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رئيس مجلس
النواب التشيكي
يصل إلى البالد

تعديل قانون
العمالة المنزلية
إنجاز جديد لمجلس
األمة

الكويت تتبرع
لدعم مؤسسة
خيرية في غواتيماال

رفع تسعيرة الكهرباء على الدخول المحدودة يتنافى مع رؤى اإلصالح االقتصادي

النواب يعلنون تصديهم ألي مشروع
حكومي يمس دخل المواطن
ت ��زام� �ن ��ا م� ��ع االص � � � ��رار ال �ح �ك��وم��ي
على ض��رورة تطبيق النظام املقترح
ل �ش��رائ��ح ال �ك �ه��رب��اء ت��واص �ل��ت ردود
الفعل النيابية الرافضة لهذا املقترح
مؤكدة ان املساس باملواطن البسيط
لن يكون متاحا للحكومة في مجلس
األمة ورأى غير نائب ان ما تتجه اليه
الحكومة لحل االزمة املالية سواء الى
جيب املواطن من خالل زي��ادة اسعار
الكهرباء واملاء او بيع شركات الدولة
وح �ص��ر رؤي �ت �ه��ا ع �ل��ى ه ��ذه ال�ح�ل��ول
اكبر دليل على عدم قدرتها على حل
ه��ذه االزم��ة فضال عن ان��ه يتنافى مع
ما تم إعالنه مسبقا بأن اإلصالحات
االقتصادية لن تمس جيب املواطن.
ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور اك� � ��د ان
امل�ق�ت��رح ال�ح�ك��وم��ي ال �خ��اص بشرائح

ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ك ��ارث ��ة خ ��اص ��ة ان��ه
يمس جيوب املواطنني الخالية أصال
وسوف يؤثر على مصروفات أسرهم
واحتياجاتهم.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب ك ��ام ��ل
العوضي ان ما صرحت به الحكومة
يتنافى م��ع م��ا ت��م إع�لان��ه مسبقا من
ال �ل �ج��وء إل� ��ى س �ي��اس��ة ال �ت��رش �ي��د ف��ي
االس�ت�ه�لاك ك�م��ا ان��ه ي�ت�ع��ارض م��ع ما
ت��م ال�ت�ص��ري��ح ب��ه م��ن أن اإلص�لاح��ات
االقتصادية لن تمس جيب املواطن.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
الحريجي إنه وفق ما اعلنته الحكومة
فإنه يعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء
ع� �ل ��ى أص � �ح� ��اب ال � ��دخ � ��ول امل � �ح� ��دودة
واملتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر
م��ن  ٪225وه ��ذا ال ينسجم م��ع رؤى

اإلص�ل�اح االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ي�ج��ب أال
يكون على حساب املواطنني.
وقال النائب د .عبدالله الطريجي
ان امل �ج �ل��س س �ي �ت �ص��دى ألي ح��زم��ة
إص � �ل � ��اح ت � �م� ��س ال � �ح � �ي � ��اة ال� �ك ��ري� �م ��ة
للمواطنني الفتا الى انه لدى الحكومة
خ� � �ي � ��ارات ع� � ��دة إلص� �ل ��اح االق� �ت� �ص ��اد
وت� �ع ��زي ��ز اإلي � � � � � ��رادات غ� �ي ��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة
وتنويع مصادر الدخل من دون املس
بمقدرات ومكتسبات املواطنني.
إل� ��ى ذل� ��ك ت �ن��اق��ش ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ال �ي��وم امل�ش��روع
ال�ح�ك��وم��ي ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تحديد
ت� �ع ��رف ��ة وح � ��دت � ��ي ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء
بحضور وزير الكهرباء واملاء.
تفاصيل (ص)05

إشادة نيابية برد المناقصات إلى المالية
وإحالة استثمارات لندن إلى النيابة
أش � ��اد ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب بجلسة
مجلس األم ��ة امل��اض�ي��ة م��ؤك��دي��ن ان
امل �ج �ل��س ق ��د م � ��ارس دوره خ�لال�ه��ا
ب�ش�ق�ي��ه ال��رق��اب��ي وال�ت�ش��ري�ع��ي عبر
الجلسة العلنية والسرية في اليوم
ن �ف �س��ه وه � ��ذا ي ��ؤك ��د ق � ��درة امل�ج�ل��س
ع � �ل� ��ى ال � �ع � �م� ��ل ت � �ح� ��ت أي ظ � � ��روف

تلفزيون المجلس
أحمد الري:

ال مساس بمزايا
المهن الشاقة
في مشروع البديل
االستراتيجي
تفاصيل (ص)13

ح �ي��ث واف � ��ق ع �ل��ى ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ة
تحويل الجلسة الى سرية ملناقشة
مخالفات اس�ت�ث�م��ارات مكتب لندن
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ك��ان ال �ق��رار للمجلس
بتحويل املسؤولني الى النيابة.
وأض � ��اف � ��وا ان م �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وإع� ��ادت� ��ه إل��ى

ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ل�لأخ��ذ ب�م�لاح�ظ��ات
ال � �ن� ��واب إن� �ج ��از ج �ي��د ي� �ض ��اف إل��ى
إنجازات املجلس خاصة أن القانون
ال �ح ��ال ��ي أك� ��ل ع �ل �ي��ه ال ��ده ��ر وش ��رب
وحان الوقت لتعديله.
تفاصيل (ص)12

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات والحساب الختامي

الميزانيات :إلحاق التدقيق الداخلي
في التطبيقي بأعلى سلطة إشرافية
أك� � � � � � ��دت ل � �ج � �ن � ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات
والحساب الختامي ضرورة إلحاق
تبعية إدارة التدقيق الداخلي في
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب ب��أع�ل��ى سلطة إش��راف�ي��ة
وزي��ادة عدد موظفيها بما يناسب

 5نواب يقترحون حظر استخدام
الشهادات غير المعادلة
ت �ق��دم ال� �ن ��واب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
ود .ع� � � � � � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي واح � �م� ��د
القضيبي ود .خليل اب��ل وراك ��ان
ال �ن �ص ��ف ب ��اق� �ت ��راح بقانون ف��ي
شأن حظر الشهادات العلمية غير
املعادلة وطالبوا من خالله بحظر
استخدام اي شهادة غير معادلة
م��ن ق�ب��ل ادارة م�ع��ادل��ة ال�ش�ه��ادات
ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى وظ�ي�ف��ة

او أي صفة رسمية من ال��دول��ة أو
االس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا م��ادي��ا او أدب�ي��ا
بأي صورة من الصور أو االعالن
ع�ن�ه��ا م��ن اي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل
االع�ل��ام أو اي وس�ي�ل��ة اخ� ��رى من
وسائل النشر.
تفاصيل (ص)08

ك �ث��اف��ة ال �ع �م��ل ال �ي��وم��ي ف��ي الهيئة
وت �ق��وي �ت �ه��ا ب ��ال� �ل ��وائ ��ح ال��داخ �ل �ي��ة
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما
ي�ض�م��ن س�لام��ة ع�م�ل�ي��ات ال�ت��دق�ي��ق
امل ��ال ��ي واإلداري م�س�ت�ق�ب�لا الف �ت��ة
ال� ��ى ان� ��ه ل ��م ي �ت �ب��ق م ��ن امل�لاح �ظ��ات

التي سجلها ديوان املحاسبة على
الهيئة إال  8مالحظات وتحتاج إلى
وق�ف��ة ج��ادة لتصويبها بالتعاون
مع الجهات الرقابية كافة.
تفاصيل (ص)04

القضيبي :ال إلحالة األنابيب
النفطية إلى الفتوى والتشريع
أع �ل��ن النائب أح �م��د القضيبي
ع ��ن رف� �ض ��ه اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر دي � ��وان
املحاسبة بشأن مناقصة األنابيب
ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ال � � � ��ى إدارة ال � �ف � �ت ��وى
والتشريع للتحقيق فيه مشيرا الى
أن الفتوى والتشريع أحد األطراف
ال �ت��ي ح�م�ل�ه��ا ال ��دي ��وان مسؤولية
األخطاء التي شابت املناقصة ومن
غ �ي��ر امل �ن �ط �ق��ي اح ��ال ��ة امل �ل��ف ال�ي�ه��ا

للتحقيق .ولفت الى ان حديث وزير
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله خالل نظر
طلب توزيع تقرير املحاسبة على
ال� �ن ��واب ك �ش��ف م �ب �ك��را ن �ي��ة ال�ع�ب��ث
ف��ي التقرير والتشكيك ف��ي ال��ذراع
الرقابية ملجلس األمة.
تفاصيل (ص)06
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استقبل وفدا من مؤسسة موديز ورئيسي نقابتي العاملين في البترول والنفط وعزى نظيره التركي

الغانم :شرائح الكهرباء والماء الجديدة
لن تمس ذوي الدخل المحدود

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال وفدا من مؤسسة موديز

وص� ��ف رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ال� � �ل� � �ق � ��اء م��ع
م ��ؤس � �س ��ة م � ��ودي � ��ز ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئ �ت �م��ان��ي ب��اإلي �ج��اب��ي م �ش��ددا
ع� �ل ��ى ج ��دي ��ة م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��ي
تحقيق اإلصالحات االقتصادية
املنشودة.
واض� ��اف ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م في
ت�ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين بمجلس
االم� � � � ��ة ال � �خ � �م � �ي ��س امل� � ��اض� � ��ي ان
تصنيف الكويت االئتماني امر
م� �ه ��م وي� ��ؤث� ��ر ع� �ل ��ى امل ��ؤس� �س ��ات
واالف � � � � ��راد م� �ش� �ي ��را ال � ��ى أن وف ��د
م ��ودي ��ز اس �ت �م��ع ال� ��ى م��رئ �ي��ات �ن��ا
ون� �ت� �م� �ن ��ى ان ي � �ك� ��ون ق� ��د اق �ت �ن��ع
ب � � �ج � ��دي � ��ة م� � �ج� � �ل � ��س االم� � � � � � ��ة ف ��ي
االصالحات االقتصادية واتخاذ
االج� � � � � � � � ��راء ات ال� � �ت � ��ي ت � �ص� ��ب ف��ي
مصلحة البالد.
وق��ال :منذ فترة زمنية ليست
بالقصيرة تعكف اللجنة املالية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى دراس � � � ��ة ه ��ذا
امل ��وض ��وع ول ��م ت��دخ��ر ج �ه��دا في
أخ � ��ذ اآلراء م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ك��اف��ة
ح� � ��ول وث� �ي� �ق ��ة االص � �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واالق � �ت � �ص� ��ادي ال �ح �ك��وم �ي��ة وم��ا
ي� �ن ��درج ت �ح �ت �ه��ا م �ش �ي��را ال� ��ى ان
خ� �ل��اص� � ��ة ه � � � ��ذه االج � �ت � �م � ��اع � ��ات
س� �ت� �ع ��رض ف� ��ي ج �ل �س ��ة م �ج �ل��س
االم��ة املقرر عقدها في  12ابريل
املقبل ملناقشة الوثيقة وقانون
شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا
به وفد املؤسسة.
وردا على سؤال حول مشروع
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ش� � � ��أن ش� ��رائ� ��ح
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء أوض� � � ��ح ال � �غ� ��ان� ��م ان
ه��ذا امل �ش��روع ي�م�ث��ل وج�ه��ة نظر
ال�ح�ك��وم��ة وح��ده��ا ون�ع�ل��م يقينا

ان غالبية ال�ن��واب داخ��ل اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وخ ��ارج� �ه ��ا
ل��دي�ه��م وج�ه��ة ن�ظ��ر مختلفة عن
وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة داع�ي��ا
ال ��ى ت�ق�ي�ي��م ه ��ذه ال �ش��رائ��ح وف�ق��ا
مل ��ا ي�ن�ت�ه��ي إل �ي��ه ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
النهائي وال��ذي سيصوت عليه
املجلس في جلسته املقبلة.
واض� ��اف ان االس �ع��ار ال� ��واردة
ف��ي م �ش��روع ال �ح �ك��وم��ة م��رت�ف�ع��ة
جدا مبينا ان لدى اللجنة املالية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م�ق�ت��رح��ات ب��دي�ل��ة في
ش��أن تعرفة الكهرباء وال�ت��ي لن
ت �م��س امل� ��واط� ��ن ال ��رش �ي ��د وذوي
الدخل املحدود.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال أك ��د ال�غ��ان��م
ان ت � �ح� ��ذي� ��رات م � ��ودي � ��ز م �ع �ل �ن��ة

 ..وخالل لقائه رئيس ونائب رئيس نقابة العاملني بمؤسسة البترول الوطنية

ف ��ي ال �س��اب��ق ون ��أم ��ل ان ت�س��اه��م
االج ��راء ات االقتصادية املرتقبة
في تحقيق االثار املرجوة لجهة
تحسني الوضع االقتصادي في
ال� �ب�ل�اد وت �ن �ع �ك��س اي �ج��اب��ا ع�ل��ى
ت� �ق ��اري ��ر م ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ص�ن�ي��ف
العاملية.
وح � � � ��ول اول � � ��وي � � ��ات ال �ج �ل �س��ة
امل�ق�ب�ل��ة أوض� ��ح ال��رئ �ي��س ال�غ��ان��م
ان ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ه��ي املعنية بترتيب األول��وي��ات
وامل� �ش ��اري ��ع ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال
امل� �ج� �ل ��س ل �ي �ت �س �ن��ى م �ن��اق �ش �ت �ه��ا
تباعا مبينا ان الجلسة املقبلة
امل� � �ق � ��رر ع� �ق ��ده ��ا ف � ��ي  12اب ��ري ��ل
ستتضمن مناقشة االستجواب
امل � ��وج � ��ه م � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن م� �ب ��ارك

ال � �ح ��ري ��ص واح � �م � ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
إل ��ى وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د.ي � � � � ��وس � � � � ��ف ال � � �ع � � �ل� � ��ي اض� � ��اف� � ��ة
ال � � ��ى وث � �ي � �ق� ��ة االص� � �ل � ��اح امل� ��ال� ��ي
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي وت � �ق� ��ري� ��ر ل �ج �ن��ة
الشؤون االقتصادية واملالية في
شأنها.
وك� � � ��ان ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ق��د
اس �ت �ق �ب��ل ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ال �خ �م �ي��س
املاضي وفدا من مؤسسة موديز
ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف االئ�ت�م��ان��ي
وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء ك ��ل م ��ن ال �ن ��واب
أح �م��د ال �ق �ض �ي �ب��ي وأح� �م ��د الري
وم� � �ح� � �م � ��د ال � � �ج � � �ب� � ��ري وف� �ي� �ص ��ل
الكندري.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م رئ �ي��س
ن � �ق� ��اب� ��ة ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ب� �م ��ؤس� �س ��ة

رئيس مجلس النواب التشيكي
يصل إلى البالد
وص � � � � ��ل رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
النواب في جمهورية التشيك
جان هماشيك والوفد املرافق
له إل��ى البالد مساء أم��س في
زي ��ارة رسمية تستغرق عدة
أيام .
وك� � � � � � � ��ان ف� � � � ��ي اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ال
ه�م��اش�ي��ك ع �ل��ى ارض امل �ط��ار
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
رئ�ي��س بعثة ال�ش��رف املرافقة
رئ � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن� ��ة ال� � �ص � ��داق � ��ة

الكويتية التشيكية البرملانية
مبارك بنيه الخرينج وسفير
جمهورية التشيك لدى دولة
الكويت م��ارت��ن فيتك وسفير
دول��ة الكويت ل��دى جمهورية
التشيك أيمن العدساني.
وم� � � � ��ن امل � � � �ق � � ��رر أن ي �ع �ق ��د
ه � �م� ��اش � �ي� ��ك خ � �ل� ��ال زي� � ��ارت� � ��ه
مباحثات رسمية م��ع رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ع�ل��ي
ال �غ��ان��م ك �م��ا س�ي�ل�ت�ق��ي سمو

رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � ��وزراء
الشيخ جابر املبارك الصباح
 ،وال � �ن � ��ائ � ��ب األول ل��رئ �ي��س
م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد الصباح.

ال�ب�ت��رول الكويتية أح�م��د املنيع
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال �ن �ق ��اب ��ة أح �م��د
الجبري.
واستقبل الغانم رئيس نقابة
العاملني ف��ي وزارة النفط ع��ادل
ال �ع �ن��زي ون��ائ��ب رئ �ي��س ال�ن�ق��اب��ة
طالل السريع.
ك � �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �ف� �ي ��ر دول � ��ة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ل � � � � ��دى ب � � � � � ��راغ أي � �م� ��ن
ال�ع��دس��ان��ي ك�م��ا استقبل الغانم
سفير دولة الكويت لدى قبرص
أحمد الوهيب.
من جانب بعث الرئيس الغانم
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ال� � ��ى رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
التركي الكبير اسماعيل كهرمان
أع��رب فيها عن خالص التعازي
وص� � � � ��ادق امل � � ��واس � � ��اة ب �ض �ح��اي��ا
االن�ف�ج��ار ال��ذي استهدف مركبة
للشرطة التركية في مدينة ديار
بكر وأس�ف��ر ع��ن س�ق��وط ع��دد من
القتلى والجرحى.
وقال الغانم في برقيته :ندين
ب �ش��دة ت �ل��ك االع� �م ��ال االج��رام �ي��ة
ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف زع� ��زع� ��ة االم� ��ن
واالس� �ت� �ق ��رار ف ��ي ت��رك �ي��ا ون��ؤك��د
ت �ض��ام �ن �ن��ا ال �ك ��ام ��ل م ��ع ال �ش �ع��ب
التركي الشقيق في مواجهة مثل
تلك االعمال االرهابية.

اللجنة المالية لم
تدخر جهدا في
أخذ آراء الجهات
كافة حول وثيقة
اإلصالح
األسعار الواردة
في مشروع
الحكومة مرتفعة
جدا ولدى المالية
مقترحات بديلة
وثيقة االصالح
االقتصادي
واستجواب وزير
التجارة في الجلسة
المقبلة

ملف
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استقبل سفير الكويت لدى براغ

الخرينج :إعادة النظر في إيقاف تسجيل
الطلبة لدى األكاديمية البحرية
طالب نائب رئيس مجلس االمة
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي د .ب ��در
العيسى بسرعة اع��ادة النظر في
ق��رار وزارة التعليم العالي بشأن
ايقاف التسجيل واالي�ف��اد للطلبة
الكويتيني لدى األكاديمية العربية
ال�ب�ح��ري��ة ل�ل�ع�ل��وم والتكنولوجيا
ب� �م ��دي� �ن ��ة اإلس � �ك � �ن� ��دري� ��ة م �ط��ال �ب��ا
ب � �ض� ��رورة ات � �خ� ��اذ ال � �ق� ��رار ب�ش�ك��ل
س��ري��ع إلع �ط��اء ال �ف��رص��ة ألب�ن��ائ�ن��ا
الطلبة ال��راغ�ب�ين ف��ي ال��دراس��ة في
ه��ذه األكاديمية فرصة التسجيل
في قادم االيام.
واك� � � � � � ��د ال � � �خ� � ��ري � � �ن� � ��ج ان ه� � ��ذه
األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة إح� � � ��دى م ��ؤس� �س ��ات

الجامعة العربية والكويت مساهم
م ��ال ��ي ف� ��ي م �ي��زان �ي��ة األك��ادي �م �ي��ة
ودول الخليج تعترف بها وترسل
ط �ل �ب �ت �ه ��ا ال � �ي � �ه� ��ا وت� �ع� �ت� �ب ��ر ه� ��ذه
األكاديمية إحدى بوابات التعليم
املتخصص في الدراسات العلمية
والبحرية والهندسية.
وت� �م� �ن ��ى ال� �خ ��ري� �ن ��ج م� ��ن وزي� ��ر
التربية وزير التعليم العالي د.بدر
ال �ع �ي �س��ى ال � ��ذي ال ن �ش��ك اب � ��دا ف��ي
حرصه على ابنائه الطلبة والعمل
على تذليل الصعوبات واملعوقات
ال � � �ت� � ��ي ت � ��واج� � �ه� � �ه � ��م ف � � ��ي ط� ��ري� ��ق
ت�ح�ص�ي�ل�ه��م ال�ع�ل�م��ي م�ت�م�ن�ي��ا من
معاليه سرعة اتخاذ القرار بشأن
الدراسة في األكاديمية خصوصا

ان املستشار الثقافي في القاهرة
د .ف��ري ��ح ال �ع �ن��زي أك� ��د ف ��ي ك �ت��اب
رسمي للوزارة زوال االسباب التي
ادت الى ايقاف التسجيل فيها وان
جميع االمور التعليمية واإلدارية
في األكاديمية تسير في الطريق
الصحيح كغيرها م��ن الجامعات
األخرى.
م� � � ��ن ج � � ��ان � � ��ب آخ � � � � ��ر اس� �ت� �ق� �ب ��ل
ال �خ��ري �ن��ج ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ال�خ�م�ي��س
امل��اض��ي سفير دول��ة الكويت لدى
براغ أيمن العدساني.

الخرينج مستقبال سفيرنا في التشيك

ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي ألعلى سلطة إشرافية

الميزانيات :التطبيقي جادة في تسوية
مالحظات ديوان المحاسبة
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان سيد
ع �ب��دال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة
امل��ال �ي��ة  2017/2016وت �ب�ي�ن ل �ه��ا ما
يلي:
تسوية المالحظات
ل � ��م ي� �ب ��ق م � ��ن امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال �ت ��ي
سجلها ديوان املحاسبة على الهيئة
إال  8م�لاح �ظ��ات ت �ح �ت��اج إل ��ى وق�ف��ة
جادة لتصويبها بالتعاون مع كافة
الجهات الرقابية.
وأك� � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ض� � ��رورة إل �ح��اق
ت �ب �ع �ي��ة إدارة ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال ��داخ� �ل ��ي
ألع�ل��ى سلطة إش��راف�ي��ة وزي ��ادة عدد
م��وظ�ف�ي�ه��ا ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع كثافة
العمل اليومي في الهيئة وتقويتها
ب��ال�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات الرقابية بما يضمن سالمة
ع�م�ل�ي��ات ال �ت��دق �ي��ق امل��ال��ي واإلداري
مستقبال.
وق��ال��ت اللجنة إن��ه ورغ ��م تسوية
امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل��آخ��ذ ال�ت��ي

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ش ��اب ��ت م �م ��ارس ��ات أع� �ض ��اء ه�ي�ئ�ت��ي
ال �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب ف �ي �م��ا يتعلق
بالساعات الزائدة عن النصاب إال أن
جوهر املالحظة ما زال قائما وال بد
من تنظيمها عبر الئحة ذات ضوابط
م�ه�ن�ي��ة اع �ت �م��اده��ا س��ري �ع��ا ل�ض�م��ان
ال �ص��رف للمستحقني ف�ق��ط وت�ف��ادي��ا
للمشاكل السابقة وهو ما سيساهم
في حسم أي لغط قد يدور مستقبال
خ��اص��ة أن وص��ف م��دي��ر ع��ام الهيئة

ف��ي تصريحه األخ�ي��ر ب�ش��أن الشعب
ال��دراس �ي��ة امل�غ�ل�ق��ة ب��األزم��ة املفتعلة
وأن�ه��ا ليست بسبب نقص امليزانية
يؤكد مالحظات اللجنة السابقة.
وس �ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة ووزارة امل��ال �ي��ة
ب� � ��دراس� � ��ة ال� � �س � ��اع � ��ات ال � � ��زائ � � ��دة ع��ن
النصاب وفق ق��رارات دي��وان الخدمة
املدنية لتنسجم مع توصية مجلس
األمة.

وق��د س��اه�م��ت ال�ج�ه��ود السابقة
ف��ي س��د ك��اف��ة ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ل ��دى ال�ه �ي �ئ��ة وال �ب��ال �غ��ة  83ش��اغ��را
وال�ت��ي ل��م تشغل ل�ـ  4س�ن��وات وذل��ك
خ�ل�ال ف �ت��رة ق�ي��اس�ي��ة ل��م ت�ت�ع��د ال �ـ 6
أش �ه ��ر وس �ي �ت �خ��رج  66م �ع �ي��دا م��ن
مبعوثي الهيئة ل�ل��دراس��ات العليا
ف� ��ي ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال � �ج ��دي ��دة م��ع
وج��ود  35درج��ة ش��اغ��رة حاليا في
هيئة التدريس يمكن تعيينهم على

ميزانية السنة املالية الحالية لسد
أي نقص تعاني منه الهيئة.
وش � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
اع�ت�م��اد ك��ل م��ن الهيكل التنظيمي
للهيئة وج�م�ي��ع ل��وائ�ح�ه��ا كالئحة
االبتعاث والتفرغ العلمي والخبراء
ال ��زائ ��ري ��ن واألب � �ح ��اث وغ �ي��ره��ا من
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة خ��اص��ة أن
االعتمادات املالية املرتبطة بهاتني
امل�ل�اح �ظ �ت�ي�ن غ �ي��ر م �غ �ط��اة ق��ان��ون��ا
ويجري العمل بها لسنوات طويلة
وي� �ت ��م ت �س �ك�ي�ن وظ� ��ائ� ��ف إش ��راف� �ي ��ة
ف��ي وح � ��دات غ �ي��ر م�ع�ت�م��دة أس��اس��ا
ف ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي م �م��ا ي�ع��د
ت �ج ��اوزا ل�ج�ه��ة رق��اب �ي��ة وق ��د سجل
جهاز املراقبني املاليني  80مخالفة
مالية في هذا الشأن وهو ما يعادل
 % 50من إجمالي املخالفات املالية
املسجلة على الهيئة والبالغة 161
مخالفة.
وأكد دي��وان الخدمة املدنية في
االجتماع أنه ال يمايز في قراراته
ال� �ت ��ي ي� �ص ��دره ��ا م ��ا ب �ي�ن ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب فيما يتعلق

بمزايا الهيئة التدريسية.
وت �ق��ول ال�ل�ج�ن��ة إن ��ه ي�ت�ط�ل��ب على
ال �ه �ي �ئ��ة إي � �ج ��اد ال� �ح� �ل ��ول امل �ن��اس �ب��ة
ملعالجة انخفاض قدرتها التنفيذية
مل�ش��اري�ع�ه��ا اإلن �ش��ائ �ي��ة إذ إن ه�ن��اك
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع م ��ا زال � ��ت في
مرحلة التصميم منذ سنوات عدة.
تجاوز الجهات الرقابية
ول��وح��ظ ت �ج��اوز ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ع��دد
من تعاقداتها للجهات الرقابية فيما
يتعلق برقابتها املسبقة مما ينبغي
ال �ح��رص ع�ل��ى ت�لاف��ي ذل ��ك مستقبال
خ��اص��ة أن األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة تسعى
لتعاون الجهات الحكومية في ضبط
مصروفاتها ومنها ما حدث في أحد
م �ش��اري��ع ال�ه�ي�ئ��ة اإلن �ش��ائ �ي��ة ع�ن��دم��ا
رفض ديوان املحاسبة ترسية العطاء
على املتناقص الثاني بعد انسحاب
الفائز لكون الفارق بينهما  670ألف
دي� �ن ��ار وه ��و م ��ا ي �ع��د ت��وف �ي��را ل�ل�م��ال
العام.
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التعليمية انتهت من قانون
حقوق المؤلف

الشباب والرياضة :التحرك مستمر
إلقناع الدول برفع اإليقاف

أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة التعليمية
د .عودة الرويعي أن اللجنة انتهت
م�م��ا ي �ق��ارب  % 50م��ن ع�م�ل�ه��ا في
دراس ��ة امل�ش��اري��ع ب�ق��وان�ين املقدمة
أمامها ومراجعة كافة البنود وهي
اق �ت��راح ب�ق��ان��ون م �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب
فيصل ال��دوي�س��ان وك��ذل��ك مشروع
بقانون مقدم من الحكومة خاص
ب �ح �ق��وق امل ��ؤل ��ف ع �ل��ى أن ن�ن�ت�ه��ي
م��ن ال�ت�ق��اري��ر ال �خ��اص��ة ب��ال�ق��وان�ين
املقدمة بداية شهر أبريل الحالي.
وك �ش��ف ال��روي �ع��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اج �ت �م ��اع ال�ل�ج�ن��ة
أم� ��س أن �ه��ا ك �ل �ف��ت رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
ال� � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع وزي� � � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
والتعليم الحالي ملعرفة تداعيات
وأس� � �ب � ��اب وت� �ف ��اص� �ي ��ل ال �ت �ص��وي��ر
املسيء للطلبة وأخالقيات العمل
ال � �ت� ��رب� ��وي وال � � �ص� � ��ادر م� ��ن إح� ��دى
امل�ع�ل�م��ات أو امل �ت��درب��ات ف��ي وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وأي � �ض� ��ا مل� �ع ��رف ��ة م� ��ا ت��م
إج � ��راؤه ح �ت��ى ال ي �ت �ك��رر م �ث��ل ه��ذا
األمر.
وأض � � � � � ��اف :ن � �ح� ��ن ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة
النائب عبدالله املعيوف في تصريح
صحفي عقب انتهاء االجتماع الثامن
للجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة بحضور
ممثلني عن هيئة الرياضة إن اللجنة
ن ��اق �ش ��ت آخ � ��ر ت � �ط� ��ورات م �ف ��اوض��ات
اإلي � �ق� ��اف ال ��ري ��اض ��ي ال� �ت ��ي ت �م��ت ف��ي
جنيف بني الوفد القانوني الكويتي
وممثل االم��م املتحدة وف��ري��ق اللجنة
األوملبية الدولية واستمعنا الى ما دار
في ه��ذا النقاش وال��ذي تركز على أن
مناقشات اللجنة األوملبية قد تغيرت
واضيف عليها بعض املطالبات مثل
عدم اغالق املجلس األوملبي اآلسيوي
وس �ح��ب اي �ض��ا ال �ق �ض��اي��ا ال��ري��اض�ي��ة
ال �ت��ي ت��م رف �ع �ه��ا ف��ي م�ح�ك�م��ة ال �ك��اس
ضد اتحاد ال��دول��ي لكرة القدم وضد
ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة متسائال
م��ا ع�لاق��ة ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي رف�ع��ت
بخصوص اإليقاف بالقوانني الدولية
وما عالقة املجلس األوملبي اآلسيوي
بالقوانني التي تتحدث عنها اللجنة
األومل�ب�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي املخالفة
للمواثيق والقوانني الدولية؟

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة دائ �م ��ا ن��رك��ز ع �ل��ى أن��ه
كما أن هناك عقوبات بحق الطلبة
ي �ج ��ب أن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ع �ق��وب��ات
أك�ث��ر ع�ل��ى ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى العملية
ال�ت��رب��وي��ة م��ن املعلمني وامل��وظ�ف�ين
اإلداري � � � �ي � � � ��ن ف � � ��ي ح � � � ��ال ت� �ع ��دي� �ه ��م
وت �ج ��اوزه ��م ل�ل�أع ��راف وال�ت�ق��ال�ي��د
واألع � � � ��راف ال �ت ��رب ��وي ��ة م ��ؤك ��دا أن��ه
ستتخذ اإلج � ��راءات ال�ل�ازم��ة بهذا
األمر.
وب�ي�ن أن اللجنة أي�ض��ا ناقشت
م ��وض ��وع ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

وأص �ب��ح ه �ن��اك ت �ص��ور ب�ت�ق��دي��م 3
ق ��وان�ي�ن ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ق��وان�ين
امل� ��درج� ��ة ل �ي �ص �ب��ح ع� ��دد ال �ق��وان�ي�ن
املدرجة أمام اللجنة حاليا  4قوانني
وه � ��ي ح� �ق ��وق امل� ��ؤل� ��ف وال �ت �ع �ل �ي��م
ال �خ��اص وال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
باإلضافة إلى التعديالت الخاصة
ب� �ق ��ان ��ون ��ي امل� �ط� �ب ��وع ��ات وال �ن �ش��ر
واملرئي واملسموع.

جانب من اجتماع لجنة الشباب والرياضة

وأض � � � ��اف ان امل� �س� �ت� �غ ��رب م� �ن ��ه ان
ت��رف��ض اللجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ان
ي �ك ��ون ه �ن ��اك م �ح �ض��ر اج �ت �م��اع م�ث��ل
ه��ذا االج�ت�م��اع امل�ه��م وال ��ذي ي��دل بكل
أم��ان��ة وص��راح��ة ان ه�ن��اك ف��ي الخفاء
أيادي كويتية تعبث بامللف الرياضي
وت��ري��د اس�ت�م��رار ه��ذا اإلي �ق��اف وتريد
اي�ض��ا ت��أزي��م امل��وق��ف م��ا ب�ين الشباب
الرياضي الكويتي وما بني املنظمات
الدولية ممثلة باالتحاد الدولي لكرة
القدم واللجنة األوملبية الدولية.
وت��اب��ع :ل�ق��د ت�ح��دث�ن��ا ع��ن م��رئ�ي��ات

الهيئة ومرئياتنا ال�ق��ادم��ة للتعامل
مع هذا امللف وايضا الخطوات املقبلة
س ��واء م��ن ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
م �م �ث �ل��ة ب��ال��وف��د ال �ش �ع �ب��ي ال �ب��رمل��ان��ي
واح�ي��ائ�ه��ا م��رة اخ ��رى وال�ت�ح��رك م��رة
اخرى الن هناك متسعا من الوقت في
مؤتمر الكونغرس ال��ذي سيعقد في
 ١٣ - ١٢مايو املقبل في املكسيك إلقناع
ايضا بقية الدول األخرى بالتصويت
لرفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية.

أبل :الحبس  3سنوات لمن ينتحل صفة أو لقب
أو شخصية مهنية وعلمية
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د .خليل أب��ل باقتراح
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت �ج��ري��م ان �ت �ح��ال صفة
أو ل �ق ��ب أو ان� �ت� �ح ��ال ش �خ �ص �ي��ة آخ ��ر
أو ش �خ �ص �ي��ة م �ه �ن �ي��ة أو ع �ل �م �ي��ة غ�ي��ر
م��رخ�ص��ة أو م�ع�ت�م��دة .ون �ص��ت م ��واده
على ما يلي:
م� ��ادة ( :)1ت�ع�ت�ب��ر ج��ري �م��ة ان�ت�ح��ال
ال�ص�ف��ة أو ل�ق��ب أو ان �ت �ح��ال شخصية
آخ� � ��ر أو ان � �ت � �ح ��ال ش �خ �ص �ي��ة م �ه �ن�ي��ة
أو ع �ل �م �ي��ة ك ��ل م ��ن أوه � ��م ال �غ �ي��ر ب��أن��ه
مختص بإحدى املهن أو املهام العلمية
باستخدامه أح��د أساليب ال�ت��زوي��ر أو
ال�ن�ص��ب أو االح�ت�ي��ال أو ال�ت��دل�ي��س من
الطرق املتعارف عليها أو املستحدثة
إذا ثبت أن املتهم ك��ان يهدف من وراء
فعله تحقيق مآربه حتى لو لم يتمكن
لسبب ال دخل له فيه من تحقيق الجرم
وال �ق �ص��د ال �ج �ن��ائ��ي إذا ل ��م ي �ق��م ع�ل�ي��ه
دل�ي��ل يبقى خ��اض�ع��ا لسلطة القاضي
الجزائي التقديرية.
م� ��ادة ( :)2ت�ع�ت�ب��ر ج��ري �م��ة ان�ت�ح��ال
ص �ف��ة أو ل �ق��ب أو ان �ت �ح ��ال ش�خ�ص�ي��ة
آخ ��ر أو ان �ت �ح��ال ش�خ�ص�ي��ة م�ه�ن�ي��ة أو
ع �ل �م �ي��ة ك� ��ل م� ��ن ح �ص ��ل ع �ل ��ى ش �ه ��ادة
دراس �ي��ة ع�ل�م�ي��ة م��ن داخ ��ل ال �ك��وي��ت أو
من خارجها غير معتمدة من الجهات

املختصة بدولة الكويت وكل من يحمل
ش �ه��ادات دراس �ي��ة علمية أو أكاديمية
غير مرخصة أو معتمدة م��ن الجهات
امل �خ �ت �ص��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت س� ��واء ك��ان
على علم بأنها م��زورة أو لم يكن يعلم
وك��ل م��ن ادع ��ى ال�خ�ب��رة وال�ع�ل��م بمهنة
أو وظيفة تحتاج إل��ى ش��روط املوافقة
وال �ت��رخ �ي��ص م ��ن ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
بالدولة س��واء استخدم ه��ذه الشهادة
وعمل بها أو لم يعمل إذا ثبت أن املتهم
كان يهدف من وراء فعله تحقيق مآربه
حتى لو لم يتمكن لسبب ال دخل له فيه
من تحقيق الجرم والقصد الجنائي إذا
لم يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة
القاضي الجزائي التقديرية.
م� ��ادة ( :)3ت�ع�ت�ب��ر ج��ري �م��ة ان�ت�ح��ال
صفة أو لقب أو انتحال شخصية آخر
أو انتحال شخصية مهنية أو علمية
ك ��ل م ��ن ي �ح �م��ل أي ش� �ه ��ادة ع�ل�م�ي��ة أو
مستند ع��رف��ي أو ح�ك��وم��ي أو ش�ه��ادة
خبرة أو أي مستند آخر م��زور أو غير
م��زور ي�ص��رح فيه بصفته العلمية أو
ال�ع�م�ل�ي��ة ي��وه��م اآلخ ��ري ��ن ب�ص�ف��ة غير
حقيقية إذا ثبت أن املتهم ك��ان يهدف
م��ن وراء فعله تحقيق م��آرب��ه حتى لو
ل��م ي�ت�م�ك��ن ل�س�ب��ب ال دخ ��ل ل��ه ف �ي��ه من

خليل ابل

تحقيق الجرم والقصد الجنائي إذا لم
يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة
القاضي الجزائي التقديرية.
م� ��ادة ( :)4ت�ع�ت�ب��ر ج��ري �م��ة ان�ت�ح��ال
ص �ف��ة أو ل �ق��ب أو ان �ت �ح ��ال ش�خ�ص�ي��ة
آخ ��ر أو ان �ت �ح��ال ش�خ�ص�ي��ة م�ه�ن�ي��ة أو
ع�ل�م�ي��ة ك��ل م��ن ي�ح�م��ل ش �ه��ادة علمية
سليمة وم��رخ�ص��ة بتخصصه وي�ق��وم
ب��اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي ت�خ�ص�ص��ات أخ��رى
غير مطابقة لنفس تخصصه املصرح
ل��ه ب�ه��ا إذا ث�ب��ت أن امل�ت�ه��م ك ��ان يهدف
م��ن وراء فعله تحقيق م��آرب��ه حتى لو

ل��م ي�ت�م�ك��ن ل�س�ب��ب ال دخ ��ل ل��ه ف �ي��ه من
تحقيق الجرم والقصد الجنائي إذا لم
يقم عليه دليل يبقى خاضعا لسلطة
القاضي الجزائي التقديرية.
م� ��ادة ( :)5ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س ث�لاث
س �ن��وات وال �غ��رام��ة خمسة آالف دي�ن��ار
كويتي أو بإحدى هاتني العقوبتني في
املرة األول��ى أو بأي عقوبة أكبر في أي
قانون آخر كل من انتحل صفة أو لقب
أو انتحل شخصية آخ��ر أو شخصية
م �ه �ن �ي��ة أو ع �ل �م �ي��ة غ �ي��ر م �ع �ت �م��دة م��ن
ال�ج�ه��ات املختصة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت وال
يخل ذلك بتوقيع العقوبات املنصوص
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال �ك��وي �ت��ي
ك��ال�ت��زوي��ر أو ال�ن�ص��ب أو االح �ت �ي��ال أو
التدليس أو الغش.
م� ��ادة ( :)6ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س ث�لاث
س � �ن� ��وات س � �ن� ��وات وال � �غ� ��رام� ��ة خ�م�س��ة
آالف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي أو ب��إح��دى هاتني
ال �ع �ق��وب �ت�ين ف ��ي امل � ��رة األول� � ��ى أو ب��أي
ع �ق��وب��ة أك �ب ��ر ف ��ي أي ق ��ان ��ون آخ� ��ر ك��ل
م��ن ينتحل صفة أو لقب أو شخصية
آخ � ��ر أو ان �ت �ح��ل ش �خ �ص �ي��ة م �ه �ن��ة م��ن
امل �ه��ن ال �ط �ب �ي��ة وك ��ل م ��ن ي�ن�س��ب نفسه
إل��ى األس ��رة الحاكمة وك��ل م��ن ينتحل
شخصية قيادية بالدولة أو عسكرية

س ��واء ب�ل�ب��اس ع�س�ك��ري أو م��دن��ي وم��ا
يندرج تحتها من الرتب العسكرية.
م� ��ادة ( :)7ي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س ث�لاث
س � �ن� ��وات س � �ن� ��وات وال � �غ� ��رام� ��ة خ�م�س��ة
آالف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي أو ب��إح��دى هاتني
ال �ع �ق��وب �ت�ين ف ��ي امل � ��رة األول� � ��ى أو ب��أي
عقوبة أكبر ف��ي أي ق��ان��ون آخ��ر ك��ل من
يحصل على وظيفة ق�ي��ادي��ة حكومية
م� � ��ن ج� � � � ��راء ح � �ص� ��ول� ��ه ع � �ل� ��ى ش � �ه� ��ادة
أكاديمية غير معتمدة أو مرخصة وكل
م��ن يمتهن مهنة تحتاج إل��ى تسجيل
ف ��ي إح � ��دى ال �ن �ق��اب��ات أو ال�ج�م�ع �ي��ات
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ك � ��األس � ��ات � ��ذة األك ��ادي � �م � �ي �ي�ن
وامل �ه �ن��دس�ي�ن وامل �ح��ام�ي�ن وال �ص �ي��ادل��ة
وغ �ي��ره��ا م ��ن امل �ه ��ن امل �ت �ع ��ارف ع�ل�ي�ه��ا
دون أن يحمل ش�ه��ادة تخوله بالعمل
ب� �ه ��ذه امل� �ه ��ن وال ي� �ك ��ون م �س �ج�ل�ا ب�ه��ا
لكونه ال يحمل الشهادة بالتخصص
أو يحملها دون أن يرخص له من قبل
النقابة أو الجمعية املهنية والجهات
املختصة بالدولة.
م � � ��ادة ( :)8ت �غ �ل �ي��ظ ال� �ع� �ق ��وب ��ة ف��ي
ح��ال��ة ال�ع��ود بالحبس خ�م��س س�ن��وات
وال � �غ ��رام ��ة خ �م �س��ة ع �ش��ر أل � ��ف دي �ن��ار
ك��وي�ت��ي أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني
الرت� �ك ��اب ج��ري �م��ة ان �ت �ح��ال ال �ص �ف��ة أو

ل �ق��ب أو ان �ت �ح��ال ش�خ�ص�ي��ة م�ه�ن�ي��ة أو
ع �ل �م �ي��ة ف ��ي امل �ه ��ن ال �ط �ب �ي��ة أو ان�ت�ح��ل
شخصية قيادية ب��ال��دول��ة أو ف��ي حال
ان�ت�س��اب��ه ل�لأس��رة ال�ح��اك�م��ة أو ادع��ائ��ه
لصفة عسكرية باللباس العسكري أو
باللباس املدني دون أن يكون منتسبا
وم �ح �ق��ا ل �ل��رت �ب��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وك� ��ل م��ن
حمل شهادة أكاديمية أو مهنية بدون
ت��رخ �ي��ص أو م��واف �ق��ة أو اع �ت �م��اد م��ن
الجهات املختصة بالدولة سواء كانت
مزورة أو سليمة.
م��ادة ( :)9يعتبر هذا القانون نافذا
م ��ن ت ��اري ��خ ص � ��دوره وي �ل �غ��ى ك ��ل حكم
ي �ت �ع��ارض م��ع أح �ك��ام��ه وخ��اص��ة فيما
يخص جرائم انتحال الصفة وانتحال
الشخصية املنصوص عليها بقانون
الجزاء الكويتي رقم ( 16لسنة ) 1960
وتعديالته.
م � ��ادة ( :)10ع �ل��ى م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وال � ��وزراء – ك��ل فيما يخصه – تنفيذ
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وال �ع �م ��ل ب �م��وج �ب��ه م��ن
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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أكدوا أنه ال يعد حال جذريا لسد عجز الميزانية ويضر بالمواطنين والمقيمين

نواب :نرفض أي اقتراح حكومي برفع أسعار
الكهرباء والماء
رف � ��ض ع � ��دد م ��ن ن� � ��واب م�ج�ل��س
األمة ما أسموه بمسرحية شرائح
الكهرباء واملاء الجديدة الفتني إلى
أنها لن تمر بأي حال من األح��وال
م��ن مجلس األم ��ة مطالبني بوقفة
حازمة وجادة أمام هذا امللف.
وف��ي ه��ذا السياق طالب النائب
ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور م �م �ث �ل��ي ال �ش �ع��ب
ب��ال��وق��وف وق �ف��ة ج� ��ادة أم� ��ام ملف
شرائح الكهرباء واملاء الذى سوف
ي�ف��رض ع�ل��ى امل��واط �ن�ين واملقيمني
وه � ��ي ب �م �ث��اب��ة ك ��ارث ��ة إن ف��رض��ت
ع� �ل� �ي� �ه ��م ألن� � �ه � ��ا ت � �م� ��س ج �ي��وب �ه��م
الخالية أص�لا وس��وف ت��ؤث��ر على
مصروفات أسرهم وإحتياجاتهم.
وقال عاشور :انتبهوا ملسرحية
رف� � ��ض ه� � ��ذه ال � �ش� ��رائ� ��ح واإلت � �ي� ��ان
ب� �غ� �ي ��ره ��ا م� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي �ه��ا م �س �ب �ق��ا
ألن �ه��ا ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة س ��وف ت�ف��رض
ع �ل �ي �ه��م أع � �ب� ��اء م ��ال� �ي ��ة ج� ��دي� ��دة ال
يقدر عليها رب األس��رة لقلة دخله
وعلى الحكومة أن تبدأ بأصحاب
امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وال �ش��رك��ات
وال� �ب� �ن ��وك واألراض � � � ��ي ال �ص �ن��اع�ي��ة
ب��ال �ش��رق وال �ش��وي��خ ال �ت��ي تحولت
إل��ى م �ع��ارض ت�ج��اري��ة ت��در عليهم
املاليني.
وأض � � � � ��اف :ل� �ت� �ف ��رض ال �ح �ك��وم��ة
رس � ��وم � ��ا ع� �ل ��ى أرب � � � ��اح ال� �ش ��رك ��ات
ب��ال�ب��ورص��ة ول�ت�ح��ول أرب ��اح هيئة
االستثمار وصندوق التنمية لدعم
م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ب ��دال م��ن صرفها
على الخارج وعلينا كنواب ممثلني
للمواطنني أن نحمي جيب املواطن
البسيط املثقل ب��ال��دي��ون واألع�ب��اء
املالية من أن يمس تحت أي ذريعة
فالبدائل كثيرة أمام الحكومة.
وخ�ت��م ع��اش��ور تصريحه قائال:
أق��ول إلخ��وان��ي أعضاء املجلس إن
امل��واط �ن�ين ي��راق �ب��ون م��واق�ف�ن��ا بكل
دق ��ة ووض� ��وح وس� ��وف ي �ك��ون لهم
م ��وق ��ف واض � � ��ح ف� ��ي االن �ت �خ ��اب ��ات
القادمة فلنكن عونا لهم.
ب� � � ��دوره أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د .أح �م��د
مطيع العازمي أنه ضد أي اقتراح
ح �ك��وم��ي ب��رف��ع أس� �ع ��ار ال �ك �ه��رب��اء
وامل��اء وذلك ألن رفع األسعار ليس
ح �ل�ا ج� ��ذري� ��ا مل �ش �ك �ل��ة ال �ع �ج ��ز ف��ي
امليزانية إضافة لضرره باملواطنني
واملقيمني.
وقال د .مطيع إن االقتراح األخير
املقدم من الحكومة بخصوص رفع
تكلفة ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ي�ح�م��ل في
طياته مبالغات كبيرة في األسعار
ال �ج��دي��دة وذل� ��ك ب��زي��ادت �ه��ا أرب �ع��ة
أضعاف عن السعر الحالي مؤكدا
أن هذا ال يمكن قبوله بأي شكل من

صالح عاشور

د .أحمد مطيع

سعود الحريجي

كامل العوضي

األش�ك��ال كونه ي��ؤدي إل��ى املساس
بشكل م�ب��اش��ر ب�ج�ي��وب امل��واط�ن�ين
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى أن � ��ه ح� ��ل غ �ي ��ر ع� ��ادل
فاملواطنون مختلفون في معدالت
االستخدام وكذلك في الدخول.
وأض� � ��اف ال �ن��ائ��ب أن ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي مبالغاتها ه��ذه تعلم ب��أن هذا
االق� �ت ��راح ل��ن ي �م��ر ول�ك�ن�ه��ا تتعمد
املبالغة في اقتراحها حتى تفرض
واقعا على مجلس األمة ينص على
ض ��رورة رف��ع األس�ع��ار مما يترتب
على املجلس إضافة تعديالت على
االق� �ت ��راح ال �ح �ك��وم��ي امل �ب��ال��غ فيها
يتم فيها عرض نسب أخرى لسعر
ال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ج��دي��د وه� ��ذا ي�ع�ن��ي في
النهاية أن رفع سعر التكلفة سيتم
بأي صورة كانت.
وخ� �ت ��م ال �ن ��ائ ��ب ت �ص��ري �ح��ه ب��أن
ال �ح �ل��ول ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ح��ل مشكلة
ال �ع �ج��ز غ �ي��ر س�ل�ي�م��ة وب �ع �ي��دة كل
البعد عن املوضوعية فإلى اآلن لم
نر أي حلول واقعية فعالة طويلة
األم � ��د وس �ب��ق أن ط��رح �ن��ا ال �ع��دي��د
من الحلول في تصريحات سابقة
ول �ك��ن ي �ب��دو أن ال �ح �ك��وم��ة م�ص��رة
ع�ل��ى أن ح��ل مشاكلها ي�ك��ون على
ح� �س ��اب امل ��واط� �ن�ي�ن وه� � ��ذا م �م��ا ال
نوافق عليه الحكومة البتة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه اس� �ت� �غ ��رب ال �ن��ائ��ب
س � � �ع � � ��ود ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي امل � � �ش� � ��روع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب � �ش� ��أن ش � ��رائ � ��ح امل � ��اء
وال� �ك� �ه ��رب ��اء ال� � ��ذي أح� �ي ��ل م ��ؤخ ��را
إل � � ��ى م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م� �ع� �ت� �ب ��را أن
ه � ��ذا امل� � �ش � ��روع ي� �ت� �ع ��ارض ب�ش�ك��ل
واض ��ح م��ع وع ��ود ال�ح�ك��وم��ة بعدم
امل�س��اس ب��ذوي ال��دخ��ول امل�ح��دودة
واملتوسطة .
وأوضح الحريجي ان الدراسات
ت � ��ؤك � ��د أن م� � �ع � ��دالت االس � �ت � �ه �ل�اك
ال �ط �ب �ي �ع��ي ل �ل �ك �ه��رب��اء وف � ��ق ال �ح��د
األدن� � � � � ��ى ت� �ب� �ل ��غ ح� � ��وال� � ��ي  6آالف
ك �ي �ل��و واط ش �ه��ري��ا وأن م�ت��وس��ط

االس � �ت � �ه�ل��اك  9آالف ك� �ي� �ل ��و واط
،م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ال� �ت� �ع ��رف ��ة ال �ت��ي
ح��ددت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة لتلك ال�ش��رائ��ح
هي ما بني  10 - 8فلوس.
وأض� � � � � � ��اف :إن ه� � � ��ذه ال� �ت� �ع ��رف ��ة
ت�ع�ن��ي ارت �ف ��اع ت�س�ع�ي��رة ال�ك�ه��رب��اء
ع�ل��ى أص �ح��اب ال ��دخ ��ول امل �ح��دودة
وامل �ت��وس �ط��ة ب�ن�س��ب ق��د ت�ص��ل إل��ى
أك� �ث ��ر م ��ن  % 225وب ��ال �ت ��ال ��ي ف��إن
امل � �ش� ��روع امل � �ط� ��روح ص � ��وب ت �ج��اه
ج� �ي ��وب امل ��واط � �ن �ي�ن دون م ��راع ��اة
ل� �ت� �ب� �ع ��ات ذل � � ��ك ع � �ل ��ى أوض ��اع� �ه ��م
الحياتية.
وأك � � ��د ال� �ح ��ري� �ج ��ي رف� �ض ��ه ه ��ذه
ال� � �ت� � �ص � ��ورات ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ن ��اف ��ى م��ع
األه� � ��داف امل�ع�ل�ن��ة م��ن أن امل�ط�ل��وب
هو الترشيد وليس جباية األموال
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان ال� �ن ��واب س�ي�ك��ون
ل �ه��م م ��وق ��ف م ��ن ه� �ك ��ذا ت� �ص ��ورات
ال ت� �ن� �س� �ج ��م م � ��ع رؤى اإلص� �ل ��اح
االق �ت �ص��ادي ح�ي��ث إن اإلص �ل�اح ال
يكون على حساب املواطنني.
وق � � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي إن م �س��اع��ي
الترشيد وإن كانت مقبولة نظريا
فإنه ال يمكن تغافل طبيعة أجواء
ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت �ف��رض اس�ت�ه�لاك��ا
م� �ت ��زاي ��دا ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � � ��اء س ��واء
لجهة طبيعة الطقس أو لجهة ما
اعتاد عليه الكويتيون.
م��ن جانبه انتقد عضو مجلس
األمة كامل العوضي ما تم اإلعالن
عنه م��ن قبل وزي��ر الكهرباء وامل��اء
م .احمد الجسار بخصوص زيادة
ت� �ع ��رف ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء وال� �ت ��ي
ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها
الحالي مؤكدا أن هذا الرقم مبالغ
ف �ي��ه ب� �ص ��ورة خ �ي��ال �ي��ة وال ي��راع��ي
ظ ��روف امل��واط �ن�ين إض��اف��ة إل��ى أن��ه
س �ي �ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت��داع �ي��ات
ال� �س� �ل� �ب� �ي ��ة م� �ث ��ل ارت � � �ف� � ��اع أس� �ع ��ار
اإلي � � �ج� � ��ارات وزي� � � � ��ادة ف� ��ي اس� �ع ��ار
السلع االساسية من دون شك.

وأكد العوضي أن هذا التصريح
ي�ت�ن��اف��ى م��ع م��ا ت��م إع�لان��ه مسبقا
من اللجوء إل��ى سياسة الترشيد
ف��ي االس �ت �ه�لاك ك�م��ا ان��ه يتعارض
م� ��ع م� ��ا ت� ��م ال� �ت� �ص ��ري ��ح ب� ��ه م� ��ن أن
اإلص�لاح��ات االقتصادية لن تمس
ج �ي��ب امل ��واط ��ن ك �م��ا وج� ��ه ح�ض��رة
صاحب السمو أمير البالد صباح
األحمد حفظه الله بخصوص عدم
امل� �س ��اس ب��امل��واط��ن ف ��ي أي إج� ��راء
إص�لاح��ي وخ��اص��ة ف�ئ��ة م�ح��دودي
الدخل مؤكدا أن الحكومة ال ترغب
ف��ي أن تكلف نفسها ع�ن��اء البحث
ع � ��ن أي إص �ل ��اح� � ��ات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
م� �ب� �ت� �ك ��رة م � ��ن أج� � ��ل ال � � �خ � ��روج م��ن
األزم��ة االقتصادية الحالية والتي
ت�ض��رب ال�ع��ال��م ك�ل��ه ب��ل إن�ه��ا تلجأ
إلى ال �ح �ل��ول ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة العقيمة
وغير املدروسة على املدى القريب
أو البعيد والتي تتمثل في زي��ادة
األس �ع��ار ع�ل��ى امل��واط ��ن ب ��أي شكل
وبأي طريقة.
ك� � �م � ��ا أع� � � � � � ��رب ال � � �ع� � ��وض� � ��ي ع ��ن
اس � �ت � �غ� ��راب� ��ه م� � ��ن ال� � �ت� � �ض � ��ارب ف��ي
ت �ص��ري �ح��ات وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وف��ي
ت� �ص ��رف ��ات ��ه م� �ت� �س ��ائ�ل�ا ك� �ي ��ف ي �ت��م
االت � �ف� ��اق ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وم�ج�ل��س
األمة واللجنة املالية واالقتصادية
ب �م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى أن ي�ت��م
ت �ك�ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ب�م�ج�ل��س
األمة بعقد اللجان املكثفة من أجل
تقد يم ا قتر ا حا ت با إل صال حا ت
االقتصادية للعبور من هذه األزمة
ث��م ي�ت��م اإلع�ل��ان امل �ن �ف��رد م��ن وزي��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ع��ن نية الحكومة
زي� � � ��ادة ت �ع ��رف ��ة الكهرباء أرب �ع ��ة
أض �ع��اف م��ن دون ح�ت��ى االن�ت�ظ��ار
ملناقشة اقتراحات اللجنة املالية!!
وب �ي��ن ال� �ع ��وض ��ي أن ال �ح �ك��وم��ة
ت�خ�ت��ار ال �ط��رق ال�ص�ع�ب��ة وال��وع��رة
على املواطن على الرغم من وجود
الطرق االسهل نصب عينها مبينا

أن الحكومة كان يمكن أن تلجأ إلى
ال��زي��ادة ال�ت�ص��اع��دي��ة ف��ي األس �ع��ار
ب�ح�ي��ث ال ت�م��س ال ��زي ��ادة أص�ح��اب
ال �ش��رائ��ح امل �ق �ب��ول��ة وب��ال �ت��ال��ي يتم
الترشيد وتحصل الحكومة على
م�ب�ت�غ��اه��ا ف ��ي ال ��زي� ��ادة وال ي�ت��أث��ر
املواطن العادي بذلك.
ك� �م ��ا أش � � ��ار ال � �ع ��وض ��ي إل� � ��ى أن
ت �ن �ش �ي��ط االق � �ت � �ص� ��اد وال� � �ح � ��د م��ن
ال�ع�ج��ز ال ي �ك��ون ب �ه��ذه امل�م��ارس��ات
ال �ض �ي �ق��ة دون ج� � ��دوى ب� ��ل ي�م�ك��ن
أن ت�ض��خ ال ��دول ��ة األم � ��وال ال�لازم��ة
ف ��ي م �ف��اص��ل االق �ت �ص��اد ل�ل��وص��ول
إل� ��ى ت �ن �م �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ع �ب��ر إن �ش��اء
امل� �ص ��ان ��ع ودع � � ��م ال� � ��زراع� � ��ة وف �ت��ح
آف ��اق االس�ت�ث�م��ار ال�س�ي��اح��ي ودع��م
امل � � �ش� � ��اري� � ��ع ال � �ص � �غ � �ي � ��رة وف � � ��رض
ال �ض��رائ��ب ال �ع��ادل��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ات
كما تفعل ك��ل دول العالم املتطور
ب��اإلض��اف��ة إل��ى رف��ع ض��رائ��ب امل��واد
ال �ك �م��ال �ي��ة وك� ��ل ذل� ��ك ق �ب��ل ال �ت��وج��ه
لجيب امل��واط��ن البسيط ال��ذي يتم
تحميله االع �ب��اء بشكل دائ��م كأنه
سبب العجز!
وأض� � ��اف ال �ع��وض��ي ق ��ائ�ل�ا :إن��ه
إذا رغ� �ب ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي إج � ��راء
إص�ل��اح� ��ات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
وناجحة فعليها أن تبدأ بأصحاب
ال �ش��ال �ي �ه��ات وامل� � � � ��زارع وامل �ن��اط��ق
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��وم ال� ��دول� ��ة
ب �ت��أج �ي��ره��ا ل� �ع ��دد م ��ن امل��واط �ن�ي�ن
ب� �س� �ع ��ر ب � �خ ��س ث � ��م ي � �ق � ��وم ه � ��ؤالء
ب� �ت ��أج� �ي ��ره ��ا ال� � ��ى غ� �ي ��ره ��م ب � ��آالف
ال��دن��ان �ي��ر م�ح�ق�ق�ين ب��ذل��ك ارب��اح��ا
خيالية وكذلك بأصحاب املصانع
واالع �م��ال التجارية واملستوردين
وت� �ق ��وم ب ��زي ��ادة أس� �ع ��ار اس�ت�ه�لاك
ال�ك�ه��رب��اء عليهم ب�ص��ورة معقولة
ودون م �ب��ال �غ��ة ش ��ري� �ط ��ة أن ي�ت��م
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ب� � �ه � ��ذا ال� �خ� �ص ��وص
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تفعيل دور جهاز

ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ل�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج��ان
ت � �ق� ��وم ب� �ح� �س ��اب زي� � � � ��ادة ت �ع��ري �ف��ة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء وت �ح��دي��د ن�س�ب��ة
ال��زي��ادة ف��ي التصنيع حتى ال يتم
استغالل تلك الزيادة لرفع أسعار
امل �ن �ت �ج��ات ع �ل��ى امل ��واط ��ن ع �ش��رات
األضعاف.
وأش��ار العوضي إلى أن الحكومة
ت�س�ت�ط�ي��ع ات �ب��اع س �ي��اس��ة ال�ت��رش�ي��د
ع � �ل � ��ى وزارات � � � � �ه� � � � ��ا وم ��ؤس � �س ��ات � �ه ��ا
وه�ي�ئ��ات�ه��ا ل�ت��وف��ر م�لاي�ين ال��دن��ان�ي��ر
س� �ن ��وي ��ا ع� �ل ��ى ال� � ��دول� � ��ة م � ��ؤك � ��دا أن
القاصي والداني يرى قيمة الهدر في
استهالك الكهرباء وامل��اء والنفقات
في كل مؤسسات ال��دول��ة فالكهرباء
وامل� ��اء ال ي�ت��وق��ف اس�ت�ه�لاك�ه�م��ا ليال
ون� � �ه � ��ارا ف �ي �ه ��ا ح� �ت ��ى ب� �ع ��د خ � ��روج
املوظفني مستشهدا بمشكلة أنابيب
مياه الشرب والصرف والتي يتحطم
اغلبها تحت االرض مما سبب زيادة
ف� ��ي ارت � �ف� ��اع م �ن �س ��وب امل � �ي� ��اه ت�ح��ت
األرض ناهيك ع��ن ال�ه��در ف��ي نفقات
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة في
الدولة!
واك��د العوضي ان مجلس االمة
يمد ي��د ال�ع��ون للحكومة للتقديم
االص�ل�اح��ات االق�ت�ص��ادي��ة املالئمة
ش� ��ري � �ط� ��ة ع� � � ��دم امل � � �س� � ��اس ب �ج �ي��ب
امل��واط��ن ام��ا ه��ذه التصريحات فال
تمثل امل�س��اس فقط ب��ل تعد خرقا
لجيب املواطن.
وخ � � �ت � ��م ال� � �ع � ��وض � ��ي م� �ت� �س ��ائ�ل�ا
وم �س �ت �غ��رب��ا ع ��ن ه� ��دف ال �ح �ك��وم��ة
م� � ��ن إث � � � � ��ارة ال � � �خ� � ��وف واإلح � � �ب� � ��اط
ف� ��ي ص� �ف ��وف امل ��واط� �ن�ي�ن ف� ��ي م�ث��ل
ه ��ذا ال �ت��وق �ي��ت ال �ح ��رج ب �ع��د أن تم
التوافق بني السلطتني على دراسة
املوضوع بعناية ودراية والخروج
بحلول منطقية ومقبولة للحكومة
وامل � ��واط � ��ن م� �ع ��ا م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أن
الكثير م��ن ال �ن��واب وه��و أول�ه��م لن
يقبلوا ب�ه��ذه ال��زي��ادة أو أي زي��ادة
أخرى حتى لو كانت زيادة ضعف
واحد وأن هذه الزيادة لن تمر من
خالل مجلس األمة.
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الطريجي :سنتصدى لتحميل المواطن
كلفة اإلصالحات االقتصادية
ق��ال النائب د .عبد ال�ل��ه الطريجي
إن مخاوف نائب رئيس الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح من حصول عجز في ميزانية
ال � ��دول � ��ة ه � ��ي م � �خ � ��اوف غ� �ي ��ر م� �ب ��ررة
وال س �ن��د ل �ه��ا ع �ل��ى اإلط� �ل ��اق س��وى
محاولة الترويج لحزمة اإلصالحات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ي�ب��دو أن الحكومة
تريد املواطن البسيط أن يدفع كلفتها.
وإذ أك � ��د ال �ط ��ري �ج ��ي أن امل �س ��اس
ب��امل��واط��ن ال�ب�س�ي��ط ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
ل � ��ن ي � �ك� ��ون م� �ت ��اح ��ا ل �ل �ح �ك��وم��ة ف��إن��ه
دع� ��ا ال ��وزي ��ر ال �ص��ال��ح إل� ��ى االن �ت �ب��اه
ل� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال� �ش ��أن
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي الس � �ي � �م� ��ا م� � ��ع ح �م �ل��ه
حقيبتني وزاريتني مهمتني تتطلبان
وزيرا قادرا على اإلملام بمتطلباتهما
وأن يحسن اختيار العبارات املرتبطة
بدخل الدولة وإن كان غير ق��ادر على
هذه املهمة فإن عليه أن يتركها لغيره
في بلد مليء بالكفاءات الوطنية.
وأض� � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح ��اف ��ي أن � �ن � ��ا ل � ��م ن � �ج ��د مل � �خ ��اوف
وزي��ر املالية م��ا يدعمها م��ن أي جهة
اقتصادية معتبرة السيما املؤسسات
ال � ��دول � �ي � ��ة وم � �ن � �ه ��ا ص� � �ن � ��دوق ال �ن �ق��د

الدولي ال��ذي أك��د على لسان رئيسته
كريستني الغارد أخيرا أن ال عجز في
ميزانية ال��دول��ة س��اخ��رة م��ن املبالغة
ف ��ي ال �ح��دي��ث ع ��ن ع �ج��ز ح�ق�ي�ق��ي غير
موجود في الكويت.
وقال الطريجي إن الكويت تجاوزت
قبل س�ن��وات مرحلة اق�ت�ص��ادي��ة أكثر
ص�ع��وب��ة م��ن ت�ل��ك ال�ت��ي نعيشها اآلن
خصوصا م��ع انخفاض سعر النفط
آنذاك إلى نحو ثمانية دوالرات مؤكدا
أن م �ت��ان��ة ال ��وض ��ع امل ��ال ��ي ال �ك��وي �ت��ي
وضخامة إي��رادات االستثمار وحجم
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام ي� �ج� �ع�ل�ان دول� ��ة
الكويت في مأمن من أي عجز حقيقي
ول ��ن ن �ح �ت��اج إل ��ى االق� �ت ��راض أو بيع
السندات كما يروج لذلك وزير املالية
بني الفينة واألخرى.
وأض��اف أن ت��راج��ع إي ��رادات النفط
ح �ق �ي �ق��ة وال ج� � ��دال ف ��ي ذل � ��ك ك �م��ا أن
ال�ح�ق�ي�ق��ة األخ� ��رى ه��ي أن آل �ي��ة إع ��داد
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة تظهر األم��ر
ع �ل��ى غ �ي��ر ح�ق�ي�ق�ت��ه ع ��ن وج� ��ود عجز
ف� �ي� �ه ��ا وه � � ��و ع� �ج ��ز ص � � � ��وري ول �ي ��س
ح�ق�ي�ق�ي��ا ول��دي �ن��ا م��ن االح �ت �ي��اط��ي ما
يسد هذا العجز ويزيد.
وأك� � ��د أن ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن اإلص �ل��اح

د .عبد الله الطريجي

االق�ت�ص��ادي م�ش��روع م��ن ح�ي��ث امل�ب��دأ
ف � ��ي ظ � ��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
وضرورة التهيؤ لكل االحتماالت لكن
املجلس سيتصدى ألي حزمة إصالح
ت �م��س ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
إذ إن ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة خ� �ي ��ارات ع��دة
إلص�لاح االقتصاد وتعزيز اإلي��رادات
غير النفطية وتنويع مصادر الدخل
من دون املساس بمقدرات ومكتسبات
املواطنني.
م � ��ن ج � �ه ��ة اخ � � � ��رى وج � � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبدالله الطريجي س��ؤاال الى نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة

العازمي :الخصخصة دليل جديد
على الفشل الحكومي
ج� � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م� ��دان ال� �ع ��ازم ��ي
رف �ض��ه ال �ش��دي��د ألي ت��وج��ه ح�ك��وم��ي
ل �خ �ص �خ �ص��ة ال � �ش ��رك ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وامل �خ �ط��ط ال �ح �ك��وم��ي ل �ب �ي��ع م �ق��درات
البلد مؤكدا ان الخصخصة   تصفية
ل � ��دور ال ��دول ��ة ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد وش ��دد
ع� � �ل � ��ى ض� � � � � � � ��رورة ال � � �ت � � �ص� � ��دي ل � �ه� ��ذا
التوجه الجائر الذي سيضرب بعنف
الطبقة الوسطى في البالد وسيخلق
ط �ب �ق��ة ث ��ري ��ة ف��اح �ش��ة ال � �ث� ��راء وط�ب�ق��ة
اخرى ال تجد قوت يومها الفتا الى ان
هذا التوجه مخالف للدستور خاصة
ان االق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي ي� �ق ��وم ع�ل��ى
العدالة وامل�س��اواة االجتماعية وليس
إلغاء القطاع العام.
واض � � � � ��اف ال � �ع � ��ازم � ��ي ان امل ��رح� �ل ��ة
ال�ح��رج��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�لاد حاليا
ال ت �ح �ت��اج ال ��ى ال�خ�ص�خ�ص��ة ب ��ل ال��ى
ح �ك��وم��ة ق��وي��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى ال�ن�ه��وض
بالبلد مستطردا ب��ال�ق��ول  :الحكومة

حمدان العازمي

ف �ش �ل��ت ف ��ي ح ��ل االزم � � ��ة وت � �ح� ��اول ان
ت��وه��م ال�ش�ع��ب ان ال �ح��ل ل��ن ي �ك��ون اال
بالخصخصة ول�ك�ن�ن��ا ن��ؤك��د ان ه��ذه
ال�ح�ك��وم��ة ع��اج��زة ع��ن ح��ل أي قضية
ودعوتنا لرحيلها ليس من فراغ فأين
ه��ي م��ن ال��دع��وات النيابية والشعبية
منذ عشرات السنني بضرورة تنويع

م �ص��ادر ال��دخ��ل وع ��دم االع�ت �م��اد على
النفط كمصدر وحيد للنفط واين هي
ال�ح�ك��وم��ة ع�ن��دم��ا وص��ل س�ع��ر برميل
النفط الى  140دوالرا.
وت��اب��ع ال �ع��ازم��ي ق��ائ�لا  :م��ا تتجه
ال�ي��ه الحكومة ال�ي��وم س��واء ال��ى جيب
امل � ��واط� � ��ن م � ��ن خ �ل ��ال زي� � � � ��ادة اس� �ع ��ار
الكهرباء واملاء او بيع شركات الدولة
وانحصار رؤيتها على ه��ذه الحلول
اك �ب ��ر دل �ي ��ل ع �ل��ى ف �ش �ل �ه��ا م ��ؤك ��دا ان��ه
س�ي�ت�ص��دى ب�ك��ل م��ا أوت ��ي م��ن ادوات
دستورية لهذا التوجه.
ول�ف��ت ال�ع��ازم��ي ال��ى ان خصخصة
ال � �ش � ��رك � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ستخلق ع ��دم
ال� � �ت � ��وازن ف� ��ي ال � �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وت�س��يء إل��ى العمالة الوطنية مشيرا
إل� ��ى أن� ��ه ك� ��ان م ��ن ال ��واج ��ب أن ي �ك��ون
ال �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي مرسخا إلرادة
ال � ��دول � ��ة وح ��ام� �ي ��ا ل� �ل� �م ��راف ��ق ال �ع��ام��ة
والثروات الوطنية.

وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان��س الصالح
طالب فيه بتزويده باآلتي:
 - 1اس � � ��م رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ادارة
شركة سانت مارتن العقارية واملدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي ع� ��ام  2006وم �س �م��اه
ال��وظ�ي�ف��ي ف��ي ح��ال��ة ع�م�ل��ه ف��ي مكتب
االستثمار في لندن او الهيئة العامة
لالستثمار اضافة الى اعضاء مجلس
االدارة آن � � ��ذاك وج �ن �س �ي��ات �ه��م واس ��م
رئيس مجلس االدارة الحالي وكذلك
اعضاء املجلس وجنسياتهم.
 - 2رؤس � ��اء م�ج�ل��س ادارة س��ان��ت
م��ارت��ن ال�ع�ق��اري��ة ال�س��اب�ق��ون م�ن��ذ ع��ام
 1992حتى عام  2006واعضاء مجلس
االدارة وجنسياتهم.
 - 3ت �ح ��دي ��د ت� ��اري� ��خ ن �ق ��ل ت�ب�ع�ي��ة
ش ��رك� �ت ��ي س� ��ان� ��ت م � ��ارت � ��ن ال �ع �ق ��اري ��ة
وسانت مارتن الى جراند الى الهيئة
العامة لالستثمار ومبرراته القانونية
واملالية واالداري ��ة م��ع تحديد االدارة
واس � ��م امل ��دي ��ر او امل� �س ��ؤول وم �س �م��اه
ال ��وظ �ي �ف ��ي امل � �ش� ��رف ع �ل ��ى ع �م ��ل اداء
الشركتني وتحديد الكيان القانوني
لكلتا الشركتني.
 - 4رأي امل� �س� �ت� �ش ��ار ال� �ق ��ان ��ون ��ي
االن �ج �ل �ي��زي ال � ��ذي ي �ع �م��ل ف ��ي م�ك�ت��ب

االستثمار ف��ي ل�ن��دن بخصوص نقل
ت �ب �ع �ي��ة ال �ش��رك �ت�ي�ن ال �ع �ق��اري �ت�ي�ن ال��ى
الهيئة العامة لالستثمار بخالف ما
ك ��ان م�ع�م��وال ب��ه س��اب�ق��ا م��ع ت��زوي��دي
بنسخة عن رايه او محضر االجتماع
مع االدارة التنفيذية او مجلس ادارة
اللجنة التنفيذية الهيئة.
رأي م� � �ك� � �ت � ��ب االس� � � �ت� � � �ش � � ��ارات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة س �ت �ي �ف��ن ه� � � ��ارد وود
 STEVEN HARDWOODبخصوص
ن�ق��ل تبعية ال�ش��رك�ت�ين العقاريتني
املذكورتني مع تزويدي بأي وثائق
وم� �س� �ت� �ن ��دات ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن ورأي
الرئيس التنفيذي ملكتب االستثمار
الكويتي ف��ي ل�ن��دن ال�س��اب��ق السيد
عيد الرشيدي بهذا الخصوص.
 - 6اس�ب��اب وم�ب��ررات ان�ش��اء شركة
س��ان��ت م ��ارت ��ن ال �ع �ق��اري��ة ل ��ي ج��ران��د
وت ��اري ��خ االن� �ش ��اء وال� �غ ��رض م��ن ذل��ك
والنظام االساسي اضافة الى اسماء
اع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س االدارة وامل � ��دي � ��ر
التنفيذي.
 - 7هل انشاء الشركتني العقاريتني
امل��ذك��ورت�ي�ن ت��م ف��ي ل �ن��دن او ال�ك��وي��ت
وه��ل تخضع للقانون البريطاني او
الكويتي؟

 - 8ه ��ل ي ��وج ��د م ��دق ��ق داخ� �ل ��ي او
خ ��ارج ��ي ع �ل��ى ش��رك��ة س��ان��ت م��ارت��ن
ال �ع �ق��اري��ة اض ��اف ��ة ال ��ى ش��رك��ة س��ان��ت
مارتن لي جراند؟
 - 9هل هناك دور رقابي او اشرافي
ل �ش��رك��ة س��ان��ت م ��ارت ��ن ال �ع �ق��اري��ة لي
ج��ران��د؟ م��ع توضيح وت�ح��دي��د ال��دور
وطبيعته وم��دى الفائدة الرقابية او
االشرافية للشركة؟
 - 10ما قيمة املكافآت املالية التي
ي �ت �ق��اض��اه��ا ك ��ل م ��ن رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ادارة واالع �ض��اء ف��ي ك�ل�ت��ا الشركتني
ع�ل�اوة ع�ل��ى رات ��ب او م�ك��اف��أة امل��دي��ر -
الرئيس التنفيذي او املدير العام منذ
نقل تبعية الشركتني ال��ى الهيئة في
الكويت.
 - 11ت� �ح ��دي ��د ع � � ��دد اج� �ت� �م ��اع ��ات
مجلس ادارة ال�ش��رك�ت�ين العقاريتني
والبلد التي تتم فيه االجتماعات؟
 - 12ه ��ل ي �ت �م �ت��ع اي م ��ن رؤس � ��اء
م�ج�ل��س االدارة او امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ب�ح�ص��ان��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة (ج � ��واز سفر
دبلوماسي)؟

القضيبي :ال لتحويل مناقصة
األنابيب النفطية إلى الفتوى
رف��ض ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
احالة تقرير ديوان املحاسبة بشأن
م�ن��اق�ص��ة األن��اب �ي��ب ال�ن�ف�ط�ي��ة ال��ى
إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق
ف�ي��ه م�ش�ي��را ال ��ى أن ال�ف�ت��وى ط��رف
غ �ي��ر م �ح��اي��د وه� ��و أح� ��د األط � ��راف
ال �ت��ي ح�م�ل�ه��ا ال ��دي ��وان م�س��ؤول�ي��ة
األخطاء التي شابت املناقصة.
وق� � ��ال ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان ح��دي��ث وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه خ �ل��ال ج�ل�س��ة
مجلس األمة يوم األربعاء املاضي
ع� �ن ��د ن� �ظ ��ر ط� �ل ��ب ت � ��وزي � ��ع ت �ق��ري��ر
امل� �ح ��اس� �ب ��ة على ال� � �ن � ��واب ك�ش��ف
مبكرا ع��ن نية العبث ف��ي التقرير
وال �ت �ش �ك �ي��ك ف ��ي ال � � ��ذراع ال��رق��اب �ي��ة
مل �ج �ل��س األم � � ��ة وه � ��و م� ��ا ن��رف �ض��ه
جملة وتفصيال مشيرا الى أنه من
امل��ؤس��ف أن وزي��ر ال��دول��ة ال يعرف

أحمد القضيبي

قانون إنشاء ديوان املحاسبة وان
دوره ليس له سلطة توجيه االتهام
ليحدد من املتسبب باألخطاء.
وت��اب��ع القضيبي :سمو رئيس
ال� � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
تعهد لنا بأن تؤخذ نتائج تقرير
املحاسبة بعني االعتبار ومحاسبة

املخطئ مضيفا أن العبدالله يريد
ان يحمي نفسه وج�ه��ازي الفتوى
واملناقصات املركزية بعد أن كشف
املحاسبة دورهما باألخطاء وهو
م ��ا ك � ��ان ي �س �ع��ى ل ��ه م �ن��ذ ال �ب��داي��ة
حني رفض احالة امللف الى ديوان
امل�ح��اس�ب��ة وإص � ��راره ع�ل��ى تكليف
الفتوى بالتحقيق.
وذك � � � � � ��ر ان م� � �ل � ��ف األن � ��اب� � �ي � ��ب
ال �ن �ف �ط �ي��ة لن ي �م��ر م � ��رور ال� �ك ��رام،
وهناك مناقصات أخرى حدث بها
ذات ال �ع �ب��ث وال �ت�ل�اع��ب وس�ت�ك��ون
ج�م�ي�ع�ه��ا م �ح��ل ت�ف�ع�ي��ل ألدوات� �ن ��ا
الدستورية وسنذهب ألبعد مدى
وذل � ��ك ل �ل �ب��ر ب�ق�س�م�ن��ا ال��دس �ت��وري
وللحفاظ على املال العام.
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الحمدان يسأل العيسى عن المساس بسمعة
الكويت في حلقة نقاشية بالجامعة
قدم النائب حمود الحمدان سؤاال
إلى وزير التربية والتعليم العالي
د.ب� ��در ال�ع�ي�س��ى ق ��ال ف �ي��ه :طالعتنا
ج��ري��دة االن� �ب ��اء ب�خ�ب��ر م �ف��اده ق�ي��ام
ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ت��دري��س بكيلة اآلداب
بجامعة الكويت يوم االثنني املوافق
 2016/3/28ب�ع�م��ل ح�ل�ق��ة نقاشية
ب �ع �ن��وان ( )ALIENSال �غ��رب��اء وق��د
ح �ض��ر ال�ح�ل�ق��ة ال �ع��دي��د م ��ن ال�ط�ل�ب��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين وغ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين وق��د
تفاجأ الطلبة الحضور بان موضوع
الحلقة عن العنصرية بدولة الكويت
ول�ي��س ال�غ��رب��اء حسب م��ن ذك��ر وقد
ت � �ع� ��رض ب� �ع ��ض م � ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة غ �ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي�ين للمساس بسمعة دول��ة
ال�ك��وي��ت بحسب م��ا ذك��ر ون�م��ى إل��ى
علمنا.

وطالب الحمدان تزويده وافادته
باآلتي :
 م� ��ا ح �ق �ي �ق��ة ع �ق ��د ت �ل ��ك ال �ح �ل �ق��ةالنقاشية؟ وتاريخها والكلية التي
أقيمت فيها واملشاركني فيها؟
 ه��ل ت��م اخ��ذ م��واف�ق��ة مسبقة منعمادة كلية اآلداب او عمادة شؤون
ال �ط �ل �ب��ة ل �ع �م��ل م �ث��ل ه� ��ذا النشاط
بالكلية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
فيرجى تزويدي بجميع املستندات
الدالة على ذلك.
 ما هي محاور الحلقة النقاشية؟ وه ��ل ق ��ام ع �ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
ال� � � � ��ذي ش� � � � ��ارك ب ��ال� �ح� �ل� �ق ��ة ب� �ع ��رض
موضوع الحلقة على عمادة الكلية
أو عمادة ش��ؤون الطلبة ؟ إن كانت
اإلجابات باإليجاب يرجى تزويدي

حمود الحمدان

باملستندات الدالة على ذلك.
 ه ��ل ت �ق��دم��ت أي ج �ه��ة ب�ش�ك��وىرس� � �م� � �ي � ��ة ع � � ��ن م � � ��وض � � ��وع ال� �ح� �ل� �ق ��ة
النقاشية؟ إن كانت اإلجابة باإليجاب

يرجى تزويدي بصورة من الشكوى
ومحاضر التحقيق فيها وكل األدلة
املقروءة واملرئية واملسموعة املقدمة.
 ه ��ل ت� �ع ��رض أي م ��ن ال �ح �ض��ورلسمعة دولة الكويت وقوانينها أثناء
النقاش؟ إن كانت اإلجابة باإليجاب
ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي ب ��اإلج ��راءات ال�ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا اإلدارة ال �ج��ام �ع �ي��ة ب �ه��ذا
الشأن؟
 م��ا ال�ت�خ�ص��ص ال�ع�ل�م��ي لعضوهيئة التدريس الذي شارك بالحلقة
ال � �ن � �ق ��اش � �ي ��ة وامل� � � � � � ��واد ال� � � � ��ذي ي� �ق ��وم
بتدريسها؟ مع بيان إن كانت الحلقة
بطلب منه أم إن��ه حضرها كأستاذ
م � �ش� ��ارك؟ وب� �ي ��ان إن ك ��ان ��ت ب�م�ج��ال
ت �خ �ص �ص��ه؟ م ��ع ت ��زوي ��دي ب��ال�س�ي��رة
الذاتية له.

 م ��اص� �ح ��ة ان� � ��ه ت� ��م ال� �ط� �ل ��ب م��نال � �ح � �ض� ��ور (ال � �ط � �ل � �ب ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن)
الجلوس في املقاعد الخلفية؟
 م��ا اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت بهاإدارة الجامعة أو عمادة كلية اآلداب
اوع �م��ادة ش ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ب��ات�خ��اذه��ا
بعد نشر الخبر بالصحف املحلية
بما يؤكد أنه قد تم املساس بسمعة
دولة الكويت خالل موضوع النقاش؟
مدعما اإلجابة بكل املستندات الدالة
على تلك اإلجراءات.
ك �م��ا وج� ��ه ال� �ح� �م ��دان س � ��ؤاال اخ��ر
للعيسى ق ��ال ف��ي م�ق��دم�ت��ه إن ��ه نمى
إل ��ى ع�ل�م��ي ق �ي��ام ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
امل� �ف� �ت ��وح ��ة ب �ح �ف ��ل ب � �ع � �ن� ��وان ال� �ي ��وم
ال�ع��امل��ي للثقافات ق��دم��ت ف�ي��ه بعض
ال�ف�ق��رات ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال��رق��ص
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وال �ت �م ��اي ��ل وس � ��ط ح� �ض ��ور م�خ�ت�ل��ط
ون� �ش ��رت ب �ع��ض أج� � ��زاء ه� ��ذا ال�ح�ف��ل
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
وغ�ي��ره��ا ف��ي ك��ارث��ة وم�ه��زل��ة تربوية
ت��دل على استهتار املسؤولني وعدم
استشعارهم املسؤولية ف��ي تخريج
جيل يفترض به أن ينضم إلى كوكبة
امل �ع �ل �م�ين ال ��ذي ��ن س �ي �ت �خ��رج م ��ن بني
أيديهم صناع مجد كويت املستقبل
وحضارتها.
وط� ��ال� ��ب ال � �ح � �م ��دان ب ��إف ��ادت ��ه ع��ن
ال �ج �ه��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ح �ف��ل وت ��زوي ��ده
ب�ج�م�ي��ع امل ��راس�ل�ات ال �خ��اص��ة بطلب
امل��واف�ق��ة على إقامته واس��م املسؤول
ال� � ��ذي أم� �ض ��ى ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ه��ذا
الحفل.

وزير األشغال وعسكر قاما بجولة تفقدية في منطقة الجهراء لحل المشاكل على أرض الواقع

العمير :ال نألو جهدا في تلبية احتياجات جميع
المناطق لتخفيف معاناة المواطنين
ق��ام ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي يرافقه
وزي ��ر االش �غ��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
مجلس االمة د .علي العمير وبحضور
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املختلفة بجولة على
م �ن ��اط ��ق ال� �ج� �ه ��راء ل �ت �ف �ق��د ال �خ ��دم ��ات
والبنية التحتية في الشوارع ومعرفة
اح �ت �ي��اج��ات ب�ع��ض امل �ن��اط��ق وم��واط��ن
القصور لعالجها وش��ارك في الجولة
ال�ت��ي تمت ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي عدد
م��ن ال�ق�ي��ادي�ين ب ��وزارة االش �غ��ال منهم
ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون ال �ص �ي��ان��ة
م �ح �م��د ب� ��ن ن� �خ ��ي وم� ��دي� ��ر ال �ص �ي��ان��ة
بمحافظة الجهراء عيد شامان ونائب
مدير هيئة الزراعة.
وت� �ف� �ق ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر وال� ��وزي� ��ر
ال�ع�م�ي��ر وق� �ي ��ادات االش� �غ ��ال ع� ��ددا من
الشوارع واملناطق منها منطقة سوق
ال�ج�م�ل��ة ب�ج�م�ع�ي��ة ال �ج �ه��راء وامل�ن�ط�ق��ة
امل �ج��اورة ملسجد ال�ش�ي��خ س��ال��م العلي
وال �ش ��وارع ال�ق��ري�ب��ة م��ن ص��ال��ة الشيخ
س��ال��م ال�ع�ل��ي ل�ل�أف��راح وك��ذل��ك ت�ف�ق��دوا
ش��وارع اخ��رى بحاجة ال��ى إصالحات
وطالب النائب عسكر بسرعة إصالح
ت�ل��ك ال� �ش ��وارع ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م�ع��ان��اة
املواطنني بسبب كثرة الحفر والتكسير
كما يضرهم ويضر مركباتهم ويهدد
حياتهم ويكبدهم خسائر مادية كما

ط ��ال ��ب ب� � �ض � ��رورة اص� �ل ��اح وت��وس �ع��ة
ال � �ط� ��ري� ��ق امل � � �ج� � ��اور ل � �س� ��وق ال �ج �م �ل��ة
بجمعية ال�ج�ه��راء بالقرب م��ن مسجد
الشيخ سالم العلي وعمل شارع مواز
ل�ه��ا ل�ي�ك��ون ف��ي ات�ج��اه�ين م�م��ا يخفف
الضغط على ال�ش��ارع الحالي املجاور
للمسجد.
وأص� � � ��در ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي��ر اوام � � ��ره
وت��وج �ي �ه��ات ��ه ال� �ف ��وري ��ة ال � ��ى ق� �ي ��ادات
االش�غ��ال املوجودين بالجولة بسرعة
إص �ل��اح ال �ح �ف��ر وال �ك �س��ر ف ��ي ش� ��وارع
وإص �ل ��اح ب�ل��اط ب �ع��ض ال � �ش� ��وارع ف��ي
الجهراء قبل اليوم األحد واإلسراع في
عمل ش��ارع م��واز للشارع الفاصل بني
س��وق ال�ج�م�ل��ة وم�س�ج��د ال�ش�ي��خ سالم
العلي.
واش� � � � ��اد ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س� �ك ��ر ب �س��رع��ة
ت �ج ��اوب ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر وال �ق �ي��ادي�ين
خالل الجولة.
وقبل انطالق الجولة رح��ب النائب
ع�س�ك��ر ف��ي دي��وان��ه ب��ال��وزي��ر ال��دك�ت��ور
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ق ��ائ�ل�ا :معالي ال ��وزي ��ر
ن �ش �ك��رك��م ع �ل ��ى م �ش��ارك �ت �ن��ا ف� ��ي ت�ل��ك
الجولة امليدانية لالطالع على مشاكل
املواطنني عن قرب وعلى ارض الواقع
ون��رح��ب ب �ك��م ف��ي ال �ج �ه��راء ال �ت��ي تعد
امل �ن��اط��ق امل�ه�م��ة وي�س�ت�ح��ق أه�ل�ه��ا كل

عسكر :نحن
خدام الكويت
بكل محافظاتها
والعين الساهرة
ألهلها
العمير وعسكر خالل الجولة

الخير وكلنا ثقة بك معالي الوزير من
واقع خبرة الصداقة التي بيننا.
وب�ي�ن :كما ان�ن��ا كلنا م��ن مخرجات
ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي وم � ��ن امل� ��ؤك� ��د أن ��ك
ح ��ري ��ص ع �ل��ى امل� ��واط� ��ن م �ث �ل �م��ا ن�ح��ن
حريصون عليه وهناك بعض املشاكل
س� �ن ��راه ��ا ع� �ل ��ى ارض ال � ��واق � ��ع وك �ل��ي
ث �ق��ة ف ��ي أن �ك ��م س �ت �ج��دون ل �ه��ا ح �ل��وال
سريعة وجذرية للتخفيف من معاناة
املواطنني.
ب� � ��دوره ق� ��ال وزي � ��ر االش � �غ ��ال وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس االم ��ة د .علي
العمير :نشكر النائب الفاضل عسكر

العنزي على هذه الدعوة في ديوانية
الجولة امليدانية ونثمن حرصه على
تفقد حاجة املنطقة وه��ذا األم��ر الشك
ن� �ت� �ع ��اون ج �م �ي �ع��ا ع �ل �ي��ه وت ��واج ��دن ��ا
ب ��ال �ج ��ول ��ة ووزارة االش � �غ � ��ال م�م�ث�ل��ة
ف ��ي ق �ط��اع ال �ط ��رق وال �ص �ي��ان��ة وك��ذل��ك
هيئة ال��زراع��ة وال ت��أل��و ال ��وزارة جهدا
ب� ��أن ت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات امل �ن��اط��ق وم��ا
يخفف من معاناة املواطنني سواء في
ج��ان��ب ال �ط��رق او ف��ي ج��ان��ب ال�ح��دائ��ق
وت �ج �م �ي �ل �ه��ا وت �ه �ي �ئ �ت �ه��ا مل ��رت ��ادي �ه ��ا
ول��ذل��ك ات�ي�ن��ا ال �ي��وم ل�ي��س اغ �ف��اال منا
ل �ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه��راء فهي

من املناطق املهمة لنا كما ذكر النائب
عسكر وايضا كل املناطق ال نقصر في
حقها ولكن لعل أب�ن��اء املنطقة لديهم
ب�ع��ض األش �ي��اء ال�ع��اج�ل��ة او يشعرون
ان فيها رؤي��ة ونحن قد نكون غافلني
عنها.
وزاد ال �ع �م �ي��ر :وال � ��دول � ��ة ال ت�ب�خ��ل
ع �ل��ى م��واط �ن �ي �ه��ا وت �خ �ف��ف دائ� �م ��ا من
معاناتهم.
وعقب انتهاء الجولة امليدانية قال
النائب عسكر العنزي في تصريحات
ل ��وس ��ائ��ل االع � �ل ��ام :الحمد ل �ل��ه ك��ان��ت
ج ��ول ��ة ن��اج �ح��ة وه � ��ي ل ��م ت �ك��ن ج��ول��ة

ك� �ب� �ي ��رة ع� �ل ��ى ك � ��ل م� �ن ��اط ��ق ال� �ج� �ه ��راء
ل�ك�ن�ن��ا ج�ه��زن��ا ل�ل�ج��ول��ة ل�ن�ق��دم ن�م��اذج
مل��ا ي�ع��ان�ي��ه امل��واط �ن��ون ب��ال �ج �ه��راء من
مشاكل وحددنا نقاطا معينة للجولة
بالتنسيق مع بعض الدواوين.
وأض ��اف عسكر :ال�ج�ه��راء محافظة
م��ن م�ح��اف�ظ��ات ال �ك��وي��ت وه ��ي منطقة
م�ه�م��ة وي �ع �ل��م ال �ل��ه ان �ن��ا ال ن�ع�م��ل من
اج� � ��ل م �ن �ط �ق �ت �ن��ا ف� �ق ��ط ب� ��ل ن ��ري ��د ح��ل
م�ش��اك��ل امل��واط �ن�ين ف��ي ك��ل محافظات
الكويت واالخ ��وان ف��ي وزارة االشغال
غ �ي��ر م �ق �ص��ري��ن ف ��ي ال� �ج� �ه ��راء وب��اق��ي
املحافظات وبعض النواب حريصون
ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات وه ��ذه بلدنا
الكويت ونحن خ��دام لها ونحن العني
الساهرة وإذا رأينا خلال في مناطقنا
الصغيرة فيجب علينا ابالغ الجهات
امل � �س� ��ؤول� ��ة وه � �ن ��ا س �ن �ح��ل ال �ق �ض��اي��ا
سريعا اوال بأول املسؤولني باألشغال
غ �ي��ر م�ق�ص��ري��ن ل �ك��ن ك �ي��ف سيعلمون
بمشكلة في شارع معني داخل املناطق
ال �ص �غ �ي��رة م��ن س �ي��ذه��ب إل �ي �ه��ا اال اذا
امل ��واط ��ن أب �ل �غ �ه��م ب��امل �ش �ك �ل��ة وان � ��ا م��ن
دوري كممثل لألم ة ان ألجأ الى وزارة
االش�غ��ال وأبلغهم بمشاكل املواطنني
وه��م ب��دوره��م لن يقصروا وان��ا متأكد
من ذلك.
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قدمه الشايع والنصف والرويعي وأبل والقضيبي

اقتراح نيابي بحظر الشهادات العلمية
غير المعادلة
ت �ق��دم ال� �ن ��واب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
ود.ع � � � � � � � ��ودة ال� � ��روي � � �ع� � ��ي وأح � �م� ��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي ود.خ �ل �ي��ل أب ��ل وراك ��ان
ال �ن �ص��ف ب ��االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون في
ش� ��أن ح �ظ��ر ال� �ش� �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة
غير امل�ع��ادل��ة ونصت م��واده على
ما يلي:
م��ادة أول��ى :تعتبر شهادة غير
م� �ع ��ادل ��ة ك� ��ل ش � �ه� ��ادة ع �ل �م �ي��ة أو
مؤهل دراس��ي تم الحصول عليه
م��ن داخ��ل او خ��ارج دول��ة الكويت
ل ��م ت �ت��م م �ع��ادل �ت��ه م ��ن ق �ب��ل ادارة
م �ع��ادل��ة ال �ش �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة في
دولة الكويت.
م ��ادة ث��ان �ي��ة :ي�ح�ظ��ر اس�ت�خ��دام
اي ش �ه��ادة غ�ي��ر م�ع��ادل��ة م��ن قبل
ادارة معادلة ال�ش�ه��ادات العلمية
املنصوص عليها في املادة االولى
م��ن ه��ذا ال �ق��ان��ون ل�ل�ح�ص��ول على
وظ �ي �ف��ة او اي ��ة ص �ف��ة رس �م �ي��ة من
ال��دول��ة أو االس�ت�ف��ادة منها ماديا
او ادب �ي��ا ب��أي ص ��ورة م��ن ال�ص��ور
أو االع �ل��ان ع�ن�ه��ا م��ن اي وس�ي�ل��ة
م��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام أو اي وسيلة
اخرى من وسائل النشر.

مادة ثالثة :يحظر على الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ال��دول��ة وال�ج�ه��ات
امللحقة بها واملستقلة والجهات
االهلية والجهات املرخص لها من
ق�ب��ل وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
والعمل او من قبل وزارة التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة أو اي ج �ه ��ة اخ� ��رى
اع�ت�م��اد ش �ه��ادة غ�ي��ر م�ع��ادل��ة في
توظيف األشخاص أو االستعانة
بهم بصفة دائمة او مؤقتة.
م ��ادة راب �ع��ة :ي�ح�ظ��ر اس�ت�خ��دام
االلقاب العلمية في اي وسيلة من
وس��ائ��ل االع�ل�ام او االع�ل�ان عنها
ف��ي اي وسيلة م��ن وس��ائ��ل النشر
قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة
م �ع��ادل��ة ال �ش �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة في
دولة الكويت.
مادة خامسة :يعاقب بالحبس
م � ��دة ال ت� �ت� �ج ��اوز س �ت ��ة اش� �ه ��ر و
ب�غ��رام��ة ال ت�ت�ج��اوز ال��ف دي�ن��ار او
ب��إح��دى هاتني العقوبتني ك��ل من
استخدم شهادة غير معادلة في
اي م�ع��ام�ل��ة رس�م�ي��ة ف��ي ال�ج�ه��ات
امل � �ش� ��ار ل� �ه ��ا ف� ��ي امل � � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
وت�ك��ون العقوبة بالحبس م��دة ال

فيصل الشايع

راكان النصف

تتجاوز ثالث سنوات و غرامة ال
تزيد على  225دي�ن��ارا كويتيا أو
بإحدى هاتني العقوبتني في حال
ث �ب��وت ان ال �ش �ه��ادة غ�ي��ر امل�ع��ادل��ة
م� � ��زورة ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ن �ص��وص
ع �ل �ي��ه ف ��ي امل � ��ادة  257م ��ن ق��ان��ون
ال� �ج ��زاء ال �ك��وي �ت��ي رق� ��م  16لسنة
 1960سواء كان الفاعل اصليا او
شريكا في جريمة التزوير.
مادة سادسة :يعاقب بالحبس

مل� ��دة ال ت �ت �ج ��اوز س �ن��ة وب �غ��رام��ة
ال ت �ت �ج��اوز ث�لاث��ة آالف دي �ن��ار او
ب��إح��دى هاتني العقوبتني ك��ل من
استخدم شهادة غير معادلة في
معاملة رسمية في الجهات املشار
لها في امل��ادة الثالثة ثبت ان��ه قد
حصل عليها عن طريق جامعات
أو م�ع��اه��د او م��ؤس �س��ات وهمية
ت �م��ارس ال�غ��ش أو ال�ت��دل�ي��س غير
معترف بها أو غير مرخص لها

ط�ب�ق��ا ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون ف��ي دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت أو ق ��ان ��ون ال �ب �ل��د ال ��ذي
صدرت فيه.
م��ادة سابعة :م��ع ع��دم االخ�لال
ب ��أي ��ة ع �ق ��وب ��ة أش � ��د ن� ��ص ع�ل�ي�ه��ا
ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال �ك��وي �ت��ي أو اي
ق� ��ان� ��ون اخ � ��ر ي �ع ��اق ��ب ب� �غ ��رام ��ة ال
ت �ت �ج��اوز ال ��ف دي �ن��ار ك��ل م��ن اذاع
ع��ن ن�ف�س��ه او غ �ي��ره ص�ف��ة علمية
ع �ب��ر وس ��ائ ��ل االع �ل��ام او ع �ب��ر اي
وس �ي �ل��ة م ��ن وس ��ائ ��ل ال �ن �ش��ر م��ن
غير حصوله على شهادة معادلة
م��ن قبل ادارة م�ع��ادل��ة ال�ش�ه��ادات
العلمية بدولة الكويت .
م��ادة تاسعة :م��ع ع��دم االخ�لال
ب ��أي ��ة ع �ق ��وب ��ة أش � ��د ن� ��ص ع�ل�ي�ه��ا
قانون ال�ج��زاء الكويتي او قانون
اخر يعزل من منصبه كل موظف
وكل من استعني به بصفة مؤقتة
او دائ�م��ة ف��ي ال�ج�ه��ات امل�ش��ار لها
ف��ي امل ��ادة الثالثة اذا ثبت ان��ه تم
توظيفه او االستعانة به بناء على
م��ؤه��ل دراس ��ي او ش �ه��ادة علمية
غ �ي��ر م �ع ��ادل ��ة م ��ن ادارة م �ع��ادل��ة
الشهادات في دولة الكويت ويقوم

بإرجاع جميع الرواتب واملكافآت
وامل � �م � �ي� ��زات وامل �س �ت �ح �ق ��ات ال �ت��ي
حصل عليها من تاريخ تعيينه.
م � � � ��ادة ع� � ��اش� � ��رة :ت� �ن� �ش ��أ ه �ي �ئ��ة
مستقلة تحت اسم هيئة االعتماد
وال� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش االك � ��ادي� � �م � ��ي ت � ��ؤول
ال �ي �ه��ا ادارة م �ع��ادل��ة ال �ش �ه��ادات
العلمية التابعة ل ��وزارة التعليم
ال �ع ��ال ��ي ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى ال �ج �ه��از
ال ��وط� �ن ��ي ل�ل�اع �ت �م��اد االك ��ادي� �م ��ي
وض �م��ان ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م وت �ن��اط
بها مسؤولية تطبيق احكام هذا
ال �ق��ان��ون و ي �ك��ون ل �ه��ا ص�لاح�ي��ة
االحالة الى القضاء.
م� � ��ادة ح ��ادي ��ة ع� �ش ��رة :ال ت�خ��ل
احكام ه��ذا القانون بأية اتفاقات
دولية تبرم بني دولة الكويت وأية
دول ��ة اخ ��رى ب �ش��أن امل��واف �ق��ة على
معادلة أيه شهادات بينهما.
م��ادة ثانية عشرة :على رئيس
ال��وزراء وال��وزراء كل فيما يخصه
ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل به
م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.

 4لجان تعقد اجتماعاتها

المالية تبحث قانون تعرفة الكهرباء والماء اليوم
ت �ع �ق��د  4ل� �ج ��ان اج �ت �م��اع��ات �ه��ا
ال �ي��وم اذ ت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية مجموعة
م��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بتعديل
بعض احكام القانون رقم  11لسنة
 2015ب��اص��دار ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة
ل�ل�س�ن��وات (2019 - 2016 /2015
 )2020 /واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون في
شأن وضع ورفع الصور االميرية

ومجموعة من االقتراحات بقوانني
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق � ��م  39ل �س �ن��ة  2010ب �ت��أس �ي��س
ش��رك��ات كويتية مساهمة تتولى
ب � �ن� ��اء وت �ن �ف �ي ��ذ م� �ح� �ط ��ات ال� �ق ��وى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ح �ل �ي��ة امل� �ي ��اه ف��ي
ال �ك��وي��ت ب��االض��اف��ة ال ��ى االق �ت��راح
بقانون باضافة مادة جديدة برقم
 14مكررا الى القانون رقم  28لسنة

 1969ف��ي ش ��أن ال �ع �م��ل ف��ي ق�ط��اع
األع � �م� ��ال ال �ن �ف �ط �ي��ة واالق� �ت ��راح�ي�ن
بقانونني في شأن الخدمة املدنية
وما يستجد من اعمال.
ك �م��ا ت �ب �ح��ث ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي ميزانية هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني
ال � �ع ��ام وال � �خ� ��اص ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017 / 2016ب �ح �ض��ور ممثلني

ع��ن ك��ل م��ن وزارة امل��ال�ي��ة ودي ��وان
املحاسبة ودي��وان الخدمة املدنية
وج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين وهيئة
م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة وم��ا يستجد
من أعمال.
وم � � � � ��ن ج � � �ه� � ��ة اخ� � � � � � ��رى ت � �ش� ��رع
ل �ج �ن��ة األول� � ��وي� � ��ات ف� ��ي م �ن��اق �ش��ة
امل ��وض ��وع ��ات امل �ت �ع�ل �ق��ة ب�ب��رن��ام��ج
عمل الحكومة للفصل التشريعي

الرابع عشر بحضور نائب رئيس
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي� � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ووزي� � � � ��ر ال �ن �ف��ط
بالوكالة وممثلي االم��ان��ة العامة
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س األع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية وممثلي جهاز متابعة
االداء الحكومي.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ت�ن��اق��ش

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
مشروعا بقانون في شأن تحديد
ت �ع��رف��ة وح ��دت ��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
بحضور وزير الكهرباء واملاء وما
يستجد من أعمال.
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رفع رصيد القوانين الصادرة إلى  99قانونا

تعديل قانون العمالة المنزلية
إنجاز جديد لمجلس األمة
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية
والتكميلية من دور
االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر المنعقدة
في  29و 30مارس
 2016إلى نتائج وقرارات
عدة منها رفض اعتذار
النائب د .عبد الحميد
دشتي عن عدم حضور
الجلسات  15و 16و29
و 30من شهر مارس
المنصرم ورفع الحصانة
عنه في قضيتين وإقرار
تعديل على القانون
بتعديل الفقرة األولى
من المادة األولى من
القانون رقم ()69
لسنة  2015بشأن
إنشاء شركة مساهمة
مقفلة الستخدام
وتشغيل العمالة
المنزلية فضال عن إعادة
مشروع القانون بشأن
المناقصات العامة إلى
اللجنة المالية لمزيد
من الدراسة مع األخذ
بمالحظات النواب
على أن تقدم تقريرها
في موعد ال يتجاوز
الشهرين.

وأق � � � ��ر م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م� ��رس� ��وم
ت��أج �ي��ل ت �ش �ك �ي��ل امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ف� ��ي ح�ي��ن ح � ��ول ج � � ��زءا م� ��ن ج�ل�س��ة
األرب� � �ع � ��اء ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة إل � ��ى س��ري��ة
ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة ملناقشة
تقرير لجنة التحقيق ف��ي أوض��اع
م �ك �ت��ب االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ك ��وي �ت ��ي ف��ي
لندن واملكاتب األخرى حول العالم
وكذلك مناقشة تقرير لجنة حماية
املال العام بشأن ما تضمنه ديوان
املحاسبة عن املخالفات التي شابت
ب� �ي ��ع ب� �ع ��ض ال � �ع � �ق� ��ارات امل �م �ل��وك��ة
للهيئة العامة لالستثمار وقد أحال
املجلس التقريرين إلى الحكومة.
وت �م��ت ت�ل��اوة أس �م��اء األع �ض��اء
امل� �ع� �ت ��ذري ��ن ع� ��ن ج �ل �س��ة  29و30
م ��ارس وأس �م��اء ال�غ��ائ�ب�ين وال��ذي��ن
ل ��م ي �ك ��ون ��وا م �ت ��واج ��دي ��ن ال �س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ا وامل �ن �ص��رف�ي�ن
ع��ن الجلسة املاضية املنعقدة في
 15و 16م��ارس  2016دون إذن أو
إخ �ط��ار وأس� �م ��اء األع� �ض ��اء ال��ذي��ن
تغيبوا باعتذار سابق أو من دونه
عن عدم حضور اجتماعات اللجان
ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة م ��ن  13م ��ارس
2016م حتى  24مارس 2016م.
ف ��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن رف ��ض امل�ج�ل��س
ق � � �ب� � ��ول ط� � �ل � ��ب اع� � � � �ت � � � ��ذار ال � �ن� ��ائ� ��ب
ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش� � �ت � ��ي ع� � ��ن ع� ��دم
حضور جلسات  15و 16و 29و30
م� ��ارس  2016وذل� ��ك ب �ع��د م�ن��اق�ش��ة
ش ��ارك ف�ي�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن األع �ض��اء
وق��د رف��ض معظمهم ق�ب��ول اع�ت��ذار
النائب عن حضور الجلسات فيما
تحفظ أربعة نواب على هذا اإلجراء
باعتباره سابقة ألن م��ن ل��ه سلطة
ق �ب��ول ال �ع��ذر م��ن ع��دم��ه ه��و رئيس
املجلس وف��ق امل��ادت�ين  24و 25من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
التصديق على المضابط
ص � � � � � � � ��دق ال� � � �ـ� � � �م� � � �ج� � � �ل � � ��س ع � �ل� ��ى
املضبطتني رقمي /1348أ بتاريخ
2016/3/15م و  /1348ب بتاريخ
2016/3/16م.
وخ� � � �ل� � � ��ال ال � � �ت � � �ص � � ��دي � � ��ق ع� �ل ��ى
ال�ـ�م�ض��اب��ط ط�ل��ب ال�ن��ائ��ب روض��ان
ال��روض��ان توضيح م��ا ق�ص��ده في
ك �ل �م �ت��ه ع �ل��ى ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال � � � �خ� � � ��اص� � � ��ة أث � � � � �ن� � � � ��اء م � �ن� ��اق � �ش� ��ة
االس�ت�ج��واب معتذرا ع��ن أي سوء
فهم يكون قد انطوى على إساءة
إلى تلك الفئة.
الرسائل الواردة
ن � � �ظ� � ��ر امل � � �ج � � �ل� � ��س رس � ��ال� � �ت �ي��ن
م��درج �ت�ي�ن ع �ل��ى ج � ��دول األع �م��ال

المجلس يرفض
اعتذار دشتي
عن عدم حضور
الجلسات ويرفع
الحصانة عنه في
قضيتين

تصويت على أحد قرارات املجلس

وانتهى إلى القرارات التالية:
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئيس لجنة ال�ش��ؤون الخارجية
ال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع � ��ن ن �ت��ائ��ج
ال� �ف� �ح ��ص وال� �ت ��دق� �ي ��ق ل �ل �ب �ع �ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وامل�ك��ات��ب التابعة
لها عن الفترة من (2004م2005/م
) حتى (2013م2014/م ) إلى لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
لالختصاص.
 رف��ض املجلس رسالة رئيسل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
ال� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م ��ن امل �ج �ل��س
ال�ط�ل��ب م��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي � ��ر
ال �ن �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة إل � � ��زام ك� ��ل م��ن
ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ورئ� � �ي � ��س ال� �ش ��رك ��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ت ��زوي ��د
ديوان املحاسبة باملستندات التي
طلبها.
وت� � �ح � ��دث ع� � ��دد م � ��ن األع � �ض� ��اء
ف� ��ي ب� �ن ��د ال� ��رس� ��ائ� ��ل ع� ��ن امل ��واق ��ع
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وال��دب �ل��وم��اس�ي�ين
م� ��ؤك� ��دي� ��ن أن � �ه� ��م واج� � �ه � ��ة ال �ب �ل��د
وه � ��م ال � �س � �ف� ��راء ال� ��ذي� ��ن ي �م �ث �ل��ون
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد وي�ت�ك�ل�م��ون ع��ن السياسة
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ل � � ��دول � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
امل �ش �ه��ود ل �ه��ا م ��ن ال�خ�م�س�ي�ن��ات
إلى اآلن بالدبلوماسية الناجحة
ودب� � �ل � ��وم � ��اس� � �ي � ��ة ح � � ��ل امل � �ش� ��اك� ��ل
ودب �ل��وم��اس �ي��ة ت �ق��ري��ب وج �ه��ات
النظر ب�ين الفرقاء الفتني إل��ى أن
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الكويتية ناجحة
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب وم � � ��ا س ��وف
ي� �ح� �ص ��ل ف� � ��ي ش � �ه� ��ر أب� � ��ري� � ��ل م��ن
اج �ت �م��اع ال �ف��رق��اء ف ��ي ال �ي �م��ن في

دولة الكويت أحد مؤشرات نجاح
ال��دب �ل��وس �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة مطالبني
ب �م �س ��اواة م ��زاي ��اه ��م امل ��ادي ��ة بما
يحصلو عليه السفراء نظراؤهم
ب��دول مجلس التعاون الخليجي
من أجل إظهار دور الكويت بشكل
أفضل.
وش ��دد األع �ض��اء ع�ل��ى ض��رورة
دع� � ��م ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
ف��ي ال� �خ ��ارج وط��ال �ب��وا ال�ح�ك��وم��ة
ب ��دع� �م� �ه ��ا وت � ��وس � �ي � ��ع ال �ت �م �ث �ي��ل
ال��دب �ل��وم��اس ��ي ل �ي �ش �م��ل ك ��ل دول
ال �ع��ال��م وط��ال �ب��وا ب��ال�ت��رك�ي��ز على
ت ��وظ� �ي ��ف ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي م �ق��ار
ال� �س� �ف ��ارات ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �خ��ارج.
وفي هذا الشأن رد بعض معالي
الوزراء على املالحظات املثارة من
النواب كالتالي:
 ش �ك��ر ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��سمجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د ال� �ن ��واب
ع �ل��ى إش ��ادت� �ه ��م ب � ��دور ال �ب �ع �ث��ات
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة ف � � ��ي ال � � �خ � ��ارج
موضحا أن ل��دى الكويت بعثات
دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي ( )104دول من
م�ج�م��وع ( )192دول ��ة ع �ض��وا في
م �ن �ظ �م��ة األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة م��رح �ب��ا
ب��إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
إل��ى لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي والتعاون معها إليضاح
كل ما ورد في هذا التقرير القديم
من مالحظات.
 ن �ف��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلــــسال� � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ووزي� � ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن� ��س ال �ص��ال��ح
م ��ا ت�ض �م �ن �ت��ه ال ��رس ��ال ��ة م ��ن ع��دم
تعاون الهيئة العامة لالستثمار
م��ع دي��وان املحاسبة وأك��د التزام
الهيئة ب��ال��رد على رس��ال��ة دي��وان

املحاسبة خالل  30يوما وفق ما
ينص عليه ال��دي��وان وه��ذه املهلة
تنتهى في  9أبريل .2016
األسئلة
نظر املجلس بند األسئلة وذلك
على النحو التالي:
 ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر ع�ق��بع�ل��ى ج ��واب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة ل �ت��زوي��ده
بأسماء جميع املستشارين خالل
ال �س �ن��وات ال�خ�م��س األخ �ي��رة .وف��ي
ه� ��ذا ال �ش �ـ��أن ق� ��ال ال� ��وزي� ��ر إن ل�ك��ل
وزي� ��ر  5م �س �ت �ش��اري�ين ف ��ي مكتبه
ب�ح��د أق �ص��ى وه �ن��اك ال �ت��زام ب��ذل��ك
ف��ي وزارات ال��دول��ة بلوائح دي��وان
الخدمة املدنية.
 النائب د.يوسف الزلزلة عقبع�ل��ى ج ��واب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
الوزراء ووزير التجارة والصناعة
إلف��ادت��ه عما إذا ك��ان نائب رئيس
مجلس ادارة ال�ص�ن��دوق الوطني
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات
ال �ص �غ �ي ��رة م � � ��ازال ع� �ض ��وا ع��ام�لا
ف��ي م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش��رك��ات وق��ال
النائب إن املذكور عضو في خمسة
م �ج��ال��س إدارات أي غ �ي��ر م�ت�ف��رغ
باملخالفة للقانون وقد يؤدي إلى
ت �ض��ارب م�ص��ال��ح وك ��ان امل�ف��روض
أن يبادر معالي الوزير بإقالته.
 ال�ن��ائ��ب ف��ارس العتيبي عقبعلى ج��واب وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم ال�ع��ال��ي ل�ت��زوي��ده بكشف
يبني أسماء الجامعات الحكومية
ال �س��ودان �ي��ة امل �ع �ت��رف ب�ش�ه��ادات�ه��ا
لدى وزارة التعليم العالي وطالب
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إحالة تقرير
ديوان المحاسبة
بشأن البعثات
الدبلوماسية
إلى الميزانيات
لالختصاص
رفض إلزام هيئة
االستثمار تزويد
ديوان المحاسبة
بالمستندات
المطلوبة
إحالة قانون
مكافحة غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب إلى
الميزانيات
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المجلس يقر مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي

المناقصات العامة يعود إلى المالية
لسد ثغرات األوامر التغييرية
تتمة المنشور ص09
ال � �ن� ��ائ� ��ب ب� �ت� �ح ��دي ��د ال� �ج ��ام� �ع ��ات
املعترف بها حرصا على مستقبل
الطالب .
طلبات رفع الحصانة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ري��ن 40
و 41للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع ��ن ط �ل �ب��ي ال �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
عن النائب د .عبد الحميد دشتي
وانتهى إلى اآلتي:
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط �ل��بال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
النيابية عن العضو د.عبدالحميد
دش� �ت ��ي وذل � � ��ك إلع�ل��ان� ��ه ب��ال �ح �ك��م
ال�ج�ن��ائ��ي ال�غ�ي��اب��ي ال �ص��ادر ض��ده
بمملكة البحرين في القضية رقم
( )343205127وه � ��و م ��ا ان �ت �ه��ى
إليه تقرير اللجنة ويبلغ املجلس
القرار إلى معالي وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون االسالمية.
 وافق املجلس على طلب النيابةال�ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة النيابية
ع��ن العضو د.عبدالحميد دشتي
ف��ي الجنحة رق��م (2015/9196م )
جنح ع��ادي��ة (2013/423م) مخفر
ال�ص��ال�ح�ي��ة وه ��و م��ا ان �ت �ه��ى إل�ي��ه
ت �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة وي �ب �ل ��غ امل �ج �ل��س
القرار إلى معالي وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون االسالمية.
خ �ل��ال ن� �ظ ��ر ب� �ن ��د ط� �ل� �ب ��ات رف ��ع
الحصانة انتقد العديد من النواب
تصريحات ال�ن��ائ��ب امل�ط�ل��وب رفع
ال �ح �ص��ان��ة ع �ن��ه د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش� �ت ��ي واص� � � ��راره ع �ل��ى اإلس � ��اءة
ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج وال � �ت � �ط� ��اول ع�ل��ى
ال� ��رؤس� ��اء وأن �ظ �م ��ة دول م�ج�ل��س
التعاون فيما تحفظ بعض النواب
واعتبروا ما يقوله النائب من باب
ال� ��رأي ال�س�ي��اس��ي وط��ال �ب��وا بمنع
ال�ت�ك�س��ب ال�س�ي��اس��ي واالن�ت�خ��اب��ي
في تلك القضية .وف��ي ه��ذا الشأن
رد ال � � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى م � ��ا أث � �ي� ��ر م��ن
م�لاح �ظ��ات ف��ي م��داخ�ل�ات ال �ن��واب
وذلك على النحو التالي:
 ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��سمجلس ال �ـ��وزراء وزي ��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد إن الحكومة
ال ت �ت��ردد ف��ي م�ب��اش��رة إج��راءات�ه��ا
حسب الدستور والقانون إذا تعلق
األم��ر ب��أم��ن واس�ت�ق��رار ال�ك��وي��ت أو
اإلس ��اءة إل��ى دول شقيقة مشددا
على أن عمق العالقة بني الكويت
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة لن
تتأثر بخالف فني على اتفاق بأي

الوزراء العمير والجراح والكندري والعلي يتابعون الجلسة

س �ب��ب م ��ن األس � �ب� ��اب .وف� ��ي خ �ت��ام
ال� �ن� �ق ��اش ط ��ال ��ب م �ع ��ال ��ي ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ب �ش �ط��ب ك ��ل م ��ا يمس
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وع�لاق��ات دول��ة
ال �ك��وي��ت ال �خ��ارج �ي��ة وع�م�ق�ه��ا مع
دول ال �خ �ل �ي��ج وه ��و م ��ا أك ��د عليه
رئ�ي��س مجلس األم��ة ق��ائ�لا إن كل
م��ا ف �ي��ه أي إس � ��اءة س�ي�ش�ط��ب من
املضبطة وك��ل ال�ن�ق��اش ح��ول هذا
البند لن يذاع في التلفزيون.
 ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��سال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح :ل �ق��د تم
االت � �ف ��اق م ��ع ال �ج��ان��ب ال �س �ع��ودي
ب ��اس� �ت� �ئ� �ن ��اف االن � � �ت � ��اج ف � ��ي ح �ق��ل
الخفجي وتم تعديل بعض عقود
ال� �ص� �ي ��ان ��ة الس� �ت� �ئ� �ن ��اف ع �م �ل �ي��ات
االن � � �ت� � ��اج ب� �ك� �م� �ي ��ات ت � � �ت� � ��واءم م��ع
املتطلبات البيئية.
 -استغرب وزير الدولة لشؤون

جانب من جلسة الثالثاء

م �ج �ل��س ال� � �ـ � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
العبد الله الزج بموضوع املنطقة
امل �ق �س��وم��ة م� ��ع امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية التي تنظمها اتفاقية
واف� ��ق ع�ل�ي�ه��ا م�ج�ل��س األم� ��ة سنة
 1965في نظر طلب برفع الحصانة
معتبرا ذلك خروجا على الالئحة.
 أك� � � ��د وزي � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��راألوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص ��ان ��ع أن� � ��ه ال ي �م �ك��ن
أن ي��أت��ي ط �ل��ب م��ن ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام
وي �ت��م تعطيله ف��ال �ق��ان��ون يلزمنا
باإلحالة إل��ى مجلس األم��ة املوقر
ورفض إقحام مملكة البحرين في
ه��ذا امل��وض��وع ألن ال�ط�ل��ب يتعلق
ب � ��إع �ل��ان امل � �ح � �ك� ��وم ع� �ل� �ي ��ه ح �س��ب
االتفاقيات واإلن��اب��ات واالعالنات
القضائية لدول مجلس التعاون.
تقارير اللجان
نـظر املجلس تقارير اللجان عن

املشروعات واالقتراحات بقوانني
وذلك على النحو التالي:
العمالة المنزلية
 وافق املجلس باإلجماع علىامل��داول��ة األول� ��ى واالس �ت �ث �ن��اء من
املادة ( )104من الالئحة الداخلية
واملداولة الثانية لقانون بتعديل
ال �ف �ق��رة األول� ��ى م��ن امل� ��ادة األول ��ى
من القانون رقم ( )69لسنة 2015
ب� �ش ��أن إن � �ش� ��اء ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة
م� �ق� �ف� �ل ��ة الس� � �ت� � �خ � ��دام وت �ش �غ �ي��ل
العمالة املنزلية التعديل يهدف
إل � � � ��ى ع � � � ��دم ت� � �ق � ��اض � ��ي ال � �ش� ��رك� ��ة
امل �س��اه �م��ة امل�ق�ف�ل��ة أرب ��اح ��ا ت��زي��د
على  ٪10من التكلفة اإلجمالية
الستخدام العامل املنزلي وأحال
املجلس القانون إلى الحكومة.
م� � ��ادة اول � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص
ال �ف �ق��رة االل� ��وى م��ن امل� ��ادة االول ��ى
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  69لسنة 2015

امل �ش��ار ال �ي��ه ال �ن��ص اآلت� ��ي :تنشأ
ش��رك��ة م�س��اه�م��ة م�ق�ف�ل��ة شريطة
ع ��دم ت �ق��اض��ي ارب � ��اح ت��زي��د على
 ٪ 10ع�ش��رة ب��امل��ائ��ة م��ن التكلفة
االج� �م ��ال� �ي ��ة الس � �ت � �ق� ��دام ال �ع��ام��ل
املنزلي تتولى استقدام وتشغيل
ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة وت �خ �ص��ص
اسهمها على النحو التالي:
 ( ٪ 10عشرة باملائة) للهيئةالعامة لالستثمار.
 ( ٪ 10ع� � � �ش � � ��رة ب� ��امل� ��ائ� ��ة)ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية.
 ( ٪ 60س � � �ت� � ��ون ب� ��امل� ��ائ� ��ة)الت� �ح ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون�ي��ة
االستهالكية.
 ( ٪ 10عشرة باملائة) للهيئةالعامة لشؤون القصر..
 ( ٪ 10عشرة باملائة) لشركةال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة او
الشركات التابعة لها.
م � ��ادة ث ��ان �ي ��ة :ي �ل �غ��ى ك ��ل ح�ك��م
يعارض احكام هذا القانون.
مادة ثالثة :على رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء وال � � � � � ��وزراء  -ك� ��ل ف�ي�م��ا
يخصه -تنفذ هذا القانون.
وج � ��اءت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ك ��ال� �ت ��ال ��ي :ص � ��در ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 69ل �س �ن��ة  2015ب� �ش ��أن ان� �ش ��اء
شركة مساهمة مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة املنزلية من اجل
السعي الى املحافظة على حقوق
خ ��دم امل �ن��ازل وغ �ي��ره��م م�م��ن يتم
استقدامهم وتأكيدا على الوفاء
بهذه الحقول وفقا لطبيعة العمل
الذي يسند الى الفرد القيام به.
وق ��د ج ��اء ن��ص ال �ف �ق��رة االول ��ى
م ��ن امل � � ��ادة االول � � ��ى م ��ن ال �ق��ان��ون
امل �ش��ار ال�ي��ه متضمنا استحقاق
الشركة التي يتم تأسيسها وفقا
ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون ب�ح�ي��ث ال تزيد
ارباح الشركة على عشرة باملائة
من رأس مال الشركة.
ولذلك جاء هذا االقتراح بقانون
بتعديل الفقرة االول��ى م��ن امل��ادة
االول� ��ى م��ن ال �ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه
لتحديد ارب��اح الشركة بحيث ال
تجاوز عشرة باملائة من اجمالي
تكاليف اس�ت�ق��دام ك��ل عامل ممن
يندرج في اعمالها االختصاص
باستقدامه والتكلفة االجمالية
تضم التكاليف املتغيرة والثابتة
امل�ب��اش��رة وغ�ي��ر امل�ب��اش��رة وليس
ع � �ش� ��رة ب ��امل ��ائ ��ة م� ��ن رأس امل� ��ال
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تكليف وزير الدولة
توزيع تقرير ديوان
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إحالة تقريري التحقيق في أوضاع مكتب
لندن وعقارات االستثمار إلى الحكومة
تتمة المنشور ص10
امل � �س ��اه ��م ب � ��ه وذل� � � ��ك ل �ت �ص �ح �ي��ح
كيفية تحديد قيمة ارباح الشركة
ع �ل��ى ن �ح��و ي� �ح ��ول دون ح ��دوث
خالف عند التطبيق العملي.
المجلس البلدي
 واف��ق املجلس باإلجماع علىاملرسوم بالقانون رقم ( )119لسنة
 2013ف ��ي ش� ��أن ت��أج �ي��ل ت�ش�ك�ي��ل
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي وأح� ��ال املجلس
امل � � ��رس � � ��وم ب � �ق� ��ان� ��ون ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة.
وي � �ه� ��دف امل � ��رس � ��وم إل� � ��ى اع �ت �م��اد
ق � ��رارات ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ك�ل��ة اع�ت�م��ادا
م� � �ش � ��روط � ��ا وذل� � � � ��ك ب� � � ��أن ت� �ع ��رض
ج �م �ي �ع �ه��ا ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
الحالي لفحص مالءمتها وم��دى
صحتها م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ف � ��ي ض� � ��وء ال � �ق� ��وان�ي��ن وال � �ل� ��وائ� ��ح
املعمول بها آن��ذاك وإلغاء ما يرى
املجلس عدم مالءمته منها أو عدم
صحتها من الناحية القانونية كل
ذلك مع مراعاة حقوق غير حسني
النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة.
غسيل األموال
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �س ��اب ��ع ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية عن
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة
 16م��ن ال �ق��ان��ون  106لسنة 2013
ف��ي ش��أن مكافحة غسيل االم ��وال
وت � �م� ��وي� ��ل االره � � � � � ��اب إل � � ��ى ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل��دراس �ت��ه وت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ب�ش��أن��ه
خ �ل ��ال أس � �ب ��وع �ي�ن ق� �ب ��ل ال �ج �ل �س��ة
املقررة  12أبريل الجاري ويهدف
التعديل املقترح ال��ى تحديد نوع
ميزانية وحدة التحريات وجعلها
م �ي��زان �ي��ة م �ل �ح �ق��ة ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن
ال� �ق� �ي ��ام ب �م �ه��ام �ه��ا امل� �ن ��وط ��ة ب�ه��ا
قانونا.
المناقصات العامة
 واف� ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةع�ل��ى ط�ل��ب رئ �ي��س لجنة ال �ش��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ب ��رد ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس ع �ش��ر عن
مشروع قانون املناقصات العامة
إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة ل ��دراس ��ة امل�لاح �ظ��ات
واالقتراحات والتعديالت املقدمة
م � ��ن األع� � �ض � ��اء م � ��ع إب � �ق ��ائ� ��ه ع �ل��ى
جدول األعمال على أن تعد اللجنة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ف � ��ي م� � ��دة ال ت� �ت� �ج ��اوز
شهرين.
وخ � �ل ��ال امل� �ن ��اق� �ش ��ة ش� � ��دد ع ��دد
م��ن األع �ض��اء على ض ��رورة إع��ادة
ال �ت �ق��ري��ر إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة مل ��زي ��د م��ن

جانب من جلسة األربعاء

ال � � ��دراس � � ��ة واألخ� � � � ��ذ ب �م�ل�اح �ظ ��ات
النواب والتي تمثلت في:
 مراعاة أن تكون الترسية علىامل � �ق� ��اول األق � ��ل س� �ع ��را ت� �ك ��ون ذات
جودة وكفاءة.
 غ�ي��اب م�ب��دأ الشفافية وس��وءاالخ �ت �ي��ار وط� ��ول ف �ت��رة إج � ��راءات
ال�ت��رس�ي��ة وع� ��دم وج� ��ود إج� ��راءات
عقابية ضد الشركات املتقاعسة.
 إع � �ط� ��اء األول � ��وي � ��ة ل �ل �ت��رس �ي��ةل�ل�ش��رك��ات امل��درج��ة ف��ي ال�ب��ورص��ة
وه ��و م��ا ك ��ان م�ح��ل رف ��ض نيابي
كبير.
 ع��دم ات�خ��اذ إج ��راءات حاسمةبحق املقاولني املخالفني.
 ع� � ��دم اس� �ت� �ط ��اع ��ة امل �ن �ت �ج��اتاملحلية من املنافسة في السوق.
 خلل في املواصفات املوضوعةفي املناقصة.
 إل� � �غ � ��اء م � ��وض � ��وع ال � ��وك � ��االتالتجارية.
 -ك �ث��رة األوام � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة في

املشاريع تصل إلى  40و.% 50
 اسناد املشاريع إلى ما يسمىبمقاول من الباطن.

امل�ت�س�ب�ب�ين وامل �ق �ص��ري��ن وات �خ��اذ
اإلج� � ��راءات ب�ح�ق�ه��م م�ه�م��ا ك��ان��ت
مناصبهم.

األنابيب النفطية
 وافق املجلس (موافقة عامة)ع� �ل ��ى اق� � �ت � ��راح ن� �ي ��اب ��ي ب�ت�ك�ل�ي��ف
وزي � ��ر ال �ج��ول��ة ل� �ش ��ؤون مل�ج�ل��س
ال� � � � � � ��وزراء ب � �ت� ��وزي� ��ع ن� �س ��خ ع �ل��ى
ال�س��ادة ال�ن��واب من تقرير دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة وت��وص �ي��ات��ه امل�ت�ع�ل��ق
بدراسة مناقصة ()RFP2013041
املختصة بخطوط أنابيب شركة
ن �ف��ط ال �ك��وي��ت .ف��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��د
ال �ل��ه ت��رح�ي��ب ال�ح�ك��وم��ة ب�ت��وزي��ع
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
موضحا أن دي��وان املحاسبة لم
يحدد الجهات املقصرة في هذا
املوضوع فتمت إحالة املوضوع
إل ��ى ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع مل�ع��رف��ة

تقارير لجان التحقيق
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي أوض ��اع
م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي في
لندن واملكاتب االخرى حول العالم
وال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة البرملانية في شأن
ما تضمنه تقرير ديوان املحاسبة
ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت بيع
بعض ال�ع�ق��ارات اململوكة للهيئة
العامة لالستثمار في جلسة سرية
ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة ممثلة
ف��ي ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة
ان� ��س ال �ص��ال��ح وع �ق��ب اس�ت�ئ�ن��اف
الجلسة علنية قال رئيس مجلس
األمة إنه تم االستماع إلى مبررات
ط �ل ��ب ع �ق ��د ال �ج �ل �س��ة س ��ري ��ة وم ��ا
يمكن ان تتعرض له االستثمارات
ال �خ��ارج �ي��ة م ��ن أض � � ��رار وواف� �ق ��ت
األغ � �ل � �ب � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ط � �ل� ��ب ال� �س ��ري ��ة
وبعدها قدم مقرر لجنة التحقيق
ب ��أوض ��اع م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار في
لندن ثم مقرر لجنة حماية األموال
العامة تقريريهما وتحدث نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن ��س ال �ص��ال��ح ث��م ت �ح��دث ال �ن��واب
الحضور.
وف��ي ن�ه��اي��ة ال�ن�ق��اش بالجلسة
ال� � �س � ��ري � ��ة أح� � � � ��ال م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ال �ت �ق��ري��ري��ن وم� ��ا ت�ض�م�ن�ه�م��ا م��ن
توصيات الى الحكومة وهما:
( -)1ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي أوض � � � ��اع م �ك �ت��ب
االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ك��وي �ت��ي ف� ��ي ل �ن��دن
واملكاتب االخرى حول العالم.
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( -)2تقرير لجنة حماية األموال
ال� �ع ��ام ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ش � ��أن م��ا
ت�ض�م�ن��ه ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت بيع
بعض ال�ع�ق��ارات اململوكة للهيئة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار .وم��ا تضمنه
م��ن ت��وص�ي��ات وال �ت��ي ج��اء نصها
كالتالي:
 ض��رورة معالجة أوج��ه الخللوال � �ق � �ص ��ور ف� ��ي ت �ش �ك �ي��ل م�ج�ل��س
االدارة والهيكل التنظيمي لتالفي
ال� �ج� �م ��ع ب �ي��ن ال� �ع� �م ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وعضوية مجلس االدارة انسجاما
م � ��ع ق � ��واع � ��د ح ��وك� �م ��ة ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب � �ض� ��رورة ال �ف �ص��ل
ف��ي ال�س�ل�ط��ات وال �ص�لاح �ي��ات بني
ك ��ل م ��ن م �ج �ل��س اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
 وض � ��ع ض� ��واب� ��ط ت �ح �ك��م م ��دةعضوية مجلس اإلدارة في شركة
س ��ان ��ت م��ارت �ن��ز ح �س �ب �م��ا ت�ق�ض��ي
ب��ه ق��واع��د ح��وك �م��ة ال �ش��رك��ات من
ض ��رورة التقييم ال� ��دوري لكفاءة
اعضاء مجلس اإلدارة في تحقيق
أهداف الشركة.
 اج � � � � � ��راء ال � �ت � �ن � �س � �ي ��ق ال � �ل� ��ازمالص ��دار البيانات امل��ال�ي��ة للشركة
واع �ت �م��اده��ا م ��ن م �ج �ل��س اإلدارة
في الوقت املالئم وال��ذي يتناسب
م��ع ت��اري��خ اص ��دار الهيئة العامة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ل �ل �م �ي��زان �ي��ة امل��دق �ق��ة
الحتياطي االجيال القادمة.
 ات � �خ� ��اذ االج� � � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ةللحصول على ثالثة تقييمات من
مقيمني معتمدين ومحايدين قبل
ات �خ��اذ اج � ��راءات ال�ب�ي��ع ل�ل�ع�ق��ارات
حفاظا على اموال الهيئة.
 اص� ��دار ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�لازم��ةالل� � � � ��زام م� �ج� �ل ��س ادارة ال� �ش ��رك ��ة
ب��ال�ت�ع��اون ال �ت��ام م��ع ف��ري��ق دي��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة وت � � � ��زوي � � � ��ده ب� �ك ��اف ��ة
ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي يتم
طلبها بأقصى سرعة ممكنة حتى
يتمكن م��ن القيام ب��دوره الرقابي
وفقا لقانون انشائه رقم  30لسنة
 1964وتعديالته.
 ض � � � � ��رورة ت� � ��زوي� � ��د ال � ��دي � ��وانب��ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب��امل �ك��اف��آت
والحوافز التشجيعية للموظفني
ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وع� ��دم وض��ع
ق � �ي� ��ود وع � �ق � �ب� ��ات ع� �ل ��ى م �م ��ارس ��ة
الديوان دوره الرقابي.
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مطالب بأن يكون
أعضاء مجلس
إدارة صندوق
المشروعات
الصغيرة متفرغين
تحفظات نيابية
على المواصفات
الموضوعة
في المناقصات
تساؤالت نيابية
بشأن كثرة األوامر
التغييرية في
مناقصات الدولة
إعطاء األولوية
للترسية للشركات
المدرجة في
البورصة محل
رفض نيابي
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قالوا إنه مارس دوره التشريعي والرقابي من دون تعسف وبالتعاون مع الحكومة

نواب :المجلس اتخذ القرار المناسب برد
المناقصات وإحالة مكتب لندن إلى النيابة
أكد نواب أن مجلس األمة قد مارس
دوره بشقيه الرقابي والتشريعي في
جلسة االرب�ع��اء امل��اض��ي وم��ارس هذا
ال��دور عبر الجلسة العلنية والسرية
ف ��ي ال� �ي ��وم ن �ف �س��ه وه � ��ذا ي ��ؤك ��د ق ��درة
املجلس على العمل تحت أي ظ��روف
وم ��د ي ��د ال �ت �ع��اون واالس �ت �ج��اب��ة لها
ك �ل �م��ا ك� ��ان م �م �ك �ن��ا ح �ي��ث واف � ��ق ع�ل��ى
ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة ت�ح��وي��ل الجلسة ال��ى
سرية ملناقشة مخالفات استثمارات
مكتب لندن وف��ي النهاية ك��ان القرار
ل�ل�م�ج�ل��س ب �ت �ح��وي��ل امل �س ��ؤول�ي�ن ال��ى
النيابة..
أش��اد نائب رئيس املجلس النائب
م�ب��ارك بنيه الخرينج بالجلسة وما
تم خاللها من انجاز قائال :إنها كانت
مليئة بالقوانني التي ت��م مناقشتها
ون��ال��ت رض ��اء ال�ط��رف�ين وك ��ان ت�ع��اون
الحكومة مع املجلس مثمرا ون��ود ان
نؤكد اننا ع��ازم��ون على ان يظل هذا
التعاون بيننا فكلما م��دت الحكومة
ي��د ال �ت �ع��اون ل�ل�م�ج�ل��س ك ��ان امل�ج�ل��س
اك�ث��ر اس �ت �ع��دادا واك �ث��ر ترحيبا بهذا
التعاون.
وق � � ��ال :ص �ح �ي��ح ان ه� ��ذه ال�ج�ل�س��ة
ك ��ان ��ت ط��وي �ل��ة ول� �ك ��ن ال� �ع� �ب ��رة ت �ك��ون
ف ��ي االل �ت �ق��اء ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة ال�ك��وي��ت
وم �ص��ال��ح امل ��واط �ن�ي�ن وان ش� ��اء ال�ل��ه
نأمل ان يستمر هذا النهج املنجز في
دور االنعقاد الحالي ودور االنعقاد
الحالي ودور االنعقاد املقبل وحتى
نهاية هذا الفصل التشريعي بأكمله
وأن � � ��ا ع �ل ��ى ث �ق ��ة ب � ��أن ك �ش ��ف ح �س��اب
ه� ��ذا امل �ج �ل��س س � ��واء ع �ل��ى امل �س �ت��وى
التشريعي او على املستوى الرقابي
سيضع ه��ذا املجلس في مقدمة كافة
امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة م �ن��ذ ب ��دء ال�ح�ي��اة
النيابية حتى اآلن.
ولعل من ابرز سمات هذا التعاون
ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين اس �ت �ج��اب��ة امل �ج �ل��س
لطلب الحكومة بتحويل الجلسة الى
سرية عند مناقشة استثمارات مكتب
لندن في حني ان مثل هذا الطلب كان
م ��ن امل �م �ك��ن ان ي �ص �ب��ح م� �ث ��ار خ�ل�اف
ي�ع�ط��ل ال�ج�ل�س��ة اذا ت�م�س��ك ك��ل ط��رف
برأيه.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع ��دن ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د :طبعا ك��ان ه�ن��اك جانب
م��ن ال�ج�ل�س��ة س ��ري ل�ك��ن ق�ب��ل ال�س��ري��ة
ك��ان ه�ن��اك ان�ج��از جيد وه��و مناقشة
قانون املناقصات موضحا ان قانون
امل�ن��اق�ص��ات ال�ح��ال��ي ق��دي��م ج��دا واك��ل
ع�ل�ي��ه ال��ده��ر وش� ��رب وف �ي��ه ك�ث�ي��ر من
امل �ث��ال��ب وال �ث �غ��رات واص �ب��ح ف��ي اش��د
ال�ح��اج��ة ال��ى اع ��ادة نظر لتالفي مثل
هذه الثغرات.
وأض ��اف عبدالصمد ان الحكومة

الخرينج :التأكيد
على التعاون مع
الحكومة

مبارك الخرينج

عدنان عبدالصمد

محمد الحويلة

ماجد موسى

ك� � � � � ��ان ع � � �ن� � ��ده� � ��ا م� � � � �ش � � � ��روع ق� � ��ان� � ��ون
للمناقصات واي�ض��ا ك��ان هناك كثير
من النواب لديهم اقتراحات بقوانني
ف ��ي ن �ف��س االت � �ج� ��اه ب �ع �ض �ه��ا ي�ح�م��ل
تعديالت والبعض يحمل اضافات او
كالهما.
وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ان امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ل� �ه ��ذا
املوضوع كانت راقية جدا واملالحظات
ال�ت��ي ط��رح��ت على ق��ان��ون املناقصات
ك��ان��ت اي�ض��ا راق �ي��ة خ��اص��ة ان دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ك ��ان ��ت ل ��دي ��ه م�ل�اح �ظ��ات
واوص � �ل � �ه� ��ا ل �ل �ج �ن��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ون �ح��ن
ايضا في لجنة امليزانية كانت لدينا
مالحظات على القانون واوصلناها
ل�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة خ��اص��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب �ق �ض �ي �ت�ي�ن ج� ��وه� ��ري � �ت�ي��ن :ال �ق �ض �ي��ة
االول� ��ى ف��ي ح��ال��ة ان�س�ح��اب امل�ن��اق��ص
االول وه� � ��و ص ��اح ��ب ال� �س� �ع ��ر االق� ��ل
وب��ال �ت��ال��ي ح�ي�ن�م��ا ي�ن�س�ح��ب  -حسب
ال�ت�ج��ارب  -ي��أخ��ذ املناقصة املناقص
التالي لالول وهو بالطبع اعلى قيمة
وه��ي املناقص الثاني .ه��ذا املوضوع
ك��ان يثير ع�ن��دن��ا ف��ي لجنة امليزانية
االس � � �ت � � �غ� � ��راب وال � �ش � �ب � �ه� ��ة ون �ت �ي �ج��ة
لتباطؤ وتواطؤ بعض املسؤولني في
الجهات الحكومية مع املقاولني كان
االم ��ر ي ��ؤدي ال ��ى ان �س �ح��اب امل�ن��اق��ص
االول االدن ��ى س�ع��را وب��ال�ت��ال��ي اعطاء
امل� �ش ��روع ل�ل�م�ن��اق��ص ال �ث��ان��ي االع �ل��ى
سعرا وقد يكون هناك شبهة تواطؤ
بني املناقص االول واملناقص الثاني
ب�ح�ي��ث ان االول ي��أخ��ذ امل �ق �س��وم من
ال�ث��ان��ي وينسحب وك�لاه�م��ا يستفيد
النه يعد هذا االمر ممكنا ألنه وضعت
ض��واب��ط ألن ��ه اذا ان �س �ح��ب امل�ن��اق��ص
االول ف�ق��د ت�ل�غ��ى امل�ن��اق�ص��ة ك�ل�ه��ا وال
ت �س �ل��م ال � ��ى امل� �ن ��اق ��ص ال� �ث ��ان ��ي ول �ك��ن
وض �ع��ت ض��واب��ط م�ع�ي�ن��ة ت�خ�ف��ف من
احتماالت االالعيب السابقة.
اي � �ض ��ا ال �ق �ض �ي��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة امل �ه �م��ة
ان�ن��ا رأي �ن��ا ان ه�ن��اك ب�ع��ض امل�ق��اول�ين
ي�ت�ع�ث��رون ف��ي تنفيذ م�ش��اري�ع�ه��م مع
ال�ح�ك��وم��ة وم��ع ذل��ك  -ع�ل��ى ال��رغ��م من
تعثرهم والشبهات التي تثير الريبة

ومشاكلهم  -ن��رى مناقصات جديدة
ت��رس��ى ع�ل�ي�ه��م وق�ل�ن��ا ان ��ه ي�ج��ب على
ل �ج �ن��ة امل �ن ��اق �ص ��ات ق �ب��ل ت��رس �ي��ة اي
مشروع جديد ان تبحث عن التاريخ
ال�ت��أه�ي�ل��ي للمناقص م��ن ح�ي��ث م��دى
ت�ع��اون��ه م��ع ال�ح�ك��وم��ة وم ��دى جديته
والتزامه في تنفيذه للعقود السابقة
فاذا لم يكن قد اخل بالعقود السابقة
اعطيه مناقصات جديدة.
ووج��دن��ا ف��ي ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ترفع
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم�ي��ة وت�ك�س�ب�ه��ا االط ��راف
امل �ت �ع ��اق ��دة م ��ع ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
يكون ذل��ك نتيجة لقصور في قانون
املناقصات.
ومن ثم طرحت كثير من املالحظات
ف � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة وم � � ��ن ب �ي �ن �ه ��ا ه ��ات ��ان
القضيتان السابقتان فاللجنة املالية
اخ � ��ذت ب �ه��ات�ي�ن امل�ل�اح �ظ �ت�ي�ن اض��اف��ة
ال ��ى ك�ث�ي��ر م��ن امل�لاح �ظ��ات وجميعها
توضع في تقرير جديد بعد دراسته
م��ن ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ام ��ل ان يتم
اق��رار قانون املناقصات بعد شهر او
ش�ه��ري��ن ب �ص��ورة اك �م��ل واف �ض��ل مما
كان عليه.
كذلك اش��اد النائب عسكر العنزي
بالجلسة وم��ا دار فيها بما ف��ي ذلك
الجلسة السرية التي جاءت استجابة
ل�ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة ك �ن��وع م��ن ال�ت�ع��اون
املطلوب وخ��اص��ة ان املناقشة ج��اءت
بال محاذير.
وك ��ان م��ن اه��م م��ا دار ف��ي الجلسة
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال��ذي مضى عليه
زم� ��ان ط��وي��ل ول ��م ي��واك��ب ال �ت �ط��ورات
ف � ��ي ال � �ب �ل��اد ب� �ع ��د ان اص � �ب� ��ح م �ل �ي �ئ��ا
ب��ال�س�ل�ب�ي��ات وف ��ي اش ��د ال �ح��اج��ة ال��ى
ت� �ع ��دي�ل�ات ل �ت�ل�اف ��ي ب �ع ��ض ال �ث �غ ��رات
امل�ع �ي �ب��ة وه� ��ذا ي��ؤك��د ج��دي��ة امل�ج�ل��س
ف ��ي ال �ت �ص��دي ل�ل�اص�ل�اح ال�ت�ش��ري�ع��ي
فليس معنى ان هذا القانون عمل به
ان اص�ب��ح ص��ال�ح��ا ل�ك��ل زم ��ان وم�ك��ان
ول��ذل��ك ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��واب ك ��ان لديهم
اق �ت��راح��ات وت�ع��دي�لات ال�ق��ان��ون ال��ذي
صدر منذ عام .1964
وكان موضوع مكتب االستثمارات

في لندن وحتى مكاتب االستثمارات
االخ � ��رى م��ن اه ��م م��ا ح �ظ��ي ب��اه�ت�م��ام
امل �ج �ل��س خ��اص��ة ب �ع��د ان �ت �ه��اء لجنة
التحقيق من عملها وقدمت تقريرها
ل�ل�م�ج�ل��س ال � ��ذي اح � ��ال ال �ت �ق��ري��ر ال��ى
ال� �ح� �ك ��وم ��ة واوص � � � ��ى ب ��اح ��ال� �ت ��ه ال ��ى
النيابة.
واوض��ح النائب د .محمد الحويلة
ان هناك موضوعات عدة طرحت في
الجلسة منها ما يخص قانون لجنة
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وم ��ا ف�ي��ه ق�ص��ور
ت �ش��ري �ع��ي وس � ��وف ي �ت��م االس �ت��رش��اد
بما طرح في الجلسة في اصالح هذا
القانون الن القانون القديم واملعمول
ب��ه حاليا ك��ان ق��د ص��در ف��ي منتصف
ال �س �ت �ي �ن��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي وق��د
اض�ي��ف ال�ي��ه  50م��ادة ج��دي��دة تقريبا
الص �ل�اح� ��ه وب ��ال� �ت ��ال ��ي س �ت �ت��م اع � ��ادة
القانون ال��ى اللجنة لوضع اللمسات
االخ� �ي ��رة ع �ل �ي��ه ون ��رج ��و ان ي �ت��م ذل��ك
بسرعة واع��ادت��ه للمجلس م��رة ثانية
ليقول الكلمة الفصل فيه ويتم اقراره.
االم� � ��ر امل� �ه ��م اآلخ� � ��ر ك � ��ان ال �ت �ق��ري��ر
الخاص بمكتب استثمارات لندن وتم
اس �ت �ع��راض م��ا ورد ب��ال�ت�ق��ري��ري��ن من
لجنة التحقيق في األوضاع الخاصة
ب �م �ك �ت��ب ل� �ن ��دن وال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
املختصة والجانب الحكومي.
وق��د ك��ان��ت ه�ن��اك مالحظات مهمة
ول�ك��ن ال�ك�ل�م��ة االخ �ي��رة ك��ان��ت ملجلس
االم��ة ال��ذي احالهما الى الحكومة مع
التوصية ب��االح��ال��ة ال��ى النيابة بعد
التصويت.
ون ��أم ��ل ان ي ��واص ��ل امل �ج �ل��س ه��ذا
املستوى من االنجاز حتى يتم انجاز
القوانني املهمة التي نرجو ان نتمكن
من اق��راره��ا قبل االنشغال بموضوع
امليزانية.
ام ��ا ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي ف��أك��د
ان امل �ج �ل��س ي��واص��ل اداءه ت �ح��ت كل
الظروف فعلى الرغم من ان املوضوع
الرئيسي تطلب ان يناقش في جلسة
سرية اال انه قبل التحول الى السرية
ن��اق��ش ع ��ددا م��ن امل��وض��وع��ات املهمة

وخ��اص��ة م��وض��وع ق��ان��ون املناقصات
وهو قانون كان يحتاج للتعديل منذ
زم ��ن ط��وي��ل وم ��ع االس ��ف ال �ش��دي��د لم
ينجح في االلتفات اليه واصالحه اال
هذا املجلس على الرغم من ان الحديث
عن االنعكاسات السلبية لهذا القانون
على كثير من املشروعات كانت تصم
اآلذان.
ون� ��أم� ��ل ان ن �ن �ت �ه��ي م� ��ن اص�ل�اح ��ه
ف ��ي اق � ��رب ف ��رص ��ة ح �ت��ى ن ��وق ��ف ه��ذه
ال� �ت� �ج ��اوزات ف ��ي ب �ع��ض امل �ش��روع��ات
والتعطيل املمنهج.
وك � � � � ��ذل � � � � ��ك م � � � � ��وض � � � � ��وع م� � �ك � ��ات � ��ب
اس �ت �ث �م��ارات �ن��ا ف ��ي ال� �خ ��ارج وخ��اص��ة
م� �ك� �ت ��ب ل � �ن� ��دن ال� � � ��ذي ان� �ت� �ه ��ت ل �ج �ن��ة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ت �ج ��اوزات ��ه م ��ن ان �ج��از
تقريرها ح��ول��ه واوص ��ى املجلس في
ال�ن�ه��اي��ة ب�ت�ح��وي��ل ال�ت�ق��ري��ر الحكومة
الحالته للنيابة.
وكلها امور تتعلق بالدور الرقابي
والتشريعي للمجلس معا كل هذا وال
نزال في دور االنعقاد الرابع ولم ينته
بعد.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ان
ال �ج �ل �س��ة ال ب � ��أس ب �ه��ا ح �ي��ث اخ ��ذت
ح �ص �ت �ه��ا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وك��ان اب��رز ما فيها املوافقة على قرار
لجنة التحقيق بشأن تجاوزات مكتب
ل �ن��دن واح��ال �ت��ه ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ول�ك�ن��ي
كنت ارجو ايقاف املسؤولني عن هذه
القضية عن العمل حتى يتم االنتهاء
م��ن تحقيقات النيابة حتى ال يكون
هناك تأثير على مجريات التحقيق.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م ��اج ��د م ��وس ��ى ان
ال �ج �ل �س��ة ت�ع�ت�ب��ر م��اراث��ون �ي��ة وي �ب��دو
ان الجلسات م��ن هنا ال��ى نهاية دور
االنعقاد ستكون بهذا الطول.
وق� ��د اح �ل �ن��ا ت�ح�ق�ي��ق اس �ت �ث �م��ارات
لندن ال��ى النيابة وم��ن خ�لال النيابة
س �ي��أخ��ذ م �ج ��راه ال �ق��ان��ون��ي وع�ن��ده��ا
س �ت �ن �ك �ش��ف ك � ��ل االم � � � � ��ور وس� �ت� �ك ��ون
املحاسبة الي تجاوز ولن يكون هناك
ت � �ه� ��اون م� ��ع اي ش �خ ��ص م �ه �م��ا ك ��ان
موقعه او منصبه.
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الري :ال مساس بمزايا المهن الشاقة
في مشروع البديل االستراتيجي
ن��اق��ش ب��رن��ام��ج ال�ك��وي��ت ال�ي��وم
ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون امل�ج�ل��س م�ش��روع
ق� ��ان� ��ون ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
ب �م �ش ��ارك ��ة ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د الري
وامل� �ح ��ام ��ي ب� ��در ال �ع �ت �ي �ب��ي ح�ي��ث
طمأن النائب الري أصحاب املهن
ال�ش��اق��ة وال �خ �ط��رة ب��أن روات�ب�ه��م
وم��زاي��اه��م وأن م��ن ل��م يستفد من
القانون الجديد فلن تقل مكافأته
وال م ��زاي ��اه امل��ال �ي��ة الف �ت��ا إل ��ى أن
البديل من أهدافه تشجيع العمل
في القطاع الخاص.
وق��ال الري في مستهل حديثه
إن مشروع البديل االستراتيجي
ف � ��ي ط � � ��ور ال � � ��دراس � � ��ة ح� �ت ��ى اآلن
داخ� � � � ��ل ل� �ج� �ن ��ة ت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � � � ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ول� � ��م ي� �ت ��م ات� � �خ � ��اذ أي
ق� � ��رار ن �ه��ائ��ي ب �ش��أن��ه ح �ت��ى اآلن
ك ��اش �ف ��ا ع� ��ن وج� � ��ود م �س �ت �ج��دات
ت��م تضمينها للتقارير السابقة
خالل دور االنعقاد الحالي منها
انخفاض أس�ع��ار النفط وال��رؤي��ة
االص�ل�اح� �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
تعتزم ال��دول��ة تنفيذها حيث إن
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ج ��زء من
تلك الخطة.
وأشار إلى خطأ اعتقاد البعض
بأن البديل االستراتيجي يتعلق
فقط بتعديل خلل الرواتب بينما
ذلك جزء من القانون الذي يسعى
عموما إلى معالجة خلل منظومة
العمل االداري للدولة ومن أهدافه
ال��رئ �ي �س �ي��ة ت �ح �ف �ي��ز األداء ورف ��ع
ك �ف��اءة ال �ع �م��ل وت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة
بني موظفي الدولة ووجود نظام
ث ��اب ��ت ل� ��زي� ��ادات ال� ��روات� ��ب ي�م�ك��ن
ال � ��دول � ��ة م� ��ن ض� �ب ��ط م� �ص ��روف ��ات
ال�ب��اب األول والتخطيط الناجح
للمشاريع التنموية املستقبلية.
وأكد الري أن انخفاض اسعار
النفط واستمرارها دون السقف
الذي يغطي املصروفات سيتسمر
لفترة مستقبلية وفقا لتوقعات
ال �خ �ب��راء وه ��و م ��ا ي �ت��وج��ب على
الدولة التحرك ملواءمة األوض��اع
ال�ج��دي��دة ومعالجة الخلل املالي
ال � ��ذي ي �س �ب��ب ف �ج ��وة ك �ب �ي��رة ب�ين
امل �ص��روف��ات واإلي � � ��رادات ف��ي ظل
األوض� � ��اع ال �ح��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة وم��ن
ب �ي��ن ت� �ل ��ك امل � �ع� ��ال � �ج� ��ات ت��رش �ي��د
ال�ب��اب األول وال �خ��اص ب��ال��روات��ب
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى ان إق� � � ��رار ال � �ك� ��وادر
إق� � � � ��رارا ع� �ش ��وائ� �ي ��ا ف� ��ي ال �س��اب��ق
س ��اه ��م ف� ��ي زي� � � ��ادة ت �ض �خ��م ه ��ذا
ال �ب��اب واس �ت �ن��زاف ع��وائ��د ال��دول��ة
م��ن خ�لال��ه م��ؤك��دا أن��ه ف��ي ال��وق��ت
الحالي ال يوجد بديل عن ترشيد

امليزانية بجميع أبوابها مشيرا
إلى ان البديل االستراتيجي يضع
ن �ظ��ام��ا ش��ام�ل�ا ل�ج�م�ي��ع م��وظ�ف��ي
الدولة يساهم في تحقيق العدالة
للتقييم ال�س�ن��وي للموظف وفق
نقاط معروفة وال يجعل املوظف
خاضعا لتقييم مسؤوله وال��ذي
ق � ��د ي� �ت� �س ��م ب ��ال �ش �خ �ص ��ان �ي ��ة ف��ي
بعض األح�ي��ان ما يضر بالكثير
م��ن موظفي ال��دول��ة وم��ع تطبيق
ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي سينتهي
ع � �ص � ��ر ال � �ت � �ن � �ب� ��ؤ ب� ��ال � �ت � �ق� ��دي� ��رات
والترقيات.
القطاع النفطي
وط� � �م � ��أن الري ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ب � ��أن روات �ب �ه ��م
وم� � ��زاي� � ��اه� � ��م ل� � ��ن ت � �م� ��س إال إل� ��ى
األف � � �ض� � ��ل وأن م� � ��ن ل� � ��م ي �س �ت �ف��د
م �ن �ه��م م ��ن ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د فلن
ت �ق��ل م �ك��اف��أت��ه وال م ��زاي ��اه امل��ال�ي��ة
الف �ت��ا إل ��ى أن ال �ب��دي��ل م��ن أه��داف��ه
تشجيع العمل في القطاع الخاص
وم�ع��ال�ج��ة ال�خ�ل��ل ال�ح��اص��ل خ�لال
السنوات املاضية بتركز الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م��ن م��وظ�ف��ي ال��دول��ة في
القطاع ال�ع��ام وعلينا أن ن��درك أن
الحكومة لن تستطيع االستمرار
في التوظيف واستيعاب تدفقات
س � � ��وق ال� �ع� �م ��ل وه � � ��و م � ��ا ي �ن��اف��ي
التوجه العام كدولة اقتصاد حر.
وت ��اب ��ع أن ح��زم��ة االص�ل�اح ��ات
ال� �ق ��ادم ��ة ت �ت �ض �م��ن وض � ��ع ب��دائ��ل
ملصدر الدخل وتخفيف يد الدولة
ع ��ن االراض� � ��ي وت �ش �غ �ي��ل ال�ع�م��ال��ة
الوطنية واف �س��اح امل�ج��ال للقطاع
ال � �خ � ��اص وق� � ��د ت �ض �م ��ن ب ��رن ��ام ��ج
اإلص�ل�اح ال�ح�ك��وم��ي  11مشروعا
م�ن�ه��ا م�ح�ط��ات ك�ه��رب��اء وص�ن��اع��ة
السياحة وخدمات أخرى سيكون
للقطاع الخاص فيها دور رئيسي
وطمأن املواطنني في ه��ذا الصدد
إل � ��ى أن امل � �ش� ��روع� ��ات س�ت�ت�ض�م��ن
إن �ش ��اء ش ��رك ��ات م �س��اه �م��ة ال تقل
ن�س�ب��ة امل��واط �ن�ين ف�ي�ه��ا ع��ن % 40
وبالتالي ف��إن ناتج تلك املشاريع
وع ��وائ ��ده ��ا س �ت �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
املواطن.
وأوض � ��ح أن ب��رن��ام��ج اإلص�ل�اح
االق� �ت� �ص ��ادي ي �ت �ض �م��ن إج � � ��راءات
ح��ازم��ة ل�ض�ب��ط األس� �ع ��ار ون �ع��ول
ك �ث �ي��را ع �ل��ى وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ف��ي
ت �ل��ك امل �س ��أل ��ة وس �ن �ف �ع��ل رق��اب �ت �ن��ا
البرملانية على إج� ��راءات ال ��وزارة
ب� � ��دءا م� ��ن م �ت��اب �ع��ة ع � ��دم م��واك �ب��ة
أسعار السلع املرتبطة بالديزل مع
هبوط سعره املدعم.

احمد الري

وأش� � � ��ار الري إل � ��ى أن ال �ب��دي��ل
س � �ي ��رب ��ط ب �ي��ن م � �ع� ��دل ال �ت �ض �خ��م
وزي � ��ادة ال ��روات ��ب وأن ��ه ب �ن��اء على
ذل � ��ك س �ت �خ �ض��ع روات � � ��ب م��وظ �ف��ي
ال� � ��دول� � ��ة ل� �ل� �م ��راج� �ع ��ة ك � ��ل ع ��ام�ي�ن
وسيتم زي��ادت��ه بمعدل  50باملئة
من سعر التضخم أي أن��ه إذا كان
م� �ع ��دل ال �ت �ض �خ��م  % 2ف �س�ت�ك��ون
زي��ادة الرواتب  % 1مؤكدا ان ذلك
ال�ن�ظ��ام سيقضي ع�ل��ى املطالبات
املستمرة بالكوادر وعلى الزيادات
عشوائية والتي تكون على فترات
متباعدة وال تراعي غالء املعيشة
على امل��واط��ن كما انها م��ن ناحية
أخ � ��رى س�ت�ض�ب��ط ارت� �ف ��اع أس �ع��ار
السلع باعتبارها زيادة تدريجية
ب �م �ع��دالت أق� ��ل ن�س�ب�ي��ا م ��ن م�ع��دل
زي ��ادة ال�س�ل��ع وب��ال�ت��ال��ي ل��ن يلجأ
التاجر لرفع األسعار الفتا أنه من
م��ا سبق استعراضه ع��ن مشروع
ال� �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ي�ت�ض��ح
للمواطن أن هدفه إع��ادة ال�ت��وازن
للهيــــكل اإلداري الحكـــــومي وحفظ
ح ��ق امل ��وظ ��ف وت �ق��دي��م ض �م��ان��ات
تشجعه على االنتقال إل��ى العمل
بالقطاع الخاص.
تطبيق تدريجي
ك� �م ��ا أك � � ��د أن ق � ��ان � ��ون ال� �ب ��دي ��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي س �ي �ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه
تدريجيا خ�لال ع��ام�ين م��ن إق��راره
حيث سيبدأ التطبيق ف��ي وزارة
ال�ش��ؤون كمرحلة تجريبية حيث
ي �م �ك��ن امل � �ش� ��رع م ��ن ال �ت �ع��دي��ل إذا
كانت هناك سلبيات للقانون وأنه

سيطبق ب�ع��د ذل��ك وخ�ل�ال عامني
على الجميع وأعاد طمأنة القطاع
ال� �ن� �ف� �ط ��ي وغ� � �ي � ��ره م � ��ن أص � �ح ��اب
األع� � �م � ��ال ال� �ش ��اق ��ة ب � ��أن امل� �ش ��روع
ي��راع��ي وضعهم ول��ن ينتقص من
حقوقهم وأنه على الجميع أيضا
م ��راع ��اة األوض � ��اع امل��ال �ي��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��دول��ة وان�خ�ف��اض أس�ع��ار النفط
والتي تستوجب على الجميع أن
يتحمل املسؤولية.
وفيما يتعلق بقانون املناصب
ال �ق �ي��ادي��ة أش� ��ار الري إل ��ى وج��ود
خالفات جوهرية بني لجنة تنمية
امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وال�ح�ك��وم��ة ففي
ح�ي�ن ي��دع��م أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة آل�ي��ة
اخ� �ت� �ي ��ار ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ال� �ت ��ي ي�ن��ص
عليها مقترح ال�ق��ان��ون والقاضي
ب� ��أن ي �ت��م ت �ك��وي��ن ل �ج �ن��ة م �ح��اي��دة
تختار  5أش�خ��اص م��ن املتقدمني
ل�ش�غ��ل امل�ن�ص��ب ال �ق �ي��ادي ع�ل��ى أن
يقوم الوزير بترشيح  3منهم إلى
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال ��ذي ي�خ�ت��ار من
يتم تعيينه باملنصب م��ن بينهم
أم��ا وجهة النظر الحكومية فهي
ت��رف��ض ت �ل��ك اآلل �ي��ة ك �م��ا أن رغ�ب��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب ��اس� �ت� �م ��رار ال� �ق� �ي ��ادي
مل��دة  12سنة ي��رى أع�ض��اء اللجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أن  8س� �ن ��وات ك��اف �ي��ة
ليقدم القيادي كل ما لديه ويفسح
املجال للدماء الجديدة.
إيجابيات القانون
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال امل �ح��ام��ي ب��در
العتيبي إن البديل االستراتيجي
ب��دراس �ت��ه األول� �ي ��ة ي�ش�م��ل جميع

قطاعات الدولة العامة والشركات
ال�ت��ي تمتلكها ال��دول��ة أو تمتلك
أسهما فيها ومن تم استثناؤهم
ه ��م أع� �ض ��اء ال �س �ل �ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
والعسكريون بجميع فئاتهم.
واعتبر العتيبي أن ايجابيات
م� � � � � �ش � � � � ��روع ق � � � � ��ان � � � � ��ون ال � � �ب� � ��دي� � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ت �ف��وق س�ل�ب�ي��ات��ه
ح�ي��ث سيستفيد م�ن��ه ق �ط��اع من
موظفي الدولة ال يمتلك كوادر أو
محفزات مالية كما أن��ه سيخفف
ال�ف�ج��وة امل��ال�ي��ة ب�ين العاملني في
ن �ف��س امل �ه �ن��ة ف��ي وزارات ال��دول��ة
وب�ن�س�ب��ة ت�ص��ل إل ��ى  80ف��ي امل�ئ��ة
ف��ي ح�ين أن سلبياته ت��ؤث��ر على
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ب �ع��ض ال �ق �ط��اع��ات
وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��م ال � �ق � �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
متمنيا ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
التي ت��درس القانون م��راع��اة تلك
الفئة نظرا لطبيعة عملهم الشاقة
واملخاطر التي تحيط بهم مشيرا
إلى ان معظم دول العالم النفطية
ت�م�ي��ز ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه ��ذا ال�ق�ط��اع
ع��ن غيرهم م��ن ال��وظ��ائ��ف املدنية
الحكومية.
وأوضح أن البديل االستراتيجي
سيحتاج إل��ى تغيير  11م��ادة من
قانون الخدمة املدنية الحالي كما
ان��ه سيغير نظام سلم الترقيات
والتعيني والراتب االساسي وأنه
طبقا للدراسة األولية للمشروع
ف� � ��إن ال � ��رات � ��ب األس � ��اس � ��ي ألع �ل��ى
درج� � ��ات ال �س �ل��م ال��وظ �ي �ف��ي 580
دي �ن��ارا وال �ه��ام��ش امل��ال��ي ب�ين كل
درج��ة وظيفية سيتراوح بني 80
و 120دي �ن��ارا وأن ن�ظ��ام التقييم
ف��ي ال �ب��دي��ل س�ي�خ�ض��ع ل�ض��واب��ط
ي�ح�ك�م�ه��ا ارت� �ف ��اع ال �ت �ق��دي��ر ال ��ذي
ي �ح �ص��ل ع �ل �ي��ه امل ��وظ ��ف امل �ت �ف��وق
ع��ن م��وظ��ف اخ��ر ت�ق��دي��ره ضعيف
ح �ي��ث إن األول س�ي�ش�م�ل��ه ن�ظ��ام
الترقية خالل سنتني في حني ان
اآلخر لن تتم ترقيته أما املكافآت
التشجيعية ف�ل��ن ت�ك��ون للجميع
كما في النظام الحالي.

هدف البديل
االستراتيجي تحفيز
األداء وتحقيق
العدالة بين
موظفي الدولة
المواطن شريك
في مشاريع
الحكومة لتنويع
مصادر الدخل
بنسبة % 40
تطبيق تدريجي
لقانون البديل
حال إقراره سيبدأ
بوزارة الشؤون
خالفات جوهرية
بين الحكومة
ولجنة تنمية
الموارد حول
قانون المناصب
القيادية تؤخر
إقراره
العتيبي :البديل
االستراتيجي
يشمل جميع
القطاعات العامة
والشركات
المملوكة للدولة
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

أمانة األوقاف خالفت قرار لجنتها
الشرعية بشأن مقابل النظارة
في الحلقة الخامسة عشرة من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة
بتنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية
وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014
تستكمل «الدستور» نشر بيانات الحساب الختامي
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014

األمانة العامة لألوقاف
أوال :فحص ومراجعة
بيانات الحساب الختامي لألمانة
العامة لألوقاف:
 مآخذ شابت الصرف على بعضاالعتمادات ومنها :انخفاض معدالت
الصرف على اعتمادات بعض ابواب
م� �ي ��زان� �ي ��ة األم � ��ان � ��ة ف� �ق ��د ت� �ب�ي�ن ل ��دى
الفحص ان�خ�ف��اض م�ع��دالت الصرف
على اعتمادات بعض ابواب ميزانية
األمانة للسنة املالية .2015/2014
 ان�ع��دام وت��دن��ي م�ع��دالت الصرفعلى اعتمادات بعض مشاريع خطة
التنمية فقد اسفر الفحص واملراجعة
ع��ن ان �ع��دام وت��دن��ي م �ع��دالت ال�ص��رف
ع�ل��ى ب�ع��ض م �ش��اري��ع خ�ط��ة التنمية
للسنة املالية .2015/2014
 تعلية مبالغ بقيمة 9.525/000دي � �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ل �ح �س��اب االم ��ان ��ات
ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام امل��رس��وم ب�ق��ان��ون
رق� ��م  31ل �س �ن��ة  1978ب� �ش ��أن ق��واع��د
اعداد امليزانيات العامة والرقابة على
تنفيذها والحساب الختامي.
 ت�ع�ل�ي��ة ب �ع��ض امل �س �ت �ح �ق��ات بلغاجماليها  5.790/000دينارا كويتيا
على غير البند املختص.
 ت �ك��رار ت�ع�ل�ي��ة م�ب�ل��غ 1.920/000دي� � �ن � ��ارا ك ��وي �ت �ي ��ا ل� �ح� �س ��اب ام ��ان ��ات
مبالغ مخصوم بها على انواع بنود
مصروفات امليزانية.
 مآخذ شابت النماذج االيضاحيةل�ل�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�لأم��ان��ة ومنها:
ع��دم االل�ت��زام ببعض احكام التعميم

رق� ��م  4ل �س �ن��ة  2000ب �ش ��أن ال �ق��واع��د
واالجراءات الالزمة القفال الحسابات
واع ��داد ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للجهات
الحكومية وتعديالته.
ثانيا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت األمانة
العامة لألوقاف
 مخالفة الئحة ضوابط استثماراالموال الوقفية بما يخص مال البدل
م ��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ان �ت �ق��اص ل�ح�ق��وق
الواقفني.
 ص ��رف ري ��ع األوق� � ��اف ال ��ى ذري ��ةال ��واق� �ف�ي�ن ب ��ال ��زي ��ادة ع ��ن االي � � � ��رادات
ال�ف�ع�ل�ي��ة م��ا أدى ال ��ى ظ �ه��ور ارص ��دة
بعض الواقفني بالسالب.
 م �خ��ال �ف��ة األم� ��ان� ��ة ق � ��رار ال�ل�ج�ن��ةالشرعية بها بشأن مقابل النظارة.
واف��ادت األمانة بان ادارة الشؤون
املالية ال تعتمد الصرف من موازنات
ال � � ��وح � � ��دات االداري � � � � � ��ة اال ب� �ع ��د اخ ��ذ
ال ��رأي ال�ش��رع��ي م��ن اللجنة الشرعية
ب �ج��وازه��ا وارف� �ق ��ت ب �ع��ض ال� �ق ��رارات
االدارية بشأن اعتماد بعض موازنات
الصناديق الوقفية واالدارات.
 مخالفة احكام املرسوم رقم 257ل�س�ن��ة  1993ب��ان�ش��اء األم��ان��ة ال�ع��ام��ة
ل�لأوق��اف فيما يخص امل�ك��اف��آت التي
ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا م �م �ث �ل��و األم � ��ان � ��ة ف��ي
مجالس ادارة الشركات املستثمر بها.
واف��ادت األم��ان��ة ب��ان ه��ذه املكافآت
ال تشكل هبات او منحا من الشركات
ل �ل �ع �ض��و ان� �م ��ا م �ق ��اب ��ل ع �م ��ل وج �ه��د

ومسؤولية يتحملها ممثل الجهة في
مجلس االدارة وانه تم عرض موضوع
املكافآت على اللجنة الشرعية والتي
ان�ت�ه��ت ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا رق ��م 2015/4
ال��ى ع��دم ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذا ال�ب�ن��د حيث
ان ه��ذا امل��وض��وع فني وت��رى احالته
ال��ى لجنة تنمية واس�ت�ث�م��ار امل ��وارد
ال��وق�ف�ي��ة وت ��م ع ��رض ال �ض��واب��ط على
لجنةتنمية واستثمار املوارد الوقفية
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا رق� ��م  2015/2ح�ي��ث
اوص��ت اللجنة باحالة املوضوع الى
االمني العام التخاذ الالزم بالتنسيق
مع الجهات املختصة.
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش� � ��اب� � ��ت م� �ص ��رفامل�س��اج��د :وق��د ش��اب اع �م��ال امل�ص��رف
املالحظات التالية :مالحظات شابت
ال �ق��رار رق ��م  33ل�س�ن��ة  2012امل��ذك��ور:
ت��داخ��ل اخ�ت�ص��اص��ات لجنة مصرف
امل� �س ��اج ��د م� ��ع اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ادارة
املصارف الخاصة.
واف � � ��ادت األم ��ان ��ة ب ��ان ��ه ت ��م ع��رض
ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ال� �ج ��دي ��د ال ��ذي
اعتمده مجلس ش��ؤون األوق��اف على
مجلس الخدمة املدنية وقد تم اضافة
قسم خ��اص بمصرف املساجد حتى
يتولى كامل اعمال مصرف املساجد
بالتنسيق م��ع وزارة األوق ��اف يمكن
م � ��ن خ �ل�ال� ��ه ت �ل�اف� ��ي اي ت � ��داخ � ��ل ف��ي
االختصاصات.
 التقاعس وع��دم املتابعة لتسلمالوثائق واملستندات املالية واالدارية
املتعلقة باملصرف.
واف��ادت األم��ان��ة بانها قامت ببذل

ك ��ل م ��ا ف ��ي وس �ع �ه��ا وف ��ق ال �خ �ط��وات
امل �ب �ي �ن��ة اال ان امل �خ �ت �ص�ي�ن ب � � ��وزارة
األوق� � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ل��م
يقوموا بتنفيذ ال�ق��رار ال ��وزاري على
ال��وج��ه االك �م��ل وان امل��وض��وع م�ح��ال
ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي للجنة التحقيق
ال �ت��ي ش�ك�ل�ه��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر ب�ش��أن
مالحظات ديوان املحاسبة.
 استمرار صرف مكافآت للعاملنيب� �ق� �ط ��اع امل� �س ��اج ��د م� ��ن غ� �ي ��ر االئ� �م ��ة
واملؤذنني.
واف � � ��ادت األم ��ان ��ة ب ��أن ��ه ت ��م ع��رض
امل��وض��وع ع�ل��ى م�ع��ال��ي ال��وزي��ر وق��رر
ان� �ه ��اء خ ��دم ��ات امل ��وظ �ف�ي�ن ك ��اف ��ة ف��ي
 2015/6/30م��ن على بند االي ��رادات
الوقفية ريع مصرف املساجد.
 ص � � ��رف م � �ك� ��اف� ��آت وب � � � ��دل س �ك��نوم �س��اع��دات م��ال�ي��ة مقطوعة لجميع
االئ �م��ة وامل ��ؤذن�ي�ن ب��امل�خ��ال��ف لحجج
الواقفني.
وافادت األمانة ان املوضوع محال
ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي للجنة التحقيق
ال �ت��ي ش�ك�ل�ه��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر ب�ش��أن
م�لاح�ظ��ات دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ك�م��ا ان
األم ��ان ��ة ب �ص��دد ع��رض��ه ع �ل��ى م�ع��ال��ي
ال ��وزي ��ر مل ��ا ي�ت�ص��ف ب ��ه م ��ن ع�م��وم�ي��ة
تتعلق باالئمة واملؤذنني.
 ت � �ح � �م � �ي ��ل م � � �ص� � ��رف امل � �س� ��اج� ��دب� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف اي � � �ج � ��ار وت� �ج� �ه� �ي ��ز م �ق��ر
للمصرف باملخالفة للحجج الوقفية
ول�ل�ق��رار رق��م  33لسنة  2012السابق
االشار اليه.
وافادت األمانة ان السبب هو عدم

تواجد مكان باألمانة لضيق املساحة
وان� ��ه س�ي�ت��م م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال�ي��ة
الع� �ت� �م ��اد م �خ �ص��ص الي � �ج� ��ار م�ب�ن��ى
مستقبال ك�م��ا ان األم��ان��ة تسعى في
ال��وق��ت ال �ح��ال��ي الي �ج��اد م �ك��ان ب��دي��ل
ب � ��دون اي� �ج ��ار ي �ك��ون ض �م��ن االم��اك��ن
املخصصة باملساجد.
 مالحظات شابت أع�م��ال تطويرمجمع األوقاف التجاري ومنها:
 م�ل�اح �ظ��ات ش��اب��ت امل�ن��اق�ص�ت�ينرقمي  2013-1أ ع و 2013-4أع بشأن
ت�ق��دي��م خ��دم��ات اس �ت �ش��اري��ة لتطوير
مجمع األوقاف التجاري.
 ع ��دم اع � ��داد ال� ��دراس� ��ات ال�ك��اف�ي��ةل �ح��ال��ة امل �ج �م��ع م ��ا أدى ال� ��ى ص��رف
مبالغ دون االستفادة منها.
 م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام ال�ت�ع�م�ي��م رق ��م 7لسنة  2001بشأن الئحة املحفوظات.
 امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت ��ي ش ��اب ��ت ادارةعقارات األمانة :وقد تبني لدى فحص
اعمال ادارة العقارات ما يلي :اتخاذ
األم��ان��ة الج ��راءات أدت ال��ى حرمانها
من مزايا الفرص البديلة.
وافادت األمانة بانه تم اخذ موافقة
ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة بتقسيم
عقارات املجموعة الثالثة بني عقدي
املجموعة االول��ى واملجموعة الثانية
لحني طرح املناقصة الجديدة.
 مخالفة ال�ش��رك��ة امل��دي��رة لبعضع �ق��ارات األم��ان��ة ال �ش��روط التعاقدية
فيما يخص الكفالة النهائية.
واف ��ادت األم��ان��ة ب��ان��ه ت��م مخاطبة
ال� �ش ��رك ��ة ل �ت �ع��دي��ل خ� �ط ��اب ال �ض �م��ان
ل �ي �م �ث��ل  ٪ 10م � ��ن ق �ي �م��ة ال �ع �م��ول��ة
امل �س �ت �ح �ق��ة وي� �ك ��ون س � ��اري امل �ف �ع��ول
حتى .2017/6/30
 استثمار تأمينات املستأجرينباملخالفة لالئحة ض��واب��ط استثمار
االموال الوقفية.
واف � ��ادت األم��ان��ة ب��ان��ه ت��م تحديث
ج� �م� �ي ��ع ع � �ق� ��ود امل � �س � �ت ��أج ��ري ��ن ل ��دى
ال� �ش ��رك ��ات امل ��دي ��رة ب �ش ��أن اس �ت �ث �م��ار
م� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات امل� ��دف� ��وع� ��ة م��ن
املستأجرين لصالح الوقف واضافة
عبارة املبلغ س��وف يستثمر لصالح
الوقف كما يوجد بند بالعقد ينص
ع �ل��ى ي�ع�ت�ب��ر ت��وق �ي��ع ال �ط��رف ال�ث��ان��ي
ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ع �ق��د اذن � ��ا ض�م �ن �ي��ا م�ن��ه
ل �ل �ط��رف االول ب � ��ان ي �ن �ت �ف��ع ال �ط��رف
االول ب�م�ب�ل��غ ال �ت��أم�ين وع �ل �ي��ه ي�ك��ون
الطرف الثاني موافق على استثمار
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تحمل الخزانة العامة بمبالغ مالية
لصدور حكم قضائي ضد األمانة
تتمة المنشور ص14
مبلغ التأمني ولم يتقدم اي مستأجر
بتقديم اع �ت��راض م�ك�ت��وب او شفهي
على هذا البند وبذلك اعتبرت األمانة
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ال �ع �ق��د دون اب � ��داء اي
اعتراض موافقة على ما جاء فيه.
تأجير بعض عقارات األمانة بأقل
من ايجار املثل بشكل ملحوظ.
واف � � ��ادت األم� ��ان ��ة ب ��رده ��ا ب ��ارف ��اق
ك � �ش ��ف ي� ��وض� ��ح ال � �ق � �ي ��م االي � �ج� ��اري� ��ة
امل�ن�خ�ف�ض��ة ل �ل �ع �ق��ارات م ��ع االس �ب��اب
الخاصة لكل عقار وتاريخ استحقاق
الزيادة.
 ع ��دم وض � ��وح اج � � ��راءات األم��ان��ةت� �ج ��اه ال � �ع � �ق ��ارات ال� �ش ��اغ ��ره او غ�ي��ر
القابلة للتأجير.
وافادت األمانة بأن نسب االشغال
ل � �ع� �ق ��ارات األم � ��ان � ��ة ت �ت �ع ��دى ال �ن �س��ب
امل �س �ت �ه��دف��ة  ٪ 95.0وه � ��ي ال �ن �س��ب
امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا ب��ال �س��وق ال�ع�ق��اري
وان هناك متابعة مستمرة للشواغر
ب ��ال �ت �ق ��اري ��ر ال �ش �ه ��ري ��ة ال � � � � ��واردة م��ن
ال�ش��رك��ات امل��دي��رة وان��ه م��ن املتعارف
ع�ل�ي��ه ف��ي س ��وق ال �ع �ق��ار ان ��ه ف��ي ح��ال
وج � ��ود ش ��واغ ��ر م �ل �ح��وظ��ة ف��ان��ه يتم
وضع اعالن في مواجهة املبنى وهذا
م��ا ي�ت��م ال�ع�م��ل ب��ه م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ات
املديرة.
 ع� ��دم ت�ن�ف�ي��ذ األم ��ان ��ة ت��وص �ي��اتش��رك �ت��ي االدارة ب �ه��دم واع � ��ادة ب�ن��اء
بعض العقارات واف��ادت األمانة بانه
ل��م ي�ت��م ال�ع�م��ل ب�ت��وص�ي��ات ال�ش��رك��ات
املديرة بهدف واع��ادة بناء العقارات
ع�م�لا ب�ق��رار مجلس ش��ؤون األوق��اف
ب��اج �ت �م��اع��ه رق � ��م  51وال� � � ��ذي ي�ن��ص
على وقف جميع العمليات العقارية
االنشائية الجديدة وعدم الدخول في
الفرص االستثمارية الجديدة لحني
ت�ح��دي��د امل��رك��ز امل��ال��ي ل�ك��ل وق��ف على
حده.
 تأخر األمانة في تحصيل مبالغع� ��ن اح � �ك� ��ام ق �ض��ائ �ي��ة م �ح �ك ��وم ب�ه��ا
لصالحها.
وأف � ��ادت األم ��ان ��ة ب��وج��ود م�ش��اك��ل
عدة في تلك القضايا منها فقد بعض
امللفات ووف��اة امل��دي��ن وب��دء اج��راءات
حصر الورثة وغيرها من املشاكل.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت االت�ف��اق�ي��ة امل�ب��رم��ةم ��ع اح ��د امل ��راك ��ز ال �خ��اص��ة ب�م�ش��روع
اشراق للتأهيل السمعي مركز صدى
التعليمي بمبلغ  750.000.000دينار
كويتي ومنها:
 -إن � �ش � ��اء م � �ش � ��روع م� ��رك� ��ز ص ��دى

ال �ت �ع �ل �ي �م��ي دون ص � � ��دور ق � � ��رار م��ن
االمني العام لالمانة العامة لالوقاف
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة رق��م  9م��ن ال�ن�ظ��ام
ال �ع��ام للمشاريع وامل ��ادة رق��م  26من
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال �ع��ام
للصناديق الوقفية.
 ت� �ش� �ك� �ي ��ل ال � �ج � �ن� ��ة االش � ��راف� � �ي � ��ةملشروع مركز صدى من غير السلطة
املختصة باملخالفة للمادتني  14و15
من النظام العام للمشاريع الوقفية.
واف � ��ادت األم ��ان ��ة ب��أن��ه ت��م االت �ف��اق
م� ��ع م ��رك ��ز ت� �ق ��وي ��م وت �ع �ل �ي ��م ال �ط �ف��ل
ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة االش ��راف � �ي ��ة
وال � ��وح � ��دة امل � ��ذك � ��ورة ع �ل��ى ان ي �ق��وم
املركز باالستعانة بمن ي��راه مناسبا
ل� �ع� �ض ��وي ��ة ت � �ل ��ك ال� �ل� �ج� �ن ��ة واص � � � ��دار
ال�ق��رارات ال�لازم��ة لذلك على ان يكون
م ��دي ��ر ال� �ص� �ن ��دوق ال��وق �ف��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
الصحية عضوا في اللجنة.
 تعيني م��دي��ر امل�ش��روع باملخالفةل�ل�ن�ظ��ام ال �ع��ام ل�ل�م�ش��اري��ع باملخالفة
للمادة  18من النظام العام للمشاريع
الوقفية.
 ق �ي��ام امل ��رك ��ز ب�ع�م�ل�ي��ات ال �ص��رفدون وج � ��ود الئ� �ح ��ة داخ �ل �ي ��ة م��ال�ي��ة
تنظم تلك العمليات وذل��ك باملخالفة
للمادة  16من النظام العام للمشاريع
الوقفية.
 م � � ��آخ � � ��ذ ش � � ��اب � � ��ت االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ةاالس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ل� � ��دراس� � ��ة وت �ص �م �ي��م
وت �ن �ف �ي��ذ وان � �ج � ��از م �ج �م��ع ال �ح��دي��ث
الشريف والسيرة النبوية واإلشراف
م��ع اح��دى ال�ش��رك��ات بقيمة اجمالية
بلغت  1.239.871.000دي�ن��ار كويتي
ملدة  39شهرا ومنها:
 ب �ت��وق �ي��ع ع �ق��د ات �ف��اق �ي��ة م �ش��روعم �ج �م��ع ال �س �ي��رة ال �ن �ب��وي��ة م ��ع اح ��دى
ال� �ش ��رك ��ات دون ط��رح �ه��ا ب�م�ن��اق�ص��ة
ع��ام��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة للفصل ال�ث��ام��ن من
القواعد املالية واملحاسبية للمشاريع
الوقفية املادة  47وفقا الحكام الئحة
العقود باالمانة العامة لالوقاف.
ت�ع��ذر تنفيذ امل�ش��روع لعدم أخ��دااملوافقات الالزمة من وزارة الكهرباء
واملاء بلدية الكويت.
 عدم االنتهاء من االعمال املطلوبةوع ��دم ت�ط�ب�ي��ق غ��رام��ات ت��أخ�ي��ر على
ال� �ش ��رك ��ة ل �ل �ت��أخ��ر ف� ��ي اس �ت �ي �ف��اء ك��ل
متطلبات اعمال االتفاقية.
 تكليف الشركة أعماال خارج بنوداالتفاقية وتجاوز االوام��ر التغييرية
النسبة امل�ق��ررة ف��ي االتفاقية املبرمة
م��ع ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة ب�ل�غ��ت قيمتها
 109.000.000دينار كويتي.

 ت��داخ��ل اع �م��ال االط� ��وار وم��راح��لامل� � �ش � ��روع ع� �م ��ا ت� ��م ت� �ح ��دي ��ده ض�م��ن
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال ��زم� �ن ��ي مل� ��راح� ��ل ت�ن�ف�ي��ذ
االتفاقية باملخالفة للمادة رقم  1من
الوثيقة رق��م  4من ال�ش��روط الخاصة
وص �ي �غ��ة االت �ف��اق �ي��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م��دة
االت �ف��اق �ي��ة وال � �ج� ��دول ال��زم �ن��ي ع�ل�م��ا
ب��أن امل��دد الزمنية امل�ح��ددة تشمل كل
ف�ت��رات م��راج�ع��ة األم��ان��ة للمستندات
واالع �م��ال وامل�لاح �ظ��ات وال�ت�ع��دي�لات
في كل طور الى حصول االستشاري
على االعتماد النهائي.
 عدم االلتزام بالقرار الوزاري رقم3ل �س �ن��ة  2006ب �ش��أن م� �ش ��روع مجمع
ال�ح��دي��ث ال�ش��ري��ف وال�س�ي��رة النبوية
والنظام االساسي لعمله ومنها:
 ع��دم ق�ي��ام م��دي��ر امل�ج�م��ع ب��إع��دادالحساب الختامي السنوي للمجمع
باملخالفة ل�ل�م��ادة  / 20د م��ن ال�ق��رار
الوزاري رقم  3لسنة .2006
 ل� � ��م ي � �ت � �ب �ي�ن اع� � �ت� � �م � ��اد ال �ه �ي �ك ��لواالختصاصات التنظيمية للمجمع
وال�ص��ادر في  2007/5/12باملخالفة
ل �ل �م ��ادة  / 8ز م ��ن ال � �ق� ��رار ال � � ��وزاري
.2006/3
ع��دم ال�ت��زام األم��ان��ة ب��امل��ادة رق��م 11
من القرار الوزاري رقم  2006/3بشأن
اج�ت�م��اع��ات مجلس االم �ن��اء ال�خ��اص
ب �م �ش��روع م�ج�م��ع ال �ح��دي��ث ال�ش��ري��ف
والسيرة النبوية والنظام االساسي
لعمله.
 م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت ع �ق��د الحملةاالعالمية التسويقية لعام .2012
 قصور اجراءات الرقابة الداخليةباالمانة:

 ت � ��داخ � ��ل اخ � �ت � �ص ��اص ��ات ب �ع��ضاالدارات باالمانة ما أدى الى القصور
والضعف الشديد في إحكام الرقابة
ع �ل��ى إع � � ��داد واس� �ت� �خ ��راج ال �ب �ي��ان��ات
املالية لالمانة.
 ض�ع��ف إدارة ال��رق��اب��ة والتدقيقعن الوفاء باألعمال املوكولة لها.
 تأخر األمانة في اعتماد الحسابال �خ �ت��ام��ي ع��ن ع ��ام  2013ب��امل�خ��ال�ف��ة
لسياسات واجراءات وضوابط اعداد
وع� ��رض ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�ح�س��اب
الختامي.
المالحظات المستمرة:
 اس �م��رار تحمل امل ��ال ال �ع��ام نحو 2.141.492.000د.ك بالزيادة نتيجة
صدور حكم قضائي ضد االمانة.
 مآخذ شابت تقايل ب��رج سنابللصالح األمانة العامة لألوقاف:
 الشروع في االجراءات التنفيذيةل�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ق��اب��ل ق �ب��ل ال �ع ��رض على
مجلس الوزراء.
 تحمل األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لاوق��افت �ك��ال �ي��ف واع � �ب� ��اء ت �م��وي �ل �ي��ة الت �م��ام
عملية التقايل.
 ت �س��دي��د امل �س �ت �ح �ق��ات امل�ت�ع�ل�ق��ةبإنشاء وانجاز البرج قبل توقيع عقد
التقايل.
 م�خ��ال�ف��ة ق ��رار ال�ل�ج�ن��ة ال�ش��رع�ي��ةح� � � ��ول ت� ��وف � �ي� ��ر ال� � �ع � ��ائ � ��د امل �س �ت �ح ��ق
للواقفني.
 استمرار عدم ايلولة ارض البرجالى األمانة العامة لالوقاف.
 ع � ��دم ت �ط �ب �ي��ق األم� ��ان� ��ة غ ��رام ��اتال �ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى امل �ت �ع��اق��دي��ن ل�ت��أث�ي��ث

وت� �ج� �ه� �ي ��ز م �ب �ن ��ى وم � ��رك � ��ز ال �ك ��وي ��ت
للتوحد.
 اس �ت �م ��رار ع� ��دم ت �س��وي��ة ح�س��ابك ��ل م ��ن ال �ع ��وائ ��د ع �ل��ى ام� � ��وال ال �ب��دل
وربع العقارات لألوقاف بعد حساب
مصاريف النظارة الفعلية.
 اس � �ت � �م� ��رار ع� � ��دم ق � �ي� ��ام األم� ��ان� ��ةب�ت�ع��دي��ل رأس م ��ال ب �ع��ض ال��واق �ف�ين
بقيمة املديونيات.
 استمرار عدم قيام األمانة بإثباترأس مال احد الواقفني.
 استمرار تسجيل مديونية علىبعض الواقفني بمبلغ 4.195.724.000
د.ك رس ��وم م��دف��وع��ة ل�ب�ل��دي��ة الكويت
مقابل زيادة نسبة البناء وتكلفة عقد
ادارة املشروع دون مبرر.
 استمرار املالحظات التي شابتمتابعة األمانة للمشاريع الخارجية
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ص�ن��دوق ال��وق�ف��ي للدعوة
واالغاثة.
 استمرار مخالفة األم��ان��ة لكتابادارة ال � �ف � �ت ��وى وال � �ت � �ش ��ري ��ع ب �ش��أن
صرف مكافأة اعضاء مجلس شؤون
االوقاف لعام .2011
 استمرار عدم التزام األمانة بقرارمجلس شؤون االوقاف وقرار اللجنة
ال �ش��رع �ي��ة ب� �ش ��أن ع ��وائ ��د م�خ�ص��ص
اعادة االعمار.
 اس�ت�م��رار مخالفة األم��ان��ة ل�ق��راراللجنة الشرعية ب�ش��أن ال��دع��م املقدم
لرحلة حفاظ املدينة الثامنة.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت ن�ظ��ام ال��رق��اب��ةالداخلية باالمانة.
 ق �ي��ام م�ك�ت��ب ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��يبإعداد تقارير نيابة عن ادارة الرقابة
والتدقيق.
 اس � �ت � �م� ��رار ع� � ��دم ق � �ي� ��ام األم� ��ان� ��ةالعامة لالوقاف بانجاز خطة تطوير
املحفظة العقارية طبقا الستراتيجية
.2013 - 2009
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم اع� � � ��داد األم ��ان ��ةحسابا سنويا اليرادات ومصروفات
ك ��ل وق ��ف ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة  11من
املرسوم رقم  257لسنة  1993بإنشاء
األمانة العامة لالوقاف.
 اس� �ت� �م ��رار ع� ��دم ان �ت �ه��اء األم ��ان ��ةم��ن اس�ت�ك�م��ال ال�ت�ن�س�ي��ب ن �ظ��را ل�ع��دم
االنتهاء من اعتماد بعض املصارف.
 اس�ت�م��رار تأخر األم��ان��ة بتشكيلمجالس ادارة للصناديق الوقفية.

استمرار صرف
مكافآت للعاملين
بقطاع المساجد
من غير األئمة
والمؤذنين
تحميل مصرف
المساجد بتكاليف
إيجار وتجهيز
مقر للمصرف
بالمخالفة للحجج
الوقفية
مآخذ على
مناقصتي أعمال
تطوير مجمع
األوقاف التجاري
مالحظات شابت
إدارة عقارات
األمانة العامة
لألوقاف
استثمار تأمينات
المستأجرين لالئحة
ضوابط استثمار
األموال الوقفية
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تكريم الفائزين بجائزة ابتكار
الكويت  23الجاري

الشيخة فادية السعد مع املعلمات املشاركات

قالت رئيس مجلس إدارة مبادرة
اب�ت�ك��ار ال�ك��وي��ت ألب �ح��اث وم�ش��اري��ع
طالبات التعليم العام الشيخة فادية
ال �س �ع��د إن ح �ف��ل ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن
بالجائزة السنوية للمبادرة سيقام
في  23أبريل الجاري بمشاركة دول
خليجية.
وأض � ��اف � ��ت أن� � ��ه ج� � ��ار ال �ت �ن �س �ي��ق
ح��ال �ي��ا ل �ت �ن �ظ �ي��م ال �ح �ف��ل ال �خ �ت��ام��ي
للمسابقة الذي سيشهد االعالن عن
ال��دول��ة ال �ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز األول على
مستوى املنطقة.
وأف � � � � ��ادت ب� � ��أن م� � �ب � ��ادرة اب �ت �ك ��ار
الكويت عبارة عن مبادرة تعليمية
وت��دري�ب�ي��ة غير ربحية تعمل عمال
ت �ض��ام �ن �ي��ا ع �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال �ع��دي��د
م��ن األه� ��داف العلمية واملجتمعية
م��ن خ�ل�ال ص�ق��ل م �ه��ارات الطالبات

كعنصر فعال في املجتمع.
وأض � ��اف � ��ت أن امل � � �ب� � ��ادرة ت �س �ه��م
ف��ي دع ��م ج �ه��ود دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
ت�ح�س�ين م�س�ت��وى التعليم وتنمية
وت �ط��وي��ر ف �ك��ر ال �ط��ال �ب��ات وب �ل��ورت��ه
وتوجيهه الى الطريق الصحيح من
خالل توظيف التكنولوجيا لخدمة
ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق اإلب � ��داع
العلمي واالجتماعي ليستفيد منه
املجتمع.
ولفتت إل��ى أن برنامج (مبادرة
ال� �ك ��وي ��ت) ي �م �ت��د ع �ل��ى م � ��دار ال �ع��ام
بقصد توفير الدعم ال�لازم وامل��وارد
األساسية إلعداد البرامج التدريبية
املكثفة لتذليل عوائق التكنولوجيا
وامل �س��اه �م��ة ف��ي ت�ط��وي��ره��ا وص��وال
إل� ��ى ت �س �خ �ي��ره��ا ل �ت �ق��دي��م م �ش��اري��ع
هادفة.

فريق الغوص يرفع  4أطنان
مخلفات من جزيرة أم النمل
تمكن ف��ري��ق ال�غ��وص بمعاونة
بلدية الكويت م��ن ان�ج��از املرحلة
الثالثة لتنظيف ج��زي��رة أم النمل
ب��رف �ع��ه أرب� �ع ��ة اط� �ن ��ان م ��ن ش �ب��اك
الصيد واملخلفات األخرى الضارة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة .وق� � ��ال رئ �ي��س
الفريق ول�ي��د الفاضل ان مشروع
تنظيف تلك الجزيرة يأتي ضمن
م �ب��ادرة ش��واط��ئ ال �ك��وي��ت نظيفة
بدعم ورعاية وزارة الدولة لشؤون
الشباب ويعد من املشاريع املهمة
ال �ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا ال �ف��ري��ق ب��ال�ت�ع��اون
م��ع ف��ري��ق ال �ج��زر مل��راق�ب��ة النظافة
وادارة محافظة العاصمة التابعة
لبلدية الكويت .وأض��اف الفاضل
ان فريق العمل استخدم القوارب
الصغيرة للوصول إل��ى الجزيرة
التي تعد من الجزر املهمة بيئيا

وهي محمية طبيعية تقع جنوب
ج��ون ال�ك��وي��ت وذل ��ك ل �ب��دء عملية
التنظيف.
وب�ي�ن أن ال�ف��ري��ق اس�ت�ط��اع رف��ع
شباك صيد ومخلفات بالستيكية
وأخ � �ش� ��اب الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ع�م�ل�ي��ة
ال�ت�ن�ظ�ي��ف ت�م��ت ب��اس�ت�غ�لال ح��ال��ة
امل� ��د ال �ع��ال��ي ل �ل �ب �ح��ر ل�ل�ت�م�ك��ن م��ن
ال��وص��ول إل��ى ال �ج��زي��رة بسهولة.
واش ��ار ال��ى ان ج�م��ع امل�خ�ل�ف��ات تم
عند ان�ح�س��ار م��اء البحر لتتمكن
س� �ي ��ارات ال �ن �ق��ل م ��ن ال ��دخ ��ول عن
ط��ري��ق ش��اط��ئ ال �ج��زي��رة ال�غ��رب��ي
م��ؤك��دا أن وض��ع ال�ج��زي��رة البيئي
أص �ب��ح أف �ض��ل ه ��ذا ال �ع��ام وب ��دأت
حياتها الفطرية تعود الى سابق
عهدها نظرا ملنع الصيد في جون
الكويت والتخييم فيها.

الكويت تتبرع لدعم مؤسسة
خيرية في غواتيماال
تبرعت الكويت بمبلغ  200ألف
دوالر أم��ري�ك��ي الح��دى املؤسسات
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ف� ��ي غ ��وات� �ي� �م ��اال ل��دع��م
اس� �ت� �م ��راره ��ا ف ��ي ت �ق��دي��م األع� �م ��ال
الخيرية للمحتاجني واملرضى من
ذوي االعاقات املستديمة.
وق� ��ال� ��ت س � �ف� ��ارة ال� �ك ��وي ��ت ل ��دى
املكسيك ف��ي ب�ي��ان تلقته ك��ون��ا ان
امل �ل �ح��ق ال��دب �ل��وم��اس��ي وامل� �س ��ؤول
االداري وامل��ال��ي ف��ي ال�س�ف��ارة علي
ن� ��وري ال �س�لام��ة س �ل��م ال �ت �ب��رع ال��ى
(م ��ؤس� �س ��ة غ ��وات� �ي� �م ��اال ال �خ �ي��ري��ة
لجراحة العظام املتقدمة واالطراف
ال �ص �ن ��اع �ي ��ة) ال� �ت ��ي ت ��أس �س ��ت ف��ي
م��دي �ن��ة غ��وات �ي �م��اال م �ن��ذ  15ع��ام��ا
لخدمة الفئات الفقيرة واملحتاجة.
وأوضح البيان ان التبرع تسلمه
رئ� �ي ��س امل ��ؤس �س ��ة وم��ؤس �س �ه��ا د.
غ�ي��رم��و ك�لاف�ي��ري ب�ح�ض��ور املمثل
القانوني للمؤسسة ليخيا ايفيت.
وذك� ��ر ان امل��ؤس �س��ة ت �ه��دف ال��ى
دعم مرضى العظام املحتاجني في
غواتيماال باستخدام احدث انواع

السالمة يسلم التبرع ملسؤولي املؤسسة

التكنولوجيا في اج��راء العمليات
ال�ج��راح�ي��ة وخ�ص��وص��ا ف��ي مجال
تركيب االط��راف الصناعية مشيرا
ال ��ى ان �ه��ا ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال�ت�ب��رع��ات
ل � �ت� ��وف � �ي� ��ره� ��ا ال� � � �ع� �ل ��اج ب� ��امل � �ج� ��ان
للمرضى الفقراء.
واش ��ار ال�ب�ي��ان ال��ى ان كالفيري

السعد :ماتقدمه الكويت لمرضى
التوحد يحاكي أفضل البرامج عالميا
ق� ��ال� ��ت م � ��دي � ��رة م� ��رك� ��ز ال �ك ��وي ��ت
ل�ل�ت��وح��د ال��دك �ت��ور س�م�ي��رة السعد
أم � � ��س ان ال � �ك� ��وي� ��ت وص � �ل� ��ت ال ��ى
مستوى متطور للخدمات املقدمة
مل ��رض ��ى ال� �ت ��وح ��د ي �ح��اك��ي أف �ض��ل
البرامج في العالم املتقدم.
واض ��اف ��ت ال �س �ع��د ف ��ي ت�ص��ري��ح
لوكالة األنباء الكويتية بمناسبة
اح �ت �ف ��االت ال �ع��ال��م ب �ي��وم ال �ت��وح��د
الذي يصادف الثاني من ابريل انه
على الرغم من تلك الخدمات "فاننا
ما زلنا نعاني نقصا في امل��دارس
الستقبال جميع املتقدمني اضافة
ال � � ��ى ن� �ق ��ص ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن امل �ه �ن �ي�ي�ن
املدربني".
وذك ��رت ان ه�ن��اك امل�لاي�ين ح��ول
ال �ع��ال��م ي �ع��ان��ون ال �ت��وح��د خ��اص��ة
ب �ع��د ت �ي �س �ي��ر أدوات ال�ت�ش�خ�ي��ص
م �ن��ذ ال �ع��ام ال �ث��ان��ي ل�ل�ط�ف��ل مبينة
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مبينة ان هذا املرض "خلل يبدأ في
الطفولة ويحتاج املصاب للعناية
ط��وال حياته مما يستدعي جهدا
ع��امل �ي��ا مل��واج �ه �ت��ه وت �ق��دي��م أف�ض��ل
السبل لرعايته".
وق� ��ال� ��ت ان "ال� �ن� �س� �ب ��ة ال �ع��امل �ي��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

أج � � � ��رى  2500ع �م �ل �ي ��ة ج ��راح� �ي ��ة
ع�ل��ى م� ��دار االع � ��وام ال � �ـ 15امل��اض�ي��ة
ألش �خ��اص ت �ت��راوح أع �م��اره��م بني
 58و 63عاما كما أج��رى جراحات
م �ه �م��ة ت �ت �ع �ل��ق ب �ت��رك �ي��ب اط� � ��راف
صناعية للمحتاجني.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ل�ل�اص ��اب ��ة ت� �ق ��در ب� ��واح� ��د ل �ك ��ل 88
مولودا و تصل احيانا إلى مصاب
ف ��ي ك ��ل  50م� ��ول� ��ود" م �ب �ي �ن��ة ان �ه��ا
ن�س�ب��ة "ع��ال �ي��ة ج ��دا" وت �ح �ت��اج إل��ى
مواجهة علمية وطبية وتعليمية
واجتماعية في كل دولة.
وأض� ��اف� ��ت ان � ��ه ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ك��ل
امل � � �ل � � �ي � ��ارات امل� � �ب � ��ذول � ��ة ل�ل�أب� �ح ��اث
ف ��ي ال� � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ف� ��ان ال�س�ب��ب
ال��رئ �ي �س��ي ل�لاص��اب��ة ب��ال �ت��وح��د لم
يعرف حتى اآلن اذ ان ل��ه "أسبابا
كثيرة مجتمعة لم يتمكن العلماء
من سبر أغوارها".
وقالت انه على الرغم من أنه ال
يوجد عالج طبي متوفر حتى اآلن
ف��ان التشخيص املبكر وال�ت��دري��ب
املكثف واملتخصص املنظم يساعد
على التحسن.

الوفيات
● ح �س�ين م�ح�م��د رب �ي��ع حسني
رب � �ي� ��ع 26 ،ع� ��ام� ��ا( ،ش� � �ي � ��ع) ،رج� � ��ال:
ال �ج��اب��ري��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة ال �ب �ل��وش ،ق ،11ش
 ،108تلفون ،66677899 :نساء :الدعية،
ق ،1ش ،11م7
● س ��ارة م�س�ل��م ن��اص��ر ال�غ��ري��ب،
ارملة :سعد نافل الفريشي 81 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :الصباحية ،ق ،2ش،9
دي��وان حمد الغريب ،تلفون،50506024 :
ن �س��اء :ج��اب��ر ال �ع �ل��ي ،ق ،4ش  ،34م،13
تلفون99989881 :
● ع�ي��دة جخيدم ف�ج��ري شبيرم
ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ،زوج� � � � � ��ة :م � ��اط � ��ر س �ه��و
ال�ع��ازم��ي 71 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،جابر
االح� � �م � ��د ،ق ،2ش ،235م ،22ت �ل �ف��ون:
 ،66446944ن �س��اء :ال��دوح��ة ،ق ،2ش ،6
م35
● زك� �ي ��ة ش ��اط ��ر م � �ب� ��ارك ط��اه��ر
امل� ��ال � �ك� ��ي ،ارم� � �ل � ��ة :اس � �ح � ��اق م� �ب ��ارك
ال�ص��ال��ح 47 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
ال ��رم �ي �ث �ي ��ة ،م �س �ج��د م� �ق ��ام ��س ،ت �ل �ف��ون:
 ،66001218نساء :الرميثية ،ق ،4ش،46
م46
● ع � �ب � ��دال � �ه � ��ادي ش � �ب � ��اب ع �ل��ي
امل �ط �ي��ري 56 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي ��ع) رج ��ال:
ال� �ف ��ردوس ،ق ،6ش ،1ج ،8م ،37ت�ل�ف��ون:
 ،67044435نساء :القرين ،ق ،2ش ،9م20
● م�ح�م��د ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ن��وري،
 84ع ��ام ��ا( ،ش� �ي ��ع) ،رج� � ��ال :ال �ع��دي �ل �ي��ة،
ق ،2ش��ارع عبدالله ال�ن��وري ،م( 23دي��وان
النوري) ،تلفون ،22524881 :نساء :بيان،
ق ،12ش ،1م ،14تلفون66771164 :
● م� � � �ح� � � �م � � ��ود ع� � � �ل � � ��ي ع � � ��وض
عبدالرحيم التركي 75 ،عاما( ،شيع)
رج��ال :سلوى ،حسينية مسلم بن عقيل
(ال��رش �ي��د) ،ت �ل �ف��ون ،99122267 :ن�س��اء:
ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ،ق ،8ش ،80م ،10ت �ل �ف��ون:
66855863
● ع�ب��دال�ل��ه ع�ل��ي راش ��د ال��راش��د،
70ع ��ام ��ا( ،ي �ش �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص�ب��اح
ال� � �ي � ��وم) ،ال � �ع� ��زاء ف ��ي امل� �ق� �ب ��رة ،ت �ل �ف��ون:
51110953
● عهود عبدالله سالم الرخيمي،
 28عاما( ،شيعت) ،رجال :الروضة ،ق،5
شارع البارودي ،م ،5تلفون60702888 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

04.16
05.36
11.51
03.23
06.07
07.25

