بني اعضاء اللجنة التابعة للوزارة
ولجنة التنمية البشرية باملجلس
االعلى للتخطيط للتباحث حول
الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية
إن االج�ت�م��اع ك��ان م�ث�م��را السيما
مع وج��ود شبه تطابق في الرؤى
ووجهات النظر مضيفا ان لجنة
التنمية اب ��دت م�لاح�ظ��ات ج��دي��رة
باالهتمام على الوثيقة ستؤخذ
بعني االعتبار الخراج الوثيقة في
صورتها النهائية على اكمل وجه.
ول �ف��ت ال ��ى أن ت �ل��ك امل�لاح �ظ��ات
تضمن االس �ت �ق��رار واالم ��ن مبينا
ان اللجنة العليا لتعزيز الوسطية
س �ت �ج ��ري ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل �ط �ل��وب��ة
ل �ع��رض �ه��ا ع� �ل ��ى ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
ال �ب �ش��ري��ة ح ��رص ��ا ع �ل��ى ال �ت��واف��ق
الوطني على هذه الوثيقة.

م .فريد عمادي

واض � � � � ��اف ان� � �ن � ��ا مل� �س� �ن ��ا خ �ل�ال
ال�ن�ق��اش وم��ا اث�م��ر ع�ن��ه م��ن اف�ك��ار
ج��دي��رة ت��ؤخ��ذ ف��ي ال�ح�س�ب��ان عن
حس وطني واع وكفاءات كويتية
ت�ت�م�ت��ع ب�ف�ك��ر ن��اض��ج ت �ح��رص كل
ال� �ح ��رص ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة ال�ك��وي��ت
وعلى امنها واستقرارها.
وقال عمادي ان لجنة الوسطية
س � �ت � ��أخ � ��ذ ب � �ع �ي��ن االع � � �ت � � �ب� � ��ار ك��ل
ال �ت��وج �ي �ه��ات وامل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
دونت على بنود الوثيقة.
واع� � � ��رب ع� ��ن االم � � ��ل ان ت �خ��رج
ال��وث�ي�ق��ة ب��أب�ه��ى ص ��ورة لنضيف
ال��ى بنيان ال�ك��وي��ت لبنة صالحة
ت��دع��م االم� ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ف ��ي كل
ربوعه.

التطبيقي تنظم ملتقى
الكويت تحديات الحاضر
وآفاق المستقبل
تنظم كلية التربية األساسية
ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب اليوم ملتقى
ق�س��م ال ��دراس ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة في
ال�ك�ل�ي��ة ل �ع��ام  2016ت �ح��ت ع �ن��وان
الكويت تحديات الحاضر وآف��اق
املستقبل.
وق � ��ال رئ �ي��س ق �س��م ال ��دراس ��ات
االجتماعية ف��ي الكلية وامل�ش��رف
العام على امللتقى د .راكان املطيري
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام � ��س إن
امللتقى سيتناول النجاحات التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
امل � � �س � � �ت � ��وي � ��ات خ� � �ص � ��وص � ��ا ب �ع��د
تسميتها م��ن ق�ب��ل األم ��م املتحدة
مركزا للعمل اإلنساني واحتفالها
كعاصمة للثقافة اإلسالمية للعام
 2016ف �ض�لا ع��ن س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ك��ون
م� ��رك� ��زا م ��ال �ي ��ا اق �ل �ي �م �ي��ا وع��امل �ي��ا
تطبيقا للرؤية األميرية السامية.
وأوض ��ح أن امللتقى ال��ذي يقام
ليوم واحد سيبحث في جلستني
أرب�ع��ة م�ح��اور مهمة ه��ي التنمية
ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ودور مجلس

األم � ��ة وامل ��واط� �ن ��ة وأه �م �ي �ت �ه��ا ف��ي
ب�ن��اء املجتمع ال�ك��وي�ت��ي وال��وض��ع
االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي للكويت بني
الواقع واملستقبل وأثر اإلعالم في
تنمية املجتمع الكويتي.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ع� �ض ��و ق �س��م
ال��دراس��ات االجتماعية في الكلية
ومنسق امللتقى د .محمد العجمي
ف ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل إن امل�ل�ت�ق��ى
ي �ه ��دف إل� ��ى اب� � ��راز م ��ا ت �ح �ق��ق م��ن
نجاحات كويتية في ظل قيادتها
الحكيمة.
وأش� � � � � � � ��ار إل � � � � ��ى أن امل� �ل� �ت� �ق ��ى
س � �ي � �ص� ��اح � �ب� ��ه م � � �ع � � ��رض ي� ��زخ� ��ر
ب ��اإلص ��دارات وامل�ق�ت�ن�ي��ات األث��ري��ة
واللوحات التاريخية يساهم في
عرضها ك��ل م��ن املجلس الوطني
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ومركز
ال �ب �ح��وث وال � ��دراس � ��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وراب �ط��ة االجتماعيني الكويتيني
وراب� � � �ط � � ��ة األدب � � � � � � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
والجمعية الجغرافية الكويتية.
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التطوعية النسائية
تحتفل باليوم
العالمي لليتيم
أك � � � � ��دت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
التطوعية النسائية لخدمة وتنمية
امل �ج �ت �م��ع أن ال �ت �ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي
الذي أرسى االس�لام قواعده يخفف
من قسوة الحالة التي تعيشها تلك
الفئة.
وقالت أمينة سر الجمعية طيبة
آل ه �ي��د ف��ي ك�ل�م��ة خ�ل�ال اح�ت�ف��ال�ه��ا
السنوي باليوم العاملي لليتيم امس
إن الجمعية أق��ام��ت م�ش��روع اليتيم
ال��ذي يعد م��ن أه��م ب��رام��ج الجمعية
سعيا لتحقيق ت��وج�ي�ه��ات رئيسة
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ي �خ��ة ل �ط �ي �ف��ة ال�ف�ه��د
ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح وخ �ط��ط م�ج�ل��س
اإلدارة.
وذك � � � ��رت أن االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
أق�ي�م��ت ب�م�ش��ارك��ة م��ؤس�س��ة اإلن�ت��اج
ال �ب��رام �ج��ي امل �ش �ت��رك ل� ��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ت��أت��ي تفعيال
ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع
املدني ومؤسسات الدولة وشرائح
امل � �ج � �ت � �م� ��ع إلح� � � �ي � � ��اء امل � �ن� ��اس � �ب� ��ات
االجتماعية.

الزراعة :افتتاح
الحدائق في المناطق
الجديدة قريبا
أك � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية االنتهاء
م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع ال �ح��دائ��ق في
امل�ن��اط��ق ال �ج��دي��دة خ�ل�ال األس��اب�ي��ع
املقبلة وافتتاحها قريبا.
وقالت نائبة املدير العام لقطاع
ال � ��زراع � ��ة ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
نبيلة الخليل خ�لال جولتها امس
ع �ل��ى ب �ع��ض ت �ل��ك امل �ش��اري��ع إن ��ه تم
ت �ن �ف �ي��ذ م �ش��اري��ع ح ��دائ ��ق ف ��ي ع��دد
من املناطق مثل الزهراء واشبيلية
وسعدالعبدالله وعبدالله املبارك.
وأوضحت أن الهيئة أخذت بعني
االع�ت�ب��ار توفير ك��ل وس��ائ��ل ال��راح��ة
ل��رواد تلك الحدائق وإضافة ساحة
ألل �ع��اب األط �ف ��ال وت�ج�ه�ي��ز امل�لاع��ب
وب �ع��ض ال �ن��واف �ي��ر ووض � ��ع ان � ��ارات
ليلية ليكون عامل جذب ملرتاديها.
وذك � � � ��رت أن� � ��ه ت � ��م االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
ص� �ي ��ان ��ة وت �ن �ف �ي ��ذ ح � ��دائ � ��ق أخ � ��رى
ف � ��ي م� �ن ��اط ��ق ال� � ��روض� � ��ة وال� �ن ��زه ��ة
وال �ق��ادس �ي��ة واف�ت�ت��اح�ه��ا ب�ع��د ق�ي��ام
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ت �ج �ه �ي ��زه ��ا م � ��ن ج �م �ي��ع
النواحي وإض��اف��ة مكونات جديدة
فيها مثل املالعب وساحات األلعاب
لألطفال.

تعنى بتغطية األمانة العامة في مجلس األمة

صدور عدد جديد من مجلة تواصل
صدر العدد الجديد من مجلة
ت��واص��ل ال �ت��ي ت �ص��دره��ا االم��ان��ة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س االم� ��ة متضمنا
العديد من االخبار واملوضوعات
ال� � �ت � ��ي ت� �غ� �ط ��ي ن� � �ش � ��اط االم � ��ان � ��ة
ال�ع��ام��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي قامت
بتنظيمها.
واوض�ح��ت مدير ادارة االع�لام
ام��ل املطوع في كلمة العدد التي
ت �ن��اول��ت ق�ض�ي��ة ث �ق��اف��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر
ان��ه اص�ب��ح واض �ح��ا ل��دى اغلبية
امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ت �ط ��وي ��ر االي �ج ��اب ��ي
امللموس في نمط االدارة الجديد
باالمانة العامة.
واض� � ��اف� � ��ت ان ت �غ �ي �ي ��ر ن �ظ ��ام
التقييم ووض��ع م��ؤش��رات ل�لاداء
وتجديد الدماء اضافة إلى وضع
رؤي��ة واض�ح��ة تعمل م��ن خاللها
االم ��ان ��ة ق ��د أح ��دث ��ت ت �غ �ي �ي��را في

غالف العدد

الثقافة السائدة باالمانة العامة
وأوض �ح��ت ان روح ��ا ج��دي��دة قد
ب �ع �ث��ت وع � ��دوى االن� �ج ��از تنتقل
من قطاع إل��ى آخ��ر بعد فترة من
االع�ت�ي��اد وال��رك��ود ون�م��ط العمل
ال�ت�ق�ل�ي��دي وال ش��ك ان ارش� ��ادات

اع�ض��اء مجلس االم��ة ف��ي جلسة
 15م � ��ارس امل ��اض ��ي ع � ��ززت ه��ذا
ال�ت�غ�ي�ي��ر االي �ج��اب��ي ال ��ذي ملسوه
وأثنوا عليه.
وت� � �ض� � �م � ��ن ال � � � �ع� � � ��دد ت� �غ� �ط� �ي ��ة
الس�ت�ق�ب��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ل �ك��ل م ��ن األم�ي�ن
ل �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س ع�ل��ام ال �ك �ن��دري
واالم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
االع� �ل� ��ام ع �ب��دال �ح �ك �ي��م ال �س �ب �ت��ي
وم��دي��ر ادارة االع�ل�ام ام��ل املطوع
وم��دي��ر ال��دع��م االس�ت�ش��اري سناء
ال �ه��اج��ري ح �ي��ث ق��ام��وا بتسليم
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي
ف � � � ��ازت ب � �ه ��ا خ� ��دم� ��ة س� ��اه� ��م ف��ي
ال �ت �ش ��ري ��ع ف� ��ي ال � � � ��دورة ال ��راب �ع ��ة
مل��ؤت �م��ر ال �ح �ك��وم��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
لدول مجلس التعاون باملنامة.

الكويت مولت عالج  50يمنيا
في السودان
أع�ل�ن��ت جمعية ص �ن��دوق اع��ان��ة
امل��رض��ى ع ��ودة ال �ف��وج األخ �ي��ر من
مرضى القلب اليمنيني الى بالدهم
ب�ع��د ات �م��ام ع�لاج�ه��م ف��ي ال �س��ودان
ض �م��ن م� �ب ��ادرة (ال �ج �س��د ال��واح��د)
لعالج اليمنيني بتمويل كويتي.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ادارة
الجمعية ورئ�ي��س اللجنة الطبية
في اللجنة الكويتية العليا لالغاثة
د .م�ح�م��د ال �ش��ره��ان ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان� ��ه ت ��م إج � ��راء ع�م�ل�ي��ات
قساطر عالجية (تركيب دعامات)
او ع �م �ل �ي��ات ال �ق �ل ��ب امل� �ف� �ت ��وح ف��ي
مستشفيات الخرطوم.
وذكر أن العدد اإلجمالي ملرضى
ال�ق�ل��ب ال�ي�م�ن�ي�ين امل�ش�م��ول�ين ب�ه��ذا
ال�ب��رن��ام��ج ه��و  50م��ري�ض��ا تكفلت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لاغ��اث��ة
بتكاليف العالج واإلقامة للمرضى
ومرافقيهم والتي بلغت  200الف
دوالر فيما ش��ارك��ت مؤسسة نهد
الخيرية باليمن بمصاريف السفر

• عبدالرحمن مشعان الخضير 85 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :القادسية،
ديوان الخالد ،ق ،2شارع حمد الخالد ،م ،35تلفون ،22515546 :نساء :الساملية،
ق ،11ش ،3م ،90مقابل شارع الخليج العربي ،تلفون25611684 :
• خ��زن��ة م �ن �ص��ور ال ��ذوي ��ب ،زوج � ��ة :ع �ب��دال �ل��ه م�ط�ل��ق ال�خ�ش�م��ان
العجمي 75 ،عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :الصباحية ،ق ،1ش ،6م ،392تلفون:
 ،99010406نساء :الصباحية ،ق ،1ش ،1م ،528تلفون90086060 :
• مريم خلف علي الفودري ،أرملة :عبداملجيد عبدالله الفودري،
 80عامًا( ،شيعت) ،رجال :العدان ،ق ،6ش ،6م ،10تلفون ،99564616 :نساء:
الزهراء ،ق ،8ش ،815م ،9تلفون99086311 :
• فؤاد سالم محمد الشطي 65 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :مسجد الوزان،
غرب مشرف ،تلفون ،55777520 :نساء :صباح السالم ،ق ،4ش ،11م34
• ن��واف عبدالله ع��ودة الخالدي 23 ،عامًا( ،ش�ي��ع) ،ال�ق�ي��روان ،ق،2
ش ،207م ،40تلفون99036470 - 50070705 :
• لطيفة سعود راش��د الصقر ،أرملة :حمد سعيد الشرياني74 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ال �س��رة ،ق ،2ش ،1م( ،31دي ��وان ال�ص�ق��ر) ،تلفون:
 ،67759997نساء :الرابية ،ق ،2ش ،12م ،11تلفون55589493 :
• ناصر علي أحمد البشارة 55 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الفيحاء ،ديوان
العيسى ،تلفون ،55521688 :نساء :العدان ،ق ،7ش ،17م ،9تلفون99990035 :
• يوسف محمد عبدالعزيز املنيس 88 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :ديوان
املنيس ،كيفان ،ق ،5مقابل نادي الكويت الرياضي ،تلفون ،99510021 :نساء:
الروضة ،ق ،1شارع عيسى عبداللطيف العبدالجليل ،م ،8تلفون25329081 :
• أديبه رشيد م��رزوق الحريص 64 ،عامًا( ،شيعت) ،مشرف ،ق،5
ش ،11م ،15تلفون99066425 - 25392789 :
• مضاوي عبدالله عمر العصفور 91 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :ديوان
العصفور ،ضاحية عبدالله السالم ،ق ،3ش��ارع عبدالوهاب ال�ف��ارس ،تلفون:
 ،67003377نساء :الروضة ،ق ،3ش ،30م ،30تلفون22570790 :
• مفرح جمعان جليغم العازمي 95 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :سلوى،
ق ،2شارع عبدالرحمن الغافقي ،م ،14تلفون ،66987770 :نساء :فهد األحمد،
ق ،4ش ،428م ،15تلفون97656778 :
• حمد داود سليمان ال �ب��در 63 ،ع��ام��ًا( ،يشيع التاسعة صباح
اليوم) ،رجال :الشويخ ،ديوان القناعات ،تلفون ،99883954 :نساء :العديلية،
ق ،3ش ،34م ،6تلفون66664231 :
• عبداملحسن الفي غانم الرقال الديحاني 58 ،عامًا( ،يشيع بعد
صالة عصر اليوم) ،رج��ال :الرحاب ،ق ،3ش ،21م ،41تلفون،97805557 :
نساء :الرحاب ،ق ،3ش ،15م ،8تلفون96630070 :
• فاطمة محمد ف��رج أح�م��د 68 ،ع��ام��ًا( ،تشيع بعد ص�لاة عصر
اليوم) ،رجال :قرطبة ،ق ،3ش ،1م ،31تلفون ،97191980 :نساء :الروضة ،ق،2
ش ،26م ،34تلفون99490712 :
• صالح حمود خالد حمود سليمان الحمود 56 ،عامًا( ،يشيع
التاسعة صباح اليوم) ،رج��ال :دي��وان حمود الحمود ،قرطبة ،ق ،3شارع
سليمان فوزان علي الفوزان ،م ،9تلفون ،50019454 :نساء :قرطبة ،ق ،3شارع
سليمان فوزان علي الفوزان ،م ،13تلفون25344563 - 99222925 :
• رب��اب مصطفى أحمد ،أرم�ل��ة :ابراهيم سفر الجعفر 78 ،عامًا،
(شيعت) ،رج��ال :مسجد أبوالفضل العباس ،صباح السالم ،ق ،1ش،127
تلفون ،66017516 :نساء :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،23م ،9تلفون66658070 :

مجموعة من اليمنيني الذين تلقو العالج

ل �ل �م��رض��ى ال� ��ذي� ��ن ع � ��اد م �ن �ه��م 47
إل��ى اليمن بعد ان م��ن ال�ل��ه عليهم
ب��ال�ش�ف��اء ب��اس�ت�ث�ن��اء ث�ل�اث ح��االت
ملرضى توفوا.
وأش � � ��ار ال� ��ى أن ال �ب ��رن ��ام ��ج ه��و
ث � �م� ��رة ت� � �ع � ��اون ب �ي��ن ع � � ��دة ج �ه��ات
خ �ي��ري��ة ودب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ورس �م �ي��ة
ه � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ل�ل�اغ��اث��ة وس � �ف� ��ارة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ف� ��ي ال � �خ� ��رط� ��وم ووزارة ال �ص �ح��ة
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ال � �س� ��ودان � �ي� ��ة ب � ��والي � ��ة ال� �خ ��رط ��وم
ومؤسسة أم��راض القلب الخيرية
باليمن اض��اف��ة ال��ى م��ؤس�س��ة نهد
الخيرية باليمن وص�ن��دوق إعانة
املرضى في السودان.
وت ��وق ��ع ال� �ش ��ره ��ان االس� �ت� �م ��رار
ف��ي ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ال�ط�ي�ب��ة لتشمل
م� � ��رض� � ��ى ي � �م � �ن � �ي �ي�ن آخ � � ��ري � � ��ن م ��ن
ت�خ�ص�ص��ات مختلفة ف��ي امل��رح�ل��ة
املقبلة.
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