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غير مخصص للبيع
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يتوجه إلى تركيا اليوم لترؤس
وفد الكويت في مؤتمر القمة اإلسالمي
يغادر حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد والوفد
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى جمهورية تركيا
لترؤس وفد الكويت في الدورة الثالثة عشرة ملؤتمر القمة اإلسالمي التي
ستعقد في مدينة اسطنبول.

تفاصيل (ص)02

الخالد :الحكومة ذهبت إلى أبعد مدى في التعاون مع المجلس

استجواب العلي ينتهي بتعهد حكومي
بمتابعة التوصيات النيابية
أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة ال �ع �ل �ن �ي��ة
ال �ع��ادي��ة أم��س ان�ت�ه��اء امل�ج�ل��س من
م �ن��اق �ش��ة االس �ت �ج ��واب امل ��وج ��ه من
النائبني اح�م��د القضيبي وم�ب��ارك
ال � �ح� ��ري� ��ص ال � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج ��ارة
د .يوسف العلي باالكتفاء باملوافقة
ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال�ت��وص�ي��ات امل�ق��دم��ة
م ��ن ن � ��واب م ��ن دون ت �ق��دي��م ك �ت��اب
ط� ��رح ال �ث �ق��ة ب ��ال ��وزي ��ر امل �س �ت �ج��وب
على أن يقدم للمجلس تقريرا كل 6
أشهر حول مدى تنفيذ التوصيات
املطلوبة.
وج � ��اء ف ��ي م �ق��دم��ة ال �ت��وص �ي��ات
التي بلغت  17توصية التأكد من
تطبيق القرار الوزاري رقم  87لسنة
 1997بشأن شروط منح تراخيص
اس�ت�ي��راد ال�ص�ل�ب��وخ ع�ل��ى القسائم
الصناعية املخصصة لذلك.
ودع��ت ال�ت��وص�ي��ات إل��ى ض��رورة
توفير القسائم الصناعية للشباب
ال�ك��وي�ت��ي ح�ت��ى ال ي�ع�ي��ش ال�ش�ب��اب
حالة الصبر التي تؤدي الى اليأس

الوزير د .يوسف العلي والنائبان املستجوبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص قبل بداية االستجواب أمس

م � ��ن األع � � �م� � ��ال ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة م��وق��ع
االهتمام.
وط��ال �ب��ت ب�م�ت��اب�ع��ة ك ��ل م ��ا ورد
في االستجواب من محاور تخص
الصندوق.
وواف� � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب

الصالح :إيقاف بيع الشركات التي
تمتلك الدولة فيها أكثر من %50
أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ووزي� ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر
النفط بالوكالة أن��س الصالح
أنه ليس لدى مرئيات الحكومة
ما يتعلق ببيع شركة مطاحن
الدقيق.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال رد ال��وزي��ر
ال� �ص ��ال ��ح ف� ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
األمة العادية أمس على رسالة
من رئيس لجنة حماية األموال
ال�ع��ام��ة البرملانية يطلب فيها
العرض على املجلس للتوصية
ب��إي �ق��اف ب �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
تمتلك ال��دول��ة أك�ث��ر م��ن  50في
املئة من رأسمالها إلى أن يضع
مجلس الوزراء الضوابط التي
تكفل حماية املال العام وتحقق

ال�ع��دال��ة والشفافية وامل �س��اواة
في عملية البيع.
وق� ��ال إن �ن��ا م �ل �ت��زم��ون ب�ع��دم
امل � �ض � ��ي ق � ��دم � ��ا ف � ��ي م� ��وض� ��وع
ب �ي��ع أي ش��رك��ات ت�م�ت�ل��ك فيها
ال �ح �ك��وم��ة ن�س�ب��ة أك �ث��ر م ��ن 50
ف��ي املئة مضيفا أن الضوابط
الحالية لبيع ال�ش��رك��ات كافية
والي �م �ن ��ع أن ن� ��رى م �ق �ت��رح��ات
ديوان املحاسبة في هذا الشأن.

د .عبدالحميد دشتي في قضيتني.
ك �م��ا واف� ��ق امل �ج �ل��س اي �ض��ا على
رس��ال��ة لجنة االول��وي��ات البرملانية
وال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ال �ع��رض على
امل �ج �ل��س ل �ل �ت��وص �ي��ة ب��إي �ق��اف ب�ي��ع
الشركات التي تمتلك ال��دول��ة أكثر
من  ٪ 50من رأسمالها الى ان يضع

م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال� �ض ��واب ��ط ال �ت��ي
ت�ك�ف��ل ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام وت�ح�ق��ق
ال�ع��دال��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة وامل �س��اواة في
عملية البيع.
وم��ن جهة اخ��رى واف��ق املجلس
على رسالة رئيس لجنة االولويات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وال �ت��ي تتضمن الطلب

م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة اإلس � � � ��راع ف� ��ي ال� ��رد
ع�ل��ى ط�ل�ب��ات ال�ل�ج�ن��ة ف�ي�م��ا يخص
مشاريع القوانني املعروضة عليها
حتى تتمكن م��ن ان�ج��از تقاريرها
واحالتها الى املجلس.
إل � � ��ى ذل � � ��ك أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
أن الحكومة ذهبت ال��ى ابعد مدى
في التعاون مع املجلس مشيرا إلى
أن��ه إذا أف ��ادت اللجنة التشريعية
ع��دم وج��ود مخالفة دس�ت��وري��ة في
ال��رس��ال��ة ال� ��واردة م��ن رئ�ي��س لجنة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
املتعلقة بإلزام نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير املالية تزويد اللجنة
بأسماء أصحاب القسائم الذين لم
ي�س��ددوا ال��رس��وم املستحقة ألمالك
ال��دول��ة فنحن سنقول على الرحب
والسعة.
تفاصيل (ص)11-03

العمير :المجلس الحالي أنجز قوانين
غير مسبوقة بلغت 99
أك � � ��د وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل � �ش ��ؤون
م �ج �ل��س االم� � ��ة ووزي � � ��ر االش� �غ ��ال
ال �ع��ام��ة د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ح��رص
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ع � �ل ��ى ال� � �ت� � �ع � ��اون م��ع
املجلس ولجانه النجاز القوانني
والتشريعات.
ج��اء ذل��ك تعليقا على الرسالة
ال � � � � ��واردة م� ��ن ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
البرملانية بشأن اس��راع الحكومة
بالرد على طلبات اللجنة.
وأف � ��اد ال�ع�م�ي��ر ب ��أن م��ا أن �ج��زه
املجلس من قوانني حتى جلسته
املاضية بلغ  99قانونا وهو عدد
غير مسبوق مقارنة مع الفصول
التشريعية ال�س��اب�ق��ة م�ش�ي��را ال��ى
ص� ��دور ث�ل�اث��ة م��راس �ي��م ب�ق��وان�ين

ف �ض�ل�ا ع� ��ن ق� ��وان �ي�ن االت �ف ��اق �ي ��ات
وامل� � � �ي � � ��زان� � � �ي � � ��ات وال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات
الختامية حيث أسهمت الحكومة
في تلك القوانني الصادرة بنسبة
 73في املئة.
وأوض��ح ان الحكومة ساهمت
خ�لال الفصل التشريعي الحالي
ب �ـ  72ق��ان��ون��ا م��ن ال �ق��وان�ين ال�ت��ي
أص � � ��دره � � ��ا امل � �ج � �ل� ��س م� �ن� �ه ��ا 57
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ش �ك��ل م �ن �ف��رد
و 15ب��امل �ش��ارك��ة م��ع االق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ي�ن م �م��ا ي ��دل ع �ل��ى ف�ع��ال�ي��ة
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ش��ارك��ة امل�ج�ل��س
بانجاز القوانني والتشريعات.
وح� � � � ��ول ال � � �ق � ��وان �ي��ن ال� � �ت � ��ي ل��م
تتجاوب الحكومة بشأنها أو ترد

عليها بني الوزير العمير ان عددا
منها ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
ال �ف �ض��ل ول ��م ي�ت�ب�ن�ه��ا ن��ائ��ب آخ��ر
وتتعلق بمقترحات بشأن سحب
الجنسية الكويتية إذا استدعت
امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة وق ��ان ��ون آخ��ر
ح � ��ول ال � �ع�ل��اج ب ��ال � �خ ��ارج ف�ض�لا
ع ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن االخ � � ��رى ال� �ت ��ي ت��م
استبدالها كالسجل العيني بديال
ع��ن ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري وق��ان��ون
الفتوى والتشريع وغيرها.

نواب :تكريم
الغانم هو تكريم
للكويت والمجلس
ف�ي�م��ا ه �ن��أ ع ��دد م��ن ال �ن��واب
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ب� �ت� �ك ��ري� �م ��ه م� � ��ن ق �ب��ل
االت� � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
خ �ل��ال ج �ل �س��ة امل� �ج� �ل ��س أم ��س
اعتبروا أن تكريمه هو تكريم
ل� � �ل� � �ك � ��وي � ��ت وامل � � �ج � � �ل� � ��س ع� �ل ��ى
ان� �ج ��ازات ��ه امل �م �ي��زة ف ��ي ن�ص��رة
القضية الفلسطينية.
وأضافوا أن الجائزة الكبرى
عندما ينجح الغانم ف��ي طرد
الكيان الصهيوني من االتحاد
البرملاني الدولي.
وق ��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
مجلس ال��وزراء وزي��ر األشغال
ال �ع��ام��ة د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر إن�ن��ا
ن �ه �ن��ئ ال �غ��ان��م ب� �ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م
مضيفا فأنت اهل لذلك.

العيسى :عودة
النظام الثانوي
السابق محتملة
ك �ش��ف وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى عن
ت��وج��ه ال � ��وزارة ل�ت�ن��وي��ع م�س��ارات
ال�ت�ع�ل�ي��م ب��امل��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة من
خالل العودة إلى النظام السابق
ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �ف �ص �ل�ين أو
تطبيق نظام املقررات أو غيرهما.
وأك� � � ��د ال � ��وزي � ��ر ال� �ع� �ي� �س ��ى ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن ال� � ��وزارة
ل��م تلغ حتى اآلن النظام املوحد
امل �ع �م��ول ب��ه ح��ال�ي��ا وإن �م��ا ه�ن��اك
دراس��ة إللغائه الفتا إلى التوجه
لتقليل ال�ت�ش�ع��ب ف��ي امل�ع�ل��وم��ات
وال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف م� �ن� �ه ��ا وت �ح �ج �ي��م
املناهج مع إعطاء فرصة ملقررات
أخ � ��رى ك��ال �ع �ل��وم وال ��ري ��اض �ي ��ات
لتتوسع بشكل أكبر.
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تلقى دعوة من األمم المتحدة لحضور القمة العالمية للعمل اإلنساني

األمير يتوجه إلى تركيا اليوم لترؤس
وفد الكويت في المؤتمر اإلسالمي

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام� ��س سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح .ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل
سمو الشيخ ناصر املحمد.
ومن ناحية اخرى يغادر حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د وال ��وف ��د ال��رس�م��ي
املرافق لسموه أرض الوطن اليوم
األرب �ع��اء متوجها إل��ى جمهورية
ت ��رك� �ي ��ا ال� �ص ��دي� �ق ��ة ل � �ت� ��رؤس وف ��د

 ..ومستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

الكويت في ال��دورة الثالثة عشرة
مل��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة اإلس �ل�ام� ��ي وال �ت��ي
ستعقد في مدينة اسطنبول.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و أم� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ال� �ش� �ي ��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
م � �ف� ��وض� ��ي ه� �ي� �ئ ��ة أس � � � � ��واق امل� � ��ال
د .نايف الحجرف ورئيس وأعضاء
م� �ج� �ل ��س ادارة ش� ��رك� ��ة ب ��ورص ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل � �ل� ��اوراق امل ��ال� �ي ��ة ح�ي��ث
قدموا لسموه شرحا متكامال عن
م��راح��ل تأسيس ش��رك��ة البورصة
والخطوات املصاحبة وصوال إلى

تسلم ال�ش��رك��ة إدارة م��رف��ق س��وق
ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة اع�ت�ب��ارا
م ��ن  25أب ��ري ��ل ال� �ج ��اري وت �ص��ورا
عن آلية نقل املهام تمهيدا لتولي
إدارة الشركة إدارة السوق ورؤية
الشركة واالستراتيجية املعدة من
قبلها للسنوات املقبلة والخطوات
واإلج��راءات بترقية سوق الكويت
ل � � �ل� � ��أوراق امل� ��ال � �ي� ��ة إل � � ��ى م� �ص ��اف
األس � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة .ك �م��ا استقبل
سفير الجمهورية اللبنانية لدى
دول��ة الكويت خضر حلوي وذلك
بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله

سفيرا لبالده.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أك� ��د امل �ت �ح��دث
ال ��رس� �م ��ي ب ��اس ��م ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة
ل � �ل � �ع � �م� ��ل اإلن � � � �س� � � ��ان� � � ��ي ه � �ي� ��رف� ��ي
فيرهوسل ان الكويت تعد شريكا
مهما جدا بالنسبة لألمم املتحدة
وأن االم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
ب��ان ك��ي م��ون ش��ارك شخصيا في
التحضير للقمة م�ش�ي��را إل��ى أن��ه
بعث دع��وة إل��ى سمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م ��د ل�ح�ض��ور
القمة التي ستعقد في اسطنبول
في  23و 24من شهر مايو املقبل.

وق ��ال ان ه ��ذه ه��ي امل ��رة االول ��ى
ال �ت��ي ت�ن �ظ��م ف �ي �ه��ا االم� ��م امل �ت �ح��دة
قمة ألغ��راض انسانية مشيرا الى
ان��ه ليس م��ن ال �ض��روري ان تكون
مالية ب��ل ستشمل املساعدة على
ت��وص�ي��ل االدوي� ��ة ال��ى االش �خ��اص
الذين تقطعت بهم السبل وااللتزام
بالقوانني الدولية وقال فيرهوسل
في مقابلة حصرية مع كونا خالل
زي ��ارت ��ه ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ان ��ه تمت
دع� ��وة امل�ن�ظ�م��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
إلى الحضور القمة.

وم� ��ن امل� �ق ��رر ان ي �ح �ض��ر ال�ق�م��ة
االم� � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ام ل �ل��أم � ��م امل� �ت� �ح ��دة
وال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت ��رك ��ي رج � ��ب ط�ي��ب
أردوغان وخمسة آالف من ممثلي
الدول والحكومات واملنظمات غير
الحكومية واملجتمعات املتضررة
من األزمات وعدد من االكاديميني.

ولي العهد استقبل المحمد والفضالة والحجرف
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
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب �ق �ص��ر
ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س سمو الشيخ
ناصر املحمد .واستقبل الرئيس
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �ج� �ه ��از امل� ��رك� ��زي
ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ص��ال��ح ال�ف�ض��ال��ة
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م ��د رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
م� �ف ��وض ��ي ه �ي �ئ ��ة أس � � � ��واق امل � ��ال
د .نايف فالح الحجرف ورئيس
وأع� �ض ��اء م �ج �ل��س إدارة ش��رك��ة
بورصة الكويت ل�ل�أوراق املالية
وذل��ك بمناسبة تأسيس شركة
بورصة الكويت لألوراق املالية.

وق ��د ت�م�ن��ى س �م��وه أن تسهم
ه��ذه ال�ش��رك��ة ف��ي تحسني كفاءة
وج��ودة ال�س��وق وأدائ��ه وتطوير
ق � ��درات � ��ه وإم � �ك� ��ان� ��ات� ��ه وح �م ��اي ��ة
املستثمرين وامل �ش��ارك�ين ب��ه من
أج ��ل االرت � �ق ��اء ب � ��أداء االق �ت �ص��اد
الوطني.
كما استقبل د .شيخة السند
ح �ي��ث أه� ��دت س �م��وه ن�س�خ��ة من
رسالة الدكتوراه بعنوان ترويج
ودع � � ��م م � �م� ��ارس� ��ات اإلن� � �ش � ��اءات
املستدامة في الكويت.
واس�ت�ق�ب��ل د.ن�ش�م��ي الظفيري
ح � �ي� ��ث أه � � � � ��دى س� � �م � ��وه ن �س �خ��ة
م ��ن رس ��ال ��ة ال ��دك� �ت ��وراه ب�ع�ن��وان
فاعلية تضمني البعد البيئي في

مناهج ال��ري��اض�ي��ات واستخدام
استراتيجية التفكير التشاركي
لتنمية املسؤولية البيئية لدى
طالبات كلية التربية بالكويت.
واستقبل ايضا الصحفي ذعار
ال ��رش� �ي ��دي ح �ي��ث أه � ��دى س �م��وه
ك�ت��اب��ا ب�ع�ن��وان م�ق��االت��ي ال�ح��رف
 .29وق��د شكرهم سموه متمنيا
لهم التوفيق والنجاح.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت لألوراق املالية
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مضبطة

يقدم تقريرا كل  6أشهر حول مدى تنفيذ التوصيات المطلوبة

مجلس األمة يوافق على  17توصية
في استجواب وزير التجارة
فيما أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
في نهاية الجلسة العلنية العادية أمس انتهاء
المجلس من مناقشة االستجواب الموجه من
النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير
التجارة د .يوسف العلي باالكتفاء بالموافقة على
عدد من التوصيات المقدمة من عدد من النواب
وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب
د .عبدالحميد دشتي في قضيتين حيث جاءت نتيجة
التصويت على طلب النيابة العامة في القضية رقم
 139-2016حصر الفروانية بموافقة  41عضوا من
أصل  51اضافة الى موافقة  38عضوا من أصل 51
في القضية الثانية المقيدة برقم  46-2015حصر
أمن دولة .وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس ويبدو الشيخ محمد الخالد والشيخ محمد العبدالله

افتتح ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم��ة
م �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي ��ة أم� � ��س ال � �ث�ل��اث� ��اء ال �س ��اع ��ة
ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف ص�ب��اح��ا ب�ع��د ان
رفعها ملدة نصف ساعة لعدم اكتمال
ال �ن �ص��اب وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام أس �م��اء
األع� �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن
والغائبني من دون إذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ف��ي ب�ن��د ال�ت�ص��دي��ق
على املضبطتني رق�م��ي  1349أ و ب
بتاريخ  29و  30مارس .2016
 م �ب��ارك ال�خ��ري �ن��ج :ال ي�س�ع�ن��ا إالأن نكرر تهنئتكم بتكريمكم من قبل
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ف��ي ال �ق��اه��رة وه��و
تكريم ملجلس األم��ة وأتمنى لرئيس
الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك ان
يشفيه الله ويعود ال��ى ارض الوطن
ساملا معافى نحمد الله على سالمة
االخ فيصل الدويسان بعد شفائه.
 الرئيس م��رزوق الغانم :نشكركاالخ ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ون �ق��ول للنائب
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ح �م ��دا ل �ل��ه ع�ل��ى
السالمة ونورتنا.
 صالح عاشور :راجعت املضبطةوتبني شطب كل كالمي في حني اني
لم أتعرض ألي شخص بسوء ال من
ق��ري��ب وال م ��ن ب �ع �ي��د ف ��أري ��د م�ع��رف��ة
األسباب؟
 الرئيس مرزوق الغانم :ما أعرفالحقيقة عن ذلك االمر ولكن بلغتني
األم��ان��ة ان ه �ن��اك ك�لام��ا ع��ن ال�ح�ك��ام
العرب وتمت ازالته.
 -صالح عاشور :ما حددت أسماء.

 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ه�ن��اكإس��اءة والحكام العرب معروفون أخ
صالح واملضبطة امامي ولم يشطب
ك��ل ك�لام��ك ول�ك��ن شطبت ف�ق��رة فيها
اساءة للحكام العرب وشطبت جمل
فيها اسماء دول.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ع �ل��ى ك ��ل ح��الأتحفظ على الشطب.
 الرئيس مرزوق الغانم :حقك. أحمد مطيع :كذلك نبارك لك علىجائزتك في البرملان العربي وهناك
ش �ط ��ب ك�ل�ام ��ي ف� ��ي امل �ض �ب �ط��ة اري� ��د
معرفة أسباب الشطب.
 د .،ع��ودة الرويعي :ايضا نباركل ��ك االخ ال��رئ �ي��س ت �ك��ري �م��ك م ��ن قبل
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي وال�ن��ائ��ب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع واالم�ي��ن ال �ع��ام ع�لام
ال�ك�ن��دري .وبالنسبة للمضبطة فلم
ن �ح��دد اس �م��اء ول��م ن�ت�ط��رق ل�لإس��اءة
ألحد.
 ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :أي��نامل� �ش� �ط ��وب؟ ان � ��ت ت� �ق ��ول ه� �ن ��اك ك�ل�ام
مشطوب أين هو؟
 د .أح �م��د م �ط �ي��ع :ت�ع�ل�ي�ق��ي علىكالم النائب عدنان عبدالصمد.
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :ك�لامح ��وال ��ي س ��اع ��ة اع �ط �ي��ت ت�ع�ل�ي�م��ات��ي
ب�ع��دم ن�ش��ره وم��ا دار ف�ي��ه م��ن نقاش
ه��ذا بالنسبة لتلفزيون املجلس اما
في املضبطة فلم ُيشطب ش��يء .وكل
ما يتعلق بموضوع أثير لم يأت في
التلفزيون.
 فيصل ال��دوي �س��ان :أق ��دم شكريواع� �ت ��زازي ل�ح�ض��رت��ك االخ ال��رئ�ي��س
وأق � � ��در ت �ك��ري��م ال� �ك ��وي ��ت م ��ن خ�لال��ك

وال �ن �ج��اح وال �ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى عندما
تنجح ف��ي ط��رد ال�ك�ي��ان الصهيوني
م� � ��ن االت� � � �ح � � ��اد وه � � �ن� � ��اك خ � �ل� ��ط ب�ي�ن
املضبطة وم��ا ينشر ف��ي التلفزيون.
فما ينشر ف��ي التلفزيون م��ا ه��و إال
اعالم ويمكن اختصاره اما ما يسجل
في املضبطة فهو حق مطلق للنائب
وش �ط ��ب ع � �ب ��ارات ق�ل �ي �ل��ة ه ��و ت�ق��دي��ر
للرئيس وأتمنى اط�لاع النواب على
م��ا ي�ش�ط��ب وي � ��دون ف��ي امل�ض�ب�ط��ة ال
سيما ان االمانة قد سهلت النظر في
املضبطة.
 -د .م� �ح� �م ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة :ن � �ب ��ارك

د .محمد الحويلة

ل�ش�خ�ص�ك��م ال �ك��ري��م ب�ت�ك��ري�م�ك��م على
انجازاتكم املميزة في نصرة القضية
الفلسطينية وه��و ت�ك��ري��م للمجلس
ول�ن��واب��ه م��ن ق�ب��ل االت �ح��اد البرملاني
العربي.
وصادق املجلس على املضابط.
كشف الرسائل الواردة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى ن �ظ��ر ك�ش��ف
االوراق وال ��رس ��ائ ��ل ال� � � ��واردة وج ��اء
كالتالي:
 ت � �ق� ��ري� ��ر االم � � ��ان � � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ع��ناج �ت �م��اع��ات ل �ج��ان امل �ج �ل��س ال��دائ �م��ة

وامل��ؤق �ت��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  1يناير
حتى  31مارس .2016
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة االولوياتيطلب ال�ع��رض على املجلس للطلب
م��ن الحكومة اإلس ��راع ف��ي ال��رد على
طلبات اللجان فيما يخص مشاريع
ال� �ق ��وان�ي�ن امل� �ع ��روض ��ة ع �ل �ي �ه��ا ح�ت��ى
ت �ت �م �ك��ن م� ��ن ان � �ج� ��از ت� �ق ��اري ��ره ��ا ف��ي
شأنها واحالتها الى املجلس.
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة امليزانياتوالحساب الختامي يطلب فيها من
املجلس تكليف وزي��ر املالية بتزويد
ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات ال� �ت ��ي ط�ل�ب�ت�ه��ا
عن القسائم التي لم يتم في شأنها
تسديد الرسوم املقررة بالقانون رقم
.1994/50
(إحالة الى التشريعية)
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة حمايةاالم ��وال العامة يطلب فيها العرض
على املجلس للتوصية بإيقاف بيع
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك ال��دول��ة اك�ث��ر
من  ٪50من رأسمالها ال��ى ان يضع
مجلس ال��وزراء الضوابط التي تكفل
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وت�ح�ق��ق ال�ع��دال��ة
وال �ش �ف��اف �ي��ة وامل� � �س � ��اواة ف ��ي ع�م�ل�ي��ة
البيع.
(موافقة عامة)
 م .عادل الخرافي :أشيد بزمالئيال �ن ��واب ف��ي ال �ل �ج��ان واالن� �ت ��اج ال��ذي
ت �ن �ت �ج��ه ف ��ي ق� �ض ��اء ال� �س ��اع ��ات ل�ك��ي

التتمة ص04

الخرينج :تكريم
البرلمان العربي
الرئيس الغانم
هو تكريم
لمجلس األمة
الحويلة:
الرئيس الغانم
نصير للقضية
الفلسطينية
وأبارك إنجازاته
المميزة

03

04
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النواب والحكومة :تكريم االتحاد البرلماني
العربي للغانم تكريم للكويت والمجلس
تتمة المنشور ص03
ن � �ط� ��ور ه� � ��ذا ال� �ب� �ل ��د ب ��ال � �ت � �ع ��اون م��ع
الحكومة .نحن نمر في ازمة تحتاج
ال� � ��ى رت� � ��م س ��ري ��ع وق � �ب ��ل  3س� �ن ��وات
ش��رع �ن��ا ق ��وان�ي�ن رائ� � ��دة ف ��ي ت�ح��وي��ل
الكويت ال��ى مركز مالي لكنها لم تر
النور ونحن نمر في ازمة اقتصادية
ولم اعرف ملاذا تأخرت هذه القوانني
وأي � ��ن رد ال �ح �ك��وم��ة؟ ه �ن��اك ق��وان�ي�ن
مهمة صدرت من هذا املجلس تؤدي
الى ايرادات ايجابية ال تمس احدا.
الب ��د م��ن م��واك �ب��ة ال�ع�ص��ر فلدينا
امل�ف�ك��ر ال�ك��وي�ت��ي وال �ع �ط��اء ال�ك��وي�ت��ي
م �ث�ل�ا م� �ش ��روع ال �ك��وي �ت �ي��ة اس �ت �غ��رب
اح��ال��ة موظفيها ال��ى التقاعد وبعد
ذل��ك تم تعيني غير كويتيني بمبالغ
ط��ائ�ل��ة أي��ن ت��ذه �ب��ون؟ ل��م ن �ع��رف ال��ى
االن نتخذ قرارا فيها هل هذا معقول؟
إل��ى أي��ن ذاه�ب��ة الحكومة؟ أتمنى ان
نستطيع تحقيق اي��رادات للدولة من
خالل املشاريع التي صدرناها.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ب��ال �ن �س �ب��ةلتقرير اع �م��ال ال�ل�ج��ان ف��ال�ك��ل يشهد
ان االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ت� �ط ��ورت ت �ط��ورا
ن��وع �ي��ا ف �ن �ي��ا وأس �ه �م��ت ف ��ي ت�ط��وي��ر
أداء ال � �ن ��ائ ��ب .ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ان �ج��ز
م � ��ا ل � ��م ت� �ن� �ج ��زه م� �ج ��ال ��س م � ��ن ق �ب��ل
م� ��ن ق� ��وان �ي�ن ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى ال � ��دور
الرقابي وباالرقام التي تكذب الذين
يستخدمون معاول الضرب .الكويت
وأمنها واستقرارها مستهدفة.
الس � �ي � �م � ��ا ان � � � ��ه خ � �ل� ��ال االح � � � � ��داث
االق �ل �ي �م �ي��ة ت �ل �ق��ى ب �ظ�ل�ال �ه��ا ع�ل�ي�ن��ا
وارجو تفويت الفرصة ملن هم مطية
أله ��داف خ��ارج�ي��ة او مصالح ضيقة
خ��اص��ة ت�س�ت�ه��دف م�ص��ال��ح ال�ك��وي��ت
نعم هناك اختالف مع وزير او نائب
ل �ك��ن ك �ل��ه ي �ص��ب ف ��ي ت�ح�س�ين ج ��ودة
االداء واملنتج .نحن مع الخصخصة
ح �ت��ى ن �ن �ش��ئ اق �ت �ص��ادا ق��وي��ا ول�ك��ن
لها ضوابط البد من تطبيقها حتى
ن�ح�ق��ق اه � ��داف ال�خ�ص�خ�ص��ة ع�ن��دم��ا
ن��ري��د ب�ي��ع ال �ش��رك��ات الب ��د ان نعتبر
ب ��اع� �ت� �ب ��ارات االم� � ��ن ال ��وط� �ن ��ي س ��واء
الغذائي وغيره من غير املعقول بيع
ق�ط��اع��ات الحكومة تملك فيها ٪50
من اجل تحقيق منفعة ضيقة والبد
م ��ن ت��وف �ي��ر ام� �ك ��ان ��ات ال�خ�ص�خ�ص��ة
الحقة مثل املنافسة واالم��ن الوطني
لكن ال��ذه��اب بالخصخصة م��ن دون
وجود ضوابط خاصة يعطي ايجاء
ب ��أن م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ت �ج��ار ي��ري��دون
االس � �ت � �ح� ��واذ ع �ل ��ى م � �ق � ��درات ال �ب �ل��د.
ط �ب �ق��وا م� �ب ��ادئ وم �ع��اي �ي��ر وش� ��روط
الخصخصة ثم توكلوا على الله ألن
املواطن اول من سيستفيد منها.
 ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي :ع �ن��دم��ااس �ت �ع��رض رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول��وي��ات
م � � � ��وض � � � ��وع م� � �ط � ��ال� � �ب � ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة

الخرافي:
المجلس الحالي
أنجز العديد من
القوانين المهمة
التي تحقق
إيرادات إيجابية
للدولة

مبارك الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

ب��االس �ت �ع �ج��ال ف �ي �م��ا ت ��م اق � � ��راره م��ن
ق ��وان�ي�ن م �ض��ى ع �ل��ى اق� ��راره� ��ا ف �ت��رة
طويلة .الحكومة ك��ان لديها اص��رار
ع �ل ��ى إق� � � ��رار ال � �ق ��وان �ي�ن وع� �ن ��دم ��ا ت��م
اق � ��راره � ��ا ل ��م ت �ن �ف��ذه��ا وه � ��ي ت�ت�ع�ل��ق
ب �ج ��وان ��ب ع ��دي ��دة وال م� �ب ��رر ل��دي �ه��ا
م��ن ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي تنفيذها وك ��أن في
االم��ر شيئا .بالنسبة لرسالة لجنة
امل �ي ��زان �ي ��ات ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ت�ح�ص�ي��ل
رس��وم ام�لاك ال��دول��ة فمن املعيب انه
ف��ي ظ��ل التقشف وسياسة الترشيد
وت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ف �ن �ج��د ان
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ع � ��اج � ��زة ع � ��ن ت �ح �ص �ي��ل
ام ��وال � �ه ��ا ام � ��ا ال �ت �ح �ص �ي��ل م� ��ن ع�ن��د
امل��واط��ن ن�ج��ده��ا ن�ط��ال�ب��ه بالتسديد
ام � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��أم � ��وال ال ��دول ��ة
وام�لاك �ه��ا ف �ن��راه��ا ع��اج��زة ف�ه��ل ه��ذا
خ � ��وف؟ أم� ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار فمن املستغرب انه

لقطة عامة من جلسة أمس

د .يوسف الزلزلة

ما زالت الهيئة تكابر ببيع الشركات
الرابحة والتي تعود بعوائد كثيرة
على الدولة فهناك عالمات استفهام
على ه��ذا االم��ر .فما يتم م��ن تصفية
ال � �ش� ��رك� ��ات ام � � ��ر م� ��ري� ��ب وم� ��رف� ��وض
ولدينا علم ب��أن ه�ن��اك توجها لبيع
ارض امل �ع��ارض ف��ي م �ش��رف .ف�لأج��ل
م ��ن؟ ه��ل ه��ي ألش �خ��اص ومتنفذين
ام ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع ��ام ��ة؟ ف �ه ��ذا ي�ض��ر
ب��ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن ن�س�ع��ى
لتوفير فرص العمل لهم.
 س � � �ع � � ��دون ح � � �م � � ��اد :ب ��ال �ن �س �ب ��ةل �ت �ح �ص �ي��ل رس � � � ��وم ام � �ل� ��اك ال� ��دول� ��ة
فاملبالغ  6ماليني دينار ولكن الرقم
اكبر من ذلك ويجب استعادة جميع
املبالغ غير املرحلة التي تم االستيالء
عليها مثل مدير عام التأمينات الذي
استولى على املليارات.
ل�ل�أس��ف ال �ش��دي��د ع �ن��دم��ا ي�ح�ت��اج

امل� � ��واط� � ��ن م� �ل� �ي ��ون دوالر ال ت �ح��رك
س ��اك �ن ��ا م �ث �ل �م��ا ح � ��دث م� ��ع امل ��واط ��ن
خالد السرحان فاملختطفون طلبوا
ف��دي��ة م�ل�ي��ون دوالر وال �خ��ارج �ي��ة لم
تحرك ساكنا .بالنسبة لرسالة بيع
ال� �ش ��رك ��ات ال ��راب� �ح ��ة ف �ي �ج��ب اي �ق��اف
جميع الشركات التي تمتلك الدولة
ال �ح �ص��ة االك� �ب ��ر وه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
باعت العديد من االم�لاك والشركات
ال��راب �ح��ة وال�ل�ج�ن��ة ط�ل�ب��ت تحويلها
للنيابة العامة ألن البيع تم لصالح
متنفذين وع�ل��ى الحكومة استعادة
ال �ن �س �ب��ة ك��ام �ل��ة م ��ن ال� �ش ��رك ��ات م�ث��ل
شركة ايكويت والتي تشاركنا فيها
ال��داوك �ي �م �ي �ك��ال ون �ح��ن ن��دي��ره��ا وال
داعي إلدخال شركة ايكويت فيها ألن
لنا نسبة كبيرة ويجب ان تستولي
ع �ل �ي �ه ��ا ال� � ��دول� � ��ة ب ��ال� �ك ��ام ��ل وك ��ذل ��ك
ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة

ف��أص�ب�ح��ت ت�م�ل��ك اس �ط��وال ون��رف��ض
بيعها لتاجر ويجب ان تدار من قبل
هيئة االستثمار ألنها ناقل وطني.
 د .يوسف الزلزلة :نحن في لجنةاالول ��وي ��ات ل��دي �ن��ا وزراء التخطيط
والدولة واالم��ة وما قدمته الحكومة
للجنة ه��ي اول ��وي ��ات ال�ح�ك��وم��ة لكن
ب �ع��د ان ت ��م االت � �ف� ��اق م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ع� �ل ��ى م �ج �م ��ل ال � �ق� ��وان�ي��ن ح� �ت ��ى ت �ق��ر
إم ��ا الرت �ب��اط �ه��ا ب��ال �خ �ط��ة او تنفيذ
م �ج �م ��وع ��ة م � ��ن ال � �ق� ��وان�ي��ن وع �ن ��دم ��ا
ألزمنا انفسنا بذلك اكتشفنا ان هذه
ال�ق��وان�ين ل��م تقدمها الحكومة وهي
م��ن أل��زم��ت نفسها ب��ذل��ك ف ��إذا كانت
ت��ري��د اق ��راره ��ا ف�ل�ا ب��د م��ن تقديمها
في املواقيت امل�ح��ددة .وم��ع احترامي
ل �ل �ن��واب اع� �ض ��اء ال �ل �ج��ان ف �م��ا زال ��ت
ه�ن��اك م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ل�ج��ان ارس�ل��ت
كتبا النجاز القوانني املدرجة فلعدم
اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب ل��م ت�ق��دم تقاريرها
وات � �م � �ن� ��ى م � ��ن رؤس� � � � ��اء ال � �ل � �ج� ��ان ان
ي�ل�ت��زم��وا ف��ي تنفيذ م��ا ه��و مطلوب
منهم في انجاز تقارير اللجان حتى
تنفذ اولويات املجلس .ورسالة وزير
امل ��ال� �ي ��ة ب �خ �ص ��وص ت �ق ��ري ��ر م ��ودي ��ز
فهذه وظيفة الحكومة عندما تأتي
مؤسسة مالية كهذه وتنذر الكويت
بإعادة النظر في الوضع االقتصادي
ف �ه ��ذا واج � ��ب ال �ح �ك��وم��ة وال� � � ��وزارات
املعنية ف��ي تصويب ال��وض��ع وتقدم
شيئا يحافظ على الوضع االئتماني
في البلد ويرتفع بالوضع االئتماني.
 د .عبدالله الطريجي :الحكومةت�ت�ك�ل��م اآلن ع ��ن ح��اج �ت �ه��ا الي � ��رادات
وذه �ب��ت ال ��ى رف ��ع ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء
ه �ن��اك ق��ان��ون  50ل�س�ن��ة  1994ول�ك��ن
ه�ن��اك تقاعس ف��ي تحصيل ال��رس��وم
ع �ل��ى ام�ل��اك ال ��دول ��ة وط�ل�ب�ن��ا أس �م��اء
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تتمة المنشور ص04
املمتنعني ل�ك��ن ه �ن��اك ح�ك��م املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ت ��ذرع ��ت ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة
فيجب ان نفرق بني السؤال البرملاني
والتحقيق .ه�ن��اك اس�م��اء لها ثقلها
وال ت�ت�ج��رأ ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ط�ل��ب ه��ذه
االم � � � � ��وال .ال �ع �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب ل�ه�ي�ئ��ة
االس �ت �ث �م��ار ع �ن��ده ع �ق��دة م��ن مجلس
االم � ��ة وي �ع �ت �ب��ر ح��رص �ن��ا ع �ل��ى امل ��ال
ال �ع ��ام م �س��اس��ا ب ��ه .ه ��و ي�ت�ج��ه لبيع
ال� �ش ��رك ��ات ون� �ح ��ن م ��ا ع �ن��دن��ا م��ان��ع
وف��ق ض��واب��ط الشفافية لكن نرفض
ت �ن �ف �ي��ع ال �ب �ع��ض وس � �ن� ��زود ال �ن��ائ��ب
االول ل��رئ�ي��س مجلس االم ��ة بتقرير
ع��ن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن ب �ي��ع ه��ذه
ال�ش��رك��ات بخسارة لتنفيع البعض.
مل ��اذا ُت �ب��اع ال �ش��رك��ات ب�ه��ذه الطريقة
ه��ذه ليست خصخصة ه��ذه تصفية
ف��أول ق��رار بعد بيع شركة املنتجات
ال��زراع�ي��ة ه��و تفنيش ك��ل الكويتيني
العاملني فيها وتفاجأنا ب��أن ّ
املقيم
ل �ب �ي��ع ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ات ه� ��و ش�خ��ص
واحد فقط .ونتمنى من وزير املالية
التحري عما نشر من اتصاالت لبيع
ارض املعارض.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر ال ��دول ��ةلشؤون مجلس األمة وزير األشغال:
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� ��رس� ��ال� ��ة رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
االول ��وي ��ات ف�ل�ا ش��ك ان ��ه ف��ي ال�ب��داي��ة
ن �ه �ن �ئ��ك ع �ل��ى م ��ا ح �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه م��ن
ت �ك ��ري ��م وج� ��ائ� ��زة ف ��أن ��ت اه � ��ل ل ��ذل ��ك.
ال�ح�ك��وم��ة ت�ت�ع��اون م��ع امل�ج�ل��س وم��ا
تم انجازه من قوانني هو  99قانونا
وه��و ع��دد غير مسبوق و 3مراسيم
ف �ض�لا ع��ن االت �ف��اق �ي��ات وامل �ي��زان �ي��ات
وإس� �ه ��ام ال �ح �ك��وم��ة ن�س�ب��ة  ٪72من
ال�ق��وان�ين منها  57م�ش��روع��ا بقانون
و  15اقتراحا بقانون وهذا يدل على
تفاعل الحكومة مع املجلس في إقرار
القوانني املهمة وهناك قانون سحب
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وب �ع��د
وف��ات��ه ل��م ي�ت�ب�ن��اه ن��ائ��ب اخ��ر وك��ذل��ك
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ف �ق��دم م��ن ال��راح��ل
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ف �ل��و ف ��ات ��ه ل ��م ت �ص��در
اللجنة تقريرها بشأنه ولذلك ال تالم
الحكومة في هذا االمر وكذلك قانون
ال �ت �س �ج �ي��ل ال� �ع� �ق ��اري ت ��م اس �ت �ب��دال��ه
ب �ق��ان��ون ال �س �ج��ل ال �ع �ي �ن��ي وه� ��و ف��ي
ن �ه��اي��ات��ه وك ��ذل ��ك ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء.
ف��ال �ح �ك��وم��ة ت� �ت� �ج ��اوب م ��ع امل �ج �ل��س
وال نبرئ أنفسنا من القصور ولكن
نبدي كل احترام وتقدير والحكومة
ت� �ت� �ع ��اون م� ��ع امل� �ج� �ل ��س وم � ��ع ل�ج�ن��ة
االولويات.
 م .عادل الخرافي :نريد املخلصواالرق��ام جلية قانون  39لسنة 2014
ب �ش��أن ح�م��اي��ة املستهلك ف �ه��ذا وقته
أق � ��ررن � ��ا ال� �ق ��ان ��ون ل �ك ��ن ه� ��ل ش �ع��رن��ا

النائب عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة؟ وك��ذل��ك ق��ان��ون تأسيس
ش � ��رك � ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت� �ت ��ول ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
م �ح �ط��ات ال �ط��اق��ة أي� ��ن ه� ��و؟ ت�ح��وي��ل
الكويتية الى شركة أين هو؟ كل هذه
القوانني نريدها اآلن ونريد الشعور
بإنجاز املجلس والحكومة.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر ال ��دول ��ةلشؤون مجلس األمة وزير االشغال:
هناك قوانني بصدد إص��دار الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ك��ن ه ��ذا ل�ي��س ل��ه ع�لاق��ة
بالرسالة الواردة وفي ردنا عليها ان
هناك قوانني معروضة على اللجان
وب �ع �ض �ه��ا ذه� ��ب وس �ق ��ط ب �ع��د وف ��اة
مقدمه او انها ما زالت معروضة.
 أن��س الصالح وزي��ر املالية وزيرال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة :ب��ال�ن�س�ب��ة ل��رس��ال��ة
لجنة امليزانيات عن سبب رد الوزارة
فجرت العادة بأن االسئلة البرملانية
ت � ��أت � ��ي ل � �ل � ��وزي � ��ر وي � � �ق� � ��وم ب �ت��وج �ي��ه
القطاعات للرد على االسئلة ودفعها

الوزراء الشيخ صباح الخالد والشيخ سلمان الحمود ويعقوب الصانع

ل �ل �م �س �ت �ش��اري��ن ل ��دراس ��ة ص�ي��اغ�ت�ه��ا
وت ��واف �ق �ه ��ا م ��ع ال� �ل ��وائ ��ح وف � ��ي ه��ذه
الحالة انتهينا بأنه ال يجوز تبيان
االسماء ولكن ذكروا االرقام النهائية
وبعد ورود الرسالة كان هناك رأيان
للمستشارين وللجنة ال�ت��ي اج��ازت
االفصاح عن االسماء باعتباره ليس
س � ��ؤاال ب��رمل��ان �ي��ا ول� �ج ��أت ال� ��ى وزي ��ر
الدولة ملجلس االم��ة وارسلت نسخة
من ال�س��ؤال ونسخة عن رأي اللجنة
وت �س �ل �م��ت ام� ��س ال� � ��رأي ال��دس �ت��وري
ح��ول االم ��ر وان�ت�ه��ت ال��ى ص�ح��ة رأي
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب �ع��دم ت ��زوي ��د ال�ل�ج�ن��ة
ب��أس�م��اء م�لاك االراض ��ي ال�ف�ض��اء وال
م��ان��ع ل��دي ب��ال��رد لكن ه��ذا ه��و ال��رأي
ال � ��دس � �ت � ��وري وال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي وع� �ن ��دي
اس �ت �ع��داد مل�ن��اق�ش��ة ذل ��ك ف��ي ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية.
وبالنسبة للرسالة الرابعة حول
بيع الشركات التي تملكها الحكومة

فيصل الدويسان في حوار مع النواب م .عادل الخرافي ومحمد البراك ومحمد الجبري

ففي جلسة  2015/4/8طلب رئيس
اللجنة التريث لحني تكليف دي��وان
املحاسبة لدراسة الجدوى من البيع
وعندما حضرت مع هيئة االستثمار
وذك ��ر ان ه�ن��اك ش��رك��ات بيعت بليل
اظ � �ل� ��م وم � � ��ن دون ش� �ف ��اف� �ي ��ة وه � ��ذه
ال�ش��رك��ات تغيرت انشطتها وثبتنا
للجنة ان االنشطة لم تتغير ولم يتم
بيعها ب��أرخ��ص االس �ع��ار وم ��ع ذل��ك
الهيئة ل��م تبع اي شركة تملك فيها
 ٪ 50غ �ي��ر ال �ش��رك �ت�ي�ن امل ��ذك ��ورت�ي�ن
املنتجات ال��زراع�ي��ة وت��دري��ب القيادة
ل �ل �س �ي��ارات ف ��أري ��د ان ن� ��رى ال�ت�ق��ري��ر
واؤكد انه لم يتم بيع اي شركة.
 ع� ��دن� ��ان ع �ب ��دال �ص �م ��د :ل� ��و ك�ل�امال � ��وزي � ��ر ص �ح �ي��ح ف �ي �ج��ب ان ن�غ�ل��ق
اللجان ونسكر مجلس االمة فقانون
 50ل�س�ن��ة  1994ب �ف��رض رس ��وم على
اص� �ح ��اب ام �ل��اك ال ��دول ��ة ول� ��م ي�س��دد
رسوم للدولة بمقدار  6ماليني معنى

ذل� ��ك ال �ق ��ان ��ون ط �ب��ق ن �ظ��ري��ا ل �ك��ن لم
يسددوا الرسوم.
ال� �ل� �ج ��ان م �ع �ت �م��دة ع� �ل ��ى االرق � � ��ام
والبيانات واالسماء واالعمال سرية
وال ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �ع� �ض ��و ت �س��ري �ب �ه��ا
الحكومة تفرط في قضية عدم تزويد
املجلس ببيانات وبالنسبة ملكافآت
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ن ��ري ��د م �ع��رف��ة ال �ب �ي��ان��ات
وه � ��ذه م �ح��اول��ة اج� �ه ��اض ال �ق��وان�ي�ن
وم�ح��اول��ة تفريغها م��ن محتوياتها
وك��ل ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ارس �ل��ت ل�ه��ا هي
حكومية (من شاهدك يابو الحصني)
ومن قال لك؟ يقول املستشارون؟! هل
هذا معقول؟!
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :اؤك ��د لكان دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي��ؤك��د ان هيئة
االستثمار تتجه لبيع ارض املعارض
وهذا كالم الديوان يعني هذا واضح
وهناك مراسالت بني الشركتني لبيع
ارض املعارض.
وك�ل�ن��ا ع�ل��ى ث�ق��ة ب��ك وك��ذل��ك هناك
ت��وج��ه لبيع ش��رك��ة املطاحن واذك��رك
بثورة مصر على الخبز.
 وزي��ر املالية أن��س الصالح :اثيرف ��ي االع� �ل��ام ان ال �ك��وي��ت ل��دي �ه��ا نية
لبيع شركاتها فمن املؤكد ان شركة
امل�ط��اح��ن ب�ع�ي��دة ع��ن ذل��ك وه ��ذا ك�لام
صحافة.
ن�ع��م ه�ن��اك م��راس�ل�ات وه �ن��اك نية
ل�ل�ب�ي��ع ول �ك��ن اوق �ف �ن��ا ذل ��ك ب �ن��اء على
طلب املجلس ولم يتم بيع اي شيء.
وبالنسبة لرسالة النائب عدنان
ع�ب��دال�ص�م��د ف�ل�ا ن�م�ل��ك ان ن�ل�ج��أ ال��ى
املستشارين في اجهزتنا الحكومية
وم� ��ن امل �م �ك��ن ان ال ��رس ��ال ��ة اخ�ت�ت�م��ت
بحصر كافة االسماء التي سددت ولم
تسدد مع توضيح اسم املالك ومكان
القسيمة والرسوم التي تحصل فمن
املمكن ان ذلك سبب االمتناع.

التتمة ص06

الطريجي:
هناك تقاعس
حكومي في
تحصيل الرسوم
المستحقة على
أمالك الدولة
الوزير العمير:
الحكومة متعاونة
مع المجلس
والدليل إقرار هذا
الكم الهائل من
القوانين المهمة
عبدالصمد:
الحكومة
تحاول جاهدة
إجهاض القوانين
وتفريغها من
محتواها
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الموافقة على رفع الحصانة عن دشتي
في قضيتين وتأجيل بند األسئلة إلى اليوم
الوزير الصالح:
نعم كانت هناك
نية حكومية لبيع
بعض الشركات
لكنها توقفت
بناء على طلب
المجلس

الشيخ صباح الخالد

تتمة المنشور ص05
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال �ق �ض �ي��ةتتعلق بتطبيق القانون لكن انا اسأل
وف ��ق ال �ق��ان��ون الن ه �ن��اك اش�خ��اص��ا
ك � �ب� ��ارا ل� ��م ي �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م ال� �ق ��ان ��ون
ول�ي�س��ت رغ�ب��ة شخصية ف��ي معرفة
االس �م��اء وامل �س �ت �ش��ارون ه��م حكومة
في حكومة.
 ج� � �م � ��ال ال� � �ع� � �م � ��ر :ط � �ل� ��ب ل �ج �ن��ةامليزانيات طلب مستحق والحكومة
مبرراتها ليست جيدة في االمتناع
ع � ��ن ت � ��زوي � ��د ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات
ال �ح �ك��وم��ة ت ��رك ��ض ع �ل��ى ف �ل �س�ين و3
فلوس وتركت االراض��ي واصحابها
لم يسددوا أموال الدولة.
 أن � � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح وزي� � � ��ر امل ��ال �ي ��ةوالنفط بالوكالة :ارج��و من املجلس
احالة الرسالة الى اللجنة التشريعية
ل � �ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب � � ��ال � � ��رأي ال � ��دس � �ت � ��وري
والقانوني وانا ملتزم به.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ه ��ذه امل �ع �ل��وم��اتم� ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ت � �ك ��ون م� �ت ��واف ��رة
ل � ��دى ال �ل �ج �ن��ة وال �ل �ج �ن��ة ب �ه��ا س��ري��ة
للمعلومات.
 عدنان عبدالصمد :الحل نصوتعلى الرسالة كما جاءت واذا رفضت
نذهب للحل الذي قاله وزير املالية.
 ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراءوزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د :ال�ح�ك��وم��ة ذه �ب��ت ال ��ى اب�ع��د
مدى في التعاون وهناك رأي قانوني
في اجهزتنا الحكومية واحترمناها
وك�ل��ه ت��روح للجنة التشريعية واذا
قالت انه ليس بها مخالفة دستورية
ن �ح��ن م �س �ت �ع��دون ن �ح��ن م��ؤت �م �ن��ون
ونحن على الرحب والسعة اذا قالت
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ان� ��ه دس �ت��وري
فعلى الرحب والسعة.
 عدنان عبدالصمد :هذا ايضا مناختصاص مجلس االمة في شأن من
لم يسدد فواتير كهرباء او اتصاالت

تصويت نيابي على رفع الحصانة عن النائب د .عبدالحميد دشتي

الن هناك لوائح تنظم عمل السلطة
التشريعية.
وواف��ق املجلس على احالة رسالة
لجنة امليزانيات الى لجنة التشريعية
ملعرفة مدى دستوريتها.
(موافقة عامة)
بند االسئلة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة بند
االسئلة
 د .يوسف ال��زل��زل��ة :لدينا ج��دولاع� �م ��ال م �ت �خ��م ف ��أرج ��و اخ� ��ذ م��واف �ق��ة
امل �ج �ل��س ال � ��ى ت��أج �ي��ل االس �ئ �ل ��ة ال��ى
جلسة الغد.

 ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��ليوافق املجلس؟ (موافقة عامة)
بند طلبات رفع الحصانة
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى ط �ل �ب��ات رف��ع
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ع � ��ن ال �ن ��ائ ��ب
د .عبدالحميد دشتي كالتالي:
 التقرير الثاني واالربعون للجنةال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
طلب النيابة ال�ع��ام��ة رف��ع الحصانة
النيابية ع��ن العضو د .عبدالحميد
ع � �ب� ��اس دش � �ت� ��ي ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق ��م
 2015/46ح �ص��ر ام ��ن دول� ��ة امل�ق�ي��دة
برقم  2015/54جنايات امن دولة.

(املحال بصفة االستعجال).
 التقرير الثالث واالربعون للجنةال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
طلب النيابة ال�ع��ام��ة رف��ع الحصانة
النيابية ع��ن العضو د .عبدالحميد
ع � �ب� ��اس دش � �ت� ��ي ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق ��م
 2016/139حصر الفروانية  -املقيدة
ب ��رق ��م  2014/644ج �ن��ح ال� �ف ��ردوس
(املحالة بصفة االستعجال).
 اح � �م� ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي (ع� � ��ن م �ق��رراللجنة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة) :ال�ت�ق��ري��ر االول
ق� � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى رف ��ع
الحصانة عن النائب د .عبدالحميد
دشتي.

 41م � ��ن  51م� ��واف � �ق� ��ة ع � �ل ��ى رف ��ع
الحصانة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي :ق ��ررت اللجنةامل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى رف � ��ع ال �ح �ص ��ان ��ة ع��ن
النائب د .عبدالحميد دشتي.
 38م � ��ن  51م� ��واف � �ق� ��ة ع � �ل ��ى رف ��ع
الحصانة.
االحاالت
وافق املجلس على جميع االحاالت
الواردة بجدول األعمال.

التتمة ص07

الدويسان يطرح مبادرة سياسية
لإلصالح الشامل
طرح النائب فيصل الدويسان
م �ب��ادرة سياسية ت�ق��دم برنامج
ع �م��ل اص�ل�اح �ي��ا ش��ام�ل�ا حملت
ع� � �ن � ��وان رؤى وت� �ط� �ل� �ع ��ات دع ��ا
فيها ال��ى نبذ سياسة التغالب
واق �ص��اء اآلخ ��ر وال �ت��ي نهايتها
دم��ار ال��وط��ن وامل��واط��ن متسائال
أل�ي��س م��ن األج ��در ب��دل أن نغمر
أرض بالدنا بالشكوى واأللم أن
نرويها بالعمل واألمل؟.
وط � ��ال� � ��ب ال� � ��دوي � � �س � ��ان خ �ل�ال
ح�ض��وره اول��ى جلسات مجلس
األمة بعد غياب الكثر من  4أشهر
جراء عملية جراحية اجراها في
ال��والي��ات املتحدة وال�ت��ي تكللت
بالنجاح بتجاوز مرحلة البكاء
ع�ل��ى أط�ل�ال امل��اض��ي واالن �ط�لاق

الستشراف املستقبل.
ودع��ا الدويسان عبر الوثيقة
ال �س �ي��اس �ي�ين ال ��ذي ��ن دأب � ��وا على
االن� �ت� �ق ��اد ل �ل ��أداء ال �ح �ك��وم��ي أال
ي� �ك� �ت� �ف ��وا ب� ��االن � �ت � �ق� ��اد ال �س �ل �ب��ي
وال �ب �ك ��اء ع �ل��ى م �ج��د ت �ل �ي��د دون
أن ت � �ن � �ب� ��ري م� �ن� �ه ��م ف � �ئ� ��ة ت� �ق ��دم
برنامج عمل بديال مشددا على
أن ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ث �ق��اف��ة ت�ن�ب��ع
م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن وي �ت �ل��ون��ون بها
ف� �ي� �ح� �ت ��رم ��ون ح � �ق� ��وق ب �ع �ض �ه��م
بعضا وحرياتهم.
وق� ��ال ال��دوي �س��ان :الي�م�ك��ن أن
تمتد ظ�لال ع��دال��ة ال�ق��ان��ون على
ج�م�ي��ع امل�خ��اط�ب�ين ب��أح�ك��ام��ه إال
بنظام عماده الشفافية والنزاهة
م�ط��ال�ب��ا امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

فيصل الدويسان

الخدمية أن تتعامل مع املواطن
بصفته عميال أو زبونا كما هو
ال �ح��ال ف��ي امل��ؤس�س��ات الخدمية

ال �خ��اص��ة ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل إلرض� ��اء
عمالئها.
وش � � ��دد ال� ��دوي � �س� ��ان ع� �ل ��ى ح��ق
الشعب ف��ي أن يسأل ع��ن مجاالت
إن �ف ��اق وت��وج �ي��ه األم� � ��وال ال�ع��ام��ة
م��ؤك��دا اه�م�ي��ة ال �س �م��اح ملنظمات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي
كشف الفساد مرددا :االعالم الذي
يبني األوط��ان هو اع�لام الحقيقة
ال ت��زي �ي �ف �ه��ا وه� � ��و ال � � ��ذي ي�ص��ف
حروف النقد لإلصالح والتقدم.
وح � � ��ذر ال� ��دوي � �س� ��ان ف� ��ي خ �ت��ام
وث�ي�ق�ت��ه م��ن األس �ل��وب ال�س�ي��اس��ي
السلبي املتولد عن الفئوية الفتا
ال � ��ى ان � ��ه وراء خ �ل��ق ال �ك �ث �ي��ر م��ن
االنقسامات والتفرقة فيما بيننا.

العمر :المبررات
الحكومية
غير مقنعة
في امتناعها
عن تزويد لجنة
الميزانيات
بالبيانات المطلوبة
وزير الخارجية:
الحكومة ذهبت
إلى أبعد مدى
إيجابيا في تعاونها
مع مجلس األمة
الخميس :هل يجوز
استخدام شعار
مجلس األمة في
الدعاية واإلعالن؟
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القضيبي :العلي بدأ يبحث عن مخرج
ألصحاب القسائم المتنفذين
تتمة المنشور ص06
االستجوابات
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م�ن��اق�ش��ة
االس�ت�ج��واب امل��وج��ه م��ن النائبني
اح� � � �م � � ��د ال � �ق � �ض � �ي � �ب � ��ي وم� � � �ب � � ��ارك
الحريص الى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر التجارة والصناعة
د .ي ��وس ��ف ال� �ع� �ل ��ي وامل� � �ك � ��ون م��ن
م � �ح� ��وري� ��ن ه� �م ��ا اع� � � � ��ادة ق �س��ائ��م
ص�ل�ب��وخ مخالفة وال�ت�ق��اع��س عن
تفعيل قانون صندوق املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ه ��ل ي ��رغ ��ب ال� ��وزي� ��ر ف ��ي م�ن��اق�ش��ة
االستجواب اليوم؟
 د .ي��وس��ف ال �ع �ل��ي :اف �ض��ل اناصعد املنصة اليوم جاهز.
 وص� �ع ��د ال� ��وزي� ��ر امل �س �ت �ج��وبوال � �ن ��ائ � �ب ��ان امل� �س� �ت� �ج ��وب ��ان ع�ل��ى
امل � �ن � �ص � ��ة ل � �ل � �ب � ��دء ف � � ��ي م� �ن ��اق� �ش ��ة
االستجواب.
 اح�م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي :ش��اء ال�ق��دران تتصادف جلسة اليوم ملناقشة
االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ورف � � � � ��ع ال� � ��دع� � ��وم
وال ��وث� �ي� �ق ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة س��أب��دأ
بمخالفة الوزير ملوضوع القسائم
املخالفة والتي انتهت مدتها في
 2015/1/1وهل التزمت الشركات
ب�م�ع��ال�ج��ة امل �خ��ال �ف��ات م��ن عدمها
وه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ل��دي�ه��ا الصالحية
ل � �س � �ح� ��ب ال� � �ق� � �س � ��ائ � ��م امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة
وس��أع��رض امل�س�ت�ن��دات ال�ت��ي ت��دل
على حقيقة ه��ذه املخالفات ففي
ي �ن��اي��ر  2015اج �ت �م �ع��ت ال�ل �ج�ن��ة
وق � � ��ررت س �ح��ب ال� �ش ��رك ��ات ل �ع��دم
ال�ت��زام�ه��ا وب �ن��اء ع�ل��ى امل�س�ت�ن��دات
ال �ت��ي أت �ت �ه��ا م ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ج �م��ارك
ال� �ت ��ي ب �ي �ن��ت أن ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ات
غ� �ي ��ر م �س �ت��وف �ي��ة ال� � �ش � ��روط وت ��م
ت ��وج �ي ��ه ك� �ت ��اب ل �ل �ش ��رك ��ات ي�ف�ي��د
باسترجاع هذه القسائم بدءا من
 15يناير وبحكم التظلمات التي
وقعتها ال�ش��رك��ات تبني أن هناك
تعسفا ف�ه��ل يعقل ه�ن��اك تعسف
ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وش ��رك ��ات
اخ��رى بينت أن ال�س��وق ال يسمح
ب ��االس� �ت� �ي ��راد ال �ك �ب �ي��ر وامل �س �ت �م��ر
وردت الهيئة على هذه التظلمات
من  30يوما لتسلمها بحكم مادة
خ��اص��ة ف��ي ق��ان��ون ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ورف� �ع ��ت ال �ت �ظ �ل �م��ات ال��ى
االدارة القانونية لدراستها ووافقت
االدارة ع �ل �ي �ه��ا ورف� � �ع � ��ت ت��وص �ي��ة
ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال �ت �خ �ص �ي��ص ب� � ��دءا م��ن
 2015/1/10ات ��ى ف�ي�ه��ا ع ��دم ال �ت��زام
الشركات بالكمية املطلوبة ولعدم
اس �ت �غ�ل�ال �ه��ا وف� �ق ��ا الش� �ت ��راط ��ات
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف�ل��اب� ��د م � ��ن اس � �ت ��رج ��اع
ل� �ل� �ق� �س� �ي� �م ��ة ل� � �ل � ��دول � ��ة وب � �ت� ��اري� ��خ
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لألسف القياديون
يكسرون القانون
ألن تطبيقه «ال
يوكل خبز»
كيف يكون
اإلصالح الحكومي
واألوامر تقدم
شفويا إلى
المسؤولين؟
املستجوبان النائب أحمد القضيبي والنائب مبارك الحريص

 2010/7/27اج� �ت� �م� �ع ��ت ل �ج �ن��ة
التخصيص.
واك � � ��دت رف � ��ض ال �ت �ظ �ل��م ع �ل��ى 3
شركات وبناء على انتفاء الشركات
وع� ��دم ال �ت��زام �ه��ا وف ��ي 2015/8/4
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ون �ظ��رت ال ��ى ب��اق��ي
التظلمات االخرى ونتج اجتماعها
ع��ن س �ح��ب ال �ق �س��ائ��م م �ب��اش��رة من
دون انذار واملخالفات عدم استيراد
ال �ك �م �ي ��ات امل �ط �ل ��وب ��ة واس �ت �ئ �ج��ار
ال �ق �س��ائ��م ل�ل�غ�ي��ر وف ��ي 2015/8/5
ص��در ط�ل��ب بسحب ه��ذه القسائم
والقرار يعتبر نافذا وتوالت الكتب
حتى تاريخ  2015/8/11واصحاب
القسائم املتنفذون رفضوا الطلب

الشيخ محمد العبدالله والوزير د .يوسف العلي

ب� �م� �ب ��ارك ��ة م� �ع ��ال ��ي ال � ��وزي � ��ر وف ��ي
 2015/9/15ت� ��م ارس � � ��ال االن� � ��ذار
النهائي القاضي بتسليم القسائم
وح � � � ��اول رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
ال �ق��رار ول��م يستطع الن املتنفذين
اس�ت�ط��اع��وا تحييد ال �ق��ان��ون وب��دأ
ي � �ب � �ح� ��ث ع � � ��ن م � � �خ� � ��رج الص � �ح � ��اب
القسائم «املتنفدين» وبعث كتابا
للمدير في  2015/10/6بأن راسل
اصحاب القسائم واالستفسار عن
ذلك ووص��ى بوقف كافة معامالت
الشركات م��ن اج��ل الضغط عليهم
لتسليم القسائم والتنفيذ بالقوة
االم �ن �ي��ة وت��وف �ي��ر م� �ع ��دات إلغ�ل�اق
مداخل القسائم املسحوبة وتوفير

حراس امن للمحافظة على املعدات
امل �ن �ق ��ول ��ة ف� ��ي ال �ق �س �ي �م��ة ورئ �ي ��س
اللجنة حاول تنفيذ االجراءات وال
يستطيع بناء على توجيهات عليا
ت��أت�ي��ه م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ب ��أن هناك
تعليمات شفوية من مصادر عليا
تطلب ب�ع��دم التنفيذ ح�ت��ى وص��ل
رئيس الهيئة بدأ يترجى لتطبيق
القانون وااللتزام بقرارات مجلس
ال� � ��وزراء ول �ك��ن ل�لاس��ف ال�ق�ي��ادي�ين
ي� �ك� �س ��رون ال � �ق� ��ان� ��ون الن ت�ط�ب�ي��ق
ال �ق ��ان ��ون ل��دي �ه��م «ال ي��وك��ل خ�ب��ز»
وم�ن��ذ  2015/10/20ق�ب��ل الرئيس
بالتعليمات الشفوية وخ��وف��ا من
تحويله ال��ى مجلس ت��أدي�ب��ي النه
ال ينفذ تعليمات م��رؤوس�ي��ه وفي
 2015/12/3ب�ع��ث رئ �ي��س اللجنة
ب��ال �ن �ي��اب��ة ال� ��ى امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام يبني
فيه م��ا يتعرض ل��ه م��ن قبل املدير
ال �ع ��ام ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف وي ��ؤك ��د ال�ك�ت��اب
ان االوام� � � � ��ر ش� �ف ��وي ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ت �ط��ال��ب ب� ��االص �ل�اح ف �ك �ي��ف ي �ك��ون
االص �ل��اح واالوام � � ��ر ش �ف��وي��ة ت�ق��دم
ال� ��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن م ��ن ق �ب��ل ال� � ��وزراء
ال��ذي��ن ي�س�ع��ون ال��ى ك�س��ر ال�ق��ان��ون
وف� ��ي  2015/12/16ت �ق ��دم امل��دي��ر
ال �ع��ام ب �ك �ت��اب ال ��ى وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة
ي �ش��رح ف�ي��ه م�ش�ك�ل��ة ال�ق�س��ائ��م منذ
بدأها الى صدور هذا الكتاب ،واكد
انتفاء احقية الشركات واسترجاع
ت �ل��ك ال �ق �س��ائ��م وب �ي��ن ف ��ي ال �ك �ت��اب
ال� � ��ذي وج� �ه ��ه ال � ��ى ال� ��وزي� ��ر وب �ن��اء
على «املناقشات» وليس «الكتب»
وذل��ك يؤكد أن التعليمات شفوية
والوزير ايام «الحراك» وقبل دخوله
الحكومة ينادي بتطبيق القانون
وبعد دخوله الحكومة سعى لكسر
القانون واجتمع ال��وزي��ر باللجنة
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �خ �ص �ي��ص ل�ي�ط�ل��ب
م �ن �ه ��م اع � � � ��ادة ال �ت �ق �ي �ي��م وت �غ �ي �ي��ر

القرار بطلبات جديدة وفي تاريخ
 2015/12/29أص��در ال��وزي��ر ق��راره
ال � � ��وزاري رق ��م  54ب �ش��أن ض��واب��ط
وش ��روط التخصيص وف��ي امل��ادة
الثالثة بني ان السحب من قبل قرار
م��ن ادارة ال�ه�ي�ئ��ة وال �غ��اء السحب
ب�ح�س��ب ال � �ق� ��رارات ال �س��اب �ق��ة ل�ع��دم
«زع� � ��ل» امل �ت �ن �ف��ذي��ن وف� ��ي  7ي�ن��اي��ر
 2016صدر قرار للمدير بالتطبيق
والهيئة رأت ان��ه ال يجوز تطبيق
ق� ��رار اداري ب��أث��ر رج �ع��ي وب�ي�ن��ت
ال �ه �ي �ئ��ة أن ه � ��ذا ال � �ق � ��رار م�ج�ح��ف
ب�ح��ق اع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة وف��ي ت��اري��خ
 2015/12/29ت ��م ت��وج �ي��ه ك �ت��اب
من الهيئة ي��ؤك��دون فيه تعليمات
ول�ي��س كتبا وه��ذا ي��دل��ل على عدم
االصالح ولالسف وثيقة االصالح
فشلت قبل بدئها اذ يقبل مجلس
ال� � � ��وزراء ب� ��أن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ت�ع�ط��ى
شفويا استغرب تغير الوزير الذي
كان من املطالبني بتطبيق القانون
واآلن ينسف ه��ذا كله وبعد كتاب
 117ال��وزي��ر «غ��رق» ووج��ه ال��وزي��ر
كتابا للهيئة ف��ي  15يناير 2011
يفيد بوقف السحب الن املتنفذين
ارس �ل��وا كتب تظلم ج��دي��دة وكتب
ال �ت �ظ �ل��م ت �ص��ل م �ن��ذ ش �ه��ر  6سنة
 2015وال��وزي��ر يضعها ف��ي ال��درج
ول � ��م ي��رس �ل �ه��ا ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��ي ه��و
ال ��وزي ��ر رئ�ي�س�ه��ا ذل ��ك ي �ت��زام��ن مع
ط �ل��ب ال �ت��رش �ي��د ال �ح �ك��وم��ي م��ع ان
الوزير يستطيع اخذ قرارات كاملة
في هيئة رواتبها  13مليونا بند
ال��روات��ب ودرس ال��وزي��ر التظلمات
ف � � ��ي اق � � � ��ل م � � ��ن ( )24س � ��اع � ��ة ف��ي
 216/1/11وصدر كتاب الى مدير
العام للهيئة يفيد بقبول التظلمات

التتمة ص08

وزير التجارة كان
ينادي بتطبيق
القانون ولكن بعد
دخوله الحكومة
سعى لكسره
وثيقة اإلصالح
فشلت قبل أن تبدأ
إذ إن التعليمات
تصدر شفويا
في أقل من 24
ساعة قبل الوزير
التظلمات بشأن
سحب القسائم
وطلب تنفيذها
فوريا

08

مضبطة

aldostoor

األربعاء  06رجب  13 . 1437أبريل 2016

الوزير فضل المتنفذين على الشباب
في المشاريع الصغيرة
تتمة المنشور ص07
ف � ��ي ي � � ��وم  2016/11/12وط �ل��ب
م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ف��وري
وال�ت�ظ�ل�م��ات م��دت�ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة 30
يوما ولالسف التظلمات في مكتب
ال ��وزي ��ر ع ��دت امل� ��دة ألن �ه��ا وص�ل��ت
ال� ��ى  190ي��وم��ا وه � ��ذه ال�ت�ظ�ل�م��ات
ال�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا وف ��ق ال �ق��ان��ون للجنة
ال �ت �خ �ص �ي��ص ف �ع �ل��ى اي س �ب��ب ان
توقع على ه��ذه التظلمات وسلب
ص�ل�اح� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة ول� �ي ��س ان ��ت
امل� � �ن � ��اط ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ال �ت �ظ �ل �م��ات
واي �ض��ا ال� �ق ��رار ال � � ��وزاري ي��ؤك��د ان
ت ��أج �ي ��ر ال �ق �س ��ائ ��م ب ��ال �ب ��اط ��ن ي�ت��م
سحبها فورا وفي احد التظلمات
ب�ي�ن ص ��اح ��ب ال �ق �س �ي �م��ة ان� ��ه وق��ع
ع� �ق ��د اس� �ت � �غ �ل�ال ول � �ي� ��س اي � �ج� ��ارا
وهذا املستقل يقوم بعملية الفرز
وال� �ت� �ج� �ه� �ي ��ز ل �ل �ص �ل �ب��وخ وت �ح��ت
م� �س ��ؤول� �ي ��ات ��ه وي� �ل� �ت ��زم ب� �ش ��روط
ال �ه �ي �ئ��ة وت � ��م ع � ��رض ع �ق��د ات �ف��اق
ب�ين صاحب القسيمة واملستفيد
املستقل للقسيمة وفي بنوده يتم
االستيراد باسم صاحب القسيمة
وه � � ��ذا ف� �ي ��ه ت ��دل� �ي ��س ع� �ل ��ى وزي� ��ر
املالية وه��ذا مثال حي للتضامن
ال�ح�ك��وم��ي ف�ه��ل ي�ع�ق��ل ه��ذا ات�ف��اق
تعمل ك��ل ش��يء وت��دف��ع لصاحب
القسيمة ثالثة آالف دينار شهريا
 36ال ��ف دي �ن��ار ف��ي ال�س�ن��ة مل�ج��رد
ان ال�ق�س�ي�م��ة ب��اس �م��ه ف��امل �ف��روض
س �ح��ب ه� ��ذه ال �ق �س �ي �م��ة وم�ن�ح�ه��ا
ألص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
ال��ذي يحتاجون ال��ى الدعم وليس
ربعك املتنفذين والوزير يوقع على
التظلم بالقبول شكال ومضمونا
وال� �ع� �ق ��د االخ� � ��ر اس �ت �ث �م��ار ول �ي��س
ات� �ف ��اق ��ا ب � ��أن ي ��دف ��ع امل �س �ت �ف �ي��د م��ن
القسيمة  3٫250ش�ه��ري��ا لصاحب
ال�ق�س�ي�م��ة وال �ت��وري��د اي �ض��ا ي�ك��ون
ب ��اس ��م ال �ق �س �ي �م��ة ل �ل �ت �ح��اي��ل ع�ل��ى
الجمارك.
ال � �خ � �ط ��ة ت � �ق � ��ول إن امل � �ش ��اري ��ع
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ه � ��ي االس � � � ��اس وان � ��ت
ي��ا وزي� ��ر ف�ض�ل��ت امل �ت �ن �ف��ذي��ن على
ال �ش �ب��اب وط� �ل ��ب ال� ��وزي� ��ر ب�ح�ص��ر
ال�ق�س��ائ��م م��ن الهيئة ف��ي القسائم
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت وه� �ن ��اك
طلبات متراكمة بأكثر م��ن 3000
ط �ل��ب وت�س�ت�غ��ل ع �ق��اري��ا ال�ق�س��ائ��م
ال�ت��ي ت��م توزيعها ل�لأس��ف وليس
ت � � �ج� � ��اري� � ��ا او دع� � � � ��م ألش� � �خ � ��اص
امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة ب��ال��رغ��م من
ان ه�ن��اك قسائم م�ه�ج��ورة ل��م يتم
تطبيق ال �ق��رار .واع �ت��رض ال��وزي��ر
ألن امل �س �ت �ج��وب خ ��رج ع��ن م�ح��ور
االس � � � �ت� � � �ج � � ��واب ب � � �ع� � ��رض ب �ع ��ض
ال �ق �س��ائ��م ل �ي��س م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ق�س��ائ��م
الصلبوخ.

هناك طلبات
متراكمة بأكثر من
 300بالرغم من
أن هناك قسائم
مهجورة لم يتم
تطبيق القرار
عليها

احمد القضيبي

وتابع القضيبي أن هناك قرار
ص� � � ��ادرا م� ��ن ال � � � � ��وزراء ي �ف �ي��د ب ��أن
ه� �ن ��اك م� �س ��اح ��ات ت��اب �ع��ة ألم �ل�اك
الدولة تم سحبها من عمل لجنة
االزال��ة تريد الهيئة تحويلها لها
ول�لاس��ف معالي ال��وزي��ر ل��م يهتم
بقرار مجلس ال��وزراء ففي فبراير
 2016ه � �ن� ��اك ق� � ��رر وزاري ل �ح��ل
مشكلة رحبة ووع��د ال��وزي��ر بحل
املشكلة خالل سنة ومنح اصحاب
االط � � ��ارات ق�س�ي�م��ة م ��ن امل �ف��روض
ان ت� �م� �ن ��ح ألص� � �ح � ��اب امل� �ش ��اري ��ع
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ل �ت �خ ��زي ��ن اط ��ارات� �ه ��م
وت��م مناقشة ه��ذا االم��ر ف��ي لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وب�ي�ن اع �ض��اء اللجنة
رف�ض�ه��م مل�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة بسبب
ك�ث��رة مخالفاتها وع��دم التزامها

الوزير ياسر أبل والوزيرة هند الصبيح

مبارك الحريص

وه ��ذا دل�ي��ل أن�ن��ا نطلب املصلحة
وتطبيق القانون.
 رئ � �ي� ��س ال� �ج� �ل� �س ��ة ب ��االن ��اب ��ةعبدالله التميمي :ت��رف��ع الجلسة
للصالة نصف ساعة.
اس �ت��ؤن �ف��ت ال �ج �ل �س��ة ب��رئ��اس��ة
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � ��رزوق
الغانم الساعة الواحدة والنصف.
 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ت �ق��دم �ن��اب � � ��االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب امل� � � ��اث� � � ��ل ام� � � ��ام
ح� � � �ض � � ��رات� � � �ك � � ��م م� � � � ��ن م � � �ح� � ��وري� � ��ن
وس ��أت� �ح ��دث ع ��ن امل� �ح ��ور ال �ث��ان��ي
ب� � �ش � ��أن ال � �ت � �ق� ��اع� ��س ع� � ��ن ت �ف �ع �ي��ل
ص � � � � �ن� � � � ��دوق رع� � � � ��اي� � � � ��ة وت � �ن � �م � �ي� ��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ف � �ن � �ش ��ر ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ف� � ��ي 2013
وص� ��ورت الئ�ح�ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة في

 2015/1/4ول��م ي�ت��م تطبيقه في
 2014ب�ح�ج��ة وج ��ود م�ش��اك��ل في
ت �ط �ب �ي��ق وال �ت �ع��دي��ل ع �ل �ي��ه اج ��رى
ف��ي ف�ب��راي��ر  2014وال�ت�ع��دي��ل ازال
س�ب��ب ت��أخ��ر ال� ��وزارة ع��ن التنفيذ
واتضح انه لو ما تم التعديل لتم
ت �ج �م �ي��د ال �ب �ن��ك ال �ص �ن��اع��ي ح�ت��ى
هذه اللحظة.
الالئحة التنفيذية تخرج بعد
ال� �ق ��ان ��ون ب �ف �ت��رة ب �س �ي �ط��ة ل�ك�ن�ه��ا
ص��درت في  2015/1/4وبعد هذا
التاريخ ال يوجد اي ع��ذر للوزير
في تطبيق القانون.
قاموا بتعيني هيكل الصندوق
م��ن رئ �ي��س ون��ائ��ب رئ �ي��س وم�ن��ذ
 2015/1/4ال�ش�ب��اب وض��ع ام��ال��ه
في الله وفي هذا القانون وعندما

ص � ��درت ال�ل�ائ �ح��ة ك ��ان ��ت ت �ت��وال��ى
تصريحات م�س��ؤول��ي الصندوق
ب ��ال� �ص� �ح ��اف ��ة وي� �ع� �ط ��ى ال �ش� �ب ��اب
ت� � �ح � ��ذي � ��رات م� ��ؤق � �ت� ��ة وال � �ش � �ب� ��اب
يقولون ل��و ل��م يتعهدوا لنا لكنا
ب �ح �ث �ن��ا ع ��ن ب � ��اب رزق اخ � ��ر ف�ه��م
اضروا الشباب واسرهم.
امل��ادة  51من الدستور السلطة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ي � �ت� ��واله� ��ا االم � �ي� ��ر
وم� �ج� �ل ��س االم � � ��ة ف �ن �ح��ن اح� ��رص
الناس على تطبيق القانون معنى
ذل� ��ك ان االم� �ي ��ر ي �ت��ول��ى ال�س�ل�ط��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وي �ش��ارك التشريعية
ف��ي اص� ��دار ال �ق��وان�ي�ن .ول �ك��ن بعد
ص��دور ال�ق��ان��ون نحن مسؤولون
ع ��ن س�ل�ام��ة ت�ط�ب�ي�ق��ه ول �ك �ن��ه بعد
سنة ونصف لم يطبق نهائيا.
امل � � �س� � ��ؤول � � �ي� � ��ة م � �ش� � �ت � ��رك � ��ة ف ��ي
اص ��دار التشريعات لكن السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م ��رص ��ودة ف��ي تنفيذ
ال� �ق ��ان ��ون واي � �ق� ��اف ال � � � ��وزراء ع�ن��د
م� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ات� � �ه � ��م ن � � � � � ��واب االم� � � ��ة
ح��ري�ص��ون ع�ل��ى تطبيق ال�ق��ان��ون
وتنفيذها ول��و تم تطبيق قانون
بالخطأ اف�ض��ل م��ن ع��دم تطبيقه
الن الخطأ وارد في كل عمل.
وال ��وزي ��ر ت �ق��اع��س ع ��ن تطبيق
ق� ��ان� ��ون امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة وع� � �ق � ��دن � ��ا ج �ل �س��ة
مل�ح��اس�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى تأخير
ال � � �ل� � ��وائ� � ��ح ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي ��ة وص� � ��در
ع� ��ن ذل � ��ك اص� � � ��دار الئ� �ح ��ة ق ��ان ��ون
مكافحة الفساد بغض النظر عن
دستوريته من عدمها.
وب� �ع ��د ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة وج ��دت ��ا
م�ب��ررا ب��اص��دار ال�ق��وان�ين واص��دار
اللوائح التنفيذية.

التتمة ص09

لجنة الميزانيات
رفضت ميزانية
هيئة أمالك
الدولة بسبب كثرة
مخالفاتها
وعدم التزامها
وهذا دليل أننا
نطلب المصلحة
وتطبيق القانون
تطبيق القانون
لم يستغرق سوى
 3ساعات فقط
بعد أن قدمنا
االستجواب
الشباب كانوا
يسألونهم عن
مقر الصندوق
وال يعطونهم
إجابات واضحة
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الحريص :صندوق المشروعات لم يطبق
بعد مرور سنة ونصف على صدور الالئحة
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الوزير يقول إن
الصندوق مول
 40مشروعا منذ
انطالقه لكن إلى
هذه اللحظة لم
يمول شيئا

عادل الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة

تتمة المنشور ص08
ال �ق��ان��ون ه ��ذا ل��ه ف��وائ��د كثيرة
ل� � �ك � ��ن ل � � ��ن ن � �ت � �ح � �م ��ل م � �س ��ؤول � �ي ��ة
تقصير وزي��ر او اكثر في تطبيق
القوانني كقوانني العمالة املنزلية
وال �ت��أم�ين ال �ص �ح��ي للمتقاعدين
وال��وزي��ر ت�ق��اع��س اك�ث��ر م��ن ال�ل�ازم
ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون امل �ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة مل ��دة سنة
ونصف والتطبيق بعد ان قدمنا
االستجواب لم يستغرق س��وى 3
ساعات فقط.
امل � ��ادة  20م��ن ال��دس �ت��ور ت��ؤك��د
اهمية مثل هذه املشاريع وهدفها
رف ��ع م �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ة وتحقيق
ال � � ��رخ � � ��اء ل � �ل � �م� ��واط � �ن �ي�ن وال� � �ل � ��وم
ع �ل��ى ال ��وزي ��ر م ��ن ت ��اري ��خ ص ��دور
الالئحة التنفيذية والوزير جعل
ال � �ص � �ن� ��دوق م �ع �ي �ق��ا ل �ط �م��وح��ات
واحالم الشباب.
ال � �ص � �ن� ��دوق رأس � �م� ��ال� ��ه م �ل �ي��ار
دينار واستكمل اسباب التنفيذ.
ال� �ك ��وي ��ت ت �ح �ت��اج ال � ��ى ت�ن�ظ�ي��م
ت �ش��ري �ع��ي وه � ��و م� �ت ��اح ل �ك��ن ات��ى
الوزير وعرقل كل هذا.
ال � �ش � �ب� ��اب ك � ��ان � ��وا ي �س��أل��ون �ه��م
ع��ن م�ق��ر ال �ص �ن��دوق ال يعطونهم
اجابات واضحة.
وع��رض تصريح اللوغاني في
جريدة االنباء يقول فيه صندوق
امل �ش��روع��ات ي �ب��دأ ال�ت�م��وي��ل خ�لال
اس� �ب ��وع وذل � ��ك ف ��ي 2015/5/25
واليوم نحن في  2016/4/12ولم
يتم اي شيء.
وب � �ع� ��د ه � � ��ذا ال� �ت� �ص ��ري ��ح وف ��ي
 2016/1/28اي ب� �ع ��د  7اش �ه��ر
الوزير يقول ان الصندوق ّ
مول 40
م�ش��روع��ا م�ن��ذ ان�ط�لاق��ه وه��و ال��ى
هذه اللحظة لم يمول شيئا.

متابعة نيابية ملحاور االستجواب

تصريح الوزير اعطى الشباب
دف� �ع ��ة وذه � ��ب ال �ش �ب ��اب ل �ه��م ول��م
يجدوا شيئا فهم يريدون توقيع
العقد فقط وتزويدهم بقرض من
خ�ل�ال ال �ص �ن��دوق ل�ك��ن امل�س��ؤول�ين
ماطلوهم من  2016/1/28الى بعد
شهر خرج رئيس الصندوق وقال
«ب� ��دء ال �ص��رف ل �ـ  59م� �ب ��ادرا بعد
حصولهم على املوافقات لتمويل
مصروفاتهم وال��ى اآلن لم يحدث
ول��م ي�ص��رف شيئا معنى ذل��ك ان
ه�ن��اك تضليال وت��زوي��را وال��وزي��ر
ورئ �ي��س ال �ص �ن��دوق م��اش�ي�ين في
غيهم.
وعرض تقريرا آخر في جريدة
االن �ب��اء ب�ع�ن��وان اآلالف ينتظرون
ه � ��ل ي �ع �م ��ل ص� � �ن � ��دوق امل� �ش ��اري ��ع

النائبان سعود الحريجي وفيصل الكندري

الصغيرة في .2016
وع �ن��دم��ا أدخ� �ل ��وا ال �ش �ب��اب في
دورات لتدريبهم قاموا باختيار
ش��رك��ة اردن �ي��ة ت��درب �ه��م وتثقفهم
مل� � ��دة ش� �ه ��ري ��ن وع� �ن ��دم ��ا ت�ن�ت�ه��ي
ال � � � � � � ��دورات ف � ��ي ش � �ه� ��ر  12واالن
ن�ح��ن ف��ي ش�ه��ر  4ل��م ي�ت��م ال�ص��رف
ب ��ال �ط ��ري �ق ��ة ال � �ت ��ي ي� �ن ��ص ع�ل�ي�ه��ا
القانون.
وغ��ادر ال��دورة  40شابا عندما
وجدوا التنظير وقالوا لهم ان من
ل��م ي�ن�ت�ظ��م ف��ي ال � ��دورة ي �ح��رم من
الصرف والتمويل وك��ان الشباب
يتعلقون ببارقة أمل.
نعذرهم نعم في اعطاء الدورات
وم ��ن ث ��م ال �ت �م��وي��ل ل �ك��ن ال � ��دورات
اس�ت�م��رت الش�ه��ر وب�ع��ده��ا ل��م يتم

ال �ص��رف ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ي�ت�ع��ذر
بنقص االراض��ي اذا مل��اذا االع�لان
من االساس وارض ميناء عبدالله
شفيها شنو عمل فيها ويفترض
وزي��ر ال�ت�ج��ارة يقوم ب��دور توفير
االراضي.
ال أح� ��د ي �ق �ت �ن��ع ب� �ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق
القانون ومجلس االمة يراقب ذلك
وهناك استجواب لكل من يتأخر
بتطبيق ال�ق��وان�ين واالن ال يمكن
ان ن �ع��ذر ال ��وزي ��ر وال �ت �ط �ب �ي��ق تم
بعد املساءلة واملصاريف االدارية
للصندوق تعدت  814ال��ف دينار
واع �ض ��اء م�ج�ل��س ادارة اك �ث��ر من
سنة ونص يتلقون مكافآتهم وال
يعملون والشباب وضعوا أملهم
بهذا املشروع.

وهناك انتقادات توجه بسبب
ال � �ت� ��أخ� ��ر ف � ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن
وت ��أخ� �ي ��ر ال � �ل� ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة،
وه�ن��اك تأخير حتى بعد ص��دور
اللوائح التنفيذية وهل يعقل بعد
تعطيل سنة ونصف السنة وبعد
ت�ق��دي��م االس �ت �ج��واب ت��م االت �ص��ال
على الشباب بعد  3ساعات فقط
وت��وق�ي�ع�ه��م ع�ل��ى اق� ��رار ب �ج��زء من
امل �ب �ل��غ وه� ��ل ي �ع �ق��ل ان يستشهد
الوزير االن بهذه الخطوات وهذا
يعني حماية شخص الوزير فقط
وهناك مليارات من ام��وال الدولة
ل��دع��م ال�ش�ب��اب وه��ل يعقل أن يتم
ت��وق �ي��ع ال �ش �ب��اب ع �ل��ى اق � ��رار دي��ن
وتعهد بالسداد باالقساط شباب
كويتي ي��ري��د العمل يتم توقيعه
على اق��رار دين ودفع اقساط دون
املماطلة والتأخير واذا تأخر عن
ال� �س ��داد ي �ح��ل ع�ل�ي��ه امل �ب �ل��غ ك��ام�لا
دون ان� � � � ��ذار؟ ه� ��ل ي �ع �ق��ل ان ي�ت��م
ال�ت�ع��ام��ل ب�ه��ذه ال�ف��وق�ي��ة وق��وان�ين
الكويت رحيمة وت��راع��ي الشباب
واملواطنني وتم التعزيز بالشباب
وه � � ��ل ي� �ع� �ق ��ل ص� �ب� �غ ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة
خرجت من جهة حكومية للشباب
امل � �ب� ��ادر وه� ��ل ي �ع �ق��ل ه� ��ذا ال�خ�ط��أ
ال �ف��ادح وخ �ط��وات وزارة الشباب
تدمر الشباب وال تنمي مواهبهم
وكثير م��ن الجهات الحكومية ال
تطلب الصيغة التنفيذية.
والنوايا ليست سليمة والوزير
ال ي �ع ��رف ي �ط �ب��ق ال� �ق ��ان ��ون وه ��ذا
ال�ت �ح��رك ب��االس �ت �ج��واب ب�ين س��وء
تطبيق القانون ومرمطة الشباب
ونواب االمة مع الشباب والتنفيذ
خ�ل��ال ث�ل��اث س ��اع ��ات ه ��و ام� ��ر ال

التتمة ص10

هناك استجوابات
لكل من يتأخر في
تطبيق القانون
واآلن ال يمكن أن
نعذر الوزير
هناك مليارا دينار
لدعم الشباب فهل
يعقل توقيعهم
على إقرارين
وتعهد بالسداد
لألقساط؟
استجواب العلي
بسبب سوء تطبيق
القانون ومرمطة
الشباب
عيال الكويت
تعرضوا لظلم
وأثق في أنكم
لن تقصروا معهم

10

مضبطة
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العلي :استجوابي أطلقته نيران صديقة
وهدفه تسريع اإلجراءات وقانونيتها
تتمة المنشور ص09
يمكن ان نقبل ب��ه وح�ت��ى االن لم
يتم الصرف للشباب.
وخ �ي��ر ال�ك��وي��ت ي�ص��ل للجميع
وعند عيال الكويت يتم توقيعهم
ع� �ل ��ى ص� �ي� �غ ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ون �ح ��ن
ي�ه�م�ن��ا ال �ش �ب��اب ول��دي �ن��ا االخ�ل�اق
وامل� �ث ��ل ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل وه� �ن ��اك ام��ر
م �ب �ي��ت ل �ل �ص �ن��دوق مل � ��اذا ت�ع�ط��ون
الشباب حقوقهم والشباب يفيد
ن�ف�س��ه وي�ف�ي��د ال �ك��وي��ت وال�ش�ب��اب
اب�ن��اء الشعب الكويتي ويفترض
ي��ا وزي� ��ر ت �ق��ص ال �ح��ق م��ن نفسك
واي� � � � ��ن ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � �ق � ��ان � ��ون ع �ل��ى
الجميع وهناك من يحاول افشال
هذا املشروع.
وامل� � ��ؤت � � �م� � ��ر وم � � � ��ا ح� � �ص � ��ل ف��ي
ال � �ش � �ي ��رات ��ون وت� � ��م دف� � ��ع ع� �ش ��رات
االالف وه � ��ذا امل � �ش� ��روع ل�ل�ش�ب��اب
وي �ت �ح ��دث ع �ن �ه��م وال أح� ��د ي�ق�ب��ل
ال � �ت � �س ��وي ��ف وامل � �م� ��اط � �ل� ��ة وس � ��وء
املعاملة والوزير سبب رئيسي في
تعطيل القانون وال أح��د يقبل ان
يحصل ما حصل في املشروعات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ويفترض
ال�ش�ب��اب يسلمون مخصصاتهم
وهل يعقل توقيع هذا القرار؟
وم ��ادة  28م��ن ال�ق��ان��ون توضح
اعمالكم والشباب يريدون قرضا
تنمويا وال � ��وزراء م�س��ؤول��ون عن
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وه � �ن� ��اك ام� ��ور
دس�ت��وري��ة واض�ح��ة ونحن نراقب
ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ى س�ل�ام ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ق.
ي �ج��ب ان ي �ت��م ت �ط �ب �ي��ق ال �ق��وان�ي�ن
الصادرة عن املجلس باسرع وقت
كل اسبوع يخرج مسؤول يصرح
اين ضمائر الناس.
ال� � �ش� � �ب � ��اب ي� � �ف� � �ي � ��دون ال� � ��دول� � ��ة
ويستفيدون لكن الوزير همه فقط
يريد ارجاع الـ  50آلف على الوزير
ارج � ��اع االق � � ��رارات ك��ل م��ا يهمني
االق��رار ان يكون بصيغة تنفيذية
ولو سحبت االقرارات اليوم اجعل
م��وظ�ف��ا ي� ��داوم ل�ل�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
وي � �ص� ��ل االق � � � � � ��رارات ان� � ��ت ت �خ��اف
الله ونسمع عنك كل خير لكن ال
تتمادى في هذا الخطأ.
وج� � ��ود م �ث ��ل ه � ��ذا ال � ��وزي� ��ر ف��ي
ص� � � �ن � � ��دوق امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات م �ن �ف��ر
للشباب ولن يحقق طموحاتهم.
اث �ب��ت ان م�ص��اري��ف ال�ص�ن��دوق
للصالح العام ومن صالح الشباب
وال تفتح مجاال ملصاريفك.
أن� � � ��ا ن� �ق� �ل ��ت م� � ��ا وص � �ل � �ن� ��ي م��ن
م� �ع� �ل ��وم ��ات ال � � ��ى ن� � � ��واب م �ج �ل��س
االم��ة ه��ذا املجلس ال��ذي يتعرض
مل��ا يتعرض ل��ه يفترض ان يكون
م��وق��ف ال� �ن ��واب ان� �ص ��اف ل�ش�ب��اب
االم��ة واال نكون مشاركني الوزير

د .يوسف العلي متحدثا من على منصة االستجواب

في تقاعسه اناشدكم ان تعيشوا
مشاكل الشباب التي حدثت منذ
 3سنوات وحتى بعد توقيع هذا
االق� � ��رار ع �ي��ال ال �ك��وي��ت ت �ع��رض��وا
لظلم من ادارة بلدهم السيئة التي
ال ت�ط�ب��ق ال �ق��ان��ون واث ��ق ان �ك��م لن
تقصروا مع الشباب ورأفة بهم لم
ن��رض أن نستخدم بعض االم��ور
ف ��ي اث� �ب ��ات ح �ج �ت �ن��ا ه� ��ذا ال ��وزي ��ر
أخ �ط��أ ف��ي ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
وع�ل�ي�ن��ا ان ن �م��ارس صالحياتنا
وف� ��ق ال �ق �س��م ال � ��ذي ادي � �ن� ��اه .ه��ذه
القضة تعاني منها أسر كثيرة.
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي� � � � � ��ر ال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة
د.يوسف العلي:
ل� ��ن ات � �ح� ��دث ع� ��ن االس� �ت� �ج ��واب
ب��اع �ت �ب��اره ح �ق��ا ل �ن��واب االم� ��ة الن
احترام هذا الحق والوعي به امر
محسوم ورغ��م م��ا يحيط املحور

النائبان طالل الجالل ود .محمد الحويلة

االول من القياس ورغم ما يشوب
االم��ر الثاني من شبهة دستورية
فقد شعرت أال أتعلل بهذا أو ذاك.
وق �ب��ل م�ن��اق�ش�ت��ي االس �ت �ج��واب
ارج ��و ال��وق��وف م�ع��ي ف��ي حقائق
عدة:
اس� � �ت� � �ج � ��واب وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ق� ��د اط �ل �ق �ت ��ه ن� �ي ��ران
ص� ��دي � �ق� ��ة ف � �ق� ��د ع � ��رف � ��ت ال � �ن ��ائ ��ب
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي م � �ن� ��ذ ف� � �ت � ��رة ل �ي �س��ت
بسيطة عرفته عضوا في الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة وه� ��دف� ��ه ه��و
التأكيد على قانونية االجراءات.
ام ��ا ال �ع �ض��و م �ب ��ارك ال�ح��ري��ص
لم اتشرف بمعرفته قبل دخولي
ق ��اع ��ة ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �س ��ال ��م واع � ��رف
ان ه ��دف ��ه ه ��و ت �س��ري��ع اج � � ��راءات
الصندوق.
ورغ��م التسليم املطلق ف��ي حق
ال �ن��واب ف��ي االس�ت�ج��واب ول�ك��ن لم

ات ��وق ��ع ال� �ف ��رق ال �ك �ب �ي��ر ب�ي�ن ع�ق��ود
قسائم الصلبوخ وعقود تأجيرها
والقسائم الصناعية.
ومبارك الحريص رجل القانون
الذي يعرف الفرق بني املسؤولية
التنفيذية وغيرها.
ال �ن��ائ��ب ال �ح��ري��ص ط �ل��ب م�ن��ي
ان�ه��اء خ��دم��ات وتخفيض روات��ب
واخ � �ط� ��ر ال� �ب� �ي� �ئ ��ات ه� ��ي اح �ت �ك��ار
الصواب وبعد ذلك اعرض ما جاء
في االستجواب.
اس� � � � ��اس س� �ل� �ط ��ة ال � � ��وزي � � ��ر ف��ي
الهيئة العامة للصناعة فيتولى
ك ��ل وزي� ��ر االش� � ��راف ع �ل��ى وزارت� ��ه
وي��رس��م ات�ج��اه��ات ال ��وزارة اي انه
ه� ��و امل � �س� ��ؤول ع �ن �ه��ا ام� � ��ام س�م��و
األمير وأمام مجلس االمة وتشمل
سلطته االش � ��راف وال��رق��اب��ة على
الوزارة.
ال� ��دس � �ت� ��ور ج� �ع ��ل م � ��ن اش� � ��راف
ال � ��وزي � ��ر م� �ب ��دأ دس � �ت ��وري ��ا وج� ��اء
قانون  56لسنة  1996بالنص على
اشراف الوزير على هيئة الصناعة
ك �م��ا ح � ��دد امل� ��رس� ��وم 1992/116
لتحديد االختصاصات واش��راف
الوزير على الهيئة العامة يتطلب
تنفيذ السياسات ال�ت��ي يرسمها
الوزير.
وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ه� ��و م� ��ن ك�ل��ف
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب ��ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
قسائم الصلبوخ واه��داف الهيئة
ال� ��ى ت �ن �م �ي��ة ال �ن �ش ��اط ال �ص �ن��اع��ي
ف��ي ال �ب�لاد وت�ش�ج�ي��ع ال�ص�ن��اع��ات
امل� �ح� �ل� �ي ��ة وه� � ��ي اه� � � � ��داف ت �ت �ع �ل��ق
بالعمل الصناعي اال انه مع مرور
السنوات تم تكليف الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ب ��أع� �م ��ال ع � ��دة ل�ي�س��ت
صناعية بل تجارية.
وم��ن ذل��ك ق��رار مجلس ال��وزارة
ب��اس �ت �خ��راج امل� � ��واد امل �ق �ع �ي��ة واذا

ت��وق �ف �ن��ا ع �ن��د م ��وض ��وع ال �ن �ش��اط
املقلص فان قرار مجلس ا لوزراء
اقتصر فقط على استخراج املواد
املقلصة كالصلبوخ والرمل وهذا
نشاط صناعي بحت.
ومن باب املناسبة والن الهيئة
ت �خ �ض��ع ل ��رق ��اب ��ة وزي� � ��ر ال �ت �ج��ارة
ف �ق��د ت��م ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا ب��رق��اب��ة ق�س��ائ��م
الصلبوخ.
وه � �ن� ��اك ن � �ش ��اط ص� �ن ��اع ��ي ه��و
م ��ن ص�م�ي��م ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة وه �ن��اك
اع �م��ال اخ� ��رى ت �ج��اري��ة ل �ك��ن كلف
ب �ه��ا ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة واس �ت �ط��اع
اش � � � � ��راف ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ع � �ل� ��ى ق �س ��ائ ��م
الصلبوخ كان بتكليف من الوزير
وال�ت�ك�ل�ي��ف ب � ��ادارة ه ��ذه ال�ق�س��ائ��م
م�م��اث��ل ل�ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س ال� ��وزراء
باستخراج املواد املقلعية.
وق��د ص ��درت  3ق� ��رارات وزاري ��ة
م ��ن وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ل�ت�ن�ظ�ي��م ه��ذا
املوضوع.
واف � ��ادت � � �ن � ��ا ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ص� �ن ��اع ��ة
ب �م��ذك��رة ل ��دراس ��ة ه� ��ذا امل��وض��وع
واج � � ��اب � � ��ت ال� � �ف� � �ت � ��وى ان ن� �ش ��اط
السكراب هو عبارة عن شراء مواد
ال �س �ك��راب ث ��م ب�ي�ع�ه��ا م� ��رة اخ ��رى
وب��ال �ت��ال��ي ق �س��ائ��م ت �ج��اري��ة وك��ل
ه��ذا ل�ي��س م��ن صميم ع�م��ل هيئة
الصناعة ولكن كلفها بالقيام بها
وزير التجارة.
ع � �ن� ��دم� ��ا ت� �س� �ل� �م ��ت ال� �ح� �ق� �ي� �ب ��ة
ال� ��وزاري� ��ة وب � ��دأت ال �ت �ظ �ل �م��ات في
م��وض��وع الصلبوخ انتهينا الى
اصدار القرار  2015/54ملا وجدناه
من مشاكل ادارية.
ولو رجعنا الى القرار  87لسنة
 1992ال� ��ذي ج ��اء ف��ي م��رح �ل��ة من
املراحل عندما بدأ املجلس االعلى
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال � �ت � �ح ��رك ف � ��ي م ��وض ��وع
ال �ص �ل �ب��وخ وأوق� �ف� �ن ��ا ال �ص �ل �ب��وخ
واس �ت��وردن��اه م��ن خ ��ارج ال�ك��وي��ت
ع� �ل ��ى ش� � ��رط ان ي � �ك� ��ون رأس � �م� ��ال
ال �ش��رك��ة  500أل� ��ف دي� �ن ��ار وح ��دد
كمية الصلبوخ امل��راد استيرادها
 200ألف متر مكعب سنويا.
وع� �ن ��دم ��ا وج� ��دن� ��ا م �ش �ك �ل��ة ف��ي
ن� �ش ��اط ت� �خ ��زي ��ن ال� �ص� �ل� �ب ��وخ وان
ك��ل امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي س�ل��ة واح��دة
ف �ص��اح��ب امل �ص �ن��ع ق ��د ال ي�ح�ت��اج
إال إل� ��ى  50-40ال� ��ف م �ت��ر م�ك�ع��ب
ف��ي السنة ف�م��اذا يفعل ف��ي ال �ـ150
الباقية وبالتالي لكي يوفر عليه
التكلفة فسهلنا عليه قيمة تخزين
ال�ص�ل�ب��وخ واع �ط �ي �ن��اه  5000متر
مكعب واذا لم يلتزم بها نحاسبة
وب��ال�ت��ال��ي سهلنا امل��وض��وع عند
تقسيم ال �ف �ئ��ات ح�ت��ى م��ن يتاجر
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رغم ما يحيط
بالمحور األول من
التباس وما يشوب
الثاني من شبهة
دستورية فلن
أتعلل بهذا أو ذاك
لم أتوقع أن
يقدم لي القضيبي
استجوابا فهو
يعرف الفرق
الكبير بين عقود
الصلبوخ وتأجيرها
والقسائم
الصناعية
الحريص طلب مني
إنهاء خدمات
وتخفيض رواتب
وأخطر البيئات هي
احتكار الصواب
لجنة التخصيص
قررت سحب
القسائم من 6
شركات لعدم
التزامها بالكمية
المحددة
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وزير التجارة :تعاملت مع القسائم وفق
المبادئ القانونية ولم أميز بين التظلمات
تتمة المنشور ص10
مل� ��اذا ن�ل��زم��ه ب��اس �ت �ي��راد  200ال��ف
متر مكعب؟ ومل��اذا امنع شخصا
من العمل في حدود الـ  50ألفا؟
ووج��دن��ا ان املشكلة تكمن في
ال �ك �م �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ال�ش�خ��ص
وال � � � �ـ 200ال� ��ف م �ت��ر م �ك �ع��ب ك��ان��ت
ال � � �س � � �ب� � ��ب ف� � � ��ي س � � �ح� � ��ب ق � �س� ��ائ� ��م
الصلبوخ وعندما عالجنا املسألة
من اختصاصنا التي كانت قائمة
منذ .2005
وعندما اعدنا تنظيم املوضوع
ل�ف��ت ن�ظ��رن��ا ان ��ه ت��م ال��رك��ون فيها
الى لجنة التخصيص تخصيص
ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة وب�ل�غ�ن��اه��ا
باستالم قسائم تخزين الصلبوخ
وق� �ل� �ن ��ا ان ال �ن �ت �ي �ج ��ة ت� �ن� �ظ ��ر ف��ي
امل�خ��ال�ف��ات وت �ق��رر ال�س�ح��ب ونحل
ال �ن��زاع والن ه��ذا ال�ن�ش��اط ت�ج��اري
فبالتالي صارت املسألة من االلف
ال ��ى ال �ي��اء ف��ي ل�ج�ن��ة التخصيص
ف� �ك ��ان ال ب� ��د م� ��ن ال� �ت� �ص ��دي ل �ه��ذه
املشكلة الرئيسية وراعينا الرجوع
ال��ى االص��ل وه��و العمل املؤسسي
ال � �س � �ل � �ي ��م وه� � � ��و ع� � � ��دم وض� � � ��ع ك��ل
الصالحيات في لجنة واحدة ومن
ي�ت�خ��ذ ال �ق ��رار ه��و م�ج�ل��س االدارة
ف � ��اذا وج � ��دت ان ه �ن��اك م�خ��ال�ف��ات
ي � �ت ��رت ��ب ع� �ل� �ي� �ه ��ا ج � � � ��زاء ال �س �ح��ب
ف �ت��رج��ع ال ��ى م�ج�ل��س االدارة واذا
رك�ن��ا ال��ى التظلمات احلناها الى
لجنة التظلمات.
ن�ت�ف��ق ع�ل��ى ان امل�س��أل��ة ه��ي من
اختصاص ال��وزي��ر واالم ��ور كلها
قانونية وفق قانون االداري وانا
ص��اح��ب ال� �ق ��رار وال� �ق ��رار م�ن��اس��ب
ل�ج�ن��ة ال�ت�خ�ص�ي��ص ق ��ررت سحب
ال�ق�س��ائ��م م��ن  6ش��رك��ات اس�ت�ن��ادا
ال ��ى ع ��دم االل� �ت ��زام ب�ك�م�ي��ة ال��وزي��ر
امل �ح��ددة ب �ق��رار ال��وزي��ر وه��ي 200
أل� ��ف م �ت��ر م �ك �ع��ب وع � ��دم ت�ح�ق�ي��ق
املستثمر الكمية املحددة في القرار
وتقدمت الشركات بتظلمات الى
م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة وأح��ال �ه��ا ال��ى
ل�ج�ن��ة ال�ت�خ�ص�ي��ص وان �ت �ه��ت ال��ى
رفض هذه التظلمات لعدم التزام
ب �ك �م �ي��ة ال �ص �ل �ب��وخ وق� ��د ت��دخ�ل��ت
بقرار وزاري ملعالجة املشكلة من
الناحية الواقعية.
انا كوزير مكلف بوزارة التجارة
رأي � ��ت م �س��ائ��ل ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ك�ث�ي��رة
ورأي� � ��ت اث� ��ر ال��رب �ك��ة ع �ل��ى ق�س��ائ��م
ال�ص�ل�ب��وخ ع�ل��ى س ��وق الصلبوخ
واردت تالفي اي ه��ذه في السوق
ف ��ال� �ي ��وم ال �ق �س��ائ��م م� ��وج� ��ودة ف��ي
الشعيبة وهناك محطات كهرباء
وت � �ح � �ت� ��اج ك � �م � �ي� ��ات م � �ه� ��ول� ��ة م��ن
ال�ص�ل�ب��وخ واع �ي��د تنظيم املسألة
واس � � �ت� � ��درك امل� �س ��أل ��ة ق� �ب ��ل وق� ��وع

لم نرفض أي
مشروع قدم
رسميا لصندوق
المشروعات ولم
يتم تقديم أي
تظلم رسمي له
لدينا  40مشروعا
في طور الدراسة
وقيمة التمويل
 2٫950مليون دينار

متابعة حكومية

املشاكل ام أتالفى املشاكل حتى ال
تكون هناك اشكالية في السوق.
فهل هناك حاجة حقيقية ملثل
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ق �س��ائ��م؟! ق��ال��وا
هناك حاجة وقلت لهم اي واح��د
يحتاج اع�ط��وه هناك مليون متر
ف��ي النويصيب وم�ل�ي��ون متر في
الساملي.
وامل �ت �ن �ف��ذي��ن ح�س�ب�م��ا اس�م��اه��م
االخ امل � �س � �ت � �ج � ��وب ل � � ��م اع� �ط� �ه ��م
ال�ق�س��ائ��م ب��ل ان ��ا ن �ظ��رت تظلمات
ومل� � � ��اذا ال �ت �ع �س��ف م� ��ع امل �س �ت �ث �م��ر
وق�ب��ول التظلمات بسبب مشكلة
ن � �ع� ��ال � �ج � �ه� ��ا وك� � � ��ذل� � � ��ك س� �ت� �ع� �م ��ل
ب��ال�س�ك��راب وال�ق�س��ائ��م الصناعية
وان� ��ا ت�ع��ام�ل��ت م��ع ال �ق �س��ائ��م وف��ق
امل � �ب� ��ادئ ال �ق��ان��ون �ي��ة امل � �ق� ��ررة ف��ي
ال �ق��ان��ون ال�ك��وي�ت��ي ول ��م ام �ي��ز بني
التظلمات.
والقرار يطبق من وقت صدوره
ول � �ي ��س ب ��أث ��ر رج � �ع ��ي وم� � ��ن ق�ب��ل

جانب من جلسة أمس

ت �ظ �ل �م��ات �ه��م دون ت �م �ي��ز ام��ام �ه��م
والعقود وقف النظام الجديدة.
امل � �ح� ��ور ال� �ث ��ان ��ي :امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة واملتوسعة
ي� �ص ��ب امل� � �ح � ��ور ال � �ث� ��ان� ��ي ع �ل��ى
ال � �ت � �ق� ��اع� ��س وم � � ��ن ث �ل��اث � ��ة اع � � ��وام
ل � ��م ي� � �ح � ��دث ش � � ��يء ب ��ال� �ص� �ن ��دوق
وي� �ف� �ت ��رض أن ال� �ص� �ن ��دوق ي �ق��وم
ب� ��دوره ووض� ��ع ال �ص �ن��دوق ك ��أداة
تمويل هو امر غير مقبول وهناك
اه��داف يقوم بها الصندوق وهي
 8أه � ��داف ل �ل �ص �ن��دوق وال �ت �م��وي��ل
دور البنك الصناعي والصندوق
ب � �ح� ��اج� ��ة ل � �ف � �ت� ��رة ول� �ل� �ت ��أس� �ي ��س
وامل �ف��روض ص ��دور الئ�ح��ة اداري ��ة
ي� ��واف� ��ق ع �ل �ي �ه��ا دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية وال��دورة بالتعيني نحتاج
وق �ت��ا وق��د ب ��دأت ه��ذه ال� ��دورة في
م��اي��و  2015وم �ن��ذ ب ��داي ��ة عملي
ب��دأت خ��ارط��ة ط��ري��ق حتى نهاية
ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة واط �ل �ق �ن��ا اع �م��ال

ال� �ص� �ن ��دوق رس �م �ي��ا ف ��ي اك �ت��وب��ر
وهناك انجازات حققها الصندوق
بداية من وضع اللوائح والالئحة
التنظيمية وقرار مجلس املبادرة
باملشروعات الصغيرة وتم توقيع
 11م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع م��ؤس�س��ات
ك��وي �ت �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال �ب �ن��وك
امل�ح�ل�ي��ة وت �ق��دي��م خ��دم��ات مهنية
وكذلك في مجال التدريب هو أهم
عنصر حتى في اي مجال وبدون
ال�ت��دري��ب ال يستطيع االن�س��ان ان
ي�ع�م��ل وح �ف��ل ال �ت �خ��ري��ج ك ��ان في
مسرح غرفة التجارة والصناعة
وم � � � ��ن ي� � ��دخ� � ��ل ال� � � � � � � ��دورة ي �ت �ع �ل��م
ويستفيد وال�ص�ن��دوق ع�ب��ارة عن
جهاز متكامل والصندوق يتبنى
ال �ش �ب��اب وه ��و ج �ه��از م �ت �ك��ام��ل ال
يمكن ان نصفه بمحفظة تمويل
ول� � ��ن ت � �ك ��رر ال � �ت � �ج� ��ارب ال �س��اب �ق��ة
وه� ��ذا ب��رن��ام��ج ت��دري �ب��ي ول�ي�س��ت
محاضرات وهناك  140مشاركا في

البرامج التدريبية وه�ن��اك موقع
ن��وي��ت وه ��و ع �ب��ارة ع��ن دي��وان �ي��ة
الكترونية لتبادل الخبرات وكذلك
تم عقد مطالبات وحضر املنتدى
ال�ع��دي��د م��ن الشخصيات ال�ب��ارزة
وه� ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ن �ص��ة ل �ت �ب��ادل
الخبرات والفعالية املثالية كانت
ل�ج�م��ع خ �ب��راء اق�ل�ي�م�ي�ين وت�ه��دف
ال ��ى ان ص��اح��ب امل �ب ��ادرة يستمع
الى صاحب الخبرة ويناقشة في
كيفية اكتساب الخبرة وفي مجال
الفعاليات فعالية امل��رأة الكويتية
ف� � ��ي دع� � � ��م االق� � �ت� � �ص � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
وال � �ت � �م� ��وي� ��ل ت � ��م اع� � � � ��داد م� �س ��ودة
ال �ع �ق��د ال �ن �م��وذج��ي وم��راج �ع �ت �ه��ا
م � ��ن ادارة ال � �ف � �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع
لتمويل املستفيدين م��ن خدمات
الصندوق ال��ذي يعاني من نقص
في االفراد العاملني فيه وبانتهاء
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015بلغ
عدد املشروعات املمولة اقتراضا
 59م�ش��روع��ا ف��ي انشطة مختلفة
وامل �ت��وق��ع اس�ت�ي�ع��اب�ه��ا ل �ع��دد 125
م��وظ�ف��ا ك��وي�ت�ي��ا وق�ي�م��ة التمويل
مليونني و 950ال��ف د.ك مختلفة
النشاطات واالن لدينا  40مشروع
ف��ي ط��ور ال ��دراس ��ة ،علما ب��ان��ه لم
ي��رف��ض اي م�ش��روع ت�ق��دم رسميا
ل �ل �ص �ن��دوق ول � ��م ي �ت��م ت �ق��دي��م اي
ت �ظ �ل��م رس� �م ��ي ل �ل �ص �ن ��دوق ب �ه��ذا
ال �خ �ص��وص واالن ه �ن��اك ت��وج��ب
ت �م��وي��ل  40م�ح�ط��ة ورب �م ��ا ت�ك��ون
ه� � � ��ذه امل � �ح � �ط � ��ات الك� � �ث � ��ر م� � ��ن 40
م �ش��روع��ا ص �غ �ي��را ال� ��ى ص �ن��دوق
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وال �س �ن��د
الذي ابرزه االخ املستجوب مكمل
للعقد وان يضع الرهن من ضمن

التتمة ص12

القضيبي :أشكر
الوزير على
عدم التوضيح
والتدليس على
النواب والتناقض
واضح في رده على
الصلبوخ
لماذا تطبق
القانون بأثر رجعي
على العقود
الجديدة وليست
القديمة؟
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الهدية مؤيدا :العلي عندما تسلم حقيبة
التجارة عدل القوانين كأنه قاض
تتمة المنشور ص11
العقد وهذا رأي الفتوى والتشريع
الذي لم نصل معهم الى حل حول
م �ن��ح ال �ش �ب��اب ال �ت �م��وي��ل ووع ��دت
الشباب اذا تطلب االمر الى تعديل
تشريعي سأعمل به مع ان معظم
الشباب ليس لديهم اص��ول لذلك
ت��م توقيع على سند دي��ن وال��ذي
ال ي� � � ��ؤدي ال � � ��ى ع �م �ل �ي��ة ال �ض �ب��ط
واالحضار لذلك نريد التوصل مع
الفتوى والتشريع وبالعكس انا
من باب التعاون لينطلق الشباب
ف ��ي م �ش��اري �ع �ه��م ال� ��ى ان ن��أت�ي�ه��م
ب��ال �ت �ش��ري��ع وان� � ��ا ات �ب �ع��ت ال �ن �ظ��م
االساسية لعملية التمويل وهذه
االم � ��ور ال ت �ت��واف��ق م ��ع س�ي��اس�ي��ة
الصندوق وانا مستعد ان اعرض
ع �ل��ى م�ج�ل�س�ك��م امل ��وق ��ر ال �ت �ع��دي��ل
خالل االسبوعني املقبلني واشكر
الجميع على حسن االستماع.
 أح� � �م � ��د ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي :اش� �ك ��رال� � ��وزي� � ��ر ع � �ل ��ى ع � � ��دم ال� �ت ��وض� �ي ��ح
وت��دل �ي��س ال� �ن ��واب وال��دل �ي��ل على
ذلك اصدرت قرارا وزاريا لتنظيم
العملية ب�ع��دم ق��درة املستوردين
وال يستطيعون استيراد الكمية
فالتناقض واض��ح ف��ي ه��ذا االم��ر
وبعضهم بني لك ان��ه ال يستطيع
توريد ولو صلبوخة واحدة وانت
االن ت �ح �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة وه� ��ي بينت
ب��االرق��ام االس�ت�ي��راد يتناسب مع
املساحة وحتى ال توقف املشاريع
الهيئة التي احرص منك على هذا
االم ��ر قلصت امل�س��اح��ة ل�ل�م��دى لم
ي�ل�ت��زم ب��اس�ت�ي��راد  200ال��ف كيلو
مربع صلبوخ ،وهل من املمكن ان
م�خ��ازن التخزين بمنطقة بعيدة
ع� ��ن م� �ص ��ان ��ع ب��ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة وه ��م
ب�م�ي�ن��اء ع �ب��دال �ل��ه ،وغ �ي��ر صحيح
ل ��م ت �ج ��دد الح� ��د وه � ��ذا ال �ت �ج��دي��د
ي ��ؤك ��د ان � ��ك رج� �ع ��ت ب � ��ان ال �ك �م �ي��ة
ال�ت��ي ي�س�ت��ورده��ا  200ال��ف وه��ذا
ان �س �ح��ب ع �ل��ى ك ��ل ال �ق �س��ائ��م ال � �ـ 6
ال �ت��ي ذك��رت �ه �م��ا وم ��ن ال �غ��ري��ب ان
ال ��ذي ال يستطيع ال �ت��وري��د كيف
ت ��ري ��د م� �ن ��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذ وم ��وض ��وع
ايجار القسائم لم تتطرق عنه بل
رجعتهم وبالرغم م��ن ان مجلس
ال� � � ��وزراء أص � ��در ق� � ��رارا ف ��ي قطعة
 16ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة وان ��ت
س�ل�م�ت�ه��ا مل �خ��ازن ال �ت��واي��ر ومل ��اذا
تطبق القانون باثر رجعي والذي
س�ت�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ع �ق��ود ال �ج��دي��دة
وليس القديمة واملوضوع يتعلق
ب � � �ـ 25ق �س �ي �م��ة ول� �ي ��س  6وي��وق��ف
عليها ال�ب�ل��دي والهيئة توجهها
واض � � ��ح ال� �س� �ح ��ب وم �ن �ح �ه ��ا ال ��ى
م �س �ت �ث �م ��ري ��ن آخ � ��ري � ��ن ول � � ��م ي �ت��م
ال �ت �ط��رق ل�ل�م�ج��االت االخ� ��رى مثل

ما المبرر السترجاع
القسائم
للمؤجرين؟ هل
هذا هو اإلصالح
المنشود؟

الحريص خالل االستجواب

الصناعي واملقاول هذا القرار الذي
صدرته ول��م يشمل ق��رارك الكمية
ان�م��ا بجسب اه��وائ��ك الشخصية
وع� �ل� �ي� �ن ��ا م� �ع ��اق� �ب ��ة امل � �س � ��يء ل �ك��ي
ننظر الى املستقبل وما هو املبرر
الس �ت��رج��اع ال�ق�س��ائ��م للمؤجرين
ه��ذا ه��و االص�ل�اح املنشود وانتم
ال تطبقون ال�ق��رارات الن القسائم
يجب ان توزع الصحاب املشاريع
ال �ص �غ �ي��رة ق �س �ي �م��ة  40000م�ت��ر
م��رب��ع ف��ي صبحان ل��م تستغل اال
ف��ي  600م�ت��ر م��رب��ع وت ��م التدليل
عليها بالسوق وصل سعرها 35
مليون ومنحت اح��دى الشركات
ارضا بالرغم من أن مشروعهم تم
رفضه من قبل صندوق املشاريع
الصغيرة وال��وزي��ر يغمت الكتب
وال ي�س�م��ح للهيئة ب��ات �خ��اذ ق��رار
بشأنها حتى يتسطيع ه��و ومن

محمد الهدية

وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ود .يوسف العلي

وراه ان ي ��أك� �ل ��وا م �ن �ه��ا وص �ل��ت
العملية ال��ى ان��ه يخرج كتاب من
مكتب صاحب السمو لتخصيص
ارض ت � � �ك� � ��ون م� � �خ � ��زن � ��ا ل� �ل� �م ��وز
مساحتها  10000م�ت��ر استغرب
مل ��اذا تغير ال��وزي��ر وال��واض��ح من
ردود الوزير ان القانون ال يمشي
ان�م��ا يالظلم وال�ت�ع��دي على امل��ال
ال � �ع� ��ام وال� ��دل � �ي� ��ل ت �ط �ب �ي �ق��ك ب��اث��ر
رج�ع��ي على ال�ع�ق��ود ال�ت��ي سبقت
ال �ق��رار لجنة امل�ي��زان�ي��ات والهيئة
ودي ��وان املحاسبة خطأ وال��وزي��ر
فقط هو الصح.
 م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص :اس�ت�غ��ربم ��ن ردود ال� ��وزي� ��ر ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب � ��امل � �ش � ��روع � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ت �ل��ك
ال� � �ب � ��امل� � �ح � ��وري � ��ن وك � � ��أن � � ��ه ي �ع �ي��ب
االس�ت�ج��واب اذا ل��م يكن بالتدرج
وتقديم جواب ولم يطلع الى املادة

 101من الدستور السؤال جوازي
واذا ك� ��ان ه �ن ��اك ن �ق��ص م�ع�ل��وم��ة
ل� �ل� �ن ��ائ ��ب وان � � � ��ا س� ��أل � �ت� ��ك ب� ��أم� ��ور
ق��ان��ون �ي��ة وواض� �ح ��ة وال ت�ح�ت��اج
ال � � ��ى س � � � ��ؤال واي� � �ض � ��ا ال ��دس� �ت ��ور
ي��ؤك��د تبعية الهيئة ال��ى ال ��وزارة
ف �ه��ل ه� ��ذا ت ��دخ ��ل م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
باجابتك انت يا وزي��ر أخ��رت ولم
تنجز واملسؤول عندك في تاريخ
 2015/5/28خ��رج للشباب وق��ال
ل �ه��م ن �ح��ن ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وبعد ذلك وفي  2016/2/2يخرج
ن� �ف ��س امل � � �س� � ��ؤول وي� � �ق � ��ول ب ��دأن ��ا
الصرف الفعلي واالن تقول نحن
ال نستطيع ان نعمل وايضا هناك
دل�ي��ل ف��ي تصريح ل��ك ت�ق��ول نحن
م��ول �ن��ا ب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع ف��االم��ر
م�ح�ي��ر مل� ��اذا ال �ت �ص��ري��ح دون علم
م�ش�ك�ل�ت�ك��م ل��م ت �ك��ون��وا ص��ري�ح�ين
واملتوا الشباب وكل مرافعتك ال
ي��وج��د ف�ي�ه��ا اج��اب��ة ع�ل��ى م�ح��اور
االس�ت�ج��واب ف��ان��ت اثبتت ب��ان��ه ال
يهمك تمويل ال�ش�ب��اب ول�ك��ن هذا
االم � ��ر ي �ه �م �ن��ي واج ��اب� �ت ��ك ت��دي�ن��ك
ومل � � � ��اذا ل � ��م ي� �ت ��دخ ��ل ق� �ب ��ل ت �ق��دي��م
االستجواب في موضوع تحويل
ال� �ش� �ب ��اب وه � � ��ذا دل� �ي ��ل ع� �ل ��ى ان ��ك
ان ��ت م��ن ع �ط��ل م�ش��اري�ع�ه��م وان��ت
اقريت بان االق��رار هذا خطأ الذي
ت ��م ت��وق �ي��ع ال� �ش� �ب ��اب ع �ل �ي��ه وه��ي
ص �ي �غ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت � ��ؤدي ال�ح�ج��ز
ع �ل��ى م�م�ت�ل�ك��ات��ه وت ��دع ��ي ب��ان��ه ال
ي��وج��د ض �ب��ط واح� �ض ��ار ب��ال��رغ��م
م��ن ال �ح �ج��ر ع �ل��ى م��ا ع�ل�ي��ك اق��وى
واخ �ط��ر وب � ��ردودك اع �ت��راف بعدم
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي ح�ي�ن�م��ا
اردت تطبيقه ل��م ي�س�ت�غ��رق منك
 3س� ��اع� ��ات وب� �ع ��د ت �ق ��دي ��م وب �ع��د
ت� �ق ��دي ��م االس� � �ت� � �ج � ��واب وك � �ي� ��ف ال
تسطيع ان تعمل وتطبق القانون
ل�ه�ي�ئ��ة ت��اب �ع��ة ل ��ك الب ��د م ��ن ال �غ��اء

ه��ذه االق� ��رارات الهيئة التنفيذية
ال �ت��ي وق ��ع ع�ل�ي�ه��ا ال �ش �ب��اب وه��ذا
االق ��رار يجعل الشباب ال��ذي وقع
ع �ل �ي��ه ي �ت��رت �ب��ك وق� �ع ��وا ال �ش��رك��ات
الكبرى وال تركضون على املواطن
وت �م �س��ون��ه وط� �ب� �ق ��وا ك�ل��ام س�م��و
االمير بعدم املساس باملواطن.
 وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة :س��أع �ت��ب ع�ل��ىال �ن �ق �ط��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب �م �س��ؤول �ي��ة
ال � ��وزي � ��ر ع� ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ةوان ��ا وض �ح��ت
ذل � ��ك م ��ن خ �ل��ال ال �ص�ل�اح �ي ��ات ال �ت��ي
منوطة بالوزير وفصلت مسؤولية
ال ��وزي ��ر االش��راف �ي��ة وال��رق��اب �ي��ة على
ال�ه�ي�ئ��ة وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ق�س��ائ��م ان��ا
اع ��ود ل�ل�ق��ان��ون وال �ق��رار ال �ص��ادر من
اللجنة التي ال تعد بالقرار االداري
وال �س �ب��ب ال ��ذي ورد ب��امل�ح�ض��ر وان��ا
اط �ل��ب م��ن ال�ه�ي�ئ��ة االل �ت ��زام بالكمية
وه ��ي م ��ن ت �ح��دد م �س��اح��ة ال�ق�س�ي�م��ة
وي�ت��م محاسبته ع�ل��ى ه��ذا االس��اس
وه � ��ذا االس� � ��اس ل ��م ي �ط �ب��ق ف ��ي ق ��رار
ال �ل �ج �ن��ة ف�ل�اب ��د م� ��ن ت �ع ��دي ��ل ال� �ق ��رار
ال� � ��وزاري وه ��ذا ال�ت�ط�ب�ي��ق ل�ي��س فيه
اث��ر رجعي والكمية  200أل��ف واردة
ف��ي العقد ول�ي��س ب��ه تحديد الكمية
اال م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة وه � ��ي ت �ط �ل��ب ذل ��ك
وق�س�ي�م��ة  16بالشعيبة ك��ان ال �ق��رار
ام ��ام م�ج�ل��س ال � ��وزراء وت ��م اع��ادت�ه��ا
بتخصيصها للمشاريع الصغيرة
وتستخدم مرحلية ف��ي ه��ذه السنة
لحل مشكلة رح�ي��ة ب�ن��اء على اتفاق
ب�ي��ن ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة وال �خ �ص �خ �ص��ة
وال �ل �ج �ن��ة ال �ت��اب �ع��ة مل �ج �ل��س ال � ��وزراء
فنحن نخالف ق��رار مجلس ال��وزراء
وان��ا أؤك��د ان�ن��ي ل��م اح��د ع��ن تطبيق
ال �ق��ان��ون وف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ص �ن��دوق
هناك  8اهداف مختصة فيه وجوهر
ال�خ�لاف أن النائب املستوجب لديه

التتمة ص13

الحريص :أستغرب
ردود الوزير
فيما يتعلق
بالمشروعات
الصغيرة كأنه
يعيب االستجواب
كل مرافعات العلي
ال توجد فيها
إجابة على محاور
االستجواب
الوزير ال يهمه
تمويل الشباب
ويعطل
مشاريعهم
وإجابته تدينه
العلي :لم نخالف
قرار مجلس الوزراء
ولم أحد عن
تطبيق القانون
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التميمي معارضا :لم أر مخالفة قانونية
في إجراءات الوزير وال أضرار على المال العام
تتمة المنشور ص12
الصندوق هو التمويل وه��ذا عكس
ما شرحته واسباب وضع الصندوق
واه� � ��داف� � ��ه ال  8وم� � ��ن ال �ل�ائ� �ح ��ة اي
مشروع وفق اللوائح بأخذ  45يوما
دراسة وتم تمويل الـ  59مشروع اقبل
السنة املالية.
يجب علينا حل هذه االشكاليات
وفق القانون بهدف دعم الشباب.
م � � �ح � � �م� � ��د ال� � � � �ه � � � ��دب � � � ��ة «م � � � ��ؤي � � � ��دا
لالستجواب»:
اول م��رة أرى حل املشاكل بإعادة
ت �ف �ص �ي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن اذا ك ��ل ش�خ��ص
خ ��ال ��ف ال� �ق ��ان ��ون ان ي �ط �ل��ب ت�ع��دي��ل
القانون.
ل �ج �ن��ة ال �ق �س��ائ��م اع� �ط ��ت م �ه �ل��ة 6
أش �ه��ر ل�ل�ق�س��ائ��م امل�خ��ال�ف��ة وسحبت
ال �ق �س��ائ��م امل �خ��ال �ف��ة ل� �ش ��روط ال�ع�ق��د
وق ��ام ��وا اص� �ح ��اب ال �ق �س��ائ��م تظلما
وت� ��م اي� �ق ��اف ج �م �ي��ع م �ع��ام�ل�ات ه��ذه
ال�ش��رك��ات وت�م��ت االس�ت�ع��ان��ة ب��االم��ن
الخالئها.
وال � ��وزي � ��ر ع �ن��ده��ا ت �س �ل��م ح�ق�ي�ب��ة
ال � � ��وزارة ع ��دل ال �ق��وان�ي�ن ك��أن��ه ق��اض
ول� �ي ��س وزي� � � ��را ح �ي �ن �م��ا ال� �غ ��ى ق� ��رار
ال �س �ح��ب .وت �ف �ع �ي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ب �ه��ذه
ال � �ط ��ري � �ق ��ة ام � � ��ر ي �ت �ح �م �ل��ه ال � ��وزي � ��ر.
وص� �ن ��دوق امل �ش ��روع ��ات ت�ع�س��ف مع
الشباب بتوقيعهم على إقرارات دين
وه��ي غير م��دروس��ة والتوقيع لهذه
االقرارات بعد تقديم االستجوابات.
وال��دل �ي��ل ع �ل��ى ذل ��ك ع ��دم ح�ض��ور
رئ� � � �ي � � ��س ال� � � �ص� � � �ن � � ��دوق ف� � � ��ي ل� �ج� �ن ��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وه � ��ذا دل� �ي ��ل ع �ل��ى ع��دم
ان �ج��از ال �ص �ن��دوق اي م �ش��روع وان��ه
ال ي � ��ؤدي دوره ب��ال �ش �ك��ل ال�ص�ح�ي��ح

الصندوق له 8
أهداف وجوهر
الخالف أن
المستجوب يرى أن
الصندوق تمويل

عبدالله التميمي

وال يمكن ان تكون ه��ذه املشروعات
ت �ن �ف��ذت ورئ �ي��س ال �ص �ن��دوق يمتنع
ع��ن ح�ض��ور اج�ت�م��اع اللجنة فكيف
يقدمون الشباب تظلما وان��ت تقول
انك قبلت كل املشاريع؟!
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي «م� �ع ��ارض ��ا
لالستجواب»:
اشكر وزير التجارة على القرارات
الشجاعة بخصوص الئحة حماية
املستهلك واقول له التحدي كبير في
غ�ل�اء االس �ع��ار وم��وج��ة ك�ب�ي��رة ولكن
ثقتنا فيك كبيرة طاملا اتجهت الى
ض�ب��ط االس �ع ��ار وه� ��ذا ي�ح�ت��اج منك
صالبة املوقف ونواب االمة سيقفون
م� �ع ��ك ص� �ف ��ا واح� � � � ��دا ف � ��ي م ��واج� �ه ��ة
ال�غ�لاء خ��اص��ة بعد ارت �ف��اع االس�ع��ار
وال�ك�ه��رب��اء ف��ي ال�س�ك��ن االس�ت�ث�م��اري
والتجاري والصناعي.

د .عبدالله الطريجي

ع� �ن ��دم ��ا ن� �ت� �ح ��دث ع � ��ن ال �ق �س��ائ��م
ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة م � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل� � �ك � ��ن ه��ل
يستطيع ال��وزي��ر ان ي�ت�ص��دى؟ واذا
يستطيع اقول له افتح ملف الشويخ
الصناعية،
وات �ف��ق م��ع امل�س�ت�ج��وب�ين ف��ي ع��دم
ت �ح��وي��ل ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة ال��ى
ت� �ج ��اري ��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا ال � ��ى دك ��اك�ي�ن
وم �ح�لات وه ��ذه ش�ج��اع��ة ي��ا معالي
الوزير.
ه ��ذا امل �ج �ل��س ي�ك�ف�ي��ه ف �خ��را اق ��رار
قانون حماية املستهلك الجديد ولم
ار م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة ف��ي االج� ��راءات
التي قام بها الوزير وال يوجد هناك
اضرار باملال العام.
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي «م�ع��ارض��ا
لالستجواب»:
ك�ن��ت ات�م�ن��ى ان اج��د االس�ت�ج��واب

م��دع�م��ا ب��امل�س�ت�ن��دات وم��ن امل�ف��ارق��ات
ان التيار الذي كان يقف ضد الوزير
ه��و نفسه اآلن ض��د ال��وزي��ر الحالي
وال��وزي��ر ت�ع��رض ال��ى ن�ي��ران صديقة
من داخل الوزارة ومن خارجها.
وي � �ن � �ك� ��م ع � � ��ن امل � �ج � �ل� ��س االع � �ل� ��ى
ل�ل�ت�خ�ص�ي��ص وي �ن �ك��م ع ��ن ال �ق �س��ائ��م
الصناعية والتس سلموها وتوزعت
م � ��ن دون وج � � ��ه ح � ��ق ق� �ب ��ل ال� ��وزي� ��ر
الحالي الن الوكيل الحالي عضو في
التحالف.
وع� ��رض م�س�ت�ن��دا ب�م�ن��ح  6أش�ه��ر
مهلة الصحاب التظلمات وهذا منذ
زمن الوزير السابق.
وهذا االستجواب شخصاني الن
الوزير جمد الوكيل الحالي النه جاء
بالباراشوت.
 -وزي��ر التجارة والصناعة :نحن

ن �ت �ح��دث ع ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة ول��م
ت�ت�ح��دث ع��ن ق�س��ائ��م صناعية ولكن
ق �س��ائ��م ال �ص �ل �ب��وخ ف �ق��ط واش �ك��رك��م
واح �م��د ال �ل��ه ان االس �ت �ج��واب تعلق
ف��ي جهتني فقط م��ن وزارة التجارة
وشاكر لكم سعة صدركم وتعاونكم
معنا وشكرا.
وت �ل��ا األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ال �ت��وص �ي��ات
املقدمة من النواب إلى وزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ف��ي االس �ت �ج��واب امل �ق��دم
إل�ي��ه حيث ج��اء التصويت  6م��ن 49
عدم موافقة على التوصيات.
ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ب��ذل��ك
تنتهي مناقشة االستجواب وترفع
ال�ج�ل�س��ة إل��ى ال �ي��وم (غ ��د) ال�س��اع��ة 9
صباحا.

الطريجي معارضا
لالستجواب:
االستجواب
شخصاني ألن الوزير
جمد الوكيل الحالي
بسبب أنه جاء
بالباراشوت

توصيات استجواب وزير التجارة
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س �ت��ه
ال � � � �ع� � � ��ادي� � � ��ة أم� � � � � ��س ف � � � ��ي خ � �ت � ��ام
م �ن��اق �ش �ت��ه االس� �ت� �ج ��واب امل��وج��ه
م ��ن ال �ن��ائ �ب�ي�ن اح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
ومبارك الحريص لوزير التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت��وص�ي��ات
النيابية اكتفاء بذلك دون تقديم
ك �ت��اب ل �ط��رح ال �ث �ق��ة ف ��ي م ��ا يلي
التوصيات:
 -1ال�ت��أك��د م��ن تطبيق ال�ق��رار
ال� � � ��وزاري رق� ��م  87ل �س �ن��ة 1997
ب �ش��أن ش� ��روط م �ن��ح ت��راخ�ي��ص
اس � � �ت � � �ي� � ��راد ال� � �ص� � �ل� � �ب � ��وخ ع �ل��ى

القسائم الصناعية املخصصة
لذلك.
 -2توفير القسائم الصناعية
ل � �ل � �ص � �ن ��اع � �ي �ي�ن ح� � �ت � ��ى ال ي �ت��م
اس�ت�غ�لال األراض� ��ي الصناعية
الحالية بأسلوب سيئ كما هو
حاصل اآلن.
 -3ض � ��رورة ت��وف �ي��ر ال�ق�س��ائ��م
ال �ص �ن��اع �ي��ة ل �ل �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
ح�ت��ى ال ي�ع�ي��ش ال �ش �ب��اب ح��ال��ة
الصبر ال�ت��ي ت��ؤدي ال��ى اليأس
م��ن األع� �م ��ال ال�ص�ن��اع�ي��ة م��وق��ع
االهتمام.
 -4وض� � � � ��ع اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة

متكاملة للصناعة في الكويت
وف�ت��ح اف ��اق ال�ص�ن��اع��ة للشباب
ال�ك��وي�ت��ي م��ع وض ��ع م�ق�ت��رح��ات
ص� �ن ��اع� �ي ��ة ألص� � �ح � ��اب ال� �ح ��رف
الصناعية لتشجيعهم على بدء
هذه الصناعات.
 -5إع � � � � ��ادة ه� �ي� �ك� �ل ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة لتطوير العمل
فيها وتسهيل ان�ه��اء معامالت
الصناعيني.
 -6ت�ع�ي�ين م��دي��ر ع ��ام للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ل�س��د ال �ف��راغ
االداري فيها.
 -7ال� � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع ال� �ج� �ه ��ات

املتخصصة في دول العالم املتقدم
بغية تطوير العمل في الهيئة.
 -8متابعة كل ما ورد في محاور
االس�ت�ج��واب فيما ي�خ��ص الهيئة
العامة للصناعة وتصويب جميع
االخطاء التي شابت أيا من األمور
املتعلقة بعمل الهيئة.
 -9م ��راج � �ع ��ة ال � �ح � �ص ��ول ع �ل��ى
ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وال �ت��أك��د من
أنها طلبات حقيقية القصد منها
العمل الصناعي وليس االستثمار
عن طريق تأجير األرض.
 -10ض� ��رورة ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون
ال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل ��رع ��اي��ة

وتنمية املشروعات الصغيرة.
 -11توفير االراض��ي ملشاريع
ال � � � �ص � � � �ن� � � ��دوق ب � � � ��أس � � � ��رع وق� � ��ت
وم �س��اع��دة ال �ش �ب��اب ف��ي تنفيذ
مشاريعهم.
 -12ت �ش �ج �ي��ع ال �ش �ب��اب ع�ل��ى
ال��دخ��ول ف��ي م �ش��اري��ع متنوعة
خ� � ��ارج ن� �ط ��اق م� �ش ��اري ��ع ق �ط��اع
االغذية.
 -13تحديد مواقع الخلل في
ق ��ان ��ون ال� �ص� �ن ��دوق إن وج ��دت
وتقديم تعديالته على القانون
لتطويره.
 -14م�ت��اب�ع��ة ك��ل م��ا ورد في

االستجواب من محاور تخص
الصندوق.
 -15اس� � �ت� � �خ � ��دام ال� ��وس� ��ائ� ��ل
االعالمية املناسبة.
 -16نقل املقاولني املستأجرين
للقسائم الصناعية من املناطق
الصناعية الى مناطق أخرى.
 -17ي �ق ��دم ل�ل�م�ج�ل��س ت�ق��ري��ر
ك��ل  6أش �ه��ر ح ��ول م ��دى تنفيذ
ال �ت��وص �ي��ات امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ه��ذا
الطلب.
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المجلس األعلى للبيئة يدعم مشروع نوافير جون الكويت

الخالد :رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات
األمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي
أك � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ب � ��اإلن � ��اب � ��ة ووزي � � � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
ورئ �ي��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى للبيئة
الشيخ صباح الخالد إن الكويت
س �ت �ش��ارك ف ��ي اج �ت �م��اع��ات هيئة
األم ��م امل �ت �ح��دة ال �خ��اص��ة بالتغير
امل� � �ن � ��اخ � ��ي امل � � ��زم � � ��ع ع � �ق � ��ده � ��ا ف��ي
نيويورك وان سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
سيمثل البالد في االجتماع املزمع
عقده ف��ي  22أب��ري��ل للتوقيع على
(اتفاق باريس).
وق� � ��ال ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
ف � ��ي ب � �ي� ��ان ص � �ح ��اف ��ي ل �ل �م �ج �ل��س
األع � �ل� ��ى ل �ل �ب �ي �ئ��ة ع �ق ��ب اج �ت �م��اع��ه
أمس االول االثنني وخص بنشره
ك��ون��ا إن االه �ت �م��ام ال ��دول ��ي ب�ه��ذا

امل�ل��ف ان�ع�ك��س ع�ل��ى ال�ك��وي��ت التي
تولي املوضوعات البيئية أهمية
ق � �ص� ��وى وت� �ض� �ع� �ه ��ا أع � �ل� ��ى س �ل��م
أولوياتها حيث ظهر ذلك جليا في
تقريرها الخاص بحقوق اإلنسان
مشيدا بدور الهيئة العامة للبيئة
في تنفيذ مواد قانون البيئة.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أك � ��د امل� ��دي� ��ر ال �ع ��ام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال �ش �ي��خ
عبدالله األحمد أن الهيئة ال تقف
عائقا أم��ام التنمية بل تسهم في
تطبيق م �ب��دأ التنمية امل�س�ت��دام��ة
ب� �ه ��دف ت��وف �ي��ر ب �ي �ئ��ة أف� �ض ��ل ل�ن��ا
وألج�ي��ال�ن��ا ال�ق��ادم��ة وال�س�ع��ي إل��ى
االق � �ت � �ص ��اد األخ � �ض� ��ر ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
ات �س��اق��ا وت ��وج ��ه ال ��دول ��ة ل�ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل.

وأوض� � � ��ح أن امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى
للبيئة اعتمد تحديد  14محمية
طبيعية جديدة كما حدد الجهات
املختصة والجهات املشرفة عليها
ب� �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا ج� ��اء ب� ��امل� ��ادة 102
م��ن ق��ان��ون حماية البيئة الجديد
الصادر عام .2014
وأض��اف أن املجلس تابع جملة
م��ن القضايا البيئية منها التأكد
من استيفاء كل الشروط والضوابط
امل��ذك��ورة ف��ي ق��راري مجلس ال��وزراء
( )2010/52و( )2012/15قبل توطني
ال �ص �ن��اع��ات ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال�ش�ع�ي�ب��ة
ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة م� � ��ع ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع �ل��ى
ض � ��رورة ت �ق��دي��م دراس� � ��ات امل � ��ردود
البيئي للمشاريع الصناعية بتلك
امل�ن�ط�ق��ة ق�ب��ل توطينها وال�ت��زام�ه��ا

الوزارة أعدت ورش عمل لصياغة لخطة

الشيخ صباح الخالد

باالشتراطات البيئية.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن امل �ج �ل��س دع ��م
م � �ش� ��روع ن ��واف� �ي ��ر ج � ��ون ال �ك��وي��ت

ال �ه��ادف إل��ى تحسني ج��ودة مياه
ال �ج��ون وت�ق�ل�ي��ل وت�خ�ف�ي��ف ال�ع��بء
البيئي فيه وزيادة وتعزيز تركيز
األوك � �س � �ج �ي�ن امل� � � ��ذاب ف� ��ي م �ي��اه��ه
م ��ن خ�ل��ال ن ��اف ��ورت�ي�ن ع �م��ودي �ت�ين
ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي تحسني الجانب
الجمالي ملدينة الكويت واملنطقة
امل �ج��اورة ل�ه��ا ع�ل��ى أن ي�ت��م تقديم
ال � � � ��دراس � � � ��ات ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة
للمشروع.
وذك��ر أن املجلس حث أعضاءه
ع �ل��ى ات� �ب ��اع األس ��ال� �ي ��ب ال �ح��دي �ث��ة
ف ��ي م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات ب��ال �ط��رق
اآلم�ن��ة بيئيا فيما أب��دى موافقته
امل�ب��دئ�ي��ة ع�ل��ى ع ��دد م��ن امل�ش��اري��ع
ال�ح�ي��وي��ة امل�ه�م��ة ب��ال��دول��ة ب�ش��رط
تقديم دراسات املردود البيئي لها

واستيفاء كل االعتبارات البيئية.
وم � � � � ��ن أه � � � � ��م ت� � �ل � ��ك امل� � �ش � ��اري � ��ع
ط �ل��ب م��ؤس �س��ة امل� ��وان� ��ئ ت��وس�ع��ة
وت�ط��وي��ر م�ي�ن��اء ال�ش��وي��خ وش��رك��ة
امل� �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة ت �ط��وي��ر
وت�ج��دي��د وتنمية مرافقها ودم��ج
ن ��ادي ال�ي�خ��وت م��ع ن ��ادي الشعب
البحري وتطوير نادي الفحيحيل
البحري.

تشمل تحديث المرافق وتعميق الممرات المائية

الصانع :إشراك أصحاب المصالح خطة شاملة لتطوير الموانئ
كافة في صياغة خطة العدل إلعادة تفعيل طريق الحرير
ق � � ��ال وزي � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي � � ��ر
االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام�ي��ة
ي �ع �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع إن ال � � ��وزارة
ت �س �ع��ى ال � ��ى إش� � � ��راك أص� �ح ��اب
امل � �ص� ��ال� ��ح ك � ��اف � ��ة م � ��ن وزارات
وم��ؤس �س��ات وج �م �ع �ي��ات ال�ن�ف��ع
ال � �ع� ��ام ذات ال� �ع�ل�اق ��ة م� ��ن أج ��ل
ال � � �ت � � �ع� � ��رف ع� � �ل � ��ى ت ��وق� �ع ��ات� �ه ��م
وط� � � �م � � ��وح � � ��ات� � � �ه � � ��م وال � � �ع � � �م� � ��ل
ع � � �ل� � ��ى ت � �ض � �م � �ي � �ن � �ه� ��ا ال � �خ � �ط� ��ة
االستراتيجية لوزارة العدل.
وش � ��دد ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع في
ك�ل�م�ت��ه ع �ق��ب ت��دش�ي�ن ف�ع��ال�ي��ات
إع � � � � � � � ��داد وص� � � �ي � � ��اغ � � ��ة ال � �خ � �ط� ��ة
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل� � ��وزارة ال �ع��دل
ب � �م � �ش ��ارك ��ة ق � � �ي� � ��ادات ال � � � � ��وزارة
ك � � ��اف � � ��ة وع � � � � � ��دد م� � � ��ن ال � �ق � �ض � ��اة
وامل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ع� �ل ��ى ض � ��رورة
م �ش��ارك��ة امل �س �ت��وي��ات ال�ق�ي��ادي��ة
والتنظيمية كافة في فعاليات
اع� � ��داد ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل� � � �ل � � ��وزارة ل � �ض � �م ��ان ت �ن �ف �ي��ذه��ا
وت�ح�ق�ي��ق نتائجها وم��ؤش��رات
األداء املستهدفة.
واض� � � ��اف أن ال � � � � ��وزارة ق��ام��ت

يعقوب الصانع

بإعداد ورش عمل كبرى لصياغة
ال �خ �ط ��ة وف � ��ق م ��راح �ل �ه ��ا ووف� ��ق
إطار زمني محدد مشيرا الى ان
فعاليات تلك املراحل بدأت بعقد
ال��ورش��ة األول ��ى ب�ع�ن��وان تحليل
وت� �ش� �خ� �ي ��ص ال � ��وض � ��ع ال� ��راه� ��ن
وسيتبعها عقد فعاليات أخرى
لترجمة م��راح��ل اع��داد وصياغة
الخطة بصورة متكاملة.
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت ال��وك �ي��ل
امل � �س� ��اع� ��د ل� �ل� �ت� �ط ��وي ��ر اإلداري

واالع � �ل� ��ام ه� �ب ��ة ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل
إن ال � �خ � �ط� ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ل � �ل ��وزارة س�ت�ت�ض�م��ن م�ج�م��وع��ة
من الجوانب خاصة ما يرتبط
بتطوير األداء البشري وتطوير
جودة العمليات الداخلية سعيا
ال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق رض� ��ا امل�ت�ع��ام�ل�ين
وب� �م ��ا ي �ن �ع �ك��س ع� �ل ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ن�ت��ائ��ج األداء ال��رئ�ي�س�ي��ة وال�ت��ي
تمثل أحد محاورها في تحقيق
العدالة الناجزة.
م� ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا أك � � ��دت م��دي��ر
ال �ت �ط��وي��ر اإلداري وال� �ت ��دري ��ب
وال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط ب � � � ��ال � � � ��وزارة ري� ��ا
ال � � ��رش� � � �ي � � ��دي أن ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل � �ل� ��وزارة يمثل
مهمة وطنية ينبغي على القادة
وال �ع��ام �ل�ي�ن ب� ��ال� ��وزارة ض� ��رورة
ترجمتها كواقع تطبيقي.

ت �ق��وم ال �ك��وي��ت ح��ال �ي��ا بتشييد
م �ي �ن��اء ج ��دي ��د ه ��و م �ي �ن��اء م �ب��ارك
الكبير لتعزيز موقعها اإلقليمي
ف ��ي م �ج��ال ال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري ع�ل�اوة
على تطوير امل��وان��ئ القائمة عبر
خطة تتضمن مشروعات طموحة
ل��زي��ادة كفاءتها وق��درت�ه��ا اتساقا
مع التوجه العاملي إلع��ادة تفعيل
ط��ري��ق ال �ح��ري��ر ال� ��ذي ي��رب��ط ش��رق
آسيا بأوروبا مرورا بدول املنطقة.
وت� �س� �ع ��ى م ��ؤس� �س ��ة امل� � ��وان � ��ئ ف��ي
خطتها  2019-2015إل ��ى م��واك�ب��ة
ت��وج �ه��ات ال �ك��وي��ت ب��ال �ت �ح��ول إل��ى
م��رك��ز م��ال��ي وت �ج��اري ع��امل��ي ك��ون
ال �ن �ق��ل ال�ل��وج�س�ت��ي وامل ��وان ��ئ هما
ال �ت �ج �س �ي��د األم � �ث� ��ل واالس� �ت� �غ�ل�ال
األكفأ للموقع االستراتيجي لدولة
الكويت.
وذك� ��رت ك��ون��ا ف��ي ت�ق��ري��ر لها
حول خطة التطوير أنه في شأن
ميناء الشويخ تشمل مشروعات
التطوير قصيرة املدى منظومة
م � ��راق � �ب � ��ة س� � � ��ي .س� � � ��ي .ت� � � ��ي .ف��ي
وامل �ن �ظ��وم��ة امل�لاح �ي��ة وم �ش��روع
ت��أه �ي��ل امل �ث �ل��ث م ��ا ب�ي�ن ج��ام�ع��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وم� ��ؤس � �س� ��ة امل � ��وان � ��ئ
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وم � � �ش� � ��روع ت��أه �ي��ل

منطقة املناولة الشمالية موقع
أنظمة البضائع.
وتشمل املشاريع إع��ادة تأهيل
األرص �ف��ة ومنطقة امل�ن��اول��ة فضال
عن تطوير البنى التحتية للميناء
وتشييد مبنى موحد لكل موظفي
العمليات البحرية.
وت� � �ط � ��ال امل� � �ش � ��روع � ��ات ط��وي �ل��ة
االج � � ��ل ت �ع �م �ي��ق وت� �ع ��ري ��ض امل �م��ر
امل ��ائ ��ي امل � ��ؤدي إل ��ى امل �ي �ن��اء فضال
عن مشروع تعميق أرصفة امليناء.
وتتضمن إن�ش��اء محطة ح��اوي��ات
ح� ��دي � �ث� ��ة م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ف � � ��ي ال � �ج� ��زء
الشمالي ال�ش��رق��ي مليناء الشويخ
ت �ش �م��ل م� ��راس� ��ي ب �ع �م��ق  14م �ت��را
وبطول  1250مترا ومساحة خلف
ه��ذه امل��راس��ي ت�ب�ل��غ  800أل��ف متر
م��رب��ع ملناولة م��ا ق��دره  2٫8مليون
حاوية مكافئة سنويا.
وب��ال�ن�س�ب��ة مل �ش��روع��ات ت�ط��وي��ر
م�ي�ن��اء ال�ش�ع�ي�ب��ة ف�خ�ط��ة امل��ؤس�س��ة
قصيرة االجل لهذا امليناء تتضمن
اق��ام��ة منظومة امل��راق�ب��ة س��ي.س��ي.
تي.في واملنظومة املالحية في حني
تشمل املشروعات متوسطة األجل
ب� �ن ��اء م �ن �ط �ق��ة امل� �ن ��اول ��ة وامل �ن �ط �ق��ة
ال �ج�م��رك�ي��ة خ� ��ارج امل �ي �ن��اء إض��اف��ة

إلى ربط امليناء بمنطقة الحاويات
وامل �ن �ط �ق��ة ال �ج �م��رك �ي��ة ع �ب��ر س�ك��ة
حديدية.
وتشمل ايضا بناء مبنى موحد
ل�ك��ل م��وظ�ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة
وبناء برج مراقبة حديث في حني
تتمثل امل �ش��روع��ات ط��وي�ل��ة األج��ل
ت �ع �م �ي��ق ب� �ع ��ض أرص� � �ف � ��ة امل �ي �ن ��اء
وشراء معدات الحفر.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ط��وي��ر م�ي�ن��اء
ال��دوح��ة تتضمن خ�ط��ط املؤسسة
ع� ��دة م� �ش ��روع ��ات م �ن �ه��ا م�ن�ظ��وم��ة
امل � ��راق� � �ب � ��ة وامل � �ن � �ظ� ��وم� ��ة امل�ل�اح� �ي ��ة
وت�ط��وي��ر ال�ب�ن��ى التحتية للميناء
وأرصفته وبناء واجهات تجارية
وت��رف �ي �ه �ي��ة وب � �ن� ��اء ب � ��رج م��راق �ب��ة
ح� ��دي� ��ث .وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ق �ط��اع
امل��وظ �ف�ين ف��ان��ه ي�ع�م��ل ب��امل��ؤس�س��ة
ن�ح��و  800م��وظ��ف م��ن الكويتيني
وال � ��واف � ��دي � ��ن ول� � ��م ت� �ق ��م امل��ؤس �س��ة
بفتح باب التوظيف منذ  20عاما
وت �ش �م��ل خ �ط��ة امل��ؤس �س��ة اإلح�ل�ال
والتوظيف بتقاعد ما بني  100إلى
 150م��وظ�ف��ا س�ن��وي��ا واستبدالهم
بالعدد نفسه بمعينني جدد.
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وزير البلدية :سوق المباركية أصبح
معلما تراثيا وتاريخيا
أك � ��د وزي� � ��ر امل � ��واص �ل��ات ووزي � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى
ال�ك�ن��دري ان البلدية بذلت جهودا
على مدار األعوام املاضية لتطوير
س��وق امل�ب��ارك�ي��ة ح�ت��ى ب��ات معلما
من معالم الكويت.
وق � � � ��ال ال � � ��وزي � � ��ر ال� � �ك� � �ن � ��دري ف��ي
تصريح للصحافيني عقب قيامه
ب�ج��ول��ة ت�ف�ق��دي��ة ف��ي ال �س��وق راف�ق��ه
خ�ل�ال� �ه ��ا امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة
م .أحمد املنفوحي ان السوق اصبح
مزارا يرتاده املواطنون واملقيمون
ويقصده السائحون خصوصا من
ب�ل��دان مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
اذ يفوح منه عبق املاضي الجميل
كتراث كويتي شعبي أصيل.
وذك��ر أن س��وق املباركية بحلته
الجديدة املتميزة أصبح م��ن أكثر
األس ��واق شهرة ف��ي ب�ل��دان الخليج
مل � ��ا ي � �ح� ��وي م � ��ن م � �ب� ��ان ت��اري �خ �ي��ة
وتراثية مثل كشك مبارك الذي كان
م�ق��را للحكم ال�ك��وي�ت��ي ف��ي امل��اض��ي
وال� � � � ��ذي ال ي� � � ��زال م� � ��وج� � ��ودا ك��أث��ر
تاريخي ومبنى تراثي.
وش� ��دد ال �ك �ن��دري ع �ل��ى ض ��رورة
تطوير السوق بوجود هذه املباني
التاريخية القديمة من خالل تنفيذ

جانب من جولة الوزير في السوق

العديد من املشاريع والتنسيق مع
الجهات املعنية وال سيما املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
وم� � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك� � � ��د امل� �ن� �ف ��وح ��ي
م� �ت ��اب� �ع ��ة س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل ب ��ال� �س ��وق
ل �ل�اط � �م � �ئ � �ن� ��ان ع � �ل� ��ى امل� �خ� �ط� �ط ��ات
والتصاميم الالزمة لتبريد املنطقة
بواسطة مرشات املياه مشيرا الى
ق��رب االن�ت�ه��اء م��ن وض��ع اللوحات
اإلرشادية والتعريفية في املنطقة
وال �ت��ي س�ت�ك��ون ب��أس �م��اء األس ��واق

ال� �ق ��دي� �م ��ة ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى ال � �ت� ��راث
الكويتي.
واوض��ح ان اللوحات االرشادية
س �ت �ج �م��ع ب �ي�ن ال� �ح ��داث ��ة وال � �ت ��راث
وإب� � ��راز وج ��ه ال �ك��وي��ت ال �ح �ض��اري
وضمان استمتاع زواره بالتجوال
داخ � � ��ل ال � �س� ��وق م� ��ؤك� ��دا االه �ت �م ��ام
ب�ك�ب��ار ال �س��ن وذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ت �خ �ص �ي��ص
سيارات (جولف كار) الستخدامها
في التنقل والتسوق.

وذك ��ر امل�ن�ف��وح��ي ان ال�ع�م��ل ج��ار
اآلن على تطوير وتجميل الساحات
وأع � �م � ��دة اإلن � � � ��ارة واألرص� � �ف � ��ة ف��ي
امل�ن�ط�ق�ت�ين ال �ت �ج��اري �ت�ين ال �ع��اش��رة
والتاسعة (س��وق البلوكات) حيث
يتم رصف الساحات بأجمل أنواع
األرض� �ي ��ات ك��ال �ج��ران �ي��ت وال��رخ��ام
وتجميلها باألعمال الزراعية.

أخبار

الصحة تنظم المؤتمر
اإلقليمي الرابع لمناهضة
العنف ضد األطفال
أع �ل��ن ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون
القانونية بوزارة الصحة د .محمود
ال� �ع � �ب ��دال � �ه ��ادي ع� ��ن ع� �ق ��د امل��ؤت �م��ر
االق�ل�ي�م��ي ال��راب��ع مل�ن��اه�ض��ة العنف
ض� ��د االط� � �ف � ��ال  18ال � ��ى  20اب ��ري ��ل
ال�ج��اري تحت رع��اي��ة وزي��ر الصحة
د .علي العبيدي.
وق ��ال ال�ع�ب��دال�ه��ادي ف��ي مؤتمر
صحفي امس إن املؤتمر سيناقش
م��وض��وع��ات اج�ت�م��اع�ي��ة وص�ح�ي��ة
ت �ه��م ج �م �ي��ع ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م��ع من
اط � � �ب� � ��اء واخ � �ص � ��ائ � �ي �ي��ن ن �ف �س �ي�ي�ن
واجتماعيني بالتعاون مع وزارتي
الداخلية والتربية وغيرهم وذل��ك
اله�م�ي��ة امل��وض��وع ب��اع�ت�ب��ار الطفل
هو نواة املجتمع .واوضح أن وزارة
الصحة بادرت بتشكيل لجنة عليا
في العام  2013لحقوق الطفل تضم
ال �ع��دي��د م ��ن ال � � ��وزارات وج�م�ع�ي��ات
ال �ن �ف��ع ال �ع��ام امل�ه�ت�م��ة ك �م��ا ان �ش��أت
م�ك�ت�ب��ا ل �ح �ق��وق ال �ط �ف��ل ب�م�س�ت��وى
ادارة برئاسة د .منى الخواري وهو
يتبع الجهاز القانوني في الوزارة.
وب � �ي� ��ن أن ه � � � ��ذا امل � �ك � �ت� ��ب ي �ض��م
ف��رق��ا ف��ي ك��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع��ام��ة
وال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ح �ق��وق
الطفل ومعرفة اي اعتداء يقع على

ال�ط�ف��ل ل�ل�ت�ع��ام��ل م�ع��ه م��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال �ط �ب �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة م �ش �ي��را ال��ى
انشاء سجل وطني لحاالت العنف
ضد االطفال.
من ناحيتها قالت رئيس مجلس
اقسام االط�ف��ال د .منى ال�خ��واري ان
حاالت العنف ضد االطفال املسجلة
في  2015بلغت  108حاالت الفتة في
االطار عينه ان عدد الحاالت التي تم
تسجيلها في األع��وام من  2010الى
 2015بلغ  299حالة منها  154حالة
اع�ت��داء بدني و  111حالة اه�م��ال و
 25حالة اع�ت��داء جنسي ال��ى جانب
ب �ع��ض ح� � ��االت االع� � �ت � ��داء االخ� � ��رى.
وأش � ��ارت ال ��ى ع ��دد ال� �ح ��االت خ�لال
ال� �س� �ن ��وات األرب� � ��ع امل��اض �ي��ة ح�س��ب
ال�ف�ئ��ات العمرية اذ ك��ان��ت ه�ن��اك 97
ح ��ال ��ة م ��ن س ��ن  5ال� ��ى  12س �ن��ة م��ا
يعادل  37في املئة و من الوالدة الى
س�ن�ت�ين ب�ل�غ��ت  95ح��ال��ة م��ا ي�ع��ادل
 37ف��ي امل�ئ��ة ام��ا للفئة العمرية من
س��ن  2ال��ى  5س�ن��وات فقد بلغت 53
ح��ال��ة م��ا ي �ع��ادل  20ف��ي امل �ئ��ة وم��ن
س��ن  12ال��ى  18سنة فقد بلغت 14
حالة ما يعادل  5في املئة .واكدت أن
ظاهرة العنف موجودة في املجتمع
الكويتي.

الصحة العالمية تشيد بمساهمة
الكويت تجاه ضحايا الحرب السورية

السكنية توزع الدفعة الثانية
من قسائم جنوب المطالع

أش ��ادت منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
بمساهمة الكويت الفعالة واملثالية
تجاه ضحايا الحرب السورية سواء
في سوريا او دول ال�ج��وار مما انقذ
حياة ماليني الجرحى واملرضى من
خ�ل�ال ت��وف �ي��ر االم �ص ��ال ال��واق �ي��ة من
امراض شتى.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال امل��دي��رة
ال �ع��ام��ة مل�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة د.
مارغريت تشان ملندوب دولة الكويت
الدائم لدى االمم املتحدة واملنظمات
ال� ��دول � �ي� ��ة ال� �س� �ف� �ي ��ر ج � �م� ��ال ال �غ �ن �ي��م
بمكتبها في مقر املنظمة بجنيف.
وق��ال��ت ت�ش��ان ف��ي ت�ص��ري��ح لكونا
ع �ق��ب ال �ل �ق��اء ان ال �ق �ي��ادة االن�س��ان�ي��ة
الحكيمة لسمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د ه��ي خ�ي��ر م�ث��ال على
تفهم التعامل مع التداعيات الصحية
للكوارث االنسانية والطبيعية.
وأض � ��اف � ��ت ان ال� �ك ��وي ��ت م � ��دت ي��د
امل�س��اع��دة أيضا لبرامج املنظمة في
ك ��ل م ��ن ال �ي �م��ن وال � �ع� ��راق ف �ض�ل�ا ع��ن
ب��رام �ج �ه��ا امل �ت��واص �ل��ة ف ��ي فلسطني
م� �ش� �ي ��رة ال � ��ى ان ال� ��دع� ��م االن� �س ��ان ��ي
الكويتي شمل ايضا برامج مكافحة

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة أم� � ��س ع ��زم� �ه ��ا ت ��وزي ��ع
الدفعة الثانية من توزيعات السنة
امل��ال�ي��ة  2017 - 2016م��ن القسائم
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ج �ن��وب
املطالع (إن  )7وتشمل  357قسيمة
على أصحاب الطلبات اإلسكانية
حتى الثالث من يناير .2008
ودع � � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة امل ��واط � �ن �ي�ن
امل �خ �ص��ص ل �ه��م ق �س��ائ��م ح�ك��وم�ي��ة
ب�م�س��اح��ة ق ��دره ��ا  400م �ت��ر م��رب��ع
لكل منها بمنطقة جنوب املطالع
إلى مراجعتها غدا الخميس ويوم
األح � ��د امل �ق �ب��ل م�ص�ط�ح�ب�ين معهم
البطاقة املدنية وقرار التخصيص
لتسلم بطاقة دخول القرعة.
وق ��ال ��ت إن ب �ط��اق��ات االح �ت �ي��اط
ستوزع يوم االثنني املقبل وتجرى
القرعة في  20أبريل الحالي مبينة
أن م��ن ي�ت�خ�ل��ف ع��ن ت�س�ل��م ب�ط��اق��ة
ال �ق��رع��ة ال �خ��اص��ة ب��ه خ�ل�ال األي ��ام
امل � �ح� ��ددة س �ي �ت��م اس �ت �ب �ع��اد اس �م��ه
وإدخ� � � � ��ال االس � � ��م ال � � ��ذي ي �ل �ي��ه ف��ي
التخصيص.
ودع � � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة امل ��واط � �ن �ي�ن

مديرة الصحة العاملية خالل استقبال السفير جمال الغنيم

وباء (ايبوال) في غرب افريقيا.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال�س�ف�ي��ر الغنيم
ل� �ـ(ك ��ون ��ا) ان ال �ل �ق ��اء ت� �ن ��اول ت�ع��زي��ز
العالقات الثنائية بني دول��ة الكويت
وم�ن �ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وال� ��دور
ال ��ري ��ادي اإلن �س��ان��ي ال � ��ذي تضطلع
ب ��ه ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ق �ض��اء ع �ل��ى شلل
األط �ف��ال ف��ي س��وري��ا ودول ال �ج��وار .

وأوض��ح ان��ه تم بحث مسار البرامج
ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي ت��رع��اه��ا ال�ك��وي��ت مع
املنظمة في مختلف مناطق الكوارث
واالزم � � � � ��ات ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن ال �ع�ل�اق ��ات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ت��رب��ط ال�ك��وي��ت
باملنظمات االنسانية الدولية.
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امل �خ �ص��ص ل �ه��م ق �س��ائ��م ح�ك��وم�ي��ة
ف� � � ��ي ه � � � � ��ذه ال� � �ق� � �ط� � �ع � ��ة ول � � � � ��م ت � ��رد
أس�م��اؤه��م ضمن ه��ذا الكشف إلى
م ��راج� �ع ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ي � ��وم االث �ن�ي�ن
امل� �ق� �ب ��ل م �ص �ط �ح �ب�ين م �ع �ه��م ق� ��رار
ال �ت �خ �ص �ي��ص وال� �ب� �ط ��اق ��ة امل��دن �ي��ة
للدخول ضمن االحتياط.
وأوضحت أن املواطنني الواردة
أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور

أو ل �ي��س ل��دي �ه��م ال��رغ �ب��ة ب��دخ��ول
القرعة بهذه القسائم املعلن عنها
ل��ن ت ��درج أس �م��اؤه��م ف��ي ال��دف�ع��ات
امل � �ق � �ب � �ل ��ة ح � �ت� ��ى م � ��راج� � �ع � ��ة إدارة
التخصيص في املؤسسة.
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األربعاء  06رجب  13 . 1437أبريل  -2016العدد 824

أمانة المجلس أطلقت برنامج
اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي
أط �ل ��ق ق �ط ��اع اإلع �ل ��ام وال �ع�ل�اق��ات
ال�ع��ام��ة ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة بمجلس
األم��ة بالتعاون مع أكاديمية العلوم
ال�ح �ي��ات �ي��ة أم ��س ب��رن��ام �ج��ا ت��دري�ب�ي��ا
ألع� �ض ��اء وم��وظ �ف��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ح � ��ول م � �ب� ��ادئ اإلس � �ع ��اف� ��ات األول� �ي ��ة
وط� � ��رق م� �م ��ارس ��ة اإلن � �ع� ��اش ال�ق�ل�ب��ي
الرئوي.
وي� �ه ��دف ال �ب��رن��ام��ج ال� ��ى ت��دري��ب
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � � ��ة وم��وظ �ف��ي
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ع �ل��ى اإلس �ع ��اف ��ات
األول� � � �ي � � ��ة وط � ��رق� � �ه � ��ا إض� � ��اف� � ��ة إل� ��ى
توعيتهم ببعض املهارات الخاصة
بممارسة االنعاش القلبي الرئوي.

النائب أحمد الري يتسلم شهادة حضور البرنامج

النائب د .خليل أبل مشاركا في برنامج االسعافات

الوفيات
● م � � � ��وس � � � ��ى ح � �س� ��ن
ع � �ب� ��دال � �ح � �س�ي��ن ع� �ب ��اس
امل � � ��وس � � ��وي 77 ،ع� ��ام� ��ا،
(شيع) ،رجال :بيان ،ق،12
م �س� �ج ��د اإلم � � � ��ام ال� �ح� �س ��ن،
تلفون ،97766805 :نساء:
ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،4ش  ،44م،5
حسينية ام صادق
● وض � � �ح� � ��ة م � � � ��رزوق
ثويني املطيري ،زوج��ة:
ع�م��وش غ��ال��ب امل�ط�ي��ري،
 76ع� � ��ام� � ��ا( ،ش � �ي � �ع� ��ت)،
رج � � � ��ال :ص � �ب� ��اح ال� �ن ��اص ��ر،
ق ،6ش ،45م ،66ت �ل �ف��ون:
 ،66885011ن�س��اء :صباح
ال �ن��اص��ر ،ق ،6ش ،42م،16
تلفون97844541 :
● محمد عبدالحكيم
احمد االح�م��د 24 ،عاما،
(ش � � �ي� � ��ع) ،رج� � � � ��ال :دي � � ��وان
االحمد ،الفيحاء ،ق ،4ش،46
م ،2ت �ل �ف��ون،99882266 :
ن � �س� ��اء :امل � �ن � �ص� ��وري� ��ة ،ق،2
ش  ،29م ،16ت � �ل � �ف� ��ون:
22530291
● عالية أحمد شفاقة
ال� � �ع� � �ن � ��زي ،ع � � ��ام واح � � ��د،
(ش �ي �ع��ت) ،ل �ل �ن �س��اء ف�ق��ط،
سعد العبدالله ،ق ،8ش ،870
م ،56تلفون- 99488005 :
97969316

مواقيت الصالة
جانب من املشاركني في البرنامج التدريبي

النائبان حمدان العازمي ود .عبدالرحمن الجيران

معرض  1000مشروع
يبدأ  26الجاري
ي �ن �ظ��م ب ��رن ��ام ��ج إع � � � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة
ال�ق��وى العاملة وال�ج�ه��از التنفيذي
للدولة املعرض السنوي للمبادرين
وأص� �ح ��اب امل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل � �ت ��وس � �ط ��ة وأص � � �ح� � ��اب ال� �ح ��رف
ال �ي��دوي��ة  1000م �ش��روع ف��ي ال�ف�ت��رة
ب�ين  26و 30أب��ري��ل ال �ج��اري بهدف
دعم مسيرة الشباب الكويتي نحو
ال �ع �م��ل ال �ح��ر وال� �ي ��دوي ب �م��ا يسهم
ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق األه � � � � ��داف ال��وط �ن �ي��ة

ل��دع��م التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي كل
ال �ت �خ �ص �ص��ات .وأوض� �ح ��ت رئ�ي�س��ة
ف��ري��ق ع �م��ل امل� �ع ��رض ال � ��ذي ي�ق�ي�م��ه
ال �ب��رن��ام��ج ن �ج ��اة ال �ي��وس��ف ل�ك��ون��ا
أن ال �ن �س �خ��ة ال ��راب �ع ��ة م ��ن امل �ع��رض
ستشهد مشاركة مئات الشباب من
أص �ح��اب امل �ش��روع��ات ف��ي مختلف
األن � �ش � �ط� ��ة وامل� � � �ج � � ��االت ك ��ال �ع �ط ��ور
وامل� �ل ��اب � � ��س واألغ� � � ��ذي� � � ��ة وال� � �ح � ��رف
اليدوية والصناعات الصغيرة.

«سند للطفل» تكرم األمهات
المثاليات لإلعاقة الذهنية
ن �ظ �م��ت م��ؤس �س��ة س �ن��د ل�ل�ط�ف��ل
امل� �ع ��اق ح �ف��ل ت �ك��ري��م األم امل�ث��ال�ي��ة
لالعاقات الذهنية.
وق� � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �م �ع �ه��د
العربي للتخطيط د .بدر مال الله
ف��ي ك�ل�م��ة ل��ه ب��ال�ن�ي��اب��ة ع��ن رئيسة
مجلس إدارة مؤسسة سند للطفل
امل �ع ��اق س�ب�ي�ك��ة ال �ج��اس��ر ب��ال�ح�ف��ل
ال � ��ذي اق �ي��م م �س��اء ام� ��س االول إن
ج� ��ائ� ��زة األم امل� �ث ��ال� �ي ��ة ل�ل�اع ��اق ��ات
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ال��ذه �ن �ي��ة ت �ع��د ت�ش�ج�ي�ع��ا ب�س�ي�ط��ا
م��ن م��ؤس�س��ة س�ن��د ل�ل�ط�ف��ل وم��رك��ز
ال �خ��راف��ي ألن�ش�ط��ة امل�ع��اق�ين ل�ل��دور
اإلن �س��ان��ي ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ت �ق��وم به
األم ال �ت ��ي ت ��رع ��ى أب� �ن ��اء م ��ن ذوي
االعاقة والتي تستحق كل التكريم
وال � �ع ��رف ��ان مل ��ا ت �ب��ذل��ه م ��ن ج �ه��ود
مضنية.
من جهتها أكدت األمينة العامة
للجائزة عائشة السالم في كلمتها

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أهمية معالجة العقبات أمام ذوي
اإلع��اق��ة وأول �ي��اء أم��وره��م وص��وال
إل ��ى ض �م��ان ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة لهم
آم �ل��ة ت��وس�ي��ع م �ج��ال ال �ت �ع��اون في
ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ه��ذه الفئة بني
امل� ��ؤس � �س� ��ات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ل�ت�ش�م��ل
ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة واالت � �ج� ��اه إل��ى
ال�ت�خ�ص��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق اإلت� �ق ��ان في
العمل والتكامل في األدوار.
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