aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 10رجب 1437
 17أبريل 2016
العدد 826

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير وولي العهد والغانم يهنئون الدنمارك
ب�ع��ث س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وس �م��و ول ��ي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ببرقيتي تهنئة إل��ى ملكة ال��دن �م��ارك م��ارغ��ري��ت
ال �ث��ان �ي��ة ع �ب��را ف �ي �ه��ا س �م��وه �م��ا ع ��ن ت�ه��ان�ي�ه�م��ا ب�م �ن��اس �ب��ة ذك � ��رى ي��وم
ال��دس �ت��ور للمملكة م�ت�م�ن�ي�ين ل�ه��ا م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وململكة
ال ��دن� �م ��ارك دوام ال �ت �ق��دم واالزده � � � ��ار .ك �م��ا ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تهنئة إل��ى رئيس البرملان ف��ي مملكة الدنمارك
بيا كجاير سجارد وذلك بمناسبة ذكرى يوم الدستور للمملكة.

أكدوا لـ «الدستور» أن البرلمان مستمر في حرصه على المال العام ومعالجة الوضع االقتصادي

نواب :المجلس انتصر للمواطن ورفض
زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص
اع �ت �ب��ر ع � ��دد م� ��ن ال � �ن� ��واب أن م��ا
ان� �ت� �ه ��ى ال� �ي ��ه م �ج �ل��س االم � � ��ة ح ��ول
زيادة التعرفة الكهربائية ومعالجة
الوضع االقتصادي نتيجة ايجابية
ت�ح�س��ب مل�ج�ل��س االم ��ة خ��اص��ة بعد
استثناء السكن ال�خ��اص م��ن زي��ادة
تعرفة الكهرباء ال�ج��دي��دة مؤكدين
أن امل� �ج� �ل ��س م �س �ت �م��ر ف� ��ي ح��رص��ه
على امل��ال ال�ع��ام م��ن جهة ومعالجة
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ب�ل��د من
ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ش��رط أال ي �ك��ون ذل��ك
على حساب املواطن البسيط وذوي
الدخل املحدود.
وق � � ��ال ال � �ن � ��واب ف� ��ي ت �ص��ري �ح��ات
خ��اص��ة ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» ان امل��واط��ن
الكويتي خط أحمر ويجب أن تعي
الحكومة جيدا أننا لن نقبل املساس
ب� ��ه ت� �ح ��ت أي ظ � ��رف م� ��ن ال� �ظ ��روف
ون ��رف ��ض رف �ض��ا ب��ات��ا ت�ح�م�ي�ل��ه أي
أع�ب��اء مالية ج��دي��دة مشددين على
أهمية ممارسة ال��دور الرقابي على

الحكومة ممثلة في وزارة التجارة
ل� �ل� �ت ��أك ��د م � ��ن م ��راق� �ب� �ت� �ه ��ا األس � �ع� ��ار
ومواجهة أي ارتفاع فيها وتطبيق
ق� ��ان� ��ون ح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ب �ش��دة
وص��رام��ة وم�ع��اق�ب��ة ك��ل م��ن يستغل
زي� � ��ادة ال �ك �ه��رب��اء ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات
التجارية واالستثمارية.
ورأى غ� �ي ��ر ن� ��ائ� ��ب ان ال �ج �ل �س��ة
ال�س��اب�ق��ة ك��ان��ت ف��ي ص��ال��ح املجلس
وامل��واط�ن�ين خ��اص��ة بعد ان تصدى
املجلس للمشروع الحكومي وهو
م ��ا ي �ن �ف��ي أي ادع � � ��اء ب � ��أن امل �ج �ل��س
ي ��ذه ��ب دائ� �م ��ا ال� ��ى م ��ا ت ��ذه ��ب ال �ي��ه
الحكومة مؤكدين ان املجلس وقف
ف ��ي ص ��ف امل ��واط ��ن م �ح ��دود ال��دخ��ل
ورفض تطبيق أي زيادة عليه.
واش� ��ار ال �ن��واب ال ��ى انه بات من
ال �ض��روري ال�ب�ح��ث ب�ج��دي��ة والعمل
ال � � ��دؤوب م ��ن أج� ��ل ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال ��دخ ��ل ح �ت��ى ي �ك��ون ب �م �ق��دورن��ا أن
ن �ت �ج �ن��ب امل� �س ��اس ب �ج �ي��ب امل ��واط ��ن

أغلب المقاطعين قبلوا الصوت الواحد

الرويعي :القضيبي لم يجمع
بين المجلس ووظيفة عامة
ن �ف��ى ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
م ��ا ت� ��ردد ع ��ن اس �ت �م��رار ب �ن��د زي ��ادة
ال�ك�ه��رب��اء ع�ل��ى ال�س�ك��ن ال �خ��اص في
ال �ق��ان��ون ال ��ذي واف ��ق عليه املجلس
في جلسته السابقة قائال :تم الغاء
امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة وال �ف �ق ��رة ال�خ��ام�س��ة
م��ن امل ��ادة ال�س��ادس��ة م��ن التعديالت
ال�خ��اص��ة ب�ق��ان��ون ش��رائ��ح الكهرباء
وع�ل�ي��ه ال وج ��ود ألي م ��ادة أو بند
يمس السكن الخاص.
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال � ��روي� � �ع � ��ي ه� �ج ��وم
ال� �ب� �ع ��ض ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ال� �ح ��ال ��ي
قائال :بعيدا عن العواطف واملواقف
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ج� �م� �ي ��ع م� � ��ن ي �ه ��اج ��م
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ب�س�ب��ب امل �ش��ارك��ة
ب� �ن� �ظ ��ام ال� � �ص � ��وت ال� � ��واح� � ��د ب � � ��دأوا
ب��ال�ك��ذب وال�ت��دل�ي��س ب�ع��د ان انتهت

حجة الصوت الواحد واآلن أغلبهم
يعلنون قبول الصوت الواحد.
وت �ع �ل �ي �ق ��ا ع� �ل ��ى رأي ال �خ �ب �ي��ر
ال � ��دس� � �ت � ��وري د .م� �ح� �م ��د امل� �ق ��اط ��ع
ب� �ب� �ط�ل�ان ع� �ض ��وي ��ة ال� �ن ��ائ ��ب اح �م��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة ب�ع��د
ن�ج��اح��ه ف��ي ع�ض��وي��ة مجلس ادارة
الغرفة التجارية ق��ال الرويعي عبر
حسابه على تويتر :ال يوجد جمع
بني عضوية النائب احمد القضيبي
والوظيفة العامة ال�ت��ي لها ش��روط
حتى تنطبق عليها الصفة ومنها
ان يتسلم اع�ض��اء الغرفة رات�ب��ا من
الخزينة العامة للدولة.

عدنان عبدالصمد

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

ل�ت�غ�ط�ي��ة أي ع�ج��ز ف��ي امل �ي��زان �ي��ة أو
ل �ت �م��وي��ل أي م� �ش ��روع ��ات ت �ن �م��وي��ة
حيوية تهم الوطن واملواطنني.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم� ��ة م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج إن
ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة ك��ان��ت ت��اري�خ�ي��ة

وت �ح �س ��ب مل �ج �ل��س األم� � ��ة م �ض �ي �ف��ا:
م � ��ا ت� �م� �ن� �ي� �ن ��اه م � �ن ��ذ ف � �ت � ��رة ت �ح �ق��ق
وال�ح�م��د ل�ل��ه ف�لا يمكن أن نقبل أن
يمر «املوس» على رؤوس املواطنني
خصوصا ذوي الدخل املحدود.
وب� � � � � ��دوره أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ع ��دن ��ان

ع �ب��دال �ص �م��د أن � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
تباين اآلراء فقد طرحت محاور عدة
خ�ل�ال الجلسة امل��اض�ي��ة وقضيتان
اس��اس �ي �ت��ان االول� � ��ى ه ��ي االص�ل��اح
االقتصادى بشكل عام والثانية رفع
ال��رس��وم بالنسبة لتعرفة الكهرباء

تلفزيون المجلس

د .محمد الحويلة:
 المجلس الحاليتبنى منهجية
فاعلة لإلصالح
ونجح في تطبيقها
تفاصيل (ص)14

وأردف أن � ��ه ن ��وق� �ش ��ت ال �ق �ض �ي �ت��ان
بشكل موضوعي ومثمر وقد ساهم
اختالف اآلراء فى اثراء النقاش الى
ان وصلنا لنتيجة جيدة بخصوص
رس� � ��وم ال �ك �ه ��رب ��اء ع �ل��ى اس� � ��اس أال
تشمل قطاع السكن الخاص.
أم��ا النائب عسكر العنزي فأعرب
ع� ��ن س� �ع ��ادت ��ه ب �ن �ج ��اح امل �ج �ل ��س ف��ي
ك �ب��ح ج �م��اح ال �ح �ك��وم��ة وم �ن �ع �ه��ا من
املساس بجيب املواطن قائال :األغلبية
النيابية أثبت بما ال يدع مجاال للشك
أن املجلس في صف املواطن الكويتي
وذلك بالحيلولة دون إقرار الزيادة
ف ��ي أس� �ع ��ار ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ع�ل��ى
املواطن.

تفاصيل (ص )11 - 10

«الخليجي» يشيد بجهود الكويت
لوقف نزيف دم الشعب اليمني
أش � � � � ��اد األم� � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام مل �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي بالجهود
الخيرة التي تقوم بها دولة الكويت
ب �ق �ي��ادة س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد من أجل وقف نزيف
ال ��دم ��اء واح �ل ��ال ال �س �ل��م ف ��ي ال�ي�م��ن
الشقيق.
وعبر الزياني في تصريح لكونا
ع � ��ن ت � �ق ��دي ��ره ال � �ب ��ال ��غ الس �ت �ض��اف��ة
الكويت املفاوضات السياسية بني
األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ي ��وم غ��د االث�ن�ين
ومل � ��ا وف� ��رت� ��ه ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة

م ��ن ام �ك ��ان ��ات ودع � ��م ل�ت�ي�س�ي��ر عقد
املفاوضات التي تعقد تحت إشراف
االمم املتحدة.
واع� � � � � ��رب ع� � ��ن أم� � �ل � ��ه ف� � ��ي ن� �ج ��اح
ال �ج��ول��ة ال �ج��دي��دة م ��ن امل �ف��اوض��ات
بهدف استكمال العملية السياسية
وال� �ج� �ه ��ود ال ��رام� �ي ��ة ل �ل �ت��وص��ل ال��ى
تسوية لألزمة اليمنية وفق املبادرة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وم � �خ� ��رج� ��ات ال � �ح� ��وار
ال��وط �ن��ي وق � ��رار م�ج�ل��س األم� ��ن رق��م
 .2216وم � ��ن ن��اح �ي��ة اخ� � ��رى اع ��رب
القائم باالعمال في السفارة اليمنية
لدى الكويت محمد البري عن تقدير

ب�ل�اده مل �ب��ادرة ال�ك��وي��ت الستضافة
م� �ف ��اوض ��ات ال� �س�ل�ام ب�ي�ن األط� � ��راف
اليمنية.
وق � ��ال ال� �ب ��ري ان ال �ك��وي��ت ل��دي�ه��ا
تاريخ حافل في معالجة الكثير من
ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة ب �ه��دف ل��م شمل
الدول العربية وتعزيز وحدة الصف
الفتا ال��ى دوره��ا املميز واإليجابي
في معالجة املشكالت التي واجهت
اليمن في السابق.

أمانة المجلس تنظم الجلسة الحوارية الثانية حول عزلة المبدعين

تفاصيل (ص)13 - 12
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وفد كويتي يشارك في اجتماعات اللجان األربعة الدائمة في القاهرة

الجبري :البرلمان العربي يبارك
استضافة الكويت مفاوضات اليمن

الحويلة :الكويت تسعى جاهدة الى توحيد الصف العربي وتحقيق السالم في المنطقة
أكد نائب رئيس البرملان العربي
وع� �ض ��و م �ج �ل��س االم � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
محمد ناصر الجبري اليوم السبت
مباركة البرملان العربي استضافة
دول��ة ال�ك��وي��ت م�ف��اوض��ات االط��راف
اليمنية االثنني املقبل تحت اشراف
االمم املتحدة.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح للجبري
عضو لجنة ال �ش��ؤون االقتصادية
وامل��ال�ي��ة ب��ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي لوكالة
االنباء الكويتية كونا على هامش
ان�ط�لاق اجتماعات ال�ل�ج��ان االرب��ع
الدائمة للبرملان بمقر جامعة الدول
العربية.
ول �ف��ت ال �ن��ائ��ب ال �ج �ب��ري ال ��ى ان
دول ��ة ال�ك��وي��ت وس �م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح يحرصان دائما على حل
ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة وامل� �ب ��ادرة بهذا
االت �ج��اه ال�خ�ي��ر ب�م��ا ي �ع��ود بالنفع
على الدول العربية.
وأوض� � ��ح ان س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
س� �ب ��اق ف� ��ي ه � ��ذه االم� � � ��ور وم � ��د ي��د
املساعدة في محاولة للملمة االمور
ووض��ع حلول للمشكالت العربية
مشيرا الى دعم الشعب السوري في
محنته االنسانية وك��ذل��ك الوقوف
الى جانب الشرعية في اليمن.
وأع � � ��رب ع� ��ن االم� � ��ل ب � ��أن ت�ن�ج��ح
امل �ف��اوض��ات ال�ي�م�ن�ي��ة ف��ي ال�ت��وص��ل
ال� � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج ت� �ص ��ب ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ي م� �ن ��وه ��ا ب � ��دور
ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��رب��ي ب �ق �ي��ادة اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ب� �ش ��أن دع��م
ال�ش��رع�ي��ة ليعيش ال�ش�ع��ب اليمني
في سالم.
وفيما يتعلق بمحاربة االرهاب
والتطرف أكد الجبري نبذ الجميع
ل �ل �ت �ن �ظ �ي �م��ات االره� ��اب � �ي� ��ة وان� �ك ��ار
ادع��اءات الجماعات املتطرفة التي
ت��زع��م أن �ه��ا ج� ��اءت ل �ن �ص��رة ال��دي��ن
االسالمي مشددا على دور االعالم
ف � ��ي ت ��وع� �ي ��ة ال � �ش � �ب� ��اب وم� �ح ��ارب ��ة
ه� ��ذا ال �ف �ك��ر ال� �ض ��ال ال ��دخ �ي ��ل ع�ل��ى
مجمعاتنا العربية واالسالمية.
وف� ��ي س �ي ��اق آخ� ��ر أك� ��د ال �ج �ب��ري
ال � �ح � ��رص ال � ��دائ � ��م ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��اون
ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك ك�ع�ن��وان رئيسي
ف� ��ي ج �م �ي��ع امل � �ج� ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة وغ �ي��ره��ا م�ن��وه��ا ب��دور
ال �ل �ج��ان االرب� � ��ع ال ��دائ �م ��ة ل�ل�ب��رمل��ان

العربي كل في مجاله.
حل سلمي
وم ��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ع �ض��و ال �ب��رمل��ان
العربي عضو مجلس األمة الكويتي
محمد ه��ادي الحويلة أم��س أهمية
اس� �ت� �ض ��اف ��ة ال� �ك ��وي ��ت امل� �ف ��اوض ��ات
اليمنية املقرر عقدها في  18ابريل
الحالي برعاية األمم املتحدة.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى به
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ع� �ض ��و ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة والثقافية
وامل ��رأة ب��ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ل�ـ (ك��ون��ا)
ع �ل��ى ه ��ام ��ش ان� �ط�ل�اق اج �ت �م��اع��ات
اللجان االربع الدائمة للبرملان بمقر
جامعة الدول العربية.
وأع� � ��رب ال �ح��وي �ل��ة ع ��ن أم �ل��ه ب��أن
تساهم املفاوضات في التوصل الى
ح��ل س�ل�م��ي ي�ح�ق��ن دم� ��اء اليمنيني
وي �ح �ف��ظ ل �ل �ي �م��ن أم �ن ��ه واس� �ت� �ق ��راره
م �ش �ي��را ال ��ى أه �م �ي��ة االل� �ت ��زام ب�ك��اف��ة
القرارات الدولية في هذا الشأن ومن
بينها املبادرة الخليجية.
وش� � ��دد ع �ل ��ى أن دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
تسعى ج��اه��دة ال��ى توحيد الصف
العربي وتحقيق السالم في املنطقة.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ذك ��ر ال�ح��وي�ل��ة
أن ل �ج �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � �ت� ��رب� ��وي� ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وامل � � � ��رأة
ب� ��ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي ن ��اق� �ش ��ت ف��ي
اج�ت�م��اع�ه��ا ع� ��ددا م��ن امل��وض��وع��ات
أهمها قانون حماية البيئة معربا
عن أمله ان يخرج القانون بصورته
امل �ت �ك��ام �ل��ة وال �ش��ام �ل��ة ح �ت��ى يحقق
أه��داف��ه خ��اص��ة أن��ه سيكون قانونا
موحدا لجميع الدول العربية.
وف ��ي ال �ش��أن ال�ب�ي�ئ��ي أك ��د أه�م�ي��ة
ح� �م ��اي ��ة وص� �ي ��ان ��ة األم � � ��ن ال �ع��رب��ي
ال�ب�ي�ئ��ي م��ن أي م �ل��وث��ات م�ب�ي�ن��ا أن
ال �ب �ي �ئ��ة ت �ع��د م� �ح ��ورا أس��اس �ي��ا ف��ي
التنمية املستدامة.
وح��ول املؤتمر العربي للطفولة
ق ��ال ان ��ه ت��م خ�ل�ال االج �ت �م��اع أي�ض��ا
م �ن��اق �ش��ة ك��اف��ة ال �ج��وان��ب ال�خ��اص��ة
ب� �ع� �ق ��د امل� ��ؤت � �م� ��ر وامل � � �ق� � ��رر ان� �ط�ل�اق
فعالياته نهاية الشهر القادم.
وأوض � � ��ح ال �ح ��وي �ل ��ة أن امل��ؤت �م��ر
سيناقش حقوق الطفل العربي وانه
س �ت �ت��م اس �ت �ض��اف��ة ك ��ل امل��ؤس �س��ات
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي ه� � ��ذا امل� � �ج � ��ال س � ��واء
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة أو
م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي اض��اف��ة

وفد الكويت البرملاني املشارك في اجتماعات لجان البرملان العربي

ال ��ى دع� ��وة م��وس �ع��ة ل �ك��ل ال�ب��اح�ث�ين
واملفكرين واملهتمني بشؤون الطفل
لوضع رؤية عربية متكاملة في هذا
الشأن.
انطالق االجتماعات
وك��ان��ت ق��د ان�ط�ل�ق��ت اج�ت�م��اع��ات
ال� �ل� �ج ��ان األرب � � ��ع ال ��دائ� �م ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي أم ��س اس �ت �ع��دادا
الف � �ت � �ت� ��اح ال� �ج� �ل� �س ��ة ال � ��راب� � �ع � ��ة م��ن
دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي األول  2016/2015يومي
األح��د واالثنني بمقر جامعة ال��دول
العربية بالقاهرة.
وي �ش��ارك ف��ي اج�ت�م��اع��ات لجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واألم� � � � ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي وع �ض��و
ال�ب��رمل��ان العربي م�ب��ارك الخرينج
فيما يشارك في اجتماعات لجنة
الشؤون االقتصادية واملالية نائب
رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي وع�ض��و
مجلس األمة محمد الجبري.
كما يشارك في اجتماعات لجنة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
وح �ق��وق اإلن� �س ��ان ع �ض��و مجلس
األم� ��ة ال �ك��وي �ت��ي وع �ض��و ال �ب��رمل��ان
ال� �ع ��رب ��ي ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري ف�ي�م��ا
ي� � �ش � ��ارك ف � ��ي اج � �ت � �م ��اع ��ات ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
والثقافية وامل��رأة والشباب عضو
م �ج �ل��س األم� � ��ة وع� �ض ��و ال �ب ��رمل ��ان

العربي د .محمد الحويلة.
األمن العربي
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
أح� � �م � ��د ال � � � �ج � � ��روان ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح �ف��ي إن اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان
األربع الدائمة تركز على القضايا
املرتبطة ب��األم��ن ال�ق��وم��ي العربي
وص � � �ي� � ��ان � � �ت� � ��ه خ � � ��اص � � ��ة ف � � � ��ي ظ ��ل
الهجمات اإلرهابية األخيرة على
بعض البلدان العربية.
وأض� � � � � � � � � � � ��اف ال � � � � � � � �ج� � � � � � � ��روان أن
االج� �ت� �م ��اع ��ات ت� �ت� �ن ��اول ت� �ط ��ورات
األوض� � ��اع ف ��ي األراض� � ��ي ال�ع��رب�ي��ة
امل�ح�ت�ل��ة ف��ي ظ��ل ت��زاي��د الهمجية
ال� � �ص� � �ه� � �ي � ��ون� � �ي � ��ة ض � � � ��د ال � �ش � �ع� ��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي الس�ي�م��ا ف��ي ال�ق��دس
إل��ى جانب ت�ط��ورات األوض ��اع في
بعض ال��دول العربية التي تعاني
من عدم االستقرار.
وأوض� � � � � � ��ح أن االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات
ت � �ت � �ط� ��رق أي� � �ض � ��ا إل� � � ��ى ال� �ت� �ك ��ام ��ل
االق � �ت � �ص� ��ادي ال� �ع ��رب ��ي وض� � ��رورة
ت�ح��دي��ث االت �ف��اق �ي��ات وامل �ع��اه��دات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة امل� �ب ��رم ��ة ف� ��ي إط� ��ار
ج��ام �ع ��ة ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة وس �ب��ل
تفعيل االتفاقية العربية ملكافحة
اإلره � � � � � � � ��اب وق � � �ض� � ��اي� � ��ا ال � �ش � �ب� ��اب
وال � �ط � �ف� ��ول� ��ة إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب اإلط � � ��ار
االس �ت��رات �ي �ج��ي ال �ع��رب��ي للتنمية
املستدامة وطرق تحديثه.
وت � � �ب � � �ح� � ��ث ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون

ال �خ��ارج �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة واألم� ��ن
ال �ق��وم��ي م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي
امل �ش �ت ��رك ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ق ��رارات
الدورة الـ 145ملجلس جامعة الدول
العربية على املستوى الوزاري.
وت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة أي �ض��ا دراس ��ة
وم� � ��راج � � �ع� � ��ة ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ال � �ع ��رب ��ي
االس � � �ت� � ��رش� � ��ادي مل� �ك ��اف� �ح ��ة غ �س��ل
األم � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � ��اب فضال
عن البرنامج التنفيذي ملخرجات
املؤتمر األول ل��رؤس��اء البرملانات
العربية ال��ذي عقد يومي  24و25
فبراير املاضي.
التنمية المستدامة
وي �ت �ن ��اول ج � ��دول أع� �م ��ال ال �ل �ج��ان
م� �ن ��اق� �ش ��ة ع � � ��دة ب � �ن� ��ود دائ� � �م � ��ة م �ث��ل
م �س �ت �ج��دات ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
واألم� � ��ن ال �ق��وم��ي ال �ع��رب��ي واح �ت�ل�ال
إي � � � ��ران ل� �ل� �ج ��زر االم � ��ارات� � �ي � ��ة ال� �ث�ل�اث
والجوالن العربي السوري املحتل.
وي�ت�ض�م��ن ج ��دول أع �م��ال لجنة
الشؤون االقتصادية واملالية على
وجه الخصوص مستجدات اإلطار
االس �ت��رات �ي �ج��ي ال �ع��رب��ي للتنمية
امل� �س� �ت ��دام ��ة وخ �ط �ت ��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
باإلضافة إلى املوضوعات املالية
للبرملان العربي.
ويتضمن جدول األعمال أيضا
م� �ش ��روع رؤي � ��ة ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
 2045ال ��ذي ت�ت�ن��اول رؤي ��ة للعالم
العربي ومواجهة التحديات التي

يتعرض لها بمرور مائة عام على
إنشاء جامعة الدول العربية.
وتناقش هذا املوضوع املشترك
ل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وح � �ق� ��وق اإلن � �س ��ان
ال �ت��ي س�ت�ب�ح��ث ت �ق��ري��ر االج �ت �م��اع
الخامس للجنة الفرعية لحقوق
اإلن � �س ��ان ب �ش ��أن ال �ن �ظ��ر ف ��ي م��دى
ال�ح��اج��ة لتعديل امل�ي�ث��اق العربي
لحقوق اإلنسان.
ك � �م� ��ا ت � �ت� ��اب� ��ع ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
ت��وص �ي��ات االج �ت �م��اع ال �ث��ال��ث من
دور االن � �ع � �ق� ��اد ال � ��راب � ��ع ل �ل �ف �ص��ل
التشريعي األول الذي عقد في 28
فبراير املاضي.
وي� �ت� �ن ��اول ج� � ��دول اج �ت �م��اع��ات
ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال� �ت ��رب ��وي ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وامل � � ��رأة
وال�ش�ب��اب ع��رض آخ��ر املستجدات
مل ��ؤت� �م ��ر ق� �ض ��اي ��ا ال� �ط� �ف ��ول ��ة ال� ��ذي
م ��ن امل �ق ��رر أن ي�ع�ق��د ي��وم��ي األول
والثاني من شهر يونيو املقبل.
ك�م��ا ت�س�ت�ع��رض ال�ل�ج�ن��ة تقرير
لجنة ف��رع�ي��ة ب�ش��أن اع ��داد ق��ان��ون
عربي لحماية وصيانة البيئة.
وكان مكتب البرملان العربي قد
ن��اق��ش أم��س األول الجمعة خ�لال
اج �ت �م ��اع ��ه ال� �ث ��ام ��ن امل ��وض ��وع ��ات
املدرجة على جداول أعمال اللجان
باإلضافة إلى البنود الدائمة على
جدول أعمال املكتب.
وعقد املكتب اجتماعه التاسع
مساء أم��س السبت عشية انعقاد
الجلسة ال��راب�ع��ة للبرملان العربي
الستعراض تقارير اللجان واقرار
جدول أعمال الجلسة العامة.
وكان قد توجه وفد من مجلس
األم� � � ��ة ال� � ��ى ال� �ع ��اص� �م ��ة امل �ص ��ري ��ة
ال � �ق� ��اه� ��رة وذل � � ��ك ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ال��راب �ع��ة ل� ��دور االن �ع �ق��اد
الرابع من الفصل التشريعي األول
للبرملان العربي خ�لال الفترة من
 15الى  18ابريل الجاري.
ويضم الوفد في عضويته كال
م� ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ع �ض��و ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي م �ب��ارك
ال�خ��ري�ن��ج ون��ائ��ب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
ال �ع��رب��ي ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ج�ب��ري
وعضوي البرملان العربي النائبني
ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري ود .م �ح �م��د
الحويلة.
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شخص المشاكل بحكمته المعهودة واستخلص الحلول

إشادة نيابية بخطاب األمير أمام القمة
اإلسالمية في اسطنبول
أش� ��اد ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب بكلمة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد والتي ألقاها أمام
ال �ق �م��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي اس�ط�ن�ب��ول
م ��ؤك ��دي ��ن أن س � �م ��وه وب �ح �ك �م �ت��ه
املعهودة شخص من خالل كلمته
املشاكل التي تعاني منها ال��دول
اإلس�ل�ام �ي��ة واس �ت �خ �ل��ص ال�ح�ل��ول
الفتني إلى دور الكويت الرائد في
عملية السالم واالستقرار العاملي.
وأش ��ار ال�ن��ائ��ب د .عبدالرحمن
ال �ج �ي��ران إل ��ى ع ��دة م �ع��ال��م ه��ادي��ة
تضمنها خ�ط��اب ص��اح��ب السمو
في اسطنبول موضحا ان سموه
اظ � �ه ��ر ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا
وعكس روح الشخصية الكويتية
واهتمامها بما حولها وتطلعها
ال � ��ى م �س �ت �ق �ب��ل اف� �ض ��ل ل �ل �ب �ش��ري��ة
والعالم االسالمي.
وق � � ��ال ال � �ج � �ي� ��ران ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان �ه��ا ك �ث �ي��رة اإلض � ��اءات
التي تضمنها خطاب سموه ولها
أبعاد وإمتداد تاريخي وحضاري
ومجتمعي.
وتابع :لعلي أكتفي بثالث منها
االول ��ى توحيد ال�ص��ف وتحصني
ال��دول امام التحديات وهذا يكون
ب � ��االخ � ��ذ ب � �ه� ��دي ال� � �ق � ��رآن ال �ك ��ري ��م
وتعاليم الرسول صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم اجمعني
ح�ي��ث ج ��اءت ال�ن�ص��وص لتأمرنا
ب ��ال ��وح ��دة وت �ن �ه��ان��ا ع ��ن ال �ت �ف��رق
واالختالف.

وأردف ان اإلضاءة الثانية تتمثل
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ديننا الحنيف ام��ام
ال� �ه� �ج� �م ��ات واإلس � � � � � ��اءات امل� �ت� �ك ��ررة
وه � � ��ذا ل�ل�اس ��ف م� ��ا ن� �ش �ه ��ده ال �ي ��وم
م��ن ت �غ��ري��دات وت �ص��ري �ح��ات تطعن
ب��ال��رس��ول ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وع�ل��ى
آل � ��ه وص� �ح� �ب ��ه وس � �ل ��م اج� �م� �ع�ي�ن او
ت ��زدري ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وتسخر من
املتمسكني بهديه وكل ذلك استغالال
الج� � ��واء ال �ح��ري��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ال�ت��ي
تخطت القيم والثوابت.
وذك��ر ان اإلض��اءة الثالثة التي
ت�م�ح��ورت ح��ول ع��دم م�س��اي��رة من
يستغل الطائفية إلش�ع��ال الفتنة
بني املسلمني وقد رأينا من يتكسب
سياسيا إلرض��اء ن��زوات��ه العابرة
حتى لو ادى به الى تقويض هيبة
ال� ��دول� ��ة وت ��آك ��ل ن �س �ي��ج امل �ج �ت �م��ع
وإيغار ص��دور ابناء الوطن تجاه
بعضهم البعض وتجده مسرورا
وه ��و ي �ت��اب��ع ت��راش �ق �ه��م ب��االل �ف��اظ
وإعالء وتيرة الشتم والسباب بني
االسرة الواحدة.
ودع ��ا ال �ج �ي��ران ب�ه��ذه املناسبة
وزراء التربية واالوقاف والشؤون
ال � ��ى ت �م �ث��ل ه � ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ط � ��وي� � �ل � ��ة امل � � � � � ��دى ف� � � ��ي خ� �ط� �ط� �ه ��م
وبرامجهم السنوية ملواجهة مدة
االره � � � ��اب وم� �ح ��اص ��رت ��ه ل �ل �ق �ض��اء
عليه.
ومن جهته أثنى النائب د.أحمد
مطيع على كلمة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد

د .عبدالرحمن الجيران

د .أحمد مطيع

الجابر الصباح والتي ألقاها أمام
القمة اإلسالمية في اسطنبول.
وق � � � ��ال إن س � �م� ��وه وب �ح �ك �م �ت��ه
املعهودة شخص من خالل كلمته
املشاكل التي تعاني منها ال��دول
اإلس�ل�ام �ي��ة واس �ت �خ �ل��ص ال�ح�ل��ول
م �ب �ي �ن��ا دور ال� �ك ��وي ��ت ال� ��رائ� ��د ف��ي
عملية السالم واالستقرار العاملي.
وأض� � � � � � � ��اف م � �ط � �ي� ��ع أن س� �م ��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد رك ��ز ف��ي ك�ل�م�ت��ه على
ق �ض �ي �ت��ي ال� �ط ��ائ� �ف� �ي ��ة واإلره � � � ��اب
ألن �ه �م��ا أب � ��رز ال �ق �ض��اي��ا وامل �ل �ف��ات
ال�ت��ي ت�ق��ف خ�ل��ف غالبية املشاكل
وال �ص��راع��ات ف��ي إقليمنا العربي
وم �ح �ي �ط �ن��ا اإلس �ل�ام ��ي م �ب �ي �ن��ا أن
سموه أوض��ح وبكل شفافية دور
الكويت الرائد واملميز في محاربة
الطائفية واإلرهاب وذلك من خالل
حرصها على دعم تماسك الصف

الداخلي وتوعية املجتمع بخطر
ال �ف��رق��ة وال�ت�ن��اح��ر وك��ذل��ك دعمها
ل � �ل� ��دول وال � �ش � �ع� ��وب ال � �ت ��ي ع��ان��ت
م ��ن اإلره � � ��اب وال �ط��ائ �ف �ي��ة م��ؤك��دا
أن س� �م ��وه ح ��ري ��ص ك ��ل ال �ح��رص
على رأب ال�ص��دع وح��ل الخالفات
ودع��م االستقرار وال�س�لام العاملي
وذلك بدعمه قرارات األمم املتحدة
املتعلقة بمكافحة اإلرهاب وكذلك
بموافقته ع�ل��ى أن ت�ك��ون الكويت
م� � �ش � ��ارك � ��ا وع � � �ض � � ��وا ف � ��اع �ل��ا ف��ي
التحالف العسكري اإلسالمي ضد
اإلرهاب.
وأوض� ��ح أن س �م��وه وم ��ن خ�لال
ك �ل �م �ت��ه ال� �س ��ام� �ي ��ة وج � ��ه ل�ل�ش�ع��ب
الكويتي رسالة مفادها أن التمسك
ب��ال��روح ال��وط�ن�ي��ة وت ��رك التناحر
وال� �ف ��رق ��ة وال � �خ�ل��اف ه ��و ال�ب�ل�س��م
والعالج الناجع لكل املشاكل التي

تعصف بالشعوب وهذا ما رأيناه
رأي ال� �ع�ي�ن ف ��ي ت �م��اس��ك ال �ش �ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي إب � � ��ان ال � �غ� ��زو ال �غ��اش��م
وح �ت��ى أم� ��ام األح� � ��داث اإلره��اب �ي��ة
ال � �ت� ��ي ه� ��دف� ��ت إل � � ��ى ش � ��ق ال� �ص ��ف
ال��وط�ن��ي ول�ك��ن ب��اءت بالفشل في
ظل التزام الكويتيني وتماسكهم.
وت� �م� �ن ��ى ل� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ولقادة األم��ة العربية واإلسالمية
أن ي ��وف� �ق� �ه ��م ال � �ل� ��ه ع � ��ز وج � � ��ل مل��ا
ف �ي��ه ص��ال��ح ال� �ب�ل�اد وال �ع �ب��اد وأن
ي �ح �ف��ظ امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل األم �ت�ين
العربية واإلس�لام�ي��ة وي��دي��م على
دول� �ن ��ا ال� �س�ل�ام واألم� � ��ن وال ��رخ ��اء
واالستقرار.
وأش� ��اد ال �ن��ائ��ب م�ط�ي��ع بنتائج
ال� �ق� �م ��ة اإلس �ل�ام � �ي ��ة ال� �ت ��ي أق �ي �م��ت
ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول وك ��ذل ��ك م ��ا اك ��دت
ع�ل�ي��ه ال� ��دول امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ب�ي��ان
الختامي للقمة.
وقال مطيع :إن أهم ما جاء في
ال �ق �م��ة ه ��و ت��أك �ي��ده��ا أن ال�ق�ض�ي��ة
الفلسطينية ه��ي أول ��ى القضايا
ال � �ت� ��ي ت� �ه ��م اإلس � �ل� ��ام وامل �س �ل �م�ي�ن
وأن إق��ام��ة دول ��ة فلسطينية ذات
س � �ي� ��ادة رغ� �ب ��ة أك � �ي� ��دة ع �ن��د ك��اف��ة
ال��دول األع�ض��اء وه��ذا األم��ر يدعو
للتفاؤل بمستقبل هذه القضية.
وأض � ��اف أن م��ن األم � ��ور امل�ه�م��ة
ال�ت��ي أك��دت�ه��ا ال�ق�م��ة أي�ض��ا اإلدان ��ة
ال� �ت ��ي ح �م �ل �ه��ا ال� �ب� �ي ��ان ال �خ �ت��ام��ي
للقمة اإلسالمية إليران وسالحها
ال � �ع � �س � �ك ��ري اإلره � � ��اب � � ��ي امل �س �م��ى

ب�ح��زب ال�ش�ي�ط��ان وذل ��ك لتدخلهم
في شؤون الدول العربية وعملهم
امل �س �ت �م��ر ع �ل��ى زع ��زع ��ة اس �ت �ق��رار
ال��دول العربية والعبث في أمنها
ب�ص��ور م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر مباشرة
وك ��ذل ��ك ل �ل �ج��رائ��م ال �ت��ي ت��رت�ك�ب�ه��ا
امليليشيات ذات ال�ه��وى اإلي��ران��ي
ف � ��ي ح � ��ق األب � � ��ري � � ��اء ف � ��ي ال � �ع� ��راق
وسوريا واليمن وغيرها.
وأك� � � ��د أن ان � �س � �ح ��اب ال ��رئ �ي ��س
اإلي��ران��ي ال يعبر ع��ن رف��ض إي��ران
ل�ل�ق�م��ة إن �م��ا أك� ��د أن إي� � ��ران ب��ات��ت
م �ع��زول��ة ع��ن ال�ص�ع�ي��د اإلسل��ام��ي
وم� �ن� �ب ��وذة م� ��ن ق �ب ��ل امل �ج �ت �م �ع��ات
اإلسالمية وخطرا أكيدا على دول
امل�ن�ط�ق��ة وش��وك��ة ف��ي ظ �ه��ر ال ��دول
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة وذل � � ��ك ب� �ع ��د وض� ��وح
ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا أم� ��ام ال �ع �ل��ن وللجميع
وهذه نهاية أي كيان ديكتاتوري
ظالم يتبع سياسات وممارسات
خبيثة.
وختم مطيع تصريحه بالدعاء
لبلداننا اإلسالمية بأن يتم الله عز
وج��ل عليها نعمة األم ��ن واألم��ان
وأن يهيئ لقادة دولنا اإلسالمية
والعربية الطريق للتمسك بدينها
اإلس �ل�ام� ��ي ال �ح �ن �ي��ف وال �ن �ه��وض
ب ��ال� �ش� �ع ��وب اإلس �ل�ام � �ي� ��ة واألخ� � ��ذ
بيدهم ملا فيه الخير والرخاء لهذه
األمة العظيمة.

الجيران :ال يوجد قانون في الكويت يواجه عملية اإلضراب
ق� ��ال ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران :ال ي��وج��د ق ��ان ��ون في
الكويت يواجه عملية االض��راب
ب��ال �ت �ن �ظ �ي��م س� � ��واء ف ��ي ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة او ال �ق �ط��اع�ي�ن ال�ن�ف�ط��ي
واالهلي بيد ان الكويت انضمت
الت �ف��اق �ي��ة ال �ع �ه��د ال ��دول ��ي ال �ت��ي
ك �ف �ل��ت ح� ��ق االض � � � ��راب ش��ري �ط��ة
م �م��ارس �ت��ه وف �ق��ا ل �ق��وان�ين ال�ب�ل��د
امل �ع �ن��ي وه �ن ��اك ف� ��راغ ت�ش��ري�ع��ي
حول هذه املسألة.
وأض� � � ��اف :امل � �ق ��رر ان م� �ب ��دأ ال
ع� �ق ��وب ��ة وال ج ��ري� �م ��ة اال ب�ن��ص
م � �ق� ��رر ف � ��ي ال � �ج ��ان ��ب ال �ج �ن��ائ��ي

فقط ام��ا بشأن الخطأ الوظيفي
ف��ال �ع �ق��وب��ات ي �ج��ب ان ي�ح��دده��ا
ال�ق��ان��ون ام��ا األخ�ط��اء الوظيفية
فيصعب حصرها ولذلك تجدها
غير مقننة وق��د يندرج ضمنها
االضراب اذا ترتب عليه االضرار
بالصالح العام في البلد.
وتابع :وفي كل االحوال يحق
ل�ل��دول��ة ات �خ��اذ م��ا ي�ل��زم لضمان
س �ي��ر امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ب��ان�ت�ظ��ام
واط � � � � ��راد وم� � ��ن ذل� � ��ك اس� �ت ��دع ��اء
امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن وال� �غ ��اء
ومنع االجازات وغيرها.
وم � � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � ��رى ت � �س� ��اءل

ال �ج �ي��ران ه��ل ت�غ�ي��رت آل �ي��ة عمل
االحزاب السياسية؟ وهل تعيش
الكويت مرحلة ارهاصات ملا هو
قادم في املستقبل السياسي؟
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن� � ��ه اذا ن �ظ��رن��ا
ت� �ح ��دي ��دا ب��آل �ي��ة ع �م��ل االح� � ��زاب
وإدارت �ه��ا ل�ش��ؤون�ه��ا السياسية
ال�ي��وم نجد رغ��م زعمهم املتكرر
بضرورة التغيير الالزم للتطور
ال� ��ذي ي �ط��ال �ب��ون ب��ه ال�ح�ك��وم��ات
امل�ت�ع��اق�ب��ة إال ان �ه��م ال يتمثلون
ه��ذا االدع� ��اء ف��ي ق� ��رارة انفسهم
مع تكرار ونمطية االعذار املعلبة
ل �ل �ت �ب ��ري ��ر وم � �ن � �ه� ��ا :م� �ح ��دودي ��ة

االم � �ك� ��ان� ��ات وك � �ث� ��رة امل� �ع ��وق ��ات
وف� �ق ��دان االي �ج��اب �ي��ة وال�ت�م�ح��ور
حول الذات والعادة والرتابة.
وأردف :حقا انه عبث تحاول
االح � ��زاب إص�ل�اح اوض��اع �ن��ا في
الوقت الذي ال تصلح ما بداخلها
م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ان� � ��ه اذا ح �ص��رن��ا
ال �ح��دي��ث ف ��ي ال��زع �م��اء وال� �ق ��ادة
ال�س�ي��اس�ي�ين ورؤس � ��اء االح� ��زاب
وال � �ت � �ي� ��ارات امل �خ �ت �ل �ف��ة ن �ج��ده��م
الي �م �ل �ك��ون ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ادارة
ذوات �ه��م وال يتميزون بالتجرد
م��ن االن �ت �ص��ار آلرائ �ه��م وال��دف��اع
ال ��دائ ��م ع ��ن م��واق �ف �ه��م وال�ت�ب��ري��ر

لها وه��ذا يصدق عليه الحديث
ال � �ش� ��ري� ��ف (وإع� � � �ج � � ��اب ك � ��ل ذي
رأي ب��رأي��ه) وه ��ذه م��ن املهلكات
للمجتمعات االنسانية.
واس� �ت� �ط ��رد :ال �ح �ق �ي �ق��ة ان ف��ي
العمل السياسي التغيير ليس
ه��دف��ا ل��ذات��ه وخ��اص��ة م��ع ف�ق��دان
ال �ب �ص �ي��رة وت �ح��دي��د االول ��وي ��ات
وف��ي ه��ذه الحال سيكون العمل
في تقلب مستمر كحال الحراك
ال� � �ي � ��وم وال � �ت � �ح � ��ول م � ��ن اق �ص ��ى
اليمني الى اقصى اليسار.
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د م �ت �ص ��ل ق ��ال
ال �ج �ي��ران :م��ن ال�خ�ط��أ ان يرتهن

املجلس بما تقوله املعارضة إذا
ك ��ان واث �ق��ا م��ن إن �ج��ازات��ه ول�ك��ن
ي �ب��دو ان ب �ع��ض ال� �ن ��واب م� ��ازال
يعاني من هاجس ع��ودة بعض
ال��رم��وز في االنتخابات القادمة
مستطردا :وعلى هذه الفرضية
ف �ل��ن ي �ع��ود امل �ج �ل��س ب��االغ�ل�ب�ي��ة
ك �م ��ا ان � ��ه ل� ��ن ي �غ � ّ�ي ��ر م� ��ن وت �ي ��رة
العمل الحالي.
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مطالبات نيابية بمعالجة حاالت إعتداء
المعلمين على الطلبة في المدارس
ق��ال ال�ن��ائ��ب د.ع ��ودة ال��روي�ع��ي:
م � � ��ن امل � � ��ؤس � � ��ف ان ي� � �ت� � �ك � ��رر م��ا
ح ��دث ف��ي اح ��دى م� ��دارس وزارة
ال �ت��رب �ي��ة م��ن اع� �ت ��داء م�ع�ل��م على
أح��د الطلبة مضيفا :واعتقد ان
ه��ذا امل�ع�ل��م اع �ت��اد االع �ت��داء على
الطلبة والدليل علي ذلك وجود
التصوير ولو كان االمر مفاجئا
ملا تم تصويره.
وط � ��ال � ��ب ب� �ف� �ت ��ح ت �ح �ق �ي��ق م��ع
امل � � ��درس ش �خ �ص �ي��ا واي � �ض� ��ا م��ع
ال �ط��ال ��ب ال � ��ذي ق� ��ام ب��ال �ت�ص��وي��ر
داخ� � � ��ل ال� �ف� �ص ��ل مل� �ع ��رف ��ة ج �م �ي��ع
ال �س �ل ��وك �ي ��ات ال� �ت ��ي ت� �ح ��دث ف��ي
امل � � ��دارس م �ض �ي �ف��ا :س �ت �ك��ون لنا
وق �ف��ة اذا ك ��ان ل��دي�ن��ا م�ت�س��ع من
ال��وق��ت إلي�ج��اد الحلول الخاصة
والحمالت املفاجئة على املدارس
ومعرفة ادائهم وع��دم إشعارهم
ان � �ه� ��م ف � ��ي م� ��أم� ��ن م � ��ن امل ��راق� �ب ��ة
واملحاسبة.
وأش � � � � � � ��ار إل� � � � ��ى ان ت� �ص ��ري ��ح
وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ل ��م ي �ك��ن م��وف �ق��ا
ب��أن�ه��ا ح��ادث��ة ت�ت�ك��رر وأصبحت
ظ��اه��رة طبيعية ف��ي املجتمعات
وامل � ��دارس م�ض�ي�ف��ا ان ��ه يفترض

محاربته لهذه األمور وال يعطي
اس�ت�ث�ن��اء ووج ��ود ه��ذه ال�ح��ادث��ة
ي �ج��ب ان ت �ك��ون م��دع��اة ل �ل��وزارة
وال��وزي��ر ب��ان ي��راق�ب��وا وي�ن�ظ��روا
ل �ه��ذه ال � �ح� ��وادث ع ��ن ك �ث��ب وع��ن
ق� � � ��رب ح � �ت� ��ى ال ت � �ت � �ك� ��رر ق� ��ائ �ل�ا:
ش �ي��وع �ه��ا دل �ي��ل ان ه �ن��اك خلال
وشيوعه ال يعني القبول بها او
القبول بهذا الوضع.
وأض � � � ��اف :ن �ط ��ال ��ب ب��امل��راق �ب��ة
وامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل � �س � �ت � �م ��رة ح �ت��ى
يخشى هؤالء املعتدون على اهم
عنصر ف��ي ال��وط��ن وه��م األط�ف��ال
وال � �ط �ل�اب وت �ن �م �ي �ت �ه��م ب��ال�ش�ك��ل
الصحيح وامل�ب��اش��ر ه��و اه��م من
م�ن��اق�ش��ة ق�ض��اي��ا ك�ث�ي��رة مطالبا
ال ��وزي ��ر ب� ��أن ي �ع��رف أي� ��ن ال�خ�ل��ل
داخل ال��وزارة وال يكتفي بالقول
انها ظاهرة عامة كثيرة الشيوع
في املدارس.
وعن التعديالت التي حصلت
على مشروع قانون الذي تقدمت
به اللجنة املالية باستثناء قطاع
السكن ال�خ��اص أوض��ح ان إق��رار
املداولة األولى للقانون ال يعني
امل ��واف� �ق ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة وان ه �ن��اك

د.عودة الرويعي

ت�ع��دي�لات اخ ��رى س�ت�ق��دم للجنة
املالية يجب األخذ بها.
وأض � � ��اف :ان م �ث��ل ه� ��ذا االم ��ر
يجب ان يعالج معالجة جذرية
ب � �ع ��د دراس� � � � ��ة ج� �م� �ي ��ع ال� �ح� �ل ��ول
وال � � ��دراس � � ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب� ��ه م��ن
جميع النواحي حتى ال نصل الى
ن�ق��اش داخ��ل ال�ق��اع��ة مستدركا:
صحيح ان القاعة للنقاش ولكن
ي �ج��ب اال ن �ض �ي��ع وق� ��ت امل�ج�ل��س
ب �ن �ق��اش��ات ط��وي �ل��ة ي �ف �ت��رض ان
تتم في اللجنة املختصة وحتى

ي� �ت ��م م� �ع ��ال� �ج ��ة ج �م �ي ��ع امل �ث ��ال ��ب
وامل�ل�اح� �ظ ��ات ل�ج�م�ي��ع ال �ق��وان�ين
واالقتراحات املقدمة.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
د.خليل أبل ان حادثة االعتداءات
ال �ت��ي ع��رض �ه��ا ال �ن��ائ��ب روض ��ان
ال� � ��روض� � ��ان وامل�ل��اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
أب��داه��ا ال �ن��واب وخ��اص��ة رئيس
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة د .ع� ��ودة
ال ��روي � �ع ��ي ورد وزي � � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
وم �ح��اول��ة ت�ب�س�ي�ط��ه ان ��ه ح ��ادث
ف � � ��ردي وط �ب �ي �ع��ي وي � �ح� ��دث ف��ي
ج �م �ي��ع دول ال �ع��ال��م ه ��و م��ؤش��ر
على تهاون إدارة وزارة التربية
والتعليم العالي.
وش� � � � � ��دد أب� � � � ��ل ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح�ف��ي ع�ل��ى ض� ��رورة معالجة
هذا االمر يشكل فوري الفتا إلى
ان هذه الحادثة نتيجة طبيعية
ل�ل�ف��وض��ى ال �ع��ارم��ة ال �ت��ي خلقت
في الوزارة من بعض املسؤولني
م �ط��ال �ب��ا ب��ال �ت �ص��دي ل �ه��ذا االم ��ر
وأن � �ه� ��م س� �ي� �ق ��وم ��ون ب��واج �ب �ه��م
ال� �س� �ي ��اس ��ي ب � �ه� ��ذا االم� � � ��ر ال � ��ذي
يتحمله وزير التربية.

التعليمية :إدراج قانون
المؤلف في الجلسة المقبلة

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

أق � � � ��رت ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال �ث �ق ��اف ��ة واالرش � � � ��اد االج �ت �م��اع �ي��ة
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
املؤلف والحقوق املجاورة.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د .ع� � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب انتهاء االجتماع
ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع
ق� ��ان� ��ون ح� �ق ��وق امل� ��ؤل� ��ف وال �ح �ق ��وق
امل� �ج ��اورة ورف �ع��ت ت�ق��ري��ره��ا ب�ش��أن��ه
الى مجلس االمة ليدرج على جدول
اعمال جلسة  26ابريل الجاري.
واضاف الرويعي ان قانون حقوق
امل��ؤل��ف م��ن ش��أن��ه ان ي�ح�ف��ظ ح�ق��وق
امل��ؤل�ف�ين وامل�ب��دع�ين الكويتيني وك��ل
م ��ن ل��دي��ه ان �ت ��اج ف �ك��ري او ادب � ��ي او

ثقافي او اعالني او اعالمي مبينا انه
تم اضافة االدارة الجماعية لحقوق
املؤلف من اجل ان يعزز مكانه املفكر
وامل�ب��دع والفنان واص�ح��اب املهارات
واملهن .
واع ��رب ع��ن ام�ل��ه ف��ي االن�ت�ه��اء من
مشروع قانون الجامعات الحكومية
ب��أس��رع وق��ت مشيرا ال��ى ان القانون
ب � �ح� ��اج� ��ة ال� � � ��ى م � ��زي � ��د م� � ��ن ال �ب �ح ��ث
والدراسة.
وذك� � � � � ��ر ان ال � �ل � �ج � �ن� ��ة س �ت �ب �ح��ث
اي�ض��ا ف��ي االس �ب��وع امل�ق�ب��ل ع ��ددا من
امل��واض �ي��ع املتعلقة ب� ��وزارة التربية
وم �ن �ه��ا ال �ق �ض��اي��ا امل �ل �ح��ة وال�ع��اج�ل��ة
واملتعلقة بالتعديات التي تمت في
بعض مرافق الوزارة.

المالية تبحث تعديالت المناقصات اليوم
ت�ج�ت�م��ع  5ل �ج��ان ب��رمل��ان �ي��ة ال �ي��وم
لبحث ع��دد من املوضوعات املدرجة
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا ح�ي��ث تناقش
لجنة الشؤون التشريعية مجموعة
م ��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
وض � � � ��ع ورف � � � � ��ع ال � � �ص � � ��ور االم � �ي� ��ري� ��ة
وت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م
 39ل�س�ن��ة  2010ب �ت��أس �ي��س ش��رك��ات
ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ت � �ت ��ول ��ى ب� �ن ��اء
وتنفيذ محطات ال�ق��وى الكهربائية
وت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه ف��ي ال �ك��وي��ت اض��اف��ة
ال��ى اق �ت��راح��ات اخ��رى ب��اض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  14م�ك��ررا ال��ى القانون
رق��م  28لسنة  1969ف��ي ش��أن العمل
ف��ي ق�ط��اع االع�م��ال النفطية وتعديل
بعض احكام املرسوم بقانون رقم 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية
وت�ع��دي��ل امل� ��ادة  17م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 28لسنة  1996في شأن تنظيم مهنة
ال�ص�ي��دل��ة وت � ��داول االدوي � ��ة وت�ع��دي��ل
بعض احكام املرسوم بقانون رقم 67
لسنة  1976في شأن املرور.
ك �م��ا ت �ب �ح��ث ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
اقتراحا آخر باضافة بند جديد برقم
 5الى الفقرة الثالثة من املادة االولى
م ��ن ال �ق��ان��ون رق� ��م  110ل �س �ن��ة 2014
ب�ت�ق��ري��ر م �ك��اف��أة م��ال �ي��ة للخاضعني
ل� �ق ��ان ��ون ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وق��ان��ون معاشات ومكافآت التقاعد

للعسكريني عند انتهاء االشتراك.
وج ��اء ف��ي ن��ص االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ال��ذي قدمه النائب احمد الري م��ادة
اول��ى :يضاف ال��ى الفقرة الثالثة من
امل� ��ادة االول� ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 110
ل�س�ن��ة  2014امل �ش��ار ال �ي��ه ب�ن��د ج��دي��د
برقم  5نصه اآلتي:
 - 5املؤمن عليهم الذين ال ينطبق
عليهم ش��رط االس�ت�ف��ادة م��ن مكافأة
نهاية الخدمة لدى جهة عملهم حني
بلوغ سن التقاعد.
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ع�ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال� ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ويعمل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ع ��د ان ص ��در
ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  110ل� �س� �ن ��ة 2014
ب�ت�ق��ري��ر م �ك��اف��أة م��ال �ي��ة للخاضعني
ل� �ق ��ان ��ون ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وق��ان��ون م�ع��اش��ات وم�ك��اف��أة التقاعد
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ع �ن��د ان �ت �ه��اء االش �ت��راك
بتاريخ  2014/8/10ورغم ما تميز به
هذا القانون من تحقيق الغاية التي
م��ن اج�ل�ه��ا ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه اال ان ��ه وج��د
ثغرة قد سها عنها املشرع الكويتي
بشأن االس�ت�ث�ن��اءات ف��ي تطبيق هذا
القانون وال�ت��ي ادرج��ت ضمن أربعة
بنود فقط من امل��ادة االول��ى للقانون

والتي وردت حصرا وهي:
 - 1امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م ال �ع��ام �ل��ون في
ال � �ق � �ط ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي او ال� �ش ��رك ��ات
امل � � �م � � �ل� � ��وك� � ��ة ل� � � �ل � � ��دول � � ��ة ب � ��ال� � �ك � ��ام � ��ل
واملستفيدون الذين التحقوا بالعمل
ق�ب��ل ن�ش��ر ه ��ذا ال �ق��ان��ون ل ��دى جهات
ت�ل�ت��زم قبلهم ب�ص��رف م�ك��اف��أة مالية
عند انتهاء الخدمة.
 - 2امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م ال �ع��ام �ل��ون في
ال � �ق � �ط ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي او ال� �ش ��رك ��ات
امل � � �م � � �ل� � ��وك� � ��ة ل� � � �ل � � ��دول � � ��ة ب � ��ال� � �ك � ��ام � ��ل
واملستفيدون الذين استحقوا مكافأة
مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل
بهذا القانون.
 - 3ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون امل� �ع� �ي� �ن ��ون ق �ب��ل
س��ري��ان ه��ذا القانون ف��ي ح��ال نقلهم
م��ن امل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة او شركاتها
امل �م �ل��وك��ة ال � ��ى م ��ؤس �س ��ات ع ��ام ��ة او
شركات اخ��رى مملوكة للدولة بعقد
عمل جديد.
 - 4امل��ؤم��ن ع�ل�ي�ه��م وامل�س�ت�ف�ي��دون
ال��ذي��ن استحقوا املكافأة املنصوص
عليها في هذا القانون بعد العمل به.
اال انه بعد مراجعة املستثنني من
تطبيق ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف��ان�ن��ا وج��دن��ا
ان��ه ل��م يشمل (امل��ؤم��ن عليهم ال��ذي��ن
ال ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م ش ��رط االس �ت �ف��ادة
من مكافأة نهاية الخدمة ل��دى جهة
ع �م �ل �ه��م) وامل �ق �ص ��ود ب �ه��م ه ��م ف�ئ��ات

م � ��ن امل ��وظ � �ف �ي�ن ع� �ل ��ى س �ب �ي ��ل امل� �ث ��ال
اع�ض��اء الهيئة التدريسية بجامعة
الكويت او بالهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب م �م��ن ان�ت�ق��ل
م�ن�ه��م ل�ل�ع�م��ل م��ن ال �ت��دري��س ال ��ى اي
جهة اداري ��ة بالجامعة او الهيئة اذ
ان م�ث��ل ه ��ؤالء اص�ب�ح��وا يخضعون
ل�ل�ق��واع��د ال �ج��دي��دة ل�ل��وائ��ح الخاصة
ب�ن�ه��اي��ة م�ك��اف��أة ال�خ��دم��ة ال �ت��ي اق��رت
اخيرا او ممن يعمل باحثا في معهد
االب �ح��اث العلمية وت�ح��ول م��ن عمله
ك �ب��اح��ث ع�ل�م��ي ال ��ى ع �م��ل اداري في
احدى ادارات معهد االبحاث العلمية
واي �ض��ا ك��ل م��ن ال �ج �ه��ات الحكومية
ال �ت��ي ل��دي�ه��ا ك ��ادر خ ��اص م��ن ال��ذي��ن
يحصلون فقط على  18شهرا مكافأة
نهاية خدمة من الراتب االساسي وال
يشملهم ه��ذا ال �ق��ان��ون ل��ذل��ك ف�ق��د تم
اضافة بند خامس الى الفقرة الثالثة
م��ن امل� ��ادة االول� ��ى ل�ل�ق��ان��ون رق��م 110
ل�س�ن��ة  2014امل �ش��ار ال �ي��ه وال�خ��اص��ة
باالستثناءات من تطبيق احكام هذا
القانون نصها االتي.
 - 5املؤمن عليهم الذين ال ينطبق
عليهم ش��رط االس�ت�ف��ادة م��ن مكافأة
نهاية الخدمة لدى جهة عملهم حني
بلوغ سن التقاعد.
ول �ل �ت��وض �ي��ح ف� ��ان ه� ��ذه االض ��اف ��ة
ع �ل��ى االس� �ت� �ث� �ن ��اءات ل ��ن ت ��ؤث ��ر ع�ل��ى

امل� ��وظ � �ف�ي��ن م � ��ن االن � � � � ��اث ال � �ع ��ام �ل�ات
ب��ال��وظ��ائ��ف وال �ت��دري��ب او ف��ي معهد
االب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة او اي ق �ط��اع اخ��ر
ل��ه نفس ه��ذه امل�ي��زة الوظيفية فلهن
الحق في االختيار بني مكافأة جهة
ال�ع�م��ل ال�ب��ال�غ��ة  18ش�ه��را او مكافأة
نهاية الخدمة عن طريق التأمينات
االجتماعية ايهما افضل وذل��ك بعد
خدمة  25سنة.
وتجتمع لجنة األولويات ملناقشة
امل��وض��وع��ات املتعلقة ببرنامج عمل
الحكومة للفصل التشريعي ال��راب��ع
عشر مناقشة اجراءات تنفيذ القانون
رق��م  114لسنة  2014ب�ش��أن التأمني
ال �ص �ح��ي ل �ل �م��واط �ن�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن.
ب�ح�ض��ور ممثلني ع��ن ك��ل م��ن وزارة
ال� �ع ��دل ووزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
االسالمية واالمانة العامة للمجلس
االع�ل��ى للتخطيط والتنمية وجهاز
م �ت��اب �ع��ة االداء ال �ح �ك��وم��ي ووزارة
الصحة ولجنة املناقصات املركزية
وديوان املحاسبة ووزارة املالية.
كما تجتمع لجنة الشؤون املالية
واالق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون واالق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين في
شأن املناقصات العامة والتعديالت
امل�ق��دم��ة عليه بحضور ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزير
ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة وم �م �ث �ل ��ي ل�ج�ن��ة

املناقصات املركزية واملختصني.
وت �ب �ح ��ث ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2005
ف��ي ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ومجموعة
م ��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
بلدية الكويت اضافة الى االقتراحات
ب � �ق � ��ان � ��ون ب� � � � � � ��ادراج ب � �ع� ��ض اس � �م� ��اء
الناخبني الى كشوف املجلس البلدي.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ال� �ل� �ج� �ن ��ة االح� ��ال� ��ة
الواردة من رئيس مجلس االمة بشأن
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة بالتحقيق حول تكرار حاالت
وف �ي��ات ال �ع �م��ال ف��ي م �ش��روع م��دي�ن��ة
صباح السالم الجامعية (الشدادية)
وال �ك �ت��اب ال � ��وارد م��ن وزي ��ر االش �غ��ال
العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس
االم� ��ة ب �ش��أن ال� ��رد ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن م �ن��اق �ش��ة اس �ت �ج��واب
ع�ض��و مجلس االم ��ة ع ��ادل ال�خ��راف��ي
لوزير االشغال العامة (االسبق).
وت� � �ن � ��اق � ��ش ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات
والحساب الختامي ميزانية االدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل��اط � �ف� ��اء ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
2017.0/2016
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الطريجي يسأل عن دور مستشار قانوني
في قضية مدير عام التأمينات السابق
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س � � ��ؤاال إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد
ال �خ��ال��د ق ��ال ف �ي��ه :أث� �ن ��اء اس �ت �ج��واب
وزي��ر التجارة والصناعة في جلسة
ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل ��واف ��ق 2016/4/12
ت�ط��رق ال�ن��ائ��ب م�ب��ارك ال�ح��ري��ص إلى
أن�ن��ي ق��د قمت ب��ارت�ك��اب جريمة قتل
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا واف � ��د م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
البنغالية عندما كنت ضابطا بوزارة
الداخلية ،وبناء عليه:
 يرجى تزويدي بصحة ما أثارهالنائب من تهمة ارتكاب جريمة قتل
عندما كنت ضابطا بوزارة الداخلية
من عدمه؟
وإذا ك� ��ان� ��ت امل� �ع� �ل ��وم ��ة ص �ح �ي �ح��ة

بارتكابي جريمة قتل فيرجى تزويدي
برقم القضية واسم املقتول وصورة من
الحكم الصادر بالقضية وهل تم تنفيذ
الحكم ومتى تم تنفيذ الحكم؟
 ي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب � � �ص � ��ورة م��نالصحيفة الجنائية التي تقدم للجهات
الرسمية ب��ال��دول��ة م��ن أرش�ي��ف اإلدارة
العامة لألدلة الجنائية؟
وم � ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ق � ��دم ال �ط��ري �ج��ي
س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر اإلع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود
أوضح فيه أنه أثناء جلسة استجواب
وزي��ر التجارة والصناعة يوم الثالثاء
املوافق  2016/4/12وجه النائب مبارك
ال�ح��ري��ص ات�ه��ام��ا شخصيا بتطاولي
ع�ل��ى أم� ��وال ن ��ادي الساملية الرياضي

وال ��ذي ت��ول�ي��ت رئ��اس��ة م�ج�ل��س إدارت ��ه
بالفترة من  2008حتى  2012لذا:
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس �م��اء أع�ض��اءمجلس اإلدارة خ�لال الفترة م��ن 2008
حتى 2012م .واملناصب التنفيذية لكل
منهم.
 ه � � ��ل رص � � � � ��دت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع ��ام ��ةللرياضة أي ت �ج��اوزات أو اختالسات
ضد مجلس إدارة النادي خالل الفترة
 2008حتى 2012م .وإذا كانت اإلجابة
نعم فما اإلج ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت ضد
مجلس اإلدارة؟
 ه��ل رص ��د امل��راق��ب امل��ال��ي امل�ش��رفعلى النواحي املالية بالنادي من قبل
الهيئة العامة للرياضة أي ت�ج��اوزات
م��ال �ي��ة ض ��د أم �ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق س��ام��ي

أبل :هل ستخفض الوثيقة االبتدائية
العبء عن كاهل الدولة ماليا؟
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب ��ل
س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى
ج� ��اء ف ��ي ن �ص��ه ي ��رج ��ى إف ��ادت ��ي
وتزويدي بما يلي:
 ن�س�خ��ة م��ن وث �ي �ق��ة امل��رح�ل��ةاالب� �ت ��دائ� �ي ��ة امل� ��زم� ��ع ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا
للسنة الدراسية (. )2017-2016
 ن �س �خ��ة م� ��ن ق � � ��رار ت�ش�ك�ي��لال �ل �ج �ن��ة ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب ��دراس ��ة
وإص ��دار ه��ذه الوثيقة م��ع بيان
أس �م��اء أع �ض��ائ �ه��ا وم��ؤه�لات�ه��م
العلمية ومسمياتهم الوظيفية
وس � � �ن� � ��وات ال � �خ � �ب� ��رة ال �ع �م �ل �ي��ة
وت � �ح ��دي ��د امل � �ه � ��ام ال � �ت� ��ي ق��ام��ت
ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي ت��وص �ي��ات �ه��ا
وت� �ق� �ي� �ي� �م� �ه ��ا وم � � ��ا ال � � ��دراس � � ��ات
ال� �ت ��ي اع� �ت� �م ��دت ع �ل �ي �ه��ا وب �ن��ت
ت� �ص ��ورات� �ه ��ا ف� ��ي ط �ل ��ب ت �ع��دي��ل
وثيقة املرحلة االبتدائية.
 م ��ا آل� �ي ��ة وخ � �ط� ��وات إن �ش��اءواع� � � �ت� � � �م � � ��اد وث� � �ي� � �ق � ��ة امل� ��رح � �ل� ��ة
االبتدائية؟
 هل قام وزير التربية املحترمب��اع �ت �م��اد ال��وث �ي �ق��ة وأص �ب �ح��ت
موضع تطبيق للسنة الدراسية
امل � �ق � �ب� �ل ��ة؟ إذا ك� ��ان� ��ت اإلج� ��اب� ��ة
بالنفي فما أسباب التأخير في
اعتمادها؟
 ه ��ل اس� �ت� �ن ��دت ال �ل �ج �ن��ة ف��يدراس� �ت� �ه ��ا وت ��وص� �ي ��ات� �ه ��ا ع�ل��ى
خبرة من بلدان أخرى أم طرحت
فقط رؤيتها وتصوراتها بناء
ع� �ل ��ى خ � �ب� ��رة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ب ��دول ��ة

ما آلية وخطوات
إنشاء واعتماد
الوثيقة؟

د .خليل أبل

ال �ك��وي��ت؟ إذا ك��ان��ت ه �ن��اك دول
أخ� ��رى ت�ط�ب��ق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام فما
هذه الدول؟ مع تزويدي بنسخة
م ��ن وث �ي �ق��ة ت �ل��ك ال� � ��دول امل�ط�ب��ق
فيها نفس النظام املقرر تطبيقه
في السنوات الدراسية املقبلة.
 ه��ل ال �ن �ظ��ام امل �ق��رر تطبيقهع�ل��ى أرض ال��واق��ع للوثيقة في
السنوات الدراسية املقبلة سوف
يقلل عن كاهل الطالب االبتدائي
ع�ب�ئ��ا دراس� �ي ��ا وع� ��بء الحقيبة
ال � ��دراس� � �ي � ��ة وي � ��رق � ��ى ب��ال �ط��ال��ب
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ب � �ص� ��ورة أف� �ض ��ل ع��ن
السابق؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
فيرجى توضيح ذلك بالتفصيل
م � ��ع ال � �ض � �م� ��ان� ��ات ال � �ت� ��ي رأت� �ه ��ا
اللجنة في دراستها وتقريرها
بشأن الوثيقة.
 -هل سوف تقلل هذه الوثيقة

امل � �ص� ��اري� ��ف ال� �ت ��رب ��وي ��ة وت �ق �ل��ل
ال �ع��بء ع��ن ك��اه��ل ال��دول��ة ماليا
بما يحقق وف��را مليزانية الدولة
م� ��ن دون امل � �س� ��اس ب��اس �ت �ف��ادة
الطالب من التعليم الجيد؟
 ك� ��م ال �ن �س �ب��ة امل �ف �ت��رض��ة أوح �س��ب ال ��رس ��م ال �ب �ي��ان��ي ي�م�ك��ن
ل�ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة أن تفيد الطالب
االب � �ت� ��دائ� ��ي ف� ��ي رف� � ��ع م �س �ت��واه
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وق� � ��درات� � ��ه ال ��ذات� �ي ��ة
علميا وثقافيا – إن كانت هناك
نسبة تتضمنها ه��ذه الوثيقة
أو رس��م بياني ي�ح��دد املستوى
امل� � �ت � ��وق � ��ع ل � �ف ��رض � �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م
الجديدة للطالب االبتدائي؟

ال �ج ��دع ��ان ال �ع ��ازم ��ي أو م �س��اع��د أم�ين
ال �ص �ن ��دوق ف �ه��د ع��ام��ر ال� �ع ��ازم ��ي؟ اذا
كانت اإلجابة نعم فما االج��راءات التي
اتخذت ضد أمني الصندوق ومساعده؟
ك �م ��ا وج � ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي س � � ��ؤاال إل ��ى
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
امل ��ال �ي ��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح جاء فيه :باإلشارة إلى اإلجابة
ب �ت��اري��خ  2016/3/27رق ��م  247ب�ش��أن
امل�س �ت�ش��اري��ن وال �ب��اح �ث�ين ال�ق��ان��ون�ي�ين
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين وم��ا ورد ف��ي اإلج��اب��ة
في (ثانيا) حول املستشار شفيق إمام
إبراهيم.
 ي��رج��ى اإلف � � ��ادة ب��رات �ب��ه ال �ش �ه��ريال ��ذي ي�ت�ق��اض��اه م��ن امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية.

 ي ��رج ��ى ت ��وض� �ي ��ح ط �ب �ي �ع��ة ع�م�ل��هواالستشارات التي يقدمها إلى املدير
العام خصوصا فيما يتعلق بالشؤون
االستثمارية والعقود واملحافظ.
 ما م��دى اط�لاع ومعرفة املستشارسالف الذكر بالعمليات االستثمارية
م�ح��ل ال�ش�ب�ه��ات ال�ت��ي ق��ام فيها املتهم
امل � ��دي � ��ر ال � � �ع � ��ام ال� � �س � ��اب � ��ق؟ و ه � ��ل ت��م
استدعاؤه من قبل النيابة العامة بهذا
الخصوص؟
 م��ا طبيعة عمل وأوج��ه االختالفف ��ي امل � �ه ��ام امل� �ن ��اط ��ة ب � � � ��إدارة ال� �ش ��ؤون
القانونية ف��ي املؤسسة ومدى أهمية
ودور وجود مستشار قانوني للمدير
العام؟

برلمان
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د .عبدالله الطريجي

الهاجري :سنذهب إلى أبعد مدى
إذا طبق البديل على النفطيين
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر
امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال �ص��ال��ح أن ي �ع��ي خ �ط ��ورة امل��وق��ف
ودق��ة املرحلة الراهنة بما تحملها
م��ن ت�ح��دي��ات وأوض� ��اع خ�ط�ي��رة قد
تضر ب��االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي السيما
بعد ان أعلن موظفو النفط عن القيام
ب��اض��راب ع��ام اليوم االح��د وخاصة
في ظل هبوط أسعار النفط ،مشددا
على ض��رورة ع��دم امل�س��اس بحقوق
العاملني في النفط .وقال الهاجري
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي إن� � ��ه ع�ل��ى
ال��وزي��ر أال يتخذ أي ق��رار م��ن شأنه

االن �ت �ق��اص م��ن ح �ق��وق ومكتسبات
ومزايا العاملني في القطاع النفطي
ال� �ت ��ي ي �ت �ل �ق��ون �ه��ا ن �ظ �ي��ر امل �خ��اط��ر
واألض��رار التي يواجهونها يوميا،
وع �ل �ي��ه أن ي�ض�م��ن ل �ه��م االس �ت �ق��رار
الوظيفي ف��ي ه��ذا القطاع الحيوي
امل�ه��م ال��ذي يعد ال�ش��ري��ان الرئيسى
والوحيد لالقتصاد الوطني.
وج� ��دد ال �ه��اج��ري ت��أك �ي��د م��وق�ف��ه
ال � ��راف � ��ض ل�ل�ان� �ت� �ق ��اص م� ��ن ح �ق��وق
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ن�ف��ط وال��ذه��اب إل��ى
أبعد مدى إذا تم املساس بحقوقهم
بتطبيق البديل االستراتيجي على
العاملني في القطاع النفطي.

ماضي الهاجري

مطيع :باق على موقفي الرافض
ألي تعديل على قانون الكهرباء
أعلن النائب د .أحمد مطيع أنه باق
على موقفه ال��راف��ض ألي تعديل على
قانون الكهرباء الحالي وكذلك رفضه
أي زيادة تكون على حساب املواطنني.
وقال مطيع :إننا لن نغير مبادئنا
وال مواقفنا الرافضة ألي ط��رح يكون
ضحيته املواطن.
وت ��اب ��ع :أم ��ا ال �ح �ك��وم��ة ال �ي ��وم فقد
ح � ��اول � ��ت ب � �ع � �ث ��رة األوراق ل �ت �م��ري��ر
م�ق�ت��رح��ات�ه��ا وذل ��ك ب��إدخ��ال�ه��ا مسألة
استثناء السكن ال�خ��اص م��ن ال��زي��ادة
وه� ��ذا األم� ��ر إن ق�ب�ل�ن��ا ب��ه ي�ع�ن��ي أن�ن��ا

أق��ررن��ا ب��ال��زي��ادة فيما يخص القطاع
االستثماري ويتبني من هذا أن مسألة
استثناء السكن الخاص كلمة حق أريد
ب�ه��ا ب��اط��ل وغ��اي�ت�ه��ا ت�م��ري��ر التعديل
ودغ��دغ��ة م�ش��اع��ر ال�ش�ع��ب رغ ��م اآلث ��ار
الخطيرة املترتبة على تلك الزيادات.
وأوض��ح أن التصويت على استثناء
السكن الخاص من الزيادة كان ألجل
تعديل القانون الحالي ورف��ع أسعار
الكهرباء على الجميع ونحن رفضنا
أي زي ��ادة على أي ق�ط��اع س��واء قطاع
السكن الخاص أو االستثماري مؤكدا

أن أي زي��ادة في أسعار الكهرباء على
ال�ق�ط��اع االس �ت �ث �م��اري س�ي��دف��ع ثمنها
امل � ��واط � ��ن ال �ب �س �ي��ط مل� ��ا ل �ه ��ا م� ��ن آث� ��ار
سلبية كبيرة على رأسها ارتفاع قيمة
املنتجات واإليجارات وغيرها.
وخ � �ت ��م م �ط �ي ��ع ت �ص ��ري �ح ��ه ق ��ائ�ل�ا:
إن� ��ه ي �ت �م �ن��ى م ��ن ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ك��ون
واضحة أمام املجلس واملواطنني وأن
تتخلى عن الضبابية وبعثرة األوراق
فالشعب الكويتي واع ومثقف ويفهم
كل خطوة تخطوها هذه الحكومة.
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الحكومة رضخت للمقترح النيابي الذي قدمه  32نائبا وتم إقراره في المداولة األولى

مجلس األمة يراعي مصالح المواطنين
ويستثني السكن الخاص من تعرفة الكهرباء
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية والتكميلية
من دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر
المنعقدة في  12و13
أبريل  2016إلى عدة نتائج
وقرارات منها مناقشة
االستجواب المقدم
من النائبين مبارك
الحريص وأحمد القضيبي
إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير التجارة
والصناعة د.يوسف
العلي والموافقة على
 17توصية نيابية ورفع
الحصانة عن النائب د.
عبد الحميد دشتي في
قضيتين.
كما وافق المجلس على
اقتراح قدمه  32نائبا
باستثناء قطاع السكن
الخاص من تعرفة
وحدتي الكهرباء والماء
وأقر المداولة األولى
لتقرير اللجنة المالية عن
المشروع الحكومي بشأن
تحديد تعرفة الكهرباء
والماء وأحال وثيقة
اإلصالح االقتصادي بما
دار عليها من مالحظات
للنواب لدراستها خالل
أسبوعين ومن ثم
إحالتها إلى الحكومة.
وإلى التفاصيل:

ك� ��ان امل �ج �ل��س ق ��د ك �ل��ف ل�ج�ن��ة
األول � ��وي � ��ات ب �م �ت��اب �ع��ة م��وض��وع
ال �ت �ع ��وي �ض ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وامل �ن ��ح
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ك �م��ا واف��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى  3رس ��ائ ��ل واردة
ب�ش��أن مطالبة لجنة األول��وي��ات
باستعجال الحكومة في تقديم
م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا الن � �ج� ��ازه� ��ا داخ � ��ل
ال �ل �ج��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة ووق � ��ف بيع
ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت� �س ��اه ��م ف�ي�ه��ا
ال� ��دول� ��ة ب��أك �ث��ر م� ��ن  ٪50ل�ح�ين
وض ��ع ض��واب��ط وم�ع��اي�ي��ر البيع
ح�م��اي��ة ل�ل�م��ال ال �ع ��ام .ك�م��ا أح��ال
رسالة لجنة امليزانيات بتكليف
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة
ت ��زوي ��د ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات عن
ال �ق �س��ائ��م ال �ت��ي ل��م ت �س��دد رس��وم
أم� � �ل � ��اك ال� � � ��دول� � � ��ة إل � � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة
التشريعية لدراستها دستوريا.
وت �م��ت ت�ل��اوة أس �م ��اء ال �س��ادة
األع �ض ��اء امل �ع �ت��ذري��ن ع��ن جلسة
 12و 13أبريل وأسماء الغائبني
وال ��ذي ��ن ل��م ي �ك��ون��وا م�ت��واج��دي��ن
ال� � �س � ��اع � ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ص� �ب ��اح ��ا
واملنصرفني عن الجلسة املاضية
امل� �ن� �ع� �ق ��دة ف� ��ي  29و 30م� ��ارس
 2016م ��ن دون إذن أو إخ �ط��ار
وأس�م��اء األع�ض��اء ال��ذي��ن تغيبوا
ب��اع�ت��ذار س��اب��ق أو م��ن دون��ه عن
ع��دم حضور اجتماعات اللجان
ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة م��ن  27م��ارس
 2016حتى  7أبريل .2016
التصديق على المضابط
 ص � � � � � � ��ادق امل � � �ج � � �ل� � ��س ع� �ل ��ىامل�ض�ب�ط�ت�ين (/1349أ) ب�ت��اري��خ
 2016/3/29و(/1349ب) بتاريخ
.2016/3/30
وخالل التصديق على املضابط
ت�ح�ف��ظ ال �ن ��واب ص��ال�ـ�ـ�ـ�ـ��ح ع��اش�ـ�ـ�ـ��ور
ود.أح � � � �م� � � ��د م� �ط� �ي ��ع ود .م �ح �م��د
الحويلة ود .ع��ودة الرويعي على
شطب أجزاء كبيرة من كلمتهم في
املضبطة.
ه �ن��أ ع� ��دد م ��ن ال� �ن ��واب رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم على
تكريمه من قبل االتحاد البرملاني
العربي في دورت��ه األخ�ي��رة التي
عقدت في القاهرة الشهر الجاري
مؤكدين أنه تكريم مستحق وأنه
تكريم يمثل مجلس األمة.
الرسائل الواردة
نظر املجلس  4رسائل مدرجة
على جدول األعمال وانتهى إلى

المجلس يهنئ
رئيس مجلس األمة
لتكريمه من قبل
االتحاد البرلماني
العربي

التميمي في حوار مع الجراح خالل الجلسة السابقة ويبدو عدد من الوزراء

القرارات التالية:
اط � �ل� ��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ق��ري��راالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ع��ن اج�ت�م��اع��ات
ل�ج��ان املجلس ال��دائ�م��ة واملؤقتة
خالل الفترة من  1يناير حتى 31
مارس .2016
 أح��ال املجلس رسالة رئيسل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا من
امل �ج �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
بتزويد اللجنة بالبيانات التي
طلبتها عن القسائم التي لم يتم
فى شأنها تسديد الرسوم املقررة
بالقانون رقم  1994/50إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
ل �ب �ح��ث م � ��دى دس �ت ��وري �ت �ه ��ا م��ن
ع��دم �ه��ا وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ردت
الحكومة على مالحظات النواب
حول تلك الرسالة كالتالي:
 طالب رئيس مجلس الوزراءباإلنابة ووزير الخارجية الشيخ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د ب��إح��ال��ة ال��رس��ال��ة
ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل�ب�ح��ث
م� ��دى دس �ت ��وري ��ة ال �ط �ل��ب م��ؤك��دا
اس �ت �ع��داد ال�ح�ك��وم��ة ف��ي االج��اب��ة
ع � � ��ن ال� � �ط� � �ل � ��ب إذا ك � � � ��ان ض �م��ن
الدستور بحسب ما تنتهي إليه
اللجنة التشريعية.
 وأك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلسال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
أن��ه ليس ل��دى مرئيات الحكومة
م��ا يتعلق ببيع ش��رك��ة مطاحن
ال ��دق �ي ��ق ق ��ائ�ل�ا :إن� �ن ��ا م �ل �ت��زم��ون
ب�ع��دم امل�ض��ي ق��دم��ا ف��ي موضوع

ب �ي��ع أي ش� ��رك� ��ات ت �م �ت �ل��ك ف�ي�ه��ا
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ن �س �ب��ة أك� �ث ��ر م� ��ن 50
ف ��ي امل �ئ��ة م�ض�ي�ف��ا أن ال �ض��واب��ط
الحالية لبيع الشركات كافية وال
يمنع أن ن��رى م�ق�ت��رح��ات دي��وان
املحاسبة في هذا الشأن.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات ال �ت��ي
ي �ط �ل��ب ال � �ع� ��رض ع� �ل ��ى امل �ج �ل��س
ل �ل �ط �ل��ب م ��ن ال �ح �ك��وم��ة االس � ��راع
ف ��ى ال� � ��رد ع �ل��ى ط �ل �ب��ات ال �ل �ج��ان
ف�ي�م��ا ي�خ��ص م �ش��اري��ع ال�ق��وان�ين
امل �ع��روض��ة ع�ل�ي�ه��ا ح�ت��ى تتمكن
م��ن ان �ج��از ت�ق��ري��ره��ا ف��ى شأنها
وإح ��ال� �ت� �ه ��ا ال� � ��ى امل� �ج� �ل ��س وق ��د
ت�ض�م�ن��ت ال��رس��ال��ة ك �ت��اب لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
م �ت �ض �م �ن��ا امل� ��وق� ��ف ال �ت �ش��ري �ع��ي
مل�ش��روع��ات واق �ت��راح��ات بقوانني
م �ط �ل��وب االس �ت �ع �ج��ال ل�لان�ت�ه��اء
منها وذلك على النحو التالي:
 ت� �ع ��دي ��ل امل � ��رس � ��وم ب �ق��ان��ونرق��م  5لسنة  1959ب�ش��أن قانون
ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري وال�ح�ك��وم��ة
ط �ل �ب��ت ت��أج �ي��ل ال �ب��ت ف �ي��ه لحني
تقديم مشروع قانون جديد.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش ��أنإن�ش��اء هيئة ال�ف�ت��وى والتشريع
وال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت �ع �ق��د اج �ت �م��اع �ه��ا
املقرر لنظره.
 امل � ��رس � ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م 23لسنة  1999بشأن تنظيم القضاء
وال �ل �ج �ن��ة ت �ن �ت �ظ��ر رأي امل�ج�ل��س
األع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ق� �ض ��اء وال� �ح� �ك ��وم ��ة
بشأنه.
 -االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن

ت �ن �ظ �ي ��م االض� � � � � ��راب ع � ��ن ال �ع �م��ل
للعاملني ف��ي ال�ق�ط��اع الحكومي
وال � � � �خ� � � ��اص وال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة أج � �ل ��ت
ن�ظ��ره ل�ح�ين ورود آراء الجهات
املختصة.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنت �ج��ري��م ال� �ج �م ��اع ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة
وال �ل �ج �ن��ة ت �ن �ت �ظ��ر رأي امل�ج�ل��س
األع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ق� �ض ��اء وال� �ح� �ك ��وم ��ة
بشأنه.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنس � �ح� ��ب ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
إذا اس �ت��دع��ت امل �ص �ل �ح��ة ال�ع��ام��ة
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ل� ��م ت� �ص ��در ت �ق��ري��ره��ا
لوفاة مقدمه النائب نبيل الفضل
ولم يتبناه أحد من األعضاء.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنال � �ع �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ال� �ل� �ج� �ن ��ة ل��م
ت �ص��در ت �ق��ري��ره��ا ل ��وف ��اة م�ق��دم��ه
النائب نبيل الفضل ولم يتبناه
أحد من األعضاء.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق 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 .علي
ال �ع �م �ي��ر ح� ��رص ال �ح �ك��وم��ة على
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع امل �ج �ل��س ول �ج��ان��ه
إلن �ج��از ال �ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات
م� ��وض � �ح� ��ا أن امل � �ج � �ل� ��س أن� �ج ��ز
 99ق � ��ان � ��ون � ��ا وه� � � ��و ع� � � ��دد غ �ي��ر
م �س �ب��وق م� �ق ��ارن ��ة م ��ع ال �ف �ص��ول
التشريعية السابقة منها ثالثة
م� ��راس � �ي� ��م ب � �ق� ��وان �ي�ن ف� �ض�ل�ا ع��ن
ق��وان�ين االت�ف��اق�ي��ات وامل�ي��زان�ي��ات
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استجواب العلي ينتهي بـ  17توصية منها
توفير أراض للمشاريع الشبابية بأسرع وقت
تتمة المنشور ص06
وال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة وق ��د
أس � �ه � �م� ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ت �ل��ك
ال�ق��وان�ين ال �ص��ادرة بنسبة ٪73
ح � �ي ��ث س ��اه � �م ��ت ب� � � � �ـ 72ق ��ان ��ون ��ا
م � ��ن ال � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ت� ��ي أص� ��دره� ��ا
املجلس منها  57مشروع قانون
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 ب��ان �ج��از
القوانني والتشريعات.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � ��وال
العامة التي يطلب فيها العرض
على املجلس للتوصية بإيقاف
بيع الشركات التي تمتلك الدولة
أك� �ث ��ر م� ��ن  ٪50م� ��ن رأس �م��ال �ه��ا
ال � ��ى ان ي �ض��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
الضوابط التي تكفل حماية املال
العام وتحقق العدالة والشفافية
واملساواة في عملية البيع.
طلبات الحصانة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ري��ن 42
و 43للجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن ط�ل�ب��ي ال�ن�ي��اب��ة
العامة رفع الحصانة النيابة عن
ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
وانتهى من دون نقاش إلى اآلتي:
واف � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب
د.عبد الحميد دشتي في القضية
رق��م  2016/139حصر الفروانية
– املقيدة برقم  2014/644جنح
ال� � �ف � ��ردوس وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ق�ض�ي��ة
تصريح ف��ي تويتر ض��د النائب
ال � �س� ��اب� ��ق م� �س� �ل ��م ال � � �ب� � ��راك وه ��و
م ��ا ان �ت �ه��ى إل �ي ��ه ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
وي�ب�ل��غ ال �ق��رار إل ��ى م�ع��ال��ي وزي��ر
العدل ووزي��ر األوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
واف � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب
د.ع � � �ب � � ��د ال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي ف��ي
الجنحة رقم  2015/46حصر أمن
ال ��دول ��ة امل �ق �ي��دة ب��رق��م 2015/54
ج�ن��اي��ات أم��ن ال��دول��ة) ع��ن تهمة
ال �ب�ل�اغ ال� �ك ��اذب وه ��و م��ا ان�ت�ه��ى
إليه تقرير اللجنة ويبلغ القرار
إل� ��ى م �ع��ال��ي وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي ��ر
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
االستجوابات
ن��اق��ش امل �ج �ل��س االس �ت �ج��واب

حوار نيابي على هامش جلسة الثالثاء

امل� � ��وج� � ��ه م� � ��ن ال � �ن� ��ائ � �ب �ي�ن أح� �م ��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي وم � �ب� ��ارك ال �ح��ري��ص
ل � ��وزي � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
د.ي� � � ��وس� � � ��ف ال � �ع � �ل � ��ي م �ت �ض �م �ن��ا
م�ح��وري��ن األول :س��وء اس�ت�خ��دام
ال��وزي��ر س�ل�ط��ات��ه ب��إع��ادة قسائم
ص� �ل� �ب ��وخ م� �خ ��ال� �ف ��ة وال� �ـ� �م� �ح ��ور
ال� �ث ��ان ��ي :ال �ت �ق��اع��س ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل
ص� � � � �ن � � � ��دوق رع � � � ��اي � � � ��ة وت � �ن � �م � �ي� ��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وقد شرح النائب أحمد القضيبي
امل� �ح ��ور األول وأك � ��د أن ال ��وزي ��ر
ت �غ �ي��ر م� ��ن م� �ن ��اص ��ري ال �ح �ق��وق
وت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى نسفها
كما أصدر قرارا ال يتضمن شرط
ال �ك �م �ي��ة وت �ط �ب �ي �ق��ه ب��أث��ر رج�ع��ي
م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ذبحت
وث� �ي� �ق ��ة اإلص � �ل� ��اح االق� �ت� �ص ��ادي
بيدها والوزير كان يريد تطبيق
ال � �ق� ��ان� ��ون وق� � ��ت ال� � �ح � ��راك وب �ع��د
ت��ول �ي��ه ال� � � � ��وزارة ك �س��ر ال �ق��ان��ون
وف�ض��ل امل�ت�ن�ف��ذي��ن ع�ل��ى الشباب
واملصلحة العامة وأوقف قرارات
ال �ه �ي �ئ��ات ال� �ت ��ي ي �ق��ره��ا م�ج�ل��س
األم� ��ة ل�ت�س�ه�ي��ل اإلج � � ��راءات على
امل��واط�ن�ين كما أن��ه ات�خ��ذ ق��رارات
ف��ردي��ة ب ��إع ��ادة ق �س��ائ��م ص�ل�ب��وخ
مخافة.
وش � � � � � � ��رح ال � � �ع � � �ض� � ��و م � � �ب� � ��ارك
الحريص املحور الثاني املتعلق
ب �ت �ق��اع��س ال � ��وزي � ��ر ف� ��ي ت�ط�ب�ي��ق
ق� ��ان� ��ون امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وق � � ��ال إن ال ��وزي ��ر
أض� ��ر ب��ال �ش �ب��اب ب �ع ��دم ت�ط�ب�ي�ق��ه
للقانون وجعله معيقا ألحالمهم
وط � � �م� � ��وح� � ��ات � � �ه� � ��م وم � � �س� � ��ؤول� � ��و

ال� � �ص� � �ن � ��دوق ق� � ��ام� � ��وا ب �ت �ض �ل �ي��ل
امل�ب��ادري��ن وتطفيشهم محاولني
إفشال الصندوق مطالبا الوزير
ب� � � ��أن ي � �ق� ��ص ال� � �ح � ��ق م� � ��ن ن �ف �س��ه
ويتقدم باستقالته.
ورد ع�ل�ي�ه�م��ا م �ع��ال��ي ال��وزي��ر
مفندا ما تم طرحه من اتهامات
ب �ق��ول��ه إن االس� �ت� �ج ��واب أط�ل�ق�ت��ه
ن �ي��ران ص��دي�ق��ة ك�م��ا أن ��ه ب��ال��رغ��م
م � ��ن أن امل� � �ح � ��ور األول ي �ش��وب��ه
االلتباس واملحور الثاني تشوبه
شبهة دس�ت��وري��ة إال أن�ن��ي آث��رت
أال أت �ع �ل ��ل ب� �ه ��ذا أو ذاك .وب�ي�ن
أن ه�ي�ئ��ة ال�ص�ن��اع��ة ت��م تكليفها
ب��رق��اب��ة ق�س��ائ��م ال�ص�ل�ب��وخ وه��ي
ن �ش��اط ت �ج��اري ول �ي��س صناعيا
ك�م��ا واج�ه�ن��ا مشكلة ف��ي نشاط
ت �خ��زي��ن ال �ص �ل �ب��وخ وت� ��م س�ح��ب
ال �ق �س��ائ��م ال ��زائ ��دة وق��ام��ت لجنة
ال �ت �خ �ص �ي��ص ب �س �ح��ب ال �ق �س��ائ��م
م � � ��ن  6ش � � ��رك � � ��ات ب � �س � �ب� ��ب ع � ��دم
ال �ت��زام �ه��ا ب��ال �ك �م �ي��ة امل �س �ت��وردة
م ��ن ال� �ص� �ل� �ب ��وخ .وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بصندوق املشروعات أكد العلي
أن��ه ل��ن ي�ق�ب��ل ب �ح��ال م��ن األح ��وال
ف �ش ��ل ال� �ص� �ن ��دوق وواج� �ب� �ن ��ا أن
يكون مؤسسة متكاملة كما أنه
ال يعنى بالتمويل فقط.
وتحدث النائب محمد الهدية
م��ؤي��دا ل�لاس �ت �ج��واب وال �ن��ائ �ب��ان
عبد ال�ل��ه التميمي ود .عبد الله
ال�ط��ري�ج��ي ك�م�ع��ارض�ين وان�ت�ه��ى
االستجواب باملناقشة واملوافقة
ع �ل��ى ال �ت ��وص �ي ��ات ال� �ت ��ي ق��دم�ه��ا
ب �ع��ض ال � �س� ��ادة األع � �ض� ��اء وه��ي
كالتالي:

 - ١ال�ت��أك��د م��ن تطبيق ال�ق��رار
الوزاري رقم  ٨٧لعام  ١٩٩٧بشأن
ش��روط منح استيراد الصلبوخ
ع� � �ل � ��ى ال� � �ق� � �س � ��ائ � ��م ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة
املخصصة لذلك.
 -٢ال �ع �م��ل ال �ج��اد ع�ل��ى توفير
القسائم الصناعية للصناعيني
ح�ت��ى ال ي�ت��م اس�ت�غ�لال االراض ��ي
ال �ص �ن��اع �ي��ة ال �خ��ال �ي��ة ب��أس �ل��وب
سيئ كما هو حاصل.
 - ٣توفير القسائم الصناعية
للشباب الكويتي حتى ال يعيش
الشباب حالة الصبر التي تؤدي
الى اليأس من االعمال الصناعية
موقع اهتمامهم.
 - ٤وض� � � � ��ع اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
متكاملة للصناعة ف��ي الكويت
وف �ت��ح آف� ��اق ال �ص �ن��اع��ة ل�ل�ش�ب��اب
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 وتشجيعهم لبدء هذه
الصناعات.
 - ٥إع � � � � ��ادة ه� �ي� �ك� �ل ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة لتطوير العمل
ف�ي�ه��ا وت�س�ه�ي��ل إن �ه��اء م�ع��ام�لات
الصناعيني.
 - ٦تعيني مدير عام للصناعة
لسد الفراغ االداري فيها.
 - ٧ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع ال �ج �ه��ات
املتخصصة للصناعة ف��ي دول
ال�ع��ال��م امل�ت�ق��دم��ة ل�ت�ط��وي��ر العمل
في الهيئة العامة للصناعة.
 - ٨م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م ��ا ورد ف��ي
م� � � �ح � � ��اور االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ف �ي �م��ا
يخص الهيئة العامة للصناعة
وت�ص��وي��ب جميع االخ �ط��اء التي

ش��اب��ت األم ��ور املتعلقة بالهيئة
العامة للصناعة.
 - ٩م��راج �ع��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
القسائم الصناعية والتأكد من
ان� �ه ��ا ط �ل �ب��ات ح �ق �ي �ق �ي��ة ال �ق �ص��د
م�ن�ه��ا ال �ع �م��ل ال �ص �ن��اع��ي ول�ي��س
االس �ت �ث �م��ار ع ��ن ت��أج �ي��ر االرض
وح�ين ال�ت��أك��د م��ن ذل��ك تخصص
لهذه الطلبات مساحات االراضي
التي تعكس الصناعات املطلوبة.
 -١٠ال� �س� �ع ��ي ال� �ح� �ث� �ي ��ث ع �ل��ى
ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون ص �ن��دوق رع��اي��ة
وت�ن�م�ي��ة امل �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة.
 -١١توفير االراضي ومشاريع
ال � �ص � �ن ��دوق ال �ش �ب��اب �ي��ة ب ��أس ��رع
وقت.
 -١٢ال �ت �س �ه �ي��ل ع �ل��ى ال �ش �ب��اب
ب� �ت� �م� �ث� �ي ��ل ق� � ��ان� � ��ون ال � �ص � �ن� ��دوق
ملساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم.
 -١٣اس � � �ت � � �خ� � ��دام ال� ��وس� ��ائ� ��ل
االع�ل�ان� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
ال� �ش� �ب ��اب ع� �ل ��ى االس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
صندوق املشروعات.
 -١٤ت �ش �ج �ي��ع ال� �ش� �ب ��اب ع�ل��ى
ال ��دخ ��ول ف ��ي م �ش��اري��ع م�ت�ن��وع��ة
خ � � ��ارج ن � �ط� ��اق م� �ش ��اري ��ع ق �ط��اع
االغذية.
 -١٥ب�ع��د م ��رور ث�ل�اث س�ن��وات
ع� �ل ��ى اق� � � ��رار ق� ��ان� ��ون ال� �ص� �ن ��دوق
ي �ن �ب �غ��ي ت �ح��دي��د م ��واق ��ع ال �خ �ل��ل
ف��ي ال �ق��ان��ون ان وج ��دت وت�ق��دي��م
تعديالت على القانون لتطويره.
 -١٦م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م ��ا ورد ف��ي
االس �ت �ج��واب م��ن م �ح��اور تخص
صندوق رعاية وتنمية املشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة واص�ل�اح
االخ �ت�لاالت ال�ت��ي وردت ف��ي هذا
املحور.
 -١٧يقدم للمجلس تقرير كل
ستة أشهر وملدة سنة حول مدى
تنفيذ ال�ت��وص�ي��ات امل��ذك��ورة في
هذا الطلب.
 رف� � � ��ض امل � �ج � �ل� ��س ت ��وص� �ي ��ةنصها :نقل املقاولني املستأجرين
لقسائم صناعية بصفة مؤقتة
م � ��ن امل � �ن� ��اط� ��ق ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة إل ��ى
مناطق أخرى تخصص لهم.
األسئلة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ة
وذلك على النحو التالي:
 -ع � � �ق� � ��ب ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل

التتمة ص08

تكليف األولويات
متابعة موضوع
التعويضات البيئية
مع الجهات
المعنية
مطالب نيابية
بوقف الصرف
من الميزانية على
الهيئات الملحقة
والمستقلة
الخاسرة
توصيات بتحصيل
الحكومة أموالها
المستحقة عن
أمالك الدولة
العمير :الحكومة
شاركت في إقرار
 ٪72من القوانين
الصادرة عن مجلس
األمة

08

قراءة

aldostoor

األحد  10رجب  17 . 1437أبريل 2016

رفض منح الحكومة حق التفرد بإقرار زيادة
رسوم االنتفاع بالمرافق والخدمات
تتمة المنشور ص07
ال��دوي �س��ان ع �ل��ى ج� ��واب ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزير الخارجية لتزويده بنسخة
م��ن ال�ت�ق��ري��ر ال�ح�ك��وم��ي ال ��ذي تم
تقديمه ملجلس ح�ق��وق االن�س��ان
ب� �ج� �ن �ي ��ف وق � � ��د ط� ��ال� ��ب ال� �ن ��ائ ��ب
ب �ت �ع��اون ال �ح �ك��وم��ة م ��ع مجلس
األم��ة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال مشيرا إلى
عدم تعيني مجلس أمناء حقوق
االنسان.
 ورد ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��سمجلس ال��وزراء مؤكدا استعداد
ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ت �ع��اون م��ع مجلس
االم��ة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال مضيفا أن
ممثلي وزارة الداخلية والجهاز
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني
ب�ص��ورة غير قانونية ك��ان��وا مع
وف��د ال�ك��وي��ت ف��ي مجلس حقوق
االنسان بجنيف في مايو العام
املاضي وت��م ش��رح كل الخطوات
وخ ��ارط ��ة ال �ط��ري��ق ف��ي م��وض��وع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
وال �ت��وص �ي��ات ال� �ص ��ادرة ف��ي ه��ذا
الشأن هي محل متابعة.
 وع �ق��ب ال �ن��ائ��ب أح �م��د الريعلى جواب وزير الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه إلف � � ��ادت � � ��ه ب� �ت ��اري ��خ
إي � � � ��داع امل� �ب� �ل ��غ ال � �خ� ��اص ب�ق�ي�م��ة
ال � �ت � �ع ��وي � �ض ��ات امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ف��ي
ح �س��اب ال�ه�ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��ر
التعويضات عن خسائر العدوان
ال�ع��راق��ي واق�ت��رح النائب تكليف
ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات م �ت��اب �ع��ة ه��ذا
االمر وطالب وزير الدولة لشؤون
البلدية عيسى الكندري االهتمام
ب��امل��وض��وع ال �خ��اص باملحميات
ويوفر االراضي املطلوبة.
 وع � �ق� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��د ال �ل��هالتميمي على جواب نائب رئيس
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د إلف��ادت��ه
ب�ع��دد املخالفني ل�ق��ان��ون اإلق��ام��ة
وعدد من لم تجدد اقامتهم منذ
 2010إل��ى يونيو  2013مع بيان
ع��دد وجنسية م��ن ت��م ترحيلهم
وم � ��ن ت� ��م ت �ص �ح �ي��ح أوض ��اع� �ه ��م
خالل ذات الفترة واعتبر النائب
امل �خ��ال �ف�ين ل �ق��ان��ون االق ��ام ��ة لهم
خ� �ط ��ورة ام �ن �ي��ة ل ��وج ��وده ��م ف��ي
ال �ب �ل��د م �ث �ن �ي��ا ع �ل��ى ج �ه��د وزارة
الداخلية .وف��ي ه��ذا السياق أكد
الوزير الخالد أن االستراتيجية
ال�ج��دي��دة ل �ل��وزارة ه��ي التفتيش
الشامل والتدقيق االمني في كل
املحافظات ومالحقة كل مخالف
ف��ي ك��ل م �ك��ان م�ط��ال�ب��ا ال��واف��دي��ن
بحمل هوياتهم الشخصية ألن

جانب من جلسة مجلس األمة السابقة

م ��ن ال ي�ح�م�ل�ه��ا س�ي�ت��م ال�ت�ح�ف��ظ
عليه.
 وعقب النائب صالح عاشورع�ل��ى ج� ��واب وزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب�ش��أن
ت � ��زوي � ��ده ب� ��األس� ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة
وم�ع��اي�ي��ر ص ��رف م �ك��اف��أة نهاية
ال �خ��دم��ة ل�ق�ي��ادي��ي ش��رك��ة النفط
م � ��ع ب � �ي� ��ان ه� � ��ذا ال� � �ص � ��رف وق � ��ال
ال�ن��ائ��ب إن��ه ض��د تطبيق البديل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين
واملوظفني بالقطاع النفطي ولقد
جاء الجواب ناقصا وسوف أعيد
ت��وج �ي �ه��ه م� ��رة اخ � ��رى وف� ��ي ه��ذا
ال�ش��أن ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن��س الصالح ان مشروع قانون
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ال يمس
العاملني بالقطاع النفطي سواء

ب� ��ال� ��رات� ��ب او امل � ��زاي � ��ا او ن �ه��اي��ة
الخدمة او املكافآت واملفاوضات
م� ��ع ن� �ق ��اب ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ل� ��م ت �ن �ت ��ه وال أت� � �ف � ��اوض م �ع�ه��م
ح� � ��ول م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ل� ��م ي�ق��ر
ال��ى اآلن .وم��ن جهته ق��ال رئيس
ل�ج�ن��ة امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال�ن��ائ��ب
د.خليل أبل ال يجوز الي احد ان
ي�ت�ح��دث او ي �س��اوم ع�ل��ى البديل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ال ��ذي ي ��درس ول��م
يقر.
االقتراحات أثناء الجلسة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س م �ج �م��وع��ة م��ن
االق �ت��راح��ات ال�ت��ي ق��دم�ه��ا بعض
األع� �ض ��اء أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة وذل ��ك
على النحو التالي:
 -واف � � ��ق م �ج �ل ��س االم � � ��ة ع �ل��ى

ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ل � �ج � �ن � ��ة االول � � � ��وي � � � ��ات
البرملانية متابعة تنفيذ شروط
االمم املتحدة في تنفيذ املشاريع
البيئية الخاصة بالتعويضات
أو املنح املمنوحة لها.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ف �ت��حبند ما يستجد من أعمال لنظر
م �ق �ت��رح ي �ت �ع �ل��ق ب ��واق �ع ��ة ت �ع��دي
م� �ع� �ل ��م ف � ��ي م � ��درس � ��ة ع� �ل ��ى أح ��د
الطلبة.
تقارير اللجان عن المشروعات
واالقتراحات بقوانين
ن��اق��ش املجلس خ�لال جلسته
التكميلية تقارير لجنة الشئون
املالية واالقتصادية البرملانية:
 التقرير العشرون عن مشروعال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام

قرارات الجلسة
 املجلس ي��واف��ق على طلباألولويات استعجال الحكومة
بتقديم مشاريعها إلن�ج��ازه��ا
في اللجان البرملانية.
 امل �ج �ل��س ي��وص��ي ب��إي�ق��افب� �ي ��ع ال � �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت�م�ت�ل��ك
فيها ال��دول��ة أكثر من  ٪50من
رأسمالها لحني وضع ضوابط
للبيع.
 إح � � ��ال � � ��ة رس � � ��ال � � ��ة ل �ج �ن ��ةامليزانيات بتكليف وزير املالية
ب� �ت ��زوي ��د ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات
ع ��ن ال �ق �س��ائ��م ال� �ت ��ي ل ��م ت �س��دد
رس � � � � ��وم أم � �ل � ��اك ال � � ��دول � � ��ة إل� ��ى
اللجنة التشريعية لدراستها
دستوريا.

 امل �ج �ل��س ي��رف��ع ال�ح�ص��ان��ةعن النائب عبد الحميد دشتي
في قضيتني.
 املجلس يناقش استجوابوزي� � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
ويوافق على  17توصية.
 ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة األول ��وي ��اتمتابعة موضوع التعويضات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وامل� �ن ��ح م ��ع ال �ج �ه��ات
املعنية.
 رف ��ض م� �ش ��روع ال�ح�ك��وم��ةامل � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� � � ��زي� � � ��ادة ال � ��رس � ��وم
وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف امل� ��ال � �ي� ��ة م �ق��اب��ل
االن �ت �ف��اع ب��ال�خ��دم��ات وامل��راف��ق
العامة.
 -اس�ت�ث�ن��اء ال�س�ك��ن ال�خ��اص

م� ��ن م � �ش� ��روع ت� �ح ��دي ��د ت �ع��رف��ة
وحدتي الكهرباء واملاء.
 املوافقة على تقرير اللجنةامل��ال �ي��ة ب �ش ��أن ت �ح��دي��د ت�ع��رف��ة
وح ��دت ��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ف��ي
املداولة األولى.
 إح� ��ال� ��ة وث� �ي� �ق ��ة اإلص� �ل��احم � ��ع م �ل�اح � �ظ� ��ات ال � � �ن � ��واب إل ��ى
اللجنة املالية لدراستها خالل
أسبوعني ومن ثم إحالتها إلى
الحكومة.

ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  79ل �س �ن��ة 1995
ف ��ي ش � ��أن ال� ��رس� ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف
امل��ال�ي��ة مقابل االن�ت�ف��اع باملرافق
والخدمات العامة.
 التقرير ال�ح��ادي والعشرونع ��ن م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء
واملاء
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��رونل� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � � � �ش � � � � ��ؤون امل � ��ال � � �ي � ��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب � �ش� ��أن :دراس � ��ة
ال � ��وض � ��ع االق� � �ت� � �ص � ��ادي وال � �غ� ��اء
ال� ��دع� ��وم ورس� ��ال� ��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ب�ش��أن
ق� � � � ��رار وك� � ��ال� � ��ة م� � ��ودي� � ��ز ب ��وض ��ع
التصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�س�ي��ادي
ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ت �ح��ت امل��راج �ع��ة
للنظر في تخفيضه.
وش ��ارك ف��ي ال�ن�ق��اش  38نائبا
ت� ��راوح� ��ت م��واق �ف �ه��م ب �ي�ن رف��ض
االقتراحات الحكومية والنيابية
ب�ش��أن ت�ع��رف��ة وح��دت��ي الكهرباء
وامل� ��اء وب�ي�ن امل�ط��ال�ب��ة باستثناء
ال� �ق� �ط ��اع ال �س �ك �ن��ي ال � �خ� ��اص م��ن
أحكام مشروع القانون مؤكدين
أن ع � �ش� ��رات امل � �ل � �ي� ��ارات أه � ��درت
ب�س�ب��ب س ��وء اإلدارة وال ت��وج��د
إدارة حكومية قادرة على توجيه
االق� � �ت� � �ص � ��اد أو ض � �ب� ��ط أس � �ع� ��ار
السلع متهمني الحكومة بفشلها
وتجرأت على املواطن البسيط.
وأك� � ��دوا رف �ض �ه��م ال �ق��اط��ع ألي
زيادة على رسوم الكهرباء واملاء
وت� �ق ��دم ��وا ب ��اق� �ت ��راح ب��اس �ت �ث �ن��اء
السكن الخاص.
فيما اس�ت�ع��رض ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية وزير
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
وثيقة اإلج ��راءات الداعمة ملسار
االص� �ل ��اح امل ��ال ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي
واملحاور الستة التي تضمنتها
وه � ��ي :اإلص� �ل��اح امل ��ال ��ي وإع � ��ادة
رس��م دور ال��دول��ة ف��ي االق�ت�ص��اد
ال � ��وط� � �ن � ��ي وت� � �ع � ��زي � ��ز م �س ��اه �م ��ة
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال �ن �ش��اط
االقتصادي ومشاركة املواطنني
ف��ي ت�م�ل��ك امل �ش��روع��ات وإص�ل�اح
س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ون � �ظ� ��ام ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة واإلص� �ل ��اح ال�ت�ش��ري�ع��ي
واملؤسسي واإلجراءات املساندة
وأكد وزير الكهرباء وامل��اء أحمد
ال �ج �س��ار أن ال �ه��دف م��ن م�ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون ه ��و دف� ��ع امل�س�ت�ه�ل�ك�ين
إل��ى ت��رش�ي��د اس�ت�ه�لاك الكهرباء
وامل � ��اء ول �ي��س ت�ح�ص�ي��ل األم� ��وال
ورد وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
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إحالة تقرير الوضع االقتصادي إلى المالية
لدراسة التوصيات خالل أسبوعين
تتمة المنشور ص08
د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل ��ي ع �ل ��ى ب�ع��ض
مالحظات األعضاء فيما يتعلق
ب� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق ح � �م� ��اي� ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
وم� ��راق � �ب� ��ة األس� � �ع � ��ار وت��وض �ي��ح
ق� ��راره امل�ت�ع�ل��ق ب�ت�ج�م�ي��د أس�ع��ار
السلع.
وق� � � ��د ان � �ت � �ه� ��ى امل � �ج � �ل� ��س م��ن
م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ق��اري��ر ال �ث�ل�اث��ة إل��ى
اآلتي:
 رفض املجلس من حيث املبدأع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون بتعديل
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان ��ون رق� ��م 79
ل �س �ن��ة  1995ف ��ي ش� ��أن ال ��رس ��وم
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
ب� ��امل� ��راف� ��ق وال � �خ � ��دم � ��ات ال �ع��ام ��ة
وهو ما انتهى إليه تقرير لجنة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ال �ت��ي رأت أن م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
يطلق يد الحكومة في تعديل كل
أن��واع الرسوم والتكاليف املالية
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ث �ي��ر ش �ب �ه��ة ع ��دم
دستورية.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق �ت��راحنيابي باستثناء السكن الخاص
م��ن امل�خ��اط�ب�ين ب��أح�ك��ام م�ش��روع
ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ح��دي��د تعرفة
وحدتي الكهرباء واملاء واالكتفاء
بتطبيقه ع�ل��ى ب��اق��ي ال�ق�ط��اع��ات
ويقضي االقتراح باآلتي:
 أوال :ت� �ل� �غ ��ى امل� � � � ��ادة  3م��نم� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب� ��ال � �ج� ��داول
ذات ال �ص �ل��ة ب��أح �ك��ام �ه��ا امل��رف�ق��ة
ب� �م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون وال �خ ��اص ��ة
بالسكن الخاص.
 ثانيا :إلغاء البند خامسا مناملادة  6لالرتباط باإللغاء.
 ث ��ال� �ث ��ا :ي� �ض ��اف ال � ��ى ن �ه��اي��ةج��دول التعرفة امل��راف��ق للقانون
ال�ع�ب��ارة التالية :تعتبر التعرفة
ال � � � � � ��واردة ب � ��ال� � �ج � ��داول امل ��راف� �ق ��ة
للقانون لوحدتي الكهرباء واملاء
هي الحد األقصى لكل منهما.
 كما واف��ق املجلس على عدةتوصيات في هذا الشأن هي:
 ت ��رك �ي ��ب ال � � �ع� � ��دادات ال��ذك �ي��ةعلى ال��وح��دات السكنية والتأكد
م ��ن ن �س��ب االس� �ت� �ه�ل�اك ف ��ي ه��ذه
الوحدات لتقديم معلومات دقيقة
على هذه النسب التخاذ ق��رارات
قائمة على أرقام صحيحة.
 إع ��داد ن�ظ��ام ف��وات�ي��ر مفصلش� �ه ��ري وس � �ن� ��وي م� ��ع ت��وض �ي��ح
م�ع��دالت االس�ت�ه�لاك ومعلومات
دق� �ي� �ق ��ة ع� ��ن االس � �ت � �ه �ل�اك وم� ��دى
ت� �ن ��اغ� �م ��ه م� � ��ع ب� � ��رام� � ��ج ت ��رش �ي ��د
االستهالك.
 دراسة منع استيراد األجهزةال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ذات االس� �ت� �ه�ل�اك

جانب من الجلسة

الكهربائي الكبير وتقنني دخول
مثل هذه األجهزة.
 دراس� � � ��ة اس � �ت � �خ ��دام ال �ط��اق��ةال �ش �م �س �ي��ة ل� �ل ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة
واالس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
هذه الطاقة من خالل االستعانة
بخبرات ال��دول املتقدمة في هذا
املجال.
 العمل الحثيث على دراس��ةوتنفيذ الطاقات البديلة لخفض
اس � �ت � �خ� ��دام ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ح ��رق
النفط أو الغاز.
 عمل ب��رام��ج ت��وع��وي��ة مكثفةل �ت��وج �ي��ه امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين
ل �ت��رش �ي��د اس �ت �ه�ل�اك االن� �ف ��اق في
ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
اح� �ت ��واء امل �ن��اه��ج ال ��دراس� �ي ��ة في
ج �م �ي��ع امل� ��راح� ��ل ل� �ه ��ذه ال �ب��رام��ج
التوعوية لتوجيه النشء ألفكار
الترشيد باالستهالك.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل��داول��ةاألولى ملشروع القانون في شأن
تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء
وامل��اء وذل��ك بعد استثناء قطاع
السكن الخاص من هذا القانون.
وت ��ؤج ��ل امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة إل��ى
الجلسة املقبلة.
 أحال مجلس األمة الى لجنةال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال� �ث ��ان ��ي
وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ف � ��ي ش � � ��أن دراس � � ��ة
ال � ��وض � ��ع االق� � �ت� � �ص � ��ادي وال � �غ� ��اء
ال� ��دع� ��وم ورس� ��ال� ��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
وزير النفط بالوكالة بشأن قرار
وك��ال��ة م��ودي��ز بوضع التصنيف
االئ � �ت � �م� ��ان� ��ي ال� � �س� � �ي � ��ادي ل ��دول ��ة
الكويت تحت املراجعة للنظر في
تخفيضه وامل�لاح�ظ��ات النيابية
والتوصيات التي ابديت بشأنها

لدراستها خ�لال اسبوعني ومن
ثم إحالتها للحكومة.
وق � � � � � � ��د ت � � �ض � � �م� � ��ن ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر
التوصيات التالية:
 إصالح االختالالت الهيكليةف��ي االق�ت�ص��اد واملتمثلة أحادية
ال��دخ��ل (ال�ن�ف��ط وت�ن��وي��ع مصادر
ال��دخ��ل) وتبني االستراتيجيات
ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ب��دي �ل��ة ل �ل �ن �ف��ط ب�م��ا
يضمن استدامة التنمية وإجراء
ت �غ �ي �ي��رات ج ��وه ��ري ��ة ل�ل�س�ي��اس��ة
امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ي �ك��ون أس��اس �ه��ا
مجموعة م��ن امل ��وارد غير قابلة
النفاذ.
 رف��ع ك�ف��اءة ال��دول��ة ف��ي إدارةاإلنفاق العام وخفض مساهمته
في تحريك عجلة االقتصاد بما
ي�ف�س��ح امل �ج��ال ل�ل�ق�ط��اع ال�خ��اص
ل �ي �ل �ع��ب دورا أك� �ب ��ر ف� ��ي ع�م�ل�ي��ة
إن�ت��اج السلع وال�خ��دم��ات العامة
وي� �ع ��زز م �س��اه �م �ت��ه ف ��ي ال �ن��ات��ج
املحلي.
 وض��ع إستراتيجية إعالميةت� � �ه � ��دف إل� � � ��ى ت� ��وع � �ي� ��ة امل � ��واط � ��ن
ب� �ت� �ح ��دي� �ث ��ات امل ��رح� �ل ��ة ال ��راه� �ن ��ة
وأهمية اإلصالحات االقتصادية.
 تغيير الثقافة الساندة لدىامل��واط�ن�ين وخ�ل��ق ثقافة امل��واط��ن
شريك في التنمية.
 إص�ل�اح الخلل ف��ي التركيبةالسكانية بما يضمن التوازن في
إعداد العمالة الوافدة ونوعيتها.
 ت � �ح� ��وي ��ل ال � �خ � �ط ��ط ط��وي �ل��ةاألجل إلى إنجازات فعلية وواقع
عملي واإلسراع في إطالق عجلة
امل � �ش� ��اري� ��ع ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال �ك �ب��رى
حيث إن ج��زءا من تلك املشاريع
م � ��وج � ��ود ل� � ��دى ال � �ج � �ه ��از ال �ف �ن��ي
ل ��دراس ��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�ت�ن�م��وي��ة
واملبادرات.

 ال �ن �ظ��ر ب �ج��دي��ة إل ��ى ال�ه�ي�ك��لال � �ض� ��ري � �ب� ��ي ال� � �ح � ��ال � ��ي وإع� � � � ��ادة
صياغته بالصورة التي تساعد
ع �ل��ى ت �ن��وي��ع م �ص��ادر اإلي � ��رادات
العامة وتفرع من قدرة الحكومة
على تمويل نفقاتها العامة على
نحو أكثر استدامة
 تفعيل برنامج الخصخصةوإطالق قوى املبادرة أمام القطاع
الخاص ليلعب ال��دور األساسي
ك� �م� �ن� �ت ��ج ل� �ل� �س� �ل ��ع وال� � �خ � ��دم � ��ات
وكموظف لقوة العمل الوطنية.
 ط � � ��رح امل � �ن� ��اط� ��ق ال �س �ك �ن �ي��ةال� � �ج � ��دي � ��دة م � ��ن خ� �ل ��ال ال� �ق� �ط ��اع
الخاص لالسثتمار فيها بنظام
 BOTعلى أن يتولى هو اإلنفاق
ع� �ل ��ى ال� �ب� �ن� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ل �ه ��ذه
املناطق بما يتوافر على ميزانية
الدولة.
 رفع كفاءة الدولة في تحصيلإي ��رادت� �ه ��ا ح �ت��ى ت�ت�ج�ن��ب ال �ه��در
ال �ن��اج��م م��ن اإلي � � ��رادات امل �ت��أخ��رة
وغ� �ي ��ر امل �ح �ص �ل��ة ف� ��ي ق �ط��اع��ات
الكهرباء واملاء واملواصالت.
 إص� � �ل� � ��اح ال � � �ق � � �ط� � ��اع ال� � �ع � ��امب� �ش� �ك ��ل ش� � �ف � ��اف وف � � �ع� � ��ال ح �ت��ى
ي � �ل � �م� ��س امل � � � ��واط � � � ��ن م� � � � ��دى ق � ��وة
االل � � �ت� � ��زام ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب�ت �ح �ق�ي��ق
التغيرات االقتصادية املستدامة
للمواطنني.
 ت� �ف� �ع� �ي ��ل دور ال � �ص � �ن� ��دوقال��وط �ن��ي ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص�غ �ي��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ف� � ��ي اس� �ت� �ق� �ط ��اب
ال �ش �ب��اب وال �خ��ري �ج�ين م��ن خ�لال
ط� ��رح م � �ب� ��ادرات وأف � �ك� ��ار خ�لاق��ة
للمشاريع وبما يسمح بتخفيف
الطلب على الوظائف الحكومية.
 تنفيذ اإلص�لاح��ات اإلداري ��ةال�ف�ع��ال��ة ش��ام�ل��ة إص�ل�اح الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ال � �ع� ��ام وت� �ع ��زي ��ز آل �ي ��ات

ال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ف� � � ��ي وض � � � � ��ع آل � �ي� ��ة
للتخطيط امل��رك��زي للسياسات
واملتابعة تجعل السياسات أكثر
ترابطا ووضوحا.
 وض��ع معايير أك�ث��ر ص��رام��ةل�ض�ب��ط اإلن� �ف ��اق ال �ع��ام وم��راق �ب��ة
أوج��ه الهدر املختلفة خاصة في
اإلنفاق االستهالكي مثل البدالت
واالمتيازات املبالغ فيها وغيرها
والعمل على الحد منها.
 وقف هدر االموال في العالجبالخارج وبناء أهم املستشفيات
العاملية وجلب األطباء املعالجني
للكويت.
 تحرير أس�ع��ار ال��وق��ود وفقال�ل�أس �ع ��ار ال �ع��امل �ي��ة م ��ع م ��راع ��اة
أصحاب الدخل املحدود بتقديم
دع � ��م م �ب��اش��ر ل �ل �م��واط �ن�ي�ن م�ن��ح
كوبونات.
 وض ��ع آل �ي��ة ت�ض�م��ن ال �ت��وازنبني هيكل الرواتب والتعويضات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين ف ��ي ك ��ل من
القطاع العام وال�خ��اص للقضاء
على ال��روات��ب بني القطاعني بما
ي �ش �ج��ع ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ع�ل��ى
استقطاب الخريجني الجدد من
العمالة الوطنية.
 وض ��ع ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�لازم��ةال�ت��ي تحد م��ن اس�ت�ق��دام العمالة
بما يعيد ال�ت��وازن إل��ى التركيبة
السكانية والتخفيف م��ن اآلث��ار
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة
الناتجة عن زيادة أعدادها.
 واف��ق املجلس على فتح بندما يستجد من أعمال قبل ختام
جلسة التكميلية ي��وم األرب �ع��اء
وأدرج الطلب امل�ق��دم م��ن النائب
روض ��ان ال��روض��ان ب�ش��أن واقعة
االعتداء من معلم على أحد الطلبة
وطالب بعض األعضاء من وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق في
تلك ال��واق�ع��ة وات �خ��اذ اإلج ��راءات
املناسبة .ومن جهته أكد الوزير
أن��ه ات �خ��ذ اإلج � ��راءات القانونية
ح �ي��ال ع ��دد م��ن امل�ع�ل�م�ين ال�ع��رب
امل �س �ي �ئ�ين ل �ل �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات
الذين انتشرت لهم مقاطع فيديو
م� �ص ��ورة ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج � �ت � �م � ��اع � ��ي أخ � � �ي� � ��را وإن� � �ه � ��اء
خدماتهم من الوزارة وترحيلهم
ع � ��ن ال� � �ب �ل��اد وش � � � ��دد ع� �ل ��ى ع ��دم
ت�ه��اون وزارة التربية ف��ي اتخاذ
اإلج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��رادع ��ة
حيال كل من يسيء إلى العملية
التعليمية.
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المجلس يوصي
بوضع استراتيجية
متكاملة للصناعة
وفتح آفاق
الصناعة للشباب
توصية نيابية
بتركيب العدادات
الذكية على
الوحدات السكنية
وإعداد نظام
فواتير مفصل
إصالح االختالالت
الهيكلية في
االقتصاد وتبنى
االستراتيجيات
التنموية البديلة
للنفط
تحرير أسعار
الوقود وفقا
لألسعار العالمية
مع مراعاة
محدودي الدخل
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أكدوا لـ«الدستور» أن نتيجتها جاءت إيجابية وطالبوا بتفعيل الرقابة على األسعار

نواب :جلسة األربعاء حققت أهداف
أكد نواب ان ما توصل
إليه المجلس في جلسة
االربعاء الماضي يعد
نتيجة إيجابية حيث تم
استثناء المواطنين من
اي زيادة في رسوم
الكهرباء والماء
سواء كان المواطن
يسكن في السكن
الخاص او االستثماري
واوضحوا في تصريحات
لـ«الدستور» أنه ليس
بالضرورة أن كل ما
تطرحه الحكومة
يكون صوابا وكل
من يعارضها يكون
مخطئا واكدوا ان
المجلس مستمر في
حرصه على المال العام
من جهة ومعالجة
الوضع االقتصادي في
البلد من جهة أخرى
بشرط أال يكون ذلك
على حساب المواطن.
وطالبوا بضرورة
أن يفعل المجلس
دوره الرقابي بدرجة
أكبر خاصة في حث
الحكومة ممثلة في
وزارة التجارة بمراقبة
األسعار والحيلولة دون
قفزاتها غير المبررة
وغير المقبولة.

الخرينج :جلسة
تاريخية تحسب
لمجلس األمة وما
تمنيناه منذ فترة
تحقق
عدنان عبدالصمد

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

د .محمد الحويلة

ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م �ب��ارك ب�ن�ي��ه ال�خ��ري�ن��ج إن �ه��ا ك��ان��ت
ج �ل �س��ة ت��اري �خ �ي��ة ت �ح �س��ب مل�ج�ل��س
األمة وما تمنيناه منذ فترة تحقق
وال�ح�م��د ل�ل��ه ف�لا يمكن أن نقبل أن
يمر «املوس» على رؤوس املواطنني
خصوصا ذوي الدخل املحدود وها
نحن ن��رى م��ا طالبنا ب��ه ق��د تحقق
ول��ذل��ك ف�ن�ح��ن ن�ش�ي��د ب�ك��ل ال�ج�ه��ود
التي بذلها النواب وال بد أن نشيد
أيضا بإدارة رئيس املجلس مرزوق
الغانم لهذه الجلسة إدارة متميزة
ون �ح��ن دائ� �م ��ا ف ��ي ص ��ف امل��واط �ن�ين
وق ��د ح�ض��رن��ي ف��ي ه ��ذا ال �ي��وم ج��زء
م � ��ن ال � �خ � �ط ��اب ال � �س ��ام ��ي ل �ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ف� ��ي اف �ت �ت��اح
امل �ج �ل��س ع �ن��دم��ا ذك ��ر س �م��وه أن ��ه ال
يمكن املساس باملواطنني وبالتالي
ه ��ذا م ��ا ح��رص �ن��ا ع �ل��ى االل � �ت ��زام به
وسوف يستمر املجلس في حرصه
على امل��ال ال�ع��ام م��ن جهة ومعالجة
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ب�ل��د من
ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ش��رط أال ي �ك��ون ذل��ك
على حساب املواطن.
ويهمنا في هذا الصدد أن نلفت
ال �ن �ظ��ر إل ��ى أه �م �ي��ة ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال� ��دخ� ��ل س � � ��واء ب ��دع ��م امل� �ش ��روع ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة املتوسطة والصغيرة
واملتناهية الصغر وكذلك تشجيع

رؤوس األم� � � ��وال ع �ل��ى االس �ت �ث �م��ار
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت وإق� ��ام� ��ة امل� �ش ��روع ��ات
الكبرى والعمالقة التي تدعم قضية
التنمية خاصة التنمية املستدامة
ف �ي �م��ا ي �ت �ص��ل ب �م �ش��روع��ات ال �ط��اق��ة
البديلة والطاقة املتجددة.
وننبه أيضا إلى ضرورة أن يفعل
املجلس دوره الرقابي بدرجة أكبر
خ��اص��ة ف ��ي ح ��ث ال �ح �ك��وم��ة ممثلة
في وزارة التجارة بمراقبة األسعار
والحيلولة دون قفزاتها غير املبررة
وغير املقبولة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
ت �ب��اي��ن اآلراء ف �ق��د ط��رح��ت م �ح��اور
ع � � ��دة خ �ل ��ال ال� �ج� �ل� �س ��ة وق �ض �ي �ت��ان
اساسيتان القضية االولى االصالح
االق �ت �ص��ادى ب�ش�ك��ل ع ��ام وال�ق�ض�ي��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة رف� � ��ع ال � ��رس � ��وم ب��ال �ن �س �ب��ة
ل �ت �ع��رف��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وق � ��د ن��وق �ش��ت
ال �ق �ض �ي �ت��ان م �ن��اق �ش��ة م��وض��وع �ي��ة
مثمرة وقد ساهم اختالف اآلراء فى
اثراء النقاش الى ان وصلنا لنتيجة
ج�ي��دة ب�خ�ص��وص رس ��وم ال�ك�ه��رب��اء
على اس��اس أال تشمل قطاع السكن
الخاص.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة
وال �ص �ن��اع �ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة وغ �ي��ره��ا
هناك قطاعات تتأثر بالزيادة اآلن

ي�ح��ق ل�ل�ح�ك��وم��ة أال ت�ع�ط�ي�ه��ا ال�ح��د
األقصى وبالتالى يكون هناك نوع
من املرونة فى القانون.
وامل � �ه� ��م ان � ��ه ف� ��ى ال �ن �ه ��اي ��ة ه �ن��اك
ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات ت ��م ال �ت �ص��وي��ت
ع �ل �ي �ه��ا ك� �م ��داول ��ة اول � ��ى م ��ع إع � ��ادة
املوضوع إلى اللجنة املالية إلعادة
ص �ي��اغ �ت��ه وف � ��ق ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ت��ى
اج��ري��ت ع�ل��ى ال �ق��ان��ون وب ��ال ��ذات ما
طالب به النواب من استثناء السكن
الخاص من زيادة الرسوم.
وف � � ��ي ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ك� ��ان� ��ت ه� �ن ��اك
م �ب��ررات ك�ث�ي��رة ل�ع��دم امل��واف�ق��ة على
ال� �س� �ك ��ن ال � �خ� ��اص م �ن �ه��ا ان ل��دي �ن��ا
أولويات قبل زيادة الرسوم منها ان
وج��ود كثير م��ن م�ج��االت ال�ه��در فى
امليزانية يجب ان تعالج أوال.
ال�ق�ض�ي��ة األخ� ��رى أن ��ه الي �ص��ح ان
اب� �ق ��ى س� �ن ��وات ع � ��دة دون ان ارف ��ع
ال � ��رس � ��وم ث � ��م ف � �ج� ��أة ارف � �ع � �ه� ��ا الن ��ه
ي �ف �ت��رض ان ي �ك��ون ه �ن��اك ن� ��وع من
ال �ت ��درج ف�ض�لا ع��ن ض� ��رورة تهيئة
امل ��واط ��ن ل �ل ��زي ��ادة إذا ك��ان��ت ه�ن��اك
ض � � � � ��رورة ل � �ه� ��ا ف � �ت � �ق� ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب��إق �ن��اع��ه ب �ه��ذه ال � �ض� ��رورة وي �ك��ون
كالمها مقنعا ومدعما باألسانيد.
وأض��اف عبد الصمد أن��ه يعتقد
أن امل ��واط ��ن ح�ي�ن�م��ا ي ��رى أن ه�ن��اك
ه� ��درا ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة وي� ��رى ت�ف��اوت��ا

ف � ��ي ال� � ��روات� � ��ب ف � ��ي ال � ��دول � ��ة وي � ��رى
ام �ت �ي��ازات ت�ع�ط��ى ل�ف�ئ��ة م�ع�ي�ن��ة من
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
وال تعطى لغيرهم وي��رى أن هناك
م �ب��ال��غ م �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ل��دى
ب�ع��ض امل��واط �ن�ين ي�ج��ب ان تحصل
بلغت م�ل�ي��ارا وثمانمائة وسبعني
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وال �ح �ك��وم��ة ع��اج��زة
ع��ن تحصيلها ث��م ن�ف��اج��ئ امل��واط��ن
بزيادة في رسوم املاء والكهرباء أو
األس �ع��ار أو أي��ة أع�ب��اء مالية أخ��رى
ت�م��س أم ��وره الحياتية أع�ت�ق��د أننا
ه �ن��ا ال ي� �ك ��ون ب��إم �ك��ان �ن��ا ت�ح�م�ي�ل��ه
م��زي��دا م��ن األع �ب��اء وح �ت��ى ل��و قمنا
بذلك فإنه لن يستجيب أو يتحمس
لدعوة الحكومة بالزيادة.
وأي � � �ض � ��ا ع � �ن� ��د ف � � ��رض ال � ��رس � ��وم
ي �ج��ب أن ت �ك��ون ه �ن��اك ع ��دال ��ة أك�ث��ر
م �م��ا ط� ��رح ألن� ��ه ك� ��ان ه �ن��اك تحفظ
ع �ل��ى ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �ت ��ي ط ��رح ��ت م��ن
قبل وزارة الكهرباء على الرغم من
تأكيد املسؤولني في وزارة الكهرباء
أن ه��ذه البيانات دقيقة ون�ح��ن لنا
م�لاح�ظ��ات عليها ألن ه�ن��اك أن��اس��ا
ال ي�ك�ش�ف��ون ع�ل��ى ع��دادات �ه��م بشكل
دوري منتظم ولذلك فإن ما توصل
إل�ي��ه املجلس يعد نتيجة إيجابية
ت�ع�ن��ي أن ��ه ل�ي��س ب��ال �ض��رورة أن كل
م��ا تطرحه الحكومة ي�ك��ون صوابا
وك ��ل م��ن ي�ع��ارض�ه��ا ي �ك��ون مخطئا
وتظل مثل هذه املناقشات ضرورية
وج�ي��دة خ��اص��ة أن قضية اإلص�لاح
الشامل هي مسؤولية الجميع نعم
ق��د ت �ك��ون ه ��ذه خ �ط��وة ف��ي ال�ط��ري��ق
إلى اإلص�لاح ولكننا بحاجة أيضا
إل��ى م��راج�ع��ات إض��اف�ي��ة وال ش��ك أن
اإلص�ل�اح قضية ت�ح�ت��اج إل��ى إرادة
س�ي��اس�ي��ة وح�ق�ي�ق�ي��ة وك ��ل األط ��راف
م �س��ؤول��ون ع�ن�ه��ا ول �ي��س الحكومة
أو املجلس فقط وتحتاج إل��ى وعي
شامل من املواطنني بالذات.
أما النائب عسكر العنزي فأعرب
ع ��ن س �ع��ادت��ه ب �ن �ج��اح امل �ج �ل��س في
ك�ب��ح ج�م��اح ال�ح�ك��وم��ة وم�ن�ع�ه��ا من

لقطة من احدى الجلسات

التتمة ص11

عبدالصمد :ليس
بالضرورة كل ما
تطرحه الحكومة
صوابا وكل من
يعارضها مخطئا
العنزي :المواطن
الكويتي خط أحمر
ونرفض رفضا باتا
تحميله أي أعباء
مالية جديدة
الحويلة :تقديم
وثيقة إصالحية
يفترض أن يتم
بشكل متكامل
وشامل
مطيع :أحذر وزير
التجارة من زيادة
االسعار وعليه أن
يتابعها
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المجلس وحافظت على المواطن
العوضي :الجلسة
كانت في
صالح المجلس
والمواطنين
والحكومة جاءت
بقرارغير مدروس
كامل العوضي

تتمة المنشور ص10
املساس بجيب املواطن قائال :إنني
واألغلبية النيابية أثبتنا بما ال يدع
مجاال للشك أننا في صف املواطن
الكويتي وذلك بالحيلولة دون إقرار
ال��زي��ادة ف��ي أس�ع��ار الكهرباء وامل��اء
ع �ل��ى امل ��واط ��ن س � ��واء ك� ��ان امل ��واط ��ن
ف��ي ال�س�ك��ن ال �خ��اص أو ف��ي السكن
االستثماري فاملواطن املستأجر في
السكن االستثماري ت��م إع�ف��اؤه من
الزيادة وسيدفع مستقبال ما يدفعه
حاليا من تكاليف استهالك دون أية
زي � ��ادة وذل� ��ك ط�ب�ق��ا ل �ل �ق��ان��ون ال ��ذي
وافق عليه املجلس بأغلبية ساحقة.
وأض � � � ��اف ال � �ع � �ن ��زي أن امل� ��واط� ��ن
الكويتي خط أحمر ويجب أن تعي
الحكومة جيدا أننا لن نقبل املساس
ب� ��ه ت� �ح ��ت أي ظ � ��رف م� ��ن ال� �ظ ��روف
ون��رف��ض رف �ض��ا ب��ات��ا ت�ح�م�ي�ل��ه أي��ة
أعباء مالية جديدة.
وش� � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ع � �ن� ��زي ع �ل��ى
أه �م �ي ��ة م� �م ��ارس ��ة امل �ج �ل ��س ل � ��دوره
ال��رق��اب��ي ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ق��ائ�لا إننا
س�ن�م��ارس دورن ��ا عليها ممثلة في
وزارة التجارة للتأكد من مراقبتها
ل�لأس�ع��ار وم��واج �ه��ة أي��ة ارت�ف��اع��ات
ف� �ي� �ه ��ا وت� �ط� �ب� �ي ��ق ق � ��ان � ��ون ح �م��اي��ة
املستهلك بشدة وص��رام��ة ومعاقبة
كل من يستغل زيادة الكهرباء على
القطاعات التجارية واالستثمارية.
ك � ��ذل � ��ك أك� � � ��د ال � �ن � ��ائ � ��ب د.م� �ح� �م ��د
الحويلة أن تقديم وثيقة إصالحية
من قبل الحكومة يفترض أن يقدم
ب�ش�ك��ل م�ت�ك��ام��ل وش��ام��ل ويتضمن
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات س � ��واء ع �ل��ى امل ��دى
ال� �ق ��ري ��ب أو امل� �ت ��وس ��ط أو ال �ب �ع �ي��د
وت � � �ك � ��ون ه � � ��ذه االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات
واضحة املعالم وفيها فترات زمنية
م � �ح� ��ددة وت� ��وض� ��ع ل� �ه ��ا س �ي��اس��ات
وت �س��ن ل �ه��ا ت �ش��ري �ع��ات ال أن ت�ك��ون
فقط عبارات وكالما إنشائيا ولكن
هناك بالفعل أفكار جيدة في عملية
ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وت�ع�ظ�ي��م
إي��رادات الدولة واألم��ر الجيد أيضا
في الجلسة أنها تطرقت إلى أشياء
أس� ��اس � �ي� ��ة م� �ث ��ل وث� �ي� �ق ��ة اإلص� �ل ��اح

فارس العتيبي

سعود الحريجي

حمدان العازمي

حمود الحمدان

واالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة
وزي� � ��ادة اإلن �ت��اج �ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع��ات
الحكومية وإع��ادة النظر في وجود
ه �ي �ئ��ات غ �ي��ر م�ن�ت�ج��ة وغ �ي��ر ف��اع�ل��ة
ف �ه��ذه ي �ف �ت��رض أن ي �ت��م دم �ج �ه��ا أو
إلغاؤها وهذا من شأنه أن يخفض
م � ��ن ق �ي �م ��ة ال � �ه � ��در وك � ��ذل � ��ك ع �م �ل �ي��ة
إع��ادة النظر في األوام��ر التغييرية
وال � �ح ��د م �ن �ه��ا وه� � ��ذا أم � ��ر أس��اس��ي
باإلضافة إلى زي��ادة االستفادة من
الخدمات املقدمة من قبل الحكومة
واس �ت �ث �م��اره��ا االس �ت �ث �م��ار األم �ث��ل
وزي� � � ��ادة ال � �ع ��ائ ��دات غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة
وكذلك ال بد أن يكون هناك تخفيض
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ك�م��ا ه��و متفق
ع�ل�ي��ه م��ع ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات إل��ى 20
باملئة من ميزانيات جميع الجهات
الحكومية.
وفيما يخص تخفيض الدعم كان
ه�ن��اك وق�ف��ة ج��ادة م��ن قبل املجلس
ل �ض �م��ان ع � ��دم امل� �س ��اس ب��أص �ح��اب
الدخول املحدودة واملتوسطة وعدم
امل�س��اس بالسكن ال�خ��اص ألن هذه
األم��ور تعتبر خطا أحمر وال نقبل
املساومة عليها.
أم� � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.أح� � � �م � � ��د م �ط �ي��ع
ال �ع��ازم��ي ف��أك��د ان ال�ج�ل�س��ة خرجت
بقانون زي��ادة أسعار التعرفة على
القطاع االستثماري والتجاري وتم

استثناء السكن ال�خ��اص بحجة أن
ال ��زي ��ادة امل� �ق ��ررة ل��ن ت �م��س امل��واط��ن
ال� �ب� �س� �ي ��ط ول � �ك� ��ن ن� �ح ��ن ن � �ع� ��رف أن
ال�ت��اج��ر ال يستطيع أح��د أن يوقفه
عند ح��د فمنذ ه��ذه اللحظة سوف
ت �ك��ون األس �ع ��ار أض �ع��اف��ا مضاعفة
ب �س �ب��ب ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ألن ال �ت��اج��ر
يستطيع أن ي �ف��رض أس �ع��اره وف��ي
النهاية س��وف يضطر امل��واط��ن إلى
دفع هذه الزيادات ما لم يكن للوزارة
موقف حاسم في حماية املستهلك
ول��ذل��ك أود أن أح��ذر وزي��ر التجارة
من هذا األمر ألنه هو املعني بضبط
األس �ع��ار ف�ع�ل�ي��ه أن ي�ت��اب�ع�ه��ا وك��ان
الله في عونه على أداء ه��ذه املهمة
ألن��ه م��ن ال�ص�ع��وب��ة ب�م�ك��ان أن يكف
ج �ش��ع ه � ��ؤالء ال �ت �ج��ار إال م ��ن رح��م
ربي.
وب� � � � � ��دوره ش � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب ك ��ام ��ل
ال �ع��وض��ي ع �ل��ى أن ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت
ف� ��ي ص ��ال ��ح امل� �ج� �ل ��س وامل ��واط� �ن�ي�ن
حيث ت�ص��دت مل��وض��وع رف��ع تعرفة
الكهرباء واملاء على السكن الخاص
ون �ج �ح��ت ف ��ي اس �ت �ث �ن��ائ��ه م ��ن ه��ذه
ال��زي��ادة املقترحة من قبل الحكومة
والتي ج��اءت بقرار حكومي يفتقر
إلى الدراسة املوضوعية فضال عن
التنبيه إلى أهمية التدرج في اإلقدام
على أي زيادة محتملة في أي مجال

م ��ن امل � �ج� ��االت وك ��ذل ��ك ال � �ت� ��درج ف��ي
هذه الزيادة التصاعدية اط��رادا مع
ارتفاع الدخول وذلك لتحقيق مزيد
م��ن ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت��وزي��ع
العادل للثروة.
وق � � ��ال إن � ��ه ب � ��ات م� ��ن ال � �ض� ��روري
البحث بجدية والعمل ال��دؤوب من
أج ��ل ت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل حتى
يكون بمقدورنا أن نتجنب املساس
بجيب املواطن لتغطية أي عجز في
امليزانية أو لتمويل أي��ة مشروعات
ت � �ن � �م� ��وي� ��ة ح � �ي � ��وي � ��ة ت � �ه � ��م ال � ��وط � ��ن
واملواطنني.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ف� � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ى
إن ال�ج�ل�س��ة ك��ان��ت ج �ي��دة ومنتجة
وك ��ان ��ت ط��وي �ل��ة ج ��دا وق ��د ع��ال�ج�ن��ا
فيها م��وض��وع��ات تتعلق بالوضع
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي وق� � � ��د رف� � � ��ض اغ� �ل ��ب
النواب االق�ت��راح الحكومى الخاص
ب ��زي ��ادة ت �س �ع �ي��رة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
كما رفضوا مشروع اللجنة املالية
وق��د أك��دن��ا رف ��ض االق �ت��راح ب��زي��ادة
ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون
انحيازا ال��ى املواطنني الذين كانوا
س�ي�ت�ض��ررون م��ن ال��زي��ادة املقترحة
من قبل الحكومة.
وقال النائب سعود الحريجي ان
أبرز ما جاء في الجلسة هو مسألة
ال �ت��رش �ي��د وال �ق ��ان ��ون ال� ��ذي ت�ق��دم��ت

ب� ��ه ال �ح �ك��وم��ة وك� � ��ان ع �ن��د ال �ل �ج �ن��ة
املالية وت��م التصويت على قرارها
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �س �ك ��ن ال � �خ� ��اص ف� ��إذا
ك ��ان امل ��واط ��ن ال�ك��وي�ت��ي م��ؤج��را في
االستثماري فهو معفي من الزيادات
وك ��ذل ��ك ف�ي�م��ا ي �خ��ص ال �ت �خ��وف من
ال ��زي ��ادات م��ن ق�ب��ل ال�ت�ج��ار ف�ه��ذا ما
حرصنا على التنبيه إليه وقدمناه
ل�ل�ح�ك��وم��ة ك�ت��وص�ي��ة ب�ح�ي��ث تثبت
األس�ع��ار وتراقبها وتفعل أدوات�ه��ا
في العقوبة حتى ال يتضرر املواطن
من هذه الزيادات.
أم � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م� ��دان ال� �ع ��ازم ��ي
ف �ق��ال :ال أرى أن م��ا ت��م ف��ي الجلسة
ي �ع ��د إن � �ج� ��ازا ألن� �ن ��ي ف� ��ي األس � ��اس
راف��ض لهذا القانون فمبدأ الزيادة
م ��رف ��وض ل� ��دي ورغ � ��م أن ال �ق��ان��ون
يستثني السكن ال�خ��اص لكنه كان
م��ن األف �ض��ل أن ي�ك��ون ه�ن��اك ق��ان��ون
منفرد للسكن الخاص وليس خلط
أم� ��ور ع ��دة م��ع ب�ع�ض�ه��ا ف��ي ق��ان��ون
واح � ��د وك ��ذل ��ك إذا زدن � ��ا ال �ت �ج��اري
والصناعي من الذي سيتحمل هذه
الزيادة في النهاية؟! إنه املواطن بال
شك ونحن كما ذكرت رافضون ملبدأ
الزيادة تماما.
وأع ��رب ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
ع ��ن رض� � ��اه ب �م��ا أن� �ج ��زت ��ه ال�ج�ل�س��ة
واص � � �ف� � ��ا إي� � ��اه� � ��ا ب� ��أن � �ه� ��ا ت� �م� �ي ��زت
باملحافظة على مكتسب مهم جدا
وه � ��و إب � �ع ��اد ال �س �ك��ن ال � �خ ��اص ع��ن
رف��ع التعرفة س��واء بالنسبة للماء
أو الكهرباء وعلى الحكومة تحمل
م�س��ؤول�ي��ة ه ��ذا األم ��ر الس�ي�م��ا بعد
ان �خ �ف��اض س �ع��ر ال �ب �ت��رول ووج ��ود
أخ� �ط ��اء ف ��ي ح �ك ��وم ��ات س��اب �ق��ة وال
ب��د ل�ه��ذه الحكومة أال تقع ف��ي مثل
ه��ذا امل��أزق الكبير وه��و ع��دم اتخاذ
خ�ط��وات سريعة وج ��ادة ف��ي اتجاه
تنويع مصادر االيرادات.

متابعة نيابية

العتيبى :أغلب
النواب رفضوا
االقتراح الحكومى
الخاص بزيادة
تعرفة الكهرباء
والماء
الحريجي :وجهنا
الحكومة لضرورة
تثبيت األسعار
ومراقبتها حتى ال
يتضرر المواطن
العازمي :كان من
األفضل أن يكون
هناك قانون
منفرد للسكن
الخاص
الحمدان :على
الحكومة تحمل
مسؤوليتها وال
تقع في أخطاء
الحكومات
السابقة
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ضمن مساعيها لتكريس ثقافة المشاركة المجتمعية

أمانة المجلس تنظم الجلسة الحوارية

الرويعي :سنقف دائما مع جميع القضايا المتعلقة بحريات األفراد ومصالحهم

د .عودة الرويعي متحدثا

أك��د األم�ين ال�ع��ام املساعد لقطاع
اإلع � �ل� ��ام وال� � �ع �ل��اق � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ف��ي
مجلس األم��ة عبد الحكيم السبتي
أن مجلس األمة برسالته السياسية
وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة م �ن �ف �ت��ح ع� �ل ��ى ع ��وال ��م
االب��داع واالبتكار رعاية وتشجيعا
إيمانا منه بالفكرة املبتكرة كبذرة
ت�ن�ب��ت ف��ي ح �ق��ول ال �ع �ط��اء الكويتي
ل�ل�م�س��اه�م��ة ف ��ي ال �ج �ه��د ال�ج�م��اع��ي
لتنمية ونهضة بالدنا.
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال ك �ل �م ��ة أل �ق ��اه ��ا
السبتي بمناسبة افتتاح الجلسة
ال� � �ح � ��واري � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة (س � ��اه � ��م ف��ي
ال�ت�ش��ري��ع) ب�ع�ن��وان ع��زل��ة امل�ب��دع�ين:
اش�ك��ال�ي��ة امل �ب��دع ال�ك��وي�ت��ي وه�ج��رة

أمني عام مجلس األمة مكرما م .ملياء الرميح

الخرافي والكندري والسبتي في مقدمة الحضور

الكفاءات التي عقدت يوم الخميس
امل��اض��ي ف��ي م�س��رح امل�ب�ن��ى الجديد
ألع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم � ��ة وت��رأس �ه��ا
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش��اد النائب د .ع��ودة الرويعي
وبحضور أمني سر املجلس النائب
املهندس ع��ادل الجار الله الخرافي
وال �ن��ائ �ب�ين د .ع �ب��د ال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
وف��ارس العتيبي إضافة إلى األمني
العام ملجلس األمة عالم الكندري.
وق � � � ��ال ال� �س� �ب� �ت ��ي إن االه � �ت � �م� ��ام
باإلنسان الكويتي يصب في جوهر
العملية التنموية الشاملة للبالد
ب �ف �ض��ل ن � �ج ��اح وري� � � � ��ادة امل �ب��دع�ي�ن
بمختلف مجاالتهم فكرا وابتكارا.

وأض � � � ��اف :ل ��ذل ��ك س� �ت� �ج ��دون ف��ي
مجلس األم��ة ال�ي��وم السند والبيئة
ال �ح��اض �ن��ة الج �ت �ه��ادات �ك��م ف��ي خلق
م�س�ت�ق�ب��ل م ��زده ��ر ل��وط �ن �ن��ا ال �غ��ال��ي
وم �ث �ل �م��ا ن �س��اه��م ب��ال �ت �ش��ري��ع ان �ت��م
م � ��دع � ��وون ل �ل �م �س��اه �م��ة ب��االب �ت �ك��ار
والفكر الخالق لألمل.
وتابع السبتي :وألن االبداع حالة
متفردة في منظومة االنتاج الفكري
وألن االب� �ت� �ك ��ار ح ��ال ��ة م �ت �ق��دم��ة ف��ي
مناهج االجتهاد ف��إن مجلس األمة
ال � ��ذي دأب ع �ل��ى ال� ��ري� ��ادة ت�ش��ري�ع��ا
متفاعال م��ع ح��اض��رن��ا ومستشرفا
م�س�ت�ق�ب�ل�ن��ا ي �ج ��دد ث �ق �ت��ه ف ��ي ق ��درة
ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ك ��وي � �ت ��ي ع � �ل ��ى ال � �ب ��ذل

وال�ع�ط��اء سبقا باالبتكار واإلب ��داع
والتألق.
بدوره أشاد رئيس الندوة رئيس
لجنة التعليم وال�ث�ق��اف��ة واإلرش ��اد
ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي ب�ف�ك��رة
اق��ام��ة األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس األم��ة
م �ث��ل ه ��ذه ال �ج �ل �س��ات ال �ت��ي ت�ن��اق��ش
ق� �ض ��اي ��ا ت� �ه ��م امل� �ب ��دع�ي�ن ب�م�خ�ت�ل��ف
م � �ج� ��االت � �ه� ��م م� �ب� �ي� �ن ��ا أن امل� �ج� �ل ��س
س �ي �ق��ف دائ� �م ��ا وس �ي �ن �ت �ص��ر ل�ك��اف��ة
القضايا املتعلقة ب�ح��ري��ات األف��راد
ومصالحهم.
م� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ذك � � � ��رت ال� �ك ��ات� �ب ��ة
والروائية بثينة العيسى أن العملية
اإلب��داع�ي��ة الفنية تنمو ف��ي املحيط

الذي ينعم بالحرية والديموقراطية
وم��ن دونهما لن تكون هناك حركة
ف�ن�ي��ة م��وض�ح��ة أن ال �ف��ن ك��ائ��ن غير
م��رب��وط ويلعب دور املشاغب ال��ذي
ي�ط��رح األس�ئ�ل��ة امل�س�ك��وت عنها في
املجتمع.
وقالت العيسى إن مقص الرقابة
في الكويت ساهم بشكل رئيسي في
تردي الحركة الفنية املحلية بسبب
عدم سماحها للكتاب بالتعبير عن
امل �ش �ك�ل�ات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ان��ي
م�ن�ه��ا م�ج�ت�م�ع�ن��ا الس �ي �م��ا املتعلقة
بالسياسة أو العنصرية.
وب � �ي � �ن� ��ت ال � �ع � �ي � �س� ��ى أن وزارة
اإلع�ل�ام م��ارس��ت ال�ت�ع�س��ف ال��رق��اب��ي

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت في مسرح املبنى الجديد للمجلس

ع�ل��ى األع �م��ال األدب �ي��ة ب�س�ب��ب كثرة
االستجوابات التي يقدمها أعضاء
م� �ج ��ال ��س األم � � ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة ل � � ��وزراء
اإلع�ل�ام مثل االس�ت�ج��واب ال��ذي قدم
ل� ��وزي� ��ر اإلع � �ل ��ام األس � �ب� ��ق امل ��رح ��وم
ال� �ش� �ي ��خ س � �ع� ��ود ال � �ن� ��اص� ��ر ب �س �ب��ب
ال �س �م��اح ألرب �ع��ة ك�ت��ب ل �ل �ت��داول في
الكويت ول�لأس��ف ل��م ينتصر نائب
واح� ��د ل �ح �ق��وق ال �ك �ت��اب ال�ك��وي�ت�ي�ين
وحق القارئ في قراءة ما يريد.
من ناحيته رأى االستاذ املساعد
في قسم اللغة العربية وآداب�ه��ا في
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الثانية حول عزلة المبدعين

السبتي :سيجد كل مبدع في مجلس األمة السند والبيئة الحاضنة الجتهاده

الخرافي والكندري يطلعان على بعض مشاركات معرض املواهب

تتمة المنشور ص13
كلية ال�ت��رب�ي��ة األس��اس �ي��ة د .عباس
ال� �ح ��داد أن ال �غ��رب��ة ال �ت��ي يعيشها
املبدعون ليست ض��روري��ة أن تكون
الغربة املكانية وإنما من املمكن أن
ت�ك��ون غ��رب��ة نفسية وه �ن��اك ن�م��اذج
عديدة من املبدعني يعانون من هذا
الشيء.
ول �ف��ت ال� �ح ��داد إل� ��ى أن امل�ج�ت�م��ع
الكويتي من املجتمعات التي تتمتع
بالرحابة والبساطة وال��دل�ي��ل على
ذل��ك ك�ث��رة ال��دواوي��ن فيها موضحا
أن � ��ه رغ � ��م ك � ��ون امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي
م �ح��اف �ظ��ا إال أن م �س��اح��ة ال �ح��ري��ة

وقبول اآلخر ضئيلة وهناك نماذج
عديدة في التراث الشعري.
من جهته ع��رض مدير الخدمات
املصرفية الخاصة في بنك كريدت
سويس فهد اإلبراهيم تجربة العمل
خارج الكويت مشيرا إلى أن الكويت
ينقصها بيئة تحتضن اإلب��داع��ات
وال� �ن� �م ��و إض� ��اف� ��ة إل � ��ى اإلج� � � � ��راءات
البيروقراطية الطاردة لكل من يملك
الطموح بينما الدول األخرى تسهل
هذه األمور.
وأض � � � ��اف اإلب � ��راه� � �ي � ��م أن� � ��ه وف ��ق
دراس ��ة أج��ري��ت ف��ي  2011ف��إن ٪50
م��ن األط �ب��اء و ٪30م��ن امل�ه�ن��دس�ين
و ٪15من العلماء العرب يهاجرون
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إل��ى أم��ري�ك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة بينما ٪54
من الطلبة ال��دارس�ين في ال�خ��ارج ال
يعودون إلى أوطانهم.
وشدد اإلبراهيم على ضرورة أن
يخلق القائمون على إدارة أجهزة
الدولة بيئة تنافسية تخلق وتخرج
اإلب � � � ��داع ل � ��دى األف � � � ��راد وت �م �ن �ح �ه��م
ال �ف��رص ب�ع�ي��دا ع��ن األب �ع��اد القبلية
وال� �ط ��ائ� �ف� �ي ��ة وال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة إض ��اف ��ة
إل ��ى ال �ت �ط��وي��ر امل �ه �ن��ي واألك��ادي �م��ي
للكويتيني.
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة م�ج�ل��س
إدارة جمعية كفاءة م .ملياء الرميح
إن ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ت� � �ه � ��دف إل� � � ��ى دع� ��م
الكويتيني الذين قرروا الهجرة إلى

الخارج إضافة إلى دعمها للجهود
إل� ��ى إع ��ادت� �ه ��م إل� ��ى ب�ل�اده ��م أي �ض��ا
لالستفادة من خبراتهم.
وب�ي�ن��ت أن الجمعية ت�ه��دف إل��ى
رف ��ع م �س �ت��وى ال �ك �ف��اءات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ورفع نسب النجاح وأن تكون حليفا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا ألص� �ح ��اب ال �ط �م��وح
ورف��ع ال�ق��درة الشبابية إض��اف��ة إلى
رعاية واحتضان العقول الشبابية
وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ل ��رف ��ع اس � ��م ال �ك��وي��ت
عاليا في املحافل الدولية.
ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ��ه ال ي��وج��د حتى
ال �ل �ح �ظ��ة إح �ص��ائ �ي��ات رس �م �ي��ة م��ن
الدولة بعدد الذين هاجروا الكويت
للعمل في الخارج موضحة أن أحد

األس�ب��اب الرئيسية لهجرة العقول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ه��و ع��دم ال�ت�ق��دي��ر وك�ث��رة
ال� �ع ��راق� �ي ��ل ال� �ت ��ي ت �س �ب �ب �ه��ا ال� � ��دورة
املستندية في الجهات الحكومية.
وأق� � �ي � ��م ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ال �ج �ل �س��ة
ال � � � � �ح� � � � ��واري� � � � ��ة م � � � �ع� � � ��رض ل� � �ع � ��رض
االخ� �ت ��راع ��ات وامل� ��واه� ��ب ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب�ت�ن�ظ�ي��م م��ن م��رك��ز ص �ب��اح األح �م��د
للموهبة واإلبداع.

اإلبراهيم:
اإلجراءات
البيروقراطية
طاردة لكل من
يملك الطموح
العيسى :مقص
الرقابة ساهم
بشكل رئيسي
في تردي الحركة
الفنية المحلية
الحداد :المجتمع
الكويتي يتمتع
بالرحابة والبساطة
وكثرة الدواوين
أكبر دليل

الرويعي والكندري والسبتي في لقطة جماعية مع املشاركني في الجلسة الحوارية

الرميح :الدورة
المستندية أحد
األسباب الرئيسية
لهجرة العقول
الكويتية

14

تلفزيون المجلس

aldostoor

األحد  10رجب  17 . 1437أبريل 2016

قال لبرنامج بال حصانة إن تفعيل دور األجهزة الرقابية المختلفة من أبرز معالمها

الحويلة :المجلس الحالي تبنى منهجية
فاعلة لإلصالح ونجح في تطبيقها
أك � � ��د م � �ق � ��رر ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
النائب د .محمد الحويلة أن لجنة
امل�ي��زان�ي��ات م��ن أب ��رز ل�ج��ان املجلس
ل �ت �ع �ل �ق �ه��ا ب �ض �ب��ط أوج � � ��ه ال �ص ��رف
ف��ي م�ي��زان�ي��ات ال�ج�ه��ات الحكومية
مشيرا خ�لال لقائه ف��ي برنامج بال
حصانة على تلفزيون املجلس إلى
أن لجنة امليزانيات من أكثر اللجان
ع �ق��دا ل�لاج �ت �م��اع��ات ب�ص�ف��ة ي��وم�ي��ة
وأنها استطاعت تحقيق العديد من
اإلنجازات الرقابية املهمة بداية من
إقرار جهاز املراقبني املاليني والذي
يعتبر قفزة نوعية في مجال الرقابة
حيث كان الوضع القائم في السابق
وجودا شكليا للمراقبني املاليني في
الجهات الحكومية وك��ان��ت آراؤه��م
غير ملزمة لضبط عملية الصرف
وجاء إقرار القانون ليمكن العاملني
ف��ي جهاز امل��راق�ب�ين م��ن أداء دوره��م
الفاعل في التحقق من كل استمارة
ص��رف حكومية ليكمل دور دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف �ف��ي ح�ي�ن ي�ع�ن��ى دي ��وان
ال�ح��اس�ب��ة ب��ال��رق��اب��ة ال�لاح�ق��ة يحدد
دور ج �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ف��ي
تحقيق ال��رق��اب��ة املسبقة والتحقق
من األم��ور املالية وضبطها ضبطا
ص�ح�ي�ح��ا ك �م��ا أن امل �خ��ال �ف��ات ال�ت��ي
ي � ��رص � ��ده � ��ا م � �ل� ��زم� ��ة وس� �ي� �ت� �ع ��ام ��ل
م �ع �ه��ا م �ج �ل��س األم � ��ة م �ث��ل ت�ع��ام�ل��ه
م� ��ع م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وسيتم محاسبة ال ��وزراء على تلك
املخالفات.
ضبط المخالفات
وأض � � � � ��اف ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة أن ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات خ�ل�ال امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي
قامت بدور فاعل لضبط املخالفات
املتكررة في تقارير ديوان املحاسبة
من خالل إصرارها على عدم تمرير
م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ال تلتزم
ب��إص�لاح تلك املالحظات إذ ل��م تكن
تلك النقطة ضمن اهتمامات اللجنة
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ل�ل�م�ج�ل��س
ال�ح��ال��ي ف�ك��ان ي�ت��م امل ��رور ع�ل��ى تلك
امل �ل�اح � �ظ� ��ات م � � � ��رورا س ��ري� �ع ��ا دون
اتخاذ أي موقف لحث الحكومة على
إصالح أوجه الخلل املوجودة الفتا
إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة ارت� ��أت أن تتناسق
م ��ع ه� ��دف امل �ج �ل��س ب�ت�ح�ق�ي��ق نقلة
حقيقية فيما يتعلق بإصالح خلل
األداء ال �ح �ك��وم��ي وت �س��ري��ع وت �ي��رة
امل�ش��اري��ع التنموية وأن��ه ب�ن��اء على
ذلك كان للجنة وقفة ج��ادة لتفعيل
دوره � � ��ا ال ��رق ��اب ��ي وح� ��ث ال �ح �ك��وم��ة
ع�ل��ى ض�ب��ط م�خ��ال�ف��ات�ه��ا ف�ض�لا عن
م�س��اه�م��ة ال�ل�ج�ن��ة ف��ي إق� ��رار الكثير

من القوانني األخرى التي لها عالقة
بتفعيل الجانب الرقابي.
وت � � ��اب � � ��ع أن ال � �ل � �ج � �ن� ��ة رف � �ض� ��ت
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ج �ه��ات
الحكومية نتيجة لتكرار املخالفات
ب �ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وم�ن�ه��ا
م�ي��زان�ي��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والهيئة العامة الصناعة
ومؤسسة املوانئ إضافة إلى بعض
امل�ي��زان�ي��ات األخ ��رى ال�ت��ي اشترطنا
ع �ل ��ى م �س��ؤول �ي �ه��ا إص �ل ��اح ال �خ �ل��ل
وحصلنا على تعهدات منهم بذلك
قبل املوافقة على ميزانياتها.
ديوان المحاسبة
وأك��د الحويلة أهمية دور ديوان
املحاسبة واعتبر أنه الذراع اليمنى
مل�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�ج��ان��ب
ال��رق��اب��ي وأش� ��اد بمهنية القائمني
على الديوان والعاملني به وأن دوره
م �ح��ل ت �ق��دي��ر واه �ت �م��ام م��ن مجلس
األم� ��ة ك �م��ا أك ��د دع ��م امل �ج �ل��س ل��دور
املراقبني املاليني.
وق ��ال ال�ح��وي�ل��ة إن ه�ن��اك إص ��رارا
ك� �ب� �ي ��را م� ��ن رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم� ��ة
وج � �م � �ي� ��ع األع� � � �ض � � ��اء ع � �ل� ��ى ت �ب �ن��ي
م�ن�ه�ج�ي��ة ج ��دي ��دة ل�ل�إص�ل�اح ن�ج��ح
م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا وم��ن
بينها تفعيل دور األجهزة الرقابية
امل�ت�ن��وع��ة تفعيال ي ��ؤدي إل��ى ضبط
املخالفات وإلزام الجهات الحكومية
بمعالجتها معالجة سليمة الفتا
إل��ى أن تلك املنهجية أيضا تتعلق
ب� ��زي� ��ادة االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال �ك �ف��اءات
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي األع �م��ال االس�ت�ش��اري��ة
ل � �ل � �ج� ��ان امل � �ج � �ل� ��س ل � �ي � �ك� ��ون أب � �ن� ��اء
ال �ب �ل��د ش ��رك ��اء ف��اع �ل�ي�ن ف ��ي خ ��روج
التشريعات بشكل قانوني صحيح
وه � ��م اآلن ي� �م ��ارس ��ون ع �م �ل �ه��م ف��ي
لجنة امليزانيات وغيرها من اللجان
البرملانية إلبداء الرأي مشيدا بتلك
ال �خ �ط��وة امل �ه �م��ة ل�ل�م�ج�ل��س وال �ت��ي
م �ن �ح��ت ال � �ك� ��وادر ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��رص��ة
لالستفادة من خبرتها.
الميزانية العامة
أم � ��ا امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��دول��ة
وإج� � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة ل �س��د ال�ع�ج��ز
فقد ق��ال الحويلة إن اعتماد الدولة
على مورد وحيد متمثل بالعائدات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ب �م��ا ي�م�ث��ل  92ب��امل �ئ��ة من
ال �ع��ائ��دات أم ��ر ف��ي غ��اي��ة ال �خ �ط��ورة
وي �س �ت �ل��زم ج �ه��ودا ك �ب �ي��رة وت �ع��اون
السلطتني لتقديم وثيقة متكاملة
إلص�ل�اح ال�خ�ل��ل وم�ع��ال�ج��ة ال��وض��ع
ال � �ح ��ال ��ي ب ��ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ت �ن��وي��ع

د .محمد الحويلة

م�ص��ادر ال��دخ��ل ع�لاوة على ترشيد
اإلن�ف��اق ومعالجة ال�ه��در ف��ي بعض
أوج� � ��ه ال � �ص� ��رف م � �ح� ��ذرا م� ��ن ت��رك��ز
اه� �ت� �م ��ام ال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى ت�ق�ل�ي��ص
امل � �ص� ��روف� ��ات ع �ل ��ى ح� �س ��اب زي � ��ادة
اإليرادات وتنويع مصادر الدخل.
ك �م��ا أك � ��د ال �ح��وي �ل��ة أن ال �ك��وي��ت
تمتلك امل�ل�اءة امل��ال�ي��ة امل�ن��اس�ب��ة من
خالل االحتياطيات النقدية الكبيرة
وأم� � � � � ��وال ص� � �ن � ��دوق األج � � �ي� � ��ال ب �م��ا
يمكنها من استثمارها في مشاريع
ت��در دخ�ل�ا ع�ل��ى ال��دول��ة إض��اف��ة إل��ى
وجود موارد كثيرة يمكن تطويرها
ف � ��ي ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ص� �ن ��اع ��ة وم ��ؤس� �س ��ة
امل��وان��ئ وهيئة االت �ص��االت لتعزيز
ميزانية الدولة مشددا على ضرورة
إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م��وض��وع القيمة
اإلي�ج��اري��ة ملمتلكات ال��دول��ة كاشفا
عن أن الدراسة التي استندت إليها
الحكومة في رفع القيمة اإليجارية
من  200إلى  400فلس دراسة قديمة
مر عليها أكثر من 10سنوات معربا
ع��ن تمنياته ب��أن ي�ت��م إع ��ادة النظر
في تلك القيمة بما يناسب أوضاع
السوق في الوقت الحالي.
وأوض � � ��ح أن إج� �م ��ال ��ي إي � � ��رادات
ميزانية الدولة منذ عام 1999وحتى
 2010ب �ل �غ ��ت  176م� �ل� �ي ��ار دي� �ن ��ار
وال ت �ت �ج��اوز ن�س�ب��ة اإلي� � ��رادات غير
ال �ن �ف �ط �ي��ة م �ن �ه��ا  12م �ل �ي ��ار دي �ن ��ار
م� ��ا ي ��وض ��ح وج � � ��ود ق � �ص ��ور ك�ب�ي��ر
م��ن ج��ان��ب اإلي � ��رادات غ�ي��ر النفطية
وي� � �ط � ��رح ت� � �ص � ��ورا ع � ��ن امل �ن �ه �ج �ي��ة
ال �ت ��ي ي �ج��ب أن ت�ت�ب�ع�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة
ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خ�لال
تنمية صناعات املشتقات النفطية
وال��دخ ��ول ف��ي اس �ت �ث �م��ارات ناجحة
في داخل الكويت وخارجها إضافة
إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن ال �ج��وان��ب األخ ��رى

التي تحتاج إلى معالجتها مشيرا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إل� ��ى أن م �ي��زان �ي��ة
ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ب �ل �غ��ت  19م �ل �ي��ار
دينار في حني هبطت في امليزانية
الحالية إلى  18مليار دينار وأن ما
استطاعت الحكومة تخفيضه من
املصروفات لم يتجاوز  250مليون
دينار.
وأم� ��ا ال ��دع ��وم ف �ق��ال ال �ح��وي �ل��ة إن
جميع ال��دع��وم التي تقدمها الدولة
ت� � �ق � ��ارب م � �ل � �ي� ��اري دي� � �ن � ��ار ل �ج �م �ي��ع
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م �ن �ه��ا وم � ��ن ض�م�ن�ه��ا
الجهات الحكومية وغير الحكومية
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ق �ي �م��ة ال ��دع ��م ال ��ذي
ي �ح �ص��ل ع �ل �ي��ه امل� ��واط� ��ن م ��ن امل�ب�ل��غ
اإلج� �م ��ال ��ي ل� �ل ��دع ��وم ب �س �ي �ط��ة ول ��ن
تشكل عبئا على امليزانية غير أنه
شدد أن الهدر في استخدام امل��وارد
أم��ر مرفوض من الناحية الشرعية
ومن ثم يجب على الجميع تجنبه.
وتابع أن قيمة رواتب الباب األول
م��ن امل�ي��زان�ي��ة ت�ص��ل إل��ى  5م�ل�ي��ارات
دي �ن��ار و 13م �ل �ي��ارا ل�ب�ق�ي��ة األب� ��واب
م��ن مصروفات حكومية ومشاريع
تنموية يفترض إع��ادة النظر فيها
ب� ��إرج� ��اء امل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ل ��ن ت�ف�ي��د
الدولة في الوقت الحالي والتي لن
ت��در عليها دخ�لا إضافية موضحا
أن ال� �خ� �ط ��ة ت � �ق ��وم ع� �ل ��ى ت�خ�ف�ي��ض
جميع ميزانيات الجهات الحكومية
 20باملئة بعيدا ع��ن ال��روات��ب حيث
إن امل � �س � �ت � �ه� ��دف م� � ��ن ال �ت �خ �ف �ي��ض
االمتيازات املالية الكبيرة للقياديني
وامل � �ه � �م� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة وال � � � � ��دورات
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أه �م �ي��ة
وض��وح ال��رؤي��ة الحكومية ف��ي هذا
ال� �ج ��ان ��ب واالع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى أس ��س
موضوعية وت�ص��ور شامل لتنمية
إيرادات الدولة.

اتفاق نيابي
وكشف الحويلة عن وجود اتفاق
ن �ي��اب��ي ع �ل��ى ق��اع��دة أس��اس �ي��ة ب�ع��دم
امل � �س � ��اس ب� ��امل� ��واط� ��ن وأن امل �ج �ل��س
س �ي �ق��وم ب � � ��دوره ف ��ي ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
امل�ك�ت�س�ب��ات الشعبية وال��وق��وف في
وج � ��ه أي ت ��وج ��ه ل �ت �ح �م �ي��ل امل ��واط ��ن
أعباء إضافية محذرا من أن البعض
يتصيد ف��ي امل ��اء ال�ع�ك��ر وي�ع�م��د إل��ى
تشويه إنجازات املجلس أمام الشعب
ف��ي ح�ين أن اإلح�ص��ائ�ي��ات الخاصة
ب �ع��دد ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��م تشريعها
ت��دح��ض ت �ل��ك االدع� � � ��اءات ب �م��ا فيها
نسبة ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت�م��س امل��واط��ن
م �ب��اش��رة وال �ت ��ي م�ن�ح�ت��ه م ��زي��دا من
الحقوق مؤكدا أن تلك اإلحصائيات
كفيلة بإيضاح الحقائق أم��ام ال��رأي
العام حول إنجازات املجلس.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ث� �م ��ن ال �ن��ائ��ب
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ج � �ه� ��ود ال � �ك� ��وي� ��ت ت �ج��اه
القضية ال�س��وري��ة واه�ت�م��ام صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ب�ت�ل��ك ال�ق�ض�ي��ة
وال� � ��ذي ع �ك �س��ه اس �ت �ض��اف��ة ال �ك��وي��ت
ل�ث�لاث��ة م��ؤت �م��رات للمانحني إلغ��اث��ة
الشعب السوري الشقيق مشيرا إلى
أن لجان الصداقة البرملانية تستكمل
دور البرملانات السابقة والتي أخذت
ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��ا امل �س��اه �م��ة ف ��ي تنفيذ
السياسة العليا للكويت تجاه الدول
الشقيقة فكانت القضية الفلسطينية
على رأس أول��وي��ات أي وف��د برملاني
ي� �س ��اف ��ر ل� �ل� �خ ��ارج م� �ش� �ي ��دا ف� ��ي ه ��ذا
ال � �ص ��دد ب �م��وق��ف ال ��رئ� �ي ��س م � ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال امل ��ؤت� �م ��ر ال �ب��رمل��ان��ي
األخير الذي أقيم في لوساكا مؤكدا
أن الغانم عبر عن وجهة نظر الشعب
الكويتي ومختلف الشعوب العربية
واإلسالمية.
أم� ��ا دع� ��م امل � � ��زارع ف��أك��د ال�ح��وي�ل��ة
أهمية دوره في دع��م األم��ن الغذائي
وال � � ��ذي ي �س �ت��وج��ب م� ��ن ال �س �ل �ط �ت�ين
ال � �ع � �م� ��ل ال � � �ج� � ��اد ع � �ل� ��ى ت� ��ذل � �ي� ��ل ك��ل
الصعوبات التي تعوق قيامه بهذا
ال ��دور ال�ح�ي��وي ودع �م��ه ب�م��ا يحتاج
إليه.
وفي موضوع آخر أعرب الحويلة
ع��ن اس �ت �غ��راب��ه ال �ح��دي��ث ع��ن وج��ود
مشروع للمترو من دون وجود سند
ص�ح�ي��ح ل��ذل��ك م��ؤك��دا أن ��ه ال ي��وج��د
م � �ش� ��روع ح� �ك ��وم ��ي ع� ��ن امل � �ت� ��رو وال
ت��وج��د ل��ه ميزانية ول��م ي�ع��رض على
لجنة امليزانيات وال أي دراس��ة عنه
مطالبا الجهاز الحكومي بتوضيح
تلك الجزئية وكشف مالبساتها أمام
الرأي العام.

منح الكوادر
الكويتية فرصة
لالستفادة من
خبراتها داخل
اللجان البرلمانية
ديوان المحاسبة
الذراع اليمنى
لمجلس األمة
وإقرار المراقبين
الماليين نقلة
نوعية
توافق السلطتين
على وثيقة
إصالحية متكاملة
ضرورة ملحة
لمواجهة تدني
أسعار النفط
نصيب المواطن
من إجمالي الدعم
الحكومي بسيط
وال يجب تحميله
مزيدا من األعباء
ال يوجد مشروع
حكومي عن المترو
وال توجد ميزانية له
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انطالق منتدى الكويت الدولي الثالث للعمل اإلنساني

الصبيح :الكويت تكمل مسيرتها من خالل توثيق
العمل المؤسسي في مجال اإلغاثة اإلنسانية
ق � � � ��ال � � � ��ت وزي � � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ووزي� � � ��رة
ال � � � ��دول � � � ��ة ل � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وال �ت �ن �م �ـ �ـ �ـ �ي��ة ه� �ن ��د ال �ص �ب �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ح ان
الكويت تكمل مسيرتها من خالل
ت��وث�ي��ق ال�ع�م��ل امل��ؤس�س��ي وت �ب��ادل
ال �خ �ب��رات ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة
وامل �ن �ظ �م��ات امل �ح �ل �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية العاملة في مجال االغاثة
االن �س��ان �ي��ة ل�ت��أص�ي��ل م �ب ��ادئ ه��ذا
ال� �ع� �م ��ل وت� �ع ��زي ��ز ال� ��وع� ��ي ب�ق�ي�م��ة
اس� �ت� �م ��رار ال � �ح� ��وار ب �ي�ن ال �ش��رك��اء
ل� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف م� � �ع � ��ان � ��اة ال� �ض� �ح ��اي ��ا
املتأثرين بالكوارث واالزمات.
واضافت ان للدولة رغبة صادقة
ف��ي ال�س�ع��ي ل��دع��م ال�ج�ه��ات العاملة
لتحقيق رفاهية االفراد واملجتمعات
ودعم القيم االجتماعية واالنسانية
املرتبطة بمد ي��د ال�ع��ون ومساعدة
اآلخ��ري ��ن م�م��ن ت�ف�ت��ك ب�ه��م ال �ك��وارث

وزيرة الشؤون هند الصبيح تفتتح املنتدى

الطبيعية واألزم� ��ات وال �ح��روب في
ضوء مخاطر كثيرة تحيط بالعمل
اإلن � �س� ��ان� ��ي وت � �ه� ��دد ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
مجاله

وأوض � � �ح� � ��ت ف � ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا ام � ��ام
م �ن �ت��دى ال� �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ي ال �ث��ال��ث
ل�ل�ع�م��ل االن �س ��ان ��ي ال � ��ذي ب� ��دأ ام��س
تحت شعار التكنولوجيا واالبتكار

التطبيقي :الدليل االلكتروني
إنجاز مهم
أك��د امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت ��دري ��ب
د .أح � �م ��د األث � � � ��ري أه� �م� �ي ��ة ال��دل �ي��ل
االلكتروني الذي دشنته اخيرا كلية
التربية األساسية.
وق ��ال األث ��ري ف��ي ب�ي��ان صحافي
امس إن الدليل االلكتروني يعد أهم
ان� �ج ��ازات ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة األس��اس�ي��ة
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة إذ ي �ه��دف
ال��ى خ��دم��ة ال �ط�لاب وأع �ض��اء هيئة
التدريس وجميع منتسبي الهيئة.
من جهتها اوضحت رئيس مكتب
ال�ع�لاق��ات العامة ف��ي الكلية وص��ال
الزامل ان الدليل يضم قسمني األول
منهما يختص ب��ال�ل��وائ��ح وأه ��داف
الكليات التطبيقية وشروط وقواعد
ال�ق�ب��ول ون �ظ��ام امل �ق��ررات وال��دراس��ة
واالرشاد العلمي والتسجيل ونظام
التقويم فيما يختص الباب الثاني
ب��ال �ق �س��م ال �ع �ل �م��ي وي �ت �ض �م��ن ن �ب��ذة
م �خ �ت �ص��رة ع �ن��ه وش � � ��روط ال �ق �ب��ول
وص �ح �ي �ف��ة ال� �ت� �خ ��رج وال �ت��وص �ي��ف
امل�ه�ن��ي وم �ج��االت ال�ع�م��ل لخريجي
القسم.
واش� ��ارت ال��زام��ل إل��ى االن �ج��ازات
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة خ �ل��ال ع��ام

جانب من تدشني الدليل االلكتروني

دراسي كامل والتي تضمنت اصدار
اول مجلة الكترونية رسمية للكلية
تختص بأهم االخ�ب��ار والفعاليات
إل��ى جانب اص��دار كتيب الكتروني
ي � �خ � �ت� ��ص ب � �ف � �ع � ��ال � �ي � ��ات االق � � �س� � ��ام
العلمية وامل�ك��ات��ب النوعية توثيقا
ألع�م��ال�ه��م خ�ل�ال ال �ع��ام ع�ل�اوة على
تنظيم واقامة العديد من االنشطة
والندوات والحفالت.
ب� � ��دوره ق� ��ال ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة د .ع� �ي� �س ��ى امل� �ش� �ي� �ع ��ي ان
ال��دل �ي��ل ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن

امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي ��ان ��ات ال �ت ��ي ت�ه��م
األقسام العلمية والبرامج الدراسية
واللوائح الخاصة بالكلية.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � ��ال ع� �م� �ي ��د ك �ل �ي��ة
التربية األساسية د .فهد الرويشد
إن ال��دل �ي��ل اإلل �ك �ت��رون��ي ال� ��ذي يعد
األول من نوعه على مستوى كليات
ال �ه �ي �ئ��ة س �ي �ك ��ون م� ��رش� ��دا ل�ج�م�ي��ع
منتسبي الكلية ويخدم اكثر من 25
ألف شخص.

ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ال� �ع� �م ��ل االن � �س� ��ان� ��ي ان
امل �ن �ت��دى ال � ��ذي ي �ق��ام ل �ل �ع��ام ال��راب��ع
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ن��اب��ع م��ن ال��رغ �ب��ة في
استكمال مسيرة الكويت االنسانية

االئتمان يوقع
عقد تنفيذ مقره
الرئيسي الجديد
أع � � �ل � � ��ن ب� � �ن � ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان
الكويتي توقيع عقد املتابعة
واالش� � � � � � � � ��راف ع � �ل � ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
م �ش ��روع ان �ش ��اء م�ب�ن��ى امل�ق��ر
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ال� �ج ��دي ��د ل�ل�ب�ن��ك
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ج� �ن ��وب ال �س ��رة
م ��ع ش ��رك ��ة إدارة امل �ش��اري��ع
اإلنشائية .وقال املدير العام
ل �ل �ب �ن��ك ص� �ل��اح امل � �ض ��ف ف��ي
بيان صحافي إن مدة العقد
ه��ي ث�ل�اث س �ن��وات .وذك ��ر ان
م��ن امل �ق��رر أن ي�ض��م امل�ش��روع
مبنى م��ن  11طابقا وملجأ
ل� � �ل� � �ط � ��وارئ ل� � �ح � ��وال � ��ي 300
ش� �خ ��ص ف� �ض�ل�ا ع � ��ن م �ب �ن��ى
م� �ت� �ع ��دد ال � �ط� ��واب� ��ق مل ��واق ��ف
السيارات يتسع لنحو 1800
سيارة مع نفق مشاة متصل
للربط بينهما.
وص � �م� ��م امل � � �ش� � ��روع وف �ق ��ا
ل � �ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ا (امل � �ب � ��ان � ��ي
ال��ذك�ي��ة) ال�ت��ي تتيح تسهيل
ع �م �ل �ي��ات االت � �ص� ��ال وإدارة
امل �ب��ان��ي وت�س�ه�ي��ل ال��وص��ول
إلى الخدمات املختلفة عالوة
ع �ل��ى ك ��ون ��ه م �ب �ن��ى م �ت �ط��ورا
وص� ��دي � �ق� ��ا ل �ل �ب �ي �ئ��ة وي �م �ل��ك
كفاءة عالية بتوفير الطاقة
واملصاريف التشغيلية.

ك �م��رك��ز ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي وت�ع��زي��ز
ريادتها في هذا املجال.
وذكرت ان الشعار الذي يتبناه
املنتدى مستمد م��ن قناعة كبيرة
ب �ت��أث �ي��ر ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات
واالت �ص��االت واالع�ل�ام الجديد في
العمل االن�س��ان��ي ودع��م الشراكات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة واالرت� � �ق � ��اء
ب �م �ع��اي �ي��ر ه� ��ذا ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي
وم ��واك� �ب ��ة ال� �ت� �ط ��ورات امل �ت �س��ارع��ة
ف��ي التقنيات الحديثة وال��وص��ول
ل� �ل� �م� �ن ��اط ��ق امل � �ن � �ك� ��وب� ��ة ف� � ��ي وق� ��ت
قياسي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال امل �ن �س��ق ال �ع��ام
ل �ل �م �ن �ت��دى ع �ب��دال �ل��ه ال �خ �ب �ي��زي ان
الكويت صاحبة السبق واملبادرة
في نشأة ه��ذا املنتدى ال��ذي يؤكد
س�ع�ي�ه��ا ال�ح�ث�ي��ث ف��ي ال�ع�م��ل على
ت �ع��زي��ز ري � � ��ادة ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
ال �ك ��وي �ت ��ي م� ��ؤك� ��دا ال � �ح� ��رص ع�ل��ى

اختيار مواضيع مختلفة سنويا
ت�ل��ام� ��س االه � �ت � �م� ��ام واالح � �ت � �ي� ��اج
العمالي.
وذك ��ر ان امل�ن�ت��دى ال ��ذي يستمر
يوما واحدا يعد فرصة اللتقاء نخبة
م ��ن ال �خ �ب ��راء ال ��دول �ي�ي�ن وامل �ب��دع�ين
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ون � � �س� � ��ج ال � �ع �ل��اق � ��ات
وال �ش ��راك ��ات وت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات من
خ�لال أوراق علمية تناقش أب�ع��ادا
مختلفة ل��دور التكنولوجيا اضافة
إل��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ب�ع��ض ال�ت�ج��ارب
ال �ن ��اج �ح ��ة وامل� �م� �ي ��زة ع� ��ن ت��وظ �ي��ف
واس �ت �ث �م��ار ال�ت �ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�خ��دم��ة
العمل االنساني.
بدوره قال حمد العفتان في كلمة
ل��ه نيابة ع��ن وزارة ال��دول��ة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ان ت �ن �ظ �ي��م ه � ��ذا امل �ن �ت��دى
يعكس الجهود الرسمية للحكومة
ف��ي ت�ع��زي��ز ري� ��ادة ال �ك��وي��ت ف��ي ه��ذا
املجال.

بدء العمل بمشروع
الطرق الرابطة بين
«صباح األحمد» و«الخيران»
أعلنت وزارة األشغال العامة عن
ب��دء العمل في التقاطعني الخامس
وال � �س� ��ادس ض �م��ن م� �ش ��روع ان �ش��اء
وان � �ج� ��از وص �ي ��ان ��ة ط � ��رق وج �س��ور
وم �ج��ار ص�ح�ي��ة وأم �ط��ار وخ��دم��ات
اخ��رى للطرق الرابطة بني مدينتي
(ص� � �ب � ��اح األح � � �م� � ��د) و(ال� � �خ� � �ي � ��ران)
السكنيتني.
وق� � ��ال ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
هندسة الطرق في ال��وزارة م .أحمد
ال �ح �ص��ان إن امل� �ش ��روع ال � ��ذي تبلغ
تكلفته  45.750م�ل�ي��ون دي �ن��ار يعد
جزءا من خطة شاملة للدولة تهدف
إلى تطوير البنية التحتية وشبكة
الطرق في البالد.
وأوض � � � � � ��ح أن ال � � � � � � � ��وزارة ق ��ام ��ت
بتصميم امل �ش��روع إلن�ش��اء وان�ج��از
وص � �ي� ��ان� ��ة ث �ل��اث � ��ة ط � � ��رق رئ �ي �س �ي��ة
ل �ك ��ل م ��راف �ق �ه ��ا م� ��ن ش �ب �ك ��ات ان � ��ارة
الشوارع والهاتف والتحكم باملرور
وتصريف مياه األم�ط��ار باإلضافة
إل � ��ى إن � �ش� ��اء ج �س��ري��ن خ��رس��ان �ي�ين
وغ � �ي� ��ر ذل � � ��ك م � ��ن خ � ��دم � ��ات ال� �ط ��رق
الجديدة.
وب�ي�ن أن امل �ش��روع ي�ش�م��ل ان�ش��اء
طريق بطول  22.100كيلومترا لربط

احمد الحصان

ال�ط��ري��ق ال�ح��ال��ي رق ��م  306ال �ج��اري
ت � �ط� ��وي� ��ره وال� � � � ��ذي ي � �خ� ��دم م �ن �ط �ق��ة
(صباح األحمد) و(الوفرة) بالطريق
رقم  309الذي يطور حاليا.
وأض� � ��اف ال �ح �ص��ان أن امل �ش��روع
ي�ش�م��ل أي �ض��ا إن �ش��اء ط��ري��ق ج��دي��د
ب � �ط� ��ول  18.800ك� �ي� �ل ��وم� �ت ��را ب �ك��ل
خدماته لتحقيق السيولة املرورية
بني مدينة (صباح األحمد) ومدينة
ال� �ك ��وي ��ت ال �ع ��اص �م ��ة وب� ��اق� ��ي امل� ��دن
األخرى.
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الغنيم :فوز الجيماز بفضية
المخترعين شهادة تميز للكويت

السفير الغنيم مع الجيماز

قال مندوب الكويت الدائم لدى
االم��م املتحدة واملنظمات الدولية
ف��ي جنيف السفير ج�م��ال الغنيم
ان ف ��وز امل�ب�ت�ك��ر ال�ك��وي�ت��ي ال�ش��اب
ن��اص��ر ال�ج�ي�م��از بفضية معرض
ج�ن�ي��ف ال��دول��ي ل�لاخ �ت��راع��ات في
مجال البيئة شهادة تميز حصلت
عليها الكويت بأسرها.
وأوض � � ��ح ال �س �ف �ي��ر ال �غ �ن �ي��م ف��ي
تصريح لكونا ان ه��ذا ال�ف��وز يدل
على نجاح سياسة الحكومة في
تشجيع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ورع��اي��ة

امل � � ��واه � � ��ب ال� � �ش � ��اب � ��ة وت �ن �م �ي �ت �ه��ا
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي امل �ع��ارض ال��دول�ي��ة
ل �ت��رف��ع اس � ��م ال� �ك ��وي ��ت ع��ال �ي��ا ف��ي
مصاف الدول املبدعة علميا.
ومنحت لجنة م�ع��رض جنيف
ال��دول��ي ل�لاخ�ت��راع��ات م�س��اء ام��س
االول الجمعة ج��ائ��زت�ه��ا الفضية
للمبتكر ال�ك��وي�ت��ي ن��اص��ر عيسى
الجيماز في مجال البيئة تقديرا
الخ�ت��راع��ه تقنية الم�ت�ص��اص غاز
ث ��ان ��ي اك �س �ي ��د ال� �ك ��رب ��ون ال� �ع ��ادم
وتحويله الى لدائن بالستيك.

«يوميات أسير كويتي» يوثق
تجربة األسر بكل معاناتها
ي� ��وث� ��ق ك � �ت� ��اب ي ��وم � �ي ��ات أس �ي��ر
ك��وي �ت��ي ف ��ي امل �ع �ت �ق�ل�ات ال �ع��راق �ي��ة
ال �ف �ت��رات ال �ت��ي ع��اي�ش�ه��ا ك��ل أس�ي��ر
ك ��وي� �ت ��ي وال � �ح � �ي� ��اة ال� �ي ��وم� �ي ��ة ف��ي
املعتقالت العراقية وم��ا تعرض له
لحظة فلحظة وجاء الكتاب في 304
صفحات من القطع الكبير للعقيد
الركن املتقاعد ناصر ساملني الذي
ع��اش تجربة األس��ر بكل معاناتها
وقسوتها وتنقله مع مئات األسرى
الكويتيني بني املعتقالت العراقية.
وق ��ال س��امل�ين إن األس ��رى ك��ان��وا
ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ح ��ال ��ة م��ن
ال �ص ��دم ��ة وال � �ح� ��زن ل� �ف ��راق ال��وط��ن
ي �س �ت��رج �ع��ون ت ��اري ��خ ح�ي��ات�ه��م في
وط �ن �ه ��م وس � ��ط األم� � ��ل ب��ال �ت �ح��ري��ر
ي �ن �ت �ق �ل��ون م � ��ن م �ع �ت �ق��ل إل� � ��ى آخ ��ر
ومعاناة كبيرة بانتظار بارقة أمل
وال� �خ ��وف ع �ل��ى األه� ��ل واالص ��دق ��اء
متسلحني بالصبر وااليمان بالله
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غالف الكتاب

وبعودة الشرعية الى اهلها.
وذك��ر أن��ه داخ��ل ك��ل أس�ي��ر كانت
هناك حكاية صبر وتضحية كبيرة
يتحملها بطريقته ال�خ��اص��ة كما
كانت هناك اسئلة كبيرة أهمها هل
تعود الكويت إلى اهلها وهل نعود
لها نحن.

تكريم الفائزات بجائزة ابتكار الكويت
يقام  23الجاري برعاية أميرية
ق � ��ال � ��ت رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ادارة
م �ب��ادرة (اب �ت �ك��ار ال �ك��وي��ت ألب�ح��اث
ومشاريع طالبات التعليم العام)
ال �ش �ي �خ��ة ف ��ادي ��ة ال �س �ع��د إن ح�ف��ل
تكريم الفائزات بجائزتها السنوية
امل �ق ��رر  23أب ��ري ��ل ال� �ج ��اري س�ي�ق��ام
برعاية سمو أمير البالد وحضور
وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند الصبيح نيابة عن سموه.
وث�م�ن��ت ال�ش�ي�خ��ة ف��ادي��ة السعد
في تصريح صحافي امس الرعاية
األم� �ي ��ري ��ة ل �ل �م �ب ��ادرة ب �م��ا ي�ع�ك��س
اه� �ت� �م ��ام س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد غ�ي��ر
املحدود للمبدعني واملوهوبني من
أبناء الكويت.
وأوض� �ح ��ت أن ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
الخاصة باملسابقة ستعقد في 21
أب��ري��ل ال �ج ��اري ل �ل �ب��دء ف��ي تحكيم
امل� �ش ��اري ��ع ال �ع �ل �م �ي��ة امل� �ش ��ارك ��ة م��ن

الشيخة فادية السعد

دول الخليج اض��اف��ة ال��ى املشاريع
الفائزة على مستوى دولة الكويت
ت�م�ه�ي��دا الع�ل�ان امل �ش��اري��ع ال�ف��ائ��زة
خالل الحفل الختامي.
وقالت الشيخة فادية السعد إن
«م �ب��ادرة اب�ت�ك��ار ال�ك��وي��ت تستلهم

ثامر الجابر يكرم الطفلة الحقباني
أول سفيرة لمحاربي السرطان
ك� � � � ��رم س � �ف � �ي� ��ر ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ل � ��دى
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال�ج��اب��ر
ال �ط �ف �ل��ة ش��ري �ف��ة ال �ح �ق �ب��ان��ي ال �ت��ي
تلقب بسفيرة محاربي السرطان
ت � �ق� ��دي� ��را ل� �ج� �ه ��وده ��ا ال �ت �ط��وع �ي��ة
وال� �ت ��وع ��وي ��ة ف ��ي م �ك��اف �ح��ة م��رض
السرطان.
وع � � �ب� � ��ر ال � �ش� � �ي � ��خ ث� � ��ام� � ��ر خ �ل��ال
استقباله الطفلة شريفة ووالدها
ف ��ي م �ق��ر ال� �س� �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ع��ن
اع�ج��اب��ه ال�ش��دي��د ب��ال��روح العالية
ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا لتحقيق أه��داف
تسعى لها إلع ��ادة االم��ل وم��زاول��ة
ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ب �ق��وة االي �م��ان
والصبر وااليجابية السيما خالل
فترات العالج من مرض السرطان.
وقال إن الطفلة شريفة املصابة
ب� �م ��رض س� ��رط� ��ان ال� � ��دم ل��وك �ي �م �ي��ا
استطاعت تجاوز التحديات التي
واج�ه�ت�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال �ت��وك��ل على
الله وحب أسرتها ووقوف الجميع
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السفير الشيخ ثامر الجابر مكرما الطفلة شريفة الحقباني

م� �ع� �ه ��ا .واش� � � ��اد ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ص ��دد
بكتابها ال��ذي يحمل عنوان «رغم
األل ��م ي�ب�ق��ى األم� ��ل» وت �ح��دث��ت فيه
ع��ن تجربتها م��ع م��رض السرطان
م� �س� �ط ��رة أروع ص � � ��ور ال� �ت� �ح ��دي
والشجاعة.
ودعا الشيخ ثامر الطفلة شريفة
ال��ى زي ��ارة ب�ل��ده��ا ال�ث��ان��ي الكويت

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

مبادئها من أمير اإلنسانية سمو
الشيخ صباح األحمد وتسير على
نهج سموه في نشر العلم والثقافة
ومواكبة التقدم الحضاري».
ي� ��ذك� ��ر أن (اب� � �ت� � �ك � ��ار ال � �ك ��وي ��ت)
م �ب ��ادرة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت��دري �ب �ي��ة غير
رب� �ح� �ي ��ة ت �ع �م��ل ب �ش �ك��ل ت �ض��ام �ن��ي
ع�ل��ى تحقيق ال�ع��دي��د م��ن األه ��داف
ال �ع �ل �م �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
ص�ق��ل م �ه��ارات ال�ط��ال�ب��ات كعنصر
فعال في املجتمع.
وتسعى املبادرة إليجاد طالبات
منفتحات على ال�ع��ال��م يتقن طرق
ال �ب �ح��ث وال�ت�ف�ك�ي��ر وك�ي�ف�ي��ة ال�ع�م��ل
ضمن فريق واحد بهدف تأهيلهن
ل�خ��وض ال�ح�ي��اة املستقبلية وه��ن
متسلحات بسالح العلم واملعرفة
م� ��ن أج � ��ل امل �س ��اه �م ��ة ال �ف ��اع �ل ��ة ف��ي
تنفيذ خطط التنمية املنشودة.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الس �ت �ع��راض ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�ن��اج�ح��ة
واالستفادة منها.
وق � ��دم ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ل �ق ��اء درع ��ا
ت��ذك��اري��ة ل �ش��ري �ف��ة ال �ت��ي اخ�ت�ي��رت
في السعودية أول سفيرة ملحاربة
م��رض ال�س��رط��ان داع�ي��ا امل��ول��ى عز
وجل ان يمن عليها وعلى مصابي
السرطان بالشفاء العاجل.
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