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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

رئيس الوزراء يزور اليابان في مايو المقبل
أعلنت ال�ي��اب��ان ان رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
سيقوم بزيارة رسمية الى طوكيو في  11مايو املقبل لتعزيز العالقات
بني الجانبني.
وتتضمن ال��زي��ارة التي ستستمر على م��دى اربعة اي��ام اجتماع سمو
الشيخ جابر امل�ب��ارك مع امبراطور اليابان اكيهيتو باالضافة ال��ى عقد
مباحثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

الصالح :الحكومة لن تبيع أصول الدولة ألفراد أو شركات خاصة الحتكارها

نواب لـ «الدستور» :الخصخصة غير واردة
في وثيقة اإلصالح االقتصادي
وص ��ف ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
الوثيقة االق�ت�ص��ادي��ة بأنها متميزة
وج �ي��دة الن �ق��اذ ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
وامل��ال��ي والحفاظ على قيمة الدينار
الكويتي.
وأض � � ��اف ال ��زل ��زل ��ة ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور»
أن م��ا ت��م االت �ف��اق عليه م��ع الحكومة
ان ت�ح��ال الوثيقة للجنة امل��ال�ي��ة مرة
اخ��رى ملناقشتها ووض��ع مالحظات
النواب عليها مستطردا :أما ما يذكره
ال �ب �ع��ض م ��ن ان امل �ج �ل��س واف� ��ق على
الوثيقة ف��أق��ول ل��ه ان��ك ق��د كذبت وما
تحريت الصدق.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال �ك �ن��دري أن م ��ا ي �ت��م ت �ن��اق �ل��ه ع ��ن ان
ال��وث�ي�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ت��م التصويت
عليها واقرارها فهذا امر غير صحيح
م�ش��ددا على أن��ه ال يمكن تخصيص
م ��رف ��ق ع � ��ام اال ب� �ق ��ان ��ون وال ي��وج��د
ب��ال��وث�ي�ق��ة اص�ل�ا اي ق��ان��ون ك �م��ا ان��ه
لم ي��أت للجنة املالية اي قانون بهذا
الشأن.
واس �ت �غ ��رب ال �ك �ن ��دري م �م��ن ي �ق��وم
ب��ال �ت��دل �ي��س ع �ل��ى ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
متسائال :الى متى تسود هذه الثقافة
التعيسة وملاذا نتعود دائما ان نكذب
على الشعب الكويتي؟

وت ��اب ��ع :ك ��ون��وا م�ن�ص�ف�ين ت�ك�ل�م��وا
ب��ال �ح��ق وب ��ال� �ص ��دق ف �ف��ي امل �ج��ال��س
السابقة تقدموا بتخصيص مصافي
النفط ومرفق الكهرباء ام��ا نحن في
املجلس الحالي فلم نصوت على اي
تخصيص ولن نسمح بالتعدي على
حقوق املواطنني.
وع � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل أوض � ��ح
ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي أن خ�ط��ة
االص� �ل� ��اح االق � �ت � �ص� ��ادي غ �ي ��ر ق��اب �ل��ة
للتطبيق في الوقت الحالي مضيفا:
ال ��ى اآلن ل��م ي�ت�خ��ذ اي اج� ��راء يعطي
مؤشرا ان الحكومة جادة في التنفيذ.
وم� � ��ن ج �ه �ت��ه ن� �ف ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح ان وثيقة
االصالح املالي واالقتصادي تتضمن
اي نوع من الخصخصة النتاج النفط
والغاز او خصخصة مرفقي التعليم
والصحة او بيع اصول الدولة ألي من
األفراد والشركات الحتكارها.
وأك��د أن��ه ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك عمليات
بيع ألصول وموجودات الدولة ألفراد
أو ش��رك��ات خ��اص��ة الح �ت �ك��اره��ا كما
يتم تداوله أو تصويره.
تفاصيل (ص)02

 10نواب يطلبون تخصيص
ساعتين لمناقشة تطاير الحصى
ت�ق��دم  10ن��واب بطلب تخصيص
ساعتني من جلسة بعد غد الثالثاء
ملناقشة مشكلة تطاير الحصى في
ش ��وارع ال�ك��وي��ت وج��اء ن��ص الطلب:
ن �ظ��را الس �ت �م��رار م �ع��ان��اة امل��واط �ن�ين
م � ��ن ت� �ط ��اي ��ر ال� �ح� �ص ��ى ف � ��ي ش� � ��وارع
الكويت وحيث ان الحكومة لم تقدم
ح�ل�ا واض� �ح ��ا مل �ح��اس �ب��ة امل�ت�س�ب�ب�ين
ف ��ي م�ش�ك�ل��ة ت �ط��اي��ر ال �ح �ص��ى س ��واء
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �ن� �ف ��ذة ل �ل �م �ش ��اري ��ع او
امل��وظ �ف��ون امل��وق �ع��ون ع �ل��ى تسلمها

ون � �ظ� ��را ل �ل �خ �س��ائ��ر ال� �ي ��وم� �ي ��ة ال �ت��ي
يتكبدها املواطنون من هذه املشكلة
ل ��ذل ��ك ن �ق �ت��رح ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ين
مل�ن��اق�ش��ة م��وض��وع ت �ط��اي��ر ال�ح�ص��ى
ف ��ي ش� � ��وارع ال �ك��وي��ت وع � ��دم ال �ت ��زام
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة مع
ال �خ �س��ائ��ر ال �ي��وم �ي��ة ال �ف ��ادح ��ة ال�ت��ي
يتكبدها امل��واط �ن��ون ف��ي سياراتهم
ع �ل��ى ان ي� �ك ��ون وق � ��ت امل �ن��اق �ش��ة ف��ي
الجلسة املقبلة.
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تفاصيل (ص)06

الغانم يترأس برلمان الطالب الثالث غدا
ي � �ت � ��رأس رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
مرزوق الغانم جلسة برملان الطالب
ال� �ث ��ال ��ث امل � �ق� ��رر ع� �ق ��ده ��ا ف� ��ي ق��اع��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م ي� ��وم غ ��د االث �ن�ي�ن
ب� �ح� �ض ��ور وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ومسؤولي وزارة التربية ومسؤولي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة و 48ط��ال �ب��ا
وط��ال �ب��ة ي�م�ث�ل��ون أع �ض��اء ال �ب��رمل��ان
الطالبي تم انتخابهم من قبل طلبة
التعليم العام في وزارة التربية.
وت �ن ��اق ��ش ال �ج �ل �س��ة ب� �ن ��ودا ع��دة
مدرجة على ج��دول األعمال تتعلق
ب �ت �ن �ظ �ي��م ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ورعاية املوهوبني واختبار القدرات
ك�م�ع�ي��ار اض��اف��ي ل�ل�ت�ق��دم ل �ل��دراس��ة
ال�ج��ام�ع�ي��ة وك��ذل��ك ض� ��رورة اص ��دار
ل ��وائ ��ح ت �س �م��ح ب�ت�خ�ص��ص ال�ط�ل�ب��ة
ف ��ي ال �ش �ع��ب ال� �ت ��ي ي ��رغ� �ب ��ون ف�ي�ه��ا
اب �ت��داء م��ن ال�ص��ف ال�ع��اش��ر ب��دال من

جدول األعمال
 تعرفة الكهرباءوتعديل الالئحة
الداخلية للمجلس
على جدول أعمال
جلسة الثالثاء
 الحكومة تشددالعقوبات لحماية
العمالة في
القطاع األهلي
تفاصيل (ص)14-07

نقل التخصص إلى الصف الحادي
عشر باالضافة إلى بحث سبل دعم
ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف �ي �م��ا يخص
املعلم والطالب واملناهج التعليمية
وامل � �ن � �ش ��أة امل ��درس � �ي ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات
التربوية.
ك �م��ا س �ي �ت��م ف ��ي خ� �ت ��ام ال�ج�ل�س��ة
ت �ك��ري��م أع� �ض ��اء ال� �ب ��رمل ��ان ال �ط�لاب��ي
ومسؤولي وزارة التربية القائمني
على هذا البرملان.
وم � ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ع��ث رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم برقيتي
تهنئة إلى رئيسة مجلس اللوردات
في اململكة املتحدة البارونة ديسوزا
ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � �ع � �م� ��وم ج ��ون
بيركاو وذل��ك بمناسبة ذك��رى عيد
ميالد امللكة اليزابيث الثانية ملكة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية الصديقة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

إشادة بدعوة رئيس المجلس
لطرد إسرائيل من البرلمان الدولي
أشاد عدد من النواب بدعوة رئيس
م�ج�ل��س االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب�ط��رد
برملان الكيان الصهيوني االسرائيلي
من االتحاد البرملاني الدولي مشيرين
إل��ى أن تبني ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي دع��وة
الرئيس الغانم يثلج صدورنا جميعا
ويجعلنا فخورين به.
وأض ��اف ��وا ف��ي ت�ص��ري�ح��ات خ��اص��ة
لـ«الدستور» أنه آن األوان أن تتكاتف
الجهود وتتوحد القوى في مواجهة
ه � � ��ذا ال � �ك � �ي� ��ان ال � �ب� ��اغ� ��ي إلث � �ن� ��ائ� ��ه ع��ن
ممارسته العدوانية وغير اإلنسانية
ض��د الشعب الفلسطيني .وتمنوا أن

تؤتي دع��وة الغانم ثمارها قريبا من
خ�لال حشد تأييد دول��ي كاسح لطرد
ال�ك�ن�ي�س��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي أو ع�ل��ى األق��ل
تجميد عضويته في البرملان الدولي.
وعلى املستوى الحكومي أكد وزير
األشغال العامة وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة د.علي العمير أن جهود
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
تجعلنا نشعر بالفخر لشجاعة أبناء
ال �ك��وي��ت وإن ش ��اء ال �ل��ه ت�ع��ال��ى تكلل
ه� ��ذه امل �س��اع��ي وال �ج �ه ��ود ب��ال�ن�ج��اح
وتجميد عضوية ال�ب��رمل��ان اليهودي
اإلسرائيلي في البرملان الدولي.

وم ��ن ج�ه�ت��ه أش ��اد وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
والصناعة د .يوسف العلي بموقف
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
ق ��ائ�ل�ا إن ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ق ��د ع�ب��ر
ب �ص��دق وح �م��اس ووض � ��وح ت ��ام عن
م��واق��ف ال�ك��وي��ت ال�ق��وم�ي��ة خصوصا
ف� � ��ي ق� �ض� �ي ��ة ف� �ل� �س� �ط�ي�ن ع � �ل� ��ى م� ��دى
تاريخها كله منذ استقالل الكويت
إلى اليوم.

تفاصيل (ص)05-04
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برلمان
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يكافح اإلكراه على الزواج واالنتقاص من الحقوق المالية لألنثى

الدويسان يقترح قانونا لحماية المرأة
والطفل من العنف األسري
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي�س��ان
ب��اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حماية
األسرة جاء فيه:
م ��ادة  :1ال�ع�ن��ف األس ��ري ه��و كل
اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو
أل��م ج�س��دي أو التهديد ب��ه ويكون
مجرما بقانون الجزاء أو أي قانون
آخ��ر إذا وق��ع في إط��ار األس��رة ممن
له على األنثى سلطة أو والية أو له
بها عالقة قرابة.
مادة  :2يعتبر من العنف األسري
كل ما يلحق باألنثى أو الطفل في
إطار األسرة وفقا للتالي:
 - 1اإلصابة الجسدية الجسيمة.
 - 2اإلص ��اب ��ة ال �ت��ي ت�ن�ت��ج عنها
عاهة مستديمة أو مؤقتة.
 - 3ال�ع�ن��ف ال�ن�ف�س��ي امل�ص�ح��وب
بالسب واإلذالل.
 - 4العنف الجنسي.
 - 5اإلكراه على الزواج.
 - 6االنتقاص من الحقوق املالية
لألنثى البالغة سن الرشد.
م � ��ادة  :3ت ��وف ��ر وزارة ال �ش ��ؤون
اإلج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ال� �ب ��رام ��ج
ال�لازم��ة للموظفني املكلفني بإنفاذ
ه��ذا القانون بهدف تدريبهم على
ت� �ل� �ق ��ي ب �ل��اغ � ��ات ال� �ع� �ن ��ف األس� � ��ري
وت� � �ب� � �ي � ��ان ال� � �ح� � �ق � ��وق ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ل� �ل� �ش ��اك ��ي وط � ��رق
املعالجة والصلح واب�لاغ الجهات
األمنية.

م ��ادة  :4ت�ت��ول��ى وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل ندب محام على
نفقة الدولة للحضور واملرافعة عن
ضحايا العنف األسري.
وت� �ق ��وم ال� � � ��وزارة ب �ت��وف �ي��ر س�ك��ن
ل�ل��إي� ��واء امل� ��ؤق� ��ت ب �م ��ا ال ي �ت �ج��اوز
مدة سنة لضحايا العنف األسري
إل ��ى ح�ي�ن ص ��دور ح�ك��م ن�ه��ائ��ي في
القضية أو االتفاق على الصلح.
ت� � ��وث� � ��ق ك � � ��ل ح � � � � ��االت ال � �ص� ��ال� ��ح
وال� �ت� �ن ��ازل وال �ت �ع �ه��د ل � ��دى ال �ج �ه��ة
املسؤولة بالوزارة.
م� � � ��ادة ُ :5ت� �ع� �ف ��ى م � ��ن ال� ��رس� ��وم
ال � �ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة ج � �م � �ي� ��ع ال � �ط � �ل � �ب� ��ات
وال��دع��اوى املتعلقة بجرائم العنف
األسري.
م ��ادة  :6ي�ق��ع ع��بء االث �ب��ات على
املدعى عليه.
م� ��ادة  :7ف��ي ح��ال��ة وج� ��ود خطر
جسيم يهدد سالمة الضحية وإلى
ح�ي�ن ص ��دور ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ي�ج��وز
للضحية أو ألح��د أق��ارب�ه��ا الطلب
م � ��ن ق� ��اض� ��ي األم � � � ��ور امل �س �ت �ع �ج �ل��ة
أن ي��أم��ر ب��ات �خ��اذ م��ا ي �ل��زم لتوفير
الحماية للضحية.
مادة  :8ما لم توجد عقوبة أشد
ف��ي ق��ان��ون آخ��ر يعاقب ك��ل م��ن أتى
ف �ع�لا م ��ن أش� �ك ��ال ال �ع �ن��ف امل�ج��رم��ة
ف��ي امل��ادة الثانية م��ن ه��ذا القانون
وثبت تكراره بالحبس مدة ال تزيد
عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز

السجن ثالثة
أشهر أو الغرامة
ثالثة آالف دينار
لمن تتم إدانته

فيصل الدويسان

ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني .وتضاعف العقوبة في
حالة العود للمتهم.
م � � ��ادة  :9ع� �ل ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وال� ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون.
وج� ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل� �ل� �م� �ق� �ت ��رح :ي� ��أت� ��ي ه� � ��ذا االق� � �ت � ��راح
ب �ق��ان��ون ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ن ��ص امل� ��ادة
 9م� ��ن ال� ��دس � �ت� ��ور األس� � � ��رة أس� ��اس
امل�ج�ت�م��ع ق��وام�ه��ا ال��دي��ن واألخ�ل�اق
وحب الوطن يحفظ القانون كيانها
ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها
األمومة والطفولة وتجسيدا لهذه
ال �ح �م ��اي ��ة ي �ض �ي��ف ه � ��ذا االق � �ت� ��راح
خ �ص��وص �ي��ة ل �ل �م��رأة وه ��ي ال�ك��ائ��ن
األض� �ع ��ف وال �ط �ف ��ل داخ � ��ل األس� ��رة

س ��واء ك��ان��ت أم��ا أم زوج ��ة أم أختا
أم اب �ن��ة م ��ن ب �ط��ش ب �ع��ض ال��رج��ال
بهدف إرهابها أو إكراهها على ما
ال ترغب به أو االنتقام منها بغير
ذن ��ب م�س�ت�ح��ق الس�ي�م��ا ف��ي بعض
ح � ��االت ال �س �ك��ر ال �ش��دي��د وت �ع��اط��ي
املواد املمنوعة ما يجعلها ضحية
لسلوك الرجل غير السوي.
عرفت املادة  1من القانون العنف
األس��ري وهو كل اعتداء على أنثى
ي�ن�ت��ج ع�ن��ه أذى أو أل ��م ج �س��دي أو
التهديد به واشترطت التالي:
 - 1أن يكون االعتداء أو التهديد
ب��ه م �ج��رم��ا ب �ق��ان��ون ال� �ج ��زاء أو أي
قانون آخر.
 - 2أن يقع في نطاق األس��رة أي
بني أقاربها بغض النظر عن املكان

س � ��واء اك � ��ان ف ��ي م �ن ��زل األس� � ��رة أو
غيره أو في مكان عام.
 - 3أن ي �ص��در االع� �ت ��داء م�م��ن له
على األن�ث��ى سلطة أو والي��ة أو له
بها عالقة قرابة كوقوعه من الزوج
أو األب أو األخ أو االبن.
أم � ��ا امل � � ��ادة  2ف �ق ��د ح� �ص ��رت ك��ل
أش� �ك ��ال االع � �ت� ��داء امل� �ج ��رم ف ��ي ه��ذا
االقتراح وهي ست حاالت منها ما
يقع على الجسد والنفس واملال.
وذه � �ب� ��ت امل � � ��ادة  3إل � ��ى ت �ح��دي��د
ال�ج�ه��ة امل �س��ؤول��ة ع��ن ال�ت�ع��ام��ل مع
ب �ل��اغ � ��ات ال� �ع� �ن ��ف األس� � � � ��ري وه ��ي
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وذل ��ك لتحقيق غ��اي��ات اجتماعية
وق ��ان ��ون �ي ��ة ف ��ي ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون م��ن
ناحية اإلرش ��اد ال�ع��ام وم��ن ناحية
دراس � ��ة ال� �ح ��االت وأس �ب��اب �ه��ا وم��ن
ن��اح �ي��ة ال��دع��م ال �ق��ان��ون��ي ف��ي ح��ال
اص� � � � ��رار ال� �ش ��اك� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال� �ل� �ج ��وء
للقضاء.
وت � �ب�ي��ن امل� � � � ��ادة  4امل� � �ه � ��ام ال �ت ��ي
تضطلع بها الوزارة وهي:
 - 1ن � ��دب م� �ح ��ام ل �ل �ح �ض��ور م��ع
ال� �ض� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ج � �ه� ��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق
والترافع عنها امام القضاء.
 - 2توفير سكن ل�لإي��واء املؤقت
ب �م��ا ال ي �ت �ج ��اوز م � ��دة س �ن��ة ل�ح�ين
ال �ف �ص��ل ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة أو
تحقق الصلح.
 - 3ت� ��وث � �ي� ��ق ح � � � � ��االت ال� �ع� �ن ��ف

األس� � ��ري وح� � ��االت ال �ص �ل��ح ب �ه��دف
إيجاد شهادات موثقة أمام القضاء
ل �ي �س �ت �ه ��دي ب� �ه ��ا ف � ��ي ال� �ح� �ك ��م ف��ي
الدعوى.
أم ��ا امل� ��ادة  5ف�ق��د ق�ض��ت ب��إع�ف��اء
قضايا العنف األسري من الرسوم
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وال �ط �ل �ب ��ات إذا ك��ان��ت
مقدمة من الشاكية.
وذه� �ب ��ت امل � � ��ادة  6إل� ��ى أن ع��بء
اإلث�ب��ات يقع على املشكو ف��ي حقه
في نفي صدور العنف األسري عنه.
وت� � �ج� � �ي � ��ز امل� � � � � � � ��ادة  7ال � �ل � �ج � ��وء
إل � ��ى ق ��اض ��ي األم� � � ��ور امل �س �ت �ع �ج �ل��ة
الس� �ت� �ص ��دار ق� � ��رار ي �ض �م��ن ت��وف �ي��ر
الحماية للشاكية ف��ي ح��ال وج��ود
خطر جسيم يهدد الشاكية ويحمي
أط �ف��ال �ه��ا م �ث��ل ح� ��االت االن �ت �ق��ام أو
تكرار االعتداء.
أم� ��ا امل� � ��ادة  8ف �ت �ح��دد ال�ع�ق��وب��ة
وهي السجن بما ال يتجاوز ثالثة
أشهر أو الغرامة بثالثة آالف دينار
أو ب��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين كما
ت�ض��اع��ف ف��ي ح��ال��ة ال �ع��ود ب�ي��د أن
امل � ��ادة اش �ت��رط��ت أن ي �ك��ون ال�ع�ن��ف
األسري معتادا من املتهم ومتكررا
ول�ي��س ح��ال��ة وح �ي��دة للحكم بهذه
ال�ع�ق��وب��ة وذل ��ك ب�ه��دف معاقبة من
ينهج سلوك العنف ويعتاده ضمن
نطاق األسرة.

الجيران :تخلي أميركا عن الشرق األوسط يعكس عجزا مرحليا
أص ��در ال�ن��ائ��ب د .عبدالرحمن
ال� �ج� �ي ��ران ب �ي��ان��ا ص �ح �ف �ي��ا ت�ح��ت
ع�ن��وان انحسار ال ��دور األميركي
ح�ي��ث اك ��د وج ��ود م�ع�ط�ي��ات ع��دة
ت��ؤك��د ع �ج��زا م��رح �ل �ي��ا ل �ل��والي��ات
امل � � �ت � � �ح� � ��دة ي � �ع � �ك � �س� ��ه ت ��وج� �ه� �ه ��ا
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ل� �ل� �ت� �خ� �ل ��ي ع��ن
دورها في الشرق األوسط بعدما
انفردت فيه وعاثت فترة طويلة
م��ن ال��زم��ان بحد تعبير الجيران
الذي تابع :ها هي تتركه مضرجا
بدمائه واستمرار تصاعد أعمدة
الدخان في أرجائه وال جديد في
السياسة األمريكية ه��ذه حقيقة
يعرفها ج�ي��دا ك��ل م��ن ي�ق��ف على
العقلية األم��ري�ك�ي��ة البراغماتية
ال � � �ت � ��ي ض � ��اع � ��ت م � �ع � �ه� ��ا ح� �ق ��وق

االن � � �س� � ��ان .وأض � � � ��اف أن وزي� � ��رة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ال�س��اب �ق��ة
ح� � � ��ذرت م� �ن ��ذ ع� �ق ��د م � ��ن ال� ��زم� ��ان
ح�ي�ن ط��رح��ت ف �ك��رة ت �ق��دي��م رؤي��ة
للوضع العاملي الجديد وتحديدا
مستقبل العالم م��ن دون أمريكا
ك�م��ا أن�ه��ا وج�ه��ت رس��ال��ة للشرق
األوس� ��ط وال� �ق ��ادة ف�ي��ه ونبهتهم
إل��ى م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات األمنية
ال� �ن ��ات� �ج ��ة ع � ��ن ال� �خ� �ل ��ل وال � �ف � ��راغ
املترتبة على االنسحاب األمريكي
املتوقع.
وأوض� � � � ��ح ان ردود االف � �ع� ��ال
ج� � � � � ��اءت م � � �ت � ��أخ � ��رة ك� � �ث� � �ي � ��را م��ن
زع �م��اء ال �ع��رب وف ��ي ل �ق��اء اوب��ام��ا
االخ � � �ي� � ��ر ب� � ��ال� � ��ري� � ��اض ل� � ��م ت� �ق ��دم
أمريكا شيئا لقادة دول الخليج

د .عبدالرحمن الجيران

ال� �ل� �ه ��م إال م��ان �ش �ي �ت��ات ازدان � � ��ت
ب �ه��ا ال �ص �ح��ف ل �ب��ث ال�ت�ط�م�ي�ن��ات
األم� � �ن� � �ي � ��ة وال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة وه� � ��ذا

ي ��وض ��ح أن أوب� ��ام� ��ا ي �ع �ي��ش ف��ي
خ��ري��ف ع�م��ره ال�س�ي��اس��ي ولعابه
ي �س �ي��ل ن �ح��و امل� ��ائ� ��دة ال �ف��ارس �ي��ة
ال�س�خ�ي��ة ب �م ��وارده ��ا واس �ت �ع��داد
املاللي لتغيير العمائم بالطاقية
املصنعة في تل ابيب.
وت��اب��ع ع��ن امل �س��ار املستقبلي
األم � ��ري � �ك � ��ي أن أم� ��ري � �ك� ��ا ل �ي �س��ت
الرئيس فقط فهناك البنتاغون له
نظرة مغايرة للبيت األبيض في
ح�ين ن�ج��د ال�خ��ارج�ي��ة األمريكية
ت�ق�ت��رب ك�ث�ي��را م��ن س�ي��اس��ة ق��ادة
دول الخليج وه�ن��اك الكونغرس
ال��ذي تحكمه مصالحه الخاصة
وال � � �ت� � ��وازن� � ��ات داخ � � � ��ل امل �ج �ت �م��ع
األم��ري�ك��ي ف�ن�ج��ده يتجه نحوها
أكثر من الخارج.

واع� ��رب ال �ج �ي��ران ع��ن اع�ت�ق��اده
بأن أهم ما قاله الرئيس األمريكي
ف��ي القمة ال��دع��وة إل��ى استيعاب
ط � �ه � ��ران وال � �ج � �ل� ��وس م �ع �ه ��ا ف��ي
ح� � � ��وار اق � �ت � �ص� ��ادي ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م
م ��ن م �ع��رف��ة ال ��رئ� �ي ��س األم��ري �ك��ي
أن ن �ص��ف أس �ل �ح��ة دول الخليج
أمريكية ومعرفته أيضا ان حجم
االس �ت �ث �م��ار االم��ري �ك��ي بالخليج
يفوق اي استثمار آخر وأن حجم
االس �ت �ث �م��ارات األم��ري �ك �ي��ة ارت �ف��ع
بصورة متسارعة هذا الى جانب
اح��اط �ت��ه م ��ؤخ ��را ب ��إرس ��ال اي ��ران
وح � � ��دات م� ��ن ال �ج �ي��ش االي� ��ران� ��ي
للقتال في سوريا واليمن عالوة
على تحذيره من السالح النووي
وال � �ت� ��ي ت� �غ ��اض ��ت ع� ��ن األس �ل �ح��ة

التي تستخدم طوال العام وتقتل
األب � ��ري � ��اء وت �س �ت �ع��رض �ه��ا إي � ��ران
ب � �ص� ��ورة دوري� � � ��ة وق� �ف ��ز أوب ��ام ��ا
ع� �ل ��ى ت� ��اري� ��خ إي� � � ��ران ال �س �ي��اس��ي
واألم� �ن ��ي وأدار ظ �ه��ره للخطاب
ال �ط��ائ �ف��ي ال � ��ذي ت �ب �ث��ه إي� � ��ران في
ال�ع��راق وس��وري��ا ولبنان واليمن
والبحرين في حني يزعم حماية
ال� � �ح � ��ري � ��ات وح � � �ق� � ��وق االن� � �س � ��ان
وي�س�ع��ى ل�ن�ش��ر ال�ق�ي��م وم�ن�ه��ا أن
أمريكا مجتمع تعددي.
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وص� � � ��ف ن� � � � ��واب دع� � � � ��وة رئ� �ي ��س
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم لطرد
الكنيست اإلسرائيلي من البرملان
ال� � ��دول� � ��ي ب� ��ال � �خ � �ط� ��وة ال� �ش� �ج ��اع ��ة
ال �ت��ي ت�ت�س��ق م��ع م��واق��ف ال�ك��وي��ت
األص�ي�ل��ة ال�ت��ي تتجلى للعالم من
خ�لال أبنائها الشرفاء وي��دل على
مواقف الكويت الثابتة والراسخة
ف � ��ي ن � �ص� ��رة ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة
واالنتصار للحق والعدل والخير
ع� �ل ��ى ال� � � � ��دوام الس� �ي� �م ��ا م��واق �ف �ه��ا
ال ��داع� �م ��ة ل �ل �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
والشعب الفلسطيني الشقيق.
وق��ال��وا ان م ��رزوق ال�غ��ان��م يمثل
م �ج �ل��س األم � ��ة وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
وال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي ب �ح �ك��م أن� ��ه ك��ان
رئ� �ي� �س ��ا ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ال � �ع ��رب ��ي وه � ��ذا
ب��ال �ت��أك �ي��د ي��ؤك��د م ��دى ث �ق��ل م��وق��ف
ال��رئ �ي��س وأه �م �ي �ت��ه .واوض� �ح ��وا ان
سمعة ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م الطيبة في
املحافل الدولية قد ساهمت في دعم
موقفه وإبرازه وحصوله على تأييد
واس��ع من قبل كثير من دول العالم
وقد اكتسب مزيدا من الشعبية.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع إن
ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال �غ��ان��م س �ب��ق أن
ألقى كلمة في اتحاد البرملان الدولي
منذ فترة وكانت كلمة قوية للغاية
طالب فيها بطرد إس��رائ�ي��ل نتيجة
م �خ��ال �ف��ات �ه��ا ال�ج�س�ي�م��ة ف ��ي تنفيذ
قرارات األمم املتحدة وتنفيذ قرارات
االت �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وك��ذل��ك
إص ��داره ��ا ق� � ��رارات م �خ �ل��ة وم�ع�ي�ب��ة
ل� �ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ب � �ص� ��ورة ع��ام��ة
وب � �ص� ��ورة خ ��اص ��ة م ��ا ت��رت �ك �ب��ه ف��ي
حق الشعب الفلسطيني من جرائم
يندى لها الجبني وكل ذلك يجعلها
تستحق وعن ج��دارة الطرد أو على
األقل تعليق عضويتها في االتحاد
البرملاني الدولي ولذلك فإن موقفه
ال ��واض ��ح وال �ص��ري��ح وال� �ج ��ريء من
إسرائيل ليس وليد اليوم من خالل
اجتماع االت�ح��اد البرملاني العربي
وإن �م��ا م �ن��ذ أك �ت��وب��ر ال �ع��ام امل��اض��ي

ح �ي �ن �م��ا أل� �ق ��ى ك �ل �م��ة ف� ��ي اج �ت �م��اع
االتحاد البرملاني الدولي بجنيف.
وق � ��د أث � �م� ��رت ك �ل �م �ت��ه ودع� ��وات� ��ه
ث �م��اره��ا وأص �ب �ح��ت ه �ن��اك دع� ��وات
وم�س��اع كثيرة م��ن قبل دول عربية
وإسالمية وأفريقية وحتى من دول
أم��ري �ك��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة ال ��ذي ��ن أع �ج �ب��وا
بخطابه ف��ي ت�ن��زان�ي��ا م��ؤخ��را حتى
أن � �ه ��م أق� �ب� �ل ��وا ع �ل �ي��ه ي �ص��اف �ح��ون��ه
وي �ش��دون ع�ل��ى ي ��ده ب�س�ب��ب كلمته.
ون ��أم ��ل أن ي �ك��ون��وا م ��ن امل �ص��وت�ين
وامل��ؤي��دي��ن ل��دع��وة ال �غ��ان��م بتعليق
ع� �ض ��وي ��ة إس� ��رائ � �ي� ��ل ف � ��ي االت � �ح� ��اد
البرملاني الدولي.
وال ش��ك أن��ه على ال ��دول العربية
واإلسالمية بالدرجة األولى تكثيف
الجهود وتعبئة النفوس في عاملنا

ال �ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي إلن �ج ��اح ه��ذه
ال ��دع ��وة ال �ت��ي ه��ي أق ��ل م��ا ي�ج��ب أن
تواجه به إسرائيل في هذه املرحلة
بعد أن تمادت في غيها وطغيانها
ت�ج��اه شعب ع��رب��ي أع��زل ي��داف��ع عن
قضيته العادلة مهما كلفه ذلك من
ت�ض�ح�ي��ات وم �ه �م��ا دف ��ع ف��ي سبيل
حرية أرضه من دماء زكية طاهرة.

ك��اف��ة امل �ح��اف��ل ف ��ي ش �ت��ى امل �ج��االت
ج��راء ما ترتكبه من جرائم في حق
ال�ش�ع��ب الفلسطيني الشقيق وف��ي
حق اإلنسانية جمعاء ولعل دعوة
ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ت ��وق ��ظ ال �ن��ائ �م�ين
وت�ن�ب��ه ال�غ��اف�ل�ين ع��ن ه ��ذه ال�ج��رائ��م
الصهيوينة الجبانة وه��ذه األفعال
الشيطانية اآلثمة.
واش � � ��ار ال � ��ى أن ت �ب �ن��ي ال �ب��رمل��ان
العربي دع��وة الرئيس الغانم يثلج
ص ��دورن ��ا ج�م�ي�ع��ا وي�ج�ع�ل�ن��ا نعتز
ون� �ف� �خ ��ر ب� �م ��وق� �ف ��ه ال� � � ��ذي ج� � ��اء ف��ي
توقيت غ��اي��ة ف��ي األهمية حيث مل
العالم وضجر من كافة األش��رار في
ك��ل ب �ق��اع األرض وق ��د آن األوان أن
ت�ت�ك��ات��ف ال �ج �ه��ود وت �ت��وح��د ال�ق��وى
ف ��ي م��واج �ه��ة ه� ��ذا ال �ك �ي��ان ال �ب��اغ��ي

إلث �ن��ائ��ه ع ��ن م �م��ارس �ت��ه ال �ع��دوان �ي��ة
والالإنسانية .
ودع��ا الحريص ات�ح��اد املحامني
ال�ع��رب إل��ى حشد طاقاته وتجميع
ق��درات��ه ل��دع��م القضية الفلسطينية
وال � � � � ��وق � � � � ��وف ف� � � ��ي وج � � � � ��ه ال � �ك � �ي � ��ان
الصهيوني بسلطة ال�ق��ان��ون وق��وة
جبروته في الدفاع عن الحق.

خطوة جيدة
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك
ال� �ح ��ري ��ص أن ه � ��ذه خ� �ط ��وة ج �ي��دة
م� ��ن رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س وال � �ك� ��ل أث �ن��ى
عليها وأش ��اد ب�ه��ا ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن
إس��رائ �ي��ل ه ��ي ال �ن �ب �ت��ة ال�ش�ي�ط��ان�ي��ة
ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ب��ل وف��ي العالم
أجمع ول��ذل��ك فنحن م��ع ط��رده��ا من

العمير :جهد كبير يشعرنا بالفخر
بشجاعة أبناء الكويت
أك ��د وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم ��ة د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر أن جهد
االت� � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
مشكور وم�ق��در كما أن الجهد
املبذول من قبل رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم للوصول
إل��ى ه��ذه النتيجة ج�ه��د كبير
يجعلنا نشعر بالفخر حقيقة
بشجاعة أبناء الكويت وإن شاء
الله تعالى تكلل هذه املساعي
وال �ج �ه��ود ب��ال�ن�ج��اح وتحقيق
م��ا ت�ط�ل��ع إل �ي��ه رئ �ي��س مجلس

األم� � � ��ة م � ��ن ت �ج �م �ي��د ع �ض��وي��ة
البرملان اليهودي اإلسرائيلي
ف��ي ال�ب��رمل��ان ال��دول��ي وال�ق��رائ��ن
واألدل��ة وال�ب��راه�ين على إج��رام
ه ��ذا ال �ك �ي��ان ك �ث �ي��رة وم �ت �ع��ددة
وواض � � � �ح� � � ��ة ل � �ل � �ع � �ي� ��ان وع� �ل ��ى
املجتمع ال��دول��ي أال ي�ه��ادن أو
ي �ت��راخ��ى ف��ي إح �ك��ام ال�ح�ص��ار
ع �ل��ى ال �ك �ن �ي �س��ت اإلس��رائ �ي �ل��ي
وج�ع��ل ال�ع��ال��م أج�م��ع يتصدى
ل�ع��دوان��ه الغاشم على الشعب
الفلسطيني األعزل.

د .علي العمير

دور فاعل
ك� ��ذل� ��ك أع � � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان
ال �ع��ازم��ي ع��ن ت��أي�ي��ده ال�ك��ام��ل لطرد
إسرائيل من جميع املحافل الدولية
برملانية وغير برملانية مشيدا بدور
ال�ك��وي��ت ال�ف��اع��ل ف��ي ك��اف��ة القضايا
الدولية املهمة وانتصارها لقضايا
ال�ح��ق وال�ع��دل وال�ح��ري��ة واع�ت��زازه��ا
ب��دي �ن �ه��ا وع��روب �ت �ه��ا وإن�س��ان�ي�ت�ه��ا
ومروءتها بدليل أن دع��وة الرئيس
الغانم لقيت ترحيبا دوليا وتأييدا
بارزين من كافة دول العالم الرافضة
للعنف والقتل والدمار .
خطوة شجاعة
وف ��ي ذات ال �س �ي��اق ق ��ال ال�ن��ائ��ب
سعود الحريجي إننا نثمن خطوة
ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ت � �ل ��ك ال� �خ� �ط ��وة
ال�ش�ج��اع��ة ال �ت��ي ت�ت�س��ق م��ع م��واق��ف
ال� �ك ��وي ��ت األص� �ي� �ل ��ة ال � �ت ��ي ت�ت�ج�ل��ى
ل�ل�ع��ال��م م��ن خ�ل�ال أب�ن��ائ�ه��ا ال�ش��رف��اء
أم �ث ��ال م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال� ��ذي يمثل
م �ج �ل��س األم � ��ة وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
وال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي ب �ح �ك��م أن� ��ه ك��ان
رئ� �ي� �س ��ا ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ال � �ع ��رب ��ي وه � ��ذا
ب��ال �ت��أك �ي��د ي��ؤك��د م ��دى ث �ق��ل م��وق��ف
ال��رئ�ي��س وأهميته ف��ي ظ��ل الجرائم
امل �ت ��وال �ي ��ة ال� �ت ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا ال �ك �ي��ان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي ح��ق أب �ن��اء الشعب
الفلسطيني األبرياء.
وف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد ال ي�ف��وت�ن��ا أن
ن �ش �ي��د ب �م��وق��ف ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي

التتمة ص05

العازمي :دعوة
الرئيس الغانم
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شجاعة تتسق مع
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البرلمان الدولي خطوة شجاعة

الهدية :سمعة الرئيس الغانم الطيبة في المحافل الدولية ساهمت في دعم موقفه
العوضي :على كل
البرلمانيين العرب
والمسلمين أن
يحذوا حذو الرئيس
الغانم ويتبنوا
دعوته
كامل العوضي

تتمة المنشور ص04
وت�ب�ن�ي��ه دع ��وة ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ألن
ك�ل�ا امل��وق �ف�ي�ن ي ��دع ��م اآلخ � ��ر ون��أم��ل
أن ي��واص��ل ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي دعمه
ويكثف م��ن ات�ص��االت��ه م��ع الهيئات
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال �ح �ق ��وق �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة
لصياغة م��وق��ف ع��امل��ي م��وح��د ضد
ب� �ق ��اء ال �ك �ن �ي �س��ت اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف��ي
البرملان الدولي.
مواقف الكويت
أما النائب كامل العوضي فشدد
على أهمية م��وق��ف الرئيس الغانم
الداعم للقضايا العربية واإلسالمية
وال ��ذي ينطلق م��ن م��واق��ف الكويت
الثابتة وال��راس�خ��ة ف��ي دع��م قضايا
ال � �ش � �ع� ��ب ال � �ع� ��رب� ��ي ف� � ��ي ك� � ��ل م� �ك ��ان
وخ��اص��ة الشعب الفلسطيني ال��ذي
ي�ل�اق ��ي ع � ��دوان � ��ا وح �ش �ي ��ا م� ��ن ق�ب��ل
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي وال ي �ج��د م��ن
ي��ردع��ه أو يوقفه عند ح��ده ويحول
دون ت�ج��اوزات��ه املستمرة ل�لأع��راف
اإلن �س��ان �ي��ة وال� �ق ��وان�ي�ن وامل ��واث �ي ��ق
الدولية.
وق� � ��ال إن ع �ل ��ى ك� ��ل ال �ب��رمل��ان �ي�ي�ن
ال �ع��رب وامل�س�ل�م�ين أن ي �ح��ذوا ح��ذو
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م وي �ت �ب �ن��وا دع��وت��ه
ل � ��دى امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي وي �ح �م �ل��وا
هذه الدعوة إلى آف��اق أرح��ب كل في
موقعه ومؤسسته البرملانية التي
ينتمي إليها.
سمعة طيبة
وع�ل��ى نفس امل�ن��وال ق��ال النائب
م�ح�م��د ال �ه��دي��ة إن م��وق��ف ال��رئ�ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م إن دل ع � �ل ��ى ش � � ��يء ف �ه��و
ي ��دل ع�ل��ى م��واق��ف ال �ك��وي��ت ال�ث��اب�ت��ة
وال� ��راس � �خ� ��ة ف� ��ي ن� �ص ��رة ال �ق �ض��اي��ا
العربية واالن�ت�ص��ار للحق وال�ع��دل
والخير على الدوام ال سيما مواقفها
ال � ��داع� � �م � ��ة ل �ل �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ة
والشعب الفلسطيني الشقيق.

محمد الهدية

د .أحمد مطيع

محمد البراك

فارس العتيبي

وأش� � ��ار ال �ه��دي��ة إل� ��ى أن س�م�ع��ة
الرئيس الغانم الطيبة في املحافل
الدولية قد ساهمت في دعم موقفه
وإبرازه وحصوله على تأييد واسع
م��ن ق�ب��ل كثير م��ن دول ال�ع��ال��م وق��د
اكتسب م��زي��دا م��ن الشعبية نتمنى
أن يوفقه الله بها في اتخاذ كل ما
م��ن ش��أن��ه م�ص�ل�ح��ة األم� ��ة ال�ع��رب�ي��ة
واإلس�لام�ي��ة وأن يكون دوره فاعال
ومؤثرا دائما.

لضميره كإنسان مسلم عربي وهذا
اع �ت �ق��اد راس � ��خ ف ��ي ق �ل��ب ك ��ل مسلم
ال ي ��رض ��ى إال ب��ال �ش��رع �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة
ل�ل�أراض ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وط� ��رد كل
ص �ه �ي��ون��ي وك� ��ل ص �ع �ل��وك ي�ت�ع��دى
على األمة العربية واإلسالمية.
وأض � � � ��اف أن م� ��وق� ��ف ال ��رئ �ي ��س
ال �غ��ان��م إن �م��ا ي ��دل ع�ل��ى اس�ت�ش�ع��اره
ل��دوره ومسؤوليته كمسلم قبل أن
يكون نائبا في مجلس األم��ة وقبل
أن ي�ك��ون رئيسا للبرملان الكويتي
ورئ �ي �س��ا ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ول��ذل��ك
نحن نحييه ونثني عليه ونفتخر
به وهذا ما عهدناه عنه وما تنتظره
م �ن��ه ال �ك��وي��ت ف ��ي إط � ��ار م�س��اع�ي�ه��ا
ال ��دائ� �م ��ة وج� �ه ��وده ��ا ال �ح �ث �ي �ث��ة ف��ي
ن �ص��رة ق �ض��اي��ا ال �ح��ق وال �خ �ي��ر في

ال �ع��ال��م ك �ل��ه ب �ش �ك��ل ع� ��ام وال ��وق ��وف
بجانب أشقائها العرب واملسلمني
بشكل خ��اص والفلسطينيني على
وجه أخص.

املجتمع ال��دول��ي ت�ج��اه ه��ذا الكيان
الشيطاني املجرم.

جزء من تكوينه
وقال النائب د.أحمد مطيع إن هذا
امل��وق��ف ليس بغريب على الرئيس
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� �ق ��د ك � ��ان رئ �ي��س
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي وه ��ذا
املوقف جزء من تكوينه واستجابة

نتيجة طيبة
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه أش ��اد النائب
ع �س �ك��ر ال �ع �ن ��زي ب �م��وق��ف ال��رئ �ي��س
الغانم وقال إن ما يبعث على الفخر
واالعتزاز بهذا املوقف الواعي تبني
ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ل ��دع ��وة ال��رئ �ي��س
وه � � ��ذه ن �ت �ي �ج��ة ط �ي �ب��ة ن �ت �م �ن��ى أن
تؤتي ثمارها قريبا وأن نستطيع
كبرملانيني حشد تأييد دولي كاسح
لطرد الكنيست اإلسرائيلي أو على
األق��ل تجميد عضويته في البرملان
ال��دول��ي وه��ذا أق��ل م��ا يجب م��ن قبل

العلي :الغانم قال بلسانه ما كان
الجميع يودون قوله
ق��ال وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
د .ي ��وس ��ف ال� �ع� �ل ��ي إن ال��رئ �ي��س
ال�غ��ان��م ق��د ع�ب��ر ع�م��ا ت�ك�ن��ه أنفس
أك �ث��ر ال �ب��رمل��ان �ي�ين ال �ع ��رب ول��ذل��ك
القى ترحيبا وقبوال وتهليال من
الكثيرين فقد قال الغانم بلسانه
ما كانوا يودون قوله ولذلك نحن
ن�ش��د ع�ل��ى ي��ده ب��ال�ت��أك�ي��د ونثمن
م��ا ان�ت�ه��ى إل �ي��ه ون��دع �م��ه ب�ك��ل ما
أوتينا من قوة.
وف � � ��ي ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة إن م � ��ا ق ��ام
ب� ��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ي�ع�ب��ر
ب �ص ��دق وح� �م ��اس ووض� � ��وح ت��ام
ع��ن م��واق��ف ال�ك��وي��ت ال�ق��وم�ي��ة في

ق �ض �ي��ة ف �ل �س �ط�ي�ن ب � ��ال � ��ذات ع�ل��ى
م��دى تاريخها كله منذ استقالل
ال�ك��وي��ت إل��ى ال �ي��وم وه��ي م��واق��ف
داع � � �م� � ��ة وم� � �س � ��ان � ��دة ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د
ل �ل �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وج � ��اء
م ��وق ��ف ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ل�ي�ع�ي��د
ل �ل ��أذه� � ��ان ص � � ��ور ت � �ل ��ك امل� ��واق� ��ف
ال �ش �ج��اع��ة م ��ؤك ��دا دور ال �ك��وي��ت
امل�ش��رف ف��ي دع��م إخوانها العرب
وامل� �س� �ل� �م�ي�ن وع � � ��دم ال� �ت ��أخ ��ر ع��ن
نصرتهم على كل املستويات وفي
ك��اف��ة امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ب��ل وع��دم
تأخرها عن نصرة الحق والعدل
في العالم كله.

د .يوسف العلي

أثبت جدارته
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب محمد
ال � �ب� ��راك إن ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م أث �ب��ت
ج� � ��دارت� � ��ه ك ��رئ� �ي ��س مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة
وكرئيس للبرملان العربي وكممثل
ل �ل �ك��وي��ت ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال �ب��رم��ان �ي��ة
العربية وال��دول�ي��ة ف��ي ح��رص��ه على
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس �ل�ام � �ي ��ة
وم��واق �ف��ه امل �ش��رف��ة وط��رح��ه ال��راق��ي
جدا وحجته الدامغة وأدلته القوية
ال �ت��ي ت �ج �ع��ل ك ��ل م ��ن ي�س�ت�م��ع إل�ي��ه
يقتنع بوجهة نظره ويدعم موقفه
وه��ذا م��ا ح��دث بالفعل م��ن البرملان
ال �ع��رب��ي ال� ��ذي ت�ب�ن��ى دع��وت��ه ل�ط��رد
الكنيست اإلس��رائ�ي�ل��ي م��ن البرملان
الدولي.
يمثل الشعب
وعلى صعيد متصل قال النائب
ف��ارس العتيبي إن م��وق��ف الرئيس
ال�غ��ان��م يمثل الشعب الكويتي كله
وه � ��و م ��وق ��ف ل �ي ��س ب �غ ��ري ��ب ع�ل�ي��ه
ف� �ق ��د ع� �ه ��دن ��ا م ��واق� �ف ��ه ال� �ت ��ي ت��دع��م
ج �م �ي��ع ق �ض��اي��ا األم �ت �ن�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة
واإلس�لام �ي��ة وم�ن�ه��ا طبعا القضية
الفلسطينية والقدس الشريف.
وأكد العتيبي أن موقف الرئيس
الغانم يؤكد موقف الكويت الداعم
للقضية الفلسطينية ع�ل��ى ال ��دوام
وي �ت �س ��ق م� ��ع ج� �ه ��وده ��ا امل �س �ت �م��رة
ف��ي م �س��ان��دة ال �ش �ع��ب الفلسطيني
ال�ش�ق�ي��ق ف��ال�ك��وي��ت بطبيعتها بلد
م� �ح ��ب ل �ل �خ �ي��ر وال� � �س �ل��ام وات� �ص ��ف
أب �ن��اؤه��ا دوم ��ا ب��ال��وف��اء إلخ��وان�ه��م
العرب واملسلمني وهذه هي سياسة
حكامها ال��ذي��ن ت�م�ي��زوا بالشجاعة
وامل��روءة والنخوة التي تجعلهم ال
يترددون عن إغاثة امللهوف ونصرة
املظلوم.

مطيع :يدل
على استشعاره
لمسؤوليته
كمسلم قبل
أن يكون رئيسا
للبرلمان العربي
البراك :الغانم أثبت
جدارته كممثل
للكويت في
المحافل البرلمانية
العربية والدولية
العتيبي :يؤكد
موقف الكويت
ويتسق مع
جهودها
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مساندة الشعب
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أبل يطلب كشفا بالعاملين
غير الكويتيين في مؤسسة البترول
ط �ل��ب ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل أب� ��ل في
سؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط بالوكالة
ك� �ش� �ف ��ا ب� ��أس � �م� ��اء ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن غ �ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وال� � �ش � ��رك � ��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل �ه��ا ع �ل��ى س �ل��م ال��وظ��ائ��ف اإلداري � ��ة
وال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة م �ت �ض �م �ن��ا امل �س �م��ى
الوظيفي وسنوات الخبرة العملية
والشهادة العلمية والراتب الشهري
وامل �ك��اف��أة ال�س�ن��وي��ة ع�ل��ى أن ي��رف��ق
كشف منفصل بمن تجاوز عمرهم
 60سنة وأكثر وم��ازال��وا مستمرين
بعملهم متضمنا املسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة العملية والشهادة
العلمية والراتب الشهري واملكافأة
ال� �س� �ن ��وي ��ة م � ��ع ذك� � ��ر أس � �ب � ��اب ع ��دم
االستغناء عنهم.

كما طلب كشفا بأسماء العاملني
غير الكويتيني في مؤسسة البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
ويشغلون وظيفة رئيس فريق عمل
أو وظ��ائ��ف إش��راف �ي��ة وم��ا يعادلها
ع � �ل� ��ى س � �ل� ��م ال � ��وظ � ��ائ � ��ف اإلداري� � � � � ��ة
وال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة أو أع� �ل ��ى م�ت�ض�م�ن��ا
املسمى الوظيفي وسنوات الخبرة
العملية والشهادة العلمية والراتب
ال� � �ش� � �ه � ��ري وامل � � �ك� � ��اف� � ��أة ال� �س� �ن ��وي ��ة
وكشفا آخ��ر بأسماء العاملني غير
الكويتيني في املؤسسة والشركات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ف��ي ج�م�ي��ع ال��وظ��ائ��ف
الذين تم تعيينهم اعتبارا من -2013
 2014حتى تاريخ طرح هذا السؤال
وأسباب تعيينهم في وظائف يمكن
أن يشغلها عمالة وطنية مناسبة.
وت � �س� ��اءل أب � ��ل :م ��ا أس� �ب ��اب ع��دم

د .خليل أبل

إح � �ل� ��ال ال � ��وظ � ��ائ � ��ف امل � � ��ذك � � ��ورة ف��ي
السؤالني السابقني بعمالة وطنية
ح� �ت ��ى اآلن؟ وإذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
ب� �س� �ب ��ب ع � � ��دم ال� �ت ��أه� �ي ��ل ل �ل �ع �م��ال��ة

ال��وط �ن �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة ح �ت��ى اآلن فما
أس � �ب� ��اب ه � ��ذا ال �ت ��أخ �ي ��ر ف� ��ي وض ��ع
خ �ط��ة س �ن��وي��ة ل �ل �ت��دري��ب واإلح�ل��ال
وخ��اص��ة ف��ي التخصصات ال�ن��ادرة
وإل� � ��ى م �ت��ى س � ��وف ي �ب �ق��ى ال��وض��ع
على ما هو عليه؟ وكم تبلغ القيمة
اإلج �م��ال �ي��ة ل�ل�م�ب��ال��غ ال �ت��ي ص��رف��ت
ع �ل��ى ال � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة وامل �ه��ام
الرسمية للعاملني غير الكويتيني
ف ��ي م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
والشركات التابعة لها واملساعدات
التعليمية ألبناء العاملني الوافدين
ومبالغ العالج الصحي آخر خمس
س� �ن ��وات وح �ت��ى ت ��اري ��خ ط� ��رح ه��ذا
ال �س��ؤال مدعمة باملستندات ال��دال��ة
عليها م��ن دورات ت��دري�ب�ي��ة وم�ه��ام
رسمية ومصاريف دراسية ومبالغ
عالج صحي لهم وألسرهم؟

الحريجي يشيد بجهود الحرس الوطني
أش � � � � � � � ��اد ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب س� � �ع � ��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي ب� �ج� �ه ��ود رج� � ��االت
ال�ح��رس الوطني وعلى رأسهم
رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط �ن��ي سمو
ال �ش �ي��خ س��ال��م ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح
ونائب رئيس الحرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد الصباح
ووكيل الحرس الوطني الفريق
رك� � � ��ن م .ه � ��اش � ��م ع� � �ب � ��دال � ��رزاق
الرفاعي.
وأوض��ح الحريجي ان ال��دور

ال��ذي يقوم به الحرس الوطني
ه ��و دور م �ش �ه��ود س� � ��واء ع�ل��ى
ال� �ص� �ع� �ي ��د األم � � �ن� � ��ي أو ل �ج �ه��ة
ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي أوق� � � ��ات األزم � � ��ات
م �ش �ي��را إل� ��ى أن م �س��اه �م��ة ه��ذه
امل��ؤس�س��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي تحريك
عجلة اإلن �ت��اج وت�س�ه�ي��ل تدفق
الغاز خالل أزم��ة إض��راب النفط
األخ� �ي ��رة أس �ه �م��ت ب�ش�ك��ل كبير
في تخفيف األزم��ة وأك��د ان تلك
املواقف الوطنية ليست بغريبة

ع�ل��ى رج ��االت ال �ح��رس الوطني
الذين هم ركن ركني في منظومة
األم��ن الكويتي الفتا إل��ى أن ما
ي�ق��وم��ون ب��ه ف��ي ظ��ل التحديات
التي تواجه الكويت يعد مصدر
فخر واعتزاز.

سعود الحريجي

 6لجان برلمانية تجتمع اليوم
ت �ج �ت �م��ع ال� �ي ��وم االح � ��د  6ل �ج��ان
ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وه� � ��ي ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ول�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
ول � � �ج � � �ن � ��ة األول� � � � � ��وي� � � � � ��ات ول � �ج � �ن� ��ة
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ول �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة ولجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية.
وس � �ت � �ن� ��اق� ��ش ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة مجموعة
م ��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن تتعلق
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح � �ك ��ام امل ��رس ��وم
ب �ق��ان��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة  1979في
ش � ��أن ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وت �ع��دي��ل
بعض احكام املرسوم بقانون رقم
 67ل �س �ن��ة  1976ف ��ي ش� ��أن امل� ��رور
واض ��اف ��ة ب �ن��د ج��دي��د ب��رق��م  5ال��ى
ال �ف �ق��رة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل � ��ادة االول ��ى
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  110لسنة 2014
بتقرير مكافأة مالية للخاضعني

ل �ق��ان��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني عند انتهاء االش�ت��راك
وم� � �ق� � �ت � ��رح ب� � �ش � ��أن م � �ن� ��ح ق� � ��روض
للمتقاعدين م��ن امل��ؤس�س��ة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وت�ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
وت� � �ن� � �ظ � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي م �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ق �ص��ر
للسنة املالية  2017/2016بحضور
م�م�ث�ل�ين ع��ن ك��ل م��ن وزارة امل��ال�ي��ة
ودي��وان املحاسبة ودي��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة وج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين
والهيئة العامة لشؤون القصر.
وت � �ن� ��اق� ��ش ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
املوضوعات املتعلقة ببرنامج عمل
الحكومة للفصل التشريعي الرابع
عشر واجراءات تنفيذ شروط األمم

املتحدة في تنفيذ املشاريع البيئية
للتعويضات وبحضور ممثلي عن
كل من وزارة العدل ووزارة االوقاف
وال� � �ش � ��ؤون االس �ل�ام � �ي ��ة واالم� ��ان� ��ة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة وج �ه ��از م�ت��اب�ع��ة االداء
ال�ح�ك��وم��ي ووزارة ال��دف��اع ووزارة
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ووزارة
االع �ل ��ام ووزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
ووزارة ال �ن �ف ��ط وامل �خ �ت �ص�ي�ن م��ن
نقطة االرت �ب��اط الكويتية ملشاريع
ال �ب �ي �ئ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
والثروة السمكية.
وت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��ان �ش��اء الهيئة
ال �ع��ام ��ة مل��دي �ن��ة ال �ح ��ري ��ر وج ��زي ��رة
ب ��وب� �ي ��ان واالح� � ��ال� � ��ة ال� � � � � ��واردة م��ن
رئيس مجلس االمة بشأن املوافقة
ع�ل��ى تكليف لجنة امل��راف��ق العامة
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ح � ��ول ت � �ك� ��رار ح� ��االت

وف�ي��ات العمال ف��ي م�ش��روع مدينة
صباح السالم الجامعية الشدادية
والكتاب الواردة من وزير االشغال
ال� �ع ��ام ��ة ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م �ج �ل��س االم � � ��ة ب � �ش� ��أن ال � � ��رد ع�ل��ى
ال�ت��وص�ي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن مناقشة
اس� �ت� �ج ��واب ع �ض��و م �ج �ل��س االم� ��ة
ع� � � ��ادل م� �س ��اع ��د ال � �خ � ��راف � ��ي وزي � ��ر
االشغال العامة االسبق.
وت � �س � �ت � �ك � �م� ��ل ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي اس �ب��اب
اي� � �ق � ��اف ال � �ن � �ش� ��اط ال� ��ري� ��اض� ��ي ف��ي
ض��وء ك��ل م��ا ج��اء او اث�ي��ر بجلسة
امل� �ج� �ل ��س ب � �ت� ��اري� ��خ 2015/11/4
وي� �ت� �ص ��ل ب� � �ص � ��دور ق� � � ��رار اي� �ق ��اف
ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي وال� � ��ذي واف ��ق
ع�ل�ي��ه امل �ج �ل��س ب�ج�ل�س�ت��ه امل�ن�ع�ق��دة
ب �ت��اري��خ  2015/11/17ب�ح�ض��ور
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون
الشباب.

الرويعي والظفيري يطالبان
بتحقيقات موسعة حول تكرار
حرائق الشدادية

د .عودة الرويعي

د .منصور الظفيري

اس� �ت� �غ ��رب ال� �ن ��ائ� �ب ��ان د .ع ��ودة
ال��روي�ع��ي و د .م�ن�ص��ور الظفيري
ت �ك��رار ح��رائ��ق ج��ام �ع��ة ال �ش��دادي��ة
ف�م��ن جهته ق��ال ال��روي�ع��ي إن ه��ذا
األم��ر يحتاج إل��ى وق�ف��ه ملحاسبة
ك��ل م��ن تسبب بها مشيرا إل��ى ان
ح� ��دوث ال �ح��ري��ق األول ق ��د يمكن
توصيفه على انه بسبب اإلهمال
أو م� ��ن دون ق �ص��د ول� �ك ��ن ت �ك��رار
ال�ح��رائ��ق يعني ان��ه م�ق�ص��ود وأن
ه�ن��اك مستفيدا مطالبا ك��ل جهة
لها عالقة ب��امل�ش��روع ب��أن تتحمل
م �س��ؤول�ي��ات�ه��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة وت��اب��ع
أن ذل��ك يصب في مسلسل تأخير
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ش��دادي��ة
ويمنح املسؤولني فرصة للتنصل
م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن االن �ت �ه��اء في
املوعد املحدد.
ومن جهته قال النائب الظفيري
إنه على م� ��دى ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة
وال �ح��رائ��ق ال ي�خ�م��د لهيبها وك��أن
في األمر ريبة مطالبا وزير التربية
بضرورة كشف حقيقة هذه الحرائق
وت�ح�م�ي��ل امل �س��ؤول �ي��ة ل�ل�ف��اع��ل ب��دال
م��ن طمطمة الجريمة ال�ت��ي ل��م تعد
متسقة مع املنطق والواقع.

وت � ��اب � ��ع ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري :إن وزي � ��ر
ال�ت��رب�ي��ة م�ط��ال��ب ب��إج��راء تحقيق
موسع للوقوف على حقيقة هذه
الحرائق التي تشتعل في جامعة
ال �ش��دادي��ة وك� ��أن ه �ن��اك م��ن ي��ري��د
للنار أن تكون مستعرة ولهيبها
ال ينطفئ داع�ي��ا ال��وزي��ر العيسى
إل � ��ى ك �ش ��ف ال �ح �ق �ي �ق��ة واإلش� � � ��ارة
م� �ب ��اش ��رة إل � ��ى م �ش �ع��ل ال� �ح ��رائ ��ق
وإح��ال�ت��ه إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ألن
م��ن أم��ن ال�ع�ق��وب��ة أش�ع��ل ال�ح��رائ��ق
وكم من حريق اشتعل في جنبات
جامعة الشدادية وانتهى األمر من
دون كشف الحقيقة.
وف � �ض� ��ل ال � �ظ � �ف � �ي ��ري أن ت� �ق ��وم
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
بإجراء تحقيق موسع واستدعاء
ال��وزي��ر وال�ق�ي��ادي�ين ف��ي الجامعة
ل� � �ل � ��وق � ��وف ع � �ل� ��ى ح� �ق� �ي� �ق ��ة األم� � ��ر
م �ع��رب��ا ع��ن ات �ف��اق��ه ع �ل��ى م��ا ذه��ب
إل �ي ��ه رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
د.ع� ��وده ال��روي�ع��ي ان ه�ن��اك م��ن ال
يريد لجامعة الشدادية أن تشيد
ألن اف �ت �ت��اح �ه��ا س �ي �ل �ح��ق ال �ض��رر
بأصحاب الجامعات الخاصة.

العدواني :تسليم أراضي
المساجد للمتبرعين بإنشائها
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي
ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ق �ي��ام م��ؤس �س��ة
الرعاية السكنية بتسليم األراض��ي
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ب� �ن ��اء امل � �س� ��اج� ��د ف��ي
امل�ن��اط��ق ال �ج��دي��دة ل� ��وزارة األوق ��اف
وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة وأن ت �ق��وم
ال � � � � ��وزارة ب� �ت ��وزي ��ع األراض � � � ��ي ع�ل��ى
امل�ت�ب��رع�ين ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة اإلن �ش��اء
تحت إش��راف�ه��ا ورقابتها على تلك
املشاريع.
وقال ان ذلك يتماشى مع وجود
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ط �ل �ب��ات امل��واط �ن�ي�ن
امل �ت �ب��رع�ي�ن ل �ب �ن��اء امل �س��اج��د ح�س��ب
ب�ي��ان��ات الئ�ح��ة امل�ت�ب��رع�ين وح��رص��ا
على االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه التبرعات

عبدالله العدواني

واإلس � � � ��راع ف ��ي ب� �ن ��اء امل �س ��اج ��د ف��ي
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تضمن  35بندا اشتملت على  12تقريرا للجنة حماية المال العام

تعرفة الكهرباء وتعديل الالئحة الداخلية
للمجلس على جدول أعمال جلسة الثالثاء
تضمن جدول أعمال جلسة بعد غد
الثالثاء  35بندا تناولت تقارير اللجان
البرملانية عن االقتراحات بقوانني منها
مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة
وح��دت��ي ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء وال��ت��ع��دي�لات
املقدمة عليه وتقرير التشريعية حول
تعديل الالئحة الداخلية ملجلس األمة
و 3طلبات مناقشة بشأن ال��ت��ج��اوزات
وامل���خ���ال���ف���ات ف���ي ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات األخ���ي���رة
في اإلدارة العامة للجمارك واالقتراح
ب������ق������رار م�����ق�����دم م������ن ب����ع����ض األع�����ض�����اء
بتشكيل لجنة تحقيق ف��ي املخالفات
وال��ت��ج��اوزات ف��ي امل��ش��روع��ات والعقود
واألوام������ر ال��ت��غ��ي��ي��ري��ة وامل��ش��اري��ع التي
عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات
املخالفة في مؤسسة البترول الوطنية
والشركات التابعة لها .وإلى تفاصيل
الجدول.
البند االول:
ال������ت������ص������دي������ق ع������ل������ى امل����ض����ب����ط����ت��ي�ن
التاليتني:
• (/1350أ) بتاريخ 2016/4/12م
• (/1350ب) بتاريخ 2016/4/13م
البند الثاني:
كشف األوراق والرسائل الواردة.
البندالثالث:
األسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في
كشف األسئلة املتوقع أن يأتيها الدور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع:
اإلح���������االت (ح���س���ب���م���ا ه����و وارد ف��ي
الكشوف املرفقة)
البند الخامس:
ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال������ث������ال������ث وال������ع������ش������رون
التكميلي للتقرير الحادي والعشرين
للجنة ال���ش���ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
ع��ن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ف��ي ش��أن تحديد
تعرفة وحدتي الكهرباء وامل��اء (والذي
أق���ر ف��ى امل���داول���ة األول�����ى) وال��ت��ع��دي�لات
املقدمة عليه.
البند السادس:
التقرير األول للجنة حماية األموال
العامة عما أورده ديوان املحاسبة من
مالحظات ومخالفات بعقود األنظمة
اآللية للمعلومات و التي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
البند السابع:
تقارير اللجان عن املراسيم بقوانني
وامل���ش���روع���ات ب���ق���وان�ي�ن واالق���ت���راح���ات
بقوانني:

التقرير الخامس واألربعون للجنة
ال���ش���ؤون ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة عن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل��ى امل��ادة ( )180من القانون رق��م ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال���ت���ق���ري���ر ال���ث���ال���ث ل��ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
ال��ص��ح��ي��ة واإلج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل عن
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )49لسنة  1996م في شأن
رعاية املعاقني.
ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث ل��ل��ج��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات
وال�����ح�����س�����اب ال����خ����ت����ام����ي ع�����ن م����ش����روع
ال����ق����ان����ون ب���ت���ع���دي���ل امل���������ادة (  )16م��ن
ال���ق���ان���ون رق����م (  )106ل��س��ن��ة  2013في
ش���أن م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال وت��م��وي��ل
اإلرهاب.
البند الثامن:
اق������ت������راح ب������ق������رار م�����ق�����دم م������ن ب��ع��ض
األع������ض������اء ب���ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ن���ة ت��ح��ق��ي��ق
ل����ل����وق����وف ع���ل���ى أس�����ب�����اب ال����ت����ج����اوزات
واملخالفات في التعيينات األخيرة في
اإلدارة العامة للجمارك.
(ف�����ي ج��ل��س��ة 2016/3/15م ط��ل��ب��ت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي���ر امل��ال��ي��ة ووزي���ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها).
اق������ت������راح ب������ق������رار م�����ق�����دم م������ن ب��ع��ض
األع���ض���اء ب��ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة ت��ح��ق��ي��ق في
املخالفات والتجاوزات في املشروعات
والعقود واألوامر التغييرية واملشاريع
ال���ت���ي ع��ل��ي��ه��ا ش���ب���ه���ات م���ال���ي���ة وك���ذل���ك
الترقيات املخالفة في مؤسسة البترول
الوطنية والشركات التابعة لها (عدد
أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر).
(ف�����ي ج��ل��س��ة 2016/3/15م ط��ل��ب��ت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي���ر امل��ال��ي��ة ووزي���ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها).
البند التاسع:
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ادس ل��ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
امل����ال����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ع�����ن ت���ق���اري���ر
املتابعة للخطة السنوية 2015/2014م
 ،ت��ط��ب��ي��ق��ا ل���ن���ص امل�������ادة ال���ع���اش���رة م��ن
ال��ق��ان��ون رق��م ( )60لسنة 1986م بشأن
ال��ت��خ��ط��ي��ط االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي
واملادة التاسعة من القانون رقم ()119
لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية
2015/2014م.
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���اب���ع ل��ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
املالية واالقتصادية عن تقرير دي��وان
امل���ح���اس���ب���ة ال�����خ�����اص ب��ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة
وف��اع��ل��ي��ة ال��ن��ظ��م ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة للهيئة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة سابقة

العامة للصناعة – الجزء الثاني (نظم
الرقابة الداخلية).
ال�����ت�����ق�����ري�����ر األول ل����ل����ج����ن����ة ح����ق����وق
اإلنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات
اإلصالحية.
العود للبند السابع :تقارير اللجان
ع����ن امل���راس���ي���م ب���ق���وان�ي�ن وامل���ش���روع���ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال���ث���ق���اف���ة واإلرش���������اد وامل��������درج ب��ص��ف��ة
االس����ت����ع����ج����ال ف�����ي ش�������أن االق����ت����راح��ي�ن
ب����ق����ان����ون��ي�ن ب����ت����ع����دي����ل ب����ع����ض أح����ك����ام
القانون رق���م( )4لسنة 2012م في شأن
جامعة جابر األحمد.
(في جلسة  2015/6/17قرر املجلس
إعادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه
ب�����دوره ف���ي ج����دول األع���م���ال ح��ت��ى دور
االنعقاد املقبل).
ال��ت��ق��ري��ر ال���راب���ع وال��ث��م��ان��ون للجنة
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ع���ن االق����ت����راح ب��ق��ان��ون
ب���ش���أن م���ن���ع ال���ت���ع���ام���ل ال���ت���ج���اري وق���ت
صالة الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال��ت��ق��ري��ر ال���ح���ادي ع��ش��ر للجنة
ال���ش���ؤون ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة عن
االقتراح
بقانون بشأن التشجيع على حفظ
القرآن الكريم.
 - 2االق�������ت�������راح ب����ق����ان����ون ف�����ي ش����أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم.
ال���ت���ق���ري���ر ال���ث���ان���ي ل��ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
 - 1االق��ت��راح�ين ب��ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
إن���ش���اء مستشفى ح��ك��وم��ي بمحافظة
مبارك
الكبير.
 - 2االقتراح بقانون في شأن إنشاء
مستشفى حكومي بمحافظة األحمدي.

 - 3االقتراح بقانون في شأن إنشاء
م��س��ت��ش��ف��ى ح���ك���وم���ي ب���م���دي���ن���ة ص��ب��اح
األحمد.
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون
امل����ال����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة ع�����ن م���ش���روع
القانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ
من املال االحتياطي العام.
ال����ت����ق����ري����ر ال����ث����ال����ث ل���ل���ج���ن���ة ش�����ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االقتراح بقانون في شأن حقوق
امللكية الفكرية املجاورة وإدارة
الحقوق الجماعية.
 - 2مشروع القانون في شأن حقوق
املؤلف و الحقوق املجاورة.
البند العاشر:
طلبات املناقشة وكتب الحكومة.
أ -ط��ل��ب م��ن��اق��ش��ة م���ق���دم م���ن بعض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال���ت���ي اع���ت���م���ده���ا ال���س���ي���د ن���ائ���ب رئ��ي��س
م���ج���ل���س ال��������������وزراء ووزي�����������ر ال����ت����ج����ارة
وال��ص��ن��اع��ة ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ع��اص��رت
االس�����ت�����ج�����واب امل�����ق�����دم م�����ن ال����ن����ائ����ب د.
عبدالله محمد الطريجي الستيضاح
س��ي��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ش��أن��ه وت��ب��ادل
الرأي بصدده.
ب -ك�����ت�����اب ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س م��ج��ل��س
ال��������وزراء ووزي������ر ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة
م��رف��ق ب��ه تقرير ال���رد على التوصيات
ال��خ��اص��ة بجلسة االس��ت��ج��واب امل��وج��ه
من العضو د.عبدالله محمد الطريجي.
ج  -كتاب وزي��ر التجارة والصناعة
ب�����ش�����أن ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات وال�����ت�����رق�����ي�����ات أو
ال����ت����ن����ق��ل�ات خ����ل���ال ال�����ف�����ت�����رة ال���س���اب���ق���ة
م��ب��اش��رة ع��ل��ى اس��ت��ق��ال��ة ال��س��ي��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر التجارة
وال���ص���ن���اع���ة ال���س���اب���ق د .ع��ب��دامل��ح��س��ن
مدعج املدعج.
د -كتاب وزي��ر النفط ووزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
وال��ت��رق��ي��ات أو ال��ت��ن��ق�لات خ�ل�ال الفترة

السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�������وزراء ووزي����ر
التجارة والصناعة السابق.
ط����ل����ب م���ن���اق���ش���ة م�����ق�����دم م�����ن ب��ع��ض
األع����ض����اء ب���ش���أن ت��ط��اي��ر ال��ح��ص��ى في
ش����وارع ال��ك��وي��ت الس��ت��ي��ض��اح سياسة
ال���ح���ك���وم���ة ف����ي ش����أن����ة وت�����ب�����ادل ال�����رأي
بصدده.
(ل���ت���ح���دي���د م���وع���د ل���ن���ظ���ره وي��ق��ت��رح
مقدمو الطلب نظره يوم الثالثاء 4/26
 2016/وملدة ساعتني).
البند الحادي عشر:
تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:
ال����ت����ق����ري����ر ال�������ح�������ادي ع����ش����ر ل��ل��ج��ن��ة
حماية األم��وال العامة( بصفتها لجنة
ت��ح��ق��ي��ق) ع��ن إج������راءات م��ن��ح وت��س��وي��ة
القرض الروسي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية
األم�����������وال ال����ع����ام����ة ( ب���ص���ف���ت���ه���ا ل��ج��ن��ة
ت��ح��ق��ي��ق) ع���ن امل��خ��ال��ف��ات ال���ت���ي ش��اب��ت
تصميم وتنفيذ استاد جابر.
التقرير الثالث عشر للجنة حماية
األم�����������وال ال����ع����ام����ة ( ب���ص���ف���ت���ه���ا ل��ج��ن��ة
ت��ح��ق��ي��ق) ع���ن امل��خ��ال��ف��ات ال���ت���ي ش��اب��ت
مشروع وزارة الدفاع في شراء طائرتي
شحن (ط��ائ��رات النقل االستراتيجي)
بما قيمته  450مليون دوالر.
التقرير ال��راب��ع عشر للجنة حماية
األم�����������وال ال����ع����ام����ة ( ب���ص���ف���ت���ه���ا ل��ج��ن��ة
ت���ح���ق���ي���ق) ع�����ن ط����ل����ب����ات ال�����ت�����ن�����ازل ع��ن
االس����ت����راح����ات وف�����ق ق���������رارات امل��ج��ل��س
البلدي.
البند الثاني عشر:
تقارير لجنة حماية األموال العامة:
ال����ت����ق����ري����ر ال����ث����ال����ث ل���ل���ج���ن���ة ح���م���اي���ة
األموال العامة عن الدراسة التي أعدها
ديوان املحاسبة عن عقد إيجار قسيمة
إلن���ش���اء م��ج��م��ع ل��ل��ح��رف وال��ص��ن��اع��ات
الصغيرة (منطقة العارضية).

التقرير الرابع للجنة حماية األموال
ال��ع��ام��ة ب��ش��أن امل�لاح��ظ��ة (خ��ام��س��ا بند
 )1م����ن م�ل�اح���ظ���ات دي�������وان امل��ح��اس��ب��ة
على الحساب الختامي للهيئة العامة
ل����ش����ؤون ال�����زراع�����ة وال�����ث�����روة ال��س��م��ك��ي��ة
للسنة املالية .2008/2007
ال���ت���ق���ري���ر ال���خ���ام���س ل��ل��ج��ن��ة ح��م��اي��ة
األم�������وال ال���ع���ام���ة ح����ول ال����دراس����ة ال��ت��ي
أع��ده��ا دي����وان امل��ح��اس��ب��ة ب��ش��أن أم�لاك
ال���دول���ة ال��ع��ق��اري��ة واألوام�����ر التغييرية
وال������ت������س������وي������ات ال��������ودي��������ة ب����ال����ج����ه����ات
الحكومية.
ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ادس ل��ل��ج��ن��ة ح��م��اي��ة
األموال العامة عن:
 - 1م�ل�اح���ظ���ات دي��������وان امل��ح��اس��ب��ة
املتعلقة بشركة ناقالت النفط الكويتية
عن
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة  2005/2004وال��ت��ي
ت����ك����رر ت��س��ج��ي��ل��ه��ا ف����ي ال���س���ن���ة امل���ال���ي���ة
.2006/2005
 - 2م�ل�اح���ظ���ات دي��������وان امل��ح��اس��ب��ة
ع��ن شركة البترول الوطنية الكويتية
والتي
سجلها ال��دي��وان بتقريره السنوي
عن السنة املالية .2005/2004
ال���ت���ق���ري���ر ال����س����اب����ع ل���ل���ج���ن���ة ح��م��اي��ة
األموال العامة بشأن مالحظات ديوان
امل���ح���اس���ب���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ح��س��اب
ال���خ���ت���ام���ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ت���دري���ب ع���ن ع����دم ق��ي��ام
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ف���رض وت��ح��ص��ي��ل ال���غ���رام���ات
املستحقة على بعض معاهد التدريب
األهلية.
ال����ت����ق����ري����ر ال����ث����ام����ن ل���ل���ج���ن���ة ح���م���اي���ة
األم����������وال ال����ع����ام����ة ع����ن ت����ط����ور أوض������اع
األموال املستثمرة عن الفترات املنتهية
ف��ي  30يونيو 2010م حتى  30يونيو
 2015م ف����ي ض�����وء امل��ل�اح����ظ����ات ال��ت��ي
أوردها ديوان املحاسبة بتقاريره.
ال���ت���ق���ري���ر ال����ت����اس����ع ل���ل���ج���ن���ة ح��م��اي��ة
األم��وال العامة عن ملفات قضايا املال
العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة
م��ن وزارة ال��ع��دل ع��ن ال��س��ن��وات 2013م
-2014م -2015م.
ال���ت���ق���ري���ر ال����ع����اش����ر ل���ل���ج���ن���ة ح��م��اي��ة
األم���������وال ال���ع���ام���ة ح������ول ال���ع���ق���د امل���ب���رم
ب�ي�ن ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت وش���رك���ة شل
العاملية.
البند ال��ث��ال��ث ع��ش��ر :م��ا يستجد من
األعمال.
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تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الملف وتقسيمها إلى قانون رياضي إعالمي

خارطة طريق لرفع إيقاف النشاط الرياضي
أمام المجلس الثالثاء
أدرج� ��ت ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
بعد غ��د ال�ث�لاث��اء م��ذك��رة وزي��ر اإلع�لام
وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
سلمان الحمود بشأن اإلج��راءات التي
ت �م��ت ب �ن��اء ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات امل�ق��دم��ة
م��ن ال �ن ��واب ب �ش��أن ال��وض��ع ال��ري��اض��ي
وإي � �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال � �ك ��روي ف ��ي دول ��ة
الكويت وجاءت تفاصيلها كالتالي:
 - 1ب � �ع� ��د ص � � � ��دور ق � � � ��رار ال �ل �ج �ن��ة
األومل � �ب � �ي� ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة امل� �ج� �ح ��ف ب �ح��ق
ال ��ري ��اض ��ة وال ��ري ��اض� �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
بتاريخ  2015/10/27بتعليق النشاط
الخارجي للرياضة الكويتية بدعوى
وج � � � ��ود ت � � �ع � ��ارض ف � ��ي ب � �ع ��ض م � ��واد
القوانني الرياضية الكويتية وبعض
مبادئ امليثاق األوملبي.
 - 2ق ��ام ��ت ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة م �خ �ت �ص��ة ل� ��دراس� ��ة
وم �ت��اب �ع��ة م �ل��ف ال �ت �ه��دي��دات ب��إي �ق��اف
ال �ن �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي م��ؤل �ف��ة م ��ن ع��دد
م ��ن امل�خ�ت�ص�ين ف ��ي ال �ش ��أن ال�ق��ان��ون��ي
والرياضي والفني واالعالمي حيث تم
تقسيم تلك اللجنة الى ثالثة مسارات
قانوني ورياضي واعالمي لكل مسار
دوره ال ��ذي ي �ه��دف ال ��ى ال �ح �ف��اظ على
استقاللية الحركة الرياضية في دولة
الكويت وحمايتها من أي تدخل غير
مقبول.
أوال -املسار القانوني:
ي �ت��أل��ف م ��ن ع � ��دد م ��ن ال �ق��ان��ون �ي�ين
املختصني بالقانون الرياضي وذوي
الصلة بالقضايا الرياضية والحركة
االوملبية حيث تم االستعانة بعدد من
ال�خ�ب��راء م��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت وخ��ارج�ه��ا
ب��اإلض��اف��ة ال��ى اخ��ذ رأي ادارة الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا وال ��دع ��اوى
التي يتم رفعها امام املحاكم املختصة
كما ي�ه��دف ه��ذا امل�س��ار ال��ى النظر في
ال� �ق ��وان�ي�ن وال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال��ري��اض �ي��ة
ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت وال�ع�م��ل على وضع
رؤي��ة لتطويرها للنهوض باملنظومة
ال��ري��اض�ي��ة وم ��ن ب�ين االج� � ��راءات التي
ت��م ات�خ��اذه��ا واع�ت�م��اده��ا م��ن قبل هذا
املسار ما يلي:
 - 1ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق م� �ش� �ت ��رك ب�ين
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وادارة ال �ف �ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع ووزارة ال� �ع ��دل وال�ه�ي�ئ��ة
العامة للرياضة وفق توصية مجلس
االمة حيث تم ارسال مخاطبات مرقمة
( 22897و  22898و  )22899ب�ت��اري��خ
 2015/10/26بشأن ترشيح ممثل عن
ك��ل وزارة م��ن ال ��وزارات ال�ث�لاث سالفة
الذكر.
 - 2ات� � �خ � ��اذ االج � � � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة
للتنسيق م��ع ادارة ال�ف�ت��وى التشريع
ب� �ش ��أن ال �ت �ع��اق��د م ��ع م �ك �ت��ب م �ح��ام��اة
خ��ارج��ي ح�ي��ث ت��م ال�ت�ع��اق��د م��ع مكتب

ب�ي�ك��ر م��اك �ن��زي وت �م��ت م�خ��اط�ب��ة ادارة
الفتوى والتشريع بالكتاب رقم 26208
ال�ص��ادرة بتاريخ  2015/12/20بشأن
التعاقد مع املكتب املذكور.
 - 3ات� � �خ � ��اذ االج � � � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة
بشأن طلب اقامة دع��وى ام��ام القضاء
الخارجي إللغاء قرار اللجنة االوملبية
ال��دول�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
ب��إي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي دول��ة
الكويت والتعويض عنهما وذل��ك من
خالل مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع
بكتاب رقم  23274بتاريخ .2015/11/1
 - 4ات� �خ ��اذ االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
بشأن دعوى تعويض داخلية.
 - 5ق� �ي ��ام ع � ��دد م� ��ن ال��ري��اض �ي�ي�ن
واالن � � ��دي � � ��ة واالت � � � �ح� � � ��ادات ب �ت �ح��ري��ك
دع� � � � � ��اوى خ � ��ارج � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى ال �ل �ج �ن��ة
االوملبية الدولية واالتحادات الدولية
حيث بلغ ع��دد ال��دع��اوى امل��رف��وع��ة 7
دعاوى.
 - 6ت ��م ال� �ب ��دء ف ��ي إع � � ��داد ت �ص��ور
شامل لتنظيم الرياضة الكويتية من
الناحية املالية واالدارية والتشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة حيث ت��م تكليف خبراء
في التشريعات الرياضية من داخل
الكويت وخارجها إع��داد رؤية أولية
لتطوير املنظومة الرياضية.
 - 7تم تشكيل لجان تفتيش على
األن� ��دي� ��ة واالت � � �ح� � ��ادات مل ��راج� �ع ��ة ك��ل
ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة وف��ق اختصاصات
ال�ه�ي�ئ��ة وال �ت ��ي ت�م�خ�ض��ت ن�ت��ائ�ج�ه��ا
عن وجود مخالفات مالية تستدعي
اح��ال �ت �ه��ا ل �ل �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ت�ح�ق��ق
شبهة جنائية ل��دى االن��دي��ة التالية:
خ � �ي � �ط� ��ان وال � � �ج � � �ه� � ��راء وال� � �ي � ��رم � ��وك
والقادسية وذلك فيما يتعلق بالعهد
واألح �ك��ام ال �ص��ادرة ل�ص��ال��ح االن��دي��ة
في االحتراف الجزئي.
ثانيا  -املسار الرياضي الفني:
ي � �ه� ��دف ه � � ��ذا امل� � �س � ��ار ال � � ��ى ال �ن �ظ��ر
ف ��ي اوض� � ��اع ال ��ري ��اض ��ة وال��ري��اض �ي�ي�ن
عموما والعمل على تطوير منظومة
الرياضة في دولة الكويت بما يتواكب
ال�ت�ط��ورات العاملية وتنظيم االوض��اع
داخل الهيئات الرياضية والعمل على
حل املشاكل التي تواجهها:
 - 1دعم االتحادات واالندية التي ما
زالت تمارس النشاط الداخلي.
 - 2وق � ��ف ال� ��دع� ��م ع� ��ن االت� � �ح � ��ادات
واالن � ��دي � ��ة ال� �ت ��ي ال ت � �م ��ارس ال �ن �ش��اط
الداخلي.
 - 3دراس��ة انشاء اندية متخصصة
لاللعاب التالية عوضا عن االتحادات
(التنس  -االسكواش  -الجمباز.
 - 4اتخاذ القرار بعدم تقديم الهيئة
اي دع��م بجميع ان��واع��ه ف��ي البطوالت
الخارجية إال من يمثل الكويت رسميا

الكويت لم ولن
تمنع أي رياضي
من المشاركة
وملتزمون بمعايير
حقوق اإلنسان
الدولية
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود

تحت علم الدولة.
ثالثا  -املسار االعالمي:
ي � �ه� ��دف ه � � ��ذا امل� � �س � ��ار ال � � ��ى اع � � ��داد
استراتيجية اعالمية متكاملة داخليا
وخارجيا للبدء في حملة منظمة من
خ�لال خطاب م�ت��وازن موجه يتضمن
الرسائل التالية:
 ح��رص ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للرياضةع �ل��ى ات �خ ��اذ ك ��ل االج� � � ��راءات وال�س�ب��ل
ل �ض �م��ان اي� �ق ��اف ال �ن �ش ��اط ال��ري��اض��ي
بالدولة إال أن كل املحاوالت قد باءت
بالفشل.
 ضمان استمرار النشاط الرياضياملحلي م��ن خ�لال ال��دع��م غير املحدود
لألندية.
 التأكيد على استقاللية الحركةاالومل�ب�ي��ة وان ال�ق��وان�ين ذات الصلة ال
تعارض مع امليثاق االوملبي واالنظمة
االساسية لالتحادات الدولية.
 البيان ال��واض��ح بتقاعس اللجنةاالومل �ب �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ع ��ن ال ��دف ��اع ع��ن
النشاط الرياضي والتواطؤ في نفس
ال��وق��ت م��ع ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
لتعزيز مبدأ تعارض القوانني املحلية
امليثاق االوملبي.
التحرك الخارجي
ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال �ت��واص��ل ب��ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وال � ��دول االج�ن�ب�ي��ة
االخ� ��رى إلث �ب��ات ص�ح��ة م��وق�ف�ه��ا ام��ام
ظلم وتعنت اللجنة االوملبية الدولية
وإظهار تحيز موقف اللجنة االوملبية
ال��دول �ي��ة ل �ط��رف دون آخ ��ر وذل � ��ك من
خ�ل�ال ارس � ��ال ت �ق��ري��ر ب��وض��ع ال�ح��رك��ة
الرياضية في دول��ة الكويت لعدد من
وزراء ال ��دول العربية الشقيقة وج��ار
ارس� � ��ال ن �ف��س ال �ت �ق��ري��ر ل �ب��اق��ي وزراء
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة االخ� � ��رى ال� ��ى ج��ان��ب
اع � �ض� ��اء امل� �ك� �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل�ل�ج�ن��ة
االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة واع �ض ��اء امل�ج�ل��س
االوملبي اآلسيوي.

وم � ��ؤخ � ��را ب� � � ��ادرت االم � � ��م امل �ت �ح��دة
م�م�ث�ل��ة ف��ي ن��ائ��ب االم �ي�ن ال �ع��ام ل�لام��م
امل � � �ت � � �ح� � ��دة وم � � �س � � �ت � � �ش� � ��اره ال� � �خ � ��اص
بالرياضة م��ن اج��ل التنمية وال�س�لام
وي �ل �ف ��رد ل �ي �م �ك��ي ب ��ال �ت ��واص ��ل ب��دول��ة
الكويت إلع�م��ال الوساطة ب�ين ك��ل من
الحكومة الكويتية واللجنة االوملبية
ال��دول �ي��ة وذل ��ك للعمل ع�ل��ى ال��وص��ول
الي تسوية من شأنها رفع االيقاف عن
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي دول ��ة الكويت
وعليه تمت االجراءات التالية:
 تم عقد لقاءات بني كل من مبعوثاالمم املتحدة وكل من سمو ولي العهد
ورئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال �ن��ائ��ب
االول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
الخارجية ووزير االعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب ورئيس مجلس األمة
واملدير العام للهيئة العامة للرياضة.
ح �ي ��ث ت� ��م ش � ��رح االم� � ��ر وت��وض �ي��ح
الصورة له من خ�لال ذك��ر ان القوانني
ال�ت��ي تنظم ال�ح��رك��ة الرياضية بدولة
ال� �ك ��وي ��ت ال ت � �ع� ��ارض ال �ب �ت ��ة امل �ي �ث��اق
االوملبي والنظم االساسية لالتحادات
الرياضية الدولية كما تم التأكيد ان
دول��ة الكويت ال تقبل ان تعامل بأقل
م��ن م�ث�ي�لات�ه��ا م��ن ال� ��دول خ��اص��ة وان
ال�ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة امل�ع�م��ول ب�ه��ا في
دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ش��اب �ه��ة ب ��ل م�م��اث�ل��ة
ل �ن �ظ �ي��رت �ه��ا ف � ��ي ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن ال� � ��دول
ال �ع��رب �ي��ة واالوروب � �ي� ��ة إال ان ��ه ل ��م يتم
اتخاذ اي اجراء يذكر بشأنها من قبل
اللجنة االوملبية الدولية.
ومبادرة من الحكومة الكويتية من
اجل التوصل الى اتفاق مرض لجميع
االط��راف فقد وافقت على تلبية دعوة
االم � ��م امل �ت �ح��دة ل �ع �ق��د اج �ت �م��اع ب�م�ق��ر
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ي ��وم  22ي�ن��اي��ر 2016
بني وف��د الحكومة الكويتية واللجنة
االوملبية الدولية من اجل فتح قنوات
ات� �ص ��ال اي �ج��اب �ي��ة وم �ح ��اول ��ة ت�ق��ري��ب
وجهات النظر بني جميع االطراف.

حيث سافر وفد الحكومة الكويتية
يوم  20يناير  2016متجها الى جنيف
 سويسرا وت��م عقد االجتماع في 22ي�ن��اي��ر  2016ب�ح�ض��ور وف ��دي ك��ل من
الحكومة الكويتية واللجنة االوملبية
الدولية تحت وساطة ويلفرد ليمكي
ن ��ائ ��ب االم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل�ل�ام ��م امل �ت �ح��دة
وم �س �ت �ش��اره ال �خ��اص ب��ال��ري��اض��ة من
اج ��ل ال�ت�ن�م�ي��ة وال �س�ل�ام ح�ي��ث اث�م��رت
النقاشات التي جرت خالل االجتماع
ال �ت �ش��اوري ال ��ى ط ��رح خ��ارط��ة ط��ري��ق
م �ق �ت��رح��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولية تنص على ما يلي:
 - 1ب � � �ش� � ��أن امل � �ج � �ل � ��س االومل � � �ب� � ��ي
اآلسيوي:
ح �ي��ث اق �ت��رح��ت ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولية االجتماع بالحكومة الكويتية
واملجلس االومل�ب��ي اآلس�ي��وي م��ن اجل
التفاوض بشأن عقد اتفاق جديد حول
اس�ت�م��راري��ة اس�ت�ض��اف��ة دول ��ة الكويت
للمجلس االوملبي اآلسيوي او تقديم
اط��ار زمني مقبول للسماح للمجلس
االومل�ب��ي اآلس�ي��وي وموظفيه مغادرة
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت م ��ع ات� �خ ��اذ ال �ت��داب �ي��ر
الالزمة لضمان حماية حقوق موظفي
املجلس االومل�ب��ي اآلس�ي��وي واالنتقال
السلس لهم.
 - 2ب �ش��أن اإلي �ق��اف امل �ف��روض على
اللجنة االوملبية الكويتية والدعاوى
القضائية املرفوعة:
ح �ي��ث اق �ت��رح��ت ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولية ضمن خارطة الطريق ما يلي:
 ان تقوم اللجنة االوملبية الدوليةب�ت�ه�ي�ئ��ة االج � � ��واء ل��رف��ع االي� �ق ��اف ع��ن
اللجنة االوملبية الكويتية.
 ان تقوم اللجنة االوملبية الدوليةب��ال �ت �ن �س��ق م� ��ع االت � � �ح � ��ادات ال��دول �ي��ة
املعنية وتوصيهم ايضا برفع االيقاف
ع��ن االت �ح��ادات ال��ورط�ن�ي��ة املعنية في
دولة الكويت.
 -ان ت � �ق ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة

ب��ات �خ��اذ ال �خ �ط��وات ال�ل�ازم ��ة ل�ض�م��ان
س �ح��ب ج �م �ي��ع ال� ��دع� ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة
امل��رف��وع��ة م��ن قبل الحكومة الكويتية
امام املحاكم املحلية في دولة الكويت
ض��د اللجنة االوملبية الكويتية و/أو
اعضائها و/أو االت�ح��ادات الرياضية
الوطنية كما تقوم الحكومة الكويتية
بتشجيع جميع الهيئات واالفراد على
س�ح��ب ال��دع��اوى ال�ت��ي ق��ام��وا برفعها
ام� � ��ام م �ح �ك �م��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ال��ري��اض �ي��ة
(الكاس) ضد اللجنة االوملبية الدولية
او الهيئات الرياضية االخرى.
ح�ي��ث ينبغي ب��ذل اق�ص��ى الجهود
م � ��ن اج� � ��ل االس � �ت � �ع � ��داد ل �ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك
الخطوات فورا بحلول يوم  25فبراير
.2016
 ان حماية الرياضيني الكويتينيواالل � �ت� ��زام ب�م�ع��اي�ي��ر ح �ق��وق االن �س��ان
ال��دول�ي��ة تعتبر م��ن االم ��ور االساسية
ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي ��ة ال��دول �ي��ة
وال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ويضمنها كال
الطرفني .كما ان دولة الكويت لم تمنع
ولن تمنع اي رياضي من املشاركة.
 - 3ب � �ش ��أن ال � �ق� ��وان �ي�ن ال ��ري ��اض �ي ��ة
الكويتية:
أ -ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق��ان��ون  117ل�س�ن��ة
:2014
املادة :4
 ال ي�ت��م اج� ��راء أي ت �ع��دي�لات علىهذه املادة.
املادة :5
 يتم التوصل التفاق بني الحكومةال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة واالن� � ��دي� � ��ة واالت � � �ح� � ��ادات
ال��ري��اض �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ش��أن ال �ن �ظ��ام
االس� � ��اس� � ��ي ال � � � ��ذي ي � �ح � ��دد ال� �ن� �ص ��اب
ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ل�ل�اج� �ت� �م ��اع ��ات وص �ح ��ة
انعقادها.
 ت�ع��دي��ل امل�ص�ط�ل��ح «ال�ت�ح�ق��ق م��ن»الى مراقبة.
املادة :12
 اعادة صياغة كلمات املادة بحيثال ت�ق��وم الحكومة الكويتية بالدعوة
ال��ى عقد اج�ت�م��اع وان�م��ا ي�ك��ون لديها
ف �ق��ط ام �ك��ان �ي��ة اق � �ت ��راح ع �ق��د ج�م�ع�ي��ة
عمومية طارئة او االعالن عنها.
املادة :3
 يتم توضيح املادة. وق ��ف االن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة وح��لالهيئات ال��ري��اض�ي��ة :ف��ي ح��ال تطبيق
ج �م �ي��ع امل� � ��واد امل� ��ذك� ��ورة وف� ��ق م ��ا هو
م �ت �ف��ق ع �ل �ي��ه ف �ل�ا داع� � ��ي ح �ي �ن �ئ��ذ ال��ى
تغيير املادة .35
ب  -بالنسبة للقانون رقم  25لسنة
.2015

التتمة ص09

aldostoor

األحد  17رجب  24 . 1437أبريل 2016

جدول األعمال

09

على اللجنة األولمبية مخاطبة االتحادات الدولية لرفع اإليقاف وجميع اآلثار المترتبة عليه

الحكومة تؤكد عدم تعارض القوانين
الرياضية المحلية ومواد الميثاق األولمبي
تتمة المنشور ص08
املادة :36
 يتم التوصل التفاق بني الحكومةال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة واالن� � ��دي� � ��ة واالت � � �ح� � ��ادات
الرياضية الكويتية واللجنة االوملبية
الكويتية بشأن النظام االساسي الذي
يحدد النصاب القانون لالجتماعات
وصحة انعقادها.
املادة :28
ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة بتقديم
اثبات مكتوب الى اللجنة الدولية بأن
امل��ادة  28م��ن ال�ق��ان��ون  25لسنة 2015
لن تحرم اي فرد من تقديم استئناف
ق��ان��ون��ي ام� ��ام اي ه�ي�ئ��ة ت�ح�ك�ي��م بما
ف��ي ذل��ك محكمة التحكيم الرياضية
(الكاس).
ض�م��ان ت�ق��دي��م م�ق�ت��رح ب�ق��ان��ون ال��ى
البرملان الكويتي ينص على دمج كل
من الهيئات القضائية وخاصة هيئة
التحكيم الرياضية الوطنية واملحكمة
االبتدائية بالكويت في املستقبل.
للحكومة الكويتية الحق في وضع
ال� �ش ��روط امل� �ح ��ددة ل �ت �ق��دي��م االع ��ان ��ات
املالية واالم��وال العامة ال��ى املنظمات
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ف � ��ي اط � � � ��ار ال� �س� �ي ��اس ��ات
واألول � � ��وي � � ��ات ال � �ت ��ي ت� �ح ��دده ��ا دول� ��ة
الكويت.
 ن� ��ص امل� �ق� �ت ��رح ع� �ل ��ى ان ت�ت�ع�ه��دال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��دع�م�ه��ا ال�ك��ام��ل
لتطبيق ق��وان�ين م�ك��اف�ح��ة املنشطات
ال�خ��اص��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
وال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة ملكافحة املنشطات
(.)WADA
 واخيرا نص املقترح على ان يقرك�لا الطرفني ب��أن للسلطات الكويتية
امل �خ �ت �ص��ة ال �ح��ق ف ��ي اص� � ��دار ق��وان�ين
رياضية جديدة وفي تعديل قوانينها
ال��ري��اض�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ذات ال�ص�ل��ة وف��ي
اص ��دار ل��وائ��ح تنظيمية ف��ي اي وق��ت
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ب �ش��رط اح �ت��رام م�ب��ادئ
امل �ي �ث��اق األومل� �ب ��ي وان ي �ت��م اج � ��راء كل
ذلك بالتنسيق والتشاور مع الهيئات
الرياضية الكويتية كما ينبغي تعزيز
التفاهم وال�ح��وار املشترك بني جميع
االطراف وذلك لتجنب اي سوء فهم او
اوضاع مؤسفة محتملة.
رفضت الحكومة الكويتية التوقيع
ع�ل��ى ن��ص خ��ارط��ة ال �ط��ري��ق امل�ق�ت��رح��ة
م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة ال��دول �ي��ة
وم ��ن ث��م خ��اط�ب��ت االم�ي�ن ال �ع��ام لالمم
املتحدة بموجب كتاب رقم  975مؤرخ
 14فبراير  2016اوض�ح��ت فيه وجهة
ن �ظ ��ره ��ا ح � ��ول ب �ع ��ض ال� �ن� �ق ��اط ال �ت��ي
تضمنتها خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق املقترحة
من قبل اللجنة االوملبية الدولية وذلك
على النحو التالي:

أوال :ان ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي اوض ��ح
خالل االجتماع عدم تعارض القوانني
ال��ري��اض �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم� ��واد امل�ي�ث��اق
األوملبية.
ثانيا :ضرورة عدم تضمني خارطة
الطريق اي اشارة الى املجلس االوملبي
لعدم ارتباطه بموضوع قرار االيقاف
اذ ان ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
واملجلس االوملبي اآلسيوي تحكمها
اتفاقية مستقلة ينتهي اجلها انتهاء
طبيعيا في .2016/4/21
ث � ��ال � �ث � ��ا :ام� � � ��ا م� � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ب ��اق ��ي
ال �ع �ن ��اص ��ر ال� �ت ��ي ت �ض �م �ن �ت �ه��ا وث �ي �ق��ة
خارطة الطريق املقترحة فتم التأكيد
على ان النصوص القانونية ال��واردة
بالقوانني التي تنظم الشأن الرياضي
وال �ت��ي ت�م��ت االش ��ارة ل�ه��ا ف��ي م�س��ودة
خ � ��ارط � ��ة ال � �ط� ��ري� ��ق ل � ��م ت� �ك ��ن ب �غ ��رض
امل � �س� ��اس او ال� �ن� �ي ��ل م� ��ن اس �ت �ق�ل�ال �ي��ة
الحركة الرياضية الكويتية.
م� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق � ��دم � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة
الكويتية مقترحا بخارطة طريق تم
ارسالها طي الكتاب املرسل إلى االمني
ال �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة امل ��ذك ��ور سلفا
وكان ابرز بنودها ما يلي:
 - 1تقوم اللجنة األوملبية الدولية
باتخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة نحو رفع
االيقاف عن اللجنة األوملبية الكويتية
ب �م��ا ي�س�م��ح ب��امل �ش��ارك��ة ف ��ي اومل �ب �ي��اد
ري ��و دي ج�ي�ن�ي��ور  2016ت�ح��ت العلم
الكويتي.
 - 2تقوم اللجنة األوملبية الدولية
بمخاطبة االت�ح��ادات الدولية املعنية
لرفع االي�ق��اف وجميع االث��ار املترتبة
عليه على الهيئات الرياضية املعنية
في دولة الكويت.
 - 3ت�ق��وم الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
ب��اص��دار ل��وائ��ح تنظيمية /تنفيذية
ل �ت��وض �ي��ح االح � �ك� ��ام ال� �ت ��ي ت�ض�م�ن�ه��ا
املرسوم بالقانون رقم  117لسنة 2014
والقانون رقم  25لسنة  2015بما يتفق
مع البند رقم  6من هذه الخارطة.
 - 4ت�ق��وم الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
ب��ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ض�م��ان
س�ح��ب ال��دع��اوى القضائية امل��رف��وع��ة
م��ن ق�ب�ل�ه��ا ام� ��ام امل �ح��اك��م امل�ح�ل�ي��ة في
دول ��ة ال �ك��وي��ت ض��د ال�ل�ج�ن��ة األومل�ب�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � � �ح� � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� ��ال � �ق� ��رارات ذات
ال �ع�لاق��ة ب��اي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
ال �ك��وي �ت��ي ال� �خ ��ارج ��ي وح� �ت ��ى ت��اري��خ
املوافقة على هذه الخارطة.
 - 5ت�ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للرياضة
ب ��ال� �ط� �ل ��ب م � ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة
واالف� � ��راد ع �ل��ى س �ح��ب ال ��دع ��اوى ال�ت��ي
ق��ام��وا برفعها ام��ام محكمة التحكيم
الرياضية (كاس) ضد اللجنة األوملبية

دور هيئة
الشباب والرياضة
يقتصر على اإلعالن
عن دعوة الجمعية
العمومية لألندية

عبدالله املعيوف و د .عبدالله الطريجي خالل أحد اجتماعات لجنة الشباب والرياضة

الدولية او الهيئات الرياضية االخرى
وذل ��ك ف��ي امل�س��ائ��ل ال�ت��ي ت�م��ت اث��ارت�ه��ا
ف��ي االج�ت�م��اع فيما يتعلق ب��ال�ق��رارات
ذات العالقة بايقاف النشاط الرياضي
ال �ك��وي �ت��ي ال� �خ ��ارج ��ي وح� �ت ��ى ت��اري��خ
املوافقة على هذه الخارطة.
 - 6ي �ت �ف��ق ال �ط ��رف ��ان ع �ل��ى ض� ��رورة
ان ت� �ق ��وم ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
ب��االج �ت �م��اع م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
الكويتية من اج��ل تقديم االيضاحات
ع�ل��ى امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ت��م اث��ارت �ه��ا فيما
يتعلق ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 117
ل�س�ن��ة  2014وال �ق��ان��ون رق ��م  25لسنة
 2015واصدار اللوائح التنظيمية لهما
بما يحقق اآلتي:
امل��ادة  :4ال يتم اج��راء اي تعديالت
على هذه املادة.
امل ��ادة  :5تضع الهيئات الرياضية
نظمها االس��اس �ي��ة ب�م��ا ي��واف��ق اح�ك��ام
ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون وامل� � �ي� � �ث � ��اق االومل � �ب � ��ي
والنظم االساسية لالتحادات الدولية
الرياضية ولوائحها على ان تتضمن
ت� � �ح � ��دي � ��د م� � � � ��دة ع� � �ض � ��وي � ��ة م� �ج ��ال ��س
االدارة ل�ه��ذه الهيئات وط��ري�ق��ة اج��راء
االن�ت�خ��اب��ات لعضوية ه��ذه املجالس،
وي � �ج ��ب ان ت �ع �ت �م��د ه � ��ذه ال� �ن� �ظ ��م م��ن
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة غ �ي��ر ال �ع��ادي��ة
للهيئات الرياضية.
وي�س��رى ه��ذا الحكم عند اج ��راء اي
ت �ع��دي��ل ل �ل �ن �ظ��م االس ��اس� �ي ��ة ،وت �ت��ول��ى
الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر
التعديل امل��واف��ق ألح�ك��ام ه��ذا القانون
في الجريدة الرسمية ،كما يجب شهره
وفقا الحكام املادة السابقة.
ويكون اجتماع الجمعية العمومية
العادية صحيحا اذا حضره االغلبية
امل �ط �ل �ق��ة ل�ل�اع �ض ��اء ال ��ذي ��ن ي �ح��ق ل�ه��م
الحضور ف��اذا لم يكتمل هذا النصاب
في املوعد املحدد يؤجل االجتماع ملدة
ال ت�ج��اوز س��اع�ت�ين ،وي�ك��ون االجتماع
ب �ع ��ده ��ا ص �ح �ي �ح��ا ب �ح �ض ��ور ع � ��دد ال

ي�ق��ل ع��ن  26ع�ض��وا بالنسبة لالندية
امل �ت �خ �ص �ص��ة و 51ع� �ض ��وا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�ان ��دي ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة ،ف � � ��اذا ل� ��م ي�ك�ت�م��ل
العدد يؤجل االجتماع ملدة ال تتجاوز
اسبوعني ويجب على مجلس االدارة
خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام ان ي�ع�ل��ن ع��ن امل��وع��د
الجديد لالجتماع في صحيفة محلية
ي��وم�ي��ة مل��رة واح ��دة وي �ك��ون االج�ت�م��اع
صحيحا بحضور ذات االع��داد املشار
ال� �ي� �ه ��ا وت � �ص� ��در ال � � �ق� � ��رارات ب��أغ �ل �ب �ي��ة
االع �ض��اء ال�ح��اض��ري��ن ف ��اذا ل��م يكتمل
النصاب تطبيق احكام الفقرة االخيرة
من املادة  35من هذا القانون.
وت �ش �ك��ل ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ل �ج �ن��ة م �ح��اي��دة ل�ح�ض��ور
اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة
للتحقق من صحة انعقادها واجراءات
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ان ي � �ك ��ون م� ��ن ب�ين
اعضائها ممثل عن اللجنة االوملبية.
وع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة ت��زوي��د
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ب �ن �س �خ��ة م � ��ن م� �ح ��اض ��ر اج� �ت� �م ��اع ��ات
مجالس االدارة والجمعيات العمومية
خ�ل�ال خ�م�س��ة ع �ش��ر ي��وم��ا م ��ن ت��اري��خ
االنعقاد.
ت�ق��دي��م اي�ض��اح للنصاب القانوني
الج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
وصحة انعقادها.
ت �ق��دي��م اي� �ض ��اح ب � ��ان دور ال�ل�ج�ن��ة
املحايدة هو املراقبة.
امل��ادة :12ف��ي حالة مخالفة مجلس
ادارة ال � �ن� ��ادي اح � �ك ��ام ه � ��ذا ال �ق��ان��ون
او ال �ن �ظ��ام االس ��اس ��ي ل �ل �ن��ادي او اذا
اصبح عدد اعضائه ال يكفي النعقاده
صحيحا يجوز لثلث اعضاء مجلس
االدارة او  ٪ 5م��ن اع �ض��اء الجمعية
العمومية وبما ال يقل ع��ن  20عضوا
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لان��دي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة و100
ع �ض��و ل�ل�ان ��دي ��ة ال �ش��ام �ل��ة ط �ل��ب ع�ق��د
جمعية عمومية غير عادية التخاذ ما
ت��راه مناسبا ويكون انعقاد الجمعية

صحيحا بالنصاب امل�ن�ص��وص عليه
باملادة  5من هذا القانون.
ف � ��اذا ل ��م ي�س�ت�ج��ب م �ج �ل��س االدارة
لطلب دع��وة الجمعية العمومية غير
ال �ع��ادي��ة او ت �ع��ذر ان �ع �ق��اده او ل��م يقم
ب ��ازال ��ة امل �خ��ال �ف��ة وذل� ��ك خ�ل�ال ث�لاث�ين
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ال�ط�ل��ب ك ��ان ملجلس
ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة
دعوة الجمعية العمومية غير العادية
ل�لان�ع�ق��اد ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي اس �ب��اب ال��دع��وة
ومل �ج �ل��س ادارة ال �ه �ي �ئ��ة وق� ��ف ان� ��واع
ال��دع��م امل �ق��دم ل�ل�ن��ادي ح�ت��ى ي�ت��م ازال��ة
املخالفة.
ت �ق��دي��م اي� �ض ��اح ب � ��أن دور ال�ه�ي�ئ��ة
يقتصر ف��ي االع�ل�ان ع��ن ال��دع��وة لعقد
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
اعضاء الجمعية العمومية.
امل��ادة  :35على الهيئات الرياضية
ال �ق��ائ �م��ة وق� ��ت ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
تعديل نظمها االس��اس�ي��ة بما يوافق
اح �ك ��ام ��ه وي �ج ��ب ان ت �ت �ض �م��ن ال�ن�ظ��م
االس��اس �ي��ة ل�لان��دي��ة ع�ل��ى االخ ��ص ما
يلي:
 - 1عدد اعضاء مجلس االدارة بما
ال يقل عن  7اعضاء وال يزيد على 11
عضوا ويجب اال يقل عن سن املرشح
ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س االدارة ع��ن اح��دى
وعشرين سنة ميالدية وان يكون قد
مضى على عضويته ثالث سنوات.
 - 2رسوم العضوية بما ال يقل عن
 10دن��ان�ي��ر وال ي��زي��د ع�ل��ى  50دي�ن��ارا
ل�ل�ان ��دي ��ة ال �ش��ام �ل��ة وب� �م ��ا ال ي �ق��ل ع��ن
 50دي �ن��ارا وال ي��زي��د ع�ل��ى  200دي�ن��ار
لالندية املتخصصة.
 - 5رسوم االشتراكات السنوية بما
ال يقل عن  10دنانير وال يزيد على 30
دي�ن��ارا ل�لان��دي��ة الشاملة وب�م��ا ال يقل
عن  20دينارا وال يزيد على  100دينار
لالندية املتخصصة.
 - 8ان ي �ح �ض��ر ط ��ال ��ب ال �ع �ض��وي��ة
شخصيا لتسجيل عضويته ويجوز

ان يكون س��داد االش�ت��راك��ات السنوية
شخصيا او الكترونيا وعلى الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة ان ت�ت�ق��دم ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب والرياضة للتسجيل والشهر
وذل ��ك خ�ل�ال امل ��دة ووف �ق��ا ل�ل�اج ��راءات
وال �ش��روط ال �ت��ي ي �ص��در ب�ه��ا ق ��رار من
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ط �ب �ق��ا ل �ل �م��ادة  4ف � ��اذا ل��م
ت �ت �ق��دم ال �ه �ي �ئ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة ب�ط�ل�ب�ه��ا
وتستوف االوض��اع وال�ق��واع��د املقررة
ف��ي ال �ق��ان��ون خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة في
ق ��رار ال�ه�ي�ئ��ة امل �ش��ار ال �ي��ه ت��وق��ف كافة
انشطتها الرياضية مل��دة ثالثة اشهر
ف ��اذا ان�ق�ض��ت ه ��ذه امل ��دة دون توفيق
اوض� ��اع � �ه� ��ا اع � �ت � �ب ��رت م �ن �ح �ل��ة ب �ق��وة
القانون.
تستند الى نص القانون  26لسنة
 2012وق��ف االنشطة الرياضية وحل
الهيئات الرياضية في ح��ال توضيح
ج �م �ي��ع امل� ��ذك� ��ورة اع �ل��اه وف� ��ق م ��ا ه��و
متفق عليه فال داعي حيئذ الى تغيير
املادة .35
القانون رقم  25لسنة :2015
امل��ادة  :36على الهيئات الرياضية
ال �ت��ي ي �ع��اد ش �ه��ر ن�ظ�م�ه��ا االس��اس �ي��ة
تطبيقا الحكام ه��ذا القانون ان تعيد
تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام
املعدل وملجلس الهيئة العامة للشباب
وال� ��ري� ��اض� ��ة اص� � � ��دار ق � � ��رار ب �م��واع �ي��د
االنتخابات على ان تبدأ االنتخابات
ب ��االن ��دي ��ة ث ��م االت � �ح� ��ادات ث ��م ال�ل�ج�ن��ة
االوملبية على التوالي.
وت �س �ت �م��ر امل �ج ��ال ��س ح �ت��ى ت��اري��خ
انتهاء ال ��دورة االوملبية القادمة على
ان تعيد ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة تشكيل
م �ج��ال��س ادارت � �ه� ��ا خ�ل��ال م� ��دة ت �ح��دد
بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ت �ب��دأ م��ن ت��اري��خ
انتهاء هذه الدورة وتكون مدة مجلس
االدارة اربع سنوات ،ويجوز بقرار من
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة م�ن��ح ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ات مهلة
اضافية ال تزيد على شهرين الج��راء
االنتخابات اذا ابدت أعذارا مقبوال.
فادا انقضت هذه املدة دون تشكيل
مجلس االدارة توقف كافة اوجه الدعم
املقدم لها.
امل � � ��ادة  :28ت �ش �ك��ل ب �م �ق��ر امل�ح�ك�م��ة
ال �ك �ل �ي��ة دائ� � ��رة خ ��اص ��ة ت �خ �ت��ص دون
غ �ي��ره��ا ب��ال�ف�ص��ل ف��ي امل �ن��ازع��ات ذات
الصلة بالنشاط الرياضي والقوانني
ال��ري��اض�ي��ة وت�س�ت��أن��ف اح�ك��ام�ه��ا ام��ام
دائ � � ��رة خ ��اص ��ة ت �ش �ك��ل ل �ه ��ذا ال �غ��رض
بمحكمة االستئناف.

10

جدول األعمال

األحد  17رجب  24 . 1437أبريل 2016

أنجزت بصفتها لجنة تحقيق  12تقريرا متضمنا توصيات عدة

المال العام تحيل قضايا طائرات الشحن
وهيئة الزراعة وشل إلى النيابة العامة
أحالت لجنة حماية
المال العام بصفتها
لجنة تحقيق  12تقريرا
الى مجلس االمة
بشأن القرض الروسي
واستاد جابر وطائرة
الشحن والتنازل عن
االستراحات ومجمع
الحرف الصغيرة وهيئة
الزراعة وأمالك الدولة
العقارية واألموال
المستثمرة وشركة شل
وغيرها .وكان مجلس
االمة قد قرر في جلسة
 10فبراير  2016إحالة
هذه التقارير الى ديوان
المحاسبة لفحصها
ومراجعتها ومن ثم
اعادتها للجنة.
وفيما يلي عرض التقارير
وتوصيات اللجنة:

القرض الروسي
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنةعن اجراءات منح وتسوية القرض
الروسي:
اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ح��ال �ي��ة على
ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل��رس��ل
للمجلس بتاريخ  24يونيو لسينة
 2015إذ تبني لها اآلتي:
فيما يخص اص��ل ال��دي��ن البالغ
 1.100م �ل �ي��ار دوالر ام��ري �ك��ي فقد
استلمت الهيئة العامة لالستثمار
هذا املبلغ بالكامل.
ام ��ا ال �ف��وائ��د امل �ت��راك �م��ة وق��دره��ا
 620مليون دوالر امريكي فقد تم
االت �ف ��اق ع�ل��ى ان ت��دف��ع ع�ل��ى شكل
س� �ل ��ع وخ � ��دم � ��ات خ ��اص ��ة ب � � ��وزارة
ال��دف��اع وان االت�ف��اق�ي��ة ن�ص��ت على
تسجيل امل�ب�ل��غ ف��ي ح�س��اب خ��اص
من دون فائدة ويسدد خالل خمس
سنوات ابتداء من تاريخ االتفاقية
بسليمات البضائع والخدمات من
االتحاد الروسي الى دولة الكويت.
ام��ا ال�ف��وائ��د التأخيرية وقدرها
 379م �ل �ي��ون دوالر ام ��ري �ك ��ي ف�ق��د
ت ��م االت � �ف� ��اق ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام ه��ذا
املبلغ ف��ي م�ش��اري��ع اجتماعية في
روسيا االتحادية من تاريخ توقيع
االتفاقية.
وورد بتقرير دي ��وان املحاسبة
ان االمر مازال يحتاج الى التحقق
مما يلي:
 ان املواصفات والشروط الفنيةواآلليات العسكرية التي تم التعاقد
عليها مطابقة للمواصفات الفنية
واالحتياجات العسكرية.
 أال تخصم مبالغ التسوية منميزانية التعزيز العسكري لوزارة
ال� ��دف� ��اع ك �م��ا ج � ��اء ب � �ق ��رار م�ج�ل��س
الوزراء.
 ان وزارة ال ��دف ��اع ق��د ال�ت��زم��تبما ورد بكتابها واملؤرخ  8فبراير
 2009امل��رس��ل ال��ى العضو املنتدب
للهيئة العامة لالستثمار بتاريخ
 8ف�ب��راي��ر  2009وه ��ذه االل �ت��زام��ات
هي:
 ال� �ت ��أك� �ي ��د ان ع � �ق� ��ود ت �س��وي��ةف��وائ��د ال��دي��ن ال��روس��ي تفي وتلبي
احتياجات وزارة الدفاع.
 ال� � � �ت � � ��أك� � � �ي � � ��د أن ال � � � �ش� � � ��روطوامل � ��واص� � �ف � ��ات ال �ف �ن �ي ��ة ل �ل �م �ع��دات
واآلليات العسكرية املزمع التعاقد
عليها مطابقة للمواصفات الفنية
واالحتياجات العسكرية.
 التأكد من ان العقود تم عرضهاعلى ادارة الفتوى والتشريع.
 -التأكد من ان وزارة الدفاع هي

المال العام تنجز
تقريرها عن القرض
الروسي وتوصي
بعدم خصم مبالغ
التسوية من
ميزانية التعزيز
العسكري

جانب من اجتماع سابق للجنة حماية املال العام

التي ستتسلم املعدات.

للهيئة العامة لالستثمار.

قرار اللجنة:
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��إج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل �ع �ق��ود ي ��وم االث �ن�ي�ن ب �ت��اري��خ 21
مارس  2016باملوافقة على:
انه في ظل الظروف التي احاطت
بمنح القرض لالتحاد السوفييتي
واالج� ��راءات التفاوضية العسيرة
امل� �ط ��ول ��ة م� ��ع ج� �م� �ه ��وري ��ة روس� �ي ��ا
االت� �ح ��ادي ��ة  -ب �ع��د ت�ف�ك�ك�ه��ا ب�ش��أن
س ��داد ذل ��ك ال �ق��رض وال �ت��ي انتهى
بها املطاف الى التوصل الى سداد
اصل القرض نقدا وكامال فضال عن
سداد الفوائد املتراكمة بالكامل في
ص ��ورة اس�ل�ح��ة وم �ع��دات عسكرية
ح��ددت �ه��ا وزارة ال ��دف ��اع ال�ك��وي�ت�ي��ة
والتي رأت انها الزم��ة ومفيدة لها
االمر الذي ترى معه اللجنة حصر
توصياتها في:
 ان يتابع دي ��وان املحاسبة ماورد بتقريره التكميلي رقم 1/1/3
س 168امل� � ��ؤرخ  24ي��ون �ي��و 2015
ب �خ �ص��وص ض � ��رورة ال �ت �ح �ق��ق من
ان امل��واص �ف��ات وال� �ش ��روط ال�ف�ن�ي��ة
ل� �ل� �م� �ع ��دات واآلل � � �ي � ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة
ال �ت��ي ت��م ال �ت �ع��اق��د ع�ل�ي�ه��ا مطابقة
للمواصفات الفنية واالحتياجات
العسكرية من عدمه.
 ان م�ب��ال��غ ال�ت�س��وي��ة ال تخصمم ��ن م �ي��زان �ي��ة ال �ت �ع��زي��ز ال�ع�س�ك��ري
ل � � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع ك �م ��ا ج � ��اء ب �ق ��رار
مجلس الوزراء.
 وان وزارة ال��دف��اع ق��د التزمتبما ورد بكتابها املؤرخ  28فبراير
 209امل��رس��ل ال ��ى ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب

استاد جابر
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ع�ش��ر للجنةح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام ع��ن امل�خ��ال�ف��ات
التي شابت تصميم وتنفيذ استاد
جابر:
اطلعت اللجنة على تقرير ديوان
املحاسبة:
تبني ان��ه تضمن ذات املخالفات
ال� � � � � ��واردة ب �ت �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االموال العامة على النحو التالي:
 ع� ��دم اع� � ��داد دراس� � ��ة م�ت�ك��ام�ل��ةللمشروع قبل تنفيذه.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت �غ �ي �ي��ر ب�ع��ضمستشاري ومقاولي املشروع.
تحميل خزانة الدولة اعباء مالية
اضافية بمبلغ  80مليون د .ك نتيجة
عدم االستقرار على موقع املشروع.
تحديد مورد واحد للزجاج بعد
اف�ل�اس امل ��ورد امل�ح��دد بالعقد مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ت��أخ �ي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذ 180
يوما.
 التأخير في اع��داد الرسوماتوال� � �ت� � �ص� � �م� � �ي� � �م � ��ات م � � � ��ن امل � �ك � �ت� ��ب
االستشاري ( )15شهرا دون توقيع
غرامات تأخير.
 اصدار االمرين التغييريني رقمي(11و )13بما قيمته  648٫183٫772د.ك
بسبب عدم التنسيق في تنفيذ العقد.
 اص � � ��دار ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االوام� � ��رالتغييرية االم��ر ال��ذي رت��ب زي��ادة
ال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ك �ل �ي��ة ل�ل�ع�ق��د ال ��ى مبلغ
 207٫006٫370د .ك.
ال� �ت ��رس� �ي ��ة ع� �ل ��ى م � �ق� ��اول ع��امل��ي
شريك لشركة الخرافي متعثر مما
ادى الى انسحابه وارباك العمل.
ل� ��ذل� ��ك ف � � ��إن اس � �ت � �ج �ل�اء ح �ق �ي �ق��ة

االض� � � � ��رار ب � ��أم � ��وال ال � ��دول � ��ة ج� ��راء
تنفيذ اس �ت��اد ج��اب��ر ال��دول��ي على
ال� �ن� �ح ��و ال� �س ��ال ��ف ب� �ي ��ان ��ه ي�ت�ط�ل��ب
ت �ح �ق �ي �ق��ا ج �ن��ائ �ي��ا م��وس �ع��ا االم ��ر
ال� � ��ذي ي �ت �ن��اس��ب م �ع��ه االس� �ت� �م ��رار
بالتوصية باحالة الواقعة للنيابة
ال � �ع ��ام ��ة مل � ��ا ت �م �ل �ك��ه م � ��ن س �ل �ط��ات
م ��وس� �ع ��ة ف� ��ي ال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ح ��ري
وض � �ب � ��ط االوراق وامل � �س � �ت � �ن� ��دات
السيما ان الواقعة للنيابة العامة
ملا تملكه من سلطات موسعة في
البحث وال�ت�ح��ري وض�ب��ط االوراق
وامل�س�ت�ن��دات الس�ي�م��ا وان ال��واق�ع��ة
مر عليها نحو  16سنة فضال عن
ف ��وات ف��رص��ة ت�ح��دي��د امل�س��ؤول�ي��ات
السياسية املترتبة على التحقيق
البرملاني.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل �ع �ق��ود ي� ��وم االث� �ن�ي�ن امل ��واف ��ق 14
مارس  2016باملوافقة على:
ال �ت ��وص �ي ��ة ب ��اح ��ال ��ة م �خ��ال �ف��ات
اس � �ت � ��اد ج� ��اب� ��ر ال � ��دول � ��ي ل �ل �ن �ي��اب��ة
العامة.
طائرات الشحن
 - 3ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � �ث � ��ال � ��ث ع �ش��ر
للجنة حماية األم ��وال ال�ع��ام��ة عن
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت ��ي ش ��اب ��ت م �ش��روع
وزارة ال ��دف ��اع ف��ي ش� ��راء ط��ائ��رت��ي
شحن بما قيمته  450مليون دوالر:
ان�ت�ه��ى ت�ق��ري��ر دي ��وان املحاسبة
امل� � � ��ؤرخ ف� ��ي  24م ��اي ��و  2015ال ��ى
ان وزارة ال ��دف ��اع س �ب��ق ان طلبت

التتمة ص11

 80مليون دينار
أعباء إضافية على
خزانة الدولة نتيجة
عدم االستقرار على
موقع استاد جابر
وضع حد أقصى
الستغالل األراضي
وحظر التنازل عنها
لغير المرخص له
تفعيل قانون
الشراكة بين
القطاعين العام
والخاص
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ضرورة التحقق من مواصفات المعدات
العسكرية المتعاقد عليها مع روسيا
تتمة المنشور ص10
م��ن ال ��دي ��وان ب�ت��اري��خ  23سبتمبر
2010م .طلبت موافقته على شراء
عدد  2طائرات شحن من نوع (BO
 )Einjب�ق�ي�م��ة اج�م��ال�ي��ة  45مليون
دوالر وان ال ��دي ��وان ارس ��ل ل ��وزارة
ال��دف��اع ب �ت��واري��خ  27سبتمبر و1
و 27اك �ت��وب��ر  2010ي�ط�ل��ب بعض
امل �س �ت �ن ��دات ب �ع��د ع � ��رض م �ش��روع
العقد على ادارة الفتوى والتشريع
وعلى ان تتضمن:
 مدى توافر االعتمادات املاليةالالزمة.
 ال �ت �ح �ق��ق م ��ن م �ط��اب �ق��ة ع��رضالشركة (.)SOW
 ت�ح��دي��د ال�ج�ه��ة امل�ط�ل��وب اب��رامالعقد معها.
 م � ��واف � ��اة ال � ��دي � ��وان ب �م ��ا ي�ف�ي��دتجديد صالحية عرض الشركة.
 اال ان وزارة الدفاع لم ترد علىدي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م �م��ا رت ��ب ق�ي��ام
ال ��دي ��وان ب ��رد االوراق ال �ي �ه��ا دون
اعداد اي تقرير.
 وح �ي��ث ان اس �ت �ج�لاء تحقيقم �ح��اول��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى رب ��ح من
وراء ه � ��ذه ال �ص �ف �ق��ة ام � ��ر ي� �ع ��وزه
ت �ح �ق �ي �ق��ا ج �ن��ائ �ي��ا م��وس �ع��ا االم ��ر
ال� � � ��ذي ي� �ت� �ن ��اس ��ب م� �ع ��ه اس� �ت� �م ��رار
التوصية باحالة الواقعة للنيابة
ال � �ع ��ام ��ة مل � ��ا ت �م �ل �ك��ه م � ��ن س �ل �ط��ات
البحث وال�ت�ح��ري وض�ب��ط االوراق
وامل� �س� �ت� �ن ��دات الس �ي �م��ا ان دي � ��وان
املحاسبة عجز من احضارها.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل � �ع � �ق� ��ود ي � � ��وم االث� � �ن �ي��ن ب� �ت ��اري ��خ
 21م � ��ارس  2016ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى
التوصية باحالة االوراق للنيابة
العامة.
االستراحات
 - 4التقرير ال��راب��ع عشر للجنة
حماية االم��وال العامة ع��ن طلبات
ال� �ت� �ن ��ازل ع� ��ن االس � �ت� ��راح� ��ات وف ��ق
قرارات املجلس البلدي:
واط� �ل� �ع ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ت �ق��ري��ر
ال��دي��وان واع�ت�ب��ر دي ��وان املحاسبة
ان ذل� ��ك ال �ت �ق��ري��ر ال ي ��دخ ��ل ض�م��ن
تكليف املجلس له بالفحص اذ ان
التكليف ينحصر فقط في التقارير
ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ف �ي �ه��ا ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم � � ��وال ال �ع��ام��ة ال� ��ى ط �ل��ب اح��ال��ة
املوضوع الى النيابة العامة بينما
ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ه��ذا امل��وض��وع

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

بتقريرها السابقني امل��ؤرخ�ين في
 24اكتوبر 2011م و 8يونيو 2014م
الى التوصية بتفعيل القانون رقم 7
لسنة  2008بتنظيم عمليات البناء
وال�ت�ش�غ�ي��ل وال �ت �ح��وي��ل واالن�ظ�م��ة
امل �ش��اب �ه��ة واح ��اط ��ة وزارة امل��ال �ي��ة
ووزي � � ��ر االش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ومجلس
ال � � ��وزراء وامل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ب�ع��دم
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال �ت �ن��ازالت وتطبيق
ال� �ق ��ان ��ون وف �ق ��ا ل �ص��ري��ح ع �ب��ارات��ه
التي الغت كل حكم يخالف احكامه
وم ��ن ث��م ل��م ي �ق��م ال ��دي ��وان بفحص
امل � ��وض� ��وع ول � ��م ي �ض �م �ن��ه ت �ق��ري��ره
امل� ��ؤرخ  24ي��ون�ي��و 2015م رغ ��م ان
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي اوص � ��ى ب��اح��ال��ة
امللف للنيابة العامة.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل �ع �ق��ود ي ��وم االث �ن�ي�ن امل��واف �ق��ة 14
مارس  2016باملوافقة على:
ان��ه ف��ي ض��وء البحث والفحص
ال ��ذي ت��م فجميع امل�س�ت�ن��دات تبني
ال �غ��اء ال �ق��ان��ون رق��م  7ل�س�ن��ة 2008
ال �خ��اص بتنظيم ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ن��اء
وال�ت�ش�غ�ي��ل وال �ت �ح��وي��ل واالن�ظ�م��ة
املتشابهة بمقتضى ال�ق��ان��ون رقم
 116ل�س�ن��ة  2014ب �ش��أن ال �ش��راك��ة
ب �ي�ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� �خ ��اص
مما ك��ان الزم��ه ان تحصر اللجنة
ت��وص �ي��ات �ه��ا ف ��ي ان ي �ق��وم مجلس
ال� � ��وزراء ب ��اع ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي ق ��راره
رق��م  82/31ال �ص��ادر ف��ي  6يوليو
 1982ف� ��ي ش� � ��أن ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ف��ي
استغالل أراضي الدولة خارج خط
التنظيم العام في خصوص وضع
ح��د اق �ص��ى مل ��دة االس �ت �غل��ال ل�ه��ذه

األراض��ي وحظر التنازل عنه لغير
املرخص له ايا كانت االسباب.
مجمع الحرف الصغيرة
 التقرير الثالث للجنة حمايةاملال العام عن الدراسة التي اعدها
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ن ع�ق��د اي�ج��ار
ق �س �ي �م��ة إلن � �ش� ��اء م �ج �م��ع ل �ل �ح��رف
والصناعات الصغيرة في منطقة
العارضية.
وتتلخص الواقعة كالتالي:
 ب � �ت� ��اري� ��خ  14ف � �ب� ��راي� ��ر 2000ت �ق��دم��ت ش ��رك ��ة ال��وس �ي �ل��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة للصناعة بطلب الترخيص
ل �ه��ا ب ��إن �ش ��اء م �ج �م��ع ل �ل �ص �ن��اع��ات
وال �ح��رف ال�ص�غ�ي��رة مشتملة على
دراسة جدوى للمشروع.
 بتاريخ  15اكتوبر  2001وافقتالهيئة على املشروع.
 بتاريخ  17يونيو  2002صدرق � ��رار امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ب��امل��واف �ق��ة
ع� �ل ��ى ال� �ط� �ل ��ب امل � �ق� ��دم م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
لتخصيص موقع للشركة املنفذة
ل�ل�م�ش��روع ع�ل��ى م�س��اح��ة 150.000
م�ت��ر م��رب��ع وت �م��ت امل �ص��ادق��ة عليه
من مجلس الوزراء.
 ب� �ت ��اري ��خ  24م ��اي ��و  2003ت��ماب� � � � ��رام ع� �ق ��د اي� � �ج � ��ار ب �ي��ن ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة والشركة املنفذة
للمشروع على ان ت�ك��ون م��دت��ه 20
سنة م��ن ال�ي��وم التالي النقضاء 3
س�ن��وات م��ن ت��اري��خ توقيعه بقيمة
ايجارية سنوية تعادل  1.756د.ك
م 2بإجمالي  263.400دينار كويتي
ت � �س ��دد س� �ن ��وي ��ا ث� ��م اص � � ��در وزي� ��ر
ال �ت �ج��ارة ق � ��راره ب�س�ح��ب امل �ش��روع
ملخالفته شروط التعاقد.
 -ث��م اص� ��درت م�ح�ك�م��ة التمييز

دائ � ��رة ال �ق �ض��اء االداري ق ��راره ��ا -
وب � �ن ��اء ع �ل��ى ط �ع��ن ال� �ش ��رك ��ة  -ف��ي
ال ��دع ��وى ال��رق �م �ي��ة  355اداري 1/
بتأييد طلب الحكومة بفسخ عقد
مشروع شركة الوسيلة واسترجاع
االرض مللكية الدولة.
وتبني مما سلف انهاء التعاقد
املبرم بني الهيئة العامة للصناعة
وش��رك��ة الوسيلة للتجارة العامة
وامل �ق��اوالت وق��د ت��أي��د ذل��ك قضايا
ب �ح �ك��م ب� � ��ات ص � � ��ادر م� ��ن م�ح�ك�م��ة
ال�ت�م�ي�ي��ز وع�ل�ي��ه ت��م اع� ��ادة االرض
املخصصة مللكية الدولة االمر الذي
ينتفي معه ثمة اي اعتداء على املال
ال �ع��ام م �م��ا ي�ن��اس�ب��ه االك �ت �ف��اء بما
ت��م وال�ت��وص�ي��ة للحكومة بتفعيل
احكام القانون رقم  116لسنة 2014
بشأن الشراكة بني القطاعني العام
والخاص.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��إج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل � �ع � �ق� ��ود ي � � ��وم االث� � �ن �ي��ن ب� �ت ��اري ��خ
 24ي �ن��اي��ر  2016ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
التوصية التالية:
 تفعيل احكام القانون رقم 116ل �س �ن��ة  2014ب �ش��أن ال �ش ��راك ��ة بني
القطاعني العام والخاص.
هيئة الزراعة
 التقرير ال��راب��ع للجنة حمايةاالم � � ��وال ال �ع��ام��ة ب �ش ��أن امل�لاح �ظ��ة
خامسا بند  1من مالحظات ديوان
املحاسبة على الحساب الختامي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
:2008/2007
افاد ديوان املحاسبة ان املبررات

التي ابدتها الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ال تجيز
لها مخالفة ال�ق��رار رق��م  192لسنة
 2007والقرار رقم  838لسنة 2007
وص � ��رف ت �ع��وي �ض��ات ع ��ن دواج� ��ن
ب�ي��اض��ة ت �ف��وق اع �م��اره��ا  18شهرا
لبعض الشركات وم��زارع الدواجن
ال �ت �ج��اري��ة دون وج� ��ه ح ��ق وت�ب�ين
ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة م��ن واق� ��ع ال��رد
الوارد له من الهيئة العامة لشؤون
الزراعة انها لم تتخذ اية اجراءات
ب � �ش� ��أن اس� � � �ت � � ��رداد امل � �ب� ��ال� ��غ ال� �ت ��ي
صرفت بالزيادة لبعض الشركات
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��رار رق ��م  838لسنة
 2007ب�ش��أن ال�ض��واب��ط التنفيذية
ل �ت �ق��دي��ر ال �ت �ع��وي �ض��ات مل �ت �ض��رري
م ��رض ان �ف �ل��ون��زا ال �ط �ي��ور ال � ��واردة
بتقرير الديوان لسنة .2008/2007
ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل �ع �ق��ود ي ��وم االث �ن�ي�ن ب �ت��اري��خ 24
يناير  2016ب��امل��واف�ق��ة على احالة
امل � ��وض � ��وع ال� � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
ملحاسبة املسؤولني لعدم تحصيل
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
مل� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��ي ص ��رف ��ت ب �غ �ي��ر ح��ق
ك �ت �ع��وي �ض��ات ل �ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات
وم��زارع ال��دواج��ن التجارية والتي
ام� �ك ��ن ح �ص ��ر ب �ع �ض �ه��ا م� ��ن خ�ل�ال
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة وال � �ت� ��ي ب�ل�غ��ت
 1.230.768دينارا كويتيا.
أمالك الدولة
 - 7ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��ام ��س ل�ل�ج�ن��ة
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ح� ��ول دراس� ��ة
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب � �ش� ��أن ام�ل��اك
ال � � � ��دول � � � ��ة ال � � �ع � � �ق � ��اري � ��ة واألوام � � � � � � ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال� �ت� �س ��وي ��ات ال ��ودي ��ة
ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة :ب�م�ت��اب�ع��ة
دي � � � � � � � ��وان امل � � �ح� � ��اس � � �ب� � ��ة ل� �ل ��اوام � � ��ر
التغييرية للمشروعات الحكومية
وال� �ت� �س ��وي ��ات ال� ��ودي� ��ة ال� �ت ��ي ت�م��ت
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال� � �خ� � �ص � ��وص ت � �ب�ي��ن ل��ه
م� ��ن ردود ب� �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ع ��دم
وج� � � ��ود اوام � � � ��ر ت �غ �ي �ي ��ري ��ة ل��دي �ه��ا
ل� �ق� �ي ��ام وزارة االش� � �غ � ��ال ب�ت�ن�ف�ي��ذ
م �ش��اري �ع �ه��ا االن �ش��ائ �ي��ة م �م��ا ادى
ال ��ى ت��رك��ز غ��ال�ب�ي��ة اع �م��ال التنفيذ
عليها كما راف��ق ذل��ك ص��دور ق��رار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء رق ��م  1126لسنة
 2003بشأن تنظيم اص��دار االوام��ر
ال�ت�غ�ي��ري��ة وع ��دم ت �ج��اوزه��ا نسبة
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توصية بإحالة مخالفات استاد جابر الدولي
إلى النيابة العامة
تتمة المنشور ص11
 ٪ 10م��ن قيمة امل �ش��روع م�م��ا حد
من اص��دار االوام��ر التغييرية على
امل� �ش ��اري ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ض�ل�ا ع��ن
متابعة ال��دي��وان للتسويات التي
تمت بني بعض الجهات الحكومية
واالط � � � ��راف امل �ت �ع ��اق ��دة م �ع �ه��ا ول��م
تسفر ه��ذه املتابعة ع��ن مخالفات
ثمة.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل �ع �ق��ود ي ��وم االث �ن�ي�ن ب �ت��اري��خ 24
يناير  2016باملوافقة على التالي:
ف � ��ي ض � � ��وء امل � �س � �ت � �ج� ��دات ال �ت ��ي
اورده � � ��ا دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ش��أن
م�ت��اب�ع��ة ت �ق��ري��ر ع��ن ام�ل��اك ال��دول��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة واالوام � � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة
وال� �ت� �س ��وي ��ات ال� ��ودي� ��ة ال� �ت ��ي ت�م��ت
ب �ي�ن ب �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
واالط � � � � ��راف امل� �ت� �ع ��اق ��دة ل� ��م ي�س�ف��ر
ال �ف �ح��ص ع ��ن ش �ب �ه��ة اع� �ت ��داء على
امل � ��ال ال� �ع ��ام ث �م��ة ف �ض�ل�ا ع ��ن ق ��رار
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ب �ش��أن
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م االوام � � � � � � � ��ر ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة
وااللتزامات بعدم تجاوزها نسبة
الـ  ٪ 10من قيمة املشروع مما حد
كثيرا من صدور تلك االوام��ر لذلك
ت��رى اللجنة االحالة ال��ى الحكومة
والعمل بالتوصيات التالية:
 - 1استيفاء طلبات التخصيص
امل�ق��دم��ة ال��ى ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت بشأن
ام�ل�اك ال��دول��ة ل�ل�م��واف�ق��ات ال�لازم��ة
م ��ن ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة االخ� ��رى
قبل عرض طلب التخصيص على
املجلس البلدي.
 - 2اع� ��داد تنظيم ش��ام��ل بشأن
ت�ن�ظ�ي��م ت�خ�ص�ي��ص ام�ل��اك ال��دول��ة
ال �ع �ق��اري��ة ل�ل�ح��د م ��ن ال�ت�خ�ص�ي��ص
ذي امل � �ن � �ف � �ع ��ة ال� � �ف � ��ردي � ��ة ووض� � ��ع
ق ��واع ��د ل �ق �ب��ول ال �ت �ب��رع��ات م�ق��اب��ل
ال � �ت � �خ � �ص � �ي� ��ص الم� � �ل� � ��اك ال� � ��دول� � ��ة
العقارية.
 - 3اص� � ��دار ال� �ق ��واع ��د وت �ح��دي��د
االج � � � � � � ��راءات ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل �ت �ن �س �ي��ق
ب�ي�ن ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��امل �ش��اري��ع
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة واع � � � � ��داد ال � ��دراس � ��ات
وال �ت �ص��ام �ي��م ال� �خ ��اص ��ة ب �ه��ا ق�ب��ل
املوافقة عليها لتحاشي التعارض
في املراحل الالحقة مما يؤدي الى
تأخر تنفيذ األعمال.
 - 4ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى م ��واف �ق ��ات
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ق� �ب ��ل اص � ��دار
االوامر التغييرية.
 - 5رف��ع ك �ف��اءة االج �ه��زة الفنية
امل�خ�ت�ص��ة ب ��االش ��راف ع �ل��ى تنفيذ
امل � �ش � ��اري � ��ع وات � � �خ� � ��اذ االج� � � � � ��راءات
القانونية واالداري��ة الالزمة بشأن

ضرورة قيام البنك
الكويتي الصناعي
بدراسة أسباب
انخفاض القيم
السوقية لألدوات
االستثمارية

مبنى استاد جابر الدولي

ت �ح �م �ي ��ل امل � �ك� ��ات� ��ب االس� �ت� �ش ��اري ��ة
باملبالغ التي يتحملها امل��ال العام
نتيجة اخ�ط��اء التصميم ودراس��ة
االس �ب��اب ال �ت��ي ت ��ودي ال ��ى اص ��دار
االوام� � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
الحكومية التي ج��اوزت  ٪ 10من
املشاريع االنشائية.

املواد وقطع الغيار املستغنى عنها
قبل تقدير قيمتها عن طريق لجنة
ال�ت�ث�م�ين ال �ت��ي ش�ك�ل��ت ث��م ط��رح�ه��ا
بعد ذلك في مزايدة.
 - 2ض� � ��رورة ات� �ب ��اع االج � � ��راءات
الواجبة بشأن بيع املواد املستغنى
عنها عن طريق املزايدات.

ناقالت النفط
 - 8ال �ت �ق��ري��ر ال � �س� ��ادس ل�ل�ج�ن��ة
حماية االموال العامة عن:
أ  -م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ش��رك��ة ن ��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ع� � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2005/2004والتي تكرر تسجيلها
في السنة املالية .2006/2005
ب  -مالحظات دي��وان املحاسبة
ع � ��ن ش � ��رك � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال ��وط� �ن� �ي ��ة
الكويتية وال�ت��ي سجلها ال��دي��وان
ب � �ت � �ق ��ري ��ره ال � �س � �ن� ��وي ع � ��ن ال �س �ن��ة
املالية  :2005/2004وبعد املناقشة
وت� � �ب � ��ادل اآلراء ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة
باجماع آراء اعضائها الحاضرين
ب��اج�ت�م��اع�ه��ا امل �ع �ق��ود ي ��وم االث�ن�ين
ب�ت��اري��خ  24يناير  2016باملوافقة
على التالي:
أوال :ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ش��رك��ة ن��اق�لات
النفط الكويتية.
عدم وجود ثمة تعدي على املال
العام فضال عن قيام الشركة بالغاء
اللجنة امل��وح��دة لتقييم ال�ع��روض
ال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
وامل �م��ارس��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت ��ؤدي ال��ى
ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ف � ��ي دراس � � � ��ة ال � �ع� ��روض
وان� �ت� �ه ��اء ص�ل�اح �ي��ة ب �ع�ض �ه��ا ق�ب��ل
البت فيها.
ثانيا :بالنسبة لشركة البترول
الوطنية.
 - 1ض � � � � � ��رورة ت � �ث � �م �ي�ن امل � � � ��واد
وامل� �ه� �م ��ات امل �س �ت �غ �ن��ى ع �ن �ه��ا ق�ب��ل
وب�ع��د بيعها واالل �ت��زام ب�ع��دم بيع

معاهد التدريب األهلية
 - 9التقرير السابع للجنة حماية
االم � ��وال ال �ع��ام��ة ب �ش��أن م�لاح�ظ��ات
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالحساب الختامي للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب وعن
عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل
ال� � �غ � ��رام � ��ات ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض م �ع��اه��د
ال �ت ��دري ��ب األه �ل �ي ��ة :وب� �ع ��رض اه��م
ن �ت��ائ��ج دراس � ��ة االوراق وخ�لاص��ة
االجتماعات تبني اآلتي:
أوال :ما قبل املستجدات:
ت �ب�ي�ن م ��ن خ�ل��ال ف �ح��ص دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ان الهيئة اب��رم��ت ع��ددا
م ��ن ال �ع �ق��ود م ��ع م �ع��اه��د ال�ت�ع�ل�ي��م
االهلية ولم تقم بفرض وتحصيل
ال�غ��رام��ات املستحقة على بعضها
طبقا ل�ل�ش��روط ال�ت�ع��اق��دي��ة نتيجة
تأخرها في تقديم وتسليم جداول
االختبارات والكتب واملذكرات وقد
ب�ل��غ اج�م��ال��ي م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره من
قيمة هذه الغرامات املستحقة التي
لم تفرض ولم تحصل مبلغا قدره
 95٫000٫000دينار كويتي.
واف � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب��اس �ت �ف �س��ار
ال� ��دي� ��وان ع ��ن س �ب��ب ع� ��دم ت�ط�ب�ي��ق
ال�ه�ي�ئ��ة امل ��ذك ��ورة ل�ت�ل��ك ال �غ��رام��ات
املشار اليها بأنها ستقوم بدراسة
ما ورد في تقرير ال��دي��وان في هذا
الشأن وتنفيذه.
ث� � ��ان � � �ي� � ��ا :م� � � ��ن ت � �ك � �ل � �ي� ��ف 2015
(املستجدات) :جاء في املستجدات
ال� �ت ��ي اورده � � � ��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

بكتابه ال��وارد الى مجلس االمة ان
الهيئة قد اشارت بكتابها بتاريخ
 2015/6/8ال � � ��ى ان ال � �غ� ��رام� ��ات
امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى امل �ع��اه��د ال�خ��اص��ة
وامل�ث�ب�ت��ة ف��ي ال��دف��ات��ر تبلغ ق��دره��ا
 75٫065٫478دينارا كويتيا وانها
ق ��ام ��ت ب�ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا ب��ال �ك��ام��ل م��ن
املعاهد الخاصة امللزمة بذلك.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اعضائها الحاضرين باجتماعها
امل � �ع � �ق� ��ود ي � � ��وم االث� � �ن �ي��ن ب� �ت ��اري ��خ
 24ي �ن��اي��ر  2016ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
التوصية التالية:
 ض ��رورة ال �ت��زام الهيئة العامةل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي م �س �ت �ق �ب�لا
ب ��اي� �ق ��اع ال� �غ ��رام ��ات امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا
عند استحقاقها وتحصيلها من
املعاهد األهلية امللتزمة بذلك.
األموال المستثمرة
 - 10ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ل�ل�ج�ن��ة
ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة ع��ن تطور
اوض � � ��اع االم� � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة ع��ن
ال �ف �ت��رات امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  30ي��ون�ي��و
 2010ح �ت��ى  30ي��ون �ي��و  2015في
ض � ��وء امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي اورده� � ��ا
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ت �ق��اري��ره :وق��د
ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ال �ت��وص �ي��ات
التالية:
 - 1ال �ت �ق �ي �ي��د واالل� � �ت � ��زام ب�ن��ص
امل � � ��ادة رق � ��م  6م ��ن ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة ب ��أن ي �ق��دم ت�ق��ري��ر
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة مل �ج �ل��س االم� ��ة
م�ت�ض�م�ن��ا اف � � ��ادات ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات
ال �خ��اض �ع��ة الح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ع� �ل ��ى امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي اورده � � ��ا
ديوان املحاسبة وتعقيبه عليها.
 ال � � � �ت� � � ��زام ال � � � �س� � � ��ادة ال� � � � � � ��وزراءامل �خ �ت �ص�ي�ن ب� �ن ��ص امل � � � ��ادة رق� � ��م 2
م��ن ق��ان��ون ح�م��اي��ة االم ��وال العامة

ل � �س � �ن� ��ة  1993ب� � �ت � ��زوي � ��د دي � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ت �ق��اري��ر ع ��ن اوض � ��اع
االموال املستثمرة لجميع الجهات
ال�خ��اض�ع��ة الش��راف�ه��م س ��واء كانت
م �س��اه �م��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ف ��ي ص ��ورة
م �ب��اش��رة او غ �ي��ره م �ب��اش��رة وب�م��ا
ي ��واف ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االموال العامة بمجلس االمة.
 ال � � � �ت� � � ��زام ال � � � �س� � � ��ادة ال� � � � � � ��وزراءامل� � �خ� � �ت� � �ص �ي��ن ب� � � �ت � � ��زوي � � ��د رئ � �ي� ��س
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ةب�ت�ق��اري��ر اوض��اع
االس� � � �ت� � � �ث� � � �م � � ��ارات ف� � � ��ي ال � �ج � �ه� ��ات
الخاضعة الش��راف�ه��م ف��ي املواعيد
امل �ح��ددة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة
 1993بشأن حماية االموال العامة.
 ال � �ت� ��زام ال � �س� ��ادة ال � � � ��وزراء ب��أني � �ت� ��م ت� �ض� �م�ي�ن ت � �ق � ��اري � ��ر اوض� � � ��اع
االس� �ت� �ث� �م ��ارات ج �م �ي��ع ال �ب �ي��ان��ات
املالية التفصيلية الشاملة لجميع
ع� �ن ��اص ��ر االس � �ت � �ث � �م� ��ارات خ��اص��ة
ت �ك �ل �ف �ت �ه ��ا وق� �ي� �م� �ت� �ه ��ا ال� �س ��وق� �ي ��ة
واي��رادات �ه��ا واع �ب��اء تمويلها وفق
ن ��ص امل� � ��ادة  7م ��ن ق ��ان ��ون ح�م��اي��ة
االموال العامة.
 ض� � � ��رورة ال �ت �ق �ي �ي��د ب�ت�ض�م�ينجميع التقارير املقدمة من السادة
ال � � ��وزراء ال �ق �ي �م��ة ال �ع��ادل��ة ل �ك��ل من
االس�ت�ث�م��ارات ال�ع�ق��اري��ة واملحافظ
امل��ال�ي��ة وال �ق��روض واالس�ت�ث�م��ارات
االخ ��رى ف��ي نهاية ك��ل ف�ت��رة مالية
ح � �ت ��ى ي � �ت ��م ال� �ت� �ح� �ق ��ق م � ��ن ص �ح��ة
وس �ل��ام � ��ة ق �ي �م �ت �ه��ا ودق� � � ��ة ع ��رض
االموال املستثمرة.
 ض� � ��رورة االل � �ت� ��زام ب��االف �ص��احعن االي��رادات او الخسائر املحققة
نظير مساهمة ال�ج�ه��ات املختلفة
ف� � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال� � �ش � ��رك � ��ات ب �ت �ق��ري��ر
االموال املستثمرة وتحليل اسباب
ال �خ �س ��ائ ��ر امل �ح �ق �ق��ة واالج� � � � ��راءات
التي اتخذتها الجهات للمعالجة
والتصحيح.

 ت��وح�ي��د ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة منالجهات املختلفة وإزالة الخلط في
املفاهيم لدى الجهات.
 دراس��ة اوض��اع الشركات التيال ت �ب ��اش ��ر ان �ش �ط �ت �ه��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة
امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي ع� �ق ��ود
تأسيسها وانظمتها االساسيلة
او ت �ب��اش��ر اس �ت �ث �م��ارات ال ت��واك��ب
تلك االنظمة.
 ت� ��وص� ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ؤس� �س ��ةالعامة للتأمينات االجتماعية.
 دراس� � ��ة م��ؤس �س��ة ال �ت��أم �ي �ن��اتاالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة اس � �ب� ��اب ان �خ �ف��اض
ال � � �ق � � �ي � � �م� � ��ة ال� � � � �ع � � � ��ادل � � � ��ة ل�ل��اس � �ه� ��م
والسندات والتمويل االستثماري
واالص��دارات الخاصة والصناديق
ال� �ع� �ق ��اري ��ة امل �ح �ل �ي��ة خ �ل��ال ف �ت��رات
ال� �ب� �ح ��ث وال� � �ت � ��ي ح �ق �ق ��ت خ �س��ائ��ر
محققة وغير محققة وسرعة اتخاذ
االج� � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات ال�ل�ازم��ة
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ت �ل��ك االس �ت �ث �م��ارات
وم �ع��ال �ج��ة ال �خ �س��ائ��ر وت�ص�ح�ي��ح
االوض � ��اع االس �ت �ث �م��اري��ة وتحقيق
م � � �ع� � ��دالت االرب � � � � � � ��اح امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ة
وال �ت��ي ت��م ب�م��وج�ب�ه��ا ال��دخ��ول في
االستثمار.
 توصي اللجنة الهيئة العامةل�لاس�ت�ث�م��ار وش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار
املالي:
دراس � � � ��ة اس � �ب� ��اب ت� ��دن� ��ي ن �ت��ائ��ج
اع�م��ال ال�ش��رك��ات وان�خ�ف��اض كفاءة
ادائ �ه��ا امل��ال��ي خ�ل�ال ال �ف �ت��رات محل
البحث حيث استمر االنخفاض في
القيمة السوقية او العادلة لبعض
ع �ن��اص��ر اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ع ��ن تكلفة
االستثمار بنسب كبيرة ما يعكس
زي� � � ��ادة ح� �ج ��م ال� �خ� �س ��ائ ��ر امل �ح �ق �ق��ة
وال � �غ � �ي� ��ر م� �ح� �ق� �ق ��ة م � ��ا ي �س �ت��وج��ب
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات� �خ ��اذ االح � �ج� ��راءات
والسياسات الالزمة للنهوض بتلك
االس� �ت� �ث� �م ��ارات وم �ع��ال �ج��ة اوض� ��اع
االس� �ت� �ث� �م ��ارات وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا
باعتبارها اح��د رواف��د الدخل التي
ت�ع��ول عليه ال��دول��ة وتعظيمه بعد
امل ��ورد الرئيسي م��ن النفط خاصة
ف��ي ظ��ل ت��ده��ور االس �ع ��ار النفطية
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى م� �ع ��ال� �ج ��ة اس� �ب ��اب
االنخفاض الحاد في االستثمارات
والخسائر املحققة والغير محققة
وسرعة اتخاذ االجراءات التنفيذية
لتصحيح االوض� ��اع االس�ت�ث�م��اري��ة
وتحقيق معدالت االرباح املستهدفة
التي بموجبها تم الدخول في تلك
االستثمارات.
 ض � � � � � � � ��رورة اع � � � � � � � ��ادة ه� �ي� �ك� �ل ��ةاستثماراتها املوزعة على االدوات
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استجالء تحقيق محاولة الحصول على ربح
من وراء صفقة طائرتي الشحن
تتمة المنشور ص12
االستثمارية املوضحة بالجداول
املرفقة بتقرير االم��وال املستثمرة
وال�ت��ي حقق البعض منها عوائد
م �ت��دن �ي��ة واالخ � � � ��رى ال� �ت ��ي ح�ق�ق��ت
خ �س��ائ��ر ف �ع �ل �ي��ة او خ �س��ائ��ر غ�ي��ر
م� �ح� �ق� �ق ��ة خ� �ل� ��ال ف � � �ت� � ��رات ال� �ب� �ح ��ث
ووض��ع االستراتيجيات والخطط
التنفيذية التي تكفل تحقيق تلك
االس�ت�ث�م��ارات ال�ع��وائ��د املستهدفة
باعتبارها املورد الثاني للدولة.
 ت � ��وص � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة م ��ؤس� �س ��ةالبترول الكويتية وشركاءها:
 اس � �ت � �ث � �م ��ار ف� ��ائ� ��ض االم � � � ��والال �ت ��ي ت ��أخ ��ذ ش �ك��ل ن �ق��د او ودائ� ��ع
ل� � � ��دى ال � �ب � �ن � ��وك ف� � ��ي امل � �ش � ��روع � ��ات
ال �ت �خ �ص �ص �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �س ��ق م��ع
ان �ش �ط �ت �ه��ا ووف � � ��ق اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
تهدف الى تعظيم القيمة املضافة
وتنمية ال�ص�ن��اع��ات املرتبطة بها
وامل �ن �ب �ث �ق��ة ع�ن�ه��ا مل ��ا ل��ذل��ك م ��ن اث��ر
ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
بالكويت وخلق فرص للمواطنني.
 ت � � ��زوي � � ��د ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب� � ��دراس� � ��ةت� �ف� �ص� �ي� �ل� �ي ��ة ع� � ��ن االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
ب� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
وشركاتها واستراتيجية القطاع
النفطي املعتمدة والنتائج املحققة
م� ��ن ت� �ل ��ك االس � �ت � �ث � �م� ��ارات م �ق��ارن��ة
ب � ��امل� � �ع � ��دالت امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ة وال � �ت� ��ي
ب �م��وج �ب �ه��ا ت� ��م ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي ت�ل��ك
االستثمارات.
 ت � � ��زوي � � ��د ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب� �ت� �ق ��ري ��رت�ف�ص�ي�ل��ي ع��ن االم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة
في صندوق الشروق االستثماري
بمؤسسة البترول الكويتية والذي
ت ��م ت �ص �ف �ي �ت��ه ون� �ت ��ائ ��ج ال�ت�ص�ف�ي��ة
لناقالت النفط في استثمار شركة
ت�ش�س��اب�ي��ك وال �خ �س��ائ��ر امل �ت��راك �م��ة
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا وم � ��ا ان �ت �ه��ت ال �ي��ه
اعمال التصفية واج��راءات املؤسة
ب � �ش� ��أن االس� � �ت� � �م � ��رار ف � ��ي ش ��رك ��ات
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة  -ع ��دن ال �ت��ي لم
ت �ب��اش��ر ن�ش��اط�ه��ا م �ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا
وما تكبدته الدولة من مصروفات.
 توصي اللجنة الهيئة العامةلشؤون القصر:
 ض� � � ��رورة ات � �خ� ��اذ االج� � � � ��راءاتال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ت �ح �ص �ي��ل
مستحقات الهيئة العامة لشؤون
ال �ق �ص��ر ع ��ن م ��راب� �ح ��ات وص �ف �ق��ات
م�ن��ذ ع��ام  2008وم�ع��ال�ج��ة اس�ب��اب
االن � �خ � �ف� ��اض ال� � �ت � ��ام ل� �ل� �ع ��دي ��د م��ن
اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ب�ن�س�ب��ة  ٪ 100من
تكلفتها واالج ��راءات التي اتخذت
ل �ل �ح��د م ��ن ال �خ �س��ائ��ر امل �ح �ق �ق��ة في
ش��رك��ة ال � ��رازي ال�ق��اب�ض��ة وت�ح��دي��د
امل �س ��ؤول �ي ��ة ب� �ش ��أن ال �ت �ق �ص �ي��ر ف��ي

عدم تحصيل هيئة
الزراعة مبالغ
تعويضات مزارع
الدواجن يقتضي
اإلحالة إلى النيابة

هيئة الزراعة والثروة السمكية

تحصيل مستحقات ال��دول��ة وعدم
ت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��ائ ��د امل� �س� �ت� �ه ��دف م��ن
االستثمارات وبيان ما انتهت اليه
املنازعات القضائية مع الشركات
التي تدير بعض استثمارتها.
 توصي اللجنة االمانة العامةلألوقاف:
 معالجة اوجه القصور والخللف��ي ن �ظ��ام امل��راق �ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة على
ج�م�ي��ع م ��ا ي� ��ؤول ل�ل�ام��ان��ة ال �ع��ام��ة
لالوقاف من اموال واراض ومنازل.
ووضع الضوابط الرقابية الالزمة
للمحافظة ع�ل��ى ت�ل��ك االم� ��وال ه��ذا
ب��االض��اف��ة ال ��ى م��واف��ات �ن��ا ب�ت�ق��ري��ر
ش� ��ام� ��ل وت �ف �ص �ي �ل��ي ع� ��ن م� �ص ��ادر
تمويل استثمارات االمانة العامة
لالوقاف وما اتخذته من اج��راءات
وض��واب��ط ملعالجة اوج��ه القصور
في الرقابة على ما يؤول اليها من
اموال.
 االفادة بشأن ما تم من صدوراح� �ك ��ام ف ��ي امل� �ن ��ازع ��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة
م��ع املجموعة الدولية لالستثمار
واآلث � ��ار امل��ال �ي��ة امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى تلك
االحكام.
 االف�ص��اح ع��ن جميع البياناتوامل � �ع � �ل ��وم ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��أوق ��اف
االمانة خارج دولة الكويت بتقرير
االموال املستثمرة.
 ب� � �ي � ��ان ب� ��أس � �ب� ��اب وم � � �ب� � ��رراتالخسائر املحققة في شركة أعيان
لالجارة واالستثمار بشأن خسارة
ال� � �ت� � �خ � ��ارج م � ��ن ش� ��رك� ��ة امل� �ص ��ال ��ح
ال� �ع� �ق ��اري ��ة واالن � �خ � �ف� ��اض ب��ال �ق �ي��م
العادلة لبعض االسهم والصناديق
وامل � �ح� ��اف� ��ظ االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة ال �ت��ي
تساهم فيها وما تخذته اج��راءات
للحد من ذلك وتحقيق ارباح.
 ض� � � ��رورة ات � �خ� ��اذ االج� � � � ��راءاتال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ت �ح �ص �ي��ل
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال � �ش � ��رك � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة

الكويتية لالستثمار واملتمثلة في
القروض املمنوحة للعمالء والبالغ
ق �ي �م �ت �ه��ا  6٫406م�ل��اي�ي��ن دي� �ن ��ار
كويتي من قبل الغزو الغاشم.
 ض ��رورة ق�ي��ام ال�ب�ن��ك الكويتيال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي ب � � � ��دراس � � � ��ة اس� � �ب � ��اب
ان � �خ � �ف� ��اض ال� �ق� �ي ��م ال� �س ��وق� �ي ��ة ف��ي
ب � �ع� ��ض االدوات االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
ووض��ع استراتيجية ملعالجة ذلك
والنهوض باالستثمارات لتحقيق
ارباح.
 ض ��رورة ق�ي��ام ال�ش��رك��ة الكويتيةل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ب ��دراس ��ة
اس� �ب ��اب ات �ن �خ �ف��اض ال �ق �ي��م ال �ع��ادل��ة
ل �ب �ع��ض اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ف ��ي االس �ه��م
املدرجة وغير املدرجة بنسبة %100
وات �خ��اذ االج� ��راءات ملعالجة اوض��اع
االستثمارات للمحافظة على االموال
العامة للدولة.
 ت��وص��ي ال�ل�ج�ن��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��تاملركزي:
ادراج توزيع عائد املساهمة في
ش��رك��ة  c-netوال �ت��ي ل��م ي�ت��م ادراج ��ه
منذ عام  2010مع بيان مبررات ذلك.
 توصي اللجنة شركةالخطوطالجوية الكويتية:
ب � ��االف � ��ادة ع� ��ن ن� �ت ��ائ ��ج ع �م �ل �ي��ات
ال�ت�ص�ف�ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ش��رك��ة ش��روق
ل� �ل � �ط � �ي ��ران وامل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة
لالستثمار العقاري.
 توصي اللجنة مؤسسة املوانئالكويتية:
ب��اخ�ط��اره��ا ب�ن�ت��ائ��ج التحقيقات
ال �ت��ي ان�ت�ه��ت ال�ي�ه��ا ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ب � �ش� ��أن امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل � �ح � ��ال ال �ي �ه��ا
وامل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ص � �ن� ��دوق امل ��ؤس� �س ��ة
ب �م ��وج ��ب ك �ت��اب �ه��ا ل �ل �ن �ي��اب��ة رق � ��م م
ك 856/1/ف ��ي  28م� � ��ارس 2013م
والتي قيدت قضية رقم 2012/146
حصر ام ��وال ع��ام��ة وك��ذل��ك االح�ك��ام
ال�ت��ي ص��درت م��ن ال�ق�ض��اء الكويتي

بشأن هذه القضية.
ات� � �خ � ��اذ االج� � � � � � � ��راءات امل� �ن ��اس� �ب ��ة
ملعالجة اوض��اع االستثمارات التي
ت �ت �س��م ب ��االن �خ �ف ��اض امل �س �ت �م��ر ف��ي
ق�ي�م�ت�ه��ا ال �س��وق �ي��ة او ال �ت��ي تحقق
خ�س��ائ��ر م�س�ت�م��ره وات �خ��اذ م��ا يلزم
بشأنها لتجنب تفاقم خسائرها.
 توصي اللجنة الشركة الوطنيةملشاريع التكنولوجيا:
بيان أسباب خسائر بيع الشركة
ال��وط �ن �ي��ة مل �ش��اري��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ش��رك��ة  upek-eary birdب��االض��اف��ة
ال � ��ى خ� �س ��ائ ��رة ش ��رك ��ة  p12ش��رك��ة
 luminus midicalح�ي��ث ت��م تكويت
مخصص ب�ك��ام��ل قيمة االس�ت�ث�م��ار
نظرا الفالس الشركة االولى وتعثر
الشركة الثنائية وع��دم تمكنها من
مزاولة النشاط.
قضايا المال العام
 -11ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ت ��اس ��ع ل �ل �ج �ن��ة
ح� �م ��اي ��ة امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام ع � ��ن م �ل �ف��ات
ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام ل�ك��اف��ة ال ��وزارات
والهيئة الواردة من وزارة العدل عن
السنوات :2015-2014-2013
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج� �م ��اع آراء أع �ض��ائ �ه��ا
ال �ح��اض��ري��ن ب��اج �ت �م��اع �ه��ا امل �ع �ق��ود
يوم االثنني بتاريخ  4ابريل 2016م
باملوافقة على التوصيات التالية:
 ت � �ق� ��وم وزارة ال� � �ع � ��دل ب �ت �ت �ب��عال�ت�ص��رف الجنائي لكافة القضايا
ال � � � ��واردة ب��امل �ل �ف��ات س��ال �ف��ة ال �ب �ي��ان
وم � ��واف � ��اة م �ج �ل��س االم� � ��ة ب�ن�ت�ي�ج��ة
التصرف الجنائي فيها.
 ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ق��اري��ر ع��ناالع��وام الالحقة على  2016توصي
اللجنة وزير العدل باآلتي:
 ب�ي��ان ب�ع��دد ال�ق�ض��اي��ا الخاصةلكل جهة حكومية او هيئة عامة او
مؤسسة عامة والتي لم يصدر فيها

حتى اآلن حكم بات.
 أن ي �ب�ين ف��ي ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى كلقضية:
 موضوع القضية (االتهام). أسماء املتهمني. تكييف الجريمة وم��ا اذا كانتقائمة ل��دى النيابة ال�ع��ام��ة او لدى
املحكمة املختصة.
 صورة من الحكم الصادر فيهااذا ك��ان��ت ق��د ان�ت�ه��ت بحكم ب��ات او
اتخذ اجراء قضائي فيها اذا لم تكن
انتهت بحكم بات.
 قصر الحصر فقط على قضايااملال العام الواقعة من املوظف العام
ف�ق��ط وف �ق��ا الح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 1
ل �س �ن��ة  1993ع �م�ل�ا ب� �ق ��رار م�ج�ل��س
ال � ��وزراء رق ��م  113ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ
 2009/6/23سالف البيان دون تلك
ال��واق �ع��ة م��ن اح� ��اد ال �ن��اس م��ن غير
املوظفني العموميني.
عقد شل
 -12ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
حماية املال العام حول العقد املبرم
بني شركة نفط الكويت وشركة شل
العاملية:
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��اج� � �م � ��اع آراء
اعضائها ال�ح��اض��ري��ن باجتماعها
امل� �ع� �ق ��ود ي � ��وم االث� �ن�ي�ن امل� ��واف� ��ق 14
مارس 2016م باملوافقة على:
 اح��ال��ة ال�ت�ق��ري��ر للنيابة العامةع�ل��ى ان ي�ت��م اخ �ط��ار مجلس االم��ة
بنتائج التحقيقات.
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� ��االخ� ��ذب��ال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ال�ي��ة وال�ع�م��ل على
تطبيقها:
 ض � � � ��رورة ال� � �ت � ��زام امل� �س ��ؤول�ي�نب �ك��اف��ة دوائ � � ��ر ال� �ش ��رك ��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة
وعدم تجاوزهم النظم واالجراءات
وال� �ل ��وائ ��ح وال� � �ق � ��رارات وال �ق��وان�ي�ن

املنظمة للتعاقد وال�ح�ص��ول على
املوافقات املسبقة التمام اج��راءات
التعاقد.
 ض � ��رورة ال� �ت ��زام ك��ل م��ن لجنةامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب �ش��رك��ة
ن� �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وم� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع� �ق ��ود
ب �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت ب �م �م��ارس��ة
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��م وم �س��ؤول �ي��ات �ه��م
امل� � �ح � ��دددة ب ��ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن
والقرارات املنظمة لعملهم للتحقق
م � � ��ن س �ل��ام � ��ة اج� � � � � � � � ��راءات ال � �ط� ��رح
والترسية وال سيما للعقود التي
ال ت �خ �ض��ع ل� �ل� �ع ��رض ع� �ل ��ى ل�ج�ن��ة
املناقصات املركزية ورفض اصدار
اي موافقات شكلية او صورة كما
حدث في هذا العقد ملنع تكرار مثل
هذه التجاوزات مستقبال والنص
عليه بالالئحة.
 س ��رع ��ة م �ع��ال �ج��ة وت �ص �ح �ي��حال � � �ق � � �ص� � ��ور وال � � �خ � � �ل� � ��ل ب ��ال� �ه� �ي� �ك ��ل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
وتعديل وض��ع مجموعة ال�ش��ؤون
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب��ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
بالشركة بحيث تتمتع باستقاللية
ف� � ��ي ع� �م� �ل� �ه ��ا ت� �ج� �ع� �ل� �ه ��ا ت � �م� ��ارس
اختصاصاتها بشفافية وحيادية
دون ضغوط او تهميش لدورها.
 االل � � �ت� � ��زام ب �ت �ط �ب �ي��ق م ��رس ��ومضريبة ال��دخ��ل رق��م  3لسنة 1995
وع��دم تحمل ع��بء الضريبة نيابة
عن شركة شل باملخالفة للقانون.
 امل� �س ��اء ل ��ة االداري � � � ��ة امل �ب��اش��رةل �ت �ج��اوز امل �س��ؤول�ين صالحياتهم
ومسؤولياتهم بشأن ما قاموا به
كما اوضحناه سلفا.
 احالة املخالفات والتجاوزاتللنيابة العامة والحددة سلفا بهذا
التقرير وما تضمنه من تجاوزات
تثير شبهة تسهيل االع�ت��داء على
االم ��وال ال�ع��ام��ة وف��ق ق��ان��ون رق��م 1
لسنة  1993ب�ش��أن حماية االم��وال
العامة واج��راء التحقيق الجنائية
م ��ن خ�ل�ال ال �ج �ه��ة امل�خ�ت�ص��ة وه��ي
النيابة العامة.
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الحبس  3سنوات وغرامة عن كل عامل ال تقل عن ألفي دينار

الحكومة :تشديد العقوبات على أصحاب
العمل لحماية العاملين بالقطاع األهلي
أحالت الحكومة على مجلس
األمة املرسوم رقم  92لسنة 2016
بإحالة مشروع قانون في شأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم
 6لسنة  2010في شأن العمل في
ال �ق �ط��اع األه �ل��ي ون �ص��ت م ��واده
على ما يلي:
م��ادة ( :)1يستبدل بنصوص
امل� ��واد ( 138و  140و  )142من
القانون رقم  6لسنة  2010املشار
اليه النصوص التالية:
امل ��ادة ـ :)138م��ع ع��دم اإلخ�لال
بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة
 عن كل عامل  -ال تقل عن الفيدي � �ن � ��ار وال ت� ��زي� ��د ع� �ل ��ى ع �ش��رة
آالف دي � �ن� ��ار ك� ��ل ص ��اح ��ب ع�م��ل
يخالف احكام الفقرة الثانية من
امل��ادة العاشرة ويعاقب العامل
ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت �ج��اوز ث�لاث��ة
اش� �ه ��ر وب� �غ ��رام ��ة ال ت ��زي ��د ع�ل��ى
ال � ��ف دي � �ن ��ار أو ب ��إح ��دى ه��ات�ين
ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن اذا خ ��ال ��ف اح �ك ��ام
ال�ف�ق��رة امل �ش��ار ال�ي�ه��ا وذل ��ك دون
إخ�ل�ال بحق الجهة االداري ��ة في
اإلبعاد االداري.
امل��ادة ( :)140مع ع��دم اإلخ�لال
ب ��أي ع �ق��وب��ة أش ��د ي �ن��ص عليها
أي ق��ان��ون آخ ��ر ي�ع��اق��ب ب�غ��رام��ة
ال تقل ع��ن خمسمائة دي�ن��ار وال
ت ��زي ��د ع �ل��ى ال� ��ف دي� �ن ��ار ك ��ل م��ن
ل ��م ي �م �ك��ن امل��وظ �ف�ي�ن امل�خ�ت�ص�ين
ال��ذي��ن ي�ح��دده��م ال��وزي��ر م��ن اداء
واج �ب ��ات �ه ��م امل� �ن� �ص ��وص ع�ل�ي�ه��ا
ف��ي امل��ادت�ين  133و 134م��ن ه��ذا
ال�ق��ان��ون وت�ض��اع��ف ال�غ��رام��ة في
حالة العود.
م��ادة ( :)142يعاقب بالحبس
م��دة ال تقل عن شهر وال تجاوز
ستة اش�ه��ر وب�غ��رام��ة ال تقل عن
خمسمائة دي�ن��ار وال تزيد على
ال�ف��ي دي �ن��ار ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف ام��ر
ال��وق��ف او ال�غ�ل��ق ال �ص��ادر عمال
ب��أح �ك��ام امل� � ��ادة ( )135م ��ن ه��ذا
ال �ق��ان��ون دون ت�لاف��ي امل�خ��ال�ف��ات
التي اعلنه بها املفتش املختص.
م� ��ادة ( :)2ت �ض��اف ال ��ى امل ��ادة
( )146م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  6لسنة
 2010امل �ش��ار ال �ي��ه ف �ق��رة اخ �ي��رة
نصها كالتالي:
«وإذا ت�ب�ين للمحكمة تعنت
ص� � ��اح� � ��ب ال� � �ع� � �م � ��ل ف � � ��ي ص � ��رف
م �س �ت �ح �ق ��ات ال � �ع� ��ام� ��ل ف �ل �ه ��ا ان
تقضي له بتعويض يساوي ٪1
من قيمة تلك املستحقات عن كل
شهر تأخير في صرفها اعتبارا

تعويض العامل
 ٪ 1من قيمة
مستحقاته
من كل شهر تأخير
في صرف معاشه

تصويت نيابي في احدى الجلسات السابقة

م��ن ت��اري��خ تقديم الطلب املشار
ال�ي��ه ف��ي ال�ف�ق��رة االول ��ى وي�س��ري
في ش��أن املبلغ املحكوم به نص
امل� � ��ادة ( )145م ��ن ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وذل � � ��ك م� ��ع ع � ��دم اإلخ� �ل� ��ال ب�ح��ق
ال �ع��ام��ل ف ��ي امل �ط��ال �ب��ة أم� ��ام ذات
املحكمة بأية تعويضات اخرى».
م� � � ��ادة ( :)3ي� �ل� �غ ��ى ك � ��ل ح �ك��م
يتعارض مع احكام هذا القانون.
م� � � ��ادة ( :)4ع� �ل ��ى ال � � � � � ��وزراء -
ك ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه  -ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
ون �ص��ت امل ��ذك ��رة االي�ض��اح�ي��ة
ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل ن� �ص ��وص امل� ��واد
( 138و  140و  )142م��ن الفصل

ال �ث��ان��ي (ف �ص��ل ال �ع �ق��وب��ات) من
ال�ب��اب ال�س��ادس وامل ��ادة  146من
ال �ق��ان��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة  2010في
ش��أن ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع االه�ل��ي
على ما يلي:
م � ��رت ت �ش ��ري �ع ��ات ال �ع �م ��ل ف��ي
القطاع االه�ل��ي والنفطي بدولة
ال �ك��وي��ت ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راح ��ل
وذل��ك حسب طبيعة ك��ل مرحلة
وخ �ص��ائ �ص �ه��ا وم �س �ت �ج��دات �ه��ا
على املستويني املحلي والدولي
وج � � ��اءت ال �ت �ش��ري �ع��ات مل��واك �ب��ة
ال� �ت� �ط ��ور االق� �ت� �ص ��ادي ل�ل�ك��وي��ت
ب� � � � ��دءا م� � ��ن ع� � � ��ام  1959م� � � ��رورا
باملرسوم االميري رقم  43لسنة
 1960وان�ت�ه��اء ب��ال�ق��ان��ون رق��م 6

ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن ال �ع �م��ل ف��ي
القطاع االهلي وال��ذي استهدف
ف �ي��ه امل �ش ��رع ت�ح�ق�ي��ق ح��زم��ة من
االه � � � � � ��داف ح � �ي� ��ث ح� � � ��رص ع �ل��ى
اع � � ��ادة وت �ح �ق �ي��ق ال� � �ت � ��وازن ب�ين
ط��رف��ي ال �ع�ل�اق��ة ال �ت �ع��اق��دي��ة بني
رب ال �ع �م��ل وال �ع��ام��ل ون� �ظ ��را ملا
ترتب على زي��ادة اع��داد العمالة
ال� ��واف� ��دة او اس �ت �خ ��دام ال�ع�م��ال��ة
املوجودة بالداخل من مشكالت
اهمها تعمد صاحب العمل عدم
تسليمهم العمل او عدم حاجته
الفعلية لهؤالء مما يترتب عليه
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ع ��وق ��ات ل�ل�ع�م��ل
ب��ال�ق�ط��اع االه �ل��ي بصفة خاصة
ول�ل��وزارات والجهات الحكومية

رسالة واردة
ت� �ض� �م ��ن ك� �ش ��ف األوراق
وال��رس��ائ��ل ال � ��واردة ملجلس
األم � � ��ة ب �ج �ل �س �ت��ه امل� �ع� �ق ��ودة
صباح ي��وم الثالثاء املوافق
 2016/4/26رس��ال��ة واح��دة
نصها كالتالي:
رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س لجنة
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة يطلب
ف�ي�ه��ا م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س على
ت �ك �ل �ي��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��دراس� ��ة
امل �خ ��ال �ف ��ات امل ��ال �ي ��ة ل�ب�ع��ض
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة م��ع
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
وب � ��االس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب� � ��دي� � ��وان
املحاسبة وذلك خالل الفترة
من  2012/10/1حتى نهاية
مارس .2016

وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال��رس��ال��ة
ق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه امل � � �ع � � �ي� � ��وف إن � ��ه
ب ��اإلش ��ارة ال ��ى م ��ا ت�ن��اول�ت��ه
ب� �ع ��ض ال� �ص� �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة
ووسائل اإلعالم ذات الصلة
بالنشاط ال��ري��اض��ي م��ن انه
ق ��د أص� ��اب ب �ع��ض ال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض�ي��ة م�خ��ال�ف��ات مالية
بشأن تنظيم أنشطتها على
املستويني املحلي والدولي.
فإن اللجنة تطلب موافقة
امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �ك �ل �ي �ف �ه��ا
ب ��دراس ��ة ه ��ذا امل ��وض ��وع مع
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
ع �ل��ى ان ت �ق��وم ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
ب � �ت ��زوي ��د ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب �ت �ق��ري��ر

ك ��ام ��ل ع ��ن ه � ��ذه امل �خ��ال �ف��ات
امل ��ال� �ي ��ة واالج � � � � � ��راءات ال �ت��ي
ات � �خ ��ذت ت� �ج ��اه م�ع��ال�ج�ت�ه��ا
وذل ��ك ب��االس�ت�ع��ان��ة ب��دي��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل � � � ��دراس � � � ��ة ه � ��ذه
امل �خ ��ال �ف ��ات خ �ل��ال ال �ف �ت ��رة م��ن
 2012/10/1حتى نهاية مارس
 2016وع �ل��ى ان ت �ق��دم اللجنة
تقريرا الى املجلس بما تنتهي
اليه في هذا الشأن.

بصفة ع��ام��ة وم��ا ق��د ينجم عنه
م��ن م�ش��اك��ل ت��ؤث��ر بالسلب على
م �ن��اخ االس �ت �ث �م��ار ب��ال �بل��اد وم��ا
ي�ت�ب��ع ذل ��ك م��ن آث� ��ار س�ي�ئ��ة على
ال� �ن� �ش ��اط االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ظ��ل
التحديات الداخلية والخارجية
التي تمر بها البالد.
ومل��ا ك��ان ال�ق��ان��ون امل �ش��ار اليه
وإن ح��دد ف��ي فصله ال�ث��ان��ي من
الباب السادس العقوبات املقررة
ع �ل��ى م �خ��ال �ف��ات ص �ح��اب ال�ع�م��ل
إال ان ال��واق��ع العملي اث�ب��ت عدم
ت�ح�ق�ي��ق ت �ل��ك ال �ع �ق��وب��ات ال�غ��اي��ة
التي تبناها املشررع عن وضعها
مل��واج �ه��ة ت �ل��ك امل �خ��ال �ف��ات ل��ذل��ك
ك ��ان الزم ��ا ان ي�ت��م اع� ��ادة النظر
في تلك العقوبات بما يتناسب
مع ال��واق��ع وذل��ك لتحقيق ال��ردع
العام والخاص للعقوبة وضبط
س��وق ال�ع�م��ال��ة ب��ال�ق�ط��اع االه�ل��ي
للقضاء على املنازعات العمالية
التي قد تنشأ عند تطبيق احكام
ال �ق��ان��ون وذل ��ك ب�ف��رض عقوبات
اش ��د م��ن س��اب�ق�ت�ه��ا ب �م��ا يضمن
اعلى درجات الحماية القانونية
للعمالة الخاضعة لقانون العمل
وال�ح��د م��ن النفقات املالية التي
ت �ت �ك �ب��ده��ا االج� �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة
املعنية ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ملعالجة
املشكالت الناجمة عن مخالفات
اصحاب االعمال.
وع �ل �ي��ه ف �ق��د ت��م ت �ع��دي��ل امل ��واد
ارق � � � ��ام ( 138و  140و )*142
وت � � �ش� � ��دي� � ��د ال � � �ع � � �ق� � ��وب� � ��ات ع �ل ��ى
امل �خ ��ال �ف�ي�ن ح �ي ��ث ن �ص ��ت امل � ��ادة
( )138على عقوبة الحبس التي
ال تجاوز ثالث سنوات والغرامة
ال�ت��ي ال تقل ع��ن ال�ف��ي دي�ن��ار وال

ت ��زي ��د ع �ل��ى ع� �ش ��رة آالف دي �ن��ار
بدال من الغرامة التي ال تقل عن
الف دينار وال تزيد على خمسة
آالف دي� �ن ��ار ل �ك��ل ص��اح��ب عمل
ي �خ��ال��ف اح �ك��ام ال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة
من امل��ادة ( )10من ه��ذا القانون.
ك� �م ��ا ق� �ض ��ت ب �م �ع��اق �ب��ة ال �ع��ام��ل
الذي ثبت مخالفته ألحكام هذه
ال�ف�ق��رة بالحبس م��دة ال ت�ج��اوز
ث�ل�اث��ة اش �ه��ر وب �غ��رام��ة ال ت��زي��د
على الف دينار وذلك دون إخالل
بحق الجهة االداري��ة في اإلبعاد
االداري.
وفرضت املادة ( )140العقوبة
الواردة في املادة ( )142والخاصة
بمعاقبة كل من يخالف االوام��ر
الصادرة بالوقف او الغلق عمال
ب �ح �ك��م امل � � ��ادة ( )135ب��ال�ح�ب��س
م��دة ال تقل عن شهر وال تجاوز
ستة اش�ه��ر وب�غ��رام��ة ال تقل عن
خمسمائة دي�ن��ار وال تزيد على
الفي دينار بدال من الحبس مدة
ال ت �ج��اوز س�ت��ة اش�ه��ر وال�غ��رام��ة
التي ال تزيد على الف دينار اذا
ل ��م ي �ت��م ت�ل�اف��ي امل �خ��ال �ف��ات ال�ت��ي
اعلن بها املفتش املختص.
وق��د اضيفت فقرة اخ�ي��رة الى
امل � � ��ادة ( )146ت �ق �ض��ي ب��أح �ق �ي��ة
املحكمة بفرض تعويض على كل
صاحب عمل يتعنت ف��ي صرف
مستحقات العامل ي�س��اوي ٪1
م ��ن ق �ي �م��ة ت �ل��ك امل �س �ت �ح �ق��ات عن
ك� ��ل ش� �ه ��ر ت ��أخ� �ي ��ر ف� ��ي ص��رف �ه��ا
اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب
املشار اليه في الفقرة االولى من
تلك املادة مع عدم اإلخالل بحق
ال �ع��ام��ل ف ��ي امل �ط��ال �ب��ة ام� ��ام ذات
املحكمة بأية تعويضات اخ��رى
وذل��ك حماية للعامل م��ن تعنت
اص� � �ح � ��اب االع � � �م � ��ال ف � ��ي ص ��رف
مستحقاتهم.
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الكويت تدعو إلى سرعة التصديق
على االتفاق العالمي حول المناخ
دع � ��ت ال� �ك ��وي ��ت دول ال� �ع ��ال ��م ال
سيما االكثر تسببا في االنبعاثات
ال��ى سرعة التصديق على االتفاق
ال � �ع� ��امل� ��ي ح � � ��ول امل� � �ن � ��اخ م � ��ن اج ��ل
االستجابة العاملية الفعالة لتنفيذ
بنودها.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها املدير
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ح� �م ��ود ع� �ض ��و ال ��وف ��د
امل � ��راف � ��ق مل �م �ث ��ل ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد س�م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
على ه��ام��ش م��راس��م التوقيع على
االتفاق العاملي حول املناخ في مقر
الجمعية العامة لالمم املتحدة.
وق� � ��ال ان ال� �ك ��وي ��ت ت �س �ع��ى ال��ى
التكيف مع اآلثار السلبية لظاهرة
تغير امل�ن��اخ كما أن الكويت تؤكد
م�ب��دأ ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة للوصول
الى هذه االهداف
واكد ان الدولة تسعى للوصول
ال� ��ى ه� ��ذه ال� �خ� �ط ��وات ع �ب��ر ت�ن��وي��ع
مصادر الطاقة وتحسني كفاءتها
وااله � �ت � �م � ��ام ب ��ال� �ط ��اق ��ة امل� �ت� �ج ��ددة

العدل2046 :
وثيقة شرعية
للمقيمين بصورة
غير قانونية
أع �ل �ن ��ت وزارة ال � �ع� ��دل ع��ن
إص� ��دار  2046وث�ي�ق��ة شرعية
ل � �ع � �ق� ��ود ال � � � � � � ��زواج وال� � �ط �ل��اق
وامل��راج�ع��ة للمقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
ال � �ج � �ه� ��از امل� � ��رك� � ��زي مل �ع��ال �ج��ة
أوض��اع املقيمني بصورة غير
قانونية وذلك خالل عام .2015
وق� � � � ��ال ال � ��وك� � �ي � ��ل امل� �س ��اع ��د
لشؤون التسجيل العقاري في
ال� ��وزارة محمد راش��د الحماد
ل �ك��ون��ا إن إدارة ال �ت��وث �ي �ق��ات
ال �ش��رع �ي��ة وف��روع �ه��ا أص ��درت
 1396وثيقة زواج و 606وثائق
ط �ل��اق و 44وث �ي �ق ��ة م��راج �ع��ة
زوجية للمقيمني بصورة غير
قانونية خالل تلك الفترة.
وأض � � ��اف ال �ح �م ��اد أن ع��دد
اإلع � �ل ��ام� � � ��ات ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ب �ل��غ
 11412وث �ي �ق��ة ف ��ي ح�ي�ن ب�ل��غ
عدد وثائق حصر الوراثة 123
وثيقة.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى أن اإلدارة
أن �ج ��زت  277م�ع��ام�ل��ة فحص
طبي قبل الزواج.

واالن� �ت� �ق ��ال ال � ��ى ن� �ظ ��ام اق �ت �ص��ادي
منخفض االنبعاثات.
وج� ��دد ت��أك �ي��د ان ال �ك��وي��ت وم��ن
خ�لال توقيعها على االت�ف��اق تبني
دعمها للجهود التي تبذلها االمم
امل �ت �ح ��دة ف ��ي ه � ��ذا امل� �ج ��ال م �ش �ي��را
ال��ى انها دع��ت جميع االط ��راف في
ات �ف��اق �ي��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة االط ��اري ��ة
ل�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ال ��ى ت �ب��ادل امل �ع��ارف
العلمية والخبرات وتعزيز تدابير
االس �ت �ج��اب��ة ون �ظ��م االن� � ��ذار امل�ب�ك��ر
للحد من مخاطر الكوارث.
وح ��ث ال �ح �م��ود ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة
ع� �ل ��ى ال� � ��وف� � ��اء ب ��ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا ف��ي
التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء
القدرات بهدف تحفيز ودعم الدول
النامية للتكيف مع تأثيرات تغير
املناخ.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى ق� ��ال وزي ��ر
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس االم��ة علي العمير
إن توقيع الكويت على هذا االتفاق
يعد دليال قاطعا على أن الكويت
تولي اهتماما كبيرا بحماية البيئة

الشيخ عبدالله الحمود

وامل �ن��اخ وت �ش��ارك املجتمع ال��دول��ي
محاوالته الدؤوبة ملقاومة أسباب
التغيير املناخي واالنبعاثات التي
تسبب االحتباس الحراري.
واكد أن األمم املتحدة قد حققت
انجازا كبيرا بتوقيع أكثر من 175
دولة في أول يوم تدعى فيه الدول
للتوقيع.
وقال ان الكويت كانت من الدول
ال� �س� �ب ��اق ��ة ل� �ح� �ض ��ور ه� � ��ذا ال �ح �ف��ل
ومشاركة الدول رغم أن االنبعاثات

الغازية التي تنطلق من الكويت ال
تتجاوز 3ر 0باملئة من االنبعاثات
ال�ت��ي تنطلق م��ن ال�ن�ش��اط البشري
في العالم.
واضاف العمير :إننا نتطلع اآلن
إل��ى ال��دول الصناعية الكبرى مثل
أمريكا والصني ودول أوروبا التي
ب��ادرت التوقيع على االتفاقية بأن
تفي بالتزاماتها وتقوم بواجباتها
تجاه تخفيض االنبعاثات الغازية
وم � �س� ��اع� ��دة ال� � � � ��دول ال � �ت� ��ي ل��دي �ه��ا
م � �ع� ��دالت ع��ال �ي��ة م� ��ن االن �ب �ع��اث��ات
بسبب استخدام الوقود االحفوري
ب��أن تسدعي لها امل�س��اع��دة الفنية
والتقنية وتدريب الكوادر البشرية
ع� �ل ��ى ت ��ول� �ي ��د ال � �ط� ��اق� ��ة امل� �ت� �ج ��ددة
والبديلة والحد من انبعاثات أول
وثاني اكسيد الكربون.
وش� ��ارك� ��ت دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ق ��ادة
ورؤس ��اء ال��وف��ود املمثلة الك�ث��ر من
 165دول��ة ف��ي التوقيع على بنود
االتفاق.

أخبار
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بدء جلسة جديدة
من مشاورات السالم
اليمنية في الكويت
ع� �ق ��د وف� � ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة
ووف � ��د أن� �ص ��ار ال �ل��ه ووف � ��د امل��ؤت�م��ر
الشعبي العام ام��س جلسة جديدة
ع �ل��ى ف �ت��رت�ين ص�ب��اح�ي��ة وم�س��ائ�ي��ة
من مشاورات السالم اليمنية التي
ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ال �ك��وي��ت ف ��ي ي��وم�ه��ا
الثالث برعاية االمم املتحدة.
وت �س �ت �ك �م ��ل ال� � ��وف� � ��ود ال �ي �م �ن �ي��ة
الثالثة بحث بنود اساسية واردة
ف��ي ال �ن �ق��اط ال �خ �م��س ال �ت��ي تنطلق
منها امل�ش��اورات السيما ما يتعلق
م�ن�ه��ا ب�ت�ث�ب�ي��ت وق ��ف إط�ل��اق ال �ن��ار
ال� � � ��ذي أب� � � ��دى ال � �ط � ��رف ال� � �ق � ��ادم م��ن
ص �ن �ع��اء ت �ح �ف �ظ��ا ع �ل �ي��ه .وي� �ح ��اول
امل �ش ��ارك ��ون ف ��ي م �ش��اورات �ه��م ال�ت��ي
ت�ع�ق��د ت�ح��ت إش ��راف م�ب�ع��وث األم��م
املتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ
احمد ف��ي قصر بيان التوصل الى
نقطة التقاء حول بند وقف إطالق

ال �ن��ار ووض� ��ع ال �ق��واع��د األس��اس �ي��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ه وص � ��وال ال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
صورة موحدة وشاملة تفضي إلى
حل شامل وكامل في اليمن.
وك � � ��ان م �ب �ع ��وث األم � � ��م امل �ت �ح��دة
ل�ل�ي�م��ن ق��د أب ��دى ت �ف��اؤل��ه ازاء سير
جلسات املشاورات ووصفها بأنها
ب�ن��اءة وتعد بتقدم مهم ف��ي طريق
ال �س�ل�ام ال� ��ذي اص �ب��ح اق� ��رب م��ن اي
وقت مضى .ويشارك في املشاورات
وفد الحكومة اليمنية ووفد املؤتمر
ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام ووف ��د أن �ص��ار ال�ل��ه
ل�ب�ح��ث ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار م�ج�ل��س األم ��ن
ال��دول��ي رق��م  2216وإمكانية وضع
إطار يمهد الطريق لعملية سلمية
ومنظمة.

اتفاقية تفاهم بين االتحاد
الكويتي لصاحبات المهن
وسيدات األعمال الهنغاريات

جامعة الكويت 10 :يونيو موعد
تقديم طلبات االلتحاق بها
أع �ل��ن ع �م �ي��د ال �ق �ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل
بجامعة الكويت د .عادل مال الله أن
ت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات االل �ت �ح��اق بالجامعة
ل�ل�ف�ص��ل األول  2017/2016س�ي�ب��دأ
الكترونيا  10يونيو املقبل ويستمر
حتى  18من الشهر نفسه.
وق � ��ال ان ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ق��دي��م تشمل
الطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات
وم ��واط � �ن ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
والطلبة من فئة املقيمني بصورة غير
قانونية املستوفني شروط القبول.
وأوض � � ��ح ان ال �ط �ل �ب��ة امل �ش �م��ول�ين
ب��ال �ت �ق��دي��م ه ��م م ��ن خ��ري �ج��ي ال �ن �ظ��ام
امل��وح��د واملعهد الديني والثانويات
األم � ��ري� � �ك� � �ي � ��ة وخ � ��ري� � �ج � ��ي امل � � � � ��دارس
اإلنجليزية واملتوقع تخرجهم منها
بالنسبة لطلبة مدارس الكويت فقط
وذل��ك بعد االن�ت�ه��اء م��ن رص��د نتائج
اخ�ت�ب��ارات ال �ق��درات األك��ادي�م�ي��ة التي
س �ت �ع �ق��د ف ��ي  4ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل ح�ت��ى
يتسنى للطالب معرفة معدله املكافئ
لجميع التخصصات املتقدم إليها.
واض� � � ��اف ان � ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وأب � � �ن � � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
ال�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى ال �ش �ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة
م � ��ن خ � � ��ارج ال � �ك ��وي ��ت وب� �ق� �ي ��ة ف �ئ��ات
الطلبة غير الكويتيني املسموح لهم

د .عادل مال الله

بالتقديم سيقدمون طلبات االلتحاق
مع االوراق املطلوبة في صالة القبول
وال�ت�س�ج�ي��ل ب��ال�ش��وي��خ ف��ي امل��واع�ي��د
امل � �ح� ��ددة ث ��م ي �س �ج �ل��ون ع �ب��ر ش�ب�ك��ة
اإلن� �ت ��رن ��ت م ��ن خ �ل��ال ن� �ظ ��ام ال �ق �ب��ول
اإللكتروني.
وأشار الى أن هناك فترة خصصت
للطلبة املحولني من جامعات أخرى
وك� �ل� �ي ��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب إل� ��ى ج��ام�ع��ة
ال �ك ��وي ��ت ت� �ب ��دأ ف ��ي  29م ��اي ��و امل�ق�ب��ل
وتستمر الى  4اغسطس املقبل.
وذك��ر أن ك��ل اإلرش� ��ادات الخاصة
ب��ال �ق �ب��ول وال � ��دراس � ��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة

وامل �س �ت �ن��دات امل �ط �ل��وب��ة م�ع�ل�ن��ة على
ش �ب �ك��ة اإلن� �ت ��رن ��ت اض ��اف ��ة إل� ��ى أدل ��ة
القبول والكليات والطالب املعدة من
العمادة لتوزيعها على الطلبة.
واض � � ��اف د .م � ��ال ال� �ل ��ه ان � ��ه ن �ظ��را
لعقد اختبارات الدور الثاني للطلبة
ق �ب��ل ان �ت �ه��اء ف �ت ��رة اع �ت �م��اد ال �ق �ب��ول
س�ي�س�م��ح ل�ل�م�س�ت��وف�ين م�ن�ه��م نسب
ال �ق �ب��ول ب��ال�ج��ام�ع��ة ب�ت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات
االل�ت�ح��اق م��ع ص��ورة م��ن شهاداتهم
الثانوية املؤقتة مباشرة ف��ي صالة
ال �ق �ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل ب��ال�ش��وي��خ على
أن يسلموا الشهادة النهائية قبل 18
ي��ول�ي��و امل�ق�ب��ل ح��رص��ا ع�ل��ى مصلحة
ه��ؤالء الطلبة وع��دم تأخر التحاقهم
بالجامعة إلى الفصل الثاني املقبل.
وافاد بأنه مع تطبيق آلية القبول
امل �ب ��اش ��ر ف ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات أص �ب��ح
إجمالي ع��دد الرغبات  78لخريجي
القسم العلمي و 36رغ�ب��ة لخريجي
القسم األدبي وللطالب حرية تحديد
م��ا ي��رغ��ب فيه م��ن تخصصات علما
بأنه وفقا لقرار مجلس الجامعة يتم
االل�ت��زام بقبول الطالب ال��ذي يختار
جميع التخصصات ال�ت��ي يستوفي
فيها شروط القبول.

الشيخة د .حصة السعد خالل لقائها اتحاد سيدات األعمال الهنغاريات

أعلنت رئيسة مجلس سيدات
األع �م��ال ال �ع��رب رئ�ي�س��ة االت �ح��اد
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل � �ص� ��اح � �ب� ��ات امل� �ه ��ن
ال�ش�ي�خ��ة د .ح �ص��ة ال �س �ع��د خطة
تعاون مشتركة لتطوير العالقات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ب�ين
الكويت وجمهورية هنغاريا.
وقالت الشيخة حصة في بيان
صحافي ام��س إن هناك مشاريع
مجدولة سيتم االعالن عنها بعد
توقيع اتفاقية التفاهم بني اتحاد
س � �ي� ��دات االع � �م� ��ال ال �ه �ن �غ��اري��ات
واالت � �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل�ص��اح�ب��ات
املهن.
وأض��اف��ت أن ��ه س�ي�ت��م ال�ت�ع��اون
ف � ��ي ع � � ��دة م� � �ج � ��االت اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وت �ج��اري��ة م�ش�ي��رة إل ��ى أن ال��وف��د
الهنغاري ال��ذي زار الكويت ستة
أي ��ام ق ��ام ب�ج��ول��ة ف��ي ع ��دة أم��اك��ن
ت �ج��اري��ة واق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال�ب�لاد
وأوض� � �ح � ��ت أن ه � �ن� ��اك ات �ف��اق �ي��ة

لتطوير الواردات بني البلدين
وب�ي�ن��ت أن االت�ف��اق�ي��ة تتضمن
تبادل األفكار والخبرات والتغلب
ع � �ل ��ى امل� � �ع � ��وق � ��ات ال � �ت� ��ي ت �ع��رق��ل
سيدات األعمال في البلدين الفتة
إل��ى أن وف��دا م��ن س�ي��دات األعمال
ف��ي ال�ك��وي��ت س�ي�ق��وم ب��زي��ارة إل��ى
هنغاريا العام املقبل.
من جانبها اكدت رئيسة اتحاد
س � �ي� ��دات األع � �م� ��ال ال �ه �ن �غ��اري��ات
السفيرة بورباال كازاكو ضرورة
توقيع اتفاقية التفاهم مع الجانب
ال�ك��وي�ت��ي لرغبتها ف��ي ف�ت��ح ب��اب
ال�ت�ع��اون وامل�ش��ارك��ة ف��ي املجاالت
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة مبدية
اع� �ج ��اب� �ه ��ا ب� ��االم � �ت � �ي� ��ازات ال �ت��ي
ت�م�ل�ك�ه��ا ال �ك��وي��ت وج �ه��وده��ا في
تطوير املرأة العربية.
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بدء مؤتمر «فكر..اعمل..عش بإيجابية» الثالث
اف � �ت � �ت � �ح� ��ت م � � � �ب� � � ��ادرة ال � �ن� ��وي� ��ر
لاليجابية فعاليات مؤتمر (فكر..
اع � �م ��ل..ع ��ش ب��إي �ج��اب �ي��ة) ال �ث��ال��ث
ص� �ب ��اح ام� ��س ب �ع �ن ��وان (ال� �ص ��راع
ي� �ص� �ن ��ع ال� � �ن� � �ج � ��اح) ف� � ��ي ج ��ام �ع ��ة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت رئيسة املبادرة الشيخة
ان� � �ت� � �ص � ��ار س � ��ال � ��م ال � �ع � �ل� ��ي خ�ل��ال
اف �ت �ت��اح �ه��ا امل ��ؤت� �م ��ر ان ال �ت �غ �ل��ب
ع �ل��ى ال �ص ��راع ��ات ي�م�ن��ح االن �س��ان
القوة والثقة وص��وال ال��ى النجاح
وتقبل ال�ح�ي��اة بايجابية رغ��م ما
ت�ح�م�ل��ه م��ن ص �ع��اب وان ال �ص��راع
هو طاقة تحفز وتدفع الى النجاح
واكتشاف املواهب املخبأة لدينا.
من جانبه قال الكاتب والباحث
ف��ي األداء ال �ب �ش��ري د .آدم ف��ري��زر

خ �ل ��ال م� �ح ��اض ��رت ��ه ف � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
بعنوان (اجعل الصراع لصالحك)
ان ال � �ص� ��راع ل �ي��س م �ف �ي��دا ل �ل �ف��رد
ول �ل �ع��ائ �ل��ة ف �ق��ط ب ��ل ل �ل��دول��ة ك�ك��ل
داعيا الى ض��رورة صنع التوقيت
وال � � �ف� � ��رص� � ��ة وال � � ��وض � � ��ع امل � �ث ��ال ��ي
اث �ن��اء ال �ص��راع ب� ��دوره اس�ت�ع��رض
الخبير االستراتيجي في السلوك
ال �ب �ش��ري وال �ك��ات��ب دارن ه�ي��ل في
محاضرته (كيف تزدهر في بيئة
ق��اس �ي��ة وم �ت �غ �ي��رة) ث�ل�اث��ة أن �م��اط
ح��اس �م��ة ل �ل �ن �ج��اح ي �ت �ع��رض ل�ه��ا
ال �ن��اج �ح��ون ب ��اخ �ت�ل�اف ط�ب��اع�ه��م
ه � � ��ي االس� � �ت� � �ك� � �ش � ��اف وال � �ت � �ك � �ي ��ف
والتخصص.
وت � � �ط� � ��رق ه � �ي� ��ل خ� �ل� ��ال ورش� � ��ة
ع�م��ل اق��ام �ه��ا ب �ع �ن��وان (ك ��ن ق��وي��ا)

الكويتيون يتصدرون
بطولة قطر للدرفت
ش � � �ه � ��دت م � �ن � ��اف � �س � ��ات ال � �ج� ��ول� ��ة
االخ � �ي� ��رة ل �ب �ط��ول��ة ق �ط��ر ل �س �ب��اق��ات
الـ (درفت) للسيارات منافسات قوية
بني  15متسابقا ما انعكس ايجابا
على املستوى العام للبطولة وأسهم
في ظهورها بأفضل صورة.
وحقق علي مخصيد املركز االول
ب �ط��ل م ��وس ��م وت �ل ��اه ث��ان �ي��ا م�س�ي��ر
بوشيبة ف��ي فئة (ب��رو) ام��ا ف��ي فئة
(س�م��ي.ب��رو) فقد ح��ل فهد الجدعي

باملركز االول وبطل املوسم في فئته
فيما حل عبدالله الجدي رابعا.
وأش� � � � � � ��اد م� � ��دي� � ��ر ن � � � � ��ادي ب ��اس ��ل
ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح ل�س�ب��اق ال�س�ي��ارات
وال � � ��دراج � � ��ات س� �ي ��ف امل� �ط� �ي ��ري ف��ي
تصريح لكونا باملستوى الذي ظهر
به املتسابقون في البطولة وقال إن
النتائج جاءت مواكبة للتوقعات.

فريق الغوص يرفع  8قوارب
ومخلفات من نقعة الشمالن
تمكن فريق الغوص من انتشال
ورفع ثمانية قوارب مخالفة بوزن
 16طنا ورفع مخلفات بالستيكية
وخ �ش �ب �ي��ة وش� �ب ��اك ص �ي��د مهملة
ب� � ��وزن ث�ل�اث ��ة أط � �ن ��ان م ��ن ح��وض
نقعة الشمالن.
وق � � � � ��ال م� � � �س � � ��ؤول ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
ال�ب�ح��ري��ة ب��ال�ف��ري��ق ول �ي��د الشطي
ل �ك��ون��ا ان امل� �م ��ارس ��ات ال �ب �ش��ري��ة
ال �خ ��اط �ئ ��ة ف� ��ي ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة
ت �ت �ط �ل��ب ال� �ع� �م ��ل امل �س �ت �م ��ر ل��رف��ع
مخلفاتهم خ�ص��وص��ا ان�ه��ا تؤثر
ب� �ش� �ك ��ل م� �ب ��اش ��ر ع� �ل ��ى امل � �خ� ��زون
ال �س �م �ك��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت وب��ال �ت��ال��ي

اقتصادها.
واوض��ح ان الجهات الحكومية
ال� �ت ��ي ت� �ق ��ف وراء ه � ��ذا امل� �ش ��روع
البيئي التطوعي مؤسسة املوانئ
الكويتية وبلدية الكويت والهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية
واالدارة ال�ع��ام��ة ل�خ�ف��ر ال�س��واح��ل
وإدارة س� ��وق ال �س �م��ك واالت� �ح ��اد
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ص �ي ��ادي ��ن م�ت�م�ن�ي��ا
اس�ت�م��رار تعاونهم م��ن أج��ل بيئة
أفضل.

جانب من املؤتمر

ال ��ى األن �م��اط ال�س�ل��وك�ي��ة للمرونة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ن �ق��ل ف��ي
األوق � � � � ��ات ال� �ص� �ع� �ب ��ة ل �ل �ب �ح��ث ع��ن

النجاح واستكشاف مفاهيم مهمة
مثل الهوية والضغوطات والتقدم
واالتصال بناء على أسس علمية

قسم الصيدلية حصل على أعلى درجات االعتراف من الهيئة الكندية

صرف آلي لألدوية بمستشفى األميري
أع � �ل � �ن ��ت م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع ��اص� �م ��ة
الصحية عن بدء تطبيق عملية
ال � � �ص� � ��رف اآلل � � � ��ي ل� �ل ��ادوي � � ��ة ف��ي
م�س�ت�ش�ف��ى األم � �ي� ��ري ل�ل�ت�س�ه�ي��ل
على املرضى واملراجعني
جاء ذلك في تصريح صحافي
ملديرة منطقة العاصمة الصحية
ف � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة د .أف� � ��راح
الصراف امس على هامش حفل
ت ��وزي ��ع ج ��وائ ��ز ال �ت �م �ي��ز ل�ن�خ�ب��ة
م��ن الصيادلة وفنيي الصيدلة
العاملني في املستشفى ومراكز
ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة ال � �ص � �ح � �ي� ��ة االول� � �ي � ��ة
بمنطقة العاصمة الصحية.
وق��ال��ت ال� �ص ��راف إن ال �ص��رف
اآلل � � ��ي ل �ل��أدوي � ��ة س� �ي� �ك ��ون ع�ل��ى
م��راح��ل وي �ش �م��ل ب �ع��ض ال�ف�ئ��ات
من موظفي املستشفى واملرضى
م��ن أص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات الخاصة
م ��ن األدوي� � � ��ة ال� �ت ��ي ي �ت��م ط�ل�ب�ه��ا
م ��ن خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد أو م ��ن ادارة
املستودعات الطبية.
وأض� � ��اف� � ��ت أن ه � � ��ذه ال� �ف� �ك ��رة
ستعمم لتشمل ج�م�ي��ع ال�ف�ئ��ات
ب� � �ع � ��د ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ن � � �ظ � � ��ام امل � �ل� ��ف
االل�ك�ت��رون��ي باملستشفى مبينة
أن آل �ي��ة ال �ص��رف ت �ت��م م��ن خ�لال
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• خالد عبدالله راشد
الزير 62 ،عاما( ،شيع)،
ال ��روض ��ة ،ق ،4ش ��ارع اب��و
م��وس��ى األش� �ع ��ري ،م،51
تلفون99010617 :
• ح� � �ص � ��ة س� �ل� �ي� �م ��ان
اب � � ��راه� � � �ي � � ��م ال � �خ � �ل � �ي� ��ل،
ارم�ل��ة :محمد سليمان
ال� � �ه � ��ول � ��ي 88 ،ع� ��ام� ��ا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :جابر
ال �ع �ل��ي ،ق ،5ش ،43م،22
تلفون ،99165351 :نساء:
العدان ،ق ،4ش ،16م24
• ط � � � � �ل � � � � ��ال ع � � � � � � � ��ادل
عبدالعزيز املسفر38 ،
ع ��ام ��ا( ،ش� �ي ��ع) ،رج� ��ال:
صباح السالم ،ق ،4ش،19
م ،51تلفون،99055477 :
ن �س��اء :ال �ع��ارض �ي��ة ،ق،11
ش ،1ج ،4م ،39ت �ل �ف��ون:
66648824
• ع��ائ �ش��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال �ص��ال��ح ال �ش �م �ي �م��ري،
زوج��ة :حمود ابراهيم
الناصر الصقعبي81 ،
عاما( ،تشيع التاسعة
ص �ب��اح ال� �ي ��وم) ،رج ��ال:
ال� � � �ن � � ��زه � � ��ة ،ق ،3ش � � ��ارع
ن��اص��ر الصقعبي ،دي��وان
ال� � �ص� � �ق� � �ع� � �ب � ��ي ،ت � �ل � �ف� ��ون:
ن� � �س � ��اء:
،99664448
قرطبة ،ق ،2ش ،1ج ،3م83
• ن� � � � � ��وري� � � � � ��ة ش� � ��اك� � ��ر
ال �ش �م��ري ،ارم �ل��ة :بندر
ع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف75 ،
عاما( ،شيعت) ،مبارك
ال �ك �ب �ي��ر ،ق ،8ش ،23م،7
ت � �ل � �ف ��ون- 99646648 :
60044446

جانب من تكريم الصيادلة

وض� � � ��ع رق� � � ��م س� � � ��ري ب ��ال� �ج� �ه ��از
يصرف على اثره الدواء.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ�ي��س مكتب
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال � �ص � �ي� ��دالن � �ي� ��ة ف��ي
منطقة العاصمة الصحية أحمد
السعيد إن قسم الصيدلية في
مستشفى االم �ي��ري حصل على
أع � �ل� ��ى درج � � � ��ات االع � � �ت� � ��راف م��ن
الهيئة الكندية لالعتراف بدرجة
6ر 3من أصل أربع درجات مؤكدا
أن ال �ت �ق �ي �ي��م ي �ع��د االع � �ل ��ى ع�ل��ى
مستوى صيدليات مستشفيات

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ت�س��اع��د ع�ل��ى م��واج�ه��ة التحديات
وتقلبات الحياة.
ب� ��دوره ق ��ال ال�ب�ط��ل ال �ع��رب��ي في
ت �س �ل��ق ال �ج �ب��ال زي� ��د ال��رف��اع��ي إن
وصوله الى قمة (ايفرست) لم يأت
م��ن ف� ��راغ ب��ل ب �ع��د ج �ه��د وت��دري��ب
وحادث سقوط من ارتفاع  21الف
قدم التي كادت تودي بحياته.
ي� � ��ذك� � ��ر ان م � � � �ب� � � ��ادرة ال � �ن� ��وي� ��ر
اإلي �ج��اب �ي��ة ت �ق �ي��م ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة
على التوالي مؤتمر (فكر ..اعمل..
ع��ش بإيجابية) بمشاركة خبراء
ومتخصصني في علم النفس من
داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا وال ��ذي
ي �خ �ت �ت��م أع� �م ��ال ��ه ال � �ي� ��وم ب��رع��اي��ة
رئيسة امل �ب��ادرة الشيخة انتصار
سالم العلي.

الوفيات

وزارة الصحة.
وأض ��اف السعيد أن التكريم
شمل  31صيدالنيا وفنيا تحت
م �س �م �ي��ات ج� ��وائ� ��ز ال �ت �م �ي��ز ف��ي
ال �ق �ي��ادة واالل � �ت ��زام واإلي �ج��اب �ي��ة
وامل �ع��رف��ة وامل ��رون ��ة إض��اف��ة إل��ى
جائزة ألقوى ملف إنجازات.
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