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خادم الحرمين استقبل رئيس مجلس األمة

«البرلماني العربي» يتبنى دعوة الغانم
لطرد الكنيست من االتحاد الدولي
الغانم :نأمل في تحقيق نصر سياسي كبير للدول العربية في اجتماعات جنيف
اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل خ � � � � � ��ادم ال � �ح � ��رم �ي��ن
ال� � �ش � ��ري� � �ف �ي��ن امل � � �ل� � ��ك س� � �ل� � �م � ��ان ب ��ن
عبدالعزيز آل سعود في مقر اقامته
بالقاهرة أمس رئيس مجلس االمة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال�ب��رمل��ان��ي
املرافق له.
وقالت وكالة االن�ب��اء السعودية
(واس) ان ال � �غ� ��ان� ��م ن� �ق ��ل ل� �خ ��ادم
الحرمني الشريفني تحيات وتقدير
اخ �ي��ه ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
فيما ابدى خادم الحرمني الشريفني
تحياته وتقديره لسموه.
وأك ��د رئ �ي��س ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
امس اهمية القرارات التي تضمنها

ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�م��ؤت�م��ر ال� �ـ 23
لالتحاد البرملاني العربي مشيرا
ال � � ��ى أن ال � �ب � �ي� ��ان أك � � ��د ال� �خ� �ط ��وات
املستقبلية التي ستتخذها ال��دول
االع � �ض� ��اء ف ��ي االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي ومن بينها التنسيق للقاء
العربي االفريقي ومقترحات اخرى
مهمة جدا.
واع� ��رب ع��ن االم ��ل ف��ي أن تحقق
ت �ل��ك ال � �ق� ��رارات وال� �خ� �ط ��وات ن�ص��را
س �ي��اس �ي��ا ك �ب �ي��را ل� �ل ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع��ات االت �ح��اد البرملاني
ال �ع��رب��ي امل �ق��رر ع �ق��ده ب�ج�ن�ي��ف في
اكتوبر املقبل.
وع ��ن ت�ب�ن��ي االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي دع��وة رئيس مجلس االمة
الكويتي لتحرك برملاني عربي من

اج ��ل ط ��رد ال�ك�ن�ي�س��ت االس��رائ �ي �ل��ي
م��ن االت �ح��اد البرملاني ال��دول��ي قال
الغانم ان هذا امر متوقع.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ت �ب �ن��ى
امل��ؤت �م��ر ال� �ـ  23ل�لات �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي رسميا أم��س دع��وة رئيس
االت �ح��اد ال �س��اب��ق ورئ �ي��س مجلس
االم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م إل� ��ى ت �ح��رك
ب � ��رمل � ��ان � ��ي ع � ��رب � ��ي م� � ��ن اج� � � ��ل ط� ��رد
الكنيست االسرائيلي م��ن االتحاد
البرملاني الدولي.
وي � � ��ذك � � ��ر ان ال� � �غ � ��ان � ��م وال � ��وف � ��د
البرملاني املرافق له عاد إلى البالد
مساء أمس عقب اختتام مشاركته
في أعمال املؤتمر.
تفاصيل (ص)04-03
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

الخرينج :ال يجوز وجود قائمة أسماء
مسبقا لطرح الثقة بوزير التجارة
فيما وص��ف ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج جلسة ال�ي��وم
بأنها ستكون حافلة وتاريخية قال:
الب��د من كل نائب أن يتحدث ويعلن
ع ��ن م��وق �ف��ه ف �ي �م��ا ي �خ��ص م��وض��وع

الدعوم .وعن استجواب وزير التجارة
قال :أنا شخصيا اعاتب على البعض
ال��ذي��ن يتحدثون م��ن اآلن ع��ن وج��ود
ق��ائ �م��ة ب �ع �ش��رة أس� �م ��اء م ��ن ال� �ن ��واب
ل�ط��رح الثقة ب��ال��وزي��ر وه��ذا ال يجوز

ع� �ب ��ر م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع � ��ن أم �ل��ه
ف��ي ال �ت ��زام ج�م�ي��ع ال �ف��رق��اء ف��ي اليمن
ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ج ��اد ل �ق ��رار وق ��ف اط�ل�اق
النار باعتباره مؤشرا إيجابيا للرغبة
املشتركة في إنهاء هذه األزمة متمنيا
أن ي�س�ه��م ال �ل �ق��اء ف ��ي إن �ه ��اء امل �ع��ان��اة
اإلنسانية التي يتعرض لها اليمن.

وقرر مجلس ال��وزراء تكليف وزارة
األشغال اإلسراع في استكمال املرحلة
األول ��ى م��ن ب�ن��اء ميناء م�ب��ارك الكبير
وت �ح��دي��د األع �م ��ال ال �ب �ح��ري��ة وال �ط��رق
وال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة وك ��ذل ��ك ت�ك�ل�ي��ف
جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة
بوبيان بالتنسيق مع كل من مؤسسة

ألن ��ه ال ي�م�ك��ن ل�ل�ن��ائ��ب أن ي �ق��دم طلب
طرح الثقة مسبقا قبل أن يستمع إلى
مناقشة االستجواب من الطرفني.
تفاصيل (ص)06

مجلس الوزراء :نأمل في التزام جميع
الفرقاء اليمنيين بوقف إطالق النار
املوانئ ووزارة األشغال العامة إلعداد
استراتيجية متكاملة للنقل البحري
ل �ل �ب �ض��ائ��ع واألف � � � ��راد واألع� � �م � ��ال ذات
العالقة لتشغيل امليناء واملالحة.
تفاصيل (ص)05

جدول األعمال
 المالية رفعتتقريرها عن شرائح
استهالك الكهرباء
والماء رسميا
إلى مجلس األمة

 مشروع الحكومةال يحمي محدودي
ومتوسطي الدخل
والزيادات مبالغ
فيها

 نظام الشرائح يحققالعدالة االجتماعية
أفضل من التعرفة
الموحدة

تفاصيل (ص )13-10

المجلس يناقش استجواب العلي
وشرائح الكهرباء اليوم
ي� �ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ج �ل �س �ت��ه
ال�ع��ادي��ة ال�ي��وم وعلى ج��دول اعماله
استجواب النائبني احمد القضيبي
وم�ب��ارك الحريص املوجه ال��ى وزير
التجارة والصناعة د .يوسف العلي.
وفي جدول االعمال ايضا تقرير

لجنة الشؤون املالية البرملانية عن
دراس ��ة ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي وال�غ��اء
ال��دع��وم اض��اف��ة ال ��ى ت�ق��ري��ر اللجنة
عن مشروع قانون في شأن تحديد
تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء.

الميزانيات :إعادة النظر في إحالة
الحيازات الزراعية المخالفة للنيابة
ش� � � � � � ��ددت ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع �ل��ى ات �خ��اذ
اإلج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ك��اف��ة ت�ج��اه
سحب الحيازات الزراعية املخالفة
م��ع اق �ت��راب ان�ت�ه��اء املهلة املمنوحة
ملالكي الحيازات املخالفة في مايو
.2016
ول� �ف ��ت رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب

عدنان عبدالصمد إلى إعادة النظر
ف��ي ص�ي��غ اإلح��ال��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
لتكون محكمة قانونيا ومشفوعة
ب��األدل��ة الثبوتية لتحديد املتهمني
الذين أضروا باملال العام.
تفاصيل (ص)07
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األمير يعزي خادم الحرمين
ويتلقى رسالة من أمير قطر

سمو األمير مستقبال الشيخ محمد الجراح

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر السيف ص�ب��اح ام��س رئيس
مجلس إدارة بنك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
ال � �ش � �ي� ��خ م � �ح � �م ��د ال� � � �ج � � ��راح وذل� � ��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة ت��زك�ي�ت��ه رئ �ي �س��ا ملجلس
إدارة ات � �ح� ��اد امل � �ص� ��ارف ال �ع��رب �ي��ة

 ..ومستقبال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن جاسم

واس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد ووزير خارجية دولة
ق �ط��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب��ن
ج��اس��م آل ث��ان��ي ح�ي��ث س�ل��م س�م��وه
رس� ��ال� ��ة خ �ط �ي��ة م� ��ن أخ� �ي ��ه ح �ض��رة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ث��ان��ي أم �ي��ر دول ��ة ق�ط��ر الشقيقة

ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي
تربط البلدين والشعبني الشقيقني
وسبل تنمية أوجه التعاون بينهما
ف��ي امل �ج��االت ك��اف��ة وال �ق �ض��اي��ا ذات
االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك .وب �ع��ث ح�ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى
أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة املغفور لها
ب� ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ص��اح �ب��ة ال�س�م��و
امللكي األم�ي��رة مشاعل بنت فيصل
ب� ��ن ت ��رك ��ي األول ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
آل س � �ع ��ود س ��ائ �ل�ا س � �م ��وه امل ��ول ��ى

تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم
األسرة املالكة الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء.
كما بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه
الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس
ج�م�ه��وري��ة ج�ي�ب��وت��ي الشقيقة عبر
ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع ��ن خ ��ال ��ص ت�ه��ان�ي��ه

ب�م�ن��اس�ب��ة اع � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه رئ�ي�س��ا
لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية
ج ��دي ��دة م �ت �م �ن �ي��ا ل ��ه ك ��ل ال �ت��وف �ي��ق
والسداد وموفور الصحة والعافية
ول �ل �ع�ل�اق��ات ال �ط �ي �ب��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الشقيقني املزيد من التطور والنماء.

ولي العهد استقبل نائب رئيس األسرة الحاكمة
ورئيس األمن الوطني

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ د .ابراهيم الدعيج

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل س � �م� ��و ول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال � �ش � �ي� ��خ ن � � � ��واف األح � � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله بقصر السيف
ص �ب��اح ام ��س ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األس ��رة الحاكمة الشيخ د.إب��راه�ي��م

ال ��دع� �ي ��ج واس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ج �ه��از
األم ��ن ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ ث��ام��ر العلي
وب� �ع ��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن� ��واف األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
أخيه الرئيس اسماعيل عمر جيله

 ..ومستقبال الشيخ ثامر العلي

رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة
ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب�م�ن��اس�ب��ة اع � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه رئ�ي�س��ا
لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية
ج ��دي ��دة م �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه ك� ��ل ال �ت��وف �ي��ق

والسداد وموفور الصحة والعافية
كما بعث ببرقية تعزية إل��ى أخيه
خ � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة

ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه
وص � ��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة امل�غ�ف��ور
لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو
امللكي األم�ي��رة مشاعل بنت فيصل
ب� ��ن ت ��رك ��ي األول ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز

آل س � �ع ��ود س ��ائ �ل�ا س � �م ��وه امل ��ول ��ى
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته.
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الغانم :من واجبنا تحقيق نصر سياسي عن طريق الضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته

خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

اس��ت��ق��ب��ل خادم ال��ح��رم�ين الشريفني
امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل سعود
في مقر اقامته بالقاهرة رئيس مجلس
االم���ة م����رزوق ال��غ��ان��م وال��وف��د البرملاني
املرافق له.
وق����ال����ت وك����ال����ة االن�����ب�����اء ال���س���ع���ودي���ة
(واس) ان ال��غ��ان��م نقل ل��خ��ادم الحرمني
الشريفني تحيات وتقدير اخيه صاحب
ال���س���م���و ام����ي����ر دول��������ة ال����ك����وي����ت ال��ش��ي��خ
ص��ب��اح االح��م��د الجابر الصباح حفظه
ال��ل��ه ورع����اه فيما اب���دى خ���ادم الحرمني
ال��ش��ري��ف�ين ت��ح��ي��ات��ه وت���ق���دي���ره ل��س��م��وه.
وح����ض����ر االس����ت����ق����ب����ال وزي��������ر ال����ش����ؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
ووزي�����ر ال���دول���ة ع��ض��و م��ج��ل��س ال�����وزراء
د.م���س���اع���د ب���ن م��ح��م��د ال��ع��ي��ب��ان ووزي����ر
املالية د .إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
ووزي����ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة د .توفيق
بن ف��وزان الربيعة ووزي��ر الدولة عضو
م��ج��ل��س ال������وزراء د.ع���ص���ام ب��ن س��ع��د بن
سعيد ووزي��ر الثقافة واإلع�لام د .عادل
بن زيد الطريفي ووزير الخارجية عادل
بن أحمد الجبير وسفير خادم الحرمني
الشريفني لدى جمهورية مصر العربية

األس���ت���اذ أح���م���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز .وض��م
ال��وف��د البرملاني امل��راف��ق للغانم ك�لا من
وكيل الشعبة البرملانية النائب فيصل
ال���ش���اي���ع وأم���ي��ن س����ر ال���ش���ع���ب���ة د.ع������ودة
الرويعي وأمني صندوق الشعبة النائب
ح����م����ود ال����ح����م����دان وال���ن���ائ���ب�ي�ن م��اض��ي
ال��ه��اج��ري وك��ام��ل ال��ع��وض��ي وأم�ي�ن ع��ام
مجلس االمة عالم الكندري.
وأكد رئيس الشعبة البرملانية رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم امس اهمية
القرارات التي تضمنها البيان الختامي
ل���ل���م���ؤت���م���ر ال������ـ  23ل�ل�ات���ح���اد ال���ب���رمل���ان���ي
العربي.
وق����ال ال��غ��ان��م ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ـ(ك��ون��ا)
ف��ي ختام اع��م��ال املؤتمر إن البيان أكد
ال��خ��ط��وات املستقبلية ال��ت��ي ستتخذها
ال����دول االع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد البرملاني
ال���ع���رب���ي وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ت��ن��س��ي��ق ل��ل��ق��اء
ال���ع���رب���ي االف���ري���ق���ي وم���ق���ت���رح���ات اخ���رى
هامة جدا.
واع�������رب ع����ن االم������ل ب�����أن ت��ح��ق��ق ت��ل��ك
ال����ق����رارات وال���خ���ط���وات ن��ص��را سياسيا
ك��ب��ي��را ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة ف���ي اج��ت��م��اع��ات
االت��ح��اد البرملاني العربي امل��ق��رر عقده
بجنيف في اكتوبر املقبل.

 ..ومتوسطا الغانم والوفد البرملاني الكويتي

وعن تبني االتحاد البرملاني العربي
دع�����وة رئ���ي���س م��ج��ل��س االم�����ة ال��ك��وي��ت��ي
ل��ت��ح��رك ب���رمل���ان���ي ع���رب���ي م���ن اج����ل ط��رد
ال���ك���ن���ي���س���ت االس����رائ����ي����ل����ي م����ن االت����ح����اد
البرملاني الدولي قال الغانم ان هذا امر
متوقع .واضاف نحن برملانيون ومجال
ع��م��ل��ن��ا ه���و االت���ح���اد ال��ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ومن واجبنا تحقيق نصر سياسي عن
طريق الضغط على الكيان الصهيوني
ل����وق����ف م�����ا ت����ق����وم ب�����ه ت����ج����اه اخ����وان����ن����ا
الفلسطينيني في االراضي املحتلة.
واشار الى ان الكيان الصهيوني قام
بشرعنة التشريعات التي تعطي غطاء
النتهاكات الحكومة االسرائيلية وهذا
امر يجب ان يثار في اجتماعات االتحاد
البرملاني الدولي.
واك����د ض�����رورة ع��م��ل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
م����ج����ت����م����ع����ة م��������ع ال���������������دول االس��ل��ام�����ي�����ة
والصديقة وك��ل ال���دول امل��س��ان��دة للحق
الفلسطيني في العالم من اجل ذلك.
وش�����������دد ال�����غ�����ان�����م ع�����ل�����ى ان ن����ص����رة
ال���ح���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ووق�����ف ال��غ��ط��رس��ة
االس���رائ���ي���ل���ي���ة واج������ب ش���رع���ي ووط���ن���ي
وقومي وعلينا ان نبذل قصارى جهدنا
وبطريقة ذك��ي��ة تحقق ن��ص��را سياسيا

م��ض��ي��ف��ا أن ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ب���ذل االس���ب���اب
والتوفيق من رب العاملني.
واعرب في ختام تصريحه عن جزيل
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لسفير دول���ة الكويت
ل��دى ال��ق��اه��رة س��ال��م ال��زم��ان��ان وم��ن��دوب
ال����ك����وي����ت ال�����دائ�����م ل������دى ج���ام���ع���ة ال������دول
ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ف��ي��ر اح���م���د ع��ب��دال��رح��م��ن
البكر على ما قدماه لتسهيل عمل الوفد
البرملاني املشارك في املؤتمر.
كما اع��رب عن جزيل الشكر ألعضاء
الوفد وما قاموا به من جهود واضحة
خالل فترة انعقاد املؤتمر ومشاركاتهم
ف���ي اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان امل��خ��ت��ل��ف��ة بما
ساهم في إنجاحه.
وم������ن ج���ه���ة أخ��������رى اج���ت���م���ع رئ���ي���س
مجلس االمة مرزوق الغانم على هامش
اعمال املؤتمر ال��ـ  23لالتحاد البرملاني
ال��ع��رب��ي امل��ن��ع��ق��د ف���ي ال���ق���اه���رة ورئ��ي��س
مجلس الشورى العماني الشيخ خالد
بن هالل املعولي.
ك���م���ا اج���ت���م���ع ال����غ����ان����م ع���ل���ى ه���ام���ش
امل�����ؤت�����م�����ر ورئ������ي������س ال�����ب�����رمل�����ان ال���ل���ي���ب���ي
املستشار عقيلة صالح.

«البرلماني العربي» يقر تشكيل لجنة برئاسة
الغانم لدعم فلسطين
تبنى املؤتمر الـ 23لالتحاد البرملاني
ال����ع����رب����ي رس���م���ي���ا أم������س دع�������وة رئ��ي��س
االت��ح��اد السابق ورئ��ي��س مجلس االم��ة
م�����رزوق ال��غ��ان��م ل��ت��ح��رك ب��رمل��ان��ي ع��رب��ي

من اجل طرد الكنيست االسرائيلي من
االتحاد البرملاني الدولي .وأقر املؤتمر
في بيانه الختامي دعوة الغانم املذكورة
اض����اف����ة ال������ى ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة ب��رمل��ان��ي��ة

عربية برئاسة الغانم وعضوية رئيس
املجلس الوطني الفلسطيني وممثلي
ع��دد م��ن ال���دول االع��ض��اء تختص بدعم
ص����م����ود ال���ش���ع���ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي .وك����ان

الغانم ق��د دع��ا م��ج��ددا ف��ي كلمته خالل
املؤتمر لتحرك عربي مكثف ي��ؤدي الى
طرد الكنيست االسرائيلي من االتحاد
البرملاني الدولي.

الغانم يعود إلى البالد
مساء أمس

الغانم والوفد املرافق عقب الوصول للبالد

عاد رئيس الشعبة البرملانية
رئ����ي����س م���ج���ل���س األم�������ة م������رزوق
الغانم والوفد البرملاني املرافق
ل��ه إل���ى ال��ب�لاد م��س��اء أم���س عقب
اخ��ت��ت��ام م��ش��ارك��ت��ه ف���ي اج��ت��م��اع
مؤتمر االتحاد البرملاني العربي
ال���ـ  ٢٣ال����ذي ع��ق��د ف���ي ال��ع��اص��م��ة
املصرية القاهرة.
وكان في استقبال الغانم على
أرض املطار كل من نائب رئيس
م��ج��ل��س االم����ة م���ب���ارك ال��خ��ري��ن��ج
ووزي����ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة ووزي���ر
ال����دول����ة ل����ش����ؤون م��ج��ل��س األم����ة
د.علي العمير وسفير جمهورية
مصر العربية لدى دولة الكويت

ي����اس����ر ع����اط����ف واألم����ي����ن ال���ع���ام
املساعد لقطاع الجلسات عيسى
اللوغاني واالمني العام املساعد
لقطاع املعلومات خالد املطيري.
وضم 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
وأم����ي����ن س������ر ال���ش���ع���ب���ة ال���ن���ائ���ب
د.عودة الرويعي وأمني صندوق
الشعبة النائب حمود الحمدان
وأع���ض���اء ال��ش��ع��ب��ة د.خ��ل��ي��ل أب��ل
وماضي الهاجري واألمني العام
ملجلس األمة عالم الكندري.
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خالل اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

الرويعي :إحالة المخالفات اإلسرائيلية للجنة
القانونية لعرضها على االتحاد البرلماني
قال أمني سر الشعبة البرملانية
ب� �م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة ع � �ض� ��و ل �ج �ن��ة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال �ي ��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ب� ��االت � �ح� ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
د.ع� ��ودة ال��روي �ع��ي أم��س االول ان
ال�ل�ج�ن��ة ق� ��ررت اح��ال��ة امل�خ��ال�ف��ات
االس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى األراض � � � ��ي
ال �ع��رب �ي��ة ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ب ��االت� �ح ��اد الع� � � ��داد م� �ل ��ف خ ��اص
لعرضها على االت�ح��اد البرملاني
العربي.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى به
ال��روي �ع��ي ل �ـ (ك��ون��ا) ع�ل��ى هامش
اج �ت �م��اع ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة

واالقتصادية باالتحاد البرملاني
العربي.
وأوض ��ح ال��روي�ع��ي أن االت�ح��اد
سيتبنى ه��ذا امل �ل��ف ف��ي املحافل
ال� � ��دول � � �ي� � ��ة ل � �ك � �ش� ��ف امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات
والتعديات االنسانية والحقوقية
من قبل االسرائيليني وعدوانهم
امل�س�ت�م��ر ع�ل��ى األراض� ��ي العربية
م��وض �ح��ا أن ت �ل��ك امل �خ��ال �ف��ات تم
ت��وث�ي�ق�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال�ت�ش��ري�ع��ات
التي أقرها الكنيست االسرائيلي.
وأض � � � � � � � ��اف :ن� � �ح � ��ن ف � � ��ي دول � � ��ة
الكويت نأمل أن نحقق االه��داف
بتوقيف وعزل عضوية الكنسيت

االسرائيلي من االتحاد البرملاني
الدولي من خالل كشف التعديات
واملخالفات املستمرة.
وأوض��ح الرويعي انه تم خالل
االجتماع مناقشة وعرض البنود
امل � ��درج � ��ة ع� �ل ��ى ج � � ��دول األع � �م� ��ال
ومنها امليزانية الخاصة باللجنة
وال �ت��ي ت��م اع�ت�م��اده��ا اض��اف��ة ال��ى
ب �ع��ض امل ��وض ��وع ��ات امل �ق��دم��ة من
ال ��وف ��د ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وال �خ��اص��ة
ب �ت �ف �ع �ي��ل ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال ��داع� �م ��ة
ل �ل �ق��دس وال � �ت� ��وء م� ��ة ب �ي�ن م��دي �ن��ة
القدس واملدن العربية.
ودع � � ��ا ال� � ��ى ت � �ب � ��ادل ال� �خ� �ب ��رات

والتجارب بني البرملانات العربية
وتعزيز ونشر الثقافة البرملانية
س� � ��واء ل � ��دى ال� �ش� �ب ��اب أم ال �ن��شء
ودع��م التواجد والعمل البرملاني
النسائي في الدول العربية.
وأش� � ��ار ال ��روي� �ع ��ي ال� ��ى أه�م�ي��ة
االج� �ت� �م ��اع م ��ؤك ��دا أن م ��ن ش��أن��ه
صهر االختالفات في التشريعات
ب�ي��ن ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة وت��وح �ي��د
الجهود ليكون لالتحاد البرملاني
ال� � �ع � ��رب � ��ي ص� � � ��وت م � �س � �م� ��وع ف��ي
البرملانات الدولية.
د.عودة الرويعي

أبل :نواجه حملة مسعورة مبرمجة
وممنهجة لتدمير األسرة العربية
أك � ��د ع �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الكويتية وعضو لجنة شؤون املرأة
والطفولة باالتحاد البرملاني العربي
ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل أم � ��س األول
اه�م�ي��ة ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات التشريعية
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ش�ت��ى امل �ج��االت خاصة
املتعلقة منها باملرأة والطفل.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى ب��ه
ال �ن��ائ��ب أب ��ل ل �ـ (ك ��ون ��ا) ع �ل��ى ه��ام��ش
م �ش��ارك �ت��ه ب��اج �ت �م��اع ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
امل � ��رأة وال �ط �ف��ل ب��االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي.
وق ��ال أب��ل ان��ه ت��م خ�ل�ال االج�ت�م��اع
م �ن��اق �ش��ة دور ال �ك��وي��ت ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال� � �خ � ��اص ب � ��امل � ��رأة وال � �ط � �ف� ��ل واب � � ��رز

التشريعات التي اقرها مجلس االمة
الكويتي في هذا الشأن.
واكد ان املجتمعات العربية تواجه
حملة مسعورة مبرمجة وممنهجة
لتدمير االس��رة العربية مشددا على
ان املرأة العربية هي الوحيدة القادرة
على حماية االس��رة وتحصينها من
ك��ل امل��ؤث��رات السلبية ال �ت��ي توغلت
داخ � ��ل امل �ج �ت �م��ع ع ��ن ط��ري��ق وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي وغيرها.
واش��ار الى انه تم خالل االجتماع
مناقشة قضية التقاعد املبكر للمرأة
من العمل موضحا ان املرأة اذا كانت
ترغب في ادارة شؤون منزلها فالبد
من تمكينها في ذلك خاصة ان االسرة

ه��ي ال �ن��واة االس��اس �ي��ة ف��ي املجتمع.
واضاف انه تم خالل االجتماع ايضا
م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون ال�ط�ف��ل ف��ي ال�ك��وي��ت
والذي وضع لحماية الطفل من شتى
ان��واع االس��اءة وحمايته من االس��رة
وامل �ج �ت �م��ع م �ش �ي��را ال� ��ى دور ب�ع��ض
امل��ؤس �س��ات ف��ي ت��ول �ي��د ال �ع �ن��ف ل��دى
االطفال.
وذكر عبدالله ان االجتماع ناقش
كذلك موضوع الحضانات موضحا
ان ال� �ك ��وي ��ت اق � � ��رت ق� ��ان� ��ون ت�ن�ظ�ي��م
ال �ح �ض��ان��ات ول �ه��ا خ �ب��رة ك�ب�ي��رة في
هذا الشأن.
وأوض � � � � � ��ح ان ال� � �ح� � �ض � ��ان � ��ات ل��م
ت �ع��د م��ؤس �س��ات ل�ت�س�ل�ي��ة ال �ط �ف��ل بل

م��ؤس�س��ات تعليمية م��ؤك��دا ض��رورة
ان تكون تابعة ل��وزارات التربية في
الدول العربية.
وذك ��ر أب��ل ان ل�ج�ن��ة ش ��ؤون امل��رأة
والطفل بحثت في اجتماعها قانون
محكمة االس ��رة مبينا ان ك�ث�ي��را من
القضايا االجتماعية واالسرية التي
ت�ح��دث ف��ي االق �ط��ار العربية تتطلب
ال� �ل� �ج ��وء ال � ��ى ال� �ق� �ض ��اء وف � ��ي ب�ع��ض
االح �ي��ان ت�ح�ت��اج ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا ال��ى
االرشاد النفسي واالجتماعي.
وح��ذر م��ن خلط تلك القضايا مع
ال �ق �ض��اي��ا االخ� � ��رى ف ��ي م �ك��ان واح ��د
كونه عائقا في حصول االس��رة على
بعض الخدمات من الدولة.

الحمدان :الكويت سباقة
في نزع فتيل التوترات
العربية
أك� � ��د أم �ي ��ن ص� � �ن � ��دوق ال �ش �ع �ب��ة
البرملانية الكويتية النائب حمود
الحمدان أم��س دور دول��ة الكويت
ال� �س� �ب ��اق ل� �ن ��زع ف �ت �ي��ل ال� �ت ��وت ��رات
وامل� �ش� �ك�ل�ات ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال� ��دول
العربية.
ول �ف ��ت ال �ن��ائ��ب ال� �ح� �م ��دان ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ(ك � ��ون � ��ا) ف � ��ي خ �ت��ام
اع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر ال � � �ـ 23ل�لات �ح��اد
البرملاني العربي في هذا الصدد
إل� ��ى ال� � ��دور االن� �س ��ان ��ي امل �ع �ه��ود
لسمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح في حل
املشكالت.
كما اش��ار ال��ى استضافة دول��ة

ال �ك��وي��ت امل �ب��اح �ث��ات ح ��ول ال�ي�م��ن
في وقت الحق من الشهر الجاري
وج �ه��وده��ا ل �ح��ل األزم � ��ة اليمنية
تمهيدا لعودة االمور الى نصابها
في اليمن.
وأوض � ��ح ال �ن��ائ��ب ال �ح �م��دان أن
أع �م��ال م��ؤت�م��ر االت �ح��اد البرملاني
ال � �ع� ��رب� ��ي ت � �ن� ��اول� ��ت ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
ال� �ق� �ض ��اي ��ا وامل � ��وض � ��وع � ��ات وف ��ي
م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
فضال عن القضايا واالهتمامات
العربية االخرى.

الكندري :التعاون بين األمانات العامة للمجالس النيابية
أكد رئيس جمعية االمناء العامني
للبرملانات العربية وامني عام مجلس
االمة عالم الكندري أمس األول اهمية
تحقيق التعاون بني االمانات العامة
للمجالس النيابية العربية عن طريق
تبادل املعلومات والخبرات وتوحيد
االجراءات ورفع كفاءة العاملني بها.
ج��اء ذل��ك ف��ي ك�ل�م��ة ل�ل�ك�ن��دري ام��ام
اجتماع الجمعية على هامش اعمال
امل ��ؤت �م ��ر ال � �ـ  23ل�ل�ات �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي.
وق��ال ان االمانة العامة بأجهزتها
االداري ��ة والفنية تعد الساعد االيمن

لتلك املجالس وادات��ه الفعالة للقيام
بمهامه التي حددها الدستور مشيرا
ال� � ��ى ان ك� �ف ��اء ت� �ه ��ا ع �ن �ص��ر اس ��اس ��ي
ل� �ض� �م ��ان ك � �ف� ��اءة امل� �ج� �ل ��س ال �ن �ي��اب��ي
ولجانه.
واس� �ت� �ع ��رض ال� �ك� �ن ��دري م ��ا ق��ام��ت
ب��ه الجمعية م��ن ل �ق��اءات وم��ؤت�م��رات
س� �ن ��وي ��ة دوري� � � ��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
واج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
م �ش �ي ��را ال � ��ى امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ذي ن�ظ�م�ت��ه
ف ��ي ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر  2010ف ��ي دول ��ة
الكويت والذي تناول دراسة موضوع
ال �ت �ن �س �ي ��ق ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ال � �ع ��رب ��ي ف��ي

امل �ح��اف��ل ال�ب��رمل��ان�ي��ة االق�ل�ي�م�ي��ة ودور
الجمعية املطلوب.
وذك � � � ��ر ان ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ق � � � ��ررت ف��ي
اج�ت�م��اع�ه��ا ف��ي ال��دوح��ة ع�ق��د مؤتمر
س�ن��وي ف��ي النصف ال�ث��ان��ي م��ن شهر
سبتمبر من كل ع��ام الفتا ال��ى ان��ه تم
عقد املؤتمر السنوي االول في الرباط
ع��ن (ال�ح�ص��ان��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة) وامل��ؤت�م��ر
الثاني في عمان عن ( تعزيز العالقة
بني البرملان واملواطن).
واضاف الكندري انه تم عقد مؤتمر
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ع��ن (وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي وانعكاساتها على عالقة

ال�ب��رمل��ان ب��امل�ج�ت�م��ع) اض��اف��ة ال��ى آخ��ر
ال � �ل � �ق� ��اءات وال � � ��ذي ع �ق��د ب��ال �خ��رط��وم
ف ��ي ي �ن��اي��ر امل ��اض ��ي ع ��ن (اس� �ت� �خ ��دام
االن �ظ �م��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة في
قاعات املجالس التشريعية واللجان
البرملانية).
واك ��د ال�ك�ن��دري اه�م�ي��ة التوصيات
ال � �ت� ��ي خ� ��رج� ��ت ب� �ه ��ا ت� �ل ��ك ال � �ل � �ق ��اءات
موضحا ان الجمعية استفادت منها
ف��ي تحديث اس�ل��وب عملها وتطوير
مجاالت نشاطها.
وعبر الكندري عن خالص التهنئة
ل��رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي

ن�ب�ي��ه ب ��ري ب�م�ن��اس�ب��ة ت��ول �ي��ه رئ��اس��ة
االتحاد في دورته الحالية.
واعرب عن الشكر والعرفان لرئيس
م �ج �ل��س االم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ع�ل��ى
رئ��اس�ت��ه وق�ي��ادت��ه الحكيمة لالتحاد
في الفترة السابقة مؤكدا انه يستحق
االش ��ادة وال�ت�ك��ري��م ال��ذي حظي بهما
باملؤتمر.
كما هنأ الكندري الشعب املصري
ع �ل��ى ع � ��ودة م �ج �ل��س ال� �ن ��واب مل��زاول��ة
االع � � �م� � ��ال ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي االت � �ح� ��اد
البرملاني العربي بعد غياب ترك اثرا
وفراغا كبيرين.

عالم الكندري
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أعرب عن أمله في التزام جميع الفرقاء في اليمن بالتنفيذ الجاد لوقف إطالق النار

مجلس الوزراء :إعداد إستراتيجية متكاملة
للنقل البحري للبضائع واألفراد
عبر مجلس الوزراء عن
أمله في التزام جميع
الفرقاء في اليمن
بالتنفيذ الجاد لقرار وقف
اطالق النار باعتباره
مؤشرا إيجابيا للرغبة
المشتركة في إنهاء
هذه األزمة متمنيا
أن يسهم اللقاء بين
االطراف اليمنية والذي
تستضيفه الكويت في
وضع حد للصراع الذي
استنزف دماء األشقاء
وإنهاء المعاناة
اإلنسانية التي يتعرض
لها الشعب اليمني
الشقيق .وقرر مجلس
الوزراء في اجتماعه امس
تكليف وزارة األشغال
العامة اإلسراع في
استكمال المرحلة األولى
من بناء ميناء مبارك
الكبير وتحديد األعمال
البحرية والطرق والسكك
الحديدية وكذلك تكليف
جهاز تطوير مدينة
الحرير وجزيرة بوبيان
بالتنسيق مع كل من
مؤسسة الموانئ ووزارة
األشغال العامة إلعداد
استراتيجية متكاملة
للنقل البحري للبضائع
واألفراد واألعمال ذات
العالقة لتشغيل الميناء
والمالحة.

إشادة بالزيارة
التاريخية لخادم
الحرمين الشريفين
إلى مصر وما
تشكله من إضافة
طيبة لمسيرة
العمل العربي
المشترك

الشيخ صباح الخالد مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء أمس

عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه
األس� � �ب � ��وع � ��ي ب � �ع� ��د ظ � �ه� ��ر ام� ��س
ف ��ي ق��اع��ة م�ج�ل�ـ�ـ��س ال� � � ��وزراء في
ق �ص��ر ال �س �ي��ف ب��رئ��اس �ـ��ة رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء بالنيابة ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
وب� �ع ��د االج � �ت� �م ��اع ص � ��رح وزي� ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال �ش �ي �ـ��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��د ال �ل��ه بما
يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها
س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء من
ال��رئ �ي��س ن �ي �ق��وص ان �س �ت �س �ي��ادس
رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ق �ب��رص وال �ت��ي
ت� �ع� �ل� �ق ��ت ب� ��ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة
ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
وسبل تنميتها في كافة املجاالت
وامليادين.
وأح � � �ي � � ��ط م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � ��وزراء
علما ب�م�غ��ادرة ح�ض��رة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه
والوفد املرافق له إلى جمهورية
تركيا الصديقة لحضور الدورة
( )13مل��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة اإلس�ل�ام ��ي
ي � ��وم األرب � � �ع � ��اء امل� �ق� �ب ��ل امل ��واف ��ق
 2016/4/13ح� � �ي � ��ث ي � ��راف � ��ق
س � �م� ��وه ك � ��ل م � ��ن ال � �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��االن��اب��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ووزي ��ر
العدل ووزير األوق��اف والشؤون
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع
وك �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال ��دي ��وان
األميري ووزارة الخارجية وعبر
امل�ج�ل��س ع��ن ث�ق�ت��ه ف��ي أن تسفر
هذه القمة عن تحقيق املزيد من
ال �ت �ك��ام��ل وال �ت�ل�اح��م ال �خ �ي��ر بني
ال ��دول اإلس�لام�ي��ة مل��ا فيه تعزيز
أمنها واستقرارها ودعم قضايا

األمة اإلسالمية.
ك �م��ا اس �ت �م��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء
إل ��ى ش ��رح ق��دم��ه رئ �ي��س مجلس
ال � � � � � � � � ��وزراء ب� ��ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ووزي � � � ��ر
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال� � �ش� � �ي � ��خ ص � �ب ��اح
ال�خ��ال��د ح��ول اس �ت �ع��دادات دول��ة
ال�ك��وي��ت الس�ت�ض��اف��ة امل�ب��اح�ث��ات
ب� �ي��ن األط� � � � � � ��راف ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة وم� ��ا
يتصل بالترتيبات واالتصاالت
الجارية لتأمني مقومات النجاح
امل��أم��ول ألع�م��ال ه��ذا اللقاء املهم
وتحقيق أه��داف��ه السامية وعبر
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع� ��ن أم� �ل ��ه ف��ي
ال �ت��زام جميع ال�ف��رق��اء بالتنفيذ
ال �ج��اد ل �ق��رار وق ��ف اط�ل�اق ال�ن��ار
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره م � ��ؤش � ��را إي� �ج ��اب� �ي ��ا
للرغبة املشتركة ف��ي إن�ه��اء هذه
األزم� � ��ة م �ت�م �ن �ي��ا أن ي �س �ه��م ه��ذا
ال �ل �ق��اء ف ��ي وض� ��ع ح ��د ل �ل �ص��راع
ال� � ��ذي اس� �ت� �ن ��زف دم� � ��اء األش� �ق ��اء
وإن�ه��اء املعاناة اإلنسانية التي
ي �ت �ع��رض ل �ه��ا ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
ال�ش�ق�ي��ق واس �ت �ع��ادة االس �ت �ق��رار
في ربوع هذا البلد الشقيق.
واطلع الخالد أيضا مجلس
ال� � � � ��وزراء ع �ل �م��ا ب �ن �ت��ائ��ج زي � ��ارة
وزي� � � � ��ر خ � ��ارج� � �ي � ��ة ن� �ي ��وزي� �ل� �ن ��دا
موري ماكالي والوفد املرافق له
ل�ل�ب�لاد وال �ت��ي ت��م خ�لال�ه��ا بحث
س �ب��ل ت�ن�م�ي��ة ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
القائمة ب�ين البلدين الصديقني
ف� ��ي ك ��اف ��ة امل � �ج� ��االت وامل� �ي ��ادي ��ن
وتبادل وجهات النظر حول آخر
م�س�ت�ج��دات ال�ق�ض��اي��ا اإلقليمية
وال ��دول� �ي ��ة وامل ��وض ��وع ��ات محل
االهتمام املشترك.
واس � �ت � �م� ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
إل � ��ى ش � ��رح ق ��دم ��ه ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��دف��اع
ال � �ش � �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال � � �ج� � ��راح ح ��ول
ن�ت��ائ��ج ال��زي��ارة ال �ت��ي ق��ام��ت بها
للبالد وزي ��رة ال��دف��اع اإليطالية

روب ��رت ��ا ب �ي �ن��وت��ي ف ��ي األس �ب��وع
امل��اض��ي وال�ت��ي ت��م خاللها بحث
سبل دعم العالقات الثنائية بني
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين وت�ع��زي��زه��ا
ف � � � ��ي امل� � � � � �ج � � � � ��االت ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى القضايا موضع
االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك وم ��ن ج��ان��ب
آخ��ر ف�ق��د أح ��اط مجلس ال ��وزراء
ك� � ��ذل� � ��ك ب � �ن � �ت� ��ائ� ��ج امل � � �ح � ��ادث � ��ات
ال �ت��ي أج ��راه ��ا م��ع ن �ظ �ي��ره وزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال ��دف ��اع ب��دول��ة
ق�ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة د .خ��ال��د العطية
خ �ل�ال ال� ��زي� ��ارة ال �ت��ي ي �ق��وم بها
للبالد وال�ت��ي تناولت العالقات
الثنائية بني البلدين الشقيقني
وس �ب��ل ت �ط��وي��ره��ا ف��ي امل �ج��االت
العسكرية ب��اإلض��اف��ة إل��ى بحث
آخ��ر امل�س�ت�ج��دات السياسية في
امل�ن�ط�ق��ة وامل��وض��وع��ات األخ ��رى
ذات االهتمام املشترك.
واط�ل��ع مجلس ال ��وزراء ايضا
ع �ل��ى ت��وص �ي��ة ل �ج �ن��ة ال �خ��دم��ات
العامة بشأن التدابير املقدمة من
وزارة الداخلية ملواجهة ظاهرة
تراكم األت��رب��ة والكثبان الرملية
ع �ل��ى ال �ط��رق ال �س��ري �ع��ة وال �ط��رق
الخارجية وقرر املجلس تكليف
وزارة األشغال العامة التنسيق
م��ع الجهات ذات الصلة التخاذ
ك� ��اف� ��ة اإلج � � � � � � ��راءات وال� �ت ��داب� �ي ��ر
العاجلة والوقائية ملعالجة هذه
الظاهرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على
ت��وص �ي��ة ال �ل �ج �ن��ة ب �ش��أن م��ذك��رة
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء وامل� ��رف� ��ق ب �ه��ا ال�ت�ق�ي�ي��م
االستراتيجي وتقرير عن أعمال
ل �ج �ن��ة م �ت ��اب �ع ��ة م� �ي� �ن ��اء م� �ب ��ارك
ال �ك �ب �ي��ر وق � ��رر م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ت�ك�ل�ي��ف وزارة األش �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ب��اإلس��راع ف��ي استكمال املرحلة
األول � ��ى م ��ن ب �ن��اء م �ي �ن��اء م �ب��ارك

الكبير وتحديد األعمال البحرية
وال� � �ط � ��رق وال� �س� �ك ��ك ال �ح ��دي ��دي ��ة
وك ��ذل ��ك ت �ك �ل �ي��ف ج� �ه ��از ت �ط��وي��ر
مدينة الحرير وج��زي��رة بوبيان
بالتنسيق م��ع ك��ل م��ن مؤسسة
امل��وان��ئ ووزارة األش�غ��ال العامة
إلع � ��داد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
للنقل البحري للبضائع واألفراد
واألع �م��ال ذات ال�ع�لاق��ة لتشغيل
امليناء واملالحة.
وب � � �ح� � ��ث م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � ��وزراء
ال� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ض��وء
ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ج �م��ل
ال �ت �ط��ورات ال��راه�ن��ة ف��ي الساحة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
العربي وال��دول��ي وتابع مجلس
ال� ��وزراء ال��زي��ارة ال�ت��ي ي�ق��وم بهـا
خــادم الحرمني الشريفني املـلك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية
إل� ��ى ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال�ع��رب�ي��ة
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ض� �ي� �ف ��ا ع � �ل� ��ى أخ� �ي ��ه
ال��رئ �ي��س ع �ب��دال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي
وال� �ت ��ي ت��وج��ت ب��ال �ت��وق �ي��ع على
ع��دة اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم
ت� �س� �ت� �ه ��دف ت � �ق� ��وي� ��ة وت ��وس� �ي ��ع
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي امل � � �ج� � ��االت ك��اف��ة
ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين وب �م��ا
ي� �خ ��دم ق �ض ��اي ��ا األم� � ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ومجلس ال��وزراء إذ يشيد بهذه
ال��زي��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة وم��ا تشكله
م��ن إض��اف��ة ط�ي�ب��ة ع �ل��ى م�س�ي��رة
العمل العربي املشترك وتسهم
في تحقيق التكامل االقتصادي
وت�ع��زي��ز األم ��ن ال�ع��رب��ي املشترك
ب �م��ا ي �ع��ود ب��ال �خ �ي��ر وامل�ص�ل�ح��ة
واألم ��ن واالس �ت�ق��رار ف��ي ك��ل دول
املنطقة.

المجلس عبر عن
ثقته في أن تسفر
القمة اإلسالمية
عن تحقيق المزيد
من التكامل
والتالحم
مواجهة
ظاهرة تراكم
األتربة والكثبان
الرملية على
الطرق السريعة
والخارجية
اإلسراع في
استكمال المرحلة
األولى من بناء
ميناء مبارك الكبير
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الخرينج :متفائلون بنجاح مؤتمر المصالحة
اليمنية في الكويت
ه �ن��أ ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى ال�ت�ك��ري��م
ال��ذي حظي به أم��س من قبل االتحاد
البرملاني العربي في القاهرة معتبرا
أن��ه عندما ي�ك��رم رئ�ي��س املجلس فإن
ال �ت �ك��ري��م ليس لشخصه ف�ح�س��ب بل
ملجلس االم��ة بشكل عام وأن الرئيس
ال�غ��ان��م يستحق ه��ذا ال�ت�ك��ري��م مل��ا ق��ام
ب��ه م��ن ان� �ج ��ازات م �ن��ذ ت��ول �ي��ه رئ��اس��ة
االتحاد.
وأض� � � ��اف ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
أم��س أن��ه سيكون خ�لال جلسة اليوم
اس�ت�ج��واب ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة وه��و حق
دستوري للنائب وال أحد ينازعه عليه
وأن� ��ا ش�خ�ص�ي��ا ع��ات��ب ع �ل��ى ال�ب�ع��ض
ال��ذي��ن ي�ت�ح��دث��ون م��ن اآلن ع��ن وج��ود
قائمة بعشرة أسماء من النواب لطرح
ال �ث �ق��ة ب��ال��وزي��ر وه � ��ذا ال ي �ج��وز ألن��ه
ال يمكن للنائب أن ي�ق��دم ط�ل��ب ط��رح
الثقة مسبقا قبل أن يستمع مناقشة
االستجواب من الطرفني.
وت� � ��اب� � ��ع :ك� ��ذل� ��ك س � �ت � �ك ��ون ج �ل �س��ة
اليوم حافلة وتاريخية والب��د من كل
ن��ائ��ب أن ي�ت�ح��دث وي�ع�ل��ن ع��ن موقفه
ف�ي�م��ا ي �خ��ص م��وض��وع ال ��دع ��وم وأن��ا
ش �خ �ص �ي��ا ك� � ��ان ل � ��ي م� ��وق� ��ف واض � ��ح
وصريح وه��و أن امل��وس لن يمر على
رؤوس املواطنني.
وأردف :وأؤك � � ��د رف� �ض ��ي ال �ق��اط��ع
لقرار اللجنة املالية وأرف��ض املساس
ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن أم � ��ا ف �ي �م��ا ي �خ ��ص رف ��ع
ال��دع��وم ع��ن االس�ت�ث�م��اري وال�ت�ج��اري
فهو أمر آخر يمكن أن نبحث فيه.

وم � � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى رح � � ��ب ن ��ائ ��ب
رئيس مجلس االم��ة مبارك الخرينج
باجتماع الفرقاء اليمنيني في الكويت
ب�ل��د ال�ص��داق��ة وال �س�لام وب�ل�اد ال�ع��رب
التي كانت دوم��ا واب��دا عونا وسندا
لبالد ال�ع��رب والعمل م��ن اج��ل العرب
وال �ع��روب��ة م��رح�ب��ا بجميع الضيوف
م ��ن اه� ��ل ال �ي �م��ن ال �س �ع �ي��د ف ��ي ب�ل��ده��م
ال �ث��ان��ي ال �ك��وي��ت ال� ��ذي ي�ح�م��ل لليمن
وشعبه كل محبة وتقدير.
وحيا الخرينج القيادة السياسية
ممثلة بصاحب السمو الشيخ صباح
االح � �م� ��د وس� �م ��و ول � ��ي ع� �ه ��ده االم �ي�ن
ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د وس�م��و رئيس
مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر املبارك
على رعايتهم وحرصهم الكبير على
نجاح املؤتمر واع��ادة االم��ن والسالم
والوحدة لليمن الشقيق.
وثمن دور الدبلوماسية الكويتية
ال �ع��ري �ق��ة وامل �خ �ل �ص��ة وع� �ل ��ى رأس �ه��ا
النائب االول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد و نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله وكافة ارك��ان ال��وزارة الذين
يعملون ليال ون�ه��ارا م��ن اج��ل انجاح
م��ؤت �م��ر امل �ص��ال �ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وال�ع�م��ل
بجهد كبير لتقريب وج �ه��ات النظر
بني االط��راف اليمنية وكافة االط��راف
املشاركة في هذا املؤتمر.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ان ان�ع�ق��اد مؤتمر
املصالحة اليمنية على ارض الكويت
ل��دل�ي��ل ع�ل��ى ال�ب�ع��د ال�ت��اري�خ��ي الكبير
الذي يربط ويجمع اليمن في الكويت
وح � ��رص ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ح ��ل م�ش��اك��ل

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج مستقبال أعضاء نادي التضامن

ال�ي�م��ن واح �ل�ال ال �س�لام ع�ل��ى اراض �ي��ه
والعمل على استقراره وتنميته ملزيد
من االزدهار والتطور.
وعبر الخرينج عن امله الكبير في
نجاح هذا املؤتمر من اجل عودة اليمن
الى استقراره وشرعيته وفق القرارات
الدولية واملبادرة الخليجية معبرا عن
ت�ف��اؤل��ه بتفهم ال�ف��رق��اء اليمنيني بأن
مصلحة ال�ي�م��ن ف��وق ك��ل اع�ت�ب��ار وان
بعد اليمن واه�ل��ه االستراتيجي هو
دول مجلس التعاون الخليج العربي
وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة م��ؤك��دا أن مصلحة
اليمن واه�ل��ه تكمن ف��ي الحفاظ على
عروبته من املد والنفوذ االيراني الذي
اليريد خيرا للعرب.
وختم الخرينج تصريحه متمنيا
ل�ه��ذا امل��ؤت�م��ر ال�ن�ج��اح وال�ت��وف�ي��ق في
وال� �ت ��وص ��ل ال � ��ى ال �ت �ف��اه��م واالت � �ف ��اق

الن � �ه� ��اء ال � �ح� ��رب ف� ��ي ال �ي �م ��ن وع � ��ودة
ال�س�ل��م واالم ��ن ل��رب��وع ال�ي�م��ن والعمل
م��ن اج��ل اع �م��ار ال�ي�م��ن وازده � ��اره في
ظ��ل ش��رع�ي�ت��ه ال��دس�ت��وري��ة وان يكون
بلدا امنا محبا الخوانه دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي ع��ام�لا معهم من
اجل االمن الخليجي ومن بعده االمن
القومي العربي.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س
مجلس األمة باإلنابة مبارك الخرينج
ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم ��س ع� ��ددا م ��ن خ��ري�ج��ي
جامعتي ال�ع�ل��وم التطبيقية ودمل��ون
في مملكة البحرين الشقيقة.
وجرى خالل اللقاء مناقشة قضية
ع� ��دم اس� �ت�ل�ام ال �خ��ري �ج�ي�ن ل �ش �ه��ادات
ال�ت�خ��رج وال �ع��وائ��ق ال�ت��ي ت�ح��ول دون
ذل ��ك اض ��اف ��ة ال ��ى ب �ح��ث ال �س �ب��ل ال�ت��ي
م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ح� ��ل م �ش �ك �ل��ة وم� �ع ��ان ��اة

الخريجني.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل ال� �خ ��ري� �ن ��ج رئ �ي��س
م � �ج � �ل ��س ادارة ن � � � � ��ادي ال� �ت� �ض ��ام ��ن
الرياضي مبارك املعصب يرافقه عدد
من اعضاء مجلس االدارة.
وه� �ن ��أ ال �خ��ري �ن��ج م �ج �ل��س االدارة
ع �ل ��ى ف� ��وزه� ��م ب ��ان �ت �خ ��اب ��ات ال� �ن ��ادي
وح�ص��ول�ه��م ع�ل��ى ث�ق��ة االع �ض ��اء كما
ح�ث�ه��م ع �ل��ى ب ��ذل م��زي��د م ��ن ال�ج�ه��ود
لتطوير الرياضة في النادي.
واس �ت �ق �ب��ل ال �خ��ري �ن��ج اس �ت �ش��اري
التنمية البشرية د .بشير الرشيدي.
إل��ى ذل��ك ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم ��ة ال �خ��ري �ن��ج :ف �ق��دت ال �ك��وي��ت أح��د
أب��رز رواد الحركة املسرحية املغفور
له ب��إذن الله املخرج املسرحي الكبير
ف � � ��ؤاد ال �ش �ط ��ي وق � ��د ش �غ ��ل ال� ��راح� ��ل
م�ن�ص��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة فرقة

امل�س��رح ال�ع��رب��ي وس��اه��م بشكل كبير
في تطوير الحركة املسرحية
وقدم الراحل الكثير م��ن البرامج
واملسلسالت التلفزيونية ف��ي أواخ��ر
الستينيات وعرضت مسرحياته في
العديد من الدول العربية.
وت��اب��ع :إذ اع��رب ل��ذوي الفقيد عن
خالص العزاء مواساة وأدعو الباري
ع ��ز وج ��ل أن ي�ت�غ�م��د ال �ف �ق �ي��د ب��واس��ع
رح �م �ت��ه ورض� ��وان� ��ه وي �س �ك �ن��ه فسيح
ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م اه�ل��ه ومحبيه الصبر
والسلوان.
وت �ق��دم ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة
ب ��إط�ل�اق اس� ��م امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال�ل��ه
تعالى فؤاد الشطي على احد مسارح
دولة الكويت.
وق��ال الخرينج ف��ي اقتراحه :نظرا
للدور الكبير ال��ذي ق��ام به املغفور له
بإذن الله تعالى األخ والفنان املسرحي
ال�ك�ب�ي��ر ف ��ؤاد ال�ش�ط��ي ب��اع�ت�ب��اره أح��د
أبرز رواد الحركة املسرحية في دولة
ال �ك��وي��ت وال � ��ذي ي�س�ه��م ب�ش�ك��ل كبير
وفعال منذ  50عاما في تطوير العمل
املسرحي وقدم الكثير من املسرحيات
واملسلسالت التلفزيونية ف��ي أواخ��ر
الستينيات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي .لذلك
اتقدم باالقتراح برغبة التالي إلطالق
اس � ��م امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه ب� � ��إذن ال� �ل ��ه ت �ع��ال��ى
ف��ؤاد الشطي على اح��د م�س��ارح دول��ة
الكويت.

الحويلة :المواقع األثرية في الوطن العربي
تتعرض للنهب والسرقة بشكل همجي
طالب عضو البرملان العربي
ع �ض��و م �ج �ل��س األم � ��ة د.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة امل ��ؤس� �س ��ات ال��دول �ي��ة
السيما القضائية منها وعلى
رأس �ه��ا محكمة ال �ع��دل ال��دول�ي��ة
ب��إص��دار ق��ان��ون م��وح��د لحماية
ال �ت��راث ال �ع��رب��ي وب�ي�ن ال�ح��وي�ل��ة
أن امل ��واق ��ع األث ��ري ��ة ف ��ي ال��وط��ن
العربي تتعرض بشكل همجي
للنهب وال �س��رق��ة وال�ت��دم�ي��ر من

قبل الجماعات االرهابية.
وق� ��ال ال �ح��وي �ل��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
لكونا على هامش أعمال مؤتمر
التراث االثري في العالم العربي
ال � � � ��ذي ت �س �ت �ض �ي �ف��ه ال� �ج ��ام� �ع ��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ب � �ح � �ض� ��ور م �م �ث �ل��ي
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
بحماية التراث إن املؤتمر يهدف
الى حماية وصيانة آالف املواقع
االثرية في الوطن العربي ملا لها

م ��ن ق�ي�م��ة ث �ق��اف �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة ك �ب �ي��رة م ��ؤك ��دا أن
ال �ث �ق ��اف ��ة واآلث � � � ��ار ه �م ��ا م �ف �ت��اح
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� � ��ذي ي ��رب ��ط امل��اض��ي
ب��ال �ح��اض��ر .وأض� � ��اف أن� ��ه ك�ل��ف
من قبل رئيس البرملان العربي
أحمد الجروان بحضور املؤتمر
الذي يشارك فيه عدد من الوزراء
والعلماء واملفكرين والباحثني
في مجال اآلث��ار للمساهمة في

وضع حلول ملواجهة التحديات
وال �ت �ه��دي��دات ل �ل �م��واق��ع األث��ري��ة
ال �ع��رب �ي��ة .وأش � � ��ار ال� ��ى م� �ب ��ادرة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان ال� � �ع � ��رب � ��ي ب �ت �ش �ك �ي��ل
ل�ج�ن��ة م��ن ق�ب��ل منظمة التربية
وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم (ي��ون�س�ك��و)
وال�ج��ام�ع��ة العربية واملنظمات
امل�ع�ن�ي��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن ب�م�ش��ارك��ة
ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي الت �خ��اذ ك��ل ما
ي �ل��زم ل�ح�م��اي��ة وص�ي��ان��ة ال �ت��راث

ال �ع ��رب ��ي .ك �م��ا ط��ال��ب ب �ض��رورة
محاسبة املسؤولني ع��ن تدمير
امل��واق��ع األث��ري��ة العربية مشيرا
ال � ��ى م �ق �ت��رح ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
ب ��أن ي �ك��ون ه �ن��اك ق ��وات خ��اص��ة
ف��ي امل�ن��اط��ق امل �ت��وت��رة وم�ن��اط��ق
الحروب لحماية املواقع األثرية
من التدمير والسرقة.
د.محمد الحويلة
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الميزانيات :سحب ما بين %40-30
من إجمالي الحيازات الزراعية المخالفة
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان عبد
الصمد إن اللجنة اجتمعت ملناقشة
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016وتبني لها ما يلي:

أوال :كثرة المالحظات
التي لم يتم تسويتها
رغ��م م��واف�ق��ة مجلس األم ��ة في
دور االنعقاد السابق على ميزانية
الهيئة بتعهد حكومي لتصويب
م ��ا ي �ع �ت��ري �ه��ا م ��ن م�ل�اح �ظ��ات إال
أن�ه��ا م��ا زال��ت بطيئة ف��ي تسوية
م�ل�اح �ظ��ات �ه��ا امل �س �ج �ل��ة م ��ن ق�ب��ل
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة للسنة الثانية
على التوالي إذ ظلت  31مالحظة
من أصل  56مالحظة دون تسوية
كما أن بعض املالحظات املتعلقة
بالعقود بحاجة إل��ى فترة أطول
ن�س�ب�ي��ا ل�ت�س��وي�ت�ه��ا خ��اص��ة أن�ه��ا
أب��رم��ت ف��ي ع�ه��د اإلدارة السابقة
م ��ن دون أخ� ��ذ م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات
الرقابية.
وب �ش �ك��ل ع ��ام ف ��إن ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة
خلال واض�ح��ا ف��ي إح�ك��ام رقابتها
س��واء فيما يتعلق ب��ال��رق��اب��ة على
وح��دات�ه��ا التنظيمية أو بالرقابة
ع�ل��ى ال��دع��وم��ات امل�ق��دم��ة ل�لأع�لاف
واإلن� � �ت � ��اج ال �ن �ب��ات��ي وال �ح �ي��وان��ي
م� �م ��ا ي �ت �ط �ل ��ب ت �ف �ع �ي�ل�ا ح �ق �ي �ق �ي��ا
إلدارة التدقيق ال��داخ�ل��ي وإل�ح��اق
ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ألع �ل��ى س�ل�ط��ة إش��راف �ي��ة
وزي � ��ادة ع ��دد م��وظ�ف�ي�ه��ا ليناسب

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ح� �ج ��م األع� � �م � ��ال امل ��وك� �ل ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
وتقويتها باللوائح والنظم وفق
متطلبات الجهات الرقابية للحد
من األخ�ط��اء املحاسبية واإلداري��ة
واملالية.
ثانيا :األمن الغذائي
وش� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى أهمية
ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب��دوره��ا الحقيقي
ال � � ��ذي م� ��ن أج � �ل� ��ه أن� �ش� �ئ ��ت وه ��و
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �س �ع��ي لتحقيق
االك � �ت � �ف� ��اء ال � ��ذات � ��ي وامل� �س ��اه� �م ��ة
ف��ي األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي خ��اص��ة وأن
ه� ��ذا ال �س �ب��ب ك� ��ان أح� ��د م �ب��ررات
رف � � � ��ض م � �ي� ��زان � �ي � �ت � �ه� ��ا ف � � ��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال �س��اب��ق م �ش �ي��رة إل��ى
أن إج� �م ��ال ��ي م ��ا ق��دم �ت��ه ال ��دول ��ة

م� ��ن دع � ��وم � ��ات ل � ��زي � ��ادة اإلن� �ت ��اج
النباتي والحيواني في السنوات
األرب � ��ع امل��اض �ي��ة ب �ل��غ ن �ح��و 140
مليون دينار دون وج��ود نتائج
م�ل�م��وس��ة إل ��ى اآلن ول ��م تستطع
أن ت�ح�ق��ق االك �ت �ف��اء ال �غ��ذائ��ي في
أي من املنتجات الغذائية إال في
منتج (البيض) وهو أمر بحاجة
إل ��ى إع � ��ادة دراس � ��ة إذا م��ا قيس
بمقدار الدعوم املقدمة بل إنه لو
وجهت تلك االعتمادات الستيراد
م��ا ت�ح�ت��اج��ه ال �ب�لاد ل�ك��ان أفضل
وأوف��ر على امل��ال العام والب��د من
ربط الدعم املقدم للمربي املنتج
ف�ق��ط وه ��ي م��ن ب��دي�ه�ي��ات العمل
ال�ت��ي ال ت�ق��وم الهيئة بتطبيقها
على النحو املطلوب.

طنا :هل فتح تحقيق في رشوة شركة
بريطانية ألحد المسؤولين الكويتيين؟
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا س ��ؤاال
إل� ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ووزي� ��ر
املالية ووزي��ر النفط بالوكالة أنس
ال �ص��ال��ح ق ��ال ف �ي��ه :ن �ش��رت صحيفة
الراي في عددها الصادر رقم 13430
ليوم الجمعة املوافق  2016/4/8عن
فضحية ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وه��ي
ع� �ب ��ارة ع ��ن رش � ��وة م �ق��دم��ة م ��ن اح��د
املديرين التنفيذيني لشركة بتروفاك
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ألح � � � ��د امل � �س� ��ؤول�ي��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب �ق �ي �م��ة م �ل �ي ��ون دوالر
امريكي؟ وطالب افادته عن اآلتي:
 ه��ل ت��م فتح تحقيق باملوضوعاملشار إليه في صحيفة ال��راي؟ وهل

ش�ك�ل��ت ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ب �ه��ذا األم ��ر؟
اذا كانت اإليجاب بالنفي فلماذا لم
تشكل لجنة تحقيق؟ وما اجراءاتكم
مل� � �ث � ��ل ط � �ب � �ي � �ع� ��ة ه � � � � ��ذه ال � �ف � �ض� ��ائ� ��ح
والرشاوى املليونية؟
 م ��ن ال��وك �ي ��ل ال �ك��وي �ت��ي امل�ح�ل��يلشركة ب�ت��روف��اك البريطانية؟ وهل
سبق ان فاز الوكيل املحلي مع شركة
بتروفاك بأي مناقصة؟
 هل الوكيل املحلي سبق أن كانعليه مالحظات من ديوان املحاسبة
او مجلس األم��ة ف��ي ال�ح�ص��ول على
مناقصات بغير وجه حق؟

محمد طنا

ثالثا :الثروة السمكية
وب �ح �س��ب إف � � ��ادة ال �ه �ي �ئ��ة ف��إن
اإلن � �ت� ��اج ال �س �م �ك��ي داخ � ��ل امل �ي��اه
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ج ��ون
الكويت قل بشكل ملحوظ وأحد
أسبابه التلوث وم��ن املتوقع أن
ت�ع��ال��ج ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ة ويتعافى
اإلن� � �ت � ��اج ع� �ل ��ى امل � � ��دى امل �ت��وس��ط
ل �ل �س �ن��وات ال� �ث�ل�اث ال� �ق ��ادم ��ة م��ع
قانون البيئة الجديد.
وب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل �خ��زون السمكي
وإح �ك ��ام ال��رق��اب��ة ال�ب�ح��ري��ة وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ي�ج��ب أن ت�ت�ع��اون
ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة م� � ��ع م � �ع � �ه ��د ال � �ك ��وي ��ت
ل�ل��أب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ت �ح �ق �ي �ق��ا

ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ف ��ي تطبيق
تجاربه الناجحة في االستزراع
السمكي وتفعيل ه��ذه التجارب
ع� �م� �ل� �ي ��ا س� �ي� �س� �ه ��م ف� � ��ي خ �ف��ض
أس� �ع ��اره ��ا والب � ��د م ��ن ال�ت�ن�س�ي��ق
وال� �ت ��واص ��ل م ��ع ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
لتوفير امل��واق��ع البحرية الالزمة
بهذا الشأن.

ال�ف�ع�ل��ي وال �ت�لاع��ب ف��ي إج ��راءات
ف� � ��رز امل ��اش� �ي ��ة وأن ي� �ت ��م إع� � ��ادة
النظر في صيغ اإلحالة للنيابة
ال �ع��ام��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية لتكون محكمة قانونيا
وم �ش �ف ��وع ��ة ب � ��األدل � ��ة ال �ث �ب��وت �ي��ة
لتحديد املتهمني ال��ذي��ن أض��روا
باملال العام.

رابعا :الحيازات المخصصة
لألمن الغذائي
وش��ددت اللجنة باتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية تجاه سحب
ال� �ح� �ي ��ازات امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�أغ ��راض
املخصصة م��ن أج�ل�ه��ا واألخ ��رى
غير املستغلة إلعادة استغاللها
في تلبية الحاجات املاسة للبالد
ف ��ي األم � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي م ��ع اق �ت��راب
ان �ت �ه��اء امل�ه�ل��ة امل�م�ن��وح��ة ملالكي
الحيازات املخالفة في مايو 2016
خ ��اص ��ة وأن ب �ع ��ض ال� �ح� �ي ��ازات
أص �ب �ح��ت ف� �ن ��ادق واس� �ت ��راح ��ات
دون أن تحقق الغرض املخصص
ل �ه��ا وم ��ن امل �ت��وق��ع ح �س��ب إف ��ادة
ال�ه�ي�ئ��ة أن ت�ك��ون نسبة السحب
م��ا ب�ي�ن  % 40 - 30م��ن إج�م��ال��ي
ال � �ح � �ي� ��ازات امل� ��وزع� ��ة وأن ت �ق��وم
الهيئة بإدارة أعمالها األساسية
ال� � �ت � ��ي ن � ��ص ق � ��ان � ��ون إن� �ش ��ائ� �ه ��ا
عليها بنفسها وع��دم إسنادها
ل� � �ل� � �ش � ��رك � ��ات ب� � �ع � ��دم � ��ا وص � �ل� ��ت
املالحظات إل��ى ح��د التالعب في
إصدار بعض شهادات التحصني
ب��أع��داد ماشية تزيد على العدد

خامسا :المشاريع
اإلنشائية
وب�س�ب��ب ال�ت��دن��ي ال��واض��ح في
تنفيذ املشاريع اإلنشائية للهيئة
فقد ألغت وزارة املالية  9مشاريع
م�ن�ه��ا ك �م��ا ل��وح��ظ ف��ي ال�ح�س��اب
الختامي وج��ود مناقالت مالية
ال ت� �س� �ت� �خ ��دم م � �م ��ا ي� ��دع� ��و إل ��ى
ض ��رورة إع ��ادة النظر ف��ي تقدير
امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة وتخفضيها
ب�م��ا ال ت�ق��ل ع��ن  % 20ك�م��ا متبع
من قبل اللجنة مع سائر الجهات
الحكومية دون استثناء.
ووج�ه��ت اللجنة ب �ض��رورة أن
ي�س�ت��وف��ي ع�ق��د ال � ��زورق ال�ب�ح��ري
ال ��ذي ت��زم��ع ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى ش��رائ��ه
كافة املوافقات الرقابية وتوفير
ك��اف��ة ال�ب�ي��ان��ات لهم للتحقق من
سالمة العقد ماليا وفنيا خاصة
أن هذا العقد قد أثير حوله لغط
في السنتني املاليتني األخيرتني.

الطريجي يسأل عن مكافآت مجلس
تسويات المديونيات باالستثمار
وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه
الطريجي سؤاال إلى نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن��س
الصالح ج��اء فيه :ب��اإلش��ارة الى
االجابة بتاريخ  2016/4/4بشأن
م �ك �ت��ب ت �س��وي��ة امل��دي��ون �ي��ات في
الهيئة العامة لالستثمار يرجى
اإلفادة بما يلي:
 تحديد قيمة املكافأة املاليةل �ك��اف��ة اع � �ض ��اء م �ج �ل��س االدارة
الواردة اسماؤهم في الكشف رقم
( )1وال��ذي��ن يصل ع��دده��م إل��ى 4
أعضاء ومصادرها واذا ما كانت

تصرف بشكل شهري او سنوي.
 ت � �ح� ��دي� ��د اس � � �م� � ��اء م ��وظ �ف ��يمكتب تسوية املديونيات الذين
ي �ت �م �ت �ع��ون ب �ع �ض��وي��ة م �ج��ال��س
ش��رك��ات م�ف�ل�س��ة او غ�ي��ر مفلسة
م � �ن� ��ذ  2009وح� � �ت � ��ى ت ��اري � �خ ��ه
وتحديد قيمة اي مكافآت مالية
شهرية او سنوية ومصادرها؟

د.عبدالله الطريجي
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الزلزلة يسأل عن نتائج إيقاف برنامج األوفست
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال��زل��زل��ة
س� � ��ؤاال إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر املالية أنس الصالح
ق � ��ال ف� �ي ��ه :م �ن��ذ أن أص� � ��در م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء امل ��وق ��ر ق � � ��راره رق� ��م ()690
ب �ت ��اري ��خ  2014/5/25ب�خ�ص��وص
ن �ق��ل ت�ب�ع�ي��ة ب��رن��ام��ج األوف� �س ��ت من
وزارة امل��ال �ي��ة إل� ��ى ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب ��اش ��ر وال � �ق� ��رار رق��م
( )891ب �خ �ص��وص إي � �ق ��اف ال �ع �م��ل
بالبرنامج لحني استكمال الهيئة
دراس � ��ة ج� ��دوى ال �ب��رن��ام��ج وم ��ن ثم
ال � � �ق � ��رار رق� � ��م ( )1212ب �خ �ص��وص
اإليقاف النهائي للبرنامج وتصفية
الشركة الوطنية لألوفست تم رصد
العديد من أوجه االرتباك القانوني
وس ��وء ال�ف�ه��م وع ��دم الشفافية ل��دى
الجهات ذات العالقة من وزارات ذات
عقود مطبق فيها برنامج األوفست
وشركات عاملية ملتزمة بالبرنامج.
وجاء في نص السؤال:
 م � ��ا اإلج � � � � � � ��راءات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ةوال�ت�ع��ام�ي��م وال�ت�ع�ل�ي�م��ات الرسمية

ال � �ت� ��ي أص� ��درت � �ه� ��ا ه �ي �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر إل� ��ى ال �ج �ه��ات
األج� �ن� �ب� �ي ��ة ال� �خ ��اض� �ع ��ة ل �ب ��رن ��ام ��ج
األوف � � �س� � ��ت ل � �ض � �م ��ان اس � �ت � �م ��راري ��ة
إج ��راءات التزامهم بالبرنامج منذ
إل �ح��اق ب��رن��ام��ج األوف �س��ت بالهيئة
بتاريخ  2014/5/26برجاء تزويدنا
بنسخ من هذه االجراءات والتعاميم
والتعليمات؟
 ما العقود التي ما زال األوفستمطبقا عليها وم��ا ه��ي املناقصات
التي تم إغالقها وتسليم عطاءاتها
إل ��ى ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ق�ب��ل ت��اري��خ
القرار رقم ( )891بشهر يوليو 2014
وت �ح �ت��وي ف ��ي ش��روط �ه��ا ع �ل��ى بند
االلتزام باألوفست ولم يتم تطبيق
ب��رن��ام��ج األوف� �س ��ت ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
التي تم الترسية عليها حتى اآلن؟
أرج � � ��و ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س��خ ع� ��ن ه ��ذه
العقود واملناقصات.
 ي � ��رج � ��ى م � ��واف � ��ات � �ن � ��ا ب� �م ��وق ��فم � �ش� ��اري� ��ع األوف � � �س � ��ت ال � �ت� ��ي ك��ان��ت
ت�ح��ت ال�ت�ن�ف�ي��ذ م�ن��ذ م��رح�ل��ة ان�ت�ق��ال

ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج إل� � � ��ى ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االستثمار املباشر وحتى اآلن وما
ه ��ي م �ش��اري��ع األوف � �س ��ت ال �ج��دي��دة
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ب��اع �ت �م��اده��ا
وإطالقها من تاريخه وحتى اآلن؟
ك�م��ا ه��و م�لاح��ظ ت�ق��وم الحكومة
ب�ط��رح ع��دة ب��رام��ج لتنويع مصادر
ال��دخ��ل وت��رش�ي��د اإلن �ف��اق وم�م��ا هو
م� �ت� �ع ��ارف ع �ل �ي��ه وم �ث �ب ��ت إق �ل �ي �م �ي��ا
وع ��امل� �ي ��ا ف� � ��إن ب ��رن ��ام ��ج األوف � �س� ��ت
كأحد مشتقات العمليات التجارية
امل �ق��اب �ل��ة ي�ع�ت�ب��ر م��ن ب��رام��ج ت�ن��وي��ع
م �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ال �خ�ل�اق��ة وخ��اص��ة
إذا ت �م��ت إدارت � � ��ه ب ��أس �ل ��وب م�ه�ن��ي
فعال ومتطور وعليه يرجى افادتي
باآلتي:
 ما نتائج دراس��ة الجدوى التيقامت الهيئة بتقديمها وعليها تم
اعتماد اإليقاف النهائي للبرنامج؟
أرجو تزويدي بهذه الدراسة كاملة.
 ت��م إل�غ��اء برنامج األوف�س��ت عنم �ن��اق �ص��ة امل � �ط ��ار ال� �ج ��دي ��د ب��داع��ي
ت �ش �ج �ي��ع أك �ب ��ر ع� ��دد م ��ن ال �ش��رك��ات

د.يوسف الزلزلة

امل� ��ؤه � �ل� ��ة ل � �ل� ��دخ� ��ول ف � ��ي م �ن��اق �ص��ة
امل�ش��روع وع��دم التسبب برفع قيمة
امل � �ش� ��روع ع ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة
ل �ل �م �ش��روع ول� �ك ��ن ج � ��اءت ال �ن �ت��ائ��ج
بعكس ذلك تماما وخاصة أن قيمة
أق��ل ع�ط��اء ك��ان��ت أك�ب��ر م��ن امليزانية
املعتمدة بنسبة أكبر بكثير تفوق
 %20تقريبا وعليه مل��اذا ل��م تؤخذ
ه��ذه النتيجة ك�م��ؤش��ر واض ��ح ب��أن

نواب :عدم وضوح الحكومة سيؤدي
إلى إضراب عمال النفط
استغرب نواب عدم وضوح تعامل
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة أنس
ال �ص��ال��ح م��ع ق�ض�ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ال�ب��دي��ل
االستراتيجي في قطاع النفط وقالوا
إن تلويح نقابات النفط ب��اإلض��راب
ه � � ��و رد ف � �ع � ��ل ل � �غ � �ي � ��اب امل� �ع� �ل ��وم ��ة
الصحيحة وذك� ��روا أن وزي ��ر املالية
مصر على امل�ض��ي ق��دم��ا ف��ي تطبيق
البديل االستراتيجي على العاملني
ف��ي النفط رغ��م طلب رئ�ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم منه ان يتريث في
هذا االمر لحني الوصول الى صيغة
توافقية.
وقال أمني سر مجلس االمة عادل
ال �خ��راف��ي إن ت�ل��وي��ح ات �ح��اد ن�ق��اب��ات
ع �م��ال ال�ن�ف��ط ب ��االض ��راب أم ��ر م�ح��زن
ول ��م أك ��ن أت�م�ن��ى ان ي�ص��ل االم ��ر ال��ى
ط��ري��ق م �س��دود وال�ن�ق��اب��ات النفطية
واقعة تحت ضغوط خاصة في ظل
غ �ي��اب امل�ع�ل��وم��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة واي�ض��ا
ع ��دم وض ��وح ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
وق � ��ال إن ه� ��ذا ال ��وض ��ع ه ��و رد ف�ع��ل
على ع��دم الوضوح وطالب الخرافي
ب��أن يتم توضيح االم��ور وان البديل
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل ��ن ي �ط �ب��ق إال ع�ل��ى
املوظفني الجدد مستغربا االضطراب
الحكومي ف��ي التعامل م��ع النقابات
وتساءل عن سبب طلب وزير املالية

عادل الخرافي

ماضي الهاجري

مهلة  10أيام لتقريب وجهات النظر
رغ ��م ان االم� ��ر م �ح �س��وم م��ن ش�ه��ري��ن
ف�ل�م��اذا امل�م��اط�ل��ة وي�ج��ب ح�س��م االم��ر
واتخاذ القرار.
وقال ان على الجميع ان يعي أننا
ال نستطيع أن نسير بنفس الوتيرة
السابقة بسبب االوضاع االقتصادية
الصعبة التي تمر بها الكويت.
وق��ال النائب ماضي الهاجري إن
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة أنس
ال �ص��ال��ح ع �ل��ى م ��ا ي �ب��دو أن ��ه يصنع
نهايته السياسية بيده ويصر على
تعقيد األوض� ��اع ب��إص��راره وامل�ض��ي
قدما بتطبيق البديل االستراتيجي

ع� �ل ��ى ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع رغ ��م
ت �ح��ذي��رات �ن��ا املتكررة ورغ � ��م ط�ل��ب
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
م�ن��ه أن ي�ت��ري��ث ف��ي ه ��ذا األم ��ر لحني
الوصول إلى صيغة توافقية .
وأض� � ��اف ال �ه ��اج ��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي أن ��ه أم � ��ام ف �ش��ل االج �ت �م��اع
ال� � � ��ذي ع� �ق ��د م � ��ع ات� � �ح � ��اد ال� �ن� �ق ��اب ��ات
النفطية وأم��ام تلويحهم باالضراب
ال �ع��ام وأم ��ام اص ��رار ال��وزي��ر ع�ل��ى أن
يضع البلد في وضع سيئ ال تحمد
عقباه فليتحمل الوزير مسؤولياته
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة أم� � � ��ام ن� � � ��واب األم� � � ��ة أو
ليتراجع ع��ن اق ��رار ه��ذا ال�ب��دي��ل على
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ال��ذي

ي �ع��د غ �ي��ر ع � ��ادل ب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى حجم
املخاطر التي يواجهها عمال النفط
ومخالفا للدستور والنظم القانونية
املطبقة ع�ل��ى ه��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن العمال
ول� ��ن ي �ح �ق��ق ال� �ع ��دال ��ة ب�ي�ن امل��وظ �ف�ين
وسيؤدي إلى تأخير تنفيذ املشاريع
ال��رأس �م��ال �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة ال �ت��ي ت�ن��وي
الدولة تطبيقها.
وج ��دد ال �ه��اج��ري ت �ح��ذي��ره ل��وزي��ر
النفط بالوكالة من الذهاب إلى أبعد
م��دى ف��ي ح��ال أق ��دم ال��وزي��ر ع�ل��ى أي
خ �ط��وة أو ق � ��رار م ��ن ش��أن��ه امل �س��اس
أو اإلض � ��رار ب �م��زاي��ا م��وظ �ف��ي ال�ن�ف��ط
م�س�ت��درك��ا ب�ق��ول��ه ل��ن نقبل ب��أي ح��ال
من األحوال ظلم هؤالء العمال الذين
يعرضون أرواحهم للمخاطر يوميا
كما لن نقبل باملساس بمكتسباتهم
أو مساومتهم عليها.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر اي��د ال�ن��ائ��ب سعد
ال�خ�ن�ف��ور اع�ت�ص��ام ال�ع��ام�ل�ين باملهن
الفنية واالنتاجية واألم��ن والسالمة
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ول�س�ن��ا ضدهم
ف � �ه� ��ؤالء ل �ه ��م ط �ب �ي �ع��ة ع �م ��ل خ��اص��ة
م �ت �ع �ب��ة ج � ��دا م � �ت ��دارك ��ا ل �ك �ن �ن��ا ض��د
اع� �ت� �ص ��ام واح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �ع��ام �ل�ين
ب��امل�ه��ن االداري� ��ة وامل��ال�ي��ة ف��ي القطاع
ال �ن �ف �ط��ي ف� �ه ��ؤالء ط �ب �ي �ع��ة أع �م��ال �ه��م
ك�س��ائ��ر اإلداري �ي��ن ب��ال��دول��ة والب ��د ان
تطالهم العدالة بنظرائهم.

برنامج األوفست ليس له أي تأثير
سلبي مشاريع التنمية.
 م ��ا ال �ن �ت��ائ��ج اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��يت�ح�ق�ق��ت ب �ع��د ق� ��رار اإلي �ق ��اف ال��دائ��م
للبرنامج وملاذا لم تر حكومة دولة
الكويت جدوى من تطبيق البرنامج
بينما نرى أن الجدوى االقتصادية
واض �ح��ة ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي بصفة خاصة وباقي دول
العالم بصفة عامة؟ أرج��و تزويدي
بجميع الدراسات حول هذا األمر؟
 ي � � ��رج� � � ��ى ت� � � ��زوي� � � ��دن� � � ��ا ب � �ع � ��دداملوظفني ومؤهالتهم وجنسياتهم
ومستوياتهم الوظيفية وخبراتهم
في مجال األوفست والعاملني حاليا
في الهيئة على إدارة البرنامج.
إذا م� ��ا ق �م �ن��ا ب � ��دراس � ��ة ال �ق �ي �م��ة
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ال� � �ض � ��ائ� � �ع � ��ة ع �ل��ى
االقتصاد الكويتي نتيجة إلغاء بند
األوف�س��ت م��ن عقدي امل�ط��ار وصفقة
طائرات اليورفايتر فقط على سبيل
امل �ث��ال وال �ت��ي ن�ع�ل��م ب ��أن ق�ي�م��ة تلك
ال �ع �ق��ود ل��م ت�ن�خ�ف��ض ب�س�ب��ب إل�غ��اء

البرنامج بل زادت قيمة تلك العقود
ع �ل��ى م ��ا ه ��و م �ت��وق��ع أو م ��ا ي �ع��ادل
القيمة العادلة لتلك املشاريع نرى
ب��أن ال�ق�ي�م��ة االق�ت�ص��ادي��ة الضائعة
ت �ص��ل إل� ��ى م ��ا ي� �ق ��ارب  250م�ل�ي��ون
دينار كويتي وعليه يرجى إفادتنا
باآلتي:
 يرجى تزويدنا بحجم العقودال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وامل ��دن� �ي ��ة
وال�ت��ي تبني إجمالى حجم اإلن�ف��اق
الحكومي واملطبق عليه البرنامج
لتقدير القيمة االقتصادية الحالية
للبرنامج حتى اآلن؟
 هل قامت الحكومة بعد عامنيم��ن إي �ق��اف ال�ب��رن��ام��ج ب��ال�ع�م��ل على
م �ع��ال �ج��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات وامل� �ع ��وق ��ات
ال� �ت ��ي أدت إل � ��ى إي � �ق ��اف ال �ب��رن��ام��ج
وال � ��ذي ث �ب��ت ن �ج��اح��ه ف ��ي أك �ث��ر من
اثنتني وخمسني دول��ة منها ال��دول
امل �ت �ق��دم��ة؟ اذا وج� ��دت أي م�ع��ال�ج��ة
لذلك يرجى تزويدي بنسخة منها.

الجيران :اعتذار الصالح عن
الرد على رواتب القياديين
يتعارض مع الدستور
اس� � � � � �ت� � � � � �غ � � � � ��رب ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب
د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران من
اع �ت��ذار ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وزي � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح من
ال ��رد ع�ل��ى أسئلته البرملانية
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��اج �م ��ال ��ي روات � ��ب
ال �ق �ي��ادي�ين ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة
وامل�ك��اف��آت ال�ت��ي يتقاضونها
وال �ب ��ون ��ص السنوي ال��ذي��ن
ي� �ح� �ص� �ل ��ون م � �ت ��ذرع ��ا ب �ح �ك��م
املحكمة الدستورية الخاص
بضوابط السؤال البرملاني.
وق��ال الجيران في تصريح
ص �ح��اف��ي إن اع� �ت ��ذار ال��وزي��ر
ي �ت �ع��ارض م ��ع ال��دس �ت��ور وال
يستند إل��ى أي سند قانوني
أو دستوري مؤكدا أنه سيعيد
ال�س��ؤال املستحق م�ج��ددا ألن
م��ا ي�ت�ق��اض��اه ال �ق �ي��ادي��ون من
روات � � ��ب وم� �ك ��اف ��آت وب��ون��ص
أم��وال عامة وم��ن حق النائب
أن ي�ت�ح��رى ع��ن ذل ��ك وليست
أم � � ��ورا ش �خ �ص �ي��ة ك �م��ا ي��زع��م
الوزير في رده.
وأوض ��ح ال�ج�ي��ران أن حكم
ال� � ��دس � � �ت� � ��وري� � ��ة ب� �خ� �ص ��وص

د.عبدالرحمن الجيران

ال � �س� ��ؤال ال �ب��رمل��ان��ي ع �ب��ارات��ه
واس �ع��ة وف�ض �ف��اض��ة معتبرا
اإلمساك بطرف كلمة من حكم
الدستورية لتعطيل اإلجابة
ع� ��ن أس� �ئ� �ل ��ة ال� � �ن � ��واب م�ن�ح��ى
خ� �ط� �ي ��را ن ��رف ��ض أن ي �ت �ب �ن��اه
أي وزي � ��ر ال ي��ري��د ال � ��رد على
األسئلة البرملانية .
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رفض نيابي لمشروع شرائح تعرفتي
الكهرباء والماء الحكومي
رف��ض ع��دد م��ن ال�ن��واب املشروع
الحكومي بشأن ش��رائ��ح الكهرباء
وامل� � ��اء إذ ق� ��ال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة :مع كل االح�ت��رام والتقدير
ملا قدمته الحكومة واللجنة املالية
من اق�ت��راح بشأن أسعار الكهرباء
اال ان م��ن واق� ��ع االرق � ��ام ي�ت�ب�ين ان
 ٪ ٧٥م ��ن ب� �ي ��وت امل ��واط� �ن�ي�ن ي�ق��ل
استهالكها ع��ن  ١٢٠٠٠كيلو واط
وهؤالء هم الذين يمثلون الدخول
املحدودة و املتوسطة.
وأض � � � ��اف ال� ��زل� ��زل� ��ة :وح � �ي� ��ث ان
الحكومة ال ب��د ان تتخذ اج��راءات
اقتصادية ومالية على املستهلكني
الكبار كالشركات الكبيرة و التجار
و املستثمرين واالس��واق وغيرهم
ل ��ذل ��ك س �ن �ط��ال��ب وم� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ن��واب ب ��أن يستمر س�ع��ر الكيلو
واط فلسني للمواطنني لالستهالك
ال� ��ذي ي �ق��ل ع ��ن  ١٢٠٠٠ك�ي�ل��و واط
حماية ألصحاب الدخول املحدودة
و امل � �ت ��وس � �ط ��ة ع � �ل ��ى ان ي �ت �ح �م��ل
اصحاب الدخول العالية وغيرهم
م ��ن ال �ت �ج��ار م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ت�ج��اه
وط� �ن� �ه ��م وذل � � ��ك ب ��اب� �ق ��اء االس� �ع ��ار
امل�ق�ت��رح��ة م��ن ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة على
الشرائح االخرى.
وم��ن ج�ه�ت��ه أع �ل��ن ال�ن��ائ��ب سعد
ال� �خ� �ن� �ف ��ور ان� � ��ه ض� ��د اي ت�ق�ل�ي��ص
للدعوم املستفيد منها املواطنون
من الطبقات املحدودة واملتوسطة
ق� ��ائ�ل��ا :م� �ن ��ذ  ٢٠٠٨ع� ��اه� ��دت ال �ل��ه
وال�ن��اس بعدم امل�س��اس بالدستور
والشريعة واملواطن.

وش � ��دد ب �ق��ول��ه :ل ��ن اواف� � ��ق ع�ل��ى
مشروع ومقترح الشرائح الجديدة
للكهرباء واملاء سواء الحكومي او
البرملاني وسأكون اول املصطفني
ضده موضحا :الوقت جاء للوفاء
ب��وع��دي ام��ام ال�ل��ه وال �ن��اس م��ردف��ا:
ه� ��ذه ال �ت��رت �ي �ب��ات ال �ج ��دي ��دة تمس
شريحة كبيرة من البسطاء.
وت �م �ن ��ى ال �خ �ن �ف ��ور ع �ل ��ى س�م��و
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
امل � �ب ��ارك ت �ب �ن��ي ات� �ج ��اه ج ��دي ��د ب��أن
ت�ك��ون ش��رائ��ح ال�ج��دي��دة ف�ق��ط على
ال �ت �ج��ار اص �ح��اب االم�ل��اك ب�م��ا في
ذلك القطاع التجاري واالستثماري
والصناعي والشاليهات وسنكون
معهم ف��ي ه��ذا راف �ض��ا اي مساس
بالسكن ال �خ��اص مبينا ان كثيرا
م� ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن ي� �ع ��ان ��ون ش �ه��ري��ا
بسبب دفع فواتير استهالكهم.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر اي � ��د ال �خ �ن �ف��ور
اع �ت �ص��ام ال�ع��ام�ل�ين ب��امل�ه��ن الفنية
واالن�ت��اج�ي��ة واألم ��ن وال�س�لام��ة في
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ول �س �ن��ا ض��ده��م
ف �ه��ؤالء ل �ه��م ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل خ��اص��ة
م�ت�ع�ب��ة ج ��دا م �ت��دارك��ا ل�ك�ن�ن��ا ضد
اع �ت �ص��ام واح �ت �ج��اج��ات ال�ع��ام�ل�ين
باملهن االدارية واملالية في القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ف �ه��والء ط�ب�ي�ع��ة أع�م��ال�ه��م
كــســائر اإلداريـني بالدولة والبد ان
تطالهم العدالة بنظرائهم.
وب � � � � ��دوره ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان ح�ي�ن�م��ا ت �ق��دم ال�ح�ك��وم��ة
م �م �ث �ل��ة ب � � � ��وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
دراس� � � ��ات وأرق � ��ام � ��ا غ �ي��ر ح�ق�ي�ق�ي��ة

سعد الخنفور

حمود الحمدان

سعود الحريجي

مل �ج �ل��س األم� � ��ة ب� �ه ��دف اس �ت �ص��دار
ت �ش ��ري ��ع م �ض �ل��ل ف� �ن� �ق ��ول إن ع�ل��ى
مصداقيتها السالم.
وأض� � � � � ��اف :ي� �ج ��ب أن ي �ح��اس��ب
وزي��ر الكهرباء وامل��اء وم��ن استند
ع �ل �ي �ه��م ف� ��ي ه � ��ذه ال � ��دراس � ��ة ال �ت��ي
ض� �ل ��ل ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة وإال
فليتحمل م�س��ؤول�ي�ت��ه السياسية
مستطردا :بعد تواصل واتصاالت
م��ع جمهور ع��ري��ض م��ن املواطنني
قمت شخصيا بعمل ج��رد وبحث
مصغر على عينات عشوائية من
م�ن��ازل امل��واط�ن�ين ح��ول االستهالك
املقدر للكهرباء ووجدت أن األرقام
التي ذكرتها الحكومة في الدراسة
ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ل�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة غير
صحيحة حيث ل��م أج��د ف��ي جميع
الفواتير التي تم فحصها أي منزل
يقل عن ستة آالف كيلوواط شهريا
ب �م��ا ي � �ع� ��ادل  ١٢دي � �ن� ��ارا ب� ��ل ع�ل��ى

العكس وجدت أن جميع املنازل قد
ج ��اوزت  ٣٠دي �ن��ارا تقريبا واألم��ر
م�م��اث��ل ب��ال�ن�س�ب��ة مل �ع��دل اس�ت�ه�لاك
امل� ��اء م�م��ا ي�ح�ت��م إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال � �ت� ��ي ت ��وص� �ل ��ت إل �ي �ه��ا
اللجنة املالية املبنية على الدراسة
الحكومية غير الصحيحة.
وأع � � �ل� � ��ن ع� � � ��دم م� ��واف � �ق � �ت� ��ه ع �ل��ى
اقتراح اللجنة املالية بشأن رسوم
الكهرباء وامل��اء وأدع��و اللجنة إلى
سحب امل�ق�ت��رح وع��دم االستعجال
ب�ط��رح��ه ف��ي ج�ل�س��ة ال �ي��وم ح�ت��ى ال
ي �ت��م ال� ��وق� ��وع ف ��ي أي خ �ط��أ ي�ن�ش��أ
منه أدن��ى ض��رر أو أع�ب��اء إضافية
ع�ل��ى امل��واط��ن ال ��ذي سيبقى محل
اهتمامنا ومنطلقنا ال��ذي ننطلق
منه وال نقبل املساس به بأي حال
من األحوال.
وع � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ش� ��دد
ال� �ن ��ائ ��ب س� �ع ��ود ال �ح ��ري �ج ��ي ع�ل��ى

رف �ض��ه ت�ح�م�ي��ل امل ��واط ��ن ال�ب�س�ي��ط
ف��ات��ورة التركة الثقيلة لعشوائية
ال � �ق� ��رارات ال�ح �ك��وم �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
ب� ��األوض� ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة خ��اص��ة
فيما يتعلق بملف شرائح الكهرباء
وامل � ��اء ال �ت��ي س�ت �ط��رح ع �ل��ى جلسة
مجلس األم��ة اليوم الثالثاء .وأكد
الحريجي ان��ه م��ن غير امل�ق�ب��ول أن
يتم وضع قطاع السكن الخاص في
مهب ال��زي��ادات شأنه ش��أن القطاع
ال �ص �ن��اع��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي نجد
فيه أن قسائم الشعيبة الصناعية
ت� �س� �ت� �ه� �ل ��ك أض� � �ع � ��اف � ��ا م� �ض ��اع� �ف ��ة
م �ق��ارن��ة ب��ال�س�ك��ن ال �خ��اص م�ش�ي��را
إل��ى أن��ه فضال ع��ن ذل��ك ف��إن الدعم
ال ��ذي ت�ق��دم��ه ال��دول��ة م��ن ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء للمناطق الصناعية الترتد
إي�ج��اب��ا على الوضع االق�ت�ص��ادي
للمواطن إذ إن املشتقات الصناعية
امل�ن�ت�ج��ة ت �ص��در ف��ي معظمها إل��ى

برلمان
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الخارج .وأضاف أن استهالك مولد
ك�ه��رب��اء واح ��د ف��ي إح ��دى امل�ن��اط��ق
ال �ص �ن��اع �ي��ة ي� �ع ��دل ح �م ��ل م�ن�ط�ق��ة
سكنية كاملة وبالتالي فإنه أحرى
بالتوجه الحكومي أن ينصب على
ه� ��ذه امل �ن��اط��ق الف �ت��ا أن ال�ت��رش�ي��د
ال� ��ذي ت�ب�ت�غ�ي��ه ال �ح �ك��وم��ة م��ن وراء
م � �ش� ��روع � �ه� ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ي �ت �ح �ق��ق
م ��ن خ �ل�ال ت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى امل �ن��اط��ق
الصناعية.
واس �ت �غ��رب ال�ح��ري�ج��ي أن ت��أت��ي
ال �ح �ك��وم��ة ب�م�ث��ل تلك امل�ق�ت��رح��ات
ال � � �ت� � ��ي س� �ت� �ن� �ع� �ك ��س س � �ل � �ب� ��ا ع �ل��ى
األوض� � � ��اع امل �ع �ي �ش �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ين
الس� � �ي� � �م � ��ا أص � � � �ح� � � ��اب امل � ��داخ� � �ي � ��ل
امل �ح ��دودة وامل�ت��وس�ط��ة وذل ��ك دون
الرجوع إلى أصحاب االختصاص
ف ��ي ظ ��ل وج� � ��ود  12000م �ه �ن��دس
م�ت�خ�ص�ص�ين ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ق�ط��اع
الكهرباء واملاء .وأوضح أن املجلس
بحاجة إل��ى شفافية فيما يتعلق
بمعدالت استهالك الكهرباء واملاء
للقطاعات املختلفة
مشيرا إلى أن الكشف عن معدل
اس � �ت � �ه �ل�اك ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ت� �ج ��اري
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ي م � �ق� ��ارن� ��ة ب��ال �ق �ط��اع
ال �س �ك �ن��ي س �ي��ؤك��د رؤي �ت �ن��ا ب �ش��أن
ض��رورة إعفاء السكن الخاص من
هذه الزيادات.

توقعات ببلوغ التكاليف  8.53مليارات دينار والدعم  7.85مليارات

ترشيد استهالك الكهرباء  ٪20يوفر  35مليار دينار عام 2035
ذك � � ��ر ت� �ق ��ري ��ر اع � ��دت � ��ه ك� ��ون� ��ا ان
ال � �ك� ��وي� ��ت ت� �ع ��د م � ��ن أك � �ث� ��ر ال � � ��دول
اس�ت�خ��دام��ا واس�ت�ه�لاك��ا للكهرباء
وامل� � � ��اء واالرخ� � � � ��ص خ �ل �ي �ج �ي��ا ف��ي
ت �ع ��رف ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وان االص �ل��اح
االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ق � �ط� ��اع ال �ط��اق��ة
اص � �ب� ��ح م �ط �ل �ب��ا ح �ت �م �ي��ا وم �ل �ح��ا
ف��ي ض ��وء م��ا ت�ش�ه��ده ال �ك��وي��ت من
تصاعد كبير في معدالت استهالك
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ب �س �ب��ب ال �ن �م��و
ال �س �ك��ان��ي وامل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة
ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا وم ��ا ي�ق��اب�ل�ه��ا من
انخفاض في أسعار النفط ونسب
ه ��در ع��ال �ي��ة ف��ي اس �ت �ه�لاك ال�ط��اق��ة

األم� � � ��ر ال� � � ��ذي ن� �ج ��م ع� �ن ��ه خ �س��ائ��ر
اقتصادية كبيرة ونسب هدر غير
م� �ب ��ررة .وب �ي�ن ال �ت �ق��ري��ر ان دراس ��ة
اجريت في الكويت مؤخرا كشفت
ان ال �ت��وف �ي��ر ال �س �ن ��وي ب��اف �ت��راض
ترشيد االس�ت�ه�لاك بنسبة  20في
امل �ئ��ة س�ي�ب�ل��غ  1.030م�ل�ي��ار دي�ن��ار
للسنة املالية  2017/2016ويصل
التوفير الى  1.092مليار دينار في
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة املقبلة وال ��ى 1.157
م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2019/2018
وب �ي �ن��ت ان ال �ت��وف �ي��ر ال �س �ن��وي
سيصل ال��ى ن�ح��و  1.22م�ل�ي��ار في

ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2020/2019وال��ى
ن�ح��و  1.3م�ل�ي��ار دي �ن��ار ف��ي السنة
املالية  2021/2020فيما يتصاعد
تدريجيا ليصل ف��ي السنة املالية
 2035/2034ال � � ��ى  2.94م �ل �ي��ار
متوقعة توفير ما يقارب  35مليار
دي� �ن ��ار م ��ن م �ب��ال��غ ال ��دع ��م امل �ق��دم��ة
للكهرباء وامل��اء من ع��ام  2017الى
عام .2035
ان اج �م ��ال ��ي االن � �ت� ��اج ال �س �ن��وي
للطاقة الكهربائية في البالد بلغ
ن�ح��و  48م�ل�ي��ار ك�ي�ل��و واط س��اع��ة
ف��ي ع��ام  2015وس��ط توقعات بأن
ي�ت�ض��اع��ف ال �ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء

وامل��اء ثالثة اض�ع��اف خ�لال الفترة
 2017/2016على ان يصل ال��ى 64
مليار كيلوواط ساعة بحلول عام
 2020ون �ح��و  86م�ل�ي��ار ك�ي�ل��وواط
س ��اع ��ة ف ��ي  2025وان ي �ب �ل��غ 115
مليار كيلو واط ساعة بحلول عام
 2030و  154مليار كيلو واط ساعة
بحلول عام .2035
وح� � � ��ول ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف ال �س �ن ��وي ��ة
الن�ت��اج الطاقة الكهربائية واملياه
ف �ق��د ب�ل�غ��ت ال �ت �ك��ال �ي��ف ن �ح��و 2.66
م� �ل� �ي ��ار دي� � �ن � ��ار ك ��وي� �ت ��ي ت �ح �م �ل��ت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م� ��ا ق�ي�م�ت��ه
 2.45مليار دي�ن��ار كويتي كدعوم

م�ق��دم��ة للمستهلكني ف�ي�م��ا بلغت
االيرادات من هاتني الخدمتني 210
ماليني دينار .ومن املتوقع ان تبلغ
تكاليف االن �ت��اج ال�س�ن��وي للطاقة
الكهربائية وامل �ي��اه ف��ي ع��ام 2020
نحو  3.56مليارات دي�ن��ار كويتي
ت�ت�ح�م��ل ال ��دول ��ة م��ا ق�ي�م�ت��ه 3.279
م �ل �ي��ارات دي� �ن ��ار ك ��دع ��وم وت�ج�ب��ي
منها ما قيمته  281مليون دينار
فقط.
وف � � ��ي ع � � ��ام  2025ن � �ح ��و 4.76
مليارات تتحمل الدولة منها نحو
 4.38مليارات دينار كدعم وتجبي
م��ا قيمته  376مليون دي�ن��ار فيما

ستقفز التكاليف في عام  2030الى
نحو 37ر 6مليارات دينار كويتي
تتحمل الدولة منها  5.87مليارات
مقابل اي��رادات بقيمة  503ماليني
دينار فقط.
وس �ت �ص��ل ال �ت �ك��ال �ي��ف ال�س�ن��وي��ة
الن�ت��اج الطاقة الكهربائية واملياه
عام  2035الى  8.53مليارات دينار
ت �ت �ح �م��ل ال ��دول ��ة م �ن �ه��ا م ��ا ق�ي�م�ت��ه
 7.85مليارات دنيار مقابل ايرادات
بقيمة  673مليون دينار.
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عقدت  3اجتماعات لهذا الغرض حضر جانبا منها رئيس مجلس األمة

المالية رفعت تقريرها عن شرائح استهالك
الكهرباء والماء رسميا إلى مجلس األمة
احالت اللجنة المالية
رسميا تقريرها عن شرائح
استهالك الكهرباء والماء
الى المجلس في جلسة
اليوم او يوم غد االربعاء
مؤكدة ان الهدف من
التعرفة الجديدة هو
الترشيد ال الجباية من
المواطن لذلك رفضت
اللجنة مشروع القانون
المقدم من الحكومة
النه ال يحمي محدودي
ومتوسطي الدخل ويتضمن
زيادات مبالغ فيها.
واكدت ان نظام الشرائح
يحقق العدالة االجتماعية
افضل من التعرفة
الموحدة التي يعمل بها
منذ العام  1966دون
زيادة .ورأت اللجنة ان
الكويت ثالث دولة بالعالم
في استهالك الكهرباء
واالولى في المياه.
وتعتبر الشريحة االولى
للسكن الخاص المقرر لها
فلسان هي االرخص سعرا
بين دول الخليج واظهرت
بيانات وزارة الكهرباء
ان  ٪ 29من المواطنين
يستهلكون اقـل مـن
 6االف كيلو واط ضمن
الشريحة االولى وانتهت
اللجنة الى تطبيق القانون
بعد سنة من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية
على التجاري وسنة و3
اشهر على االستثماري
وسنة ونصف السنة على
الحكومي وسنة و 9اشهر
على الصناعي والزراعي وبعد
سنتين على السكن الخاص.

تعرفة السكن
الخاص بعد سنتين
من نشر القانون
وفلسان ألول
شريحة

ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ( )3اج�ت�م��اع��ات
حضر بعضا منها رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم.
حضر بعض هذه االجتماعات
وزير الكهرباء واملاء السابق احمد
الجسار ورئيس ديوان املحاسبة
باإلنابة عادل الصرعاوي وبعض
ممثلي وزارة املالية.
عرض عمل اللجنة
وق� � � ��د اط � �ل � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
م � � �ش� � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون امل � � �ق� � ��دم م��ن
الحكومة في ش��أن تحديد تعرفة
وح ��دت ��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وت�ب�ين
لها ان��ه يهدف ال��ى تحديد تعرفة
ج � � ��دي � � ��دة ل � ��وح � ��دت � ��ي اس � �ت � �ه �ل�اك
ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه ال �ع��ذب��ة وذل ��ك
وف�ق��ا ل�ج��دول�ين مرفقني بمشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب �م��ا ي �ع��ال��ج اخ� �ت�ل�االت
ال� �ط� �ل ��ب امل � �ب� ��ال� ��غ ف� �ي� �ه ��ا وي ��وق ��ف
ال � �ه� ��در وي� ��رش� ��د االس � �ت � �ه �ل�اك م��ن
دون املساس باملستهلك صاحب
االستهالك الرشيد الذي يستخدم
ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل� �ي ��اه بما
يفي باحتياجاته ال�ض��روري��ة من
دون إس � � ��راف وان ذل� ��ك س�ي�ع�م��ل
مع مرور الوقت على تغيير نمط
االس �ت �ه�لاك وخ�ل��ق ث�ق��اف��ة ج��دي��دة
ل � ��دى امل �س �ت �ه �ل��ك ب��أه �م �ي��ة ه��ات�ين
ال �خ��دم �ت�ي�ن وض � � ��رورة امل �ح��اف �ظ��ة
عليهما وبالتالي انخفاض مبالغ
الدعم الحكومي.
ك �م��ا س �ب��ق أن ن��اق �ش��ت اللجنة
االط � � � ��ار ال � �ع� ��ام ل �ت �ح ��دي ��د ت �ع��رف��ة
وحدتي الكهرباء واملاء وذلك اثناء
دراس� �ت� �ه ��ا ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي
وإل�غ��اء ال��دع��وم وال�ت��ي كلفها بها
مكتب املجلس بتاريخ .2016/2/8
وخالل هذه االجتماعات اكدت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة أن ب ��رن ��ام ��ج ت��رش �ي��د
دع � ��م ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ه� ��و اح ��د
ب��رام��ج االص�ل��اح امل��ال��ي (ف ��ي بند
امل� � �ص � ��روف � ��ات) وال � � � ��ذي ي� �ع ��د م��ن
ال � �ب� ��رام� ��ج ق� �ص� �ي ��رة االج � � ��ل ال �ت��ي
تعمل على تخفيض املصروفات
ف� ��ي م �ي ��زان �ي ��ة ال � ��دول � ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ت��رش�ي��د ال��دع��وم وض�ب��ط السلوك
االستهالكي.
وبهذا الصدد استمعت اللجنة
ال � � ��ى رأي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �م� �ش ��روع
القانون وذلك على النحو التالي:
وزارة المالية
تهدف ال��وزارة من خالل برامج
ت ��رش� �ي ��د دع� � ��م ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
وامل � �ح� ��روق� ��ات امل � �ح � ��ددة ب��وث �ي �ق��ة
االص�لاح االقتصادي ال��ى ترشيد

الكويت ثالث
دولة بالعالم
في استهالك
الكهرباء واألولى
في المياه

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية برئاسة النائب فيصل الشايع

ال �س �ل��وك االس �ت �ه�ل�اك��ي وت�ح�ق�ي��ق
العدالة في دعم االسعار وضمان
وص � � ��ول ال� ��دع� ��م ال � ��ى م�س�ت�ح�ق�ي��ه
وخ �ف��ض ت�ك��ال�ي��ف تشغيل وب�ن��اء
م�ح�ط��ات ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة وتحلية
امل � �ي ��اه وض � �م ��ان اس� �ت ��دام ��ة ق ��درة
ال� � ��دول� � ��ة ع� �ل ��ى س � ��د اح� �ت� �ي ��اج ��ات
مناطق السكن الجديد.
وزارة الكهرباء والماء
اوض�ح��ت ال ��وزارة ان انخفاض
التعرفة في دولة الكويت ادى الى
عدم وجود مفهوم اقتصادي لدى
املستهلك يحثه على ب��ذل السبل
للحد م��ن االس ��راف وال �ه��در حيث
بلغت نسبة ال �ه��در ف��ي استهالك
الكهرباء واملياه في الكويت ٪30

وم �ن �ه��ا اص �ب �ح��ت دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ث � ��ال � ��ث اع� � �ل � ��ى دول ال � �ع � ��ال � ��م ف��ي
اس �ت �ه�لاك ال �ك �ه��رب��اء واالول � ��ى في
استهالك املياه.
وق � � � � � ��د اث � � �ب � � �ت� � ��ت ال � � � � ��دراس � � � � ��ات
املتخصصة ب��أن هناك ه��درا غير
م� �ب ��رر واس� �ت� �خ ��دام ��ا غ �ي��ر رش �ي��د
مل� ��وردي ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء م��ن قبل
بعض املستهلكني بسبب التعرفة
امل� �ت ��دن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ال ت �م �ث��ل رادع � ��ا
ل� �ض� �ب ��ط االس � �ت � �ه�ل��اك او ح ��اف ��زا
ل�ل�اس� �ت� �خ ��دام االم� � �ث � ��ل .ح� �ي ��ث ت��م
العمل بالتعرفة الحالية للكهرباء
وامل� � ��اء م �ن��ذ ع� ��ام  1966وق� ��د ط��رأ
خ� �ل� ��ال ه� � � ��ذه ال� � �ف� � �ت � ��رة ال� �ط ��وي� �ل ��ة
ت�غ�ي�ي��رات اق�ت�ص��ادي��ة متمثلة في
ت �غ �ي��ر ال � �ق ��وة ال� �ش ��رائ� �ي ��ة ل�ل�ع�م�ل��ة

كذلك تغييرات اجتماعية مترتبة
على زي��ادة في عدد السكان االمر
ال� ��ذي ي�ح�ت��م ع �ل��ى ال� � ��وزارة اع ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذه ال�ت�ع��رف��ة ل�ت��واك��ب
ازدي ��اد االس�ت�ه�لاك وزي ��ادة نطاق
ال� �ه ��در وت� �ج ��در االش� � � ��ارة ال � ��ى ان
تعرفة الكهرباء في دول��ة الكويت
ت�ع��د االق ��ل م�ق��ارن��ة ب ��دول مجلس
ال �ت �ع��اون وذل� ��ك ك �م��ا ه ��و م��وض��ع
بالجدول التالي:
كذلك فقد اوضح وزير الكهرباء
وامل��اء ب��أن املشروع بشأن شرائح
ال �ك �ه��رب��اء ال ي �ع �ن��ي ال� �غ ��اء ال��دع��م
وان � �م � ��ا س� �ي� �ع ��اد ت ��وج� �ي ��ه ال ��دع ��م
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المجلس يناقش طلبين
لرفع الحصانة عن النائب دشتي
أدرج ع� �ل ��ى ج � � ��دول أع� �م ��ال
جلسة ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء التقرير
ال � �ث� ��ان� ��ي واالرب � � � �ع � � ��ون ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن طلب النيابة العامة برفع
الحصانة البرملانية عن النائب
د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي وذل ��ك
ف� ��ي ال �ق �ض �ي ��ة رق� � ��م 2015/46
ح�ص��ر أم��ن دول ��ة امل�ق�ي��دة برقم
 2015/54ج �ن��اي��ات أم ��ن دول��ة
واملتعلقة بقضية تأبني عماد
املغنية في بيروت.

وق� � ��د ع � �ق ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ل �ه��ذا
ال �غ��رض اج�ت�م��اع��ا ان�ت�ه��ت فيه
ال��ى املوافقة على طلب النيابة
العامة رفع الحصانة النيابية
عن النائب دشتي.
كما أدرج على جدول أعمال
ج�ل�س��ة ال �ي��وم ال �ت �ق��ري��ر ال�ث��ال��ث
واالرب � � �ع� � ��ون ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن
ط� �ل ��ب ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة رف ��ع
ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ع��ن
ال �ن��ائ��ب ذات ��ه ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق��م

 2016/139ح �ص��ر ال �ف��روان �ي��ة
امل�ق�ي��دة ب��رق��م  2014/644جنح
ال � �ف ��ردوس وامل �ت �ع �ل �ق��ة بقضية
تصريح في تويتر ضد النائب
السابق مسلم البراك.
وق� � ��د ع � �ق ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ل �ه��ذا
ال �غ��رض اج�ت�م��اع��ا ان�ت�ه��ت فيه
ال��ى املوافقة على طلب النيابة
العامة رفع الحصانة النيابية
عن النائب دشتي.

الشريحة األولى
للسكن الخاص
األرخص سعرا بين
دول الخليج
 ٪29من
المواطنين
يستهلكون
أقل من  6آالف
كيلوواط ضمن
الشريحة األولى
المالية :هدف
القانون الترشيد
ال الجباية من
المواطن
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االستهالك الرشيد لمنزل 400م أقل من  6آالف كيلوواط

مشروع الحكومة ال يحمي محدودي
ومتوسطي الدخل والزيادات مبالغ فيها
تتمة المنشور ص10
ل�ي�ص��ل ال ��ى ال �ش��ري �ح��ة املستحقة
لدعم محدودي الدخل وستحصل
ب��اق��ي ال �ش��رائ��ح ع �ل��ى دع ��م اي�ض��ا
ول � �ك� ��ن ب �ن �س��ب اق� � ��ل ح� �ي ��ث ي�ص��ل
ال��دع��م ال��ى  ٪80م��ن قيمة فاتورة
اس �ت �ه�ل�اك ذوي ال ��دخ ��ل امل �ح��دود
وي �ن �خ �ف��ض ال ��دع ��م ت��دري �ج �ي��ا في
الشرائح االخ��رى ذات االستهالك
العالي.
وق� ��د اس �ت �ن��دت ال �ح �ك��وم��ة ال��ى
دراس � ��ة ش�م�ل��ت اك �ث��ر م ��ن  7آالف
ب � �ي ��ت م � ��ن ب � �ي� ��وت ذوي ال ��دخ ��ل
امل� �ح ��دود وال �ت��ي ب�ي�ن��ت ان م�ع��دل
االس � �ت � �ه �ل�اك ف� ��ي ح � � ��دود  6آالف
ك �ي �ل��و واط ش �ه ��ري ��ا ك� �م ��ا ت�ش�ي��ر
ب�ي��ان��ات االس �ت �ه�لاك ال��ى ان ٪30
من املواطنني يستهلكون اقل من
 6000كيلو واط في الشهر.
ك� �م ��ا ي �ب �ل��غ اج� �م ��ال ��ي ال �ت �ك �ل �ف��ة
السنوية على ال��دول��ة للمستهلك
ال ��واح ��د ل �ش��ري �ح��ة  12.000كيلو
واط  3686دينارا ويصل اجمالي

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

التكلفة لشريحة ما ف��وق 21.000
كيلوا واط الى  6451دينار.
رأي اللجنة
وبعد ان استعمت اللجنة الى

وج�ه��ات النظر املختلفة رأت ما
يلي:
 ان الشرائح والتعرفة املحددةبمشروع الحكومة تعارض توجه
اللجنة ال �ه��ادف ال��ى ح�م��اي��ة ذوي

الدخل املحدود واملتوسط والذين
س �ي �ت �ض��ررون ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر في
ح��ال ت��م اق ��رار امل �ش��روع الحكومي
وان ال��زي��ادة امل �ح��ددة ف��ي م�ش��روع
الحكومة مبالغ فيها ومن شأنها

اإلض� � � � ��رار ب� ��امل� ��واط� ��ن ذي ال ��دخ ��ل
املحدود.
واس �ت �ن��دت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ذل ��ك على
ما يلي:
 ب�ي��ان��ات وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اءوال� �ت ��ي ت ��وض ��ح ال� �ت ��وزي ��ع ال�ن�س�ب��ي
لالستهالك الشهري للكهرباء والذي
ي �ش �ي��ر ال� ��ى ان  ٪29م ��ن امل��واط �ن�ين
يستهلكون اقل من  6000كيلو واط
شهريا (الشريحة االولى).
 ان  ٪68م � � ��ن امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�نيندرجون ضمن الشريحتني االولى
والثانية في شرائح مقترح اللجنة
املالية.
 ان االس� �ت� �ه�ل�اك ال ��رش �ي ��د مل �ن��زلمساحته  400متر مربع ه��و 6000
كيلو وات في الشهر
 وع �ل �ي��ه ق��ام��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��إع��دادم� �ش ��روع ق ��ان ��ون ج��دي��د ي �ح��دد ف�ي��ه
ش��رائ��ح ج��دي��دة ل�لاس�ت�ه�لاك ي��راع��ى
فيها اآلتي:
 -ان الهدف من تعديل التعرفة

استثناء القطاع
الزراعي والمنشآت
الصناعية المنتجة
من الزيادات
تدني التعرفة لم
يضبط االستهالك
وال يعد حافزا
لالستخدام الرشيد
للمستهلكين
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جدول تعرفة استهالك وحدة الكهرباء (كيلو واط ساعة شهريا)
القطاع

شريحة االستهالك
(كيلو واط ساعة شهريا)

التعرفة لكل كيلو
واط ساعة (فلس)

القطاع

شريحة االستهالك
(كيلو واط ساعة شهريا)

التعرفة لكل
كيلو واط ساعة (فلس)

القطاع السكني الخاص (املنزلي)

من صفر إلى 3000

5

القطاع السكني الخاص (املنزلي)

من صفر إلى 6000

2

من  3000إلى 6000

8

من  60001إلى 12000

5

من  12001إلى 18000

8

من  6000إلى 9000

10

من  18001إلى 24000

12

اكثر من 9000

15

أكثر من 24000

15

من صفر إلى 1000

5

من صفر إلى 1000

5

من  1000إلى 2000

10

من  1001إلى 2000

10

اكثر من 2000

15

اكثر من 2000

15

القطاع الحكومي والقطاع التجاري

تعرفة ثابتة

25

القطاع الحكومي والقطاع التجاري

تعرفة ثابتة

25

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

10

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

10

قطاع االنتاج الغذائي

تعرفة ثابتة

13

قطاع االنتاج الزراعي

تعرفة ثابتة

10

القطاعات األخرى

تعرفة ثابتة

19

القطاعات االخرى

تعرفة ثابتة

20

القطاع السكني الخاص (شقق)

تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات االستهالك الصناعي او التجاري او الحكومي
* يتم تحصيل مقدار دينار واحد شهريا مقابل قراءة العداد واصدار الفواتير

 3فلوس لكل (ك .فاز .ساعة)

القطاع االستثماري (شقق سكنية)

تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات االستهالك الصناعي او التجاري او الحكومي  3فلوس لكل (ك .فاز .سرعة)
* يستثنى قطاع االنتاج الزراعي املنتج واملنشآت الصناعية املنتجة من التعرفة الواردة بهذا القانون.
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لن يمس المستهلكين من ذوي الدخل المحدود

نظام الشرائح يحقق العدالة االجتماعية
أفضل من التعرفة الموحدة
تتمة المنشور ص11
ال�ح��ال�ي��ة ه��و ت��رش�ي��د االس�ت�ه�لاك
وتغيير نمط االس�ت�ه�لاك السائد
وليس جباية االموال.
 اس� � �ت� � �ب � ��دال ن � �ظ� ��ام ال� �ت� �ع ��رف ��ةامل ��وح ��دة وامل �ط �ب��ق ح��ال �ي��ا ب�ن�ظ��ام
ال � � �ش� � ��رائ� � ��ح ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ع� ��دال� ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وض � �م � ��ان وص � ��ول
الدعم ملستحقيه بما يكفل حماية
ذوي الدخل املحدود.
 ت �ش �ج �ي��ع امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ع�ل��ىترشيد االس�ت�ه�لاك والتوفير من
خ�ل�ال منحهم ح��واف��ز تشجيعية
(نقدية وعينية)
 ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ع� ��دم امل �س��اسباملستهلكني ذوي الدخل املحدود.
 ت� �ط� �ب� �ي ��ق ت � �ع � ��رف � ��ة م � ��وح � ��دةللمواطنني كافة س��واء القاطنون
منهم ف��ي ال�س�ك��ن ال �خ��اص او في
شقق سكنية (تمليك  -ايجار).
 يعمل بالتعرفة الجديدة بعدسنة من تاريخ نشر القانون على
مراحل متتالية بحيث تطيق اوال
ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري وتنتهي
بالقطاع السكني بعد سنتني من
نشر القانون.
وق � ��د اب � � ��دت ال �ح �ك ��وم ��ة م�م�ث�ل��ة
ف��ي وزارة الكهرباء وامل��اء ولجنة
ال� � ��دع� � ��وم ع � � ��دم م ��واف� �ق� �ت� �ه ��ا ع �ل��ى
املقترح الذي توصلت اليه اللجنة
واك ��دت ان ال �ش��رائ��ح ال�ت��ي انتهت

حضور حكومي نيابي في احدى الجلسات

ال �ي �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة وال �ت �ع��رف��ة امل �ق��ررة
ل�ه��ا ال تحقق ال �ه��دف م��ن ترشيد
الدعوم وال تغير نمط االستهالك
السائد.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
انتهت اللجنة وبأغلبية اعضائها
الحاضرين الى ( )1-4الى ما يلي:
 ع� ��دم امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م �ش��روعالقانون كما جاء من الحكومة.
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ونف��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ت �ع��رف��ة وح��دت��ي
الكهرباء واملاء (بعد التعديل) على
النحو الوارد في الجدول املقارن.

وقد انبنى رأي االقلية على:
 ان امل ��واط ��ن س�ي�ت�ح�م��ل ه��ذهال��زي��ادة م��رت�ين االول� ��ى ف��ي شكل
زي � � � � ��ادة م � �ب� ��اش� ��رة ف� � ��ي ف � ��ات � ��ورة
ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء وال� � �ث � ��ان� � �ي � ��ة ب �ص �ف��ة
غ �ي��ر م �ب ��اش ��رة م ��ن خ�ل��ال زي� ��ادة
االس �ع��ار بصفة ع��ام��ة ف��ي السلع
والخدمات.
 كان يجب على الحكومة قبلزيادة تعرفة الكهرباء اتخاذ كافة
ال �ت��داب �ي��ر ال �ل�ازم� ��ة ال� �ت ��ي ت�ض�م��ن
ال�ت��وف�ي��ر ف��ي اس �ت �ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء
مثل (استخدام الطاقة الشمسية -

االجهزة الذكية) بدال من تحميلها
على املواطن.
 ك� � ��ان ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ةان ت� � �ب � ��دأ ف� � ��ي ت� �ط� �ب� �ي ��ق ب� ��رام� ��ج
االص� � �ل � ��اح � � � � ��ات االخ� � � � � � � ��رى ال � �ت� ��ي
ت� �ض� �م� �ن� �ت� �ه ��ا وث � �ي � �ق� ��ة االص � �ل� ��اح
االق�ت�ص��ادي قبل تطبيق ال��زي��ادة
في تعرفة الكهرباء واملاء.
وال �ل �ج �ن��ة ف ��ي خ �ت ��ام ت �ق��ري��ره��ا
توصي باآلتي:
 على الحكومة ممثلة في وزارةالتجارة والصناعة تفعيل دورها
ف ��ي ال��رق��اب��ة ع �ل��ى اس� �ع ��ار ال�س�ل��ع

والخدمات واتخاذ كافة التدابير
واالج��راءات الالزمة لضبط ومنع
ارتفاع االسعار غير املبرر.
 ض � � � ��رورة ت� �ح ��دي ��ث ع� � � ��داداتالكهرباء واملاء (العدادات الذكية)
قبل تطبيق القانون لضمان دقة
القراءات وسالمتها.
 ات�خ��اذ كافة التدابير الالزمةالتي تضمن التوفير في استهالك
ال� �ط ��اق ��ة م �ث��ل اس� �ت� �خ ��دام ال �ط��اق��ة
ال �ش �م �س �ي��ة وال � �ط� ��اق� ��ة امل� �ت� �ج ��ددة
واالج� � �ه � ��زة ال ��ذك� �ي ��ة وال � �ت� ��ي ت�ع��د
خ � �ط ��وة ب ��ات� �ج ��اه ت� �ن ��وي ��ع ان� �ت ��اج
الطاقة املحلي.
 وض��ع ن�ظ��ام ف�ع��ال لتحصيلف��وات �ي��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب�ص�ف��ة
ش�ه��ري��ة ت �ف��ادي��ا ل�ت��راك��م ال�ف��وات�ي��ر
على املواطنني.
 أن ي� �ض ��ع امل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل��ديت � �ص � �ن � �ي � �ف� ��ا ج� � � ��دي� � � ��دا ل � �ت � �ح ��دي ��د
القطاعات الواردة في هذا القانون
وذلك لضمان خضوعها للتعرفة
املقررة لها هذا القانون.
 تضع الحكومة حملة اعالميةلتوعية املواطنني باهمية ترشيد
اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ع��ن
ط��ري��ق وس��ائ��ل االع �ل��ام املختلفة
وذلك على النحو التالي:
أ -ص� �ي ��ان ��ة اج � �ه� ��زة ال �ت �ك �ي �ي��ف

التتمة ص13

جدول تعرفة استهالك
وحدة الكهرباء
الشرائح

العرفة (فلس)

6000-0

2

12000-6001

5

18000-12001

8

24000-18001

12

اكثر من 24000

15

جدول تعرفة استهالك
وحدة المياه العذبة
الشرائح

التعرفة (د.ك)

10000-0

1

20000-10001

1.5

30000-20001

2

اكثر من 30000

3

جدول تعرفة استهالك وحدة الكهرباء (كيلو واط ساعة شهريا)
القطاع

شريحة االستهالك (جالون
امبراطوري شهريا)

التعرفة لكل ألف جالون
امبراطوري شهريا (دينار)

القطاع

شريحة االستهالك (جالون
امبراطوري شهريا)

التعرفة لكل ألف جالون
امبراطوري شهريا (دينار)

القطاع السكني (املنزلي)

من صفر إلى 10000

1٫000

القطاع السكني (املنزلي)

من صفر إلى 10000

1

من  1001إلى 20000

2٫000

من  10001إلى 20000

1٫500

اكثر من  20000إلى 30000

3٫000

من  20001إلى 30000

2٫00

اكثر من 30000

4٫000

اكثر من 300000

3٫00

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

2٫500

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

2٫500

محطة تعبئة املياه (تناكر)

تعرفة ثابتة

1٫000

محطة تعبئة املياه (تناكر)

تعرفة ثابتة

1٫000

املنشآت االخرى

تعرفة ثابتة

4٫000

املنشآت االخرى

تعرفة ثابتة

4٫000

* يتم تحصيل رسم قدره دينار واحد شهريا مقابل قراءة العداد واصدار الفواتير
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وزارة المالية :إعادة النظر في هذا النظام لمواكبة زيادة االستهالك

التعرفة الحالية يعمل بها
منذ العام  1966من دون زيادة
تتمة المنشور ص12
وت��رك�ي��ب اج �ه��زة م�ع��ام��ل تحسني
القدرة.
ب -رف� � � � � � ��ع درج� � � � � � � � ��ة ح� � � � � � ��رارة
ال �ث��رم��وس �ت��ات ف ��ي االم ��اك ��ن غير
املستغلة او اثناء السفر.
ج -استبدال االضاءة بالنوعية
املوفرة  LEDواستخدام االجهزة
الكهربائية املوفرة.
د -زي � � � � � ��ادة س � �م� ��اك� ��ة ال� � �ع � ��ازل
ال� � � �ح � � ��راري ل� �ل� �م� �ب ��ان ��ي ال� �ج ��دي ��دة
وتركيب نوافذ .Double Glassing
وجاء نص القانون كما انتهت
اليه اللجنة ويتضمن  6مواد هي
كالتالي:
مادة  :1تحديد تعرفة استهالك
وح��دة ال�ك�ه��رب��اء ك�ي�ل��وواط ساعة
ش� � �ه � ��ري � ��ا وت � � �ع� � ��رف� � ��ة اس � �ت � �ه�ل��اك
وح ��دة امل �ي��اه ال�ع��ذب��ة ال��ف ج��ال��ون
ام � � � �ب � � � ��راط � � � ��وري ش� � �ه � ��ري � ��ا وف � �ق� ��ا
للجدولني املرفقني وتتولى وزارة
الكهرباء واملاء تحصيلها.
م� � ��ادة  :2ي� �ج ��وز م �ن ��ح ح ��واف ��ز
ن�ق��دي��ة او ع�ي�ن�ي��ة مل��ن ي�س��اه��م من
امل��واط �ن�ي�ن ف��ي ت��رش �ي��د اس�ت�ه�لاك
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � � ��اء وذل � � � ��ك وف� �ق ��ا
للقواعد التي يصدر بها قرار من
وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وي �ج��وز ان
تشمل الحوافز االعفاء من بعض
املستحقات او جدولتها.
م��ادة  :3تطبق التعرفة املقررة
ع �ل��ى ال �ق �ط ��اع ال �س �ك �ن��ي ال �خ��اص
ال� � � � ��واردة ف� ��ي ال� � �ج � ��داول امل ��راف �ق ��ة
ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن امل ��ال �ك�ي�ن ل�ش�ق��ق
سكنية ممنوحة لهم بشروط بنك
االئتمان واملواطنني القاطنني في
شقق مؤجرة املستفيدين من بدل
ايجار من الهيئة العامة لالسكان.
م��ادة  :4يصدر وزي��ر الكهرباء
وامل � ��اء ال � �ق ��رارات ال�ل�ازم ��ة لتنفيذ
هذا القانون خالل سنة من تاريخ
نشره.
م��ادة  :5يلغى كل حكم يخالف
احكام هذا القانون.
م � ��ادة  :6ع �ل��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � � ��وزراء وال� � � � � � ��وزراء  -ك � ��ل ف �ي �م��ا
ي� �خ� �ص ��ه -ت �ن �ف �ي��ذ ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
وي �ع �م��ل ب ��ه وب ��ال� �ج ��داول امل��رف �ق��ة
ع �ل��ى م��راح��ل م�ت�ت��ال�ي��ة ت �ب��دأ بعد
سنة من تاريخ نشره في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة وذل� � ��ك وف � ��ق ال �ج��دول��ة
الزمنية التالية:
 القطاع التجاري بعد سنة منتاريخ النشر.

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

 القطاع االستثماري بعد سنةوثالثة اشهر من تاريخ النشر.
 ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ب�ع��د سنةوستة أشهر من تاريخ النشر.
 ال�ق�ط��اع الصناعي وال��زراع��يبعد سنة وتسعة أشهر من تاريخ
النشر.
 القطاع السكني بعد سنتنيمن تاريخ النشر.
ون� �ص ��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
للقانون في ش��أن تعرفة وحدتي
الكهرباء واملاء على ما يلي :أخذت
الدولة على عاتقها القيام بانتاج
وتوزيع الطاقة الكهربائية واملياه
كونهما تساهمان مساهمة فعالة
ف��ي عملية ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد وق ��د
اس �ت �م��رت وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ب �م �ت ��اب �ع ��ة ال� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى ه��ات�ي�ن
ال �خ ��دم �ت�ي�ن وواك � �ب� ��ت م �ت �ط �ل �ب��ات
االس� �ت� �ه�ل�اك امل� �ت ��زاي ��د ع ��ن ط��ري��ق
زي��ادة ال�ق��درات املركبة للمحطات
وال� � � �ت � � ��وس � � ��ع ب � �ش � �ب � �ك� ��ات ال� �ن� �ق ��ل
والتوزيع بما يناسب هذا الطلب
والذي ادى بدوره الى زيادة الدعم
ال�ح�ك��وم��ي وال ش��ك ب��أن ال �ظ��روف
امل�ن��اخ�ي��ة ال�ق��اس�ي��ة حتمت وج��ود
دع ��م ح�ك��وم��ي ل�ه��ات�ين ال�خ��دم�ت�ين
ح �ت��ى ت �ك��ون ف ��ي م �ت �ن��اول جميع
املستهلكني.
وكان من املتوقع ارتفاع مبالغ
ال��دع��م الحكومي للكهرباء وامل��اء
ون � �م ��وه ��ا س� �ن ��وي ��ا ل �ت �ص �ب��ح م��ع
م��رور الوقت عامال ضاغطا على
ق��درة ال��دول في توفير التزاماتها
االخ� ��رى ت �ج��اه امل��واط �ن�ين ومنها

ال �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة وال �ت��رب��وي��ة
وتوفير الرعاية السكنية.
ح� �ي ��ث ت � ��م ال� �ع� �م ��ل ب��ال �ت �ع��رف��ة
ال �ح��ال �ي��ة ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � � ��اء م�ن��ذ
 1966وق��د ط��رأ خ�لال ه��ذه الفترة
ال �ط��وي �ل��ة ت �غ �ي �ي��رات اق �ت �ص��ادي��ة
واج�ت�م��اع�ي��ة ت�ح�ت��م ع�ل��ى ال� ��وزارة
اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه� ��ذه ال �ت �ع��رف��ة
لتواكب ازدياد االستهالك وزيادة
ن �ط��اق ال �ه ��در وال �ت �ب��ذي��ر م ��ن قبل
بعض املستهلكني وع��دم امل�ب��االة
بأهمية هذين املوردين الحيويني.
وق � � � � � ��د اث � � �ب � � �ت� � ��ت ال � � � � ��دراس � � � � ��ات
املتخصصة ب��ان هناك ه��درا غير
م� �ب ��رر واس� �ت� �خ ��دام ��ا غ �ي��ر رش �ي��د
مل� ��وردي ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء م��ن قبل
بعض املستهلكني بسبب التعرفة
امل� �ت ��دن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ال ت �م �ث��ل رادع � ��ا
ل� �ض� �ب ��ط االس � �ت � �ه�ل��اك او ح ��اف ��زا
لالستخدام االمثل.
وم��ن جانبها فقد قامت وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ب ��اص ��دار ق��واع��د
للحفاظ على الطاقة الكهربائية
وت��رش�ي��د االس �ت �ه�لاك اض��اف��ة ال��ى
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى م� �ع ��ال� �ج ��ة م �ش �ك �ل��ة
ارتفاع مناسيب املياه السطحية
نتيجة ل�لاس�ت�ه�لاك غ�ي��ر الرشيد
للمياه العذبة كما باشرت الوزارة
خ� �ط ��ة اع�ل�ام� �ي ��ة ت ��دع ��و ل �ت��رش �ي��د
االس� �ت� �ه�ل�اك ع� ��ن ط ��ري ��ق وس ��ائ ��ل
االع�لام املختلفة تدعو املواطنني
واملقيمني للحد م��ن االس ��راف في
اس� �ت� �خ ��دام ه ��ات�ي�ن ال �خ��دم �ت�ي�ن اال
ان ه��ذه ال�ج�ه��ود ل��م ت��ؤت ثمارها
ب�س�ب��ب ت��دن��ي ال�ت�ع��رف��ة وب��ال�ت��ال��ي
ع��دم وج ��ود امل�ف�ه��وم االق�ت�ص��ادي

امل�ح�ف��ز للمستهلك ب��االس�ت�ج��اب��ة
لالجراءت التشريعية.
لذا فقد اصبح لزاما على الدولة
م �م �ث �ل��ة ب � � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
ات �خ��اذ ال� �ق ��رار ال �ص��ائ��ب ب�ت�ع��دي��ل
تعرفة الكهرباء وامل��اء بما يعالج
اخ � �ت�ل��االت ال �ط �ل��ب امل� �ب ��ال ��غ ف�ي�ه��ا
ويوقف الهدر ويرشد االستهالك
دون املساس باملستهلك صاحب
االستهالك الرشيد الذي يستخدم
ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل� �ي ��اه بما
يفي باحتياجاته الضرورية دون
اسراف.
وان ت �ع��دي��ل ت �ع��رف��ة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � ��اء س�ي�ع�م��ل م��ع م� ��رور ال��وق��ت
ع� �ل ��ى ت �غ �ي �ي��ر ن� �م ��ط االس� �ت� �ه�ل�اك
وخ � � �ل� � ��ق ث� � �ق � ��اف � ��ة ج � � ��دي � � ��دة ل � ��دى
امل � �س � �ت � �ه � �ل � ��ك ب � ��أه� � �م� � �ي � ��ة ه� ��ات�ي��ن
ال �خ��دم �ت�ي�ن وض � � ��رورة امل �ح��اف �ظ��ة
عليهما وبالتالي انخفاض مبالغ
الدعم الحكومي.
وف� ��ي ض� ��وء م ��ا ت �ق��دم ف �ق��د اع��د
مشروع القانون املاثل حيث نص
ف ��ي امل � � ��ادة االول � � ��ى ع �ل��ى ت �ح��دي��د
تعرفة جديدة لوحدتي استهالك
الكهرباء واملاء العذبة وذلك وفقا
ل� �ل� �ج ��دول�ي�ن امل ��رف � �ق �ي�ن ب �م �ش ��روع
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ان ت �ت��ول��ى وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء تحصيل مقابل
استهالك الكهرباء واملاء.
ون� �ص ��ت امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة ع�ل��ى
ان��ه ي�ج��وز م�ن��ح ح��واف��ز ن�ق��دي��ة او
عينية مل��ن ي�س��اه��م م��ن امل��واط�ن�ين
ف ��ي ت��رش �ي��د اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء
وامل� ��اء وذل ��ك وف �ق��ا ل�ل�ق��واع��د التي
يصدر بها قرار من وزير الكهرباء

وامل��اء وي�ج��وز ان تشمل الحوافز
اإلع�ف��اء م��ن بعض املستحقات او
جدولتها.
ون�ص��ت امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ان
تطبق التعرفة املقررة على القطاع
ال �س �ك �ن��ي ال � �خ� ��اص ال � � � � ��واردة ف��ي
ال �ج��داول امل��راف�ق��ة ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
امل��ال�ك�ين ل�ش�ق��ق سكنية ممنوحة
ل � �ه� ��م ب � � �ش� � ��روط ب � �ن� ��ك االئ � �ت � �م� ��ان
وامل ��واط� �ن�ي�ن ال �ق��اط �ن�ين ف ��ي شقق
م ��ؤج ��رة وامل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ب��دل
ايجار من الهيئة العامة لإلسكان.
ون� �ص ��ت امل� � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ع�ل��ى
ان ي �ص��در وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ال � � �ق � ��رارات ال�ل��ازم� ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه��ذا
ال� �ق ��ان ��ون خ�ل��ال س �ن��ة م ��ن ت��اري��خ
نشره.
ونصت املادة الخامسة على ان
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا
القانون.
ونصت املادة السادسة أنه على
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وال� ��وزراء
 ك��ل ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه  -ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذاال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه وب��ال �ج��داول
املرفقة على مراحل متتالية تبدأ
ب �ع��د س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره في
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة وذل� � ��ك وف��ق
الجدول الزمنية التالية:
اوال  -ال �ق �ط��اع ال �ت �ج ��اري بعد
سنة من تاريخ النشر.
ث��ان �ي ��ا -ال �ق �ط ��اع االس �ت �ث �م��اري
بعد سنة وثالثة اشهر من تاريخ
النشر.
ثالثا  -القطاع الحكومي بعد
س �ن ��ة وس� �ت ��ة ش� �ه ��ور م� ��ن ت ��اري ��خ
النشر.
راب� � �ع � ��ا  -ال � �ق � �ط� ��اع ال �ص �ن��اع��ي
والزراعي بعد سنة وتسعة أشهر
من تاريخ النشر.
خ��ام�س��ا :ال�ق�ط��اع السكني بعد
سنتني من تاريخ النشر.

القانون يطبق
بعد سنة من تاريخ
نشره على القطاع
التجاري وسنة
و 3أشهر على
االستثماري وسنة
ونصف السنة على
الحكومي
تعرفة ثابته 25
فلسا للقطاع
الحكومي والتجاري
و 10فلوس
للمنشآت الصناعية
والزراعية
تعديل التعرفة
سيعمل على تغيير
نمط االستهالك
وخلق ثقافة
جديدة لدى
المستهلك
الحكومة استندت
إلى دراسة شملت
أكثر من  7آالف
بيت لذوي الدخل
المحدود
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افتتاح فعاليات مؤتمر الفنون اإلسالمية

الحمود :خطة شاملة ألنشطة ثقافية
وفنية إسالمية العام الجاري
أك� ��د وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ان ال�ك��وي��ت
ت��ول��ي ال �ف��ن االس�ل�ام ��ي ب �ك��ل اش�ك��ال��ه
وتفرعاته اهتماما كبيرا.
وقال الحمود في افتتاح فعاليات
مؤتمر الفنون اإلسالمية الذي ينظمه
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وج��ام�ع��ة
ال �ك��وي��ت إن ال �ك��وي��ت واي �م��ان��ا منها
ب��أه�م�ي��ة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي ت��وح�ي��د ال ��رؤى
وامل��واق��ف وتقريب الشعوب وضعت
خطة تنفيذية شاملة تتضمن العديد
م��ن األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات الثقافية
والفنية اإلس�لام�ي��ة ط��وال ع��ام 2016
لتؤكد التواصل املستمر بني الشعب
الكويتي وال�ش�ع��وب االس�لام�ي��ة عبر
ن��واف��ذ ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون االس�لام�ي��ة
ال � �ت� ��ي ي� �م� �ث ��ل ه � � ��ذا امل� ��ؤت � �م� ��ر إح � ��دى
نوافذها.
وأك��د أن اهتمام الكويت بالفنون
االس�لام�ي��ة ل��م ي�ك��ن ول�ي��د اللحظة أو

جانب من املؤتمر

الظروف بل هو ض��ارب بجذوره في
عمق ثقافة وتاريخ الشعب الكويتي
الفتا إلى ما تحتضنه دول��ة الكويت
م��ن آث��ار إسالمية غنية عبر عصور
متعددة.
وأشار إلى أن دار اآلثار اإلسالمية
ت �ع �ك��س ه� ��ذا االه �ت �م ��ام ب �م��ا ت�ش�م�ل��ه
م �ج �م��وع��ة ال� �ص� �ب ��اح االث � ��ري � ��ة ال �ت��ي

الشيخ سلمان الحمود

ت �ع��د س �ف �ي��را ف � ��وق ال � �ع� ��ادة ل �ل �ف �ن��ون
االس �ل�ام � �ي� ��ة م� ��ن خ� �ل��ال م �ش��ارك �ت �ه��ا
الدولية ومعارضها التي تطوف بها
ال �ع��واص��م ال�ع��امل�ي��ة ال �ك �ب��رى تعريفا
ب ��إب ��داع ��ات ال �ف �ن��ان امل �س �ل��م وث�ق��اف�ت��ه
وم� �ش ��ارك� �ت ��ه االن� �س ��ان� �ي ��ة ف� ��ي ت �ط��ور
البشرية.
ب ��دوره ��ا ق��ال��ت أس� �ت ��اذة ال �ت��اري��خ

ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت د .ري� ��م ال��ردي �ن��ي
ف��ي ك�ل�م��ة ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة للمؤتمر
إن ال �ع �ط��اء ال �ث �ق��اف��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
وش� �ع� �ب� �ه ��ا ي �م �ث ��ل ق �ي �م ��ة ح �ض ��اري ��ة
وف �ك��ري��ة س��ام �ي��ة ح �ي��ث الي � ��زال ي�ق��دم
أف �ض ��ل م ��ا ان �ت ��ج ف ��ي م �ج��ال��ي ال�ف�ك��ر
والثقافة للقارئ العربي.
وأض��اف��ت ال��ردي �ن��ي أن ال�ح�ض��ارة

المجلس البلدي يؤكد تسهيل إجراءات
ذوي االحتياجات الخاصة والعناية بهم
أك � � ��د امل � �ج � �ل� ��س ال � �ب � �ل� ��دي ح ��رص ��ه
على تسهيل ك��ل االج� ��راءات وتوفير
سبل ال��راح��ة لفئة ذوي االحتياجات
الخاصة والعناية بهم
ج� � � � � � ��اء ذل� � � � � � ��ك خ � � �ل � � ��ال ال � �ج � �ل � �س� ��ة
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ع �ق��ده��ا امل�ج�ل��س
ام � ��س ت �ح��ت ش� �ع ��ار (ال� �ك ��وي ��ت ب�ي�ئ��ة
ص��ال �ح��ة ل� � ��ذوي اإلع � ��اق � ��ة) ب �ح �ض��ور
ال��رئ�ي�س��ة ال�ف�خ��ري��ة ل�ل�ن��ادي الكويتي
ال��ري��اض��ي للمعاقني الشيخة شيخة
العبدالله ورئيسة الجمعية الكويتية
ملتابعة قضايا االعاقة سعاد الفارس.
وقال نائب رئيس املجلس البلدي
مشعل الجويسري في كلمة االفتتاح
إن ه ��ذه ال�ج�ل�س��ة ت��أت��ي ان �ط�لاق��ا من
االه �ت �م ��ام ب �ف �ئ��ة ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال �خ ��اص ��ة وق �ض ��اي ��اه ��م ع� �ل��اوة ع�ل��ى
ط� ��رح امل � �ب� ��ادرات واالق� �ت ��راح ��ات ذات
ال �ص �ل��ة وت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ات وس�ب��ل
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا .وأض � ��اف ال �ج��وي �س��ري أن
ه��ذه ال�ج�ل�س��ة تكتسب اه�م�ي��ة كبرى
ك��ون �ه��ا ت �ت �ي��ح ال� �ف ��رص ��ة ل�لاس �ت �م��اع
إل��ى آراء ومقترحات اصحاب الشأن

احدى جلسات املجلس البلدي

ومنحهم الفرصة لعرض قضاياهم
بأنفسهم واك�س��اب�ه��م الثقة بالنفس
في جميع أمور حياتهم.
من جانبها أعربت الشيخة شيخة
العبدالله عن تفاؤلها ب��دور املجلس
ال �ب �ل��دي ال� �ه ��ادف إل ��ى ال�ت�خ�ف�ي��ف من
املشكالت التي يواجهها ذوو االعاقة
ومعالجتها.
وأوض � � �ح � ��ت أن ال � �ك� ��وي� ��ت ق��دم��ت
قوانني تهتم بهذه الفئة لكننا نطمح
ب ��امل ��زي ��د الس �ي �م��ا أن ه� �ن ��اك ق �ض��اي��ا

يومية تصعب على هذه الفئة قضاء
امورها اليومية.
ب ��دوره ��ا ق��دم��ت ال� �ف ��ارس (وث�ي�ق��ة
ال � ��رج � ��اء) ال� �خ ��اص ��ة ب �م �ط��ال��ب ذوي
االح � � �ت � � �ي � ��اج � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة وال � �ت� ��ي
تتضمن تهيئة ال�ب�ي�ئ��ة ب�م��ا يناسب
اس �ت �خ��دام��ات ذوي االع��اق��ة ل��وس��ائ��ل
ال �ن �ق��ل وامل� �ب ��ان ��ي ال �ع��ام��ة واالدارات
وال� � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات اض��اف��ة إل��ى
الطرق والشوارع واالرصفة.
ك� �م ��ا ت �ض �م �ن ��ت ال ��وث � �ي� �ق ��ة وض ��ع

اش � ��ارات ع �ب��ور ل�ل�م�ش��اة وت�ج�ه�ي��زه��ا
بالصوت للمكفوفني والصور للصم
وتعديل وتهيئة امل ��دارس وال�ن��وادي
واملستشفيات واملتنزهات والحدائق
إل��ى ج��ان��ب تخصيص اراض ومبان
ل�ج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام ذات الصلة
باالعاقة واالندية واملراكز الرياضية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ع �ض ��و امل �ج �ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ف �ه��د ال� �ص ��ان ��ع إن امل �ج �ل��س
تقدم بالعديد من املقترحات والرؤى
إل��ى ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ب��أن ت��أخ��ذ بعني
االع�ت�ب��ار متطلبات ه��ذه ال�ف�ئ��ة فيما
ي �ت �ع �ل ��ق ب� � �ش � ��روط ال � �ب � �ن� ��اء الس �ي �م��ا
اس� � �ت� � �ح � ��داث م� � ��داخ� � ��ل خ � ��اص � ��ة ل �ه��م
وت��وس �ع��ة امل �م��رات ف��ي اب�ن�ي��ة السكن
الخاص.
م��ن جهته ط��ال��ب ال�ع�ض��و د.ح�س��ن
ك � �م� ��ال ب � � �ض � ��رورة زي � � � ��ادة ال� �ق ��وان�ي�ن
املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة
وتوفير كل االشتراطات واملواصفات
ال �ت��ي ت �ن��اس��ب ظ��روف �ه��م ف ��ي امل�ب��ان��ي
وال � � �خ� � ��دم� � ��ات ب � �م� ��ا ي� �س� �ه ��ل ع �ل �ي �ه��م
متطلباتهم.

ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة اإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ب �ف �ن ��ون �ه ��ا
وث�ق��اف�ت�ه��ا العظيمة وح ��دت ال�ت�ن��وع
ال�ث�ق��اف��ي وال �ع��رق��ي ال ��ذي ك ��ان عالمة
ب��ارزة في حضارة مترامية األط��راف
مؤكدة أنها شكلت عمقا جغرافيا في
تاريخ البشرية.
م � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه ق� � � � ��ال د .ح �س�ي�ن
ع �ب��دال �ق��ادر ف��ي ك�ل�م��ة ع��ن امل�ش��ارك�ين

إن ال� �ك ��وي ��ت ت �ه �ت��م دائ � �م� ��ا وب �ش �ك��ل
ك�ب�ي��ر ب��ال�ث�ق��اف��ة وامل�ث�ق�ف�ين الف �ت��ا إل��ى
أن الحرص على تشكيل لجان عليا
لتنظيم فعاليات احتفالية اختيار
الكويت عاصمة للثقافة االسالمية
يعكس هذا االهتمام.
وأك��د ع�ب��دال�ق��ادر أن ال�ك��وي��ت التي
ع��رف �ن��اه��ا ل ��ؤل ��ؤة وش �م �س��ا ال تغيب
وشموخا يتحدى الصعاب ستبقى
رائدة للثقافة العربية واالسالمية.
وي �ق��دم امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي ي �ق��ام تحت
رع ��اي ��ة وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام ع �ل��ى ه��ام��ش
ت �س �م �ي��ة ال �ك ��وي ��ت ع��اص �م��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة
االسالمية عددا من الندوات الثقافية
ي�ح��اض��ر ف�ي�ه��ا ج�م��ع م��ن املختصني
م��ن الكويت ومصر ولبنان وفرنسا
واس � �ب� ��ان � �ي� ��ا وت� � ��ون� � ��س واالم � � � � � ��ارات
واوزبكستان واذربيجان وباكستان
وبولندا وأميركا واملغرب.

التجارة :تدعو لتدقيق العقود
قبل شراء العقارات في الخارج
ش � � ��دد وك � �ي� ��ل وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
املساعد لشؤون املنظمات الدولية
وال �ت �ج��ارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ نمر
الفهد على ض ��رورة وع��ي وتدقيق
املستهلك على العقود قبل عملية
شراء العقارات خارج دولة الكويت
وذلك لضمان حقه.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني
ع �ق ��ب اف �ت �ت ��اح ��ه م� �ع ��رض (ال �ع �ق ��ار
واالس �ت �ث �م��ار ال �ت��اس��ع) ع �ل��ى ارض
املعارض الدولية الذي يستمر حتى
 16اب ��ري ��ل ال� �ج ��اري ان دور وزارة
ال �ت �ج��ارة ي�ك�م��ن ف��ي ال �ت��دق �ي��ق على
ك��اف��ة االج � � ��راءات ف��ي ع�م�ل�ي��ة ش��راء
ال �ع �ق ��ار ح �ت��ى ت �س �ت��وف��ي ال� �ش ��روط
املطلوبة وذل��ك الص��دار التراخيص
الالزمة لعرضها على املستهلك.
واك ��د اه�م�ي��ة م��راج�ع��ة املستهلك
ملكتب استشارات قانونية مختص
للقيام بالتدقيق على ه��ذه العقود
ل � �ض � �م� ��ان ص� �ح� �ت� �ه ��ا م � �ش � �ي� ��را ال� ��ى
ض��رورة القيام بزيارة العقار املراد
ش � ��راؤه خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ق �ب��ل عملية
شرائه وتوقيع العقود.
وذك��ر أن��ه ت��م تكليف ال ��وزارة من
ق �ب��ل م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء الس�ت�ض��اف��ة
امل �ل �ت �ق��ى ال �س �ن��وي ال �ع��اش��ر ل�ه�ي�ئ��ة

املحاسبة وامل��راج�ع��ة ل��دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
ت �ح ��ت ش� �ع ��ار (م �ه �ن ��ة ب �ل�ا ح � ��دود)
وامل��زم��ع ع�ق��ده خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن 20
ال��ى  21اب��ري��ل ال�ج��اري ف��ي الكويت.
واش � � ��ار ال � ��ى ان امل �ل �ت �ق��ى س�ي�ش�ه��د
ح�ض��ور وم�ش��ارك��ة  21م��ن ال�خ�ب��راء
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا
وال� �ب� �ح ��وث وال� �ت� �ج ��ارب ف ��ي م �ج��ال
املحاسبة واملراجعة إلث��راء امللتقى
وتعميم الفائدة.
وذكر بأن هذا امللتقى يعد فرصة
حقيقية لتطوير العالقات وتعزيز
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن امل �ه �ن �ي�ين وال ��وق ��وف
ع�ل��ى امل�س�ت�ج��دات ال�ح��دي�ث��ة بمهنة
املحاسبة واملراجعة وكذلك تبادل
ال � �خ� �ب ��رات ب �ي�ن م �ك ��ات ��ب وش ��رك ��ات
املحاسبة في االسواق الخليجية
وي�ش�ه��د امل �ع��رض م�ش��ارك��ة نحو
 71شركة عقارية محلية وخارجية
م ��ن خ�ل�ال أك �ث��ر م ��ن  250م�ش��روع��ا
عقاريا ف��ي أكثر م��ن  17دول��ة حول
ال� �ع ��ال ��م م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا م� �ش ��اري ��ع ف��ي
دول خليجية وع��رب �ي��ة وإس�لام�ي��ة
وأوروبية.
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الصانع :تطوير خدمة العمالء معيار
لتقييم األداء للمؤسسات الحكومية
أك��د وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر االوق��اف
يعقوب الصانع ان االهتمام بخدمة
ال�ع�م�لاء ف��ي امل��ؤس�س��ات الحكومية
اص �ب��ح ض � ��رورة واق �ع �ي��ة أك �ث��ر مما
م � �ض ��ى وذل � � � ��ك مل� ��واك � �ب� ��ة ت �ط �ل �ع��ات
خطط التنمية لرفع مستوى جودة
ال� �خ ��دم ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم��واج �ه ��ة
االرت�ف��اع املتزايد لتوقعات العمالء
واش � � �ب� � ��اع ح ��اج ��ات � �ه ��م ل � � ��ذا زادت
أهمية تبني املؤسسات الحكومية
ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ذات ج� ��ودة ع��ال�ي��ة
للعمالء تتناسب م��ع احتياجاتهم
وط �م��وح��ات �ه��م خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل م��ا

يتوافر للمؤسسات الحكومية من
إم �ك��ان��ات وق � ��درات م��ادي��ة وب�ش��ري��ة
تمنحها ال �ق��درة ال�ل�ازم��ة ع�ل��ى ه��ذا
التطوير واوض��ح ان تقديم الخدمة
املتميزة هو أحد املعايير االساسية
لتقييم االداء املؤسسي الحكومي
وال ��ذي ي�ح��دد م��دى ق ��درة املؤسسة
على املنافسة ف��ي عالم االع�م��ال بل
أحد معايير تقييم القيادة املتميزة.
واض � � ��اف ال �ص ��ان ��ع ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ان م��ؤت �م��ر ت �ط��وي��ر خ��دم��ة
العمالء الذي تنظمه وزارة االوقاف
ب��رع��اي�ت��ه ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة سي

اف ام الخليجية والذي سوف يعقد
صباح يوم االثنني املوافق  ١٨ابريل
الجاري يأتي في وقت مهم يتناسب
م��ع ت��وج �ه��ات وت�ط�ل�ع��ات ال�ح�ك��وم��ة
ن� �ح ��و ت� �ق ��دي ��م خ � ��دم � ��ات ح �ك��وم �ي��ة
م�ت�م�ي��زة لتحقيق أع�ل��ى مستويات
الجودة والرضا للعمالء.
وي� �ه ��دف امل��ؤت �م��ر ال� ��ى ال �خ��روج
ب ��أف� �ض ��ل ال� �ن� �ت ��ائ ��ج وال� �ت ��وص� �ي ��ات
املتعلقة باالستراتيجيات واآلليات
وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات ال � �ت� ��ي ت� �س ��اه ��م ف��ي
تحسني وتطوير خدمة العمالء في
القطاعني الحكومي والخاص.

كما ان امل ��ؤت� �م ��ر ي �م �ث��ل خ �ط��وة
مهمة لتأصيل ه��ذا امل�ف�ه��وم ونشر
ث �ق��اف �ت��ه ب ��امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والخاصة من خالل مشاركة العلماء
وال �ب ��اح �ث�ي�ن وال� �خ� �ب ��راء ف �ض�ل�ا ع��ن
افضل املمارسات التطبيقية في هذا
املجال وذلك من خالل ما سيقدمونه
م��ن خ �ب��رات ع�ل�م�ي��ة وع�م�ل�ي��ة ت�خ��دم
نشر ه��ذه األساليب املهمة والتي
ت � �ه � ��دف إل � � ��ى ت� �ل� �ب� �ي ��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات
العمالء وتجاوز توقعاتهم لتحقيق
أعلى درج��ات الجودة والرضا على
أن يسلط ال �ض��وء ف��ي امل��ؤت�م��ر على

المنصور :ضرورة زيادة الرقابة على المواقع
والمنتديات التي تنشر الفساد والجريمة
أك � � ��د امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ال�ش�ي��خ أحمد
امل �ن �ص��ور ح� ��رص ال �ه �ي �ئ��ة ع�ل��ى
ح �م��اي��ة ال �ش �ب��اب م ��ن امل�ش�ك�لات
ال�ت��ي تعترضهم خ�ص��وص��ا مع
تنامي معدالت العنف وانتشار
امل � � �خ� � ��درات ج� � � ��راء االس � �ت � �خ ��دام
السلبي لوسائل التكنولوجيا
الحديثة ومنها مواقع التواصل
االجتماعي املختلفة.
وذك� � ��ر ان ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ادارة ال �ه �ي �ئ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة ف��ي
ق � �ط� ��اع ال � �ش � �ب� ��اب ق� ��ام� ��ت ب��دع��م
ال��دراس��ة ال�ث��ال�ث��ة املتعلقة بهذا
االطار والتي تحمل عنوان (دور
وس��ائ��ل التكنولوجيا الحديثة
في انتشار العنف واملخدارات).
وط� � ��رح� � ��ت ال� � � ��دراس� � � ��ة ال� �ع ��دي ��د
م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات م �ن �ه��ا وض ��ع
ب� ��رام� ��ج م �ت �خ �ص �ص��ة ت �ه �ت��م ف��ي
األنشطة التربوية واالجتماعية
وال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة م��ن
خ � �ل � ��ال األن � � � ��دي � � � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة

وم � ��راك � ��ز ال� �ش� �ب ��اب وج �م �ع �ي��ات
ال� � �ن� � �ف � ��ع ال� � � �ع � � ��ام وامل� � �ن� � �ت � ��دي � ��ات
وزي ��ادة ال��رق��اب��ة اإلع�لام�ي��ة على
امل ��واق ��ع وال �ص �ف �ح��ات واألل �ع��اب
االل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة وامل� � �ن� � �ت � ��دي � ��ات
ال �ت��ي ت �ن �ش��ر ال �ف �س��اد وال��رذي �ل��ة
والجريمة بني أفراد املجتمع.
ودع� ��ت ال ��ى ن �ش��ر ال��وع��ي بني
الشباب للتعريف ب��ال��دور الذي
ت �ل �ع �ب��ه وس ��ائ ��ل ال �ت �ك�ن��ول��وج �ي��ا
الحديثة سواء أجهزة الهاتف أو
شبكة االنترنت وذلك عن طريق
رس� ��ائ� ��ل إع�ل�ام� �ي ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ت �ب��ث ع �ب��ر ال��وس��ائ��ل امل��رئ �ي��ة أو
املسموعة أو امل �ق��روءة وخاصة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة م �ن �ه ��ا وت �ف �ع �ي��ل
الرقابة االسرية من خالل تقنني
وت� �ن� �ظ� �ي ��م س � ��اع � ��ات اس� �ت� �خ ��دام
وسائل التكنولوجيا الحديثة
واوض� ��ح ان ال ��دراس ��ة اوك�ل��ت
ال ��ى ال �خ �ب �ي��ر ال ��دول ��ي ف ��ي األم ��م
امل � �ت � �ح � ��دة ب � �م � �ج� ��ال امل � � �خ� � ��درات
وامل� � ��ؤث� � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة ورئ� �ي ��س

الشيخ أحمد املنصور

ف��ري��ق ال�ع�م��ل ل �ل��دراس��ة د .عايد
ال� �ح� �م� �ي ��دان واع� � �ض � ��اء ال �ف��ري��ق
امل� �ي ��دان ��ي م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ووزارة
التربية.
وب � �ي � �ن� ��ت ن � �ت� ��ائ� ��ج ال� � ��دراس� � ��ة
النظرية دور الهيئة واهتمامها
ف ��ي وض ��ع ال �ع��دي��د م ��ن ال�خ�ط��ط
التنفيذية ملعالجة آفة املخدرات
ومنها استمرار حملة (مصيرك
ق� � � � ��رارك) ودع� �م� �ه ��ا ل� �ل ��دراس ��ات

العلمية ال�ت��ي تبعد ك��اف��ة اف��راد
املجتمع عن تناول املسكرات او
املخدرات او املنشطات.
واش � � � � ��ارت ال� � ��دراس� � ��ة ال� � ��ى ان
وس��ائ��ل التكنولوجيا الحديثة
س� ��اع� ��دت ب� ��درج� ��ة ك� �ب �ي ��رة ع�ل��ى
ان� ��زواء وع��زل��ة الكثير م��ن اف��راد
املجتمع وخ�ص��وص��ا امل��راه�ق�ين
وال � � �ش � � �ب� � ��اب وب � � �ع� � ��ض ال � �ك � �ب� ��ار
واب�ت�ع��اده��م ع��ن ال� ��وازع الديني
والقيم االصيلة للمجتمع.
ي� ��ذك� ��ر ان ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل��ري��اض��ة ق��ام��ت ب��دع��م ال��دراس��ة
االول� � � � ��ى ال � �ت� ��ي ح� �م� �ل ��ت ع� �ن ��وان
(انتشار امل�خ��درات ب�ين الشباب
اآلث� � � � ��ار واالس� � � �ب � � ��اب وال� �ح� �ل ��ول
والدراسة الثانية بعنوان (اآلثار
االج�ت�م��اع�ي��ة والنفسية ملشكلة
امل � � �خ� � ��درات واالب � � �ع� � ��اد وآل � �ي� ��ات
العالج وطرق الوقاية).

المسح الوطني لمعرفة احتياجات الشباب ينتهي  30الجاري
أع� � �ل � ��ن ع � �ض� ��و ف � ��ري � ��ق امل� �س ��ح
الوطني ومستشار وزي��ر الدولة
ل � � �ش� � ��ؤون ال� � �ش� � �ب � ��اب د .ع �ي �س��ى
األن �ص��اري أن  30أب��ري��ل ال�ج��اري
ه��و امل��وع��د امل �ح��دد ل�لان�ت�ه��اء من
املسح الوطني ملعرفة احتياجات
الشباب وتلبيتها.
وأض � � � � � � � ��اف األن� � � � � �ص � � � � ��اري ف ��ي
ت � �ص � ��ري � ��ح ص � �ح � ��اف � ��ي ام � � � ��س أن

ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ي�م�ث��ل ح��وال��ي
 70في املئة من املجتمع الكويتي
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى رؤي � � ��ة س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
ب ��أن ي�ت��م ت��أس�ي��س وزارة خاصة
بهدف ترتيب وتنسيق الجهود
ال � �ش � �ب� ��اب � �ي� ��ة ورع� � � ��اي� � � ��ة ال� � ��دول� � ��ة
اله �ت�م��ام��ات ال �ش �ب��اب الكويتيني
وأفكارهم وتبني مبادراتهم.

وأش��ار إل��ى أن استبيان املسح
ال��وط �ن��ي ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه ع��ن ط��ري��ق
وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم العالي
على طلبة جامعة الكويت وأسر
الطلبة بمشاركة اإلدارة املركزية
ل�ل�اح� �ص ��اء ال� �ت ��ي ك � ��ان ل� �ه ��ا دور
واض��ح ف��ي اح�ص��اء ع��دد الشباب
وت � �ط � �ب � �ي� ��ق امل� � �س � ��ح ع� �ل� �ي� �ه ��م ف��ي
منازلهم.وذكر أنه تم اختيار يوم

الشباب الكويتي  13مارس ليكون
انطالقة البدء باملسح الوطني ملا
لهذا اليوم من أهمية.واضاف أن
املسح الوطني يهدف إل��ى اع��داد
س� �ي ��اس ��ة وط� �ن� �ي ��ة ب� �ع� �ي ��دة امل� ��دى
ل�ل�ش�ب��اب وم �ع��رف��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
وتطلعاتهم ومشكالتهم.
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الواقع والتحديات في مجال خدمة
العمالء في القطاعات املختلفة
وب�ي�ن ان ال ��رؤي ��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
لدولة الكويت بجعل الكويت مركزا
ماليا وتجاريا عامليا والتي شملتها
ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ت�ض�م�ن��ت رف� ��ع م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات
املقدمة للمواطن من تعليم وصحة
وخدمات اجتماعية إلى جانب رفع
كفاءة االدارة الحكومية وتطويرها
بشريا وفنيا.
يعقوب الصانع

مؤتمر السياحة والتنمية :يجب إدراج
ملف السياحة على جدول أعمال
مجلس األمة في أقرب وقت
أوص��ى امل�ش��ارك��ون ف��ي مؤتمر
ال�س�ي��اح��ة والتنمية ف��ي الكويت
ال��واق��ع وامل�س�ت�ق�ب��ل ب� ��ادراج ملف
السياحة والتنمية املحلية على
ج� ��دول أع �م��ال م�ج�ل��س االم� ��ة في
أق��رب وق��ت واإلس ��راع ف��ي اص��دار
ق��ان��ون ال�س�ي��اح��ة وك��ذل��ك ق��ان��ون
انشاء هيئة السياحة.
وخ � � �ل� � ��ص امل� � � �ش � � ��ارك � � ��ون ف��ي
املؤتمر الذي استضافته الكويت
أخيرا في توصياته التي صدرت
امس الى أن هذه الخطوة امللحة
من شأنها تشكيل مصدر تنموي
مستدام يسهم في تنويع مصادر
ال��دخ��ل وي�خ�ف��ف ال�ع�ج��ز ب�م�ي��زان
االن� � �ف � ��اق ال� �س� �ي ��اح ��ي ال� �خ ��ارج ��ي
للكويت.
وأك ��د ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع
السياحة ب ��وزارة اإلع�ل�ام جاسم
الحبيب لكونا أن الكويت تزخر
بالعديد من املميزات التي تجعل
م �ن �ه��ا وج� �ه ��ة س �ي��اح �ي��ة واع � ��دة
باملنطقة ملختلف أنواع السياحة
العائلية والترفيهية والثقافية
وسياحة األعمال وكذلك سياحة
التسوق.
وأشار إلى توافر عنصر األمن
واألم � � � � ��ان واألس � � �ع� � ��ار امل �ن��اس �ب��ة
وان� �خ� �ف ��اض ال� ��رس� ��وم وس �ه��ول��ة
ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع � � �ل � ��ى ال � � �خ � ��دم � ��ات
ع�ل�اوة ع�ل��ى االن�ف�ت��اح املجتمعي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ع امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل��ى
الهوية الخليجية ما يجعل منها
مقصدا لجميع أفراد األسرة.
وخ� � � ��رج امل ��ؤت � �م ��ر ال� � � ��ذي أق �ي��م
ت� �ح ��ت رع � ��اي � ��ة وح� � �ض � ��ور وزي � ��ر
اإلع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
بمجموعة من التوصيات شددت

ع�ل��ى ض� ��رورة اس �ت �ع��داد ال�ك��وي��ت
ل�ت�ل�ب�ي��ة ال� �ح ��اج ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات
السياحية التي تالقي النمو في
عدد السكان الفتة إلى التوقعات
ب� ��وص� ��ول ع� � ��دد ال� �س� �ك ��ان إل� � ��ى 6
م�لاي�ين نسمة ب�ح�ل��ول  2030مع
ال �ت��وج��ه الن� �ش ��اء م� ��دن وم �ن��اط��ق
س � �ك � �ن � �ي� ��ة ج� � � ��دي� � � ��دة وم � �ن � �ش � ��آت
سياحية وترفيهية.
ول� � �ف� � �ت � ��ت ال � � �ت � ��وص � � �ي � ��ات إل � ��ى
ال �ن �م��و امل �ط��رد ف��ي أع � ��داد ال� ��زوار
ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ال ��ى ال �ك��وي��ت حيث
بلغت نحو  2٫5مليون زائر خالل
 2015بنسبة زيادة بلغت  15في
املئة.
واع� �ت� �ب ��رت أن ه � ��ذه ال �ع��وام��ل
ت�ش�ك��ل س��وق��ا ي�ت�ع�ط��ش لتطوير
م � �ق� ��وم� ��ات ال � �ق � �ط� ��اع ال� �س� �ي ��اح ��ي
الس � �ي � �م ��ا ال � �س � �ي ��اح ��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة
وال �ب �ي �ئ �ي��ة إل� ��ى ج ��ان ��ب ال �ت �س��وق
م � � ��ا ي � �ت � �ط � �ل� ��ب ت� � �ط � ��وي � ��ر ال� �ب� �ن ��ى
ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ق �ط��اع��ات امل�ت�ص�ل��ة
بالضيافة وال�خ��دم��ات وتوظيف
االس �ت �ث �م��ارات ال �ج��دي��دة ال �ق��ادرة
على تلبية الطموحات السياحية
لهذا السوق املتنامي.
وأشادت بجودة قطاع الفندقة
في الكويت وأضافت أن تسويق
الكويت سياحيا يكتسب أهمية
قصوى لدوره في انجاح مشاريع
ال�ش��راك��ة ال�ج��دي��دة ب�ين القطاعني
العام والخاص عبر نظام الـ(بي.
او.ت � � ��ي) الس �ي �م��ا م� �ش ��روع م�ت��رو
الكويت وشبكة السكك الحديدية
وامل� � ��رك� � ��ز ال � �خ� ��دم� ��ي ال �ت��رف �ي �ه��ي
العائلي بالعقيلة.
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السبتي :األمانة العامة تعقد جلستها الحوارية
الثانية حول عزلة المبدعين الخميس المقبل
يعقد قطاع اإلع�ل�ام والعالقات
العامة في األمانة العامة ملجلس
األمة يوم الخميس املقبل الجلسة
ال �ح��واري��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع�ن��وان (ع��زل��ة
املبدعني :إشكالية املبدع الكويتي
وه� � �ج � ��رة ال� � �ك� � �ف � ��اءات) وذل� � � ��ك ف��ي
اط��ار امل��وس��م الثقافي االول ال��ذي
اطلقته االمانة تحت شعار (ساهم
بالتشريع).
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �س��اع��د
لقطاع اإلع�ل�ام وال�ع�لاق��ات العامة
ف� ��ي م �ج �ل��س األم � � ��ة ع �ب��دال �ح �ك �ي��م
ال �س �ب �ت��ي إن ال �ج �ل �س��ة ال �ح ��واري ��ة
س� �ت� �ن ��اق ��ش االش� � �ك � ��ال� � �ي � ��ات ال� �ت ��ي
يواجهها املبدع في الكويت والتي
تمنعه من تحقيق أحالمه وعرض
إن� � �ت � ��اج � ��ه االب� � � ��داع� � � ��ي ب �م �خ �ت �ل��ف
املجاالت.
وأض��اف السبتي أن الهدف من
املوضوع تشخيص ظاهرة هجرة
ال � �ك � �ف ��اءات ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن أط �ب��اء
ومهندسني وفنانني إل��ى الخارج
الذي يحتضنهم ويبرز ابداعاتهم
ب� �م� �ش ��ارك ��ة ع� � ��دد م� ��ن امل �خ �ت �ص�ين

ال � ��ذي � ��ن س� �ي� �ط ��رح ��ون م �ع��ال �ج��ات
علمية وعملية يمكن عرضها على
م�ج�ل��س األم ��ة الت �خ��اذ االج � ��راءات
املناسبة بشأنها.
وأض ��اف أن الجلسة ال�ح��واري��ة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة س� �ي� �ت ��رأس� �ه ��ا ال �ع �ض��و
د.عودة الرويعي وستحاضر فيها
الكاتبة والروائية بثينة العيسى
ح��ول ف�ض��اءات اإلب ��داع الكويتي..
اإلشكاليات واالرهاصات.
وس�ي�ق��دم األس �ت��اذ امل�س��اع��د في
ق�س��م ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وآداب� �ه ��ا في
كلية التربية األساسية د .عباس
ال � �ح� ��داد ورق� � ��ة ع �م ��ل ح � ��ول ع��زل��ة
امل �ب ��دع�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين وال �ن �م ��اذج
التاريخية.
وس � � � �ي � � � �ش� � � ��ارك ف � � � ��ي ال � �ج � �ل � �س� ��ة
الحوارية مدير الخدمات املصرفية
الخاصة ف��ي بنك ك��ري��دت سويس
ف�ه��د االب��راه �ي��م وال ��ذي سيتحدث
ح � ��ول امل �ن �ظ��وم��ة ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة
وم ��دى ق��درت�ه��ا ف��ي خ�ن��ق ال�ك�ف��اءة
كما ستقدم رئيسة مجلس إدارة
ج �م �ع �ي��ة ك � �ف� ��اءة امل �ه �ن��دس��ة مل �ي��اء

لوحات  17فنانا من الكويت
والعالم في معرض عن رعاية
الحيوان والبيئة
افتتحت الجمعية الكويتية
ل� �ح� �م ��اي ��ة ال� � �ح� � �ي � ��وان وب �ي �ئ �ت��ه
م � � �ع � ��رض ال � �ف � �ن� ��ان�ي��ن ال � �ث� ��ال� ��ث
 2016وال � � � ��ذي ي� �ض ��م ل ��وح ��ات
تحاكي أهمية رعاية الحيوان
وامل � � �ح� � ��اف � � �ظ� � ��ة ع� � �ل � ��ى ال� �ب� �ي� �ئ ��ة
إض��اف��ة إل��ى ال�خ�ط��وط العربية
اإلسالمية.
وق ��ال ��ت ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ش� �ي� �خ ��ة ف��اط �م��ة
امل � � �ب� � ��ارك ل� �ك ��ون ��ا ان امل� �ع ��رض
ال��ذي ي�ق��ام ف��ي ق��اع��ة بوشهري
غاليري ويستمر حتى الـ 13من
اب��ري��ل ال �ج ��اري ج ��اء ب��دع��م من
فنانني داخل الكويت وخارجها
وهو فريد من نوعه حيث يقدم

اعماال فنية مميزة بتوقيع 17
فنانا كويتيا وعامليا .واضافت
ان امل� � �ع � ��رض ال � � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن
ص � ��ورا ف��وت��وغ��راف �ي��ة واع �م ��اال
فنية تشكيلية ج��اء ب��ال�ت��زام��ن
مع مرور  11عاما على تأسيس
الجمعية وي�ه��دف ال��ى ترسيخ
ج�ه��ود ح�م��اي��ة ال�ح�ي��وان��ات من
االيذاء ورعايتها طبيا وغذائيا
من خالل رسالة الفن االنسانية
بما يعزز مبدأ الرفق بالحيوان
في املجتمع.

ال� ��رم � �ي� ��ح ش� ��رح� ��ا م� �ف� �ص�ل�ا ح ��ول
الجمعية والرسالة واألهداف التي
تحملها.

وق��ال السبتي إن��ه سيقام على
هامش الجلسة الحوارية معرض
ل� �ع ��رض االخ � �ت� ��راع� ��ات وامل� ��واه� ��ب

جامعة الكويت تكرم د .عبداهلل الغنيم
ك ��رم ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ام ��س
د .عبدالله الغنيم تقديرا لحصوله
على ثالث جوائز محلية واقليمية
وع��امل�ي��ة م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ع��ام ال �ج��اري
وه � ��ي ج� ��ائ� ��زة ال � ��دول � ��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
ل�ل�ف�ن��ون واآلداب وج ��ائ ��زة مجلس
التعاون الخليجي للتميز وجائزة
امل �ل ��ك ف �ي �ص��ل ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��دراس��ات
االسالمية.
وأك � � � ��د م � ��دي � ��ر ال � �ج ��ام � �ع ��ة راع � ��ي
ال �ح �ف ��ل د .ح �س�ي�ن االن� � �ص � ��اري ف��ي
تصريح للصحافيني على هامش
االحتفالية ان حصول د.الغنيم على
ه��ذه ال�ج��وائ��ز مبعث فخر واع�ت��زاز
ل� �ل��اس� � ��رة ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وامل� �ج� �ت� �م ��ع
الكويتي.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه أش � ��اد رئ �ي ��س ق�س��م
الجغرافيا بكلية العلوم االجتماعية
الذي نظم الحفل د .وليد املنيس في

aldostoor

جانب من تكريم د .الغنيم

كلمته ب�ج�ه��ود وأب �ح��اث د .الغنيم
ق��ائ�لا ان��ه يعمل ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��ل ما
هو جديد في مجال العلم.
وم��ن ناحيته ق��ال الغنيم ان هذا
ال�ت�ك��ري��م ي�ع�ن��ي ل��ه ال�ك�ث�ي��ر ألن ��ه من
ال �ج��ام �ع��ة ال �ت��ي ت �ش��رف ب�خ��دم�ت�ه��ا
نحو ثالثة عقود كانت حافلة بالود
املتبادل والتعاون املشترك.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م م � ��ن م ��رك ��ز
صباح األحمد للموهبة واإلب��داع
مؤكدا ان املناسبة فرصة لاللتقاء
والتحاور في قضايا متعددة.
وأض � � � ��اف ان األم � ��ان � ��ة ال �ع ��ام ��ة
وج�ه��ت ال��دع��وات إل��ى ال�ع��دي��د من
امل �ف �ك��ري��ن وامل �ث �ق �ف�ين وامل�خ�ت�ص�ين
ل� �ح� �ض ��ور ال � � �ن� � ��دوة ف� �ي� �م ��ا ي �م �ك��ن
ل �ل �ج �م �ه��ور ال� �ح� �ض ��ور م� ��ن خ�ل�ال
ال � � �ط � � �ل� � ��ب ع� � � ��ن ط � � ��ري � � ��ق ال � � ��راب � � ��ط
اإلل �ك �ت��رون��ي امل ��وج ��ود ف ��ي م��وق��ع
مجلس األم ��ة وح �س��اب��ات األم��ان��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي م � ��واق � ��ع ال � �ت ��واص ��ل
االجتماعي املختلفة.
وأشار إلى أن تلفزيون املجلس
سيبث ال�ج�ل�س��ات ال �ح��واري��ة على
ش�ك��ل ح�ل�ق��ات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة خاصة
أن لجنة خاصة ستشكل لتسجيل
ال �ت��وص �ي��ات ال� �ت ��ي س �ت �خ��رج ب�ه��ا
ك� � ��ل ج� �ل� �س ��ة ح � � ��واري � � ��ة ف� � ��ي ح� ��ال
وج� ��ود ق�ض��اي��ا ت�س�ت��دع��ي إص ��دار
تشريعات خاصة بها.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وق� � ��ال ان ت �ف��رغ��ه ألع� �م ��ال م��رك��ز
ال�ب�ح��وث وال ��دراس ��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة لم
ي�م�ن��ع اس �ت �م��رار ذل ��ك ال �ح �ب��ل امل�ت�ين
من العالقات األخوية والودية بينه
وب �ي�ن زم�ل�ائ ��ه ك��اف��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ق �س��م ال �ج �غ��راف �ي��ا أو ع �ل��ى م�س�ت��وى
الكلية بصورة عامة.
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