aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري
الخميس
 12شعبان 1437
 19مايو 2016
العدد 850

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ولي العهد كرم كوكبة من المعلمين
تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد تفضل سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد فشمل بحضوره صباح أمس حفل تكريم كوكبة
من املعلمني بمناسبة اليوم العاملي للمعلم تحت شعار «عطاء متواصل
ف�ك��ر م�ت�ج��دد» ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي  2015/2014وذل��ك ع�ل��ى م�س��رح امل�غ�ف��ور له
الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت في منطقة الشويخ.
تفاصيل (ص)03

بان كي مون يرحب بحضور صاحب السمو القمة اإلنسانية بإسطنبول االثنين المقبل

األمير يحث األطراف اليمنية على مواصلة
المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية
ح ��ث س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح� �م ��د االط � � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة
على م��واص�ل��ة امل �ش��اورات للتوصل
إل � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج إي� �ج ��اب� �ي ��ة ت �س �ه��م ف��ي
تحقيق السالم املنشود الذي يحفظ
ل�ل�ي�م��ن ال �ش �ق �ي��ق ام �ن��ه واس �ت �ق ��راره
وسالمة أبنائه.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال سموه
أم� ��س م �ب �ع��وث األم � ��م امل �ت �ح��دة إل��ى
اليمن إسماعيل ول��د الشيخ أحمد
ح �ي��ث اط �ل��ع س �م��وه ع �ل��ى ت �ط��ورات
م� � �ش � ��اورات ال � �س�ل��ام ال � �ج ��اري ��ة ب�ين
األط� � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة امل� �ن� �ع� �ق ��دة ف��ي
الكويت.
كما استقبل سموه بقصر بيان
ظ �ه��ر أم� ��س رئ �ي ��س وف� ��د ال �ح �ك��وم��ة
اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية عبدامللك املخالفي
وأيضا رئيس وفد املؤتمر الشعبي

العام عارف عواض الزوكا ورئيس
وف��د ان�ص��ار الله محمد عبدالسالم
فليته.
وك��ان وف��د الحكومة اليمنية قد
علق مشاركته في مشاورات السالم
امس االول ولكنه أكد انه لن يغادر
الكويت وسيمنح املبعوث االممي
ف ��رص ��ة ج ��دي ��دة مل ��واص� �ل ��ة ج �ه��وده
إلل � ��زام وف� ��د ان� �ص ��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر
الشعبي ال�ع��ام باملرجعيات املتفق
عليها.
واكد الوفد الحكومي انه سيعود
ال��ى م�ش��اورات ال�س�لام ف��ي ح��ال قدم
وف��د أن�ص��ار الله وامل��ؤت�م��ر الشعبي
ال � �ع � ��ام وث� �ي� �ق ��ة م� �ك� �ت ��وب ��ة ت �ت �ض �م��ن
املوافقة على البنود الستة للحوار
ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب االع� � � �ت � � ��راف ب �ش��رع �ي��ة
ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي ع �ب��درب��ه منصور
هادي.

تشتمل على ما يقارب  280مشروعا

األعلى للتخطيط 6 :مليارات دينار
ميزانية خطة 2018/2017

اعتمد املجلس االع�ل��ى للتخطيط
والتنمية الخطة السنوية 2018/2017
وقرر احالتها ملجلس الوزراء.
وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي� � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د الصبيح
إن خطة  2018/2017تشتمل على ما
يقارب  280مشروعا بكلفة تقديرية

وج � � � ��دد ح� ��رص� ��ه ع � �ل ��ى ب � � ��ذل ك��ل
الجهود م��ن أج��ل إن�ج��اح م�ش��اورات
ال �ك��وي��ت وت�ح�ق�ي��ق ال �سل��ام ان�ط�لاق��ا
من مسؤوليته تجاه الشعب اليمني
ووض � � ��ع ن� �ه ��اي ��ة ع ��اج� �ل ��ة وس��ري �ع��ة
للحرب.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أع � ��رب األم�ي�ن
ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون
أم��س عن ترحيبه وسعادته لقبول
س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � � �م� � ��د دع � � � ��وة ل � �ح � �ض� ��ور ال �ق �م ��ة
االن �س��ان �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة وامل � �ق� ��ررة ف��ي
اسطنبول االثنني املقبل.

تفاصيل (ص)02
سمو أمير البالد مستقبال مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

حوار «الدستور»

أوص � � � ��ت ل� �ج� �ن ��ة ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � � � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ع � ��دد م��ن
االق �ت��راح��ات بقوانني بشأن التعيني
ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ب ��ال ��دول ��ة
وسترفع تقريرا بشأنه ملجلس االمة
ليدرج على جدول األعمال.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب

ت �ب �ل��غ  6م� �ل� �ي ��ارات دي � �ن� ��ار .وأش � ��ارت
إل��ى ان امل�ج�ل��س ن��اق��ش ف��ي اجتماعه
كذلك تقرير املتابعة السنوي لخطة
التنمية السنوية  2016/2015تمهيدا
الحالته ال��ى مجلس ال��وزراء وم��ن ثم
الى مجلس االمة.
تفاصيل (ص)02

ملف «الدستور»
 مجلس فبراير  2012استمر  4أشهروأقر  4قوانين
 مجلس ديسمبر  130 :2012تشريعا منها 37قانونا و 93اتفاقية

تفاصيل (ص)13-10

الموارد البشرية :مدة تعيين القياديين
 3سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

علي الخميس:
البديل االستراتيجي
ظلم لبعض
القطاعات
ولن نرضى به
تفاصيل (ص)09-08

د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل إن ال �ح �ك ��وم ��ة أب� ��دت
رفضها االقتراحات املتعلقة بتعيني
القياديني موضحا أن اللجنة صوتت
باإلجماع على االق�ت��راح��ات بقوانني
املقدمة على قانون تعيني القياديني.
وب�ين أن من أب��رز التعديالت على
القانون ه��و أن م��دة تعيني القيادي

 3س� � �ن � ��وات ق ��اب� �ل ��ة ل �ل �ت �ج ��دي ��د مل ��دة
مماثلة مشيرا إلى ان القانون إذا أقر
ف�ك��ل ق �ي��ادي م�ض��ى ع�ل��ى ش�غ�ل��ه ه��ذا
املنصب  12سنة وما فوق يتم إحالته
إلى التقاعد بشكل فوري خالل سنة.
تفاصيل (ص)05

الميزانيات % 68 :نسبة األوامر التغييرية
على عقود الكيماويات البترولية
ك� � �ش� � �ف � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
وال�ح�س��اب الختامي ع��ن أن غالبية
امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ش��رك��ة
صناعة الكيماويات البترولية حول
عدم تحديد نطاق األعمال املطلوبة
م��ن ال �ش��رك��ات امل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا بدقة

ح �ت��ى أص �ب �ح��ت امل �ب��ال��غ امل �ص��روف��ة
ع�ل��ى ب�ع��ض ال�ع�ق��ود تتخطى قيمة
العقد األصلي واألوامر التغييرية.
وأوض� � �ح � ��ت أن ن �س �ب ��ة األوام� � � ��ر
التغييرية على العقود ت�ت��راوح ما
ب�ين  % 40إل��ى  % 68م��ن قيمة تلك

العقود إض��اف��ة إلص��دار بعض هذه
األوامر التغييرية من دون الحصول
ع �ل��ى امل ��واف �ق ��ات ال�ل�ازم ��ة م ��ن لجنة
املناقصات الداخلية.
تفاصيل (ص)05
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استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء ورئيس الحزب التقدمي في لبنان

األمير يحث األطراف اليمنية على مواصلة
المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
بقصر بيان ظهر ام��س النائب 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 ال �خ��ال��د
وم �ب �ع��وث األم� ��م امل �ت �ح��دة إل ��ى ال�ي�م��ن
إس �م��اع �ي��ل ول ��د ال �ش �ي��خ أح �م��د وذل ��ك
بمناسبة استضافة الكويت مشاورات
ال�س�لام ب�ين األط��راف اليمنية برعاية
االمم املتحدة.

 ..ومستقبال وليد جنبالط

ح�ي��ث اط �ل��ع س �م��وه ع�ل��ى ت �ط��ورات
م� � � �ش � � ��اورات ال� � �س �ل��ام ال� � �ج � ��اري � ��ة ب�ين
األط� ��راف اليمنية امل�ن�ع�ق��دة ف��ي دول��ة
الكويت.
كما استقبل النائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ورئ �ي��س وف��د
الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ب��دامل�ل��ك
امل � �خ�ل��اف� ��ي .واس �ت �ق �ب ��ل رئ� �ي ��س وف ��د
املؤتمر الشعبي العام ع��ارف عواض

الزوكا ورئيس وفد انصار الله محمد
عبدالسالم فليته.
ه� � � ��ذا وق� � � ��د ح� �ث� �ه ��م س� � �م � ��وه ع �ل��ى
م��واص �ل��ة امل � �ش � ��اورات ل �ل �ت��وص��ل إل��ى
ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة ت�س�ه��م ف ��ي تحقيق
ال �س�لام امل�ن�ش��ود ال ��ذي ي�ح�ف��ظ لليمن
ال �ش �ق �ي��ق ام �ن��ه واس� �ت� �ق ��راره وس�لام��ة
أبنائه.
ومن ناحية اخرى استقبل حضرة
صاحب السمو أمير البالد سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد واستقبل

ولي العهد استقبل المبارك
والخالد والجراح

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب��اح
ام ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة الشيخ
محمد ال�خ��ال��د كما استقبل نائب

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.

س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء إث ��ر ع ��ودت ��ه ل�ل�ب�لاد
ب�ع��د أن ق ��ام ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة إل ��ى كل
م��ن ج�م�ه��وري��ة ب�ن�غ�لادي��ش الشعبية
وج� �م� �ه ��وري ��ة ف �ي �ت �ن ��ام االش� �ت ��راك� �ي ��ة
وج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا وال � �ي ��اب ��ان .ك�م��ا
اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �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 ال� �خ ��ال ��د واس �ت �ق �ب��ل
رئ �ي��س ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي
بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وليد

جنبالط ورئيس مجلس إدارة مركز
سرطان األطفال نورا جنبالط ووزير
الصحة بالجمهورية اللبنانية وائل
أب��وف��اع��ور وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت�ه��م
البالد.
وع �ل ��ى ص �ع �ي��د اخ� ��ر أع � ��رب األم�ي�ن
العام لألمم املتحدة بان كي مون عن
ترحيبه وسعادته لقبول سمو امير
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د دع��وة
ل �ح �ض��ور ال �ق �م��ة االن �س��ان �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
واملقررة في اسطنبول االثنني املقبل.

وق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م األم�ي�ن العام
لألمم املتحدة هيرفي فيرهوسيل في
تصريح لكونا ان األم�ين العام لألمم
املتحدة يتطلع الستقبال سمو امير
البالد في اسطنبول في يومي  23و24
م��ن ال �ش �ه��ر ال �ج ��اري ح �ي��ث س�ي�ش��ارك
س�م��وه م��ع وف��ود  155دول��ة ومنظمة
ف��ي امل��ؤت �م��ر ل�ب�ح��ث ال �س �ب��ل ال�ن��اج�ع��ة
ل �ت �ق��دي��م م� �س ��اع ��دة ل �ل �م �ح �ت��اج�ين ف��ي
مختلف انحاء العالم.

رئيس الوزراء ترأس اجتماع
المجلس األعلى للتخطيط
ت � � � � ��رأس س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ورئيس املجلس االعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ص �ب��اح ام� ��س االرب� �ع ��اء
االجتماع الثالث للمجلس االعلى
للتخطيط والتنمية في قصر بيان
بحضور الوزراء االعضاء واعضاء
املجلس.
وق� � � � ��ال� � � � ��ت وزي � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ووزي� � � ��رة
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي ت �ص��ري��ح عقب
االج � �ت � �م� ��اع إن امل� �ج� �ل ��س اس �ت �ه��ل
اجتماعه باملصادقة على محضر
االج � �ت � �م� ��اع ال� �س ��اب ��ق م �ض �ي �ف��ة أن
امل �ج �ل��س ن��اق��ش ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
 2018/2017ع � �ق� ��ب م� �ش ��اه ��دت ��ه
عرضا مرئيا لها ثم قرر اعتمادها
واحالتها ملجلس الوزراء.
وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ب �ي��ح ان خ�ط��ة
 2018/2017تشتمل على ما يقارب

 280مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ
س�ت��ة م �ل �ي��ارات دي �ن��ار م�ش�ي��رة إل��ى
أنها ترتكز على عدة ركائز وبرامج
اساسية.
ون � ��وه � ��ت ان ع � �ل ��ى رأس ه ��ذه
ال� ��رك� ��ائ� ��ز ادارة ح �ك��وم �ي��ة ف��اع �ل��ة
ت �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى ث�ل�اث ��ة ب� ��رام� ��ج ه��ي
ب� ��رن� ��ام� ��ج ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ش��ري �ع��ي
وامل ��ؤس� �س ��ي ل � �ل� ��ادارة ال �ح �ك��وم �ي��ة
وب��رن��ام��ج ال �ح �ك��وم��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
وب��رن��ام��ج دع��م النظام املعلوماتي
ورك�ي��زة اقتصاد متنوع ومستدام
ت�ش�ت�م��ل ع �ل��ى خ �م �س��ة ب ��رام ��ج هي
ت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة االع �م ��ال واالق �ت �ص��اد
املعرفي وتنويع القاعدة االنتاجية
وزي � � � � � � ��ادة م � � �ع � � ��دالت االس � �ت � �ث � �م� ��ار
واالص � �ل� ��اح امل� ��ال� ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي
للدولة وتطوير السياحة الوطنية.
وأش� ��ارت إل��ى ان م��ن ب�ين رك��ائ��ز
ال� �خ� �ط ��ة ب� �ن� �ي ��ة ت �ح �ت �ي��ة م� �ت� �ط ��ورة
ت� �ش� �ت� �م ��ل ع � �ل� ��ى ث � �م ��ان � �ي ��ة ب� ��رام� ��ج

ه� ��ي ت� �ط ��وي ��ر وت �ن �م �ي��ة ال� �خ ��دم ��ات
ال� �ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة وت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ط ��اق ��ة
االستيعابية ملطار الكويت الدولي
وت �ط��وي��ر ان �ظ �م��ة امل�ل�اح ��ة ال�ج��وي��ة
وت�ط��وي��ر زي ��ادة ال�ط��اق��ة االنتاجية
للطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة
االستيعابية للنقل البري وتطوير
انظمة.
وقالت انه فضال عن السابق فإن
الخطة ترتكز أي�ض��ا على العناية
ب ��ال �ب �ي �ئ ��ة امل �ع �ي �ش �ي ��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة
وتشتمل على خمسة برامج لتوفير
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
واستدامة املوارد الطبيعية للدولة.
واختتمت الصبيح تصريحها
ب� � ��ال � � �ق� � ��ول ان امل� � �ج� � �ل � ��س االع� � �ل � ��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ن ��اق ��ش ف ��ي اج �ت �م��اع��ه
كذلك تقرير املتابعة السنوي لخطة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة 2016/2015
تمهيدا الحالته الى مجلس الوزراء
ومن ثم الى مجلس االمة.
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ناب عن سمو األمير في حضور الحفل تحت شعار عطاء متواصل فكر متجدد

ولي العهد يشهد احتفال اليوم العالمي
للمعلم ويكرم المعلمين

ولي العهد والغانم في الحفل

ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع � � ��اه ت �ف �ض��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه الله فشمل بحضوره صباح
امس حفل تكريم كوكبة من املعلمني
بمناسبة اليوم العاملي للمعلم تحت
شعار (عطاء متواصل فكر متجدد)
للعام الدراسي  2015/2014ميالدية
وذلك على مسرح املغفور له الشيخ
عبدالله الجابر بجامعة الكويت في
منطقة الشويخ.
ب ��دأ ال �ح �ف��ل ب��ال�ن�ش�ي��د ال��وط�ن��ي
ث��م ت�ل�اوة آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم
بعد ذلك ألقى وزير التربية ووزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
ك�ل�م��ة ق ��ال ف�ي�ه��ا إن ��ه ل �ش��رف كبير
أن يحظى ه��ذا االحتفال السنوي
الذي تقيمه وزارة التربية لتكريم
املتميزين من املعلمني واملعلمات
بمناسبة االحتفال باليوم العاملي
للمعلم بالرعاية السامية لحضرة
صاحب السمو أمير البالد املفدى
الشيخ صباح األح�م��د وبحضور
س�م��و ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ول��ي
ال� �ع� �ه ��د وه � � ��و م � ��ا ي � �ب� ��رز امل� �ك ��ان ��ة
ال� �خ ��اص ��ة وامل� �م� �ي ��زة ل �ل �م �ع �ل��م ف��ي
وطننا الحبيب.
ك� �م ��ا ن �ع �ت �ب��ر ذل� � ��ك أرق� � � ��ى وس � ��ام
وأع�ظ��م تقدير تحصل عليه الهيئة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ج � ��زاء ج �ه��ده��م ال�ط�ي��ب
واج �ت �ه��اده��م امل �ت��واص��ل وع�ط��ائ�ه��م
ال � � �ص� � ��ادق واح � �س� ��اس � �ه� ��م ال �ع �م �ي��ق
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي حملهم
إي��اه��ا وطنهم وه��م يتطلعون دوم��ا
إل ��ى أن ي �ك��ون��وا ح�س��ن ظ��ن وط�ن�ه��م

ولي العهد يهنئ املكرمني

بهم وموضع ثقة كل أبناء املجتمع
بقدرتهم على النهوض بأعباء هذه
االمانة والقيام بواجباتها على خير
ما يكون االداء والعمل والعطاء.
واضاف :في هذا اليوم نحتفل
ب��أص�ح��اب ال�ع�ط��اء ال��وف�ي��ر واالداء
املتميز م��ن معلمينا ومعلماتنا
ال ��ذي ��ن أث� � ��روا امل �س �ي��رة ال �ت��رب��وي��ة
وك �م��ا ن �ش �ي��د ب �ه��م ون �ش �ي��ر إل�ي�ه��م
ب��امل��زي��د م ��ن ال �ت �ق��دي��ر ل�ج�ه��وده��م
املوفقة ودورهم الجليل ونؤكد أن
منظومة التطوير ال�ت��ي نتبناها
ف� � ��ي وزارة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة س �ت �س �ه��م
ب �ش �ك��ل ف� �ع ��ال ف ��ي م �ن��ح امل�ع�ل�م�ين
م �ك��ان �ت �ه��م ال�ل�ائ� �ق ��ة ل� �ك ��ي ن��رت �ق��ي
ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ون �ح �ق��ق م ��ا ن��رت�ض�ي��ه
م � ��ن ت � �ق� ��دم ي � �ت ��واف ��ق م � ��ع ال �ع �ص��ر
وي �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات �ن��ا ب �م��ا ي�ع��ود
على أبنائنا االع��زاء وعلى وطننا
العزيز باملزيد من النفع والفائدة.
بعدها تم عرض اوبريت غنائي
بعنوان (العلم نور) ثم ألقيت كلمة
امل �ك��رم�ي�ن وج � ��اء ف �ي �ه��ا :ان امل�ع�ل��م
مربي األجيال موجه االمم صانع
ال �ف �ك��ر م �ن �م��ي امل ��واه ��ب م�ح�ت�ض��ن
الهوايات قائد العمل انه املجتهد
وال �س��اع��ي ل ��وص ��ول أب �ن��ائ �ن��ا إل��ى
غ ��اي ��ات� �ه ��م امل � �ن � �ش� ��ودة وت �ح �ق �ي��ق
أم �ن �ي��ات �ه��م واالرت� � �ق � ��اء ب�م�س�ت��وى
العلم والفهم واملسؤولية ويؤدي
ه��ذا ك�ل��ه متحليا ب��اإلي�ث��ار ونشر
املحبة والعدل واحترام االنسانية
ف �ه��و ق �ي��م م �ت �ح��رك��ة ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ن��ا
ف �ل��ه ن �ق��دم ون �ع �ب��ر ل ��ه ع ��ن ش�ك��رن��ا
وتقديرنا واحترامنا على ك��ل ما
يبذله ويقوم به من عمل وواج��ب
ي �ع �ج��ز ع �ن��ه ال �ك �ث �ي��ر ف �ل��ك ال �ش �ك��ر

وال�ت�ق��دي��ر معلمي ب�ك��ل م��ا تعنيه
ال �ك �ل �م��ة م ��ن م� �ع ��ان وح �ف �ظ��ك ال �ل��ه
وجزاك الله خير الجزاء.
ث � ��م ت � ��م ع � � ��رض ف� �ي� �ل ��م ب� �ع� �ن ��وان
(ل �ل��وط��ن ع �ط��اء) ث��م أغ�ن�ي��ة (ك��وي��ت
ال �ع �ط��اء) ث��م ف�ي�ل��م ق�ص�ي��ر ب�ع�ن��وان
(كلنا للكويت) بعدها تفضل سمو
ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
بتكريم املحتفى بهم م��ن املعلمني
واملعلمات وامل ��دارس املتميزة كما
تم التقاط صور جماعية مع سموه
ب �ع��ده��ا ت ��م ت �ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
لسموه بهذه املناسبة.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أك� ��د د .ب��در

هدية تذكارية لسمو ولي العهد

العيسى أن حفل تكريم املعلمني
يعكس اهتمام القيادة السياسية
ب��امل �ع �ل��م وت � �ق ��دي ��را ل� �ج� �ه ��وده ف��ي
خ� � ��دم� � ��ة ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة
واملجتمع الكويتي.
وق � � � � ��ال ف � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح ل� �ك ��ون ��ا
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ح� �ف ��ل ال� �ت� �ك ��ري ��م إن
امل � �ع � �ل� ��م ي� �ح� �م ��ل رس � ��ال � ��ة س��ام �ي��ة
م ��ن ش��أن �ه��ا خ �ل��ق اج� �ي ��ال واع �ي��ة
ت�س�ت�ط�ي��ع م��واك �ب��ة ع �ص��ر ال�ع�ل��وم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وه� ��ي م�ت�س�ل�ح��ة
بالعلم وامل�ع��رف��ة ف�ض�لا ع��ن دوره
الكبير في إحداث التغيير املنشود
عبر االرت �ق��اء بالعملية التربوية

ومن ثم تطور املجتمع ككل.
وأضاف أن ازدياد عدد املعلمني
امل �ك ��رم�ي�ن ب �ش �ك��ل س� �ن ��وي ي�ع�ك��س
نجاح العملية التربوية في البالد
واملجهود املبذولة من كوادر وزارة
التربية من أجل االرتقاء بها.
وش�ه��د ال�ح�ف��ل ح� ��وارات م��ا بني
سمو ولي العهد واملكرمني اذ اشاد
س�م��وه ب��امل�ج�ه��ودات ال�ت��ي يبذلها
امل �ع �ل��م م��وج �ه��ا اي ��اه ��م ب� �ض ��رورة
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ه� ��ذا ال �ت �م �ي��ز بما
يسهم في رفع اسم الكويت عاليا
وتخريج أجيال متميزة تسهم في
تحقيق التنمية.

م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال وك� �ي ��ل وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ب��اإلن��اب��ة وامل �ش��رف ال�ع��ام
ع �ل��ى ال �ح �ف��ل ف�ي�ص��ل امل�ق�ص�ي��د إن
الرعاية األميرية السامية للحفل
تؤكد اهتمام سمو األمير وسمو
ول ��ي ال�ع�ه��د ب��ال�ج��ان��ب التعليمي
واالرت� �ق ��اء ب�م�س�ت��وى ال�ت�ع�ل�ي��م في
البالد.
وأض� � ��اف امل �ق �ص �ي��د إن� ��ه ل�ش��رف
ع �ظ �ي��م ل�ل��أس� ��رة ال� �ت ��رب ��وي ��ة ك�ك��ل
ح �ض ��ور س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ح�ف��ل
ت �ك��ري��م أب �ن��ائ��ه وب �ن��ات��ه امل�ع�ل�م�ين
امل�ت�م�ي��زي��ن خ�ل�ال ال �ع��ام ال��دراس��ي
 2015 - 2014الف �ت��ا إل� ��ى أن ه��ذا
االهتمام يعطي الحافز للمعلمني
واملعلمات لبذل املزيد من العطاء
بما يسهم ف��ي االرت �ق��اء بالجانب
التعليمي.
من جهتها قالت وكيل ال��وزارة
امل �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام
ف��اط�م��ة ال �ك �ن��دري إن ه��ذا التكريم
ب �م �ن��زل��ة ال ��وس ��ام ع �ل��ى ج �ب�ي�ن ك��ل
م��ن ت��م ت�ك��ري�م�ه��م وي �ش �ك��ل ح��اف��زا
كبيرا للتنافس الشريف في مجال
االب��داع بني املعلمني بما ينعكس
اي�ج��اب��ا ع�ل��ى العملية التعليمية
في البالد.
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الغانم يستقبل وزير الزراعة المكسيكي
والسفير الكويتي لدى العراق
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه امس وزير
الزراعة املكسيكي خوسيه ادواردو
ك��ال �س��ادا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارتهم البالد.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء س �ف �ي��ر امل�ك�س�ي��ك
ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت م�ي�غ�ي��ل ان�غ�ي��ل
اسيدرو.
كما اسـتقبل الغانم ام��س سفير
دولة الكويت لدى جمهورية العراق
غسان الزواوي.

رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم مستقبال السفير غسان الزواوي

 ..ومستقبال وزير الزراعة املكسيكي

وفود األمانات العامة للبرلمانات الخليجية غادرت البالد
غ � � � � � � � ��ادرت ال� � � � �ب � �ل� ��اد ال � � ��وف � � ��ود
امل �ش��ارك��ة ف��ي االج �ت �م��اع التاسع
ع�ش��ر ل�لأم �ن��اء ال �ع��ام�ين ملجالس
ال� � �ش � ��ورى وال � � �ن� � ��واب وال ��وط� �ن ��ي
واألم � ��ة ب � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
لدول الخليج العربية وذلك عقب
اخ �ت �ت��ام اج �ت �م��اع �ه��م ال � ��ذي ع�ق��د
خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين وأق�ي��م
تحت رعاية رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
وش� ��ارك ف��ي االج �ت �م��اع األم�ي�ن
العام ملجلس الشورى في سلطنة
ع�م��ان علي ب��ن ن��اص��ر املحروقي

واألم�ي��ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ش��ورى
ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
د .م�ح�م��د ب��ن ع�ب��دال�ل��ه آل ع�م��رو
واألمني العام ملجلس النواب في
مملكة ال�ب�ح��ري��ن ع�ب��دال�ل��ه خلف
ال��دوس��ري واألم�ين العام ملجلس
ال �ش��ورى ف��ي دول ��ة ق�ط��ر ف�ه��د بن
م �ب��ارك ال�خ�ي��اري��ن واألم�ي�ن العام
للمجلس الوطني االت�ح��ادي في
دول��ة اإلم� ��ارات العربية املتحدة
م�ح�م��د س��ال��م امل ��زروع ��ي واألم�ي�ن
العام لالتحاد البرملاني العربي
فايز علي الشوابكة واألمني العام

امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة
مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية السفير حمد ب��ن راش��د
املري.
وك� ��ان ف��ي وداع ال ��وف ��ود على
أرض املطار األمني العام ملجلس
األمة عالم الكندري.

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري مودعا وفود األمانات العامة للبرملانات الخليجية
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المبالغ المصروفة على بعض عقود الشركة تجاوزت قيمتها وأوامرها التغييرية

الميزانيات :جار العمل على إغالق مصنع
األسمدة التابع للكيماويات البترولية
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان عبد
الصمد إن اللجنة اجتمعت ملناقشة
ميزانية شركة صناعة الكيماويات
البترولية للسنة املالية 2017/2016
وتبني لها ما يلي :
أوال :مالحظات ديوان املحاسبة
ل ��وح ��ظ أن غ��ال �ب �ي��ة امل�ل�اح �ظ ��ات
امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ة م�ت�م�ح��ورة
ح ��ول ع ��دم ت �ح��دي��د ن �ط��اق األع �م��ال
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ال� �ش ��رك ��ات امل �ت �ع��اق��د
م�ع�ه��ا ب��دق��ة ح�ت��ى أص�ب�ح��ت امل�ب��ال��غ
امل � �ص � ��روف � ��ة ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال� �ع� �ق ��ود
ت� �ت� �خ� �ط ��ى ق� �ي� �م ��ة ال � �ع � �ق� ��د األص � �ل� ��ي
واألوام� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة م �ع��ا وم�ن�ه��ا
على سبيل امل�ث��ال أن جملة املبالغ
املصروفة على أحد العقود املتعلقة
ب � ��أع� � �م � ��ال ال � �ش � �ح� ��ن وال� �ت� �خ� �ل� �ي ��ص
الجمركي والنقل قد وصلت إلى ما
يقارب  1,800,000دينار في حني أن
قيمة العقد األصلي تقدر نحو 100
ألف دينار وقيمة األوامر التغييرية

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

عليه بنحو  650ألف دينار وقد أفاد
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة أن ه��ذه املالحظة
قد تم تحويلها إلى إدارة املخالفات
وب��ال �ت��ال��ي ل�ل�م�ح��اك�م��ات ال�ت��أدي�ب�ي��ة
للنظر فيها.
ك� � �م � ��ا ل� � ��وح� � ��ظ ك � � �ث� � ��رة األوام � � � � � ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ع �ل ��ى ال� �ع� �ق ��ود ب�ن�س��ب
ت �ت��راوح م��ا ب�ين  40%إل��ى  68%من

ق�ي�م��ة ت�ل��ك ال �ع �ق��ود إض��اف��ة إلص ��دار
ب�ع��ض ه��ذه األوام� ��ر التغييرية من
دون الحصول على املوافقات الالزمة
من لجنة املناقصات الداخلية مما
يستدعي اتخاذ خطوات ج��ادة من
ق �ب��ل م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
على مستوى القطاع النفطي ككل
لتحجيم ظاهرة األوام��ر التغييرية

بسبب عدم كفاية الدراسات الالزمة
على العقود قبل إبرامها.
ثانيا  :إعادة هيكلة الشركة
وب� �ي� �ن ��ت ال � �ش ��رك ��ة أن � �ه� ��ا ب �ص��دد
إغ� �ل� ��اق م� �ص� �ن ��ع األس � � �م � ��دة ب �س �ب��ب
خسائره التشغيلية وأن��ه ال جدوى
اقتصادية منه مستقبال وتوجها
ملجاالت استثمارية أكثر ربحية في

قطاع البتروكيماويات.
ورغ ��م ت��وق��ع ال�ش��رك��ة بتحقيقها
ص� ��اف� ��ي رب � � ��ح ف � ��ي ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
ال �ج��دي��دة ب �م��ا ي �ق ��ارب  116م�ل�ي��ون
دينار إال أن هذه األرباح متأتية من
أن �ش �ط��ة ن��ات �ج��ة م��ن أرب � ��اح ش��رك��ات
زميلة وتابعة تستثمر فيها الشركة
خاصة أن النشاط الرئيسي للشركة
ي �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ص �ن��اع �ي��ا ول �ي��س
استثماريا.
وس � � �ب� � ��ق أن أوص� � � � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ب �ض ��رورة إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي هيكلة
الشركة بما يساهم في رفع مستوى
ال � �ن � �ش� ��اط ال �ت �ش �غ �ي �ل ��ي األس� ��اس� ��ي
ل�ل�ش��رك��ة ل �ي �ك��ون م �ص��درا للربحية
ع�ب��ر دخ��ول �ه��ا ك�ش��ري��ك ح�ق�ي�ق��ي في
األن �ش �ط��ة ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ة ول�ي��س
ع� �ب ��ر ت �م �ل ��ك األس � � �ه � ��م م� �م ��ا ي �ع��ود
ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة ف��ي ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
إيراداتها التشغيلية الصناعية.
ثالثا :شؤون التوظف
كما أك��دت اللجنة ض��رورة ضبط

�وظ ��ف وف � ��ق ال� � �ق � ��رارات
ش � � ��ؤون ال � �ت � ّ
امل �ن �ظ �م��ة ل � �ه ��ا خ ��اص ��ة أن دي� � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ق� ��د أورد ال � �ع ��دي ��د م��ن
امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ع��دم ال �ت��زام
ال � �ش� ��رك� ��ة ب � � �ق� � ��رار رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
إدارة م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول الكويتية
بتخصيص س �ي��ارة ك�م�ي��زة عينية
للقياديني واملوظفني ممن هم على
الدرجة ( )16وما فوق إال أن الشركة
ق��ام��ت ب�ت�خ�ص�ي��ص س� �ي ��ارات ل �ـ �ـ 67
موظفا على الدرجة (.)15
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ض � � � � � ��رورة ض �ب��ط
مكافآت العمل اإلضافي للموظفني
وف��ق الحاجة الفعلية للعمل حيث
ت � �ج� ��اوزت ق �ي �م��ة ال �ع �م��ل اإلض ��اف ��ي
لبعض املوظفني رواتبهم اإلجمالية
بنسب وصلت إلى .% 352

الموارد البشرية :تعيين القيادي
 ٣سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

وزارة الداخلية ترفض التعديالت
على قانون العدد الذي يجوز تجنيسه

جانب من اجتماع لجنة املوارد البشرية أمس

جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس

أوص � � � ��ت ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي ��ة امل � � � ��وارد
ال�ب�ش��ري��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��امل��واف�ق��ة على
عدد من االقتراحات بقوانني تتعلق
بتعديل القانون رقم  15لسنة 1979
بشأن التعيني في الوظائف القيادية
ب ��ال ��دول ��ة وس �ت��رف��ع ت �ق��ري��را ب�ش��أن��ه
مل �ج �ل��س االم � ��ة ل� �ي ��درج ع �ل��ى ج ��دول
األعمال .وقال رئيس اللجنة النائب
د .خليل ابل في تصريح للصحافيني
ع �ق��ب ان �ت �ه��اء االج �ت �م��اع ان ال�ل�ج�ن��ة
ن��اق �ش��ت االق � �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف��ي

ش ��أن ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة  1979بشأن تعيني القياديني
ب� �ح� �ض ��ور وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
عبدالله املبارك الصباح.
و اض ��اف اب��ل أن ال�ح�ك��وم��ة أب��دت
خالل االجتماع رفضها لالقتراحات
املتعلقة بتعيني القياديني موضحا
ب � � ��أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ص� ��وت� ��ت ب ��اإلج� �م ��اع
ع �ل��ى االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين امل�ق��دم��ة
على ق��ان��ون تعيني ال�ق�ي��ادي�ين ألنها

ت�س��اه��م ف��ي وض��ع معايير واض�ح��ة
وم��وض��وع �ي��ة ف ��ي اخ �ت �ي��ار وت�ق�ي�ي��م
ال� � �ق� � �ي � ��ادي �ي��ن .وب � �ي ��ن أن م � ��ن أب � ��رز
التعديالت على القانون هو أن مدة
ت �ع �ي�ين ال� �ق� �ي ��ادي  3س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة
للتجديد مل��دة مماثلة بعد التقييم
وليس بشكل تلقائي مشيرا إل��ى ان
ال �ق��ان��ون إذا أق��ر ف�ك��ل ق �ي��ادي مضى
على شغله هذا املنصب  12سنة وما
فوق يتم أحالته إلى التقاعد بشكل
فوري خالل سنة.

ناقشت لجنة ش��ؤون الداخلية
وال��دف��اع ام��س ال�ت�ع��دي�لات املقدمة
ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج��وز
للحكومة منحه الجنسية الكويتية
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي .وق��ال م�ق��رر اللجنة
النائب ماجد موسى في تصريح
صحافي عقب انتهاء االجتماع ان
اللجنة ناقشت قانون العدد الذي
ي�ج��وز منحه الجنسية الكويتية
بحضور الوكيل املساعد لشؤون
ال �ج �ن �س �ي ��ة وال � �ج� ��وازات ال � �ش � �ي� ��خ

م��ازن الجراح ورفضت التعديالت
النيابية املقدمة عليه.
واوض � � � ��ح ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة رف �ض��ت
مقترحا بقصر التعديل على غير
م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ح �ت ��ى ت�ف�ت��ح
امل �ج��ال ل�ت�ج�ن�ي��س مستحقني من
االخوة البدون وغيرهم.
واش� ��ار إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة سترفع
ت �ق��ري��ره��ا ك �م��ا ج � ��اء ف ��ي امل ��داول ��ة
االول � ��ى ال ��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ل �ي��درج
على جدول األعمال  .

وك � ��ان م �ج �ل��س االم � ��ة ق ��د واف ��ق
ب � ��امل � ��داول � ��ة االول� � � � ��ى ف � ��ي ج �ل �س �ت��ه
امل ��اض� �ي ��ة امل �ن �ع �ق��دة ف ��ي  11م��اي��و
امل � � ��اض � � ��ي ع � �ل � ��ى ق � � ��ان � � ��ون ي �ج �ي��ز
للحكومة منح الجنسية الكويتية
ل�ع��دد  4آالف شخص خ�لال العام
.2016
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أكد أن الوضع االقتصادي للبالد قوي ومتين

نواب لـ «الدستور» :دور المجلس كبير
في تثبيت التصنيف االئتماني للكويت
ف �ي �م��ا أك ��د ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب أن
ال � ��وض � ��ع االق� � �ت� � �ص � ��ادي ل �ل �ك��وي��ت
ق ��وي وم �ت�ين م��ن خ�ل�ال االي � ��رادات
النفطية واالستثمارات الخارجية
والقوة الشرائية للدينار وصالبة
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ش� ��ددوا ع�ل��ى ان
دور مجلس االمة كبير في تثبيت
التصنيف االئتماني للكويت.
وق � � � � � � � ��ال ام � � �ي� � ��ن س� � � � ��ر م� �ج� �ل ��س
االم � ��ة ال �ن��ائ��ب م .ع � ��ادل ال �خ��راف��ي
ان االج� � � � � � � ��راءات ال � �ت � ��ي ات� �خ ��ذه ��ا
املجلس ف��ي ق��ان��ون دع��م الكهرباء
واالج � � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي س �ت �ت �خ��ذه��ا
الحكومة في الوثيقة االقتصادية
اع�ط��ت قيمة للوضع االق�ت�ص��ادي
ال�ك��وي�ت��ي م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه رغ ��م ان
التعديالت على شرائح الكهرباء
وامل � ��اء ق� ��رار ص �ع��ب اال ان ��ه يصب
في صالح االقتصاد بصورة غير
م �ب��اش��رة ل �ك��ن ع �ن��دي ش �ك��وك��ا في
قدرته على التنفيذ.

م .عادل الخرافي

صالح عاشور

احمد القضيبي

وتابع :ومازلنا نريد اصالحات
وخاصة في القطاعات الحكومية
ح � �ت ��ى ي � �ت ��م ت� �ث� �ب� �ي ��ت ال �ت �ص �ن �ي��ف
االئ� �ت� �م ��ان ��ي ل �ل �ك��وي��ت م �ث �ل �م��ا ه��و
مستقر وق��وي وملجلس االم��ة دور
كبير في ذلك.
وم��ن جهته ق��ال النائب فيصل

الشايع ان ق��رار تثبيت التصنيف
االئتماني للكويت مستحق ونحن
ن �ع �م��ل ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س وال �ح �ك��وم��ة
ع�ل��ى اص�ل�اح االق�ت�ص��اد م��ن خ�لال
الوثيقة االقتصادية.
وبدوره اوضح النائب د.يوسف
الزلزلة ان وك��ال��ة م��ودي��ز ل��م تثبت

ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي م��ع ال�ن�ظ��رة
السلبية له بمعنى ان الكويت اذا
لم تقم باجراءات واضحة تحسن
من وضعها االقتصادي وبقرارات
حاسمة ستتخذ اج� ��راءات اخ��رى
م�ن�ه��ا خ �ف��ض ال��وض��ع االئ�ت�م��ان��ي
للكويت وت��اب��ع :اك ��دت ع�ل��ى وزي��ر

املالية انه يجب اإلسراع في اتخاذ
االج � � ��راءات امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
التي ال تؤثر على املواطن البسيط
وانما هي قرارات عامة في الدولة
وم ��ن امل �ف �ت��رض ان ت �ب ��ادر ال��دول��ة
ب ��ذل ��ك وش � � ��دد ع� �ل ��ى ان ال �ق �ض �ي��ة
ليست مرتبطة بأسعار بنزين او
كهرباء وانما اج��راءات اقتصادية
يجب ان تقوم بها الحكومة وهي
متعددة وكثيرة جدا.
وف � � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه وص ��ف
ال �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي وض��ع
ال �ك��وي��ت خ �ل�ال امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
ال �س��اب �ق��ة وال �ح��ال �ي��ة ب��أن��ه م�م�ت��از
ج��دا وال يوجد اي داع ملؤسسات
ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ع��امل �ي��ة ان ت�خ�ف��ض
تصنيفها وس�ي�ك��ون ه�ن��اك اع��ادة
وم� ��راج � �ع� ��ة ل �ت �ص �ن �ي��ف ال� �ك ��وي ��ت
م� ��اب �ي�ن س� �ن ��ة ال� � ��ى س� �ن ��ة ون �ص��ف
ال �س �ن��ة ل �ل�اط �ل�اع ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة
امل �ق �ب �ل��ة واالج � � � � ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة

ل�ل�إص�ل�اح االق� �ت� �ص ��ادي واض � ��اف:
وعلى ضوئها يتم مراقبة كيفية
م�ع��ال�ج��ة ال�ح�ك��وم��ة للعجز وه��ذه
نقطة التحدي.
ام� � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
فقال :اعتقد ان وكالة موديز كذبة
ك �ب �ي��رة ق �ب��ل ك �ن��ا ن �س �م��ع ب��ال�ع�ج��ز
االك� � �ت � ��واري ان �ت �ه �ي �ن��ا م �ن��ه واآلن
ال � � � ��دور ع� �ل ��ى م � ��ودي � ��ز م � ��ؤك � ��دا ان
االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي م �ت�ين س ��واء
م��ن خ�ل�ال االي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة او
االس�ت�ث�م��ارات ال�خ��ارج�ي��ة او ق��وى
القطاع الخاص وال�ق��وة الشرائية
للدينار مستطردا اننا ال نحتاج
ال��ى وك��ال��ة م��ودي��ز او غيرها التي
ت� �ه ��دف ب��ال �ن �ه��اي��ة ال � ��ى ش � ��يء ف��ي
نفس يعقوب.

الوزير استثنى شركة وأنزلها بالباراشوت من دون أن يفتح الباب لبقية المستثمرين

القضيبي :إجراءات حل أزمة «ارحية» تنفيعية
وبعيدة عن المصلحة العامة
قال النائب احمد القضيبي انه
ت �ق��دم ب �س��ؤال إل ��ى وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب� �خ� �ص ��وص ت��وط�ين
مصنعني ف��ي منطقة ارح�ي��ة لحل
م�ش�ك�ل��ة اإلط � � ��ارات األزل� �ي ��ة ضمن
ج� �ه ��ود ال � � � ��وزارة ب� �ش ��أن ح ��ل ه��ذه
املشكلة البيئية وتنظيف املوقع
وت� �س� �ل� �ي� �م ��ه م� ��ؤس � �س� ��ة ال� ��رع� ��اي� ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة الن � �ج� ��از م �ش��روع��ات �ه��ا
السكنية.
وأض��اف القضيبي في تصريح
صحافي :ل�لأس��ف ال��وزي��ر استغل
م �ش��روع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية وات�خ��ذ اج ��راءات معينة
ليستفيد بعض األشخاص بعيدا
ع� ��ن امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وت �ق��دم��ت
بأسئلة ع��ن األس��اس ال��ذي ت��م من
خالله توطني هذه الشركات وهل
ت��م االل �ت��زام ب��امل�ع��اي�ي��ر امل �ق��ررة من
مجلس إدارة الهيئة لتخصيص
ه��ذه امل �ش��اري��ع وه��ل ت��م اس�ت��دع��اء

ج �م �ي��ع ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ت� ��ي ت�م�ت�ل��ك
ت ��راخ� �ي ��ص ف� ��ي م� ��وض� ��وع إع � ��ادة
ت� ��دوي� ��ر اإلط � � � � ��ارات وه� � ��ل أوق� �ف ��ت
ال �ه �ي �ئ��ة ط �ل �ب��ات م �س �ت �ث �م��ري��ن ف��ي
هذا املشروع وهل تمت إعادة فتح
االستقبال مرة أخرى؟
وت� ��اب� ��ع :ق ��دم ��ت ه� ��ذه األس �ئ �ل��ة
بعد التخبط الذي تم في موضوع
توطني مصنعني في منطقة ارحية
الفتا إلى أن أحد املصانع التي تم
توطينها لديه رخصة من الهيئة
م �ن��ذ ع � ��ام  2001وال � ��وزي � ��ر وض��ع
اشتراطات معينة من وجهة نظره
وق�ب�ل��ت ال �ش��رك��ة ب�ت�س�ل��م امل �ش��روع
وتعهدت بإنهاء مشكلة اإلط��ارات
خ �ل�ال  6أش �ه��ر ف �ق��ط وك �م��ا نعلم
فإننا نتحدث عما ي��زي��د على 14
مليون إطار وبالتالي من الصعب
أن تنجز العمل خالل هذه الفترة.
وزاد :وك � ��ان ط �ل��ب ال ��وزي ��ر هو
ال �ت �ع �ه��د ب��إن �ج��از ال �ع �م��ل ف ��ي ه��ذه

ال �ف �ت��رة امل� �ح ��ددة خ �ل�ال اج�ت�م��اع��ه
م ��ع ال �ش��رك��ات ال � �ـ  9ال �ت��ي ت�ق��دم��ت
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى امل � �ش� ��روع ول �ك��ن
ج �م �ي��ع ال � �ش� ��رك� ��ات رف� �ض ��ت امل� ��دة
ألنها غير كافية باستثناء شركة
واح ��دة قبلت ش��رط امل ��دة ث��م بعد
ذل � ��ك ت� �ق ��دم ��ت ش� ��رك� ��ات خ��ارج �ي��ة
ب �ط �ل��ب ت ��راخ �ي ��ص ج ��دي ��دة ول �ك��ن
الهيئة قالت إنها اكتفت بوجود
 12ترخيصا.
وتابع ق ��ائ �ل�ا :ول� �ك ��ن ل�لأس��ف
ال� ��وزي� ��ر اس �ت �ث �ن��ى ش ��رك ��ة واح � ��دة
وأن� � � ��زل � � � �ه� � � ��ا «ب� � � ��ال � � � �ب� � � ��اراش� � � ��وت»
وح �ص �ل��ت ع �ل��ى امل ��واف �ق ��ات ك��ام�ل��ة
ب��ال�ت�خ�ص�ي��ص م��ن دون أن يفتح
الباب لبقية املستثمرين وكان من
األج� ��دى أن ت �ك��ون ه �ن��اك شفافية
أكبر من خ�لال نشر إع�لان رسمي
ف��ي الصحف يطلب م��ن الشركات
ال��راغ�ب��ة بالتقدم بطلب الحصول
ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص ل�لاس �ت �ث �م��ار وف��ق

االش � � �ت� � ��راط� � ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة ول �ك ��ن
لألسف ه��ذا األم��ر لم يتم واكتفى
ال ��وزي ��ر ب��اس�ت�ث�ن��اء ش��رك��ة واح ��دة
فقط.
وأضاف :كما أن الوزير تراجع
عن شرط مدة الـ  6أشهر بالنسبة
للشركة الجديدة وبالتالي هضم
حق الشركات األخرى التي رفضت
املشروع بسبب شرط املدة وكذلك
اس�ت�ث�ن��ى ال��وزي��ر ش��رط��ا أس��اس�ي��ا
كانت هيئة الصناعة قد وضعته
في العقد وهو تقديم كفالة بنكية
تبلغ  %15م��ن القيمة اإلجمالية
للمشروع لضمان جدية الشركات
إال أن ال� ��وزي� ��ر اس �ت �ث �ن��ى ال �ش��رط
واك �ت �ف��ى ب�ت�ع�ه��د ال �ش��رك��ة بتقديم
 100أل � ��ف دي� �ن ��ار ك �ض �م��ان م��ال��ي
ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون ب �م �ن��زل��ة ال� �غ ��رام ��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة إذا ل� � ��م ت� � ��ف ال � �ش� ��رك� ��ات
بتعهداتها ب��إن�ج��از ال�ع�م��ل خ�لال
 6أش� � �ه � ��ر م� � ��ع م � �ن� ��ح ال� �ش ��رك� �ت�ي�ن

األراض��ي التي خصصت لهما في
موقع العمل وه��ذا يخالف جميع
املعايير واالشتراطات.
وتساءل القضيبي :ه��ل يريد
ال��وزي��ر معالجة املشكلة فعليا أم
يريد تنفيع أط��راف معينة أم هي
ت��رض�ي��ات س�ي��اس�ي��ة وإي �ف��اء لدين
س ��اب ��ق ب �س �ب��ب م� ��واق� ��ف م �ع �ي �ن��ة؟
الفتا إلى أن الفريق الذي يعمل مع
الوزير لديه مالحظات على طريقة
العمل ولألسف الحكومة ال تسير
ف ��ي ط ��ري ��ق اإلص �ل ��اح ال �ف �ع �ل��ي ب��ل
ف��ي ط��ري��ق ال�ت��رض�ي��ات وامل�ص��ال��ح
الخاصة وبالتالي ف��إن الحكومة
غير ج��ادة في قضية اإلصالحات
التي نتحدث عنها وه��ذا يبني أن
الحكومة في واد والوزراء في واد
آخر.
وتابع :وخ�لال األسبوع املقبل
س��وف تتضح األم��ور بشكل أكبر
وس��وف نثبت أن اللجنة املشكلة

ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة
اختلفت مع قرارات الوزير وسوف
ي �ت �ض��ح أن ال� �ت ��وج ��ه ه� ��و خ��دم��ة
اجندات خاصة.
وح � � � ��ول م � ��ا إذا ك � ��ان � ��ت ه� �ن ��اك
مساءلة سياسية في هذا املوضوع
قال القضيبي :بالنسبة للمساءلة
السياسية فإن املساءالت التي تمت
ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة كشفت ع��ن أن
امل�ج�ل��س غ�ي��ر ق ��ادر ع�ل��ى املحاسبة
السياسية وأن التوجه العام ليس
ل�لإص�لاح بقدر م��ا ه��و توجه نحو
ترضيات وتكسب مصالح خاصة.
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الزلزلة لـ «الدستور» :وثيقة اإلصالح
تخدم الوضع االقتصادي للبالد
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
النائب د .يوسف ال��زل��زل��ة ان الوثيقة
االقتصادية ليست قانونا ب��ل مجرد
م �ج �م��وع��ة م ��ن االف � �ك ��ار واآلراء ال �ت��ي
تبنتها الحكومة من واقع ما ناقشته
مع البنك ال��دول��ي واملؤسسات املالية
املختلفة وما آلت اليه اسعار النفط.
واوضح الزلزلة في تصريح خاص
ل�ـ «ال��دس�ت��ور» ان ه��ذه اآلراء واالف�ك��ار
ترغب الحكومة في طرحها كبرنامج
تنفيذي وارت��أت ان تعرض ه��ذا األمر
ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ك��ي ي �ن��اق��ش ه��ذه
االف� �ك ��ار واآلراء وي �ع �ط��ي م�لاح�ظ��ات��ه

حولها العضاء الحكومة .وبني الزلزلة
ان ��ه ب �ع��دم��ا س�ج�ل��ت ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات
احال املجلس هذه الوثيقة إلى اللجنة
امل��ال �ي��ة الع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر وت��رت �ي��ب آراء
وم�لاح�ظ��ات ال�ن��واب وم��ن ث��م اعادتها
ل�ل�ح�ك��وم��ة م ��رة اخ � ��رى .واك� ��د ال��زل��زل��ة
ان ال��وث�ي�ق��ة ال ت�ح�ت��اج ال��ى ت�ش��ري��ع او
تصويت عليها من قبل نواب البرملان
وه ��ي ل�ي�س��ت ب �ق��ان��ون ان �م��ا مجموعة
افكار لسد العجز في امليزانية العامة
للدولة واصالح الوضع االقتصادي.
واش� � ��ار ال ��زل ��زل ��ة ال� ��ى ان� ��ه ك� ��ان م��ن
املفترض مناقشة الوثيقة االقتصادية

ف ��ي ال�ج�ل�س��ة ال �س��اب �ق��ة ول �ك��ن لتغيب
بعض اعضاء الحكومة وزياراتهم مع
رئيس الوزراء بشرق آسيا تم تأجيلها
الى الجلسة املقبلة .واضاف الزلزلة ان
هناك مجموعة كبيرة من التشريعات
والقوانني التي تسير في فلك الوثيقة
وب�ع�ك��س م��ا ي�ف�ه�م�ه��ا ال�ب�ع��ض ب��أن�ه��ا
ض��د ال �ب �ل��د او ت��وزي��ع ل �ل �ث��روات ان�م��ا
ه��ي م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي
ستخدم ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي
وال �ت �ج��اري ل�ل��دول��ة ب�م��ا ف�ي��ه مصلحة
للجميع دون استثناء.

د .يوسف الزلزلة

الحويلة إلعادة رصف الطرق
في األحمدي ومبارك الكبير
طالب النائب د .محمد الحويلة
ب�ص�ي��ان��ة ورص ��ف ال �ط��رق ال��داخ�ل�ي��ة
وال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق محافظتي
األح �م��دي وم �ب��ارك الكبير وتشكيل
فريق لعمل مسح للطرق لصيانتها
وفق معايير جودة عاملية عالية
وقال في اقتراح برغبة قدمه بهذا
الصدد :إن بعض شوارع محافظتي
األح�م��دي وم�ب��ارك الكبير أصابتها
ال �ش �ي �خ��وخ��ة وت �ح �ت��اج إل� ��ى ت��رم�ي��م
وسفلتة وذل ��ك م��ع وزي� ��ادة الكثافة
السكانية وما يترافق معه من زيادة
ف��ي ح�ج��م ال�ح��رك��ة امل��روري��ة ت�ت��زاي��د
الحاجة إل��ى تطوير الطرق السيما
أن مياه األم�ط��ار كشفت عن تراخي
بعض الجهات في مراقبة الشركات
ال�ت��ي أب��رم��ت معها ع�ق��ود الصيانة
وس �ف �ل �ت ��ة ال � � �ش� � ��وارع ه� � ��ذا ب �خ�ل�اف
م �ش �ك �ل��ة ت� �ط ��اي ��ر ال� �ح� �ص ��ى ك� �م ��ا أن
بعض ال�ش��وارع خالية م��ن مناهيل

املياه وأصبحت بال أغطية لتعرض
ح �ي��اة امل��واط �ن�ين ل�ل�خ�ط��ر م��ن خ�لال
السقوط بها والعديد من الحفريات
وم�خ�ل�ف��ات أع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة وط��رق
رملية.
كما أن الحوادث بدأت تزداد أكثر
من السابق نتيجة بعض الشوارع
امل �ت �ه��ال �ك��ة ع �ل��ى ال �خ �ط��وط ال�ف��رع�ي��ة
وال ��رئ � �ي � �س � �ي ��ة وذل � � � ��ك ب� �س� �ب ��ب ع ��دم
ال� �ت ��وازن ف��ي ال� �ش ��وارع خ��اص��ة عند
االش � ��ارات امل��روري��ة ح�ي��ث إن درج��ة
ال �ح��رارة وت�س��اق��ط االم �ط��ار ي��ؤث��ران
ع �ل��ى األرض � �ي ��ة امل �ت �ف��اوت��ة ال �ج ��ودة
كما أن ه�ن��اك ب��طءا ش��دي��دا م��ن قبل
ال ��وزارة وال�ش��رك��ات املتعاقدة معها
لعمل الصيانة مما جعل األمر يزيد
سوءا في مناطق محافظة األحمدي
ومبارك الكبير حيث إن أغلب الطرق
الداخلية تحتاج إلى صيانة واعادة
رصف ولوحات ارشادية.

د.محمد الحويلة

وج��اء في نص االق�ت��راح :إعادة
ص �ي��ان��ة ورص� ��ف ال �ط ��رق ال��داخ �ل �ي��ة
وال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق محافظتي
األح� � �م � ��دي وم� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي ��ر وف ��ق
معايير ج��ودة عاملية عالية ووضع
ل ��وح ��ات ارش � ��ادي � ��ة وإع� � � ��ادة ال �ن�ظ��ر

وجه النائب د .منصور الظفيري
سؤاال الى وزير الكهرباء واملاء احمد
ال �ج �س��ار ج� ��اء ف ��ي م �ق��دم �ت��ه :يعتبر
ق�ط��اع ش��ؤون املستهلكني ف��ي وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء م��ن أه ��م ال�ق�ط��اع��ات
ن �ظ��را ل�ت�خ�ص�ص��ه ودوره ف��ي تلقي
ش �ك��اوى امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ولكن
ظ � ��ل ال � �ق � �ط� ��اع ي� �ع ��ان ��ي ِم � � ��ن ت �س �ك�ين
الوظائف الشاغرة في مكاتب رؤساء

قطاع شؤون املستهلكني األمر الذي
دعانا إلى تقديم أسئلة برملانية إلى
وزي��ر الكهرباء وامل��اء تتعلق بقطاع
شؤون املستهلكني
وط� � ��ال� � ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ب � �ت� ��زوي� ��ده
ب��ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي امل �ع �ت �م��د م��ن
ديوان الخدمة لرؤساء مكاتب قطاع
ش��ؤون املستهلكني وت��زوي��ده بصور
من قرار تكليف كل من رؤساء شؤون
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الحمدان :يطالب بحلول عاجلة
إليقاف النشاط الرياضي
اع �ت �ب��ر النائب ح �م ��ود ال �ح �م��دان
ان إي�ق��اف ال��ري��اض��ة الكويتية دوليا
أم � ��ر ال ي �م �ك��ن ال �ق �ب ��ول ب ��ه وت�غ�ي�ي��ب
أبنائنا الرياضيني وفرقنا الرياضية
ع ��ن امل �ش��ارك��ة ف ��ي امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة
ه� ��و ان� �ت� �ه ��اك ل �س �ي ��ادت �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة
م� ��ا ي �س �ت��دع��ي ال� �ت� �ح ��رك ال � �ج� ��اد م��ن
الحكومة واملجلس لبحث تداعيات
ق � � ��رار «ال� �ف� �ي� �ف ��ا» وت �خ �ص �ي��ص وق ��ت
ف��ي الجلسات املقبلة إلي�ج��اد حلول
عاجلة تتوافق مع قوانيننا الداخلية
والتزاماتنا الخارجية.
واش � ��اد ال �ح �م��دان ب ��وزي ��ر االع�ل�ام
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود في جهوده املخلصة
وال � � ��دؤوب � � ��ة ف � ��ي رف� � ��ع اإلي � � �ق � ��اف ع��ن
الكويت انطالقا من احترام سيادتنا
ال��وط�ن�ي��ة وت�م�ك�ين ال��ري��اض��ة املحلية

حمود الحمدان

من العمل وفق أطر سليمة وصحية
تعالج كل اختالالت املرحلة السابقة
وإخفاقاتها.

الحريص يسأل عن تأخر إنشاء
مستوصفي الدسمة وسلوى
ف� ��ي وض� � ��ع ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ب�ه��ا
واتخاذ االجراءات الالزمة للبدأ في
صيانتها واستبدال بعض االشارات
التي تسبب ازدحام مروري بدورات
وج �س��ور معلقة وت��وس�ع��ة ع��دد من
الشوارع الرئيسية.
وت� �ش� �ك� �ي ��ل ف � ��ري � ��ق ل� �ع� �م ��ل م �س��ح
ل� �ل� �ط ��رق وآخ � � � ��ر ل� � ��دراس� � ��ة ه �ن��دس��ة
وإن�س�ي��اب�ي��ة ال �ط��رق ف��ي محافظتي
األح � �م � ��دي وم � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر مل�س��ح
شبكة الطرق وتحديد العيوب فيها
ومن ثم وضع برامج الصيانة على
أس��اس علمي ومنهجي ونموذجي
وتفعيل الصيانة األول�ي��ة من خالل
إصالح الشروخ إلطالة عمر الطبقة
السطحية ومراعاة تناسب تصميم
ط�ب�ق��ات ال��رص��ف م��ع األح �م��ال التي
ت� �ت� �ع ��رض ل� �ه ��ا ش �ب �ك ��ة ال � �ط � ��رق ف��ي
املحافظتني.

الظفيري :ما سبب تأخير تسكين
الوظائف الشاغرة في الكهرباء؟
املستهلكني وم��ا ال�س�ب��ب ف��ي تأخير
تسكني ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة ل��رؤس��اء
مكاتب قطاع شؤون املستهلكني؟
وما شروط الوزارة على املتقدمني
ل��وظ �ي �ف��ة رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب ف� ��ي ق �ط��اع
شؤون املستهلكني؟ وما املدة الزمنية
امل �ط �ل��وب��ة ل�ت�س�ك�ين ش ��واغ ��ر رؤس� ��اء
مكاتب مكاتب شؤون املستهلكني؟

برلمان

وج ��ه ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال�ح��ري��ص
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
العبيدي جاء فيه :نظرا لقيام وزارة
الصحة ومنذ سنوات بخطة تهدف
إلع� ��ادة ب �ن��اء وت �ج��دي��د مستوصف
ال��دس�م��ة ال�ص�ح��ي ون �ظ��را للتأخير
في انشاء مستوصف جديد يخدم
املنطقة.
لذا يرجى تزويدي باآلتي:
 م� ��ا االس � �ب � ��اب ال� �ت ��ي ادت ال ��ىال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي ان� �ش ��اء امل �س �ت��وص��ف
الصحي ف��ي منطقة ال��دس�م��ة؟ وكم
املدة املتوقعة لالنتهاء من انشائه؟
وه ��ل ق��ام��ت ال � ��وزارة ب�م�خ��اط�ب��ة اي
جهة م��ن جهات ال��دول��ة بخصوص
اع � � ��ادة ب �ن ��اء م �س �ت��وص��ف ال��دس �م��ة
ال� � �ص� � �ح � ��ي؟ اذا ك � ��ان � ��ت االج � ��اب � ��ة
ب � � ��االي � � �ج � � ��اب ف� � �ي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي
ب�ص��ورة م��ن جميع امل��راس�لات بهذا
الخصوص.
وفي سؤال ثان وجهه الحريص
للعبيدي بشأن منطقة سلوى قال
ف� �ي ��ه :ن� �ظ ��را ل �ق �ي��ام وزارة ال �ص �ح��ة
وم �ن��ذ س �ن��وات ب�خ�ط��ة ت �ه��دف ب�ن��اء
مستوصف ث��ان ف��ي منطقة سلوى
ون � �ظ� ��را الس � �ت � �م ��رار ال �ض �غ ��ط ع�ل��ى
املستوصف الحالي بسبب الكثافة

مبارك الحريص

السكانية العالية في منطقة سلوى
لذا يرجى تزويدي باآلتي:
 م� ��ا االس � �ب � ��اب ال� �ت ��ي ادت ال ��ىال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي ان� �ش ��اء امل �س �ت��وص��ف
الصحي الثاني في منطقة سلوى؟
وك � � ��م امل � � � ��دة امل � �ت� ��وق � �ع� ��ة ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء
م ��ن ان �ش ��ائ ��ه؟ وه� ��ل ق��ام��ت ال� � ��وزارة
بمخاطبة اي جهة من جهات الدولة
ب � �خ � �ص� ��وص ان � � �ش � ��اء م �س �ت��وص��ف
سلوى الصحي الجديد؟ اذا كانت
االجابة بااليجاب فيرجى تزويدي
ب�ص��ورة م��ن جميع امل��راس�لات بهذا
الخصوص.

تنويه وإعتذار

د .منصور الظفيري

ت�ع�ت��ذر ج��ري��دة ال��دس�ت��ور
م� � � � ��ن ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ال � � �س � ��اب � ��ق
ع�ب��دامل�ح�س��ن ي��وس��ف جمال
عن الخطأ الوارد في عددها
رق� ��م  848ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ

 17م��اي��و  2016ح �ي��ث ورد
ب� ��ال � �خ � �ط ��أ غ � �ي� ��ر امل� �ق� �ص ��ود
ك�ل�م��ة «ال ��راح ��ل» ف��ي تعليق
الصورة.

08

حوار

aldostoor

الخميس  12شعبان  19 . 1437مايو 2016

قال في حوار لـ«الدستور» إن أداء الحكومة ضعيف خاصة في الوزارات التي تمس حياة المواطن

الخميس :البديل االستراتيجي ظلم

كثرة التشريعات تؤدي إلى تخمة قانونية داخل البلد وتزيد من البيروقراطية
أكد النائب الخميس
وقوفه ضد الظلم
الوارد في مشروع
البديل االستراتيجي
الفتا إلى أن المجلس
سيقوم بتعديله وقال
الخميس في حوار مع
«الدستور» ان اداء
الحكومة ضعيف
خاصة في الوزارات التي
تمس حياة المواطن
في الصحة والتعليم
واالسكان وانها غير
قادرة على استيعاب
القوانين التي يقرها
المجلس وهذا سبب
عدم صدور لوائح عديد
من القوانين .وفيما
يلي نص الحوار:

• ما تقييمك للفترة التي قضيتها
في مجلس االمة؟
 ال�ف�ت��رة ال �ت��ي ت��واج��دت فيهاداخل مجلس األمة ممتازه فمنذ
دخولي للمجلس طرحت بعض
االقتراحات كما اني صوتت على
مجموعة من القوانني التي أرى
انها تتوافق مع تطلعات الشعب
ال�ك��وي�ت��ي واع�ت�ب��ر ه��ذه التجربة
جيدة احاول من خاللها ان اخدم
اب �ن��اء وط�ن��ي م��ن أي م�ك��ان اك��ون
فيه كما انني انسجمت انسجاما
تاما مع متطلبات العضويه وفي
ال�ق��ادم من االي��ام ستكون االم��ور
افضل وستكون االنجازات أكبر.
• كيف ترى اداء املجلس الحالي؟
 املجلس الحالي انجز الكثيرم ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن واع �ت �ق��د ان ك �ث��رة
ال �ت �ش��ري �ع��ات ت � ��ؤدي ال� ��ى ت�خ�م��ة
قانونية داخ��ل البلد وت��زي��د من
البيروقراطية كما ان لدينا بنية
قانونية ولكن تحتاج إلى ترميم
وت � �ع� ��دي� ��ل ب� �ع ��ض ال �ت �ش ��ري �ع ��ات
ال�س��اب�ق��ة ول�ك��ن امل�ج�ل��س الحالي
أن�ج��ز الكثير م��ن ال �ق��وان�ين التي
ت��زي��د ع�ل��ى  99ق��ان��ون��ا وه ��ذا من
وج�ه��ة ن�ظ��ري يحسب للمجلس
الحالي ولكن هناك قوانني سابقة
تحتاج إلى الكثير من التعديالت
ويجب االلتفات لها وهذا افضل
م ��ن ادراج ق ��وان�ي�ن ج ��دي ��دة على
ج ��داول اع �م��ال ج�ل�س��ات املجلس
امل �ق �ب �ل��ة ألن ه��دف �ن��ا ه ��و ال �ك �ي��ف
وليس الكم كما ان اغلب النواب
ي�س�ع��ون إلق ��رار ق��وان�ين وتعديل
ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ت �ل��ام � ��س ح� ��اج� ��ات
املواطن بشكل يومي.
• املجلس أنجز الكثير من القوانني

الخميس متحدثا في إحدى الجلسات

ول � �ك� ��ن ل� �ل ��آن ل � ��م ت � �ص� ��در ل ��وائ �ح �ه ��ا
التنفيذية فما تفسيرك؟
 االداء الحكومي بطيء مقابلان �ج��ازات امل�ج�ل��س وال يستطيع
اس � �ت � �ي � �ع� ��اب ه� � � ��ذه االن� � � �ج � � ��ازات
وال �ق��وان�ين وع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ب��ذل
امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د لتتماشى مع
امل�ج�ل��س واص� ��دار ال �ل��وائ��ح لهذه
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي اخ� ��ذت وق �ت��ا من
امل �ج �ل��س وع �م �ل��ه وج �ه��د ال �ن��واب
الس ��اب� �ي ��ع وش� �ه ��ور ون� �ح ��ن اآلن
بانتظار التعاون الحكومي كي
ت ��أخ ��ذ ه � ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن م �س��اره��ا
الصحيح.

 ..ويشارك في إحدى اجتماعات اللجنة التشريعية

• هل التأخير دليل ضعف الجهاز
التنفيذي في الدولة؟
 اعتقد أن ع��دم ت��واف��ق ال��رؤىبني املجلس والحكومة هو الذي
أدى ال��ى ضعف االداء الحكومي
خصوصا إذا عرفنا ان الحكومة
ت� �س� �ي ��ر ف � ��ي خ � ��ط م� �ع�ي�ن ب �ي �ن �م��ا
امل �ج �ل��س ي �س��ر ف� ��ي خ� ��ط م �غ��اي��ر
لخط الحكومة.
• م ��اذا ت�ق�ص��د ب �ع��دم ال �ت��واف��ق في
الرؤى بني املجلس والحكومة؟
 الحكومة بعيدة عن تطلعاتاملجلس بالنسبة للقوانني التي
يطرحها وه��ي تسير ف��ي مسار

آخ��ر ول��دي�ه��ا رؤي ��ة أخ ��رى ترغب
في انجازها.
• املجلس الحالي من اكثر املجالس
التي شهدت استجوابات هل هذا دليل
ع �ل��ى امل �ح��اس �ب��ة ام م �ج��رد تكسبات
انتخابية ومصالح سياسية؟
 االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ه � � ��و دل � �ي ��لع �ل��ى امل �ح��اس �ب��ة وامل ��راق �ب ��ة ألداء
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب � �غ� ��ض ال � �ن � �ظ� ��ر ع��ن
ال �ك�لام امل �ت ��داول ف��ي ال �خ��ارج من
ان ه � ��ذه االس� �ت� �ج ��واب ��ات ع �ب��ارة
ع ��ن م �س��رح �ي��ات وغ �ي ��ر ذل� ��ك م��ن
ال �ك�لام ال�غ�ي��ر واق �ع��ي وق ��د رأي�ن��ا
اس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ش � ��دي � ��دة وق ��وي ��ة
ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س ال � �ح� ��ال� ��ي واي� �ض ��ا
اس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ف �ي �ه ��ا ك �ث �ي ��ر م��ن
املواضيع واملحاور املهمة ولكن
ي �م �ك��ن ان ال� �ن ��واب امل�س�ت�ج��وب�ين
ل ��م ي�س�ت�ط�ي�ع��وا اق� �ن ��اع زم�لائ�ه��م
ف��ي م �س��أل��ة ط ��رح ال �ث �ق��ة ك �م��ا ان��ه
ل � �ي� ��س ب� � ��ال � � �ض� � ��رورة ان ي� � ��ؤدي
االستجواب الى طرح ثقة فيمكن
ان تكون التوصيات هي الهدف
م ��ن االس� �ت� �ج ��واب وذل� ��ك ل�ت�ق��وي��م
اداء ال ��وزي ��ر ون �ح��ن أم� ��ام ل��وائ��ح
ودس � �ت ��ور ن �ح �ت �ك��م ال �ي ��ه وي�م�ك��ن
لالستجواب ان يؤدي الى تعديل
مسار الحكومة او ال ��وزارة التي
ت��م استجوابها وباملقابل هناك
اي� �ض ��ا اس� �ت� �ج ��واب ��ات ي �م �ك��ن ان
تكون انتقامية.
• ماذا تعني باستجوابات انتقامية
وأي م��ن االستجوابات املقدمة كانت
انتقامية؟
 -االس �ت �ج��واب امل �ق��دم ل��وزي��رة

التتمة ص09

االستجواب
المقدم لوزيرة
الشؤون
من عاشور
كان شخصانيا
النائب دشتي عليه
أحكام وهو
خارج البالد وفور
وصوله ستطبق
عليه القوانين
أداء وزارة الداخلية
جيد لكن يحتاج
إلى مزيد من الحزم
والصرامة
الحكومة بعيدة
عن تطلعات
المجلس ولديها
رؤية أخرى ترغب
في إنجازها
ليس بالضرورة
أن يؤدي
االستجواب
إلى طرح الثقة
في الوزير
المستجوب
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لبعض القطاعات ولن نرضى به

هناك قوانين سابقة تحتاج إلى تعديل وهذا أفضل من سن قوانين جديدة
تتمة المنشور ص08
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح م ��ن ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب
ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ك � ��ان ان �ت �ق��ام �ي��ا
وك� ��ان ش�خ�ص��ان�ي��ا ب�ش�ك��ل كبير
وانا عندما وقفت وتحدثت اكدت
ذلك بأن االستجواب شخصاني
بامتياز ويخلو م��ن أي ن��وع من
االقناع وتقديمه لغايات بعيدة
ع� ��ن امل� �ص ��ال ��ح ال �ش �ع �ب �ي��ة وان �م��ا
لغايات في نفس املستجوب.
• البديل االستراتيجي هل انت معه
ام ضده؟
 ك �ب��دي��ل اس �ت��رات �ي �ج��ي بشكلك � ��ام � ��ل ان� � � ��ا ض� � � ��ده ول� � �ك � ��ن ع �ل��ى
الحكومة إيجاد حلول بعيدا عن
جيوب وحقوق ومزايا املوظفني
ال �ت��ي ه ��ي م �ك �ت �س �ب��ات م �ش��روع��ة
لهم.
• ه��ل م��ن املمكن ان ي�ك��ون البديل
مشروع ازمة بني الحكومة واملجلس؟
 ال اع �ت �ق��د ذل� ��ك وإن� �م ��ا ن�ح��نس �ن �س �ع ��ى إل � � ��ى ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
البنود املوجودة في هذا البديل
بما يتوافق مع مطالب املوظفني
ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ام �ت �ي��ازات
م�س�ت�ح�ق��ة ل �ه��م ول �ك��ن ان نسلب
حقوق ومميزات العاملني سواء
ان كان بالقطاع النفطي او غيره
فهذا غير مقبول.
• هل ت��رى ان��ه يتخلله ظلم لبعض
القطاعات السيما القطاع النفطي؟
 ب��ال�ت��أك�ي��د ف�ي��ه ب�ع��ض الظلمل �ع��دد م��ن ال �ق �ط��اع��ات وي �ج��ب ان
ي� �ع ��دل وي �م �ك ��ن ان ت� �ك ��ون ف �ك��رة
البديل االستراتيجي جيدة ولكن
لآلن ما يزال مضمونه سيئا.
• هل تتوقع االنتهاء منه خالل دور
االنعقاد الحالي؟
 ال اعتقد ان يتم االنتهاء منهخالل الفصل التشريعي الحالي
ألن� � ��ه ي� �ح� �ت ��اج إل� � ��ى ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
الجهد والعمل لكي ال يتم هضم
حقوق املوظفني.
• كنت اح��د امل�ش��ارك�ين ف��ي ال�ن��دوة
الجماهيرية مهال دعاة االختالط هل
م��ن املمكن ان تفسر لنا طبيعة هذا
القانون؟
 ق��ان��ون م�ن��ع االخ �ت�لاط قديمول � �ي� ��س ج � ��دي � ��دا وح � �ص� ��ل ع �ل �ي��ه
ان�ت�ق��اد ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن املجالس
ول�ك��ن ف��ي ك��ل امل�ج��ال��س ي�م��ر ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون وي� � �ع � ��دل ع �ل� �ي ��ه وي �ق��ر
واعتقد ان ه��ذا القانون متوافق
مع الدستور ومع احكام الشريعة
االسالمية التي تحكم الدستور

الخميس يهنئ الوزيرة الصبيح عقب اجتيازها االستجواب األخير

وال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ال � � � ��ذي ق� ��دم � �ت� ��ه م��ع
مجموعة من الزمالء في املجلس
يقطع الشك باليقني بما يخص
ت �ف �س �ي��ر ب� �ع ��ض امل � � � ��واد وي �ض��ع
القانون في مساره الصحيح.
• كيف ترى أداء وزارة الداخلية في
ظل االوضاع االقليمية املتوترة؟
 أداء وزاره ال��داخ �ل �ي��ة جيدولكن يحتاج إلى مزيد من الحزم
وال � �ص� ��رام� ��ة اك� �ث ��ر ف �ي �م��ا ي�خ��ص
متابعة الخاليا االرهابية والذين
ي� �خ ��رب ��ون ف ��ي ال �ب �ل��د وع�لاق �ت �ن��ا
م ��ع ال� � ��دول امل � �ج� ��اورة ال �ص��دي �ق��ة
والشقيقة ومحاسبة من ينتهك
هذه العالقات االخوية خصوصا
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ك �ب��رى
املمكلة العربية السعودية.
• م��ا ت�ع�ل�ي�ق��ك ع �ل��ى م �ج��زرة حلب
ال�ت��ي حصلت م��ؤخ��را واالوض� ��اع في
سوريا بشكل كامل؟
 ي� �ج ��ب ان ي� �ك ��ون ل� �ن ��ا وق �ف��ةكأعضاء مجلس أمة اضافة إلى
دعم الحكومة والشعب الكويتي
للشعب ال �س��وري ب�ك��ل ال��وس��ائ��ل
امل � � �ش� � ��روع� � ��ة ون� � �ق � ��ف ض� � ��د ه� ��ذه
املجازر الوحشية التي يتعرض
لها اشقاؤنا في سوريا والكويت
دائما سباقة في معالجة املشاكل
التي تحصل في ال��دول املجاورة
وال��دول الشقيقه ونامل ان يكون
للكويت دور في حل هذا االمر.
• ك �ي��ف ت ��رى دخ� ��ول ال �ك��وي��ت في
تحالفات عربية واسالمية؟

 دخ��ول الكويت في مثل هذهالتحالفات اذا ك��ان متوافقا مع
ال ��دس� �ت ��ور وب �ش �ك��ل م �ن �ظ��م ف��أن��ا
م��ؤي��د ل��ه وأرى ان الكويت يجب
ان ي� �ك ��ون ل �ه��ا ب �ص �م��ة ف ��ي ه��ذه
التحالفات العربية واالسالمية
خصوصا ان امن الكويت من امن
الخليج وك��ذل��ك ام��ن الخليج من
امن الكويت.
• ق �ل �ت��م ان ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش �ت��ي أس� ��اء ل�ل�م�ج�ل��س وال�س �ع��ودي��ة
فكيف ترى محاسبته؟
 ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ق � � � � � � ��ادرة ع �ل ��ىم �ح��اس �ب �ت��ه ول �ك �ن��ه ل �ي��س داخ ��ل
ال� �ك ��وي ��ت ح� �ت ��ى ت �ح��اس �ب��ه وه ��و
ه � � ��ارب خ � � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت وع �ل �ي��ه
الكثير م��ن ال�ق�ض��اي��ا وبالنهاية
ي� �ج ��ب ان ي� ��أت� ��ي إل � � ��ى ال� �ك ��وي ��ت
وي�ح��اك��م وي��أخ��ذ ج ��زاءه على ما
ف �ع �ل��ه م ��ن ن �ش��ر ت� �غ ��ري ��دات ع�ل��ى
ت��وي �ت��ر اس � � ��اءت ل �ع�ل�اق��ات �ن��ا م��ع
ال � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة وه � ��و ش�خ��ص
ه� ��ارب م��ن وج ��ه ال �ع��دال��ة وع�ل�ي��ه
ض �ب��ط وإح � �ض� ��ار وح� �ب ��س ألن ��ه
ت � ��وارى ع ��ن االن� �ظ ��ار وه� ��ذا ق ��رار
من النيابة العامة وهو ال يمتثل
للقوانني وف��ور وصوله ستطبق
عليه القوانني.
• عندما قال مازن الجراح ان النواب
مجرد مناديب لم نسمع اح��دا غيرك
يتحدث عن ه��ذا االم��ر خ�لال الجلسة
ما سبب ذلك؟
 -ال اع � �ل� ��م مل� � � ��اذا ل � ��م ي �ت �ح��دث

ال � � �ن� � ��واب ف � ��ي ه � � ��ذا االم� � � ��ر خ�ل�ال
الجلسة ولكن انا ارتأيت ان مازن
ال �ج��راح اس ��اء للمؤسسة كاملة
ول �ي��س ل�ش�خ�ص��ي ل ��وح ��دي كما
ان ال �ج��راح اس ��اء ل�ل��دس�ت��ور وان��ا
ك� �ن ��ائ ��ب ل� �ي ��س دوري ت�خ�ل�ي��ص
امل�ع��ام�لات ون�ح��ن ن�خ��دم الشعب
ون �ع �ط �ي �ه��م ح �ق��وق �ه��م امل �س �ل��وب��ة
م � ��ن ق� �ب ��ل ال� �ج � �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ومؤسسات ال��دول��ة ونعمل على
ت�س�ه�ي��ل م �ع��ام�لات �ه��م وت�خ�ف�ي��ف
امل �ع��ان��اة ع�ن�ه��م ك �م��ا ان �ن��ا نعمل
على حلحلة امل�ع��ام�لات املعرقلة
ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ه وخ�ل�ال
الجلسة ش�ع��رت ان��ه م��ن واج�ب��ي
ان اق��ف وات �ح��دث وأرد على هذا
ال� �خ� �ط ��اب ال � � ��ذي ه� ��و ب �ع �ي��د ع��ن
ال��وص��ف الحقيقي ل��دور النائب
كما انني تقدمت بسؤال برملاني
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ه� ��ذا االم � ��ر وح ��ول
اسباب ظهور مازن الجراح وهل
وافقت عليه الجهات الحكومية
في وزارة الداخليه وسألت وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ع��ن ض��واب��ط ال�ظ�ه��ور
وه � ��ل ي �ح��ق مل��وظ �ف��ي ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ت �ح��دث ف��ي االم� ��ور ال�س�ي��اس�ي��ة
وأمور البرملان.
• الوثيقة االقتصادية حدث حولها
ل �غ��ط واع� �ت� �ب ��رت ان � ��ت ان� �ه ��ا م�ت�ن�ف��س
ل �ل �ح �ك��وم��ة ل �خ �ص �خ �ص��ة ال �ق �ط��اع��ات
الحيوية فما صحة ذلك؟
 ه� ��ذا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ال��وث�ي�ق��ةاالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع � �ب� ��ارة ع� ��ن خ�ط��ة

ع�م��ل وامل �ج �ل��س غ�ي��ر م �ل��زم فيها
وما جاء بها من قوانني يجب ان
يعرض في البداية على املجلس
وان يتم التصويت عليها وه��ذا
ل� ��م ي �ح �ص��ل اال ف� ��ي ش� ��ق واح� ��د
املتعلق بتعرفة ال�ك�ه��رب��اء ورف��ع
ال� ��دع� ��وم ع ��ن ب �ع��ض ال �ق �ط��اع��ات
ف � ��ي ال� � ��دول� � ��ة وب � ��اق � ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن
امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ال��وث �ي �ق��ة ل ��م ت��أت
للمجلس والتصويت الذي صدر
ع�ل��ى ال��وث�ي�ق��ة ك��ان ف�ق��ط م��ن اج��ل
اح��ال �ت �ه��ا ل�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ول�ي��س
ع�ل��ى م��واف�ق��ة او رف��ض ون�ح��ن ال
ن�م�ل��ك امل��واف �ق��ة عليها وس�ت�ع��ود
إلى املجلس مرة اخرى.
• تم تصنيف حزب الله على قائمه
االره� ��اب ف�ه��ل ق��ام��ت وزاره الداخلية
بدورها؟
 ل�ل�ام ��ان ��ه ل �ي��س ل � ��دي اط �ل�اععلى االج� ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
ال �ح �ك��وم��ة ح �ي��ال ه ��ذه ال�ج�م��اع��ة
االره � � ��اب � � �ي � � ��ة ول � �ك � �ن � �ن� ��ا ن� �ط ��ال ��ب
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب��أن ت��أخ��ذ على
ع��ات�ق�ه��ا م�ت��اب�ع��ة ه ��ذه ال�ج�م��اع��ة
املصنفة اره��اب�ي��ا م��ن قبل ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة والخليجية ع�ل��ى وج��ه
الخصوص.
• االغلبية في املجلس املبطل الثاني
تعتزم التقدم لالنتخابات املقبلة فما
الرسالة التي توجهها لها؟
 م � � � ��ن ي � � ��ري � � ��د ان ي � �ت� ��رش� ��حل �ل�ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ف � ��أه �ل��ا وس� �ه�ل�ا
ب ��ه ون �ح ��ن ن �ع �م��ل ض �م��ن االط� ��ار
الديمقراطي وأي شخص تنطبق
عليه الشروط من حقه ان يتقدم
ويرشح نفسه.
• كيف تقيم اداء الحكومة؟
 الحكومة ادائ�ه��ا غير مرضووج�ه��ت لها ان�ت�ق��ادات ف��ي وقت
س��اب��ق ول ��دي عليها ال�ك�ث�ي��ر من
امل�ل�اح� �ظ ��ات وب� �ع ��ض ال � � � ��وزارات
ع�ل�ي�ه��ا م�لاح �ظ��ات م �ث��ل ال�ص�ح��ة
والتعليم واالسكان التي تالمس
ال � �ح � �ي� ��اة امل� �ع� �ي� �ش� �ي ��ة ل �ل �م ��واط ��ن
ف � �ك� ��ل ه� � � ��ذه ال � � � � � � � ��وزارات ت �ع ��ان ��ي
العلل واالزم ��ات املتتالية وعلى
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ه � ��ذه ال� � � ��وزارات
ت �ع ��دي ��ل امل�ل�اح� �ظ ��ات واالخ � �ط� ��اء
التي تكتنف عملها.

البديل االستراتيجي
لن يتم انهاؤه
في دور االنعقاد
الحالي ألنه يحتاج
إلى جهد كبير
التعديل الذي
قدمته مع الزمالء
على منع االختالط
يضع القانون في
مساره الصحيح
الوثيقة
االقتصادية خطة
عمل والمجلس غير
ملزم بها
اللجنة المالية
ستعيد الوثيقة
مرة أخرى إلى
المجلس بعد
مناقشتها
نقف ضد الجرائم
الوحشية التي
يتعرض لها
أشقاؤنا في سوريا
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصلين المبطل األول والثاني.

قانونان للتعليم وواحدا لكل من العدل واالقتصاد

مجلس فبراير  2012استمر  4أشهر
وأقر  4قوانين
مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

القوانين المنجزة في المبطل األول

تصنيف موضوعات القوانين

%25
%50

القوانني
العدد
املعدل

%50

%50

القوانني الجديدة تعديالت على القوانني االجمالي
2
٪50

أق��ر مجلس األم��ة (امل�ب�ط��ل األول) 8
ق��وان�ي�ن ل �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة ردت نصفهم
ل�ي�ب�ق��ى م�ج�م��ل ان �ج��ازات��ه ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
 4ق��وان�ين ف�ق��ط واس�ت�ه��ل امل�ب�ط��ل االول
اعماله في  15فبراير  2012واستمر 4
أشهر.
وج��اءت قلة القوانني ال�ص��ادرة عن
امل �ب �ط��ل االول ن �ت �ي �ج��ة ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
الدستورية في  20يونيو  2012بإبطال
مجلس األم��ة نتيجة للطعون املقدمة
في صحة عضوية النواب الخمسني.
وت��وزع��ت قوانني (املبطل األول) ما
بني قانونني بشأن الرعاية التعليمية
وقانون بشأن القضاء واملحاكم ومثله
بشأن االقتصاد.
أب� ��رز ق��وان�ي�ن امل �ب �ط��ل األول :إن �ش��اء
وت��أس�ي��س محفظة اس�ت�ث�م��اري��ة لدعم
وت �ش �ج �ي ��ع ال �ط �ل �ب ��ة ال� � ��دارس �ي ��ن ع�ل��ى
نفقتهم الخاصة لسنة  2012وحماية
املنافسة وجامعة جابر األحمد لسنة
 2012وت� �ع ��دي ��ل ق� ��ان� ��ون االج� � � � ��راءات
وامل� � �ح � ��اك� � �م � ��ات ال � �ج� ��زئ � �ي� ��ة (ال� �ح� �ب ��س
االح �ت �ي ��اط ��ي) .وف� ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل اب ��رز
القوانني التي صدرت في املبطل االول.
جامعة جابر
ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2012ف��ي شأن

2
٪50

4
%100

جامعة جابر صدر في جلسة  26ابريل
 2012ونشر في الجريدة الرسمية 10
يونيو .2012
ون�ص��ت امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ش��روع
ب�ق��ان��ون ب�ع��د اج� ��راء ال�ت�ع��دي�لات عليه
ع �ل��ى ان ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة خ �ل�ال ث�لاث
س � �ن � ��وات م � ��ن ص� � � ��دور ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ب ��ان� �ش ��اء ج��ام �ع��ة ح �ك��وم �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة
علميا واداري � ��ا وم��ال�ي��ا ب��اس��م جامعة
جابر االحمد ذات شخصية اعتبارية
وتبني الالئحة التنفيذية صالحياتها
وواج �ب��ات �ه��ا وع �ل��ى ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص
م � ��واف � ��اة م �ج �ل ��س االم � � ��ة ب �ت �ق ��ري ��ر ك��ل
ث�لاث��ة اش�ه��ر يتضمن بيانا واف�ي��ا عن
االج � � � ��راءات ال �ت��ي ات� �خ ��ذت ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع واملوقف التنفيذي له.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة  3ع �ل ��ى ان ت �ه��دف
ال�ج��ام�ع��ة ال��ى ت��وف�ي��ر ال �ك��وادر املؤهلة
املتميزة في مجاالت العلوم والتنمية
ال �ل�ازم ��ة ل ��دع ��م ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة
واالقتصادية في البالد.
ون� �ص ��ت امل � � ��ادة  4ع �ل��ى ان ت�ت�ك��ون
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ع� �م ��ل ب �ه��ذا
ال�ق��ان��ون م��ن كلية ال�ت��رب�ي��ة االس��اس�ي��ة
ال � �ت ��اب � �ع ��ة ل �ل �ه �ي �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب وت�ن�ش��أ كليات
الهندسة وال�ح�ق��وق وال�ع�ل��وم االداري ��ة

القوانني التعليم
العدد
املعدل

2
%50

%25

االقتصادية
والتجارية
1
%25

واي ك �ل �ي��ات اخ � ��رى ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل
درج � � ��ة ال � �ب � �ك ��ال ��وري ��وس خ �ل ��ال ث�ل�اث
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
ويكون انشاء الكليات املانحة لدرجة
ال �ب �ك��ال��وري��وس ودم �ج �ه��ا وال �غ��اؤه��ا
ب �م��رس��وم ب �ن��اء ع�ل��ى ت��وص�ي��ة مجلس
الجامعة.
ون � �ص ��ت امل � � � ��ادة  5ع� �ل ��ى ان ت �ك��ون
ل �ل �ج��ام �ع ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة م �ل �ح �ق��ة وي �ع��د
رئ�ي�س�ه��ا م �ش��روع امل �ي��زان �ي��ة ال�س�ن��وي��ة
وي �ع �ت �م��ده م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة وت �ب��دأ
السنة املالية للجامعة م��ن اول ابريل
م��ن ك��ل ع ��ام وت�ن�ت�ه��ي ف��ي آخ ��ر م��ارس
م ��ن ال � �ع ��ام ال� �ت ��ال ��ي وت ��دي ��ر ال �ج��ام �ع��ة
ام��وال �ه��ا ط�ب�ق��ا للنظم وال �ل��وائ��ح التي
ي�ض�ع�ه��ا م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ة وي�خ�ض��ع
اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ف��ي الجامعة
والعاملون فيها الى االنظمة املعمول
بها واملطبقة على جامعة الكويت كما
ه��ي ع�ل��ى م��وظ�ف��ي ال ��دول ��ة وال�ت��اب�ع�ين
ل � ��دي � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وم �ج �ل��س
الخدمة املدنية.
ون �ص��ت امل � ��ادة  9ع �ل��ى اوال  -يعني
رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ب �م��رس��وم مل ��دة ارب��ع
س �ن��وات ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د م ��رة واح ��دة
وي� �ش� �ت ��رط ف �ي ��ه ان ي� �ك ��ون م� ��ن ض�م��ن

م

اسم القانون

تاريخ الجلسة

1

ق� ��ان� ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة  2012ف��ي
ش� ��أن ان� �ش ��اء وت��أس �ي��س م�ح�ف�ظ��ة
استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة

2012/3/27

2

قانون رقم  2لسنة  2012بتعديل
بعض احكام القانون رقم  10لسنة
 2007في شأن حماية املنافسة

2012/3/27

3

قانون رقم  3لسنة  2012بتعديل
بعض احكام القانون رقم  17لسنة
 1960ب��اص��دار ق��ان��ون االج� ��راءات
واملحاكمات الجزائية

2012/5/09

4

قانون رقم  4لسنة  2012في شأن
جامعة جابر االحمد

العدل والقضاء االجمالي
1
%25

4
%100

اعضاء هيئة للتدريس بالجامعة وان
يكون قد شغل مل��دة ارب��ع سنوات على
االق��ل درج��ة استاذ في اح��دى الكليات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة وت� �ح ��دد ال�لائ �ح��ة
التنفيذية طريقة اختياره
إنشاء محفظة استثمارية
لدعم الطلبة
ق��ان��ون رق��م  1لسنة  2012ف��ي شأن
ان�ش��اء وت��أس�ي��س محفظة استثمارية
ل��دع��م وتشجيع الطلبة ال��دارس�ين في
ال �خ��ارج ع�ل��ى نفقتهم ال�خ��اص��ة ص��در
ف��ي جلسة  27م��ارس  2012ون�ش��ر في
الجريدة الرسمية  6مايو  2012ونص
القانون في مادته االولى على ان تقوم
الحكومة بانشاء محفظة مالية لذات
ال �غ��رض بمبلغ ال ي�ق��ل ع��ن  50مليون
دينار كويتي ملدة عشرين عاما قابلة
ل�ل�ت�ج��دي��د ب �ق��رار م��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وي �ش��رف عليها وزي ��ر امل��ال�ي��ة وت�ح��دد
ال�لائ�ح��ة التنفيذية للنظام االس��اس��ي
ض � ��واب � ��ط وش� � � � ��روط االس� � �ت� � �ف � ��ادة م��ن
املحفظة وت��دار ماليا واستثماريا من
قبل جهة يحددها وزير املالية ويصدر
بها قرار من مجلس ال��وزراء بناء على
عرض وزير التعليم العالي.
واش � � � ��ارت امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة ال � ��ى ان

ال� � �غ � ��رض م � ��ن امل� �ح� �ف� �ظ ��ة ه � ��و ت �غ �ط �ي��ة
م �ت �ط �ل �ب��ات ت �ق��دي��م ال� �ق ��روض امل �ي �س��رة
ل �ل �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال � ��دارس �ي��ن ع�ل��ى
ن�ف�ق�ت�ه��م مل �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى اس�ت�ك�م��ال
ال � � ��دراس � � ��ة ف � ��ي امل� ��رح � �ل� ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة
ومرحلتي املاجستير والدكتوراه.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � � � ��ادة اي � �ض ��ا ان ه ��ذه
القروض تصرف ملستحقيها بال فوائد
او م �ص��روف��ات وت�غ�ط��ي ك��ذل��ك ح��االت
م �ن��ح امل �ت �ف��وقي��ن م �ك��اف��آت ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة
وح ��واف ��ز م��ال �ي��ة وح � ��االت االع� �ف ��اء من
السداد او تأجيله ودع��م تذاكر السفر
والرسوم الدراسية.
وح� ��ددت امل� ��ادة ال�ث��ال�ث��ة املخاطبني
ب��أح �ك��ام ال �ق��ان��ون وه ��م ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن
ال يتمتعون ببعثة دراس�ي��ة من وزارة
التعليم ال�ع��ال��ي او اي ج�ه��ة حكومية
اخرى.
واوض� �ح ��ت امل � ��ادة ال��راب �ع��ة ش ��روط
وض��واب��ط منح ال�ق��روض وامل�س��اع��دات
ح �ي��ث ن �ص��ت ع �ل��ى وج� � ��وب ان ي �ك��ون
ال �ط��ال��ب ك��وي �ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة او م ��ن ام
كويتية واال يزيد عمره على  27سنة
ع �ن��د ب ��دء ال ��دراس ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة او 40
س�ن��ة مل��رح�ل��ة امل��اج�س�ت�ي��ر وال��دك �ت��وراه
كما تحدد م��دة ال��دراس��ة التي يصرف
عنها القرض وفقا لالئحة ونظم ومدة

دور االنعقاد

االول

االول

2012/4/26

االول

االول

الدراسة بالجامعة امللحق بها الطالب.
واش� �ت ��رط ��ت امل � � ��ادة ك ��ذل ��ك ح �ص��ول
ال� ��دارس�ي��ن م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ب� ��ال� ��وزارات
وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة على
اج� � � ��ازة دراس � �ي � ��ة م� ��ن ج� �ه ��ات ع�م�ل�ه��م
اض��اف��ة ال ��ى ت�ح��دي��د ف�ئ��ة امل �س��اع��دة او
املكافأة التشجيعية للمتفوقني وفقا
للدرجة العلمية ملنح املساعدة.
وذك � � ��رت امل � � ��ادة ان س� � ��داد ال �ق��رض
يستحق على اقساط ميسرة ملدة عشر
سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة اشهر
م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال ��درج ��ة ال�ع�ل�م�ي��ة
كما ال��زم��ت ال�ط��ال��ب ال��ذي ل��م يستكمل
دراس �ت��ه م�ت�ض��ام�ن��ا م��ع ول ��ي االم ��ر او
ال �ض��ام��ن ب ��رد م ��ا س �ب��ق ل ��ه ال�ح�ص��ول
عليه من القرض على اقساط من دون
فوائد او مصروفات ملدة عشر سنوات.
واف��ادت املادة الخامسة بأنه يؤخذ
امل � �ب � �ل ��غ امل � �خ � �ص ��ص ل � �ل � �ص � �ن ��دوق م��ن
االحتياطي العام للدولة.
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التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

ملف

11

أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصلين المبطل األول والثاني.

صندوق دعم األسرة والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد أبرز قوانين المبطل الثاني

مجلس ديسمبر  130 :2012تشريعا منها
 37قانونا و 93اتفاقية
التشريعات المنجزة في المبطل الثاني
أق��ر مجلس األم��ة املبطل الثاني
الذي استهل أعماله في  16ديسمبر
 2012وال ��ذي اس�ت�م��ر  6اش�ه��ر 130
ت �ش��ري �ع��ا م �ن �ه��ا  37ق ��ان ��ون ��ا و93
اتفاقية.
فقد تنوعت التشريعات املنجزة
م��ا ب�ين  37ق��ان��ون��ا بنسبة ٪28.5
م��ن إجمالي التشريعات ال�ص��ادرة
ب �ي �ن �ه��ا  11م ��رس ��وم ض� � ��رورة و26
قانونا فيما بلغت عدد االتفاقيات
ال� � �ص � ��ادرة  93ق ��ان ��ون ��ا ب��ات �ف��اق �ي��ة
ب � �ن � �س � �ب ��ة  ٪71.5م � � ��ن إج � �م� ��ال� ��ي
التشريعات وتشير االحصائيات
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن وامل ��راس � �ي� ��م
ب �ق��وان�ين ال ��ى أن ه �ن��اك  21ق��ان��ون��ا
ج��دي��دا م��ن ب�ين  37ق��ان��ون��ا بنسبة
 ٪56.8وال �ب��اق��ي  16ت �ع��دي�لا على
قوانني قائمة بنسبة .٪43.2
أم � ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ات ال� �ق ��وان�ي�ن ف�ق��د
ص��در  10ق��وان�ين ب�ش��أن االق�ت�ص��اد
والتجارة و 7قوانني بشأن االدارة
وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط و 5ق � ��وان �ي��ن ب �ش ��أن
الرياضة و 3قوانني بشأن الجيش
والشرطة وقانونان لكل من الرعاية
االجتماعية والعدل والقضاء.
وم � ��ن أب � � ��رز امل ��راس � �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن
ال �ت��ي واف� ��ق ع�ل�ي�ه��ا امل�ب �ط��ل ال�ث��ان��ي
وم � �ش� ��روع� ��ات ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� �ص ��وت

ال��واح��د وحماية ال��وح��دة الوطنية
وإص ��دار ق��ان��ون ال�ش��رك��ات واسهام
ن � � �ش� � ��اط ال � � �ق � � �ط� � ��اع ال � � � �خ � � ��اص ف ��ي
تعمير االراض ��ي ال�ف�ض��اء اململوكة
للدولة ألغ ��راض ال��رع��اي��ة السكنية
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
وال� �ت ��أم�ي�ن ض ��د ال �ب �ط��ال��ة وإن� �ش ��اء
صندوق دعم االسرة وإنشاء الهيئة
العامة للقوى العاملة وتراخيص
امل� �ح�ل�ات ال �ت �ج��اري��ة وال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية وإن �ش��اء الهيئة العامة
ل �ل �غ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة وإن �ش��اء الهيئة
ال�ع��ام��ة ملكافحه ال�ف�س��اد واالح �ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية.
وف � ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل أب� � ��رز ق��وان�ي�ن
الصادرة في املبطل الثاني:
الوحدة الوطنية
م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  19لسنة
 2012ف� ��ي ش � ��أن ح �م��اي��ة ال ��وح ��دة
الوطنية ص��در ف��ي جلسة  8يناير
 2012ونشر في الجريدة الرسمية
ب�ت��اري��خ  21اك �ت��وب��ر  2012وينص
القانون في مادته األولى:
يحظر القيام أو الدعوة أو الحض
ب ��أي وس �ي �ل��ة م��ن وس��ائ��ل التعبير
املنصوص عليها في امل��ادة  29من

%28.5
%71.5

القوانني

القوانني

االتفاقيات

االجمالي

العدد

37

93

130

املعدل

%28.5

%71.5

%100

القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء على
كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات

املجتمع أو إثارة الفنت الطائفية أو
القبلية أو نشر األفكار الداعية إلى
تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو

أص��ل أو مذهب ديني أو جنس أو
نسب أو التحريض على عمل من
أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة
أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث
أو إن�ت��اج أو ت ��داول أي محتوى أو
مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة
أو ب��ث إش��اع��ات ك��اذب��ة تتضمن ما
من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.
وعلى كل شخص يرتكب خارج
إق�ل�ي��م دول ��ة ال �ك��وي��ت ف�ع�لا يجعله
فاعال أصليا أو شريكا في الجريمة
إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم
دولة الكويت.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة :ي�ع�ف��ى
من العقاب كل من بادر من الجناة
بإبالغ السلطات املختصة بوجود
اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة
ق �ب��ل ال� �ب ��دء ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا وي �ج��وز
للمحكمة اإلع �ف��اء م��ن العقوبة إذا
ك ��ان اإلب �ل��اغ ب �ع��د إت �م��ام ال�ج��ري�م��ة
وقبل البدء في التحقيق كما يجوز
لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات
من القبض على باقي الجناة.
مكافحة الفساد
م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  24لسنة
 2012ب� ��ان � �ش� ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة

ب��ال�ك�ش��ف ع ��ن ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة ص��در
ف ��ي ج �ل �س��ة  8ي �ن��اي��ر  2012ون�ش��ر
ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية ب�ت��اري��خ 25
نوفمبر  2012جاء فيه:
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ن ��زاه ��ة ي� �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا
وزي � � � ��ر ال� � �ع � ��دل وت � � � � ��ؤدي م �ه��ام �ه��ا
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��ا ب��اس �ت �ق�ل�ال �ي��ة
وح�ي��ادي��ة كاملة وف�ق��ا ألح�ك��ام هذا
القانون.
وت �ه��دف الهيئة إل��ى تحقيق ما
يلي:
 ارساء مبدأ الشفافية والنزاهةفي املعامالت االقتصادية واملالية
واإلداري��ة بما يكفل تحقيق اإلدارة
الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات
الدولة واالستخدام األمثل لها.
 تطبيق اتفاقية األم��م املتحدةمل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد امل� ��واف� ��ق ع�ل�ي�ه��ا
بالقانون رقم  47لسنة .2006
 ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى م � �ن� ��ع ال� �ف� �س ��ادوم�ك��اف�ح�ت��ه ودرء م �خ��اط��ره وآث ��اره
ومالحقة مرتكبيه وحجز واسترداد
األم � � ��وال وال� �ع ��ائ ��دات ال �ن��ات �ج��ة ع��ن
ممارسته وفقا للقانون.
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تعديل القانون  42لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية
ص� ��در م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م 20
لسنة  2012بتعديل القانون رقم 42
لسنة  2006ب��إع��ادة تحديد الدوائر
االنتخابية لعضوية مجلس األم��ة
ف ��ي ج �ل �س��ة  8ي �ن��اي��ر  2013ون �ش��ر
ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ب�ت��اري��خ 23
اك �ت��وب��ر  2012وي �ن��ص ال �ق��ان��ون في
مادته األولى:
ت�ن�ت�خ��ب ك��ل دائ� ��رة ع�ش��ر أع�ض��اء
للمجلس على أن يكون لكل ناخب
حق االدالء بصوته ملرشح واحد في
ال��دائ��رة املقيد فيها ويعتبر باطال
التصويت ألكثر من هذا العدد وقد
ح�ص�ن��ت امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ه��ذا
القانون برفض الطعون التي قدمت
عليه وجاء في مذكرته االيضاحية:

صدر القانون رقم  42لسنة 2006
ب��إع��ادة تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس االم��ة ،وبمقتضاه
ق�س�م��ت ال �ك��وي��ت ال ��ى خ �م��س دوائ ��ر
انتخابية ،على ان تنتخب كل دائرة
م� ��ن ه � ��ذه ال � ��دوائ � ��ر ع� �ش ��رة اع �ض ��اء
مل �ج�ل��س االم � ��ة .ون ��ص ال �ق��ان��ون في
م��ادت��ه ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ان تنتخب كل
دائ��رة عشرة اعضاء للمجلس على
ان ي� �ك ��ون ل �ك��ل ن ��اخ ��ب ح ��ق االدالء
ب �ص��وت��ه الرب �ع��ة م��ن امل��رش �ح�ين في
ال��دائ��رة املقيد فيها ،ويعتبر باطال
ال �ت �ص��وي��ت ألك �ث ��ر م ��ن ه� ��ذا ال �ع ��دد.
وق� ��د ج� ��رت االن �ت �خ ��اب ��ات ل�ل�ف�ص��ول
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة االخ� �ي ��رة ع �ل��ى اس ��اس
ه ��ذا ال�ت�ق�س�ي��م غ �ي��ر ان ��ه وم ��ن خ�لال

امل � �م� ��ارس� ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ف �ص��ول ال �ت��ي اج��ري��ت
ف �ي �ه��ا االن� �ت� �خ ��اب ��ات وف � ��ق ال �ق��ان��ون
رق � ��م  42ل �س �ن��ة  2006ب � ��رز ال �ع��دي��د
م ��ن ال �س �ل �ب �ي��ات وامل� �ث ��ال ��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالعملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ت��ي ه��ددت
وحدة الوطن ونسيجه االجتماعي،
االم ��ر ال ��ذي اس�ت��وج��ب اع ��ادة النظر
في هذه املادة ملعالجة اوجه القصور
وال �س �ل �ب �ي��ات ال �ت��ي ت �ش��وب �ه��ا للحد
م ��ن آث ��اره ��ا واالرت� � �ق � ��اء ب��امل �م��ارس��ة
البرملانية لتحقيق الغايات الوطنية
املنشودة واهمها تحقيق املشاركة
ال �ف �ع��ال��ة ل�ج�م�ي��ع اب� �ن ��اء ال ��وط ��ن في
إدارة ش ��ؤون ال �ب�ل�اد وب �م��ا يحافظ
ع�ل��ى وح ��دة ال��وط��ن وال �ق �ض��اء على

امراض العصبية الفئوية ومظاهرة
االستقطاب الطائفي والقبلي التي
تضعف م�ق��وم��ات ال��وح��دة الوطنية
وت��ؤدي ال��ى فرقة املجتمع وتفتيته
وتخل بتمثيل البرملان لالمة تمثيال
صحيحا.
وبعد الدراسة املتأنية والعميقة
وت �ح �ق �ي �ق ��ا ل �ل �م �ص �ل �ح��ة ال ��وط �ن �ي��ة
استقر الرأي على تعديل نص املادة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ق��ان��ون ع�ل��ى ان يكون
لكل ن��اخ��ب ح��ق االدالء بصوته في
ال� ��دائ� ��رة امل �ق �ي��د ب �ه��ا مل ��رش ��ح واح ��د
ف�ق��ط وان ي�ع�ت�ب��ر ب��اط�لا ال�ت�ص��وي��ت
الك� �ث ��ر م� ��ن ه � ��ذا ال � �ع� ��دد وذل � � ��ك ب�م��ا
يضمن التمثيل املتوازن لكل شرائح
املجتمع الكويتي وفئاته ويحد من

احتماالت االحتكار الفئوي والقبلي
في الداوئر االنتخابية اذ ترك االمر
دون تقييد.
وق� � ��د اس � �ت � �ه ��دف ذل� � ��ك ال �ت �ع��دي��ل
ت� ��رس � �ي� ��خ امل � �ف� ��اه � �ي� ��م ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة
والديموقراطية الحقة ،وبما يعزز
مقومات ال��وح��دة الوطنية ويكرس
تالحم املجتمع الكويتي وتماسكه
امل�ع�ه��ود ال س�ي�م��ا وان ��ه ق��د ج��اء في
اط��ار امل�ب��ادئ وال�ق��واع��د الدستورية
املستقرة التي تمنح املشرع سلطة
تقديرية ف��ي مجال تنظيم الحقوق
ف��ي اخ �ت �ي��ار ال �ن �ظ��ام االك �ث��ر م�لاء م��ة
وتحقيقا لالغراض املتواخاة ،وذلك
ف� ��ي ظ� ��ل م� ��ا ان �ت �ه��ت ال� �ي ��ه امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس �ت ��وري ��ة ف ��ي ح �ك �م �ه��ا ال �ص ��ادر

ب�ج�ل�س��ة  25/9/2012ب� ��أن ت�ع��دي��ل
ق��ان��ون اع � ��ادة ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة
ل �ع �ض ��وي ��ة م �ج �ل ��س االم � � ��ة ل �ت�ل�اف��ي
ج �م �ي��ع امل �ط ��اع ��ن ال� �ت ��ي ت ��وج ��ه ال �ي��ه
يكون باالداة الدستورية املقررة.
وتحقيقا ل�ه��ذا ال�غ��رض فقد اعد
امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون امل ��راف ��ق ل�ي�ص��در
على وج��ه االس�ت�ع�ج��ال طبقا لحكم
امل ��ادة  71م��ن ال��دس�ت��ور وذل ��ك حتى
يمكن ال�ع�م��ل ب��ه خ�ل�ال االن�ت�خ��اب��ات
ال� �ع ��ام ��ة امل � �ق� ��رر اج � ��راؤه � ��ا ل�ل�ف�ص��ل
التشريعي ال��راب��ع عشر .وق��د نصت
امل� ��ادة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م��ن ه ��ذا امل��رس��وم
بقانون على ان يضع وزير الداخلية
القرارات الالزمة لتنفيذه.
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في الفصلين المبطل األول والثاني.

إقرار  37قانونا من بينها  11مرسوم ضرورة

الصوت الواحد يحقق التمثيل المتوازن
لكل شرائح المجتمع
تصنيف القوانين

تتمة المنشور ص11
 ح� �م ��اي ��ة أج� � �ه � ��زة ال � ��دول � ��ة م��نال � � ��رش � � ��وة وامل � � �ت� � ��اج� � ��رة ب ��ال� �ن� �ف ��وذ
وس��وء استخدام السلطة لتحقيق
م�ن��اف��ع ش�خ�ص�ي��ة وم �ن��ع ال��واس�ط��ة
واملحسوبية.
 حماية املبلغني عن الفساد. تعزيز مبدأ التعاون واملشاركةم ��ع ال� � ��دول وامل �ن �ظ �م��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال ��دول � �ي ��ة ف ��ي م � �ج ��االت م�ك��اف�ح��ة
الفساد.
 ت � �ش � �ج � �ي � ��ع وت� � �ف� � �ع� � �ي � ��ل دورم ��ؤس� �س ��ات وم� �ن� �ظ� �م ��ات امل �ج �ت �م��ع
املدني املشاركة في محاربة الفساد
ومكافحته وتوعية أف��راد املجتمع
بمخاطره وتوسيع نطاق املعرفة
بوسائل وأساليب الوقاية منه.
وت�ت��ول��ى الهيئة م�م��ارس��ة املهام
واالختصاصات التالية:
 وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي��ةش� ��ام � �ل� ��ة ل � �ل � �ن� ��زاه� ��ة وال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة
ومكافحة ال�ف�س��اد وإع ��داد اآلل�ي��ات
وال �خ �ط��ط وال� �ب ��رام ��ج امل �ن �ف��ذة ل�ه��ا
وم �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا م ��ع ال �ج �ه��ات
املعنية.
 ت �ل �ق��ي ال� �ت� �ق ��اري ��ر وال� �ش� �ك ��اوىوامل� �ع� �ل ��وم ��ات ب� �خ� �ص ��وص ج ��رائ ��م
ال �ف �س��اد امل �ق��دم��ة إل�ي�ه��ا ودراس �ت �ه��ا
وف ��ي ح ��ال ال �ت��أك��د م��ن أن �ه��ا تشكل
ش�ب�ه��ة ج��ري �م��ة ي �ت��م إح��ال �ت �ه��ا إل��ى
جهة التحقيق املختصة.
 ت �ل �ق��ي إق� � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ةوتشكيل اللجان لفحصها.
 إبالغ الجهات املختصة التخاذاالج� � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال �ل�ازم� ��ة
لفسخ أي عقد ت�ك��ون ال��دول��ة طرفا
ف�ي��ه أو س�ح��ب ام�ت�ي��از أو غ�ي��ر ذل��ك
م��ن االرت �ب��اط��ات اذا ت�ب�ين أن �ه��ا قد
أب��رم��ت ب�ن��اء ع�ل��ى مخالفة ألح�ك��ام
ال � �ق� ��ان� ��ون�ي��ن ال� � �ن � ��اف � ��ذة أو ي� �ج ��ري
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ع�ق��د امل�ب��رم
وذل� � � ��ك ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
املختصة.
 متابعة االج � ��راءات وال�ت��داب�ي��رال �ت��ي ت �ت��واله��ا ال �ج �ه��ات املختصة
الس � � �ت� � ��رداد األم � � � � ��وال وال � �ع� ��ائ� ��دات
الناتجة عن جرائم الفساد.
 دراس ��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات واألدواتال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب �م �ك��اف �ح��ة
ال� �ف� �س ��اد ب �ش �ك��ل دوري واق � �ت� ��راح
مشاريع التعديالت الالزمة عليها

مقارنة بين القوانين والتعديالت عليها

%29.7

%43.2
%56.8

%70.3

تصنيف القوانني

القوانني

املراسيم

االجمالي

دور االنعقاد

القوانني الجديدة

العدد

26

11

37

العدد

21

املعدل

٪70.3

٪29.7

٪100

املعدل

%56.8

مل��واك �ب��ة االت �ف ��اق �ي ��ات وامل� �ع ��اه ��دات
ال� ��دول � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ص � ��ادق � ��ت ع �ل �ي �ه��ا
الكويت أو انضمت اليها وتطوير
التدابير الالزمة للوقاية من الفساد
وتحديث آليات ووسائل مكافحته
بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
ق��ان��ون رق ��م  98ل�س�ن��ة  2013في
ش ��أن ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ص� ��در ف ��ي ج �ل �س��ة 20
ف �ب��راي��ر  2013ون �ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ب �ت��اري��خ  2اب ��ري ��ل 2013
وجاء فيه:
ينشأ صندوق باسم الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت � ��وس � �ط � ��ة ي� �ك ��ون
م ��ؤس � �س ��ة ع� ��ام� ��ة ذات ش �خ �ص �ي��ة
اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير
امل � �خ � �ت� ��ص وي � � �ه � � ��دف ال � �ص � �ن� ��دوق
إل � ��ى رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل �ش ��روع ��ات
ال �ص �غ �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وت �ع��زي��ز
إمكانيات أصحابها م��ن إنجازها
والتخطيط والتنسيق وال�ت��روي��ج
الن� �ت� �ش ��اره ��ا وع � �ل� ��ى ال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى

تحقيق ما يلي:
 ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص� ��اد ال ��وط �ن ��يم��ن خ�ل�ال ات �ب��اع س �ي��اس��ات لخلق
ف� � ��رص ال� �ع� �م ��ل وت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
الدخل لتخفيف األعباء املالية على
املوازنة العامة للدولة.
 ن �ش ��ر ال� ��وع� ��ي ب� �م ��زاي ��ا ال �ع �م��لال � �خ� ��اص وال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت ��روي ��ج
للمبادرات للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة.
 توفير املعلومات وتقديم الدعمالتقني.
 ت � �ق� ��دي� ��م دراس � � � � � ��ات ال� � �ج � ��دوىاالقتصادية والبيئية للمشروعات
وتقييمها وخ�ل��ق ال�ف��رص املريحة
وامل � � �ب � � �ت � � �ك � ��رة م � � ��ن خ� � �ل� ��ال ت ��وف� �ي ��ر
معلومات مستمرة.
 ت� �ن� �م� �ي ��ة ال� �ع� �ن� �ص ��ر ال� �ب� �ش ��ريوت� ��دري � �ب� ��ه م� ��ن خ� �ل��ال امل ��ؤس� �س ��ات
الداعمة.
 تمويل املشروعات وفقا ألحكامهذا القانون.
 زي� � � ��ادة ال� � �ق � ��درات ال �ت �ن��اف �س �ي��ةل �ل �م �ش��روع وذل� � ��ك ك �ل��ه م ��ع ال� �ت ��زام
ب� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق أق � � �ص� � ��ى دع � � � ��م م �م �ك��ن
للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
 -دع� � � � ��م امل� � �ن� � �ت� � �ج � ��ات امل� �ح� �ل� �ي ��ة

وت �ش �ج �ي��ع اب �ت �ك��ار ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية الكويتية.
صندوق دعم األسرة
ق��ان��ون رق��م  104لسنة  2013في
ش��أن ان �ش��اء ص �ن��دوق دع��م األس��رة
ص � ��در ف ��ي ج �ل �س��ة  3اب ��ري ��ل 2013
ون � �ش� ��ر ف � ��ي ال � �ج � ��ري � ��دة ال ��رس �م �ي ��ة
ب� �ت ��اري ��خ  12م ��اي ��و  2013وت �ن��ص
مواده على:
إن� �ش ��اء ص� �ن ��دوق ل ��دع ��م األس� ��رة
ج �ع��ل ال �ل �ج��وء ال �ي��ه اخ �ت �ي��اري��ا ملن
ي ��رغ ��ب م� ��ن امل� �ق� �ت ��رض�ي�ن ب� �ق ��روض
اس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة أو م �ق �س �ط��ة ل �ي �ق��وم
ال� � � �ص� � � �ن � � ��دوق ب � � � �ش � � ��راء األرص � � � � � ��دة
املتبقية من القروض االستهالكية
وامل �ق �س �ط��ة ل �ل �م��واط �ن�ين امل�م�ن��وح��ة
لهم من البنوك التقليدية وشركات
االس �ت �ث �م��ار ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�خ��اض�ع��ة
ل� ��رق� ��اب� ��ة ب � �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل� ��رك� ��زي
والثابتة بدفاتر وسجالت الجهات
امل��ذك��ورة ق�ب��ل ت��اري��خ 2008/3/30
حتى وإن ت��م إع��ادة جدولتها بعد
ه��ذا ال�ت��اري��خ ل��دى ال�ج�ه��ات امل�ش��ار
اليها ف��ي ه��ذه امل ��ادة .وي�ق��دم البنك
امل � ��رك � ��زي ل� �ص� �ن ��دوق دع � ��م األس � ��رة
ب �ي��ان��ا إح �ص��ائ �ي��ا ب�ج�م�ي��ع أرص ��دة

تعديالت على
القوانني
16

37

%43.2

%100

االجمالي

ال �ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة واملقسطة
املشار اليها في املادة األولى.
وي � �ت� ��ول� ��ى ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال� �ق� �ي ��ام
باإلجراءات التالية:
 تلقي طلبات املواطنني الراغبنيفي االستفادة من هذا القانون على
ان ت�ق��دم خ�ل�ال  4أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ
العمل بهذا القانون.
 ش � ��راء األرص � � ��دة امل �ت �ب �ق �ي��ة م��نال�ق��روض م��ن دون احتساب فائدة
على املواطنني الخاضعني ألحكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون م��ن البنوك وش��رك��ات
االستثمار التقليدية.
 يقسط رصيد ال�ق��رض املتبقيع�ل��ى ال�ع�م��ل امل��دي��ن م��ن دون ف��وائ��د
ع �ل ��ى أق � �س� ��اط م �ت �س ��اوي ��ة ع �ل ��ى ان
يترك للعميل اختيار تحديد نسبة
االس �ت �ق �ط��اع ال �ش �ه��ري م ��ن ص��اف��ي
دخله وبما ال يجاوز خمس عشرة
سنة م��ع م��راع��اة ال�ت��زام��ات العميل
األخ��رى مثل املحكوم بها لحساب
جهة عامة أو التزامات مصرفية.
تشجيع االستثمار المباشر
ق��ان��ون رق��م  116لسنة  2013في
ش��أن تشجيع االس�ت�ث�م��ار املباشر
ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت ص��در ف��ي جلسة

 29مايو  2013ونشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ  16يونيو 2013
جاء فيه:
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية
اع �ت �ب��اري��ة ت �س �م��ى ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االستثمار املباشر وتلحق بالوزير
امل �خ �ت��ص .وي �ك��ون م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة في
دولة الكويت ولها أن تنشئ مكاتب
لها داخل البالد وخارجها.
وت � � �ه� � ��دف ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة إل� � � ��ى ج� ��ذب
واس�ت�ق�ط��اب وت�ش�ج�ي��ع االس�ت�ث�م��ار
املباشر في البالد بشقيه األجنبي
واملحلي ويدخل في ذلك ما يلي:
 ت � � �ط � ��وي � ��ر وت � � �ح � � �س �ي��ن ب� �ي� �ئ ��ةاالس �ت �ث �م��ار وت �س �ه �ي��ل اإلج � � ��راءات
وإزال ��ة امل�ع��وق��ات أم��ام املستثمرين
وت��وف�ي��ر سبل ال��دع��م والتسهيالت
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م ��ار
املباشر في البالد.
 ت � �ع � �م � �ي� ��ق ال� � � ��وع� � � ��ي أله � �م � �ي ��ةاالس � �ت � �ث � �م� ��ار امل � �ب� ��اش� ��ر والس� �ي� �م ��ا
األج �ن �ب��ي م �ن��ه وال� �ت ��روي ��ج للبيئة
االس �ت �ث �م ��اري ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وف ��رص
االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر امل �ت��اح��ة فيها
وذل � ��ك ب �ك��اف��ة ال ��وس ��ائ ��ل ال��دع��ائ �ي��ة
والتعريفية والترويجية.
 ح� ��ث امل �س �ت �ث �م��ري��ن ع �ل ��ى ن�ق��لوتوطني واستعمال التكنولوجيا
ووس � � ��ائ � � ��ل اإلن � � �ت � � ��اج وال �ت� �ش� �غ �ي ��ل
وأساليب اإلدارة والخبرات الفنية
والتسويقية الحديثة وامل�ت�ط��ورة.
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ش�ج�ي��ع ال �ش��راك��ات
امل� �ح� �ق� �ق ��ة أله� � � � ��داف ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ب�ين
امل �س �ت �ث �م��ر ال �ك ��وي �ت ��ي وامل �س �ت �ث �م��ر
األج�ن�ب��ي .وت �م��ارس الهيئة عملها
ف��ي ض��وء السياسة العامة للدولة
وخ � �ط� ��ط ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
امل� �ع� �ت� �م ��دة وت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ق� �ط ��اع ��ات
اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل
ال��وط �ن��ي ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت وخلق
فرص عمل للعمالة الوطنية ورفع
إنتاجيتها ومهاراتها املهنية في
استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا
ألف�ض��ل املعايير العاملية املعتمدة
بهذا الشأن.
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القوانين المنجزة في المبطل الثاني
تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

1

مرسوم بقانون رقم  55لسنة  2004بمد مدة تأجيل انتخابات املجلس البلدي

08/1/2013

األول

 18قانون رق��م  3لسنة  2013بإصدار قانون نظام البذور والتقاوي والشتالت لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2

مرسوم بقانون رقم  25لسنة  2008بتعديل بعض احكام القانون رقم  35لسنة 1962
في شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة قانون انتخابات مجلس االمة -آلية تنازل 08/1/2013
املرشحني -آلية تشكيل اللجان الرئيسية واالصلية والفرعية

األول

 19قانون رقم  99لسنة  2013بضم عضو الى كل من املجلس االعلى للتعليم العالي
وم�ج�ل��س أم �ن��اء معهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية وم�ج�ل��س ادارة الهيئة العامة 06/3/2013
للتعليم التطبيقي والتدريب

األول

3

مرسوم بقانون رقم  16لسنه  2009بحكم وقتي من املادتني  27و  32من القانون رقم
 35لسنه  1962في شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة -قانون انتخابات مجلس 08/1/2013
االمة -استثناء باستخدام شهادة الجنسية في عدم وجود البطاقة االنتخابية

األول

 20قانون رقم  100لسنة  2013بتحديد العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية الكويتية
20/3/2013
سنة 2013

األول

4

مرسوم بقانون رقم  19لسنه  2012في شأن حماية الوحدة الوطنية

08/1/2013

األول

 21قانون رقم  101لسنه  2013في شأن التأمني ضد البطالة

19/2/2013

األول

5

م��رس��وم بقانون رق��م  20لسنة  2012بتعديل القانون رق��م  42لسنة  2006باعادة
تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االم��ة قانون انتخابات مجلس االمة 08/1/2013
مرسوم الصوت الواحد

األول

 22قانون رقم  102لسنه  2013بتعديل بعض احكام القانون رقم  11لسنة  1995بشأن
التحكيم القضائي في املواد املدنية والتجارية

06/3/2013

األول

6

مرسوم بقانون رق��م  22لسنه  2012في ش��أن تعديل بعض احكام القانون رق��م 6
لسنة  2008في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الي شركة مساهمة

23/1/2013

األول

 23قانون رقم  103لسنة  2013بتعديل املادة  32من املرسوم بقانون رقم  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية

03/4/2013

األول

7

مرسوم بقانون رقم  24لسنة  2012بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واالحكام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية

 24قانون رقم  104لسنه  2013في شأن إنشاء صندوق دعم االسرة

03/4/2013

األول

08/1/2013

األول

8

مرسوم بقانون رقم  25لسنة  2012بإصدار قانون الشركات

23/1/2013

األول

9

مرسوم بقانون رقم  26لسنة  2012في شأن تعديل بعض احكام املرسوم بالقانون
رق��م  42لسنة  1978ف��ي ش��أن الهيئات الرياضية وال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007في
08/1/2013
شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنه األوملبية الكويتية و االتحادات
واالندية الرياضية

األول

 10م��رس��وم بقانون رق��م  27لسنة  2012بتعديل بعض اح�ك��ام القانون رق��م  47لسنة
 1993ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية و ال�ق��ان��ون رق��م  27لسنة  1995ف��ي ش��أن اسهام
22/1/2013
نشاط القطاع الخاص في تعمير االراضي الفضاء اململوكه للدولة الغراض الرعاية
السكنية .

األول

 11مرسوم بقانون رقم  28لسنة  2012بتعديل بعض أحكام القانون رقم  39لسنة 2010
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء و تنفيذ محطات القوى الكهربائية 03/4/2013
وتحلية املياه في الكويت

األول

 12قانون رقم  1لسنة  2013بإصدار الخطة السنوية 2012 / 2011

22/1/2013

األول

 13قانون رقم  90لسنة  2013بتعديل بعض احكام القانون رقم  6لسنة  2010في شأن
العمل في القطاع االهلي يستبدل نص املادتني  10 - 9من القانون املشار اليه

05/2/2013

األول

 14قانون رقم  91لسنة  2013في شأن مكافحه االتجار باالشخاص وتهريب املهاجرين 06/2/2013

األول

 15قانون رقم  97لسنة  2013بتعديل بعض مواد املرسوم بالقانون رقم  25لسنه 2012
بإصدار قانون الشركات

20/2/2013

األول

م

اسم القانون

م

اسم القانون

 25قانون رقم  87لسنة  2013بتعديل املادة  31من القانون رقم  5لسنة  2005في شأن
بلدية الكويت
 26قانون رقم  88لسنة  2013بتعديل املادة  44من املرسوم بقانون رقم  31لسنة 1978
بشأن قواعد اعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها

تاريخ الجلسة

دور
االنعقاد

09/1/2013

األول

07/2/2013

األول

07/2/2013

األول

 27قانون رقم  89لسنة  2013بالسماح لغير الكويتيني بااللتحاق بالدراسة في مراكز
07/2/2013
تعليم الكبار بوزارة التربية

األول

03/4/2013

األول

 29قانون رقم  107لسنة  2013بشأن تعديل بعض احكام املرسم بالقانون رقم  39لسنة
17/4/2013
 1980بشأن االثبات في املواد املدنية والتجارية

األول

 .30قانون رقم  108لسنة  2013بتعديل بعض أحكام القانون رقم  6لسنة  2010في شأن
العمل في القطاع األهلي يستبدل بنص امل��ادة  10من القانون رق��م  6لسنة 17/4/2013 2010
املشار اليه  -من الوزارة الى الهيئة

األول

 31قانون رقم  109لسنة  2013بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة

17/4/2013

األول

 32قانون رقم 106لسنة  2013في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

02/4/2013

األول

 33قانون رقم  111لسنة  2013بشأن تراخيص املحالت التجارية

30/4/2013

األول

 34قانون رقم  112لسنة  2013بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

30/4/2013

األول

 35قانون رقم  116لسنة  2013في شأن تشجيع االستثمار املباشر في دولة الكويت

29/5/2013

األول

 16قانون رقم  98لسنة  2013في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة

20/2/2013

األول

 36قانون رق��م  117لسنة  2013تعديل بعض احكام املرسوم بالقانون رق��م  10لسنة
29/5/2013
 1979في شأن االشراف على االتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها

األول

 17ق��ان��ون رق��م  2لسنة  2013إص ��دار ق��ان��ون ن�ظ��ام الحجر البيطري ف��ي دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية

09/1/2013

األول

29/5/2013

األول

 28قانون رقم  105لسنة  2013بتعديل بعض أحكام قانون التأمينأت االجتماعية

 37قانون رقم  118لسنة  2013في شأن الجمعيات التعاونية

14

أخبار

aldostoor
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العيسى :تحديد شروط الترقي
للوظائف القيادية واإلشرافية

الكويت تشارك في اجتماعات
منظمة الصحة العالمية

أكد وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع ��ال ��ي د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ح��رص
ال��وزارة على رس��م وتحديد منهج
واض � � ��ح ل �ن �ظ��م وش� � � ��روط ال �ت��رق��ي
ل �ل��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة واإلش��راف �ي��ة
وقال خالل حفل تخريج  22قياديا
م��ن منتسبي ال��دف�ع��ة ال�ث��ام�ن��ة في
أك��ادي �م �ي��ة إع � ��داد ال� �ق ��ادة ال�ت��اب�ع��ة
لجمعية املعلمني ان وزارة التربية
تحرص على اتخاذ كل الخطوات
ل �ض �م ��ان م � ��لء ش� ��واغ� ��ر امل �ن��اص��ب
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة واإلش � ��راف� � �ي � ��ة ب � �ك� ��وادر
م��ؤه�ل��ة علميا ومهنيا ف�ض�لا عن
ض��خ ال ��دم ��اء ال �ج��دي��دة ب �م��ا ي�ث��ري
املسيرة التعليمية.
وب� �ي��ن ال �ع �ي �س ��ى ان م� ��ن ض�م��ن
ال� �خ� �ط ��وات ال �ت ��ي ح ��رص ��ت ع�ل�ي�ه��ا
ال � � � � ��وزارة اس � �ت � �م� ��رار ت �ن �ف �ي��ذ ق� ��رار
اإلح��ال��ة إل��ى التقاعد مل��ن تجاوزت
خدمته  35عاما وم��ن ث��م  34عاما
وب��ال �ت��درج تطبيقا ل �ق��رار اإلح��ال��ة
إل� ��ى ال �ت �ق��اع��د مل ��ن وص� �ل ��ت خ��دم��ة
عملهم  30عاما.

ي� �ش ��ارك وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
ال �ع �ب �ي��دي ع �ل��ى رأس وف � ��د رف �ي��ع
امل � �س � �ت � ��وى ف� � ��ي ال � � � � � ��دورة امل �ق �ب �ل��ة
للجمعية ال�ع��ام��ة ملنظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال �ف �ت��رة م��ا ب�ي�ن ال� �ـ 23
و 28م��ن م��اي��و ال� �ج ��اري ب�ح�ض��ور
 3500من وزراء الصحة والعاملني
في املجال الطبي وممثلي شركات
ص� �ن ��اع ��ة ال � � � � ��دواء واالك ��ادي� �م� �ي�ي�ن
وم �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ذات
الصلة.
واكد مندوب الكويت الدائم لدى
االم��م املتحدة واملنظمات الدولية السفير الغنيم مع مديرة منظمة الصحة العاملية
ف��ي جنيف السفير ج�م��ال الغنيم
لكونا ان م�ش��ارك��ة ال�ك��وي��ت تهدف التنفيذي للمنظمة تولي اهتماما
ال� ��ى اب� � ��راز م��وق �ف �ه��ا م ��ن ال�ق�ض��اي��ا ك �ب �ي��را ب��امل �ل��ف ال��رئ �ي �س��ي ل � ��دورة
ال�ص�ح�ي��ة امل �ط��روح��ة ام� ��ام ال� ��دورة ه��ذا ال�ع��ام وه��و (دور الصحة في
ب �م��ا ف� ��ي ذل � ��ك اج� �ت� �م ��اع ��ات وزراء اه� � ��داف االل �ف �ي��ة االن �م��ائ �ي��ة ل�لام��م
ال� �ص� �ح ��ة ال � �ع� ��رب ووزراء ص�ح��ة امل�ت�ح��دة  2030وتمكني ك��ل انسان
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ودول من الحصول على العالج املناسب
اقليم شرق املتوسط.
له) وهو ما تدعمه في سياساتها
واوض� � � ��ح ال �غ �ن �ي��م ان ال �ك��وي��ت االن�س��ان�ي��ة ع�ب��ر دع�م�ه��ا امل�ت��واص��ل
وب� � �ع� � �ض � ��وي� � �ت� � �ه � ��ا ف � � � ��ي امل � �ج � �ل� ��س للمنظمة.

لقطة جماعية للمكرمني

وذك� ��ر أن ه ��ذه ال �خ �ط��وات ال�ت��ي
ت �ق��وم ب �ه��ا ال � � ��وزارة س�ت�م�ن��ح ك��اف��ة
ال � �ط � �م� ��وح �ي�ن م� � ��ن ك� � � ��وادره� � � ��ا ف��ي
مختلف ال�ق�ط��اع��ات ف��رص التأهل
إل��ى ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة وتحقيق
الطموحات والتطلعات.
وم��ن جانبه ق��ال رئيس جمعية
امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ول � �ي � ��د ال� � �ح� � �س � ��اوي ان
األكاديمية أخذت على عاتقها منذ

سبع سنوات وبالتعاون مع مركز
خدمة املجتمع والتعليم املستمر
في جامعة الكويت ان تكون مركزا
متخصصا ومتميزا ف��ي التدريب
والتأهيل القيادي.

الخارجية تنظم ورشة عمل تعريفية
حول القمة العالمية للعمل اإلنساني
اف �ت �ت��ح ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خالد الجارالله ورشة عمل تعريفية
ح��ول أع�م��ال (م��ؤت�م��ر القمة العاملي
للعمل اإلن�س��ان��ي) ال��ذي تستضيفه
مدينة اسطنبول التركية على مدى
يومي االثنني والثالثاء املقبلني.
ون �ظ ��م ال� ��ورش� ��ة ال �ف��ري��ق امل�ع�ن��ي
ب �ت �ع��زي��ز دور ال �ك��وي��ت وج �ه��وده��ا
ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق اإلن �س��ان املنبثق
ع��ن اللجنة ال��دائ�م��ة ملتابعة تنفيذ
ال �خ �ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة وب��رن��ام��ج عمل
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة في
اطار استعدادات الكويت للمشاركة
الفاعلة في أعمال مؤتمر القمة.
وأل � �ق� ��ى ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ك �ل �م��ة خ�ل�ال
ال� ��ورش� ��ة ت �ض �م �ن��ت ت ��أك� �ي ��ده س�ع��ي
وزارة الخارجية إلبراز نشاط دولة
ال �ك��وي��ت ال ��رائ ��د ف ��ي م �ج ��ال ال�ع�م��ل
اإلن �س ��ان ��ي واه �ت �م��ام �ه��ا ب��اإلن �س��ان
كيانا وحقوقا.
وقال إن تنظيم هذه الورشة يأتي
وفي هذا التوقيت في إطار الجهود
ال�ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا وزارة ال�خ��ارج�ي��ة من
خ �ل��ال ال� �ف ��ري ��ق امل �ع �ن ��ي ف� ��ي م �ج��ال
ح�ق��وق اإلن �س��ان للتنسيق والعمل
كفريق واحد مع الجهات الحكومية
كافة إلب��راز ال��دور الرائد الذي تقوم
ب� ��ه ال� �ك ��وي ��ت وأوض � � ��ح ان ال �ك��وي��ت

خالد الجارالله مترئسا ورشة العمل

ت �ب��وأت م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال ��دور ال��رائ��د
مكانة مرموقة بني دول العالم كافة
اس �ت �ح �ق��ت م �ع ��ه وب� � �ج � ��دارة ت �ك��ري��م
امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي م ��ن خ�ل��ال األم ��م
املتحدة لسموه بلقب (قائد للعمل
اإلن �س��ان��ي) وتسمية دول ��ة الكويت
(مركزا للعمل اإلنساني).
وأضاف الجارالله أن انعقاد هذه
الورشة وبحضور الجهات املعنية
كافة يشكل فرصة سانحة ملناقشة
املواضيع املدرجة على جدول أعمال
القمة والتوقعات حول ما سيصدر
ع �ن �ه��ا م ��ن س �ع��ي ج� ��اد ي� �ه ��دف إل��ى
ت�ف�ع�ي��ل م �ش��ارك��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت في

ه��ذه القمة وإب��رازه��ا بالشكل ال��ذي
يناسب ريادتها في هذا املجال.
وت�س�ت�ض�ي��ف اس �ط �ن �ب��ول م��ؤت�م��ر
ال �ق �م��ة ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
ال ��ذي ت�ن�ظ�م��ه األم ��م امل �ت �ح��دة للمرة
األول� ��ى ب�م�ش��ارك��ة ممثلني ع��ن 155
دول � ��ة وم �ن �ظ �م��ة ب �ي �ن �ه��م  50رئ �ي��س
دول ��ة وح �ك��وم��ة وي �ه��دف ال ��ى بحث
املشكالت والحلول وسبل التنسيق
في مجال املساعدات االنسانية.

السريع :وكالء
«العدل»
الخليجيون ناقشوا
اتفاقية تسليم
المتهمين
ق � � � � ��ال وك � � �ي � � ��ل وزارة ال� � �ع � ��دل
عبداللطيف السريع ان االجتماع
ال �س �ن��وي ال �س��اب��ع ل��وك�ل�اء وزارات
العدل الخليجيني ناقش ع��ددا من
ال �ب �ن��ود ال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى تحقيق
التكامل ال�ع��دل وال�ق��ان��ون��ي ومنها
اتفاقية تسليم املتهمني واملحكوم
عليهم بني دول املجلس واجتماع
ل �ج �ن��ة م� ��دي� ��ري ورؤس � � � ��اء امل ��راك ��ز
وامل �ع��اه��د ال�ت��دري�ب�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
والقضائية بدول املجلس.
واضاف ان الوكالء درسوا كذلك
وض � ��ع م� ��دون� ��ة س� �ل ��وك مل �ن �س��وب��ي
األجهزة القضائية والعدلية بدول
املجلس وإع ��داد ق��واع��د نموذجية
مل �ك ��اف �ح ��ة االت� � �ج � ��ار ب ��األش� �خ ��اص
ل��دول املجلس إضافة إل��ى مناقشة
م �ق �ت��رح وزارة ال �ع��دل ب��دول��ة قطر
ح � �ي� ��ال م � � �ب � ��ادرة إن � �ش � ��اء ال �ش �ب �ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�خ�ب��راء واج�ت�م��اع لجنة
م� �س ��ؤول ��ي اإلرش� � � � ��اد وال �ت �ص��ال ��ح
األس � � ��ري ب� � ��دول امل� �ج� �ل ��س .وأش � ��ار
ال��ى ان ال�ت��وص�ي��ات املتعلقة بتلك
امل � � ��وض � � ��وع � � ��ات س � �ت � �ع � ��رض ع �ل��ى
االجتماع ال 28لوزراء العدل بدول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون امل �ق��رر ع �ق��ده في
أكتوبر املقبل .

واش � � ��ار ف ��ي ال �س �ي ��اق ذات � ��ه ال��ى
ان ال� � �ك � ��وي � ��ت س � �ت� ��رك� ��ز ف� � ��ي ه� ��ذه
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ع � �ل� ��ى ال� �ق� �ض ��اي ��ا
الصحية التي تهم املنطقة السيما
ان �ت �ش��ار االم � � ��راض غ �ي��ر ال �س��اري��ة
وسبل الوقاية منها مثل السمنة
املفرطة وارت �ف��اع نسبة السكر في
ال�ج�س��م وت��أث�ي��ره�م��ا السلبي على
الصحة العامة.

أمانة مجلس التعاون تحتفل
بالذكرى الـ  35لقيام المجلس
احتفلت األمانة العامة ملجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ام ��س االول
بذكرى مرور  35عاما على قيام
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية.
وج��رى االحتفال برعاية امير
م�ن�ط�ق��ة ال��ري��اض األم �ي��ر فيصل
ب � ��ن ب � �ن� ��در ب � ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال
س �ع��ود وح �ض��ور ع ��دد م��ن كبار
املسؤولني السعوديني وأعضاء
ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي الخليجي
وال � �ع� ��رب� ��ي وال � � � � ��دول ال �ص��دي �ق��ة
املعتمدين لدى اململكة والوجهاء
واألعيان واإلعالميني.
وأل� �ق ��ى األم �ي��ن ال� �ع ��ام ملجلس
التعاون د .عبداللطيف بن راشد
الزياني كلمة بهذه املناسبة قال
فيها إن منظومة مجلس التعاون
ت �م �ك �ن��ت م ��ن ت �ح �ق �ي��ق ان� �ج ��ازات
ب � � � � ��ارزة ع � �ل ��ى ط� ��ري� ��ق ال � �ت ��راب ��ط
وال �ت �ك��ام��ل ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت��رك
في مختلف املجاالت السياسية
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة وال � ��دف � ��اع� � �ي � ��ة
واألمنية واالجتماعية وتسخير
ج �ه��وده��ا وإم �ك��ان��ات �ه��ا ل�ن�ص��رة
ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��امل�ي��ة ودع ��م ال ��دول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة م �م��ا أت��اح
لها توطيد مكانتها املرموقة في
الساحة االقليمية والدولية.
واك� � � � � � ��د ال � � ��زي � � ��ان � � ��ي أن دول
وشعوب مجلس التعاون تدرك
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا وواج �ب �ه��ا ال��دي�ن��ي

وال �ق��وم��ي واإلن� �س ��ان ��ي ف ��ي دع��م
األشقاء وتبذل جهودا متواصلة
ألداء دوره��ا في نصرتهم ورفع
الظلم عنهم وتخفيف معاناتهم.
وتخلل الحفل ع��رض أوبريت
غ�ن��ائ��ي ب�ع�ن��وان خليجنا عربي
من فكرة واع��داد عبدالله العامر
ك�ل�م��ات وال �ح��ان ت��رك��ي ال�ش��ري��ف
أداء محمد عبدالعزيز وعبدالله
ع �ب��د ال �ع��زي��ز ف�ي�م��ا ق��دم��ت ف��رق��ة
فنون شعبية من اململكة العربية
السعودية عروضا فنية اضافة
ال� � ��ى ت� �ق ��دي ��م ال� �ش ��اع ��ري ��ن خ��ال��د
ال� �ق� �ب� �ي� �س ��ي وأح� � �م � ��د ال ��وي �م� �ن ��ي
قصائد شعرية بهذه املناسبة.
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من اتحاد تنمية القيادات األميركي وبإشراف حكومة اندونيسيا

منتهى العجيل تحصل على جائزة
العالم لقيادات األعمال
ف� � ��ازت س� �ي ��دة األع � �م� ��ال م�ن�ت�ه��ى
ال�ع�ج�ي��ل ب �ج��ائ��زة ال �ع��ال��م ل�ق�ي��ادات
االع � �م� ��ال  2016ال� �ت ��ي أق �ي �م��ت ف��ي
جزيرة (بالي) اإلندونيسية أخيرا.
وق� ��ال� ��ت ال �ع �ج �ي��ل ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا إن الجائزة كانت من تنظيم
ات �ح��اد تنمية ال �ق �ي��ادات األم��ري�ك��ي
وب��إش��راف الحكومة اإلندونيسية
بالتعاون مع األمانة العامة التحاد
الغرف الخليجية.
وأب � � � ��دت ت �ط �ل �ع �ه��ا إل� � ��ى ت�م�ث�ي��ل
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي امل � �ح� ��اف� ��ل ال ��دول� �ي ��ة
وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ع��روض األزي � ��اء الف�ت��ة
إل��ى سعيها ج��اه��دة إل��ى أن تكون
ع� �ل ��ى خ� ��ارط� ��ة م �ص �م �م��ي األزي � � ��اء
العامليني.
وع ��ن ان �ج��ازات �ه��ا ال �ت��ي حققتها
ذك� ��رت أن ��ه ت��م اخ �ت �ي��اره��ا م��ن قبل
األم��م املتحدة لعرض أزي��اء خاص
لزوجات رؤساء بعض دول العالم
في نيويورك كما تمت دعوتها من
قبل مندوبية الكويت الدائمة لدى
األم��م املتحدة لعرض أزي��اء خاص
ف� ��ي م �ق��ره��ا ب �م �ن��اس �ب��ة االح �ت �ف��ال

العجيل خالل تسلم الجائزة

ب ��ال� �ي ��وب� �ي ��ل ال� ��ذه � �ب� ��ي الن� �ض� �م ��ام
الكويت إل��ى ه��ذه املنظمة الدولية
عالوة على اختيارها عرضا دوليا
لألزياء أقيم في نيويورك.
وأشارت العجيل إلى مشاركتها
ف� � ��ي أس � � �ب� � ��وع امل� � ��وض� � ��ة ف� � ��ي دب� ��ي
ون � � �ي � ��وي � ��ورك ول � � �ن � ��دن ف � �ض �ل�ا ع��ن

مشاركتها في ع��رض أزي��اء خيري
ف� � ��ي دب� � � ��ي ل� � � � ��ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات
الخاصة واختيارها وتكريمها في
جائزة (جي ار  )8الدولية لسيدات
األع� �م ��ال وه ��ي األرف � ��ع ف ��ي ال �ش��رق
األوسط عن فئة املوضة واألناقة.
وب �ي �ن��ت أن �ه��ا اخ �ت �ي��رت ل�ج��ائ��زة

ال �ش��رق األوس ��ط ل �ق �ي��ادات األع �م��ال
وفي جائزة الشرف (أيقونة األناقة)
مشيرة إلى إطالقها أخيرا مبادرة
خيرية تحمل اسمها ف��ي الكويت
وتختص باألطفال املرضى وذوي
االحتياجات الخاصة.

جوري العازمي تمثل الكويت
في المسابقة العربية لتحدي القراءة
ك��رم��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
الطالبة الكفيفة ج��وري العازمي
إث� � ��ر ف� ��وزه� ��ا ب ��امل ��رك ��ز األول ف��ي
م�س��اب�ق��ة ت �ح��دي ال �ق ��راءة املحلية
وت��أه �ل �ه��ا ل �ت �م �ث �ي��ل ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
املسابقة العربية املقررة في إمارة
دبي سبتمبر املقبل.
وأك� � � ��د امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن امل � �ط � �ي� ��ري ل �ك��ون��ا
ح��رص الهيئة على دع��م املواهب
ال�ش�ب��اب�ي��ة الس�ي�م��ا ذوي االع��اق��ة
منهم وتشجيعهم على مواصلة
ال � �ت � �ف� ��وق وت� �ح� �ق� �ي ��ق امل � ��زي � ��د م��ن
االن� � �ج � ��ازات ل ��رف ��ع اس � ��م ال �ك��وي��ت
عاليا.
وأض� � � � � ��اف امل� � �ط� � �ي � ��ري أن ف� ��وز
ال �ط��ال �ب��ة ال� �ع ��ازم ��ي ال �ت ��ي ت�ت�ل�ق��ى
ت �ع �ل �ي �م �ه��ا ف � ��ي م � ��درس � ��ة ال � �ن� ��ور
ال�ت��اب�ع��ة إلدارة ال�ت��رب�ي��ة الخاصة
يعد مثاال يحتذى به في التفاني
والعمل ال��دؤوب من أج��ل تحقيق
النجاح.
وت �م �ك �ن��ت ال �ع��ازم��ي م ��ن ال �ف��وز

املطيري مكرما الطالبة الكفيفة جوري العازمي

باملسابقة املحلية بعد نجاحها
بقراءة  50كتابا مطبوعا بطريقة
برايل خالل عام واحد واجتيازها
االخ�ت�ب��ار ال��ذي أش��رف عليه عدد
م��ن االك��ادي �م �ي�ين وال �ب��اح �ث�ين في
مجال األدب والقراءة.
وي �ع��د ت �ح��دي ال� �ق ��راءة ال�ع��رب��ي
أك � �ب� ��ر م� � �ش � ��روع ع� ��رب� ��ي ف � ��ي ه ��ذا
امل� � �ج � ��ال وأط � �ل � �ق� ��ه ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س

دول ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لتشجيع القراءة لدى الطالب في
العالم العربي عبر التزام أكثر من
مليون طالب باملشاركة بقراءة 50
مليون كتاب في كل عام دراسي.
وي � ��أخ � ��ذ ه� � ��ذا ال � �ت � �ح ��دي ش �ك��ل
منافسة ل�ل�ق��راءة باللغة العربية

ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال�ط�ل�ب��ة م��ن ال�ص��ف
األول االب �ت��دائ��ي ح �ت��ى ال 12من
امل � � � ��دارس امل� �ش ��ارك ��ة ع �ب ��ر ال � ��دول
العربية وتبدأ منافسات املسابقة
في سبتمبر من كل عام وتستمر
حتى مارس من العام التالي.
وي � �ت� ��درج ال� �ط�ل�اب امل �ش��ارك��ون
ف��ي امل�ن��اف�س��ة ع�ب��ر خ�م��س م��راح��ل
تتضمن ك��ل مرحلة ق��راءة عشرة
ك �ت��ب وت �ل �خ �ي �ص �ه��ا ف ��ي ج � ��وازات
التحدي.
وب� �ع ��د االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ال � �ق� ��راءة
وال� � �ت� � �ل� � �خ� � �ي � ��ص ت� � � �ب � � ��دأ م � ��راح � ��ل
التصفيات وفق معايير معتمدة
وت � �ت� ��م ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى امل� � � ��دارس
وامل�ن��اط��ق التعليمية ث��م مستوى
األق� � �ط � ��ار ال� �ع ��رب� �ي ��ة وص � � ��وال ال ��ى
التصفيات النهائية ال�ت��ي تعقد
في دبي سنويا في شهر مايو.
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الكويت :توافق
حول قضايا اجتماع سفراء
أعضاء مجلس األمن
أك� ��د ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال م�ن��دوب�ي��ة
الكويت الدائمة لدى جامعة الدول
العربية باالنابة محمد العالطي
وجود توافق عربي بشأن القضايا
ال �ت��ي س�ي�ت��م ط��رح �ه��ا ب��االج�ت�م��اع
امل �ش �ت��رك مل �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة ع�ل��ى
مستوى املندوبني وس�ف��راء ال��دول
االع �ض ��اء ب�م�ج�ل��س االم� ��ن ال�س�ب��ت
املقبل.
ج��اء ذل��ك في تصريح للعالطي
لكونا امس عقب اجتماع تشاوري
على مستوى امل�ن��دوب�ين الدائمني
ل�ل�ت�ح�ض�ي��ر ل�ل�اج �ت �م��اع امل �ش �ت��رك.
وق ��ال ان االج �ت �م��اع امل �ش �ت��رك يعد
تجربة أول��ى م��ن الجانب املصري
ف��ي ض ��وء رئ ��اس ��ة م �ص��ر ال�ح��ال�ي��ة
ملجلس األمن خالل الشهر الجاري.

واشار الى انه تم خالل االجتماع
التشاوري التنسيق بشأن امللفات
وال �ق �ض��اي��ا ال�س��اخ�ن��ة ف��ي املنطقة
العربية التي سيتم طرحها ام��ام
االج�ت�م��اع امل�ش�ت��رك موضحا أنها
ت�ش�م��ل ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام ف��ي ال�ش��رق
االوس � ��ط وال ��وض ��ع ف��ي ال �ص��وم��ال
وال � ��وض � ��ع ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا ف� �ض�ل�ا ع��ن
قضايا الالجئني والهجرة.
واض � ��اف ان ��ه ت��م االت� �ف ��اق ك��ذل��ك
ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د م� ��ن س� �ي� �ط ��رح ت�ل��ك
القضايا من قبل الجانب العربي
وك��ذل��ك م��ن سيطرحها م��ن جانب
سفراء ال��دول االعضاء في مجلس
االمن.

الداخلية :منع الخيم الرمضانية
بجوار المساجد في رمضان
أك� � ��د وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
الفريق سليمان الفهد ان الخطة
االم � �ن � �ي� ��ة ل� � � �ل � � ��وزارة خ� �ل ��ال ش �ه��ر
رمضان املبارك ترتكز على حفظ
ام � ��ن دور ال� �ع� �ب ��ادة وامل �ن��اس �ب��ات
ال��دي �ن �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ال� �ت� �ع ��اون م��ع
الجهات الحكومية املعنية.
وق ��ال ��ت ادارة االع �ل ��ام االم �ن��ي
ب � � � � � � ��وزارة ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ام ��س ان ال �ف��ري��ق الفهد
اج�ت�م��ع وع ��دد م��ن وك �ل�اء وزارات
وم��ؤس�س��ات ال��دول��ة ل�لاط�لاع على
الرؤية األمنية للوزارة خالل العام
املقبل واض��اف ان الخطة االمنية
تتضمن معالجة ظاهرة التسول
م � ��ؤك � ��دا االت � � �ف� � ��اق ب� �م� �ن ��ع ال �خ �ي��م
ال��رم �ض��ان �ي��ة امل ��رف� �ق ��ة ب��امل �س��اج��د

والتي يؤمها عدد من املصلني.
واوض��ح ان ه��ذا التوجه يشمل
اإلف�ص��اح بشكل واض��ح م��ن خالل
ن �ش��ر ب �ي ��ان ��ات امل �ت �س��ول�ي�ن ال��ذي��ن
يتم ضبطهم إعالميا واستدعاء
من استقدمهم واتخاذ اإلج��راءات
ب �ح �ق �ه��م ووض� � ��ع م �ن ��ع ال �ك �ف ��االت
عليه.
واك � � ��د وض � ��ع ق� �ي ��د ام� �ن ��ي ع�ل��ى
م��ن يتم ضبطه بحالة ت�س��ول من
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
م �ش �ي ��را ال � ��ى م �ن ��ع ج �م ��ع ال �ت �ب��رع
النقدي داخل املساجد او خارجها
خ�ل��ال ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل � �ب ��ارك اال
م ��ن خ�ل��ال ال �ل �ج ��ان وال �ج �م �ع �ي��ات
الخيرية املعتمدة.

ديوان الخدمة يحدد مواعيد
العمل خالل رمضان
ح� ��دد دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
م ��واع� �ي ��د ال �ع �م��ل ال ��رس� �م ��ي خ�ل�ال
شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ل�ع��ام 2016
ح�ي��ث ي �ب��دأ م��ن ال �س��اع��ة التاسعة
وال �ن �ص��ف ص�ب��اح��ا ح�ت��ى الثانية
ظ � �ه � ��را ل � � � �ل� � � ��وزارات وم� ��ؤس � �س� ��ات
ال� ��دول� ��ة وم � ��ن ال� �ع ��اش ��رة ص�ب��اح��ا
ح �ت ��ى ال �ث ��ان �ي ��ة وال� �ن� �ص ��ف ظ �ه��را
لباقي الجهات ذات طبيعة العمل
ال �خ ��اص ��ة .وأوض� � ��ح ال� ��دي� ��وان في
ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ام��س أن الجهات
التي لديها ظروف أو طبيعة عمل
خاصة وت��رغ��ب ف��ي تغيير أوق��ات
ع�م�ل�ه��ا ف ��إن ع�ل�ي�ه��ا ال ��رج ��وع ال��ى
الديوان لتحديد املواعيد املناسبة
بشأنها.
وق ��ال ال �ب �ي��ان ان م��واع �ي��د عمل

ال� � � ��وزارات ل�ش�ه��ر رم �ض ��ان تشمل
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
وم� ��ؤس � �س� ��ة امل� � ��وان� � ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة
والثروة السمكية والهيئة العامة
للشباب والهيئة العامة للرياضة
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي والهيئة
العامة للصناعة والهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال�ق�ص��ر واالدارة ال�ع��ام��ة
للجمارك واالدارة العامة لالطفاء
وب �ن��ك االئ �ت �م��ان ال �ك��وي �ت��ي وب�ي��ت
ال ��زك ��اة وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ودي� ��وان
الخدمة املدنية واملجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.
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مهرجان الموسيقى يكرم الفنان سليمان المال
ب �ح �ض��ور وزي � ��ر االع� �ل��ام وزي ��ر
ال��دول��ة للشباب ال�ش�ي��خ سليمان
ال �ح �م��ود أط �ل��ق امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
للثقافة وال �ف �ن��ون واالداب مساء
ام ��س االول م �ه��رج��ان امل��وس�ي�ق��ى
الدولي ال�ـ 19الذي يقام هذا العام
ضمن فعاليات احتفالية (الكويت
عاصمة للثقافة االسالمية )2016
وال� ��ذي اف�ت�ت��ح ف�ع��ال�ي��ات��ه بتكريم
الفنان سليمان املال.
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �س��اع��د
ل � �ق � �ط ��اع ال � �ف � �ن� ��ون وامل � � �س� � ��رح ف��ي
املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .ب��در ال��دوي��ش ان ليلة
االف� �ت� �ت ��اح ك ��ان ��ت ام �س �ي��ة ث�ق��اف�ي��ة
وموسيقية بامتياز وتقام برعاية
وح� �ض ��ور وزي� � ��ر االع� �ل ��ام ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ورئ�ي��س
املجلس الوطني للثقافة والفنون
واالداب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان الحمود
وم �ش��ارك��ة ع ��دد م��ن ال�ف�ن��ان�ين في

الوزير الحمود يكرم سليمان املال

الساحة الكويتية.
واوض ��ح ان فعاليات مهرجان
امل��وس�ي�ق��ى ب ��دأت ب�ت�ك��ري��م ال�ف�ن��ان
ال � �ق� ��دي� ��ر س� �ل� �ي� �م ��ان امل �ل ��ا ت� �ق ��دي ��را

مل�ش��واره املوسيقي ال��زاخ��ر مؤكدا
ان امل ��وس� �ي� �ق ��ى ل � � ��ون م � ��ن ال � � ��وان
ال �ت �ع �ب �ي��ر اإلن� �س ��ان ��ي وواح� � ��د م��ن
الجسور التي تسهم اسهاما فعاال

في التبادل الثقافي والحضاري.
وق ��ام ال ��وزي ��ر س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
ب�ت�ك��ري��م ض�ي��ف امل �ه��رج��ان ال�ف�ن��ان
سليمان امل�لا وال�ف�ن��ان�ين عبدالله

أبل افتتح معرض التصميم
لطلبة الهندسة بمشاركة
 129مشروعا

محارب مديرا عاما
لأللكسو لفترة ثانية

اف� �ت� �ت ��ح وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
اإلسكان ياسر أبل معرض التصميم
الهندسي الـ 30لطلبة كلية الهندسة
والبترول بجامعة الكويت الذي يقام
ب��رع��اي �ت��ه وم �ش��ارك��ة  129م�ش��روع��ا
طالبيا تهتم بالبيئة الكويتية.
وأشاد الوزير أبل في تصريحات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع�ل��ى ه��ام��ش امل�ع��رض
ب��امل �ش��اري��ع امل� �ش ��ارك ��ة وال� �ت ��ي ت �ق��دم
أف � � �ك � ��ارا ج � ��دي � ��دة ي �م �ك ��ن ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا
واس �ت �ث �م��اره��ا ب�ش�ك��ل أم �ث��ل ل�ت�خ��دم
ت�ط��ور ال�ك��وي��ت وتقدمها حيث إنها
ت� �م� �ث ��ل م� � �ج � ��االت ه� �ن ��دس� �ي ��ة م �ه �م��ة
تحتاجها البالد.
وق� � � � ��ال ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ال� �ه� �ن ��دس ��ة
وال �ب �ت��رول د .عبداللطيف الخليفي
إن امل �ش��اري��ع ت�ظ�ه��ر ال�ج��ان��ب املهني
للطلبة ورؤي �ت �ه��م العملية وي�ه��دف
امل �ع��رض إل��ى ت�ق��وي��ة ق ��درات الطالب
وأب� � � ��دى اع� �ج ��اب ��ه ب� �م� �ش ��روع ي�ع�ن��ى
ب �ط��ري��ق ال �ص �ب �ي��ة وال �س��امل��ي وال ��ذي
ي �ق��دم ح �ل��وال ل� �ح ��وادث ال� �ط ��رق وم��ا

ج � � � � ��ددت امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
للتربية وال�ث�ق��اف��ة وال�ت�ع�ل�ي��م في
ختام ال��دورة  23ملؤتمرها العام
ام� ��س االول ت �ع �ي�ين د .ع �ب��دال �ل��ه
م�ح��ارب ف��ي منصب امل��دي��ر العام
لفترة ثانية تمتد ألربع سنوات.
وق� ��ال د .م �ح��ارب إن األل�ك�س��و
س� �ت ��دش ��ن م ��رح� �ل ��ة ج � ��دي � ��دة م��ن
تاريخها وستلعب في املستقبل
ال �ق��ري��ب دورا ك �ب �ي��را ف ��ي ت�ق��دي��م
ي� ��د امل � �س ��اع� ��دة ل � �ل� ��دول ال �ع��رب �ي��ة
إلص � � �ل� � ��اح م � � � �ج� � � ��االت ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال �ب �ح��ث
العلمي فضال ع��ن أن�ه��ا ستطلق
خ�ط��ة ط�م��وح��ة ل�ل�ت�م��وي��ل ال��ذات��ي
تضمن االستقرار ملوازنتها كما
اع �ت �م��د امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي ال � ��دورة
 23للمؤتمر ال�ع��ام لأللكسو من
وزراء ت��رب �ي��ة ع� ��رب وم�م�ث�ل�ي�ه��م
الخطة اإلستراتيجية للمنظمة
ل�ل�أع��وام ( )2018 - 2017وال�ت��ي
ت �ه��دف ب��األس��اس إل ��ى ال�ن�ه��وض

ياسر أبل

ت�س�ب�ب��ه م ��ن وف� �ي ��ات ب �س �ب��ب ال��رم��ال
امل�ت�ح��رك��ة متمنيا أن ي��رى امل�ش��روع
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ألن ��ه ب�س�ي��ط وال
يحتاج تكلفة عالية.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال م � ��دي � ��ر م ��رك ��ز
ال� �ت ��دري ��ب ال �ه �ن��دس��ي وال �خ��ري �ج�ي�ن
بالكلية د .علي حاجيه ان  505طالب
وطالبات شاركوا في املعرض بـ129
مشروعا.
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بالعملية التعليمية ف��ي العالم
ال� �ع ��رب ��ي خ� �ص ��وص ��ا ف� ��ي ال � ��دول
ال �ت��ي ت �ش �ه��د أزم � ��ات اق �ت �ص��ادي��ة
وأمنية كالصومال وج��زر القمر
وجيبوتي.
وواف � � � � � � ��ق امل� � � �ش � � ��ارك � � ��ون ع �ل��ى
اإلع � � �ت � � �م � � ��ادات امل � �ق � �ت� ��رح� ��ة ع �ل��ى
م��وازن��ة منظمة األل�ك�س��و لعامي

رئيس التحرير

جريـدة برلمانيـة يوميـة

● م �ف �ل ��ح م �ش �ع ��ل س �ع �ي��د
امل ��وي ��س 57 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
ال� �ع� �ي ��ون ،ق ،4ال �خ �ي �م��ة ب �ج��ان��ب
مسجد األقرع بن جالس ،تلفون:
.50886088
● س�ع��اد ي��وس��ف عبدالله
ك �م ��ال 41 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج��ال :حسينية االم��ام الحسني،
س �ل��وى ،ق ،1ش ،7م ،37مقابل
م��درس��ة ال�غ��ان��م الثنائية ،تلفون:
 ،99776031نساء :الدسمة ،ق،5
ش الرشيد ،م.14
● عبدالرحمن عبدالرحيم
ع �ب��دال �ل��ه ب��وك �ب��ر 84 ،ع��ام��ا،
(ش�ي��ع) ،رج��ال :ديوانية بوكبر،
الرميثية ،ق ،7ش ،73م ،16تلفون:
 ،25615088 ،66870053نساء:
الرميثية ،ق ،7ش ،73م ،16الباب
الخلفي ،تلفون.25633553 :
● ع��ائ�ش��ة م�ح�م��د ي��وس��ف
الرشيد البدر ،زوجة ،صالح
ن ��اص ��ر ال� �ص ��ال ��ح 71 ،ع��ام��ا،
(ش � �ي � �ع � ��ت) ،رج� � � � ��ال :ال� �ن ��زه ��ة،
ق ،3دي � � � ��وان ال � �ص� ��ال� ��ح ،ش � ��ارع
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � � �ف� � ��ارس ،م:36
 ،22572182 ،66700070نساء:
الروضة ،ق ،3ش ،35م ،2تلفون:
.22572183
● ب � � � � ��دور ف � �ل� ��اح ب� �ه� �ل ��ول
ال�ظ�ف�ي��ري 38 ،ع��ام��ا( ،تشيع
ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ص� � �ب � ��اح ال � �ي� ��وم
الخميس بمقبرة الجهراء)،
رج ��ال :ص�ب��اح ال�ن��اص��ر ،ق ،3ش
 ،101م ،5ت�ل�ف��ون،66226866 :
نساء :الجهراء ،الواحة ،ق ،3ش،5
م ،24تلفون.50077222 :
● عائشة عبدالله محمد،
أرملة/احمد محمد عبدالله
الكندري 87 ،عاما( ،شيعت)،
رج��ال :الشعب ،دي��وان الكنادرة،
ت� �ل� �ف ��ون ،94425231 :ن� �س ��اء:
القصور ،ق ،1ش ،19م ،31تلفون:
.99334467

مواقيت الصالة

جانب من االجتماع

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال� � ��روي � � �ش� � ��د وم� � � �ط � � ��رف امل� � �ط � ��رف
وم� �ش ��اع ��ل ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا اع �م��اال
غنائية من الحان الفنان سليمان
امل �ل�ا ش �م �ل��ت اه ��م اغ��ان �ي��ه وم�ن�ه��ا
(ي ��ا ن �ب��ع ال ��وف ��ا) و(وط � ��ن ال �ن �ه��ار)
و(الخطاوينا) وتتضمن فعاليات
امل�ه��رج��ان ال ��ذي يستمر ح�ت��ى 24
مايو ال�ج��اري عروضا موسيقية
دول �ي��ةت �ش �م��ل ح �ف�لا ل�لاورك �س �ت��را
االيطالية وآخر للفرقة املكسيكية
وع��رض��ا ارم �ي �ن �ي��ا ع��رب �ي��ا وح�ف�ل��ة
لعازفة الفلوت رانيا يحيى.
كما يتضمن انشطة موسيقية
ك ��وي � �ت � �ي ��ة ت� �ش� �م ��ل ح � �ف�ل��ا ل� �ف ��رق ��ة
ال �ج �ه��راء وال� ��ذي ي �ق��ام ف��ي مجمع
(سليل ال�ج�ه��راء) وح�ف�لا للفنانة
فطومة ويختتم املهرجان بحفل
ل� �ف ��رق ��ة امل� �ع� �ه ��د ال� �ع ��ال ��ي ل �ل �ف �ن��ون
املوسيقية.

الوفيات

 2017و 2018وت �ع �ه��دوا ف��ي ه��ذا
ال�ص��دد بالحرص على االنتظام
ف ��ي ت �س��دي��د م �س��اه �م��ات ال � ��دول
االعضاء في املنظمة ما يكفل لها
تنفيذ برامجها وأنشطتها.
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