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الكندري من القاهرة:
تضافر الجهود
العربية لمواجهة
األزمات اإلنسانية

العوضي :مركز
طبي لعالج حاالت
اإلدمان في إحدى
المناطق المالئمة

الحمود :ذوو
االحتياجات الخاصة
خير سفراء لبلدهم
في المحافل الدولية

أكدوا أن إطالق صباح األحمد على المبنى الجديد يضاف إلى سجل اإلنجازات

نواب لـ «الدستور» :المجلس الحالي
رمز للتعاون ونبراس للعمل البرلماني
وص��ف ع��دد م��ن ال �ن��واب مجلس
األم� � � � ��ة ب � ��أن � ��ه م� �ج� �ل ��س إن � � �ج� � ��ازات
مشيرين إل��ى أن��ه سيكون نبراسا
وع�ن��وان��ا م�ش��رف��ا للعمل البرملاني
في الكويت ورمزا للتعاون مؤكدين
أن إط �ل�اق اس ��م س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
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 على
امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د ف ��ي م�ج�ل��س األم ��ة

يسجل في قائمة إنجازات املجلس
الحالي.
وأش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س
األم��ة النائب مبارك الخرينج بما
أن � �ج� ��زه امل �ج �ل ��س م� ��ن ت �ش��ري �ع��ات
وقوانني تسهم في خدمة املواطنني
واالرتقاء بالحياة البرملانية .وقال
إن املجلس كعادته يواصل عمله
ال � ��دؤوب إلن �ج��از ال �ق��وان�ين املهمة

امل��وض��وع��ة ع �ل��ى ج� ��دول األع �م��ال
ون��أم��ل أن ت��واك��ب ال �ح �ك��وم��ة أداء
املجلس ف��ي تنفيذ ه��ذه القوانني
ب��ال �ش �ك��ل ال � � ��ذي ي �ح �ق��ق م �ص��ال��ح
الشعب.
وع� ��ن ال �ج �ل �س��ة امل ��اض �ي ��ة أش ��ار
ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان ع �ب��د ال �ص �م��د إل��ى
إق� ��رار ق��وان�ي�ن ع ��دة م�ن�ه��ا ال�ب�ل��دي��ة
وال� �خ� �ب ��راء و ال �ص �ي��دل��ة اع�ت�ب��ره��ا

م� �ث� �م ��رة وإي� �ج ��اب� �ي ��ة ف �ي �م��ا أع� ��رب
النائب محمد الحويلة عن رضاه
ع �م��ا أن � �ج ��زه امل �ج �ل��س ب �ع��د ح�ف��ل
اف � �ت � �ت ��اح م �ب �ن ��ى ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
الجديد.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب عسكر
العنزي :يواصل املجلس دوره في
اإلن�ج��از والعمل املخلص لصالح
أبناء الشعب الذين اولونا ثقتهم

نواب يؤكدون لـ «الدستور» عدم االستعجال فيها

الصانع :قوانين القضاء لن تصدر
إال بعد دراسة وافية ومستفيضة
شدد وزير العدل وزير الشؤون
االس�ل�ام �ي��ة ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع على
أن ال � ��وزراة ت��ول��ي ق��وان�ين السلطة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال� �ع� �ن ��اي ��ة وااله� �ت� �م ��ام
وال �ت �ق �ي �ي��م م ��ؤك ��دا أن � ��ه ل ��ن ي �ص��در
امل � �ش � ��روع اال ب �ع ��د دراس� � � ��ة واف �ي ��ة
ومستفيضة ومتأنية إلى ان يصل
الى مجلس االمة.
وقال في تصريح لـ «الدستور»:
السلطة التشريعية لها ان تقرر ما
ي�ص��در ع��ن اللجنة املختصة بهذا

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان
المحاسبة

قصور في الربط
اآللي بين إدارات
القوى العاملة

تفاصيل (ص)15-14

االم ��ر ب�م��ا ي�خ��دم املصلحة العامة
م �ض �ي �ف ��ا :وزارة ال � �ع � ��دل ت �ق��دم��ت
ب ��اق� �ت ��راح ب� �ش ��أن ق ��وان�ي�ن ال�س�ل�ط��ة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وارس� �ل� �ت ��ه ال � ��ى ادارة
الفتوى والتشريع واالمانة العامة
مل �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وال� �ج� �ه ��ات ذات
الصلة حتى يتم االنتهاء منه.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أوض � � � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب
م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص أن� ��ه ح �ت��ى ه��ذه
ال �ل �ح �ظ��ة ل ��م ي �ص �ل �ن��ا ف ��ي ال �ل�ج�ن��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة اي م �ش ��روع ب�ق��ان��ون

بشأن السلطة القضائية مضيفا:
لدى اللجنة فقط املشاريع القديمة
التي تم وقفها لحني ورود مشروع
جديد من الحكومة.
وب � � ��دوره أك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال �ت �م �ي �م��ي أن ت �ش��ري �ع��ات ال�س�ل�ط��ة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة م �ط �ل��وب��ة ف� ��ي ال ��وق ��ت
الحالي نظرا الهميتها داعيا الى
ع ��دم االس �ت �ع �ج��ال ب�ه��ا ودراس �ت �ه��ا
السيما أنها تعتبر قفزة نوعية في
مجال القضاء الكويتي.

يعقوب الصانع

 468من البدون يدرسون في التطبيقي
كشف الجهاز املركزي ملعالجة
أوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غير
ق��ان��ون �ي��ة ع� ��ن ان ع � ��دد ال �ط�ل�اب
ال � ��ذي � ��ن ي� � ��درس� � ��ون ف � ��ي ك �ل �ي��ات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب م��ن املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ب �ل��غ  468ط��ال�ب��ا
وط��ال �ب��ة خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال ��دارس ��ي
(.)2016 - 2015
وق � � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام امل �س ��اع ��د

ل �ل �ش��ؤون ال�ف�ن�ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات في
ال �ج �ه��از ول �ي��د ال �ع �ص �ف��ور إن ه��ذا
العدد يشكل زي��ادة مقارنة بـ 360
طالبا وطالبة خالل العام الدراسي
املاضي (.)2015 - 2014
وأوض��ح أن الجهاز عمل منذ
إنشائه على تقنني آل�ي��ة القبول
ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال�ح�ك��وم��ي
مؤكدا ان��ه يسعى للمواءمة بني
ال� �ق ��درات االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة لكليات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب وب�ي��ن ه� ��دف ت��وف�ي��ر
ال �ق��در امل�م�ك��ن م��ن امل�ق��اع��د ألب�ن��اء
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
من أج��ل تعزيز ف��رص التحاقهم
ب ��ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ال س �ي �م��ا
املتميزون منهم.

فكنا عند حسن ظنهم .
وب� � � � ��دوره أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
طنا أن ك��ل ي��وم يؤكد للجميع أن
املجلس الحالي مجلس إنجازات
م�ب�ي�ن��ا أن م��ا ت��م م��ا ه��و إال دل�ي��ل
على أن ه��ذه اإلن �ج��ازات تتواصل
مع اإلنجازات السابقة للمجلس.
أم��ا ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�لال فقال
ان� ��ه ل�ل�أم��ان��ة ه� ��ذا اإلن � �ج� ��از ي��رج��ع

لرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وال �ن��واب بتعاونهم وتكاتفهم في
حني أش��اد النائب حمود الحمدان
بجهود املجلس في إنجاز القوانني
ال� � �ت � ��ي ت � ��دع � ��م ال � �ع � �م� ��ل ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي م� ��ن أج� � ��ل م�ص�ل�ح��ة
املواطنني.
تفاصيل (ص)09-08

العلي لـ «الدستور» :خطة
لضبط األسعار في رمضان
أك��د وزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
د .يوسف العلي أن الوزارة تعكف
ع�ل��ى دراس� ��ة األس �ع��ار مل��راق �ب��ة أي
تغيير مصطنع فيها خ�لال شهر
رمضان املقبل.
وشدد العلي في تصريح خاص
لـ «الدستور» على أن الوزارة لديها
خ �ط��ة واس � �ت � �ع� ��دادات خ ��اص ��ة ق�ب��ل
ش �ه��ر رم �ض��ان ع��ن ط��ري��ق تكثيف
ح�ض��ور ال��رق��اب��ة ال�ت�ج��اري��ة ورص��د
االس�ع��ار باستمرار والتحقيق في
البالغات التي تردنا عن اي زيادة
مصطنعة لالسعار.
وأض � ��اف :س �ن��واج��ه ون�ت�ص��دى
الي زيادات غير حقيقية لالسعار
في شهر رمضان مستطردا :لدينا
ت �ج ��رب ��ة ن ��اج �ح ��ة ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ي

حوار «الدستور»
عدنان عبدالصمد:

أياد خفية تعمل
ضد مصلحة الكويت
في الرياضة
تفاصيل (ص)07

د .يوسف العلي

وهذه السنة سنعيد الكرة وبخطة
م�ت��وازي��ة تتضمن جانبا توعويا
وآخر يتعلق بتكثيف الرقابة على
األسواق.
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األمير وولي العهد يهنئان رؤساء نيبال
وإثيوبيا وأذربيجان
ب�ع��ث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة بديا
ديفي بنداري رئيسة جمهورية
ن�ي�ب��ال ال��دي�م�ق��راط�ي��ة الفيدرالية
ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده��ا م�ت�م�ن�ي��ا لها
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ب��رق �ي��ة
تهنئة إل��ى الرئيسة بديا ديفي
ب� � � �ن � � ��داري رئ � �ي � �س� ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة
ن�ي�ب��ال ال��دي�م�ق��راط�ي��ة الفيدرالية
الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل� �ب�ل�اده ��ا م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه ��ا م ��وف ��ور
الصحة والعافية.
وبعث حضرة صاحب السمو

أمير البالد سمو الشيخ صباح األحمد

أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ب �ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ال ��رئ� �ي ��س م ��والت ��و
ت� �ي� �ش ��وم ��ي رئ � �ي� ��س ج �م �ه ��وري ��ة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد

ال� ��وط � �ن� ��ي ل� � �ب �ل��اده م �ت �م �ن �ي��ا ل��ه
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

ك �م��اب �ع��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ب �ب ��رق �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ال��رئ �ي��س
م� � � ��والت� � � ��و ت� � �ي� � �ش � ��وم � ��ي رئ � �ي� ��س

الغانم يهنئ نظراءه في أذربيجان
وإثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني
ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
إلى رئيس مجلس نواب الشعب
ال � �ف � �ي� ��درال� ��ي ف � ��ي ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
اإلث � � � �ي� � � ��وب � � � �ي� � � ��ة ال � � �ف � � �ي� � ��درال � � �ي� � ��ة
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ع �ب��رال �ل��ه ج�م�ي��دا
ديجو ورئيس مجلس االتحاد

ياليو آبات ريتا وذلك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال ��رئ� �ي ��س ال �غ��ان��م
برقية تهنئة إلى رئيس املجلس
الوطني في جمهورية أذربيجان
أوك � � �ت� � ��اي س.أس � � � � � � ��ادوف وذل � ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبالده .

وبعث الرئيس الغانم برقية
تهنئة إل��ى رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان في
ج � �م � �ه ��وري ��ة ج� ��ورج � �ي� ��ا داف � �ي ��د
أوسوباشفيلي وذل��ك بمناسبة
العيد الوطني لبالده.
كما بعث الرئيس الغانم برقية
تهنئة إل��ى رئ�ي�س��ة ال�ب��رمل��ان في

ج�م�ه��وري��ة ن�ي�ب��ال الديمقراطية
ال �ف �ي��درال �ي��ة أون � �ص ��اري غ��ارت��ي
وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبالدها.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ج�م�ه��وري��ة اث�ي��وب�ي��ا ال�ف�ي��درال�ي��ة
الديمقراطية الصديقة ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له
م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال �ع��اف �ي��ة .كما
ب �ع ��ث ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى
ال��رئ �ي��س ال� �ه ��ام ع�ل�ي�ي��ف رئ�ي��س
ج�م�ه��وري��ة اذرب �ي �ج��ان الصديقة
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ف� �خ ��ام ��ة ال ��رئ� �ي ��س
ال�ه��ام علييف رئ�ي��س جمهورية
اذرب� �ي� �ج ��ان ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له
موفور الصحة والعافية.
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الحويلة :حماية البيئة مسؤولية مجتمعية
أك � � � � � ��د ع � � �ض� � ��و ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت ��رب ��وي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
وامل � � ��رأة وال �ش �ب ��اب ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ب��رمل��ان
ال �ع ��رب ��ي ال �ن ��ائ ��ب ال �ك��وي �ت��ي د.م �ح �م��د
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ام� � ��س ان ح� �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
م �س��ؤول �ي��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة ي �ت �ع��اون فيها
امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م وال ��دول ��ة واج�ه��زت�ه��ا
املختلفة ومؤسسات املجتمع املدني.
وق��ال ال�ن��ائ��ب الحويلة لكونا عقب
اجتماع اللجنة انه يتعني على الجميع
ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
واالس � �ه� ��ام ب �ش �ك��ل أو ب ��آخ ��ر م ��ن أج��ل
حماية البيئة وصيانتها.
وذك� ��ر ان ال �ك��وي��ت س �ب��اق��ة ف ��ي سن
التشريعات املناسبة لحماية البيئة
مشيرا الى اقرار مجلس االمة الكويتي
قانون حماية البيئة فضال عن وجود
هيئة خاصة للبيئة.
واش ��ار ك��ذل��ك ال��ى ال ��دور املجتمعي
التطوعي في مجال البيئة إضافة إلى
وجود الشرطة البيئية التابعة لجهاز

د .محمد الحويلة

فيصل الكندري

الشرطة م�ش��ددا على ض��رورة تضافر
الجهود بني الجهات الحكومية حتى
يتم حماية الناس من مصادر التلوث
املختلفة واوض��ح ان البيئة الطبيعية
والنظيفة والخالية من مصادر التلوث
ه��ي امل�ت�ن�ف��س للجميع وال �ض �م��ان في
ان ي�ع�ي��ش ك ��ل ال �ن ��اس ف ��ي أم ��ن بيئي
مستقر.

وع �م ��ا ت �ض �م �ن��ه االج� �ت� �م ��اع ق� ��ال ان
امل �ج �ت �م �ع�ي�ن ت � �ط ��رق ��وا ال� � ��ى ع� � ��دد م��ن
املوضوعات وتم التركيز على مناقشة
ال��وث �ي �ق��ة امل ��وح ��دة ل �ح �م��اي��ة وص �ي��ان��ة
ال�ب�ي�ئ��ة وت �م��ت امل��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه��ا مبينا
ان ال��وث�ي�ق��ة امل ��ذك ��ورة س�ت�ع��رض على
الجلسة العامة للبرملان العربي ليتم
اقرارها.

واش� � � ��ار ال � ��ى اه �م �ي ��ة ال ��وث �ي �ق ��ة ف��ي
م��واج�ه��ة ومعالجة امل�ش�ك�لات البيئية
التي يعاني منها الوطن العربي ومن
خاللها سيتم تفعيل عملية التنسيق
بني ال��دول العربية ملواجهة املشكالت
واالخ � � �ط� � ��ار ال �ب �ي �ئ �ي��ة وم� � ��ن ث � ��م ف �ه��ي
تعتبر مرجعية خاصة للدول العربية
ولجامعة الدول العربية.
واف��اد ب��ان ه�ن��اك الكثير م��ن االم��ور
التي تهدد بشكل خاص االمن البيئي
ال �ع��رب��ي وال � ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ع �م�لا ع��رب�ي��ا
م �ش �ت��رك��ا ل �ح �م��اي��ة وص� �ي ��ان ��ة ال�ب�ي�ئ��ة
واملطلوب ان يتم تفعيل كل االتفاقيات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة او ال �ج �م ��اع �ي ��ة ب�ي��ن ال � ��دول
العربية.
واوض � � ��ح ان ال��وث �ي �ق��ة ت� �ه ��دف ال��ى
تنمية وت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم االم ��ن العربي
ال �ب �ي �ئ��ي ال �ش ��ام ��ل ال � ��ذي ل ��ن ي �ك ��ون اال
ب �ت��وح �ي��د ال � � ��رؤى وت �ك �ث �ي��ف ال �ج �ه��ود
م��ن اج��ل حماية بيئتنا العربية التي
تهددها التسربات واالخطار الناجمة

الحساوي :إجراءات «الزراعة» حول الحيازات صحيحة

المال العام :تضارب في األقوال بين
مسؤولي الزراعة ولجنة تخصيص الحيازات

الح� �ظ ��ت ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم� � ��وال
ال �ع��ام��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا الخميس
امل � ��اض � ��ي ك �ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق وج � ��ود
ت �ض��ارب ف��ي األق � ��وال ب�ي�ن م�س��ؤول��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� ��زراع� ��ة
والثروة السمكية ولجنة تخصيص
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة ح �ي��ال ح�ص��ول
أح � � � ��د امل� � ��واط � � �ن� �ي��ن ع � �ل� ��ى ح� � �ي � ��ازات
باملخالفة للقانون.
وذك � � ��ر رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د.عبدالله الطريجي في تصريح إلى
الصحافيني أن اللجنة واصلت خالل
االج �ت �م��اع التحقيق ف��ي امل�ع�ل��وم��ات
ال �ت��ي ت�ف �ي��د ب �ح �ص��ول م ��واط ��ن على
ح�ي��ازات زراع�ي��ة باملخالفة للقانون
وذلك بناء على تكليف مجلس االمة.
وأض��اف أن املعلومات والبيانات
املتوافرة تفيد بحصول هذا املواطن
على قسائم بعقود وشركات مزورة
ط �ب �ق��ا ل �ل �ك �ت��اب امل� ��وج� ��ه م� ��ن وك �ي��ل
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان
الفهد إل��ى مدير ع��ام الهيئة العامة
ل �ل��زراع��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة مشيرا
إل��ى أن اللجنة استمعت إل��ى إف��ادة
ال � �ف� ��ري� ��ق ال� �ف� �ه ��د وض� � �ب � ��اط ش � ��ؤون
اإلقامة املرافقني له كما استمعت إلى
املواطن املشكو في حقه.
وأوض � � � ��ح ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن� � ��ه ت �ب�ين

جانب من اجتماع سابق للجنة حماية األموال العامة

ل�ل�ج�ن��ة أن ه �ن��اك م��ا ي�ث�ي��ر ال�ت�س��اؤل
والشبهات في الحصول على قسائم
زراع � �ي � ��ة وق� � � ��ررت م �خ��اط �ب��ة رئ �ي��س
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ل�ت��زوي��ده��ا
ب �ب �ع��ض امل �س �ت �ن ��دات ال� �ت ��ي ت �س��اع��د
ع �ل��ى اس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي��ق ال سيما
م��ع وج ��ود ت �ض��ارب ف��ي األق ��وال بني
مسؤولي الهيئة ولجنة تخصيص
الحيازات.
وت � ��وق � ��ع ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ت �ت �م �ك��ن
اللجنة بعد وص��ول هذه املستندات
م ��ن إن� �ج ��از م�ه�م�ت�ه��ا ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق
وم �خ��اط �ب��ة م�ج�ل��س االم� ��ة بنتائجه
التخاذ ما يراه مناسبا.
م��ن ج��ان�ب��ه ك�ش��ف رئ�ي��س مجلس

االدارة وم��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة فيصل
الحساوي عن ان ما نسب للهيئة من
ات�خ��اذ اج� ��راءات غير صحيحة عار
عن الصحة فيما يتعلق بالحيازات
ال��زراع �ي��ة وال �ح �ي��وان �ي��ة م �ش �ي��را ال��ى
ان ه�ي�ئ��ة ال��زراع �ي��ة ت�ع�م��ل م�ن��ذ زم��ن
بمهنية ودق��ة عالية بهدف تحقيق
املنشود والغاية من املشروع.
وق � � ��ال ال � �ح � �س� ��اوي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب االنتهاء من مناقشة
االت�ه��ام��ات املنسوبة لهيئة ال��زراع��ة
ب ��اس� �ت� �ك� �م ��ال ت �خ �ص �ي��ص ح � �ي� ��ازات
زراع � � � �ي � � ��ة ل� � �ش � ��رك � ��ات ف� � ��ي م � �ش� ��روع
االع �ل�اف واالغ �ن��ام ف��ي ال�ع�ب��دل��ي في

لجنة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام ان الهيئة
ق��ام��ت ب�ج�م�ي��ع ال �ج��وان��ب ال �خ��اص��ة
ب � ��اإلج � ��راءات وال�ل�ائ� �ح ��ة وال �ق ��ان��ون
وت�ق��دي��م ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق وامل�س�ت�ن��دات
وم �ح��اض��ر ال �ل �ج �ن��ة امل �خ �ت �ص��ة ال�ت��ي
ت��ؤك��د س�لام��ة اج� � ��راءات ال�ه�ي�ئ��ة في
تطبيق ال�لائ�ح��ة وال�ق��ان��ون ال�ص��ادر
ف � ��ي  ٢٠١٠و ال� � � ��ذي ح� � ��دد اول� ��وي� ��ة
التقديم النظر للشركات ذات املالءة
امل��ال�ي��ة وال �ق ��درة ع�ل��ى امل�س��اه�م��ة في
مشروع االمن الغذائي.
وق � � � ��ال :إن ال �ه �ي �ئ ��ة ن �ج �ح ��ت ف��ي
رف��ع مستويات االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي من
املنتجات الزراعية املحلية الفتا الى
ان مهلة توفيق االوض��اع للحيازات
امل� �خ ��ال� �ف ��ة ان� �ت� �ه ��ت ط �ب �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون
رق � ��م  ٢٤ل �س �ن��ة  ٢٠١٥وان ال �ه �ي �ئ��ة
س�ت�ب��دأ ب�س�ح��ب ال �ح �ي��ازات ال �ت��ي لم
تستغل وامل�خ��ال�ف��ة وان ف��رق العمل
وال �ل �ج��ان امل �خ �ت �ص��ة ق ��د ان �ت �ه��ت من
إع��داد كشوفها الخاصة بالحيازات
املخالفة في جميع املناطق الزراعية.
وأك� � ��د ال� �ح� �س ��اوي ث �ق �ت��ه ب�ج�م�ي��ع
منتسبي هيئة ال��زراع��ة من قياديني
وم��وظ �ف�ين م �ج��ددا ص �ح��ة اج � ��راءات
تعامل اجهزة الهيئة املختلفة مع كل
الحيازات الزراعية ووفقا للقانون.

عن عملية عدم حماية البيئة بالشكل
الصحيح.
وق � ��ال ان� ��ه ب �ع��د اق� � ��رار ال��وث �ي �ق��ة من
ق �ب��ل ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي س �ي �ت��م رف�ع�ه��ا
ال��ى جامعة ال ��دول العربية حتى يتم
عرضها على قادة الدول العربية.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أك� ��د ع �ض��و لجنة
ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
وح �ق ��وق االن� �س ��ان ب��ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
ع�ض��و م�ج�ل��س االم ��ة ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
ام��س أهمية تضافر الجهود العربية
ملواجهة االزمات االنسانية في املنطقة
من تهجير وقتل وتشريد.
وقال النائب الكندري لـ (كونا) عقب
اجتماع اللجنة ان اللجنة "غير راضية"
ع ��ن االوض � � ��اع االن �س��ان �ي��ة ف ��ي ال� ��دول
العربية في ظل الظروف التي تمر بها
املنطقة وعدد من دولها مبينا ان تلك
االوضاع يندى لها الجبني.
وأض � � � � � ��اف ان االج � � �ت � � �م � ��اع ن ��اق ��ش
ع ��ددا م��ن ال�ل��وائ��ح منها ج ��زاء ت��دري��ب

املوظفني واملشتريات والئ�ح��ة النظام
االج �ت �م��اع��ي م �ض �ي �ف��ا ان� ��ه ق� ��دم خ�ل�ال
االج� �ت� �م ��اع اق� �ت ��راح ��ا ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
م �ش �ت��رك��ة م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وامل��ال�ي��ة للنظر ف��ي ق��ان��ون املشتريات
وقانون التضامن االجتماعي.
واوضح ان القانون يتضمن جانبا
ماليا ومصروفات ونحن االن بصدد
ت�ش�ك�ي��ل ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة .واع� ��رب ال �ك �ن��دري عن
االم � � ��ل ان ي � �خ� ��رج ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ع ��رب ��ي
ب� �ق ��وان�ي�ن ت �ل �ب��ي ط� �م ��وح ��ات امل ��واط ��ن
العربي السيما بعد انتقاله من الصفة
املؤقتة الى الدائمة.
وق��ال الكندري نحتاج الى مراجعة
ك��ام�ل��ة لجميع ال�ق��وان�ين بحيث تكون
م �ط��ورة وم��واك �ب��ة ل�ل�أح ��داث ال�ح��ال�ي��ة
وت��واك��ب اي �ض��ا ال �ت �ط��ورات ف��ي جميع
البرملانات العربية م��ؤك��دا أهمية تلك
القوانني في الدفاع عن حقوق الشعوب
العربية ومصالحها.

التعليمية :قانون التعليم
الخاص سيعالج مشكلة
زيادة الرسوم

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

ن��اق �ش��ت ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
والثقافة االرشاد البرملانية الخميس
امل ��اض ��ي ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم � ��ة لها
ب � �ش ��أن دراس � � � ��ة م� ��وض� ��وع ال ��رس ��وم
الدراسية في املدارس الخاصة.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د .ع� � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب انتهاء االجتماع
ان اللجنة بحثت م��وض��وع ال��رس��وم
ال� ��دراس � �ي� ��ة ف� ��ي امل � � � ��دارس ال �خ��اص��ة
وامل � �ش � �ك �ل�ات ال � �ت ��ي ت �ص��اح �ب �ه��ا م��ع
مجموعة من اولياء االمور موضحا
ان امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي اث� � �ي � ��رت ف��ي
االجتماع سيتم نقلها ال��ى اصحاب
امل � ��دارس ال �خ��اص��ة وامل �س��ؤول�ي�ن في
وزارة التربية لبحثها معهم.
واض � � � ��اف ال� ��روي � �ع� ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
ب�ص��دد االن�ت�ه��اء م��ن م�ش��روع قانون
ب�ش��أن ن�ظ��ام التعليم ال �خ��اص ال��ذي

س �ي �س��اه��م ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة م ��وض ��وع
الرسوم في املدارس الخاصة مشيرا
الى عدم وجود تشريع قانوني ينظم
مثل هذا االمر في الوقت الحالي.
وب �ي�ن ان ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت اي�ض��ا
م ��وض ��وع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب خ��اص��ة ان�ه��م
ص ��رح ��وا ع ��ن ف ��وزه ��م ب� �ج ��ائ ��زة ف��ي
ال�ت�م�ي��ز االل �ك �ت��رون��ي وم��دي��ر الهيئة
يدعو الى التسجيل اليدوي للشعب.
واوض� � ��ح ان� ��ه ف �ع �ل �ي��ا ف ��ي م�ك��ات��ب
ال�ت�س�ج�ي��ل ب�ه�ي�ئ��ات ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ف��ان
الطلبة ه��م م��ن دف�ع��وا الثمن وق��ال��وا
ل�ه��م اذه �ب��وا مل��دي��ر الهيئة وال نملك
ت�س�ج�ي�ل�ك��م ف ��ي امل � �ق ��ررات ال��دراس �ي��ة
ون � �ت � �م � �ن ��ى م� � ��ن ال � � ��وزي � � ��ر او م ��دي ��ر
التطبيقي حل هذه االشكالية.
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الخرينج :تفعيل الرقابة
على األسواق قبل رمضان
ط��ال��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم� � ��ة م � �ب� ��ارك ب �ن �ي��ه ال �خ��ري �ن��ج
معالي وزي��ر التجارة د.يوسف
ال �ع �ل��ي وم �ع��ال��ي وزي� ��ر ال�ب�ل��دي��ة
ع � �ي � �س� ��ى ال � � �ك � � �ن� � ��دري وج� �م� �ي ��ع
املسؤولني عن الجهات الرقابية
ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ف �ع �ي��ل ال��رق��اب��ة
ت �ف �ع �ي�ل�ا م �ك �ث �ف��ا ودائ� � �م � ��ا ع�ل��ى
األس� � � � ��واق وامل� � �ح �ل��ات وم �ن��اف��ذ
البيع بكافة اشكالها قبل شهر
رم �ض��ان امل �ب��ارك وخ�لال��ه منعا
الس �ت �غ�لال ه ��ذا ال �ش �ه��ر امل �ب��ارك
ف��ي زي��ادة االس�ع��ار وبيع امل��واد
الفاسدة واملنتهية صالحيتها.
م �ط��ال �ب��ا ال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
ب �ك ��اف ��ة اش �ك ��ال �ه ��ا ال� �ت� �ش ��دد ف��ي
ال��رق��اب��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ن��ع اي
زي ��ادات مصطنعة ف��ي االسعار

مبارك الخرينج

م�ن��ع اي م ��واد غ��ذائ �ي��ة منتهية
ال � �ص�ل��اح � �ي� ��ة او ف� � ��اس� � ��دة م��ن
وصولها ال��ى املستهلك حفاظا
على الصحة العامة للعباد.
واع�ت�ب��ر ال�خ��ري�ن��ج ان تفعيل
ال��رق��اب��ة وق�ي��ام�ه��ا ب��دوره��ا لها
م ��ن االه �م �ي��ة ب �م �ك��ان ب��ال�ح�ف��اظ
ع � �ل� ��ى االس � � � �ع � � ��ار ب� �م� �س� �ت ��واه ��ا
الطبيعي م��ن دون زي ��ادات غير
ح �ق �ي �ق �ي��ه وح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
م��ن الغش التجاري واملحافظة
«ع� �ل ��ى ج� � ��ودة امل � � ��واد امل �ق��دم��ة»
للمواطنني.

اس� �ت� �غ�ل�اال م� ��ن ب �ع ��ض ال �ت �ج��ار
ض �ع��اف ال �ن �ف��وس ل �ه��ذا ال�ش�ه��ر
امل�ب��ارك وك��ذل��ك التشدد م��ن قبل
الجهات الرقابية الصحية في

الحريجي يطالب بإنشاء لجنة
وطنية لتشخيص االعاقات
ط � � � � ��ال � � � � ��ب ال � � � � �ن� � � � ��ائ� � � � ��ب س � � �ع � � ��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي ب� �ح ��ل م �ع �ض �ل��ة إع � ��ادة
ت �ق �ي �ي��م وت �ش �خ �ي��ص ح � � ��االت ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة الس�ي�م��ا في
ض��وء املعلومات التي وصلتنا عن
التضارب في قرارات اللجان الطبية
املعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة املتعلقة بتشخيص الحاالت
املعروضة على اللجان.
وأش� � ��ارال � � �ح� � ��ري � � �ج� � ��ي إل� � � � ��ى أن � ��ه
س� �ب ��ق ح � ��ذرن � ��ا م � ��ن ت �ح �م �ي��ل ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ف��ات��ورة التساهل في
وقت سابق مع مدعي اإلعاقة خالل
عملية التدقيق على امللفات املدرجة
ل ��دى ه�ي�ئ��ة اإلع ��اق ��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن
ال�خ�ل��ل ف��ي ل�ج��ان تصنيف وتقييم
اإلع ��اق ��ة أدى ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ح ��االت
امل�ت�ض��ررة إل��ى اللجوء إل��ى القضاء

سعود الحريجي

إلنصافهم.
وأض��اف أن املعلومات املتواترة
م� � � ��ن ال � � �ج � � �ه� � ��ات امل � �ع � �ن � �ي � ��ة ب� � � ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ت �ش �ي��ر إل� ��ى ت �ض��ارب

ص� � ��ارخ ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة إع � � ��ادة ت�ق�ي�ي��م
اإلع��اق��ة وص��ل إل��ى حد نفي اإلعاقة
ع��ن أم ل��دي�ه��ا ول ��دان م�ع��اق��ان أك��دت
التقارير الطبية أنهما ورثا اإلعاقة
م��ن أم�ه�م��ا م�ت�س��ائ�لا ك�ي��ف تصنف
ال �ل �ج��ان امل �خ �ت �ص��ة األم ع �ل��ى أن �ه��ا
ل �ي �س��ت ض �م��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ف �ي �م��ا ت �ث �ب��ت ال �ت �ق��اري��ر ال �ط �ب �ي��ة أن
إعاقة ولديها وراثية عن طريق األم.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ب ��إن� �ش ��اء
م ��رك ��ز ت�ش�خ�ي��ص وط �ن��ي أو ل�ج�ن��ة
وطنية للتشخيص تتسم باملهنية
والتخصصية وال�ح�ي��ادي��ة ب�ع��د أن
شهد عمل اللجان حالة من التخبط
في هذا الخصوص معتبرا أن دور
الهيئة العامة هو املساهمة في رفع
امل �ع��ان��اة ع��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال
زيادتها.

يكون معزوال عن الحياة العامة الصاخبة ومحاطا بالوسائل كافة التي تضمن السرية والهدوء

العوضي :إنشاء مركز طبي متخصص لعالج حاالت
اإلدمان في إحدى المناطق المالئمة
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
ب��اق�ت��راح برغبة ج��اء ف��ي مقدمته
أن��ه واتساقا مع احكام الدستور
وت �ق �ي ��دا ب �م �ب��ادئ��ه ت� �ق ��وم ال ��دول ��ة
ب ��ال � �ع � �ن ��اي ��ة ب ��ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ووس ��ائ ��ل ال ��وق ��اي ��ة وال � �ع �ل�اج م��ن
األم � � � ��راض واألوب� � �ئ � ��ة م�س�ت�ك�م�ل��ة
ع� �ق ��ده ��ا ب� ��رع� ��اي� ��ة االس � � � ��رة ق��ائ��م
س �ن��ده��ا ع �ل��ى ال� ��دي� ��ن واالخ �ل ��اق
وحب الوطن مشفوعا بما تتطلبه
م � ��ن رع � ��اي � ��ة ال� � �ن � ��شء وح �م ��اي �ت ��ه
ووق��اي �ت��ه م��ن االه� �م ��ال ال�ج�س��دي
والروحي.
وي�ض�ي��ف ال�ع��وض��ي أن��ه وعلى
ال��رغ��م مما بذلته ال��دول��ة وتبذله
م� ��ن م� �ه ��ام ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ف�ق��د
اس �ت �ش��رت ب�ي�ن ال �ش �ب��اب ظ��اه��رة
جامحة اس�ت�م��دت عناصرها من
السيئ في بعض املجتمعات من
ان�ت�ش��ار اس�ت�خ��دام امل ��واد امل�خ��درة
وع� �ق ��ارات ال�ه�ل��وس��ة وامل�ن�ش�ط��ات
امل �ح��رم��ة ب �ص��ورة اض �ح��ت تمثل
ه ��اج� �س ��ا ل � � ��دى امل� �ج� �ت� �م ��ع ع ��ام ��ة
ول��دى االس��ر التي ابتلى البعض
م��ن ش�ب��اب�ه��ا إن��اث��ا ورج� ��اال ب��آف��ة
االدم ��ان امل��دم��ر ال ��ذي ج�ع��ل منهم
فئة تمثل خ �ط��ورة على أنفسهم
واسرهم والوطن.

وي �ب�ين أن ��ه وإزاء ان�ت�ش��ار ه��ذه
اآلفة مع انتشار أنواعها حتى بات
امل��دم��ن نفسه ال يعرف أنواعهما
من كثرتهما وصار عدد املدمنني
ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي زي� ��ادة مستمرة
وه��ذا ام��ر تؤكده سجالت اإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات او
ادارة ال�س�ج��ون الكويتية وكذلك
ع��دد املعالجني م��ن تلك اآلف��ة في
مستشفى ال�ط��ب النفسي ناهيك
ع� ��ن اع � � � ��داد م� ��ن ت �ت �س �ت��ر ع�ل�ي�ه��م
اس � ��ره � ��م ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى ال ��وض ��ع
االجتماعي وهنا سيتم اكتشاف
ان الفاجعة في التصاعد املخيف
ف ��ي اع� � ��داد امل��دم �ن�ي�ن االم � ��ر ال ��ذي
يترتب عليه ضرورة تغيير نمط
املكافحة وال �ع�لاج حتى يتواكب
م��ع ه��ذه ال�ظ��اه��رة الخبيثة التي
اص ��اب ��ت ال �ع��ال��م ب��أك �م �ل��ه وي� ��زداد
مرتكبوها ي��وم��ا ب�ع��د ي��وم واه��م
وس ��ائ ��ل امل �ك��اف �ح��ة ل �ل��وق��اي��ة ه��و
قيام وزارة االع�لام بعمل حمالت
توعوية تكشف مخاطر اإلدم��ان
والوقاية منه.
وي� � �ق � ��ول ال � �ع� ��وض� ��ي إن� � ��ه وم ��ن
امل� �ع� �ل ��وم ان خ� �ط ��ورة اإلدم� � � ��ان ال
ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال �ت �ع��اط��ي ف �ق��ط بل
ت�ص��ل ال ��ى ت�ه��دي��د االم ��ن وال�س�ل��م

كامل العوضي

االجتماعي فاملدمن غائب دائما
ع ��ن االدراك ال �ح �س��ي وب��ال �ت��ال��ي
ينتج ع��ن اف�ع��ال��ه ان�ت�ش��ار ج��رائ��م
م� �ث ��ل ال� �ق� �ت ��ل وال � �س� ��رق� ��ة ف��امل��دم��ن
ال ي � �ت� ��ورع ع� ��ن أي ف� �ع ��ل م �ق��اب��ل
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى امل � � ��ادة امل� �خ ��درة
باإلضافة الى حوادث الطرق التي
يروح ضحيتها أناس ال ذنب لهم
ن�ت�ي�ج��ة ق� �ي ��ادة م��دم��ن غ��ائ��ب عن
الوعي.
ويزيد :كما ان خطورة اإلدمان
تصل الى الحياة االسرية وكم من
نماذج ألسر كانت آمنة مطمئنة
ق� �ب ��ل ان ي� �ص� �ي ��ب اإلدم � � � � ��ان أح ��د

اف ��راده ��ا وأدى ذل ��ك ال ��ى ان�ه�ي��ار
ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن اف � ��راده � ��ا وخ��اص��ة
االس � � � ��ر امل � �ك� ��ون� ��ة ح� ��دي � �ث� ��ا وي� �ت ��م
اكتشاف ان أح��د طرفيها مصاب
ب ��اإلدم ��ان وك ��م م��ن وق��ائ��ع ط�لاق
وان� �ف� �ص ��ال ح ��دث ��ت ن �ت �ي �ج��ة ه ��ذا
السبب.
وازاء اس�ت�ش��راء ه��ذه ال�ظ��اه��رة
ح� ��اول� ��ت ال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة
م��واج �ه �ت �ه��ا ب��ال �س �ب��ل ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
بإعداد أس��رة محددة تقبع داخل
مستشفى الطب النفسي ،وهو ما
ال يتسق او ي�ت��واف��ق م��ع صحيح
م��واج�ه��ة امل�ش�ك�ل��ة وال �ت��ي تتطلب
املبادرة الفورية الى قيام الجهات
امل �خ �ت �ص��ة ب ��إن� �ش ��اء م ��رك ��ز ط�ب��ي
متخصصا لرعاية املدمنني بهذه
اآلفة مع تزويده بكافة ما يحتاجه
م � ��ن ت� �خ� �ص ��ص ط� �ب ��ي وم �ت��اب �ع��ة
اج�ت�م��اع�ي��ة واس ��ري ��ة ت �ت�لاق��ى في
ب��وت�ق��ة ال �ع�لاج م��ن االدم� ��ان حتى
نتدارك ما يتوقع من اثار مدمرة
إذا استمر ال�ح��ال على مواجهته
ب��ال��وس��ائ��ل ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ح��ال�ي��ة.
خاصة وال�ث��اب��ت ان ال��دول��ة تنفق
ع��دة ماليني على ع�لاج املصابني
ب�ه��ذه اآلف��ة ف��ي ال��داخ��ل وال�خ��ارج
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م ��ا ت�ن�ف�ق��ه االس ��ر

امل� �ي� �س ��ورة ال �ت��ي ت��رس��ل أب�ن��ائ�ه��ا
على نفقتها الخاصة.
وب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة
ووس��ائ �ل �ه��ا ف ��ي س �ب �ي��ل م�ك��اف�ح��ة
هذه االفة فإنني اتقدم باالقتراح
برغبة التالي برجاء عرضه على
مجلس االمة املوقر.
ون��ص االق �ت��راح على أن تبادر
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� �ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ج� �ه ��ات
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ان� � �ش � ��اء م� ��رك� ��ز ط �ب��ي
متخصص لعالج حاالت االدمان
في إحدى املناطق املالئمة من اهم
مواصفاته ان يكون معزوال بقدر
كاف عن الحياة العامة الصاخبة
وان يكون محاطا بكافة الوسائل
ال �ت ��ي ت �ض �م��ن ال �س��ري��ة وال� �ه ��دوء
ل �ت �ش �ج �ي��ع امل� ��دم� ��ن ع� �ل ��ى ال� �ع�ل�اج
وك��ذل��ك ت��وف�ي��ر متطلبات ال�ع�لاج
النفسي للمدمنني مع تزويده بما
يحتاجه من كوارد طبية وأجهزة
واالخ � �ص� ��ائ � �ي�ي��ن االج� �ت� �م ��اع� �ي�ي�ن
ووسائل ترفيه ودعم الجمعيات
ذات الصلة بمكافحة االدمان.

توفير متطلبات
العالج النفسي
للمدمنين مع
تزويده بما
يحتاجه من كوادر
طبية وأجهزة
وأخصائيين
اجتماعيين
دعم الجمعيات
ذات الصلة
بمكافحة اإلدمان
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عسكر يطالب بحل مشاكل أهالي القطعة
 8بمدينة سعد العبد اهلل
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وزارات امل � � ��واص� �ل ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة
وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ب�س��رع��ة إي�ص��ال
ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة امل� �ح ��روم منها
املواطنون من أصحاب البيوت في
القطعة رق��م  8بمدينة سعد العبد
ال �ل��ه ب �ج �ن��وب ال �ج �ه��راء للتخفيف
م��ن م�ع��ان��اة األه��ال��ي بتلك املنطقة
مشيرا إل��ى ان��ه ب��ال��رغ��م م��ن حداثة
إن � �ش� ��اء ب � �ي ��وت امل �ن �ط �ق ��ة إال أن �ه��ا

تعاني من إهمال الجهات املعنية
حيث تفتقر إلى الخدمة الضرورية
للسكان.
وق � � � � � ��ال ع � �س � �ك� ��ر ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي :إن مدينة سعد العبدالله
تعتبر من الضواحي الكبيرة ومن
امل� �ف� �ت ��رض ان ت� �ت ��واف ��ر ف� ��ي ج�م�ي��ع
م �ن��اط �ق �ه��ا ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة م��ن
م�ي��اه وات �ص��االت وت��رق�ي��م للبيوت
وال � � �ش � � ��وارع م� �ث ��ل ب ��اق ��ي امل �ن��اط��ق

األخرى إال ان أهالي القطعة رقم 8
باملدينة ي�ع��ان��ون م��ن ت��أخ��ر بعض
الخدمات العامة فمنذ س�ن��وات لم
تصل ال��ى البيوت خدمة الهواتف
األرض� �ي ��ة وك ��ذل ��ك ل ��م ت �ص��ل إل�ي�ه��ا
امل� �ي ��اه ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة م�ض�ي�ف��ا ان� ��ه لم
يتم كذلك ترقيم البيوت الشوارع
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وغ� � �ي � ��اب ال� �ل ��وح ��ات
االسترشادية باملنطقة.

عسكر العنزي

طالب بكشف أسماء جميع العمداء المعينين في جامعة الكويت

أبل :تضارب في المصالح بين عمادة العلوم
الطبية ورئاسة قسم المختبرات
وجه النائب د .خليل أبل سؤاال
ال ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ق� ��ال في
مقدمته :نمى إل��ى علمي أن هناك
تضاربا في مصالح منصب عمادة
ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم ال �ط �ب �ي��ة امل� �س ��ان ��دة
بجامعة الكويت وبني رئاسة قسم
املختبرات الطبية
وط ��ال ��ب اب ��ل ب �ت��زوي��ده بنسخة
من ق��رار تعيني عميد كلية العلوم
الطبية املساندة بجامعة الكويت
متضمنا نسخا من جميع القرارات
ال �خ��اص��ة ب ��إع ��ادة ت �ج��دي��د منصب
العميد.
وم ��ا امل ��دة امل �س �م��وح ب�ه��ا حسب
ال � �ق� ��وان�ي��ن واألن � �ظ � �م� ��ة وال � �ل� ��وائ� ��ح
ل �ت �ج��دي��د م �ن �ص��ب ال � �ع � �م� ��ادة؟ م��ع
تزويدي بجميع اللوائح التي تنظم
التعيينات والتمديدات للمناصب
القيادية بجامعة الكويت.
ك� �م ��ا ط ��ال ��ب ب � �ت� ��زوي� ��ده ب�ك�ش��ف
ب��أس �م��اء ج�م�ي��ع ال �ع �م��داء املعينني

(ب��األص��ال��ة أو ب��ال��وك��ال��ة) بجامعة
الكويت مع بيان تاريخ التعيني لكل
عميد وتاريخ التمديد – إن وجد -
وال �ش �ه��ادة ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�خ�ص��ص
العلمي وسنوات الخبرة العملية .
وطالب ايضا بتزويده بنسخة
م ��ن ق� � ��رار م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ب �ت �ع �ي�ين رئ� �ي ��س ق �س��م امل �خ �ت �ب��رات
الطبية وك�ش��ف تفصيلي بجميع
أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ف��ي قسم
املختبرات الطبية بجامعة الكويت
م� � ��ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وغ� � �ي � ��ر ك��وي �ت �ي�ي�ن
م �ت �ض �م �ن��ا ش� �ه ��ادات� �ه ��م ال �ع �ل �م �ي��ة
وال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وس� �ن ��وات ال�خ�ب��رة
العملية إلى جانب توضيح الدرجة
العلمية لعميد كلية العلوم الطبية
امل �س��ان��دة بجامعة ال�ك��وي��ت بشكل
ت �ف �ص �ي �ل��ي ب �م ��ا ف �ي �ه��ا ال� �ش� �ه ��ادات
العلمية الحاصل عليها والجهات
املانحة لشهاداته العلمية وسنوات
الخبرة العملية والبحوث العلمية
املنشورة باسمه.

د .خليل أبل

وم ��ا م ��دى ق��ان��ون�ي��ة ال�ج�م��ع بني
منصبي عميد كلية العلوم الطبية
املساندة ورئ��اس��ة قسم املختبرات
ال �ط �ب �ي��ة؟ وم ��ا ال �ل��وائ��ح ال�ج��ام�ع�ي��ة
املنظمة لهذا الجمع؟ مع ذكر جميع
امل� �ب ��ررات ل �ه��ذا ال �ج �م��ع م ��ع وج ��ود
أع � �ض� ��اء ه �ي �ئ��ة ت� ��دري� ��س م��ؤه �ل�ين
لرئاسة قسم املخبرات الطبية.

وهل توجد حاالت أخرى حاليا
في جامعة الكويت يتم فيها الجمع
ب�ي�ن ع� �م ��ادة ال �ك �ل �ي��ة ورئ ��اس ��ة أح��د
األق �س��ام العلمية ال�ت��اب�ع��ة للكلية؟
إذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ف�ي��رج��ى
ت� � ��زوي� � ��دي ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �خ ��اص ��ة
ب� �ق ��رارات ال�ت�ع�ي�ين ب �ع �م��ادة الكلية
ورئ� ��اس� ��ة ال �ق �س��م ال �ع �ل �م��ي ب�ن�ف��س
ال �ك �ل �ي��ة واس � ��م ال �ع �م �ي��د وب �ي��ان��ات��ه
العلمية والخبرة العملية وأسباب
إجراء مثل هذا التعيني.
ك �م��ا ط��ال��ب اب ��ل ف ��ي س� ��ؤال اخ��ر
للعيسى ب�ت��زوي��ده بكشف ب��أع��داد
املتقاعدين من املعلمني واملعلمات
ال�ت��اب�ع�ين ل � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة املطبق
ع�ل�ي�ه��م ق��ان��ون ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي اإلع��اق��ة رق��م ( 8لسنة )2010
س��واء املعلمني واملعلمات املعاقني
أو ممن يقوم برعاية معاقوذلك من
تاريخ صدور القانون حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.

الحمدان :يسأل الجسار عن مهندس غير كويتي
ضبطت في حسابه مبالغ كبيرة
وجه النائب الحمدان سؤالني
إلى وزير الكهرباء واملاء م .احمد
ال �ج �س��ار ق ��ال ف ��ي م �ق��دم��ة األول
م �ن �ه��ا :ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات
وك �ي ��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء أن� ��ه ت��م
ض� �ب ��ط أح � � ��د امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن غ �ي��ر
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ح � �ي� ��ث وج� � � ��د ف��ي
حسابه مبالغ كبيرة وتحويالت
مالية من بعض الشركات التي

ت �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال� � � � ��وزارة م �ط��ال �ب��ا
بتزويده باآلتي:
 - 1م� ��ا امل� �ن� �ص ��ب ال � � ��ذي ك ��ان
يشغله هذا املهندس؟
 - 2م ��ا ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل ال ��ذي
يقوم به بالوزارة؟
 - 3ه � ��ل ي� ��دخ� ��ل ال �ت��رخ �ي��ص
إلي �ص��ال ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي في
اختصاصات عمله؟

 - 4أس � �م� ��اء ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ح��ول��ت م�ب��ال��غ إل ��ى ح �س��اب ه��ذا
املهندس واملبلغ املحول في كل
مرة لكل شركة على حدة.
 - 5هل قامت ال��وزارة بتقديم
شكوى أو إب�لاغ النيابة العامة
بشأن املهندس والشركات التي
حولت إليه املبالغ؟

حمود الحمدان
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التميمي :ال نريد مسلسالت
منافية لألخالق في رمضان
ط� ��ال� ��ب م � ��راق � ��ب م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي وزي ��ر
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ب�ض��رورة
ح��ث امل�س��ؤول�ين ف��ي تلفزيون دول��ة
الكويت والقنوات املحلية األخ��رى
على تدقيق االع �م��ال التلفزيونية
ف� ��ي ش� �ه ��ر رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك ق�ب��ل
الشروع ببثها للمشاهدين.
وق � � � � � � ��ال :ت � �ت � �س � ��اب � ��ق ال� � �ق� � �ن � ��وات
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ف ��ي ع ��رض ال �ب��رام��ج
وامل �س �ل �س�ل�ات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال �ت��ي
ت� � �خ � ��ال � ��ف امل� � � � �ب � � � ��ادئ اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة
واألخالقية والقيم الكويتية وتتم
األستعراضات املبتذلة واألسفاف
ب��األع �م��ال ال��درام �ي��ة ال �ت��ي ال ت�ك��ون
ل�ه��ا رس��ال��ة اج�ت�م��اع�ي��ة م�ف�ي��دة في
شهر املغفرة والرحمة والعتق من
ال�ن��ار على ال��رغ��م م��ن مطالبتنا ان
تكون ال��رق��اب��ة ال�ص��ارم��ة على م��دار
السنة ولكن علينا ان نشير الى هذا
األمر األخالقي املهم مع قرب شهر
رم �ض��ان امل �ب��ارك وال ن�ق�ب��ل بضرب
املبادئ الدينية واألخالقية عرض
الحائط وذلك فقط من أجل التكسب
املادي والتميز البرامجي والدرامي
على حساب القيم واألخالق.
وأض� � � � ��اف ال �ت �م �ي �م ��ي م �خ��اط �ب��ا
وزي ��ر اإلع�ل��ام :نتمنى أن يستفيد
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ت �ل��ك األج � �ه ��زة م��ن

عبدالله التميمي

ال � �ت � �ج� ��ارب ال� �س ��اب� �ق ��ة وال� �ت ��دق� �ي ��ق
ف �ي �م��ا ي �ب��ث ب��ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل من
األع� � �م � ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة امل �ن��اف �ي��ة
ل �ل��اخ �ل��اق اإلس�ل��ام � �ي� ��ة واألع � � � ��راف
وال � � � �ع � � ��ادات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وأن ي �ت��م
غربلة ه��ذه األع�م��ال اإلعالمية قبل
عرضها والتدقيق في مضامينها
وان � � �ع � � �ك � ��اس � � �ه � ��ا ع � � �ل � ��ى ال � �ش � �ب � ��اب
واملشاهدين بصفة عامة.
وختم تصريحه قائال :نسأل الله
القدير أن يحمي شبابنا وبناتنا
م� ��ن االع � �م� ��ال وال � �ب� ��رام� ��ج امل �ن��اف �ي��ة
لألخالق والقيم واملبادئ الشرعية.

الظفيري يدعو الى إعادة التيار
الكهربائي لـ  45منزال في الجهراء
ط� � ��ال� � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال �ظ �ف �ي��ري ال �ب �ل��دي��ة ب ��إع ��ادة ال�ت�ي��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ال � � ��ذي ت� ��م ق �ط �ع��ه ع��ن
 45م �ن��زال ف��ي ال �ج �ه��راء الض��اف�ت�ه��م
أدوارا م�خ��ال�ف��ة الف �ت��ا إل ��ى ض ��رورة
منح هؤالء املواطنني مهلة لترتيب
أوض��اع �ه ��م أو اخ� �ت ��زال ال �ق �ط��ع في
األدوار املخالفة.
وق � � ��ال ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :من املستغرب أن يتم قطع
الكهرباء عن عوائل كويتية ودرجة
ال � �ح� ��رارة م��رت �ف �ع��ة وه � ��ذه ال �ع��وائ��ل
ل��دي�ه��ا ش�ي��وخ ون �س��اء م �ش��ددا على
ض��رورة منح مهلة مدتها  3شهور
ع� �ل ��ى أق� � ��ل ت� �ق ��دي ��ر ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى
للعوائل تعديل اوضاعهم ال سيما
أن هناك مؤجرين ويحتاجون إلى
مهلة لترتيب أوضاعهم.
وان� � �ت� � �ق � ��د ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ال� �ص� �م ��ت
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ع� �ل ��ى م � ��دى ال� �س� �ن ��وات
املاضية وعدم تحريك امللف إال هذه
األيام داعيا إلى معاقبة املسؤولني
ال ��ذي ��ن ت �ق��اع �س��وا ع ��ن أداء عملهم
وع �ن��دم��ا أرادوا ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
اتجهوا إلى السكن الخاص وتركوا
السكن االستثماري والتجاري ومن

د .منصور الظفيري

الحري بالحكومة تطبيق القانون
على التاجر قبل املواطن البسيط.
وخاطب الظفيري وزي��ر البلدية
ال � ��ذي ي �ت �ع��ام��ل ب ��رف ��ق م ��ع ال �ت �ج��ار
ويحمر عينيه على امل��واط��ن داعيا
إي��اه إل��ى التريث حتى إق��رار قانون
ال�ب�ل��دي��ة ال�ج��دي��د ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
وال � � � ��ذي ت� �م ��ت امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل �ي��ه ف��ي
املداولة األولى ووضع آلية للتعامل
مع مخالفات البناء.
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غير الئق التراجع عن إقراره بعدما قطعنا كل هذا اإلنجاز

الجيران :تعديالت الحكومة على قانون
الخبراء ال مبرر لها
علق النائب د .عبدالرحمن الجيران
ع�ل��ى ت �ع��دي�لات ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ق��ان��ون
الخبراء والتي اعلن عنها وزي��ر العدل
وزي� ��ر االوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع واك ��د ال�ج�ي��ران ان��ه ال
مبرر للحكومة في تعديالتها األخيرة
ع�ل��ى ه��ذا ال�ق��ان��ون ف��ي امل ��ادة  24وغير
الئ ��ق ال �ت��راج��ع ب�ع��دم��ا قطعنا ك��ل ه��ذا
اإلنجاز.
واش� � � � � � ��ار ال � � �ج � � �ي� � ��ران ال � � � ��ى ن� �ط ��اق
اخ �ت �ص��اص إدارة ال �خ �ب ��راء م��وض�ح��ا
ان �ه��ا ُت �ع��د ب� � ��وزارة ال �ع ��دل أه ��م م��راف��ق
القضاء حيث يستعني القضاء بخبراء
اإلدارة إلب ��داء ال ��رأي ال�ف�ن��ي الهندسي
واملحاسبي في عشرات آالف القضايا
س�ن��وي��ا وال �ت��ي ت�ص��ل ق�ي�م��ة امل�ط��ال�ب��ات
امل��ال�ي��ة بها مل�ئ��ات امل�لاي�ين حيث بلغت
اكثر من  ٢٠الف قضية،
واض��اف :كما تستعني بهم النيابة
العامة في إبداء الرأي وإعداد التقارير
بقضايا األموال العامة بكبرى مشاريع
ال��دول��ة وه��ي بذلك مسؤولية ف��ي غاية
األه�م�ي��ة وال�خ�ط��ورة ال سيما أن البلد
م�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى م �ش��اري��ع م �ل �ي��اري��ة حيث
ي �ب �ن��ى رأي ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة وأح �ك ��ام
القضاء بناء محكما فنيا ومهنيا على
تقارير الخبراء كما ال تسند للخبراء
أي أع � �م� ��ال أخ � � ��رى س � ��وى م� ��ا ح ��ددت ��ه
ال �ل��وائ��ح وال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��م إق��راره��ا
م ��ن اس �ت �ع��ان��ة ال �ق �ض��اء وال �ن �ي��اب��ة بهم
وب��ال �ت��ال��ي ه ��ي م��رف��ق ق �ض��ائ��ي ب�ح��ت.
واألص ��ل فيه االستقاللية ال سيما أن
وزارة العدل طرف بالعديد من القضايا
امل �ن �ظ��ورة أم ��ام ال �خ �ب��راء وذل ��ك ألهمية
ت�ط��وي��ر ال�ت�ش��ري�ع��ات ورف�ع�ه��ا ملستوى
ال �ع��امل �ي��ة وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال �ت �ط��ورات

ع �ل��ى ك��اف��ة األص� �ع ��دة وب � ��روز ع ��دد من
التحديات املحلية واإلقليمية ونظرا
ملرور  36عاما على إقرار قانون الخبرة
رق��م  40لسنة  1980فقد اتفقت الرؤية
الحكومية والنيابية بأن الحاجة ملحة
لتطوير هيكل ذل��ك ال�ق�ط��اع ليتناسب
مع زيادة حجم الخبراء ومسؤولياتهم.
وت��اب��ع ال �ج �ي��ران ف��ي ب �ي��ان اص ��دره:
وحيث إن املادة  24هي من يحدد نوع
ه �ي �ك��ل اإلدارة ون� �ظ ��را ل �ك ��ون امل �ق �ت��رح
ال�ن�ي��اب��ي األول وال ��ذي ن��ص ب��أن تكون
اإلدارة هيئة عامة فقد الق��ى اعتراضا
من الحكومة ولكن تم التوصل ملقترح
ت�ق��دم��ت ب��ه ول �ل��ه ال�ح�م��د ب�ح�ي��ث ت�ك��ون
إدارة الخبراء إدارة عامة يرأسها وكيل
وق ��د رف ��ع ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
دون اعتراض موضوعي من الحكومة
وت��م التصويت عليه ب��امل��داول��ة األول��ى
إال أن ال �ح �ك��وم��ة ط �ل �ب��ت أج� ��ل إلع� ��ادة
صياغة امل��ادة وق��د تبني عند مناقشة
ال �ت �ع��دي��ل ب��ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب��أن
م �ق �ت ��رح ال �ت �ع ��دي ��ل ال �ح �ك ��وم ��ي ي �ه��دف
ل �ت �ف��ري��غ ال �ق ��ان ��ون م ��ن م �ض �م��ون��ه ع�ب��ر
إبقاء حجم القطاع كما هو (بأن يرأس
اإلدارة ال�ع��ام��ة للخبراء وك�ي��ل مساعد
؟) أي أن التغيير أصبح فقط باملسمى
من إدارة إل��ى إدارة عامة !! ل��ذا رفضت
اللجنة التشريعية باإلجماع التعديل
الحكومي إال أن املقترح الحكومي أعيد
طرحه مرة أخرى بجلسة 2016/5/24
ون��ال موافقة الحكومة ومجموعة من
ال �ن��واب وص��در ب��ال�ت��ال��ي ال�ق��ان��ون وف��ق
الرؤية الحكومية.
واكد الجيران ان التعديل الحكومي
ال ي��رق��ى مل �س �ت��وى ال �ع��امل �ي��ة ل�لأس�ب��اب
التالية :

أوال :الناحية القانونية:
أ  -إن ال�ت�ع��دي��ل ال�ح�ك��وم��ي اش�ت��رط
ف�ق��ط أن ي �ك��ون ن ��واب ال��رئ �ي��س ب��درج��ة
كبير خبراء أي ال بد أن يكونوا خبراء
ب �خ�لاف امل �ق �ت��رح ال�ن�ي��اب��ي األول ال��ذي
اش �ت��رط ب��أن ي �ك��ون ال��رئ�ي��س ك��ذل��ك من
ال�خ�ب��راء وه��ذا التعديل غير املستحق
أع �ط ��ى ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��رض م ��ا ت � ��راه م��ن
خ � ��ارج اإلدارة ل �ي �ش �غ��ل ه� ��ذا امل�ن�ص��ب
ال�ح�س��اس ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م��ؤه�لات��ه
أو خبرته الفنية ويكمن الخلل في هذا
التعديل الحكومي بأن أعطى السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ح ��ق ال �ت��دخ��ل امل �ب��اش��ر في
عمل الخبرة م��ن خ�لال ع��د صالحيات
م �م �ن��وح��ة ل �ل��رئ �ي��س ف ��رئ �ي ��س اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�خ�ب��راء ل��ه ص�لاح�ي��ة مايلي:
س �ح��ب ال� ��دع� ��اوى م ��ن ال� �خ� �ب ��راء وح��ق
امل��واف�ق��ة على إع ��ادة فتح ب��اب النقاش
ب � ��ال � ��دع � ��اوى اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ان� � ��ه ع �ض��و
ف ��ي م �ج �ل��س ال� �خ� �ب ��رة ال � �خ ��اص ب�ن�ظ��ر
التظلمات وع�ض��و ف��ي مجلس تأديب
الخبراء كما ان العديد من الصالحيات
ال �ت��ي أص �ب��ح للسلطة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة حق
التدخل املباشر بها وال يستقيم معه
بذلك حيادية عمل اإلدارة في الدعاوى
التي تكون وزارة ال�ع��دل بشكل خاص
والحكومة بشكل ع��ام طرفا بها وهذا
ملحظ دقيق.
واض� � � ��اف ال � �ج � �ي ��ران ق� ��ائ�ل��ا :أث � ��ارت
ال�ح�ك��وم��ة م �ب��رر ع ��دم ق��ان��ون�ي��ة وج��ود
وك �ي �ل�ين ب� ��ذات ال� � ��وزارة وه ��و أم ��ر غير
صحيح بل ومستغرب فهناك فرق بني
أن ت�ك��ون تبعية اإلدارة ل ��وزارة ال�ع��دل
وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب أن ت�ك��ون ت�ح��ت مظلة
وكيل العدل وبني أن تتبع وزير العدل
وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى م�ق�ت��رح ال �ح�ك��وم��ة ذات��ه

د .عبدالرحمن الجيران

ي�ت�ب�ين أن ��ه ات �ف��ق م��ع امل �ق �ت��رح ال�ن�ي��اب��ي
امل ��واف ��ق ع�ل�ي��ه ب ��امل ��داول ��ة األول� � ��ى! ب��أن
ت �ك��ون ت�ب�ع�ي��ة اإلدارة ل �ل��وزي��ر ول�ي��س
ال � ��وزارة وب��ال �ت��ال��ي ل�ي��س ه �ن��اك ع�لاق��ة
م�ب��اش��رة م��ع وك�ي��ل وزارة ال�ع��دل وه��ذا
األم� � ��ر م �ع �م��ول ف �ي��ه ب � � � ��اإلدارة ال �ع��ام��ة
للتحقيقات التي يرأسها وكيل يتبع
وزير الداخلية وكذلك بجهاز املراقبني
امل ��ال �ي�ي�ن ال� � ��ذي ي ��رأس ��ه ب ��درج ��ة وزي ��ر
ويتبع وزير املالية والعديد من األمثلة
التي ال مجال لحصرها.
ب  -امل � ��ذك � ��رة ال �ت �ف �س �ي��ري��ة امل��رف �ق��ة
بالقانون سواء املقدمة من الحكومة أو
ال�ن��واب أش��ارت إل��ى أن ال�ق��ان��ون يهدف
إل��ى ت�ط��وي��ر هيكل اإلدارة وه ��ذا األم��ر
يتعارض مع واق��ع التعديل الحكومي
ال� ��ذي اك �ت �ف��ى ب�ت�غ�ي�ي��ر م�س�م��ى اإلدارة
ورفض أي تعديل لهيكلها الحالي.
ثانيا :الناحية الفنية:
أ  -إن ال�ق��ان��ون ال ��ذي ت��م التصويت
ع �ل �ي ��ه أض� � � ��اف م � �س ��ؤول � �ي ��ات ج ��دي ��دة
للخبراء وهي اإلدارة العامة للتحقيقات

وهيئات التحكيم االستعانة بهم مما
س �ي �ض��اع��ف ع ��دد ال ��دع ��اوى امل �ن �ظ��ورة
وع� ��دد ال �خ �ب��راء امل �ب��اش��ري��ن ل �ه��ا وه��ي
مسؤوليات تتطلب استحداث قطاعات
ج ��دي ��دة ال ي�م�ك��ن ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ب��ال�ه�ي�ك��ل
الحالي.
ب  -إن م�ت��وس��ط ع��دد ال�خ�ب��راء بكل
ق� �س ��م  7خ � �ب� ��راء وف � ��ي ح � ��ال ان �ض �م��ام
الدفعة الجديدة سيصل إلى  12خبيرا
بكل قسم وه��و أم��ر يستحيل معه ألي
رئ �ي��س ق �س��م م��راج �ع��ة ك��اف��ة ال �ت �ق��اري��ر
الفنية املنجزة من الخبراء وهي جزئية
ف��ي غ��اي��ة ال �خ �ط��ورة ن��اه�ي��ك ع��ن زي��ادة
ع ��دد ال �خ �ب��راء ب��ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة مما
س�ي�س��اه��م ح�ت�م��ا ف��ي إط��ال��ة أم ��د بحث
ال � ��دع � ��اوى ال س �ي �م��ا أن ع � ��دم ت �ط��وي��ر
الهيكل أيضا ساهم في منع استحداث
أقسام فنية مساندة لعمل الخبرة من
مساعدي مهندسني ومختبرات تساهم
في تقليص جهد ووقت بحث الدعاوى
بما يحقق مصلحة املتقاضني.
ثالثا :من الناحية اإلدارية:
إن ال �ه �ي �ك��ل ال �ح ��ال ��ي ال� � ��ذي ي��رأس��ه
ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د أق � ��ر م �ن ��ذ  36س�ن��ة
وأص � �ب � ��ح ال ي� �ن ��اس ��ب ال � �ع � ��دد ال �ك �ب �ي��ر
للخبراء ( 300خبير ح��ال��ي) بدليل أن
الخبراء ممن أمضوا  26سنة لم تسنح
لهم حتى اآلن فرصة الوصول ملنصب
رئيس قسم وهذا ال يمكن تصوره بأي
قطاع بالدولة !! فما بالك بعد انضمام
 200خبير جديد سينضمون باألشهر
املقبلة عالوة على السنوات املقبلة مما
يصبح م�ع��ه م��ن املستحيل استيعاب
الهيكل الحالي لهم والذي أقره التعديل
الحكومي دون تعديل.
رابعا :من الناحية املالية:

إن ال � �ك � �ل � �ف ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة ال� � �ت � ��ي ع� � ��ادة
م � ��ا ت� �ص ��اح ��ب ال � �ت ��وس ��ع ف � ��ي ال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي العام ال تنطبق على قانون
الخبرة حيث إن ك��ادر الخبراء الحالي
ال ي�ض�م��ن أي م �ي��زة م��ال �ي��ة أو عينية
أو ح �ت��ى ب ��ون ��ص س �ن ��وي ل�ل�م�ن��اص��ب
اإلش��راف �ي��ة م��ن رئ �ي��س ق�س��م إل ��ى مدير
إدارة وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن م� ��رت� ��ب م��دي��ر
اإلدارة هو ذاته مراتب الخبير العادي
تماما وبالتالي ال كلفة من استحداث
مناصب إشرافية فيبقى األمر على ما
هو عليه.
وك��ذل��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة للمناصب
القيادية فإن القانون ال يلزم الحكومة
ب �ع��دد م �ح��دد م��ن ن ��واب ال��رئ �ي��س ممن
س� �ي� �ك ��ون ��ون ب � ��درج � ��ة وك � �ي� ��ل م �س��اع��د
وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن ال �ت��وس��ع ب��ال�ق�ط��اع��ات
م� �ح� �ك ��وم ب� �م ��واف� �ق ��ة ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وال � �ت � ��وف � �ي � ��ق ب �ي ��ن ك� �ل� �ف ��ة اس � �ت � �ح� ��داث
القطاعات وبني الحاجة العملية لها.
واختتم الجيران بالقول :وملخص
جميع ذلك أنه ومع التعديل الحكومي
على املادة  24من قانون الخبرة أصبح
م �ع��ه ال �ق ��ان ��ون م �ع �ي �ب��ا وي �ع �ت �ب��ر ع�ق�ب��ة
ف ��ي ت �ط��وي��ر ال �ق �ض��اء وم ��راف �ق ��ة ودع ��م
اس �ت �ق�ل�ال �ي �ت��ه وض� � ��رب م� �ب ��دأ ال �ع ��دال ��ة
ال � �ن� ��اج� ��زة ع � � ��رض ال � �ح� ��ائ� ��ط وأص� �ب ��ح
م �ع��ه ق ��ان ��ون ال �خ �ب��رة ب ��اك ��ورة تطبيق
ال� �ت ��وج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ب ��ال� �ح ��د م��ن
اس�ت�ق�لال�ي��ة ال �ق �ض��اء وم��راف �ق��ه وتحكم
السلطة التنفيذية بمناصبه القيادية
وم ��راك ��ز ات �خ��اذ ال� �ق ��رار ب �ه��ا وم �ش��روع
م �ج �ل��س ال ��دول ��ة ه ��و ال �خ �ط��وة امل�ق�ب�ل��ة
التالية لذلك التوجه.

الكندري :منح  30مفتشا رقابيا صفة الضبطية القضائية
لضبط األسعار في رمضان
شدد النائب فيصل الكندري على
ض� � ��رورة ت�ف �ع�ي��ل ال ��رق ��اب ��ة ال �ص��ارم��ة
ع� �ل ��ى أس� � �ع � ��ار امل� �ن� �ت� �ج ��ات وال� �س� �ل ��ع
االس�ت�ه�لاك�ي��ة ف��ي األس � ��واق امل��رك��زي��ة
والجمعيات التعاونية من قبل وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة خ �ل��ال ال �ف �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة م��ع
اقتراب شهر رمضان املبارك وضمان
ع� ��دم ارت �ف��اع �ه��ا ك��اش �ف��ا ع ��ن ات �ص��ال
ه ��ات �ف ��ي أج � � ��راه م� ��ع وزي� � ��ر ال �ت �ج ��ارة
د.ي��وس��ف العلي ل�ل��وق��وف عند خطة
ال� ��وزارة امل��وض��وع��ة للتعامل م��ع أي��ة

خ��روق��ات ق��د ت �ح��دث ب �ش��أن األس �ع��ار
وال �ت�لاع��ب ب�ه��ا ال س�ي�م��ا م��ع اق �ت��راب
شهر رمضان املبارك.
وق� � � � ��ال ال � � �ك � � �ن � ��دري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص�ح�ف��ي إن ال ��وزي ��ر ال�ع�ل��ي ك�ش��ف له
ع� ��ن ح � ��رص ال � � � � ��وزارة ع �ل ��ى م �ت��اب �ع��ة
م� �ل ��ف األس� � �ع � ��ار وع� �ل� �ي ��ه ف� �ق ��د ق��ام��ت
ال� � � ��وزارة ب �ف ��رق م�ت�خ�ص�ص��ة مل��راق �ب��ة
االس �ع ��ار ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات واألس � ��واق
امل��رك��زي��ة وامل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة حسبما
أب�ل�غ��ه ال��وزي��ر م�ش�ي��را ال��ى ان ج��والت

الفرق التابعة ل�ل��وزارة قد نتج عنها
ض�ب�ط�ي��ات ألغ��ذي��ة م�ق�ل��دة ف��ي بعض
األس��واق املركزية وتم التعامل معها
وفق القانون من أجل سالمة وصحة
املستهلكني الفتا الى ان الجوالت على
االس� ��واق سيتم تكثيفها ف��ي ال��وق��ت
الحالي م��ع األي��ام املقبلة بحسب ما
أبلغه الوزير العلي.
واشار الكندري الى ان العلي وعد
ف��ي االت� �ص ��ال ال �ه��ات �ف��ي ب ��زي ��ادة ع��دد
املراقبني مع منح ما يقارب  30مفتشا

رق��اب �ي��ا ص �ف��ة ال�ض�ب�ط�ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
والتي تساهم في دعم عمل املراقبني
واتخاذ كافة االجراءات الفورية بحق
املخالفني.
وق ��ال ال�ك�ن��دري إن��ه ال ي�ج��وز بأية
ح��ال��ة م��ن األح � ��وال ال �ل �ج��وء إل ��ى رف��ع
األس � �ع� ��ار خ ��اص ��ة أن ج �م �ي��ع ال�س�ل��ع
االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة وال �غ ��ذائ �ي ��ة م �ت��واف��رة
وب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة وع�ل�ي��ه ي�ج��ب على
ال� � ��وزارة ال �ق �ي��ام ب��واج�ب�ه��ا ال�ق��ان��ون��ي
وم �ح��اس �ب��ة ك ��ل م��ن ت �س��ول ل ��ه نفسه

اس �ت �غ�لال ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل للتكسب
املادي على حساب املواطن.
وذك ��ر ال �ك �ن��دري أن ب�ع��ض التجار
قد يقومون برفع األسعار مستغلني
إقبال املواطنني واملقيمني على شراء
السلع واملنتجات الغذائية وعليه فإن
عمل وزارة ال�ت�ج��ارة يجب أال يرتكز
فقط على الرقابة الغذائية انما على
ضبط االسعار وضمان عدم ارتفاعها
وهذه مسؤولية على الوزير وقد وعد
بالقيام بها على أكمل وجه.

فيصل الكندري
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قال لـ «الدستور» إن آلية األسئلة البرلمانية تحتاج إلى تغيير حتى تحقق الهدف منها

عبد الصمد :أياد خفية تعمل ضد مصلحة
الكويت في الرياضة
الكالم قل واإلنجاز زاد في المجلس نتيجة آلية المناقشة وعمل اللجان

أكد النائب عدنان
عبدالصمد ان القانون
الذي أقره مجلس االمة
بخصوص البدون قد
ال يكون هو الحل الجذري
للمشكلة لكنه يقربنا
من الحل الشامل لهذه
القضية التي تضخمت
واصبحت تشكل عبئا
اجتماعيا وتؤثر على
سمعة الكويت.
واوضح عبد الصمد
في حوار مع «الدستور»
ان الحكومة عليها
مسؤولية حل المشكلة
صحيح بالتعاون مع
المجلس مهم لكن ان
لم تتعاون الحكومة
فلن تحل هذه القضية.
وحول ايقاف النشاط
الرياضي قال عبد الصمد ان
هناك ايادي خفية وهي
كويتية لالسف تعمل ضد
مصلحة الكويت وهي التي
تقف وراء استمرار ايقاف
النشاط الرياضي اال انه
اضاف ان االيام المقبلة
ربما تشهد تطورات
لتوضيح الحقيقة حول
استقاللية الرياضة وفيما
يلي نص الحوار:

• إل��ى أي م��دى أن�ت��م راض ��ون ع��ن آلية
طرح األسئلة الى الوزراء وهل يحقق ذلك
مصلحة املواطنني؟
 مع األسف نحن نتأخر كثيرا فيتعليقنا على األسئلة التي نقدمها
الى الوزراء وإبداء مالحظاتنا على
ما يقدمونه من إجابات ولذلك فإن
ال �ت �ع �ق �ي��ب ع �ل �ي �ه��ا واألح� � � ��داث ال �ت��ي
تتناولها ع��ادة ما تكون قد انتهت
ومن ثم يصبح التعليق عليها بعد
ف � ��وات األوان ل� ��ذا الب� ��د م ��ن ال�ب�ح��ث
ع��ن آل �ي��ة ج��دي��دة ورب �م��ا ي �ك��ون ذل��ك
بتخصيص ج�ل�س��ات ج��دي��دة لحل
ت �ل��ك اإلش �ك��ال �ي��ة أو امل� �ح ��اول ��ة ق��در
اإلم � �ك� ��ان أن ي� �ك ��ون ل �ب �ن��د األس �ئ �ل��ة
نصيب في كل جلسة.
وق � � ��د ت � ��م ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة األس � �ب� ��وع
امل��اض��ي م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون م�ه��م وه��و
ق � ��ان � ��ون غ� �ي ��ر م � �ح � ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة
على أس��اس أن ال��وزي��ر ال يستطيع
ت �ج �ن �ي��س ع � ��دد م �ع�ي�ن إال ب �ق��ان��ون
ي �ح��دد ذل ��ك ال �ع��دد وال �ق��ان��ون ال��ذي
ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي��ه ف ��ي امل ��داول ��ة
الثانية في الجلسة السابقة ينص
على أال يزيد العدد على أربعة آالف.
وق �ض �ي��ة ال� �ب ��دون م ��ع األس � ��ف لم
ت ��ول ال �ج��دي��ة وااله �ت �م ��ام ال�ل�ازم�ي�ن
سواء من الحكومة أو بعض أعضاء
املجلس ولو تم التعامل مع القضية
بالشكل الصحيح ملا تضخمت هذه
املشكلة وأص�ب�ح��ت مثل ك��رة الثلج
ت� ��زداد ي��وم��ا ع��ن ي ��وم ح �ت��ى أص�ب��ح
ه �ن��اك م��ن ي �ق��در األع � ��داد اآلن بمئة
وعشرة آالف أو مئة وعشرين ألفا.
وامل � �ه ��م أن ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي أق ��ره
امل �ج �ل��س ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن أن � ��ه ال ي�ح��ل
امل�ش�ك�ل��ة ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ل�ك�ن��ه يحلها
ب � �ص� ��ورة ج ��زئ �ي ��ة إذا ت� ��م ت�ط�ب�ي�ق��ه
ب �ص��ورة سليمة م��ن ق�ب��ل الحكومة
ألنه وكما أثير داخ��ل الجلسة ليس
ه� �ن ��اك ح ��د أدن� � ��ى ل �ل �ت �ج �ن �ي��س وك��ل
ال� �ق ��وان�ي�ن ال �س ��اب �ق ��ة ال� �ت ��ي ص� ��درت
ب��إع �ط��اء ع ��دد م �ح��دد ل �ل��وزي��ر ك��ان��ت
ت �ن��ص أي �ض��ا ع �ل��ى أال ي��زي��د ال �ع��دد
ع � �ل ��ى رق � � ��م م � �ع �ي�ن ل � �ك ��ن م � ��ن خ �ل�ال
تجاربنا مع الحكومة في السنوات
السابقة كانت دوما ال تجنس العدد
امل��ذك��ور ف��ي القانون م��ع األس��ف وال
نصفه أحيانا بالرغم من أنه يوجد
م � ��ن ي �س �ت �ح �ق ��ون ال �ج �ن �س �ي ��ة وم ��ن
أخ��ذ الجنسية ال��درج��ة األول ��ى كان
القانون يشترط عليه أربعني سنة
م��ن  1920إل��ى  1961وه�ن��اك م��ن هم
ف��ي ال�ك��وي��ت م�ن��ذ س�ت�ين أو سبعني
ع��ام��ا ول��م يحصلوا على الجنسية

األيام المقبلة
ستوضح الصورة
عن استقاللية
الرياضة
قضية البدون في
يد الحكومة وإذا
لم تتعاون فلن
تحل هذه القضية
عدنان عبدالصمد

ف� ��إذا ت �ع�ين أح ��د ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال
ف��ي ال �ج �م��ارك ع��ام  1957ف�ك��م عمره
عندما تعني ومع ذلك اآلن يطرد من
عمله مع أن راتبه  250دي�ن��ارا فقط
وه��ذه كلها م��آس بالنسبة لقضية
البدون يجب النظر إليها من ناحية
إن �س��ان �ي��ة أو ق��ان��ون �ي��ة أو ش��رع�ي��ة
وخ ��اص ��ة أن� ��ه إذا ل ��م ن �ح��ل م�ش�ك�ل��ة
ال� �ب ��دون اآلن ف �س��وف ت �ت �ف��اق��م أك�ث��ر
وأك �ث��ر ول ��و أع�ط�ي�ن��ا ال�ج�ن�س�ي��ة ملن
يستحق منذ البداية فكان سيبقى
م� ��ن ال ي �س �ت �ح��ق خ� � ��ارج امل ��وض ��وع
وح � �ت ��ى ال � � ��ذي ع� � ��اش ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ف �ت��رة ط��وي �ل��ة وإن ك ��ان ال يستحق
الجنسية فيجب أن تكفل له الحقوق
امل��دن �ي��ة اإلن �س��ان �ي��ة وب �ق��ان��ون ليس
ب �ح �س ��ب امل � � � ��زاج ك� �م ��ا ه � ��و ح��اص��ل
ول �ل�أس� ��ف ه � ��ذه ن �ق �ط��ة س � � ��وداء ف��ي
س�ج��ل ح�ق��وق اإلن �س��ان ف��ي الكويت
بالتالي الحل مطلوب وب��ال��ذات من
الحكومة صحيح أن املجلس له دور
مهم ولكن إذا لم تتعاون الحكومة
ف �ل��ن ت �ح��ل ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة وال �ق��ان��ون
الذي صدر وإن كان ليس شامال أو
ج��ذري��ا كما ن��رغ��ب ن��أم��ل أن يقربنا
من الحل الشامل لتلك املشكلة.
• هل مناقشة قضية البدون في نهاية
دور االنعقاد ستمكن من حسمها؟
أوال نحن قدمنا اقتراحا بقانون
م ��ع م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ن ��واب أن� ��ا ود.
خ �ل �ي��ل اب� ��ل وأح� �م ��د الري وآخ ��ري ��ن
وكان مطلبنا أنه على األقل يجب أن
تقنن الحقوق املدنية واإلنسانية.
ث ��ان� �ي ��ا إن ك� �ث� �ي ��را م � ��ن ال � �ب� ��دون

م� ��رت � �ب � �ط� ��ون ب� �ن� �س� �ي ��ج اج� �ت� �م ��اع ��ي
م ��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين س� ��واء ب��ال �ن �س��ب أو
بالحسب والنسب هو عالقة الزواج
أم � ��ا ال �ح �س��ب ف �ه��و ع�ل�اق ��ة ع��ائ �ل �ي��ة
مثل اب��ن ع��م أو اب��ن خ��ال وكثير من
ال �ك��وي �ت �ي��ات م �ت ��زوج ��ات م ��ن ب ��دون
وهؤالء مشكلتهم كبيرة جدا اليوم
ف��أب�ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات امل �ت��زوج��ات من
بدون أو من غير كويتيني يواجهون
ن �ف��س امل �ش �ك �ل��ة أي� �ض ��ا .وب��ال �ن �س �ب��ة
ل �ق��رب ان �ت �ه��اء دور االن �ع �ق��اد فنحن
كان لنا مع الحكومة تجارب سابقة
سلبية لألسف.
• وم��اذا عن توقف النشاط الرياضي
ع �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى ال � ��دول � ��ي وه � ��ل س�ن�ق��ف
مكتوفي األيدي؟
 لقد ناقشنا ه��ذا امل��وض��وع فيج� �ل� �س ��ات األس� � �ب � ��وع ق� �ب ��ل امل ��اض ��ي
وع� ��ن زي � � ��ادة م �خ �ص �ص��ات األن ��دي ��ة
ال��ري��اض �ي��ة م ��ن ن �ص��ف م �ل �ي��ون إل��ى
 750ألف دينار واليزيد املبلغ على
ذل��ك وال�س�ب��ب الس�ت�خ��دام ع�ب��ارة (ال
يزيد) هنا هو انه ليست كل األندية
تستحق الـ  750ألف دينار فليس لي
أن أساوي بني ناد متخصص عنده
ث�لاث أو أرب��ع أل�ع��اب م��ع ن��اد شامل
فيه كل األلعاب ولهذا وضعنا هذا
املبلغ كحد أقصى وبعد ذلك تخرج
ق � � � ��رارات م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال� �ش� �ب ��اب وه��ي
ال �ت��ي ت �ح��دد ال �ض��واب��ط وال� �ش ��روط
املستحقة لهذا املبلغ وهذا القانون
ي �ع �ت �ب��ر أي� �ض ��ا إن� � �ج � ��ازا ل �ل��ري��اض��ة
واألندية.
• م��ا آخ��ر ت �ط��ورات امل�ش��ارك��ة ال��دول�ي��ة

بالنسبة للرياضة؟
 الحقيقة املؤسفة أن التطوراتامل �ت�ل�اح �ق��ة ل�ل��اح� ��داث ج� � ��اءت ع�ل��ى
غير ما كنا نتمنى فعلى الرغم أنه
كانت هناك أخ�ب��ار مبشرة بالخير
ف ��ي ان �ق �ش ��اع ال �غ �م��ة ورف � ��ع ال�ح�ظ��ر
ع��ن م�ش��ارك��ات ال�ك��وي��ت ال��دول�ي��ة في
النشاط الكروي (كرة القدم ) إال أنه
تبني أن هناك أص��اب��ع خفية الت��زال
تعمل ض��د مصلحة ال�ك��وي��ت حتى
أن �ه��ا تمكنت م��ن إق �ن��اع امل�س��ؤول�ين
ف � ��ي ال �ف �ي �ف ��ا ب ��ات � �خ ��اذ ق � � ��رار ع �ك��س
م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت وق� ��د ك� ��ان ه�ن��اك
وفد شعبي كويتي إلدارة األزمة من
هناك وتقديم الحقائق الدامغة على
استقاللية الرياضة في الكويت إال
أن أصحاب األصابع الخفية  -وهي
أصابع كويتية مع األس��ف الشديد
 لعبت دورا سلبيا للغاية ووظفتكل عالقاتها وإمكاناتها الستمرار
إيقاف النشاط الكروي وق��د تحدث
ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه امل � �ع � �ي� ��وف ف��ي
مؤتمر صحفي في املجلس مؤخرا
كشف فيه عن كل الحقائق عن هذه
امل � ��ؤام � ��رة ال��دن �ي �ئ��ة ع �ل��ى ال��ري��اض��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م�م��ا جعله يلقي بالكرة
ف��ي ملعب األن��دي��ة الرياضية ذاتها
والرياضيني وجمعيتهم العمومية
ل� �ك ��ي ي� �ك ��ون ل� �ه ��م م ��وق ��ف م� ��ن ه ��ذه
اإلس � ��اءة ال�ب�ل�ي�غ��ة ل�ل�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا
وامل �ت �س �ب �ب�ي�ن ف �ي �ه��ا وس� �ح ��ب ال�ث�ق��ة
م �ن �ه��م ف ��ي أن ي� �ك ��ون ��وا ف ��ي م �ق��اع��د
قيادية للرياضة الكويتية وأعتقد
أن األي��ام القليلة املقبلة ربما تقود

في النهاية إل��ى تصحيح األوض��اع
وال�ص��ور التي شوهها البعض عن
استقاللية الرياضة في الكويت.
• وم� � � � ��اذا ع � ��ن ق �ض �ي �ت ��ي ال �ص �ي ��دل ��ة
والبلدية؟
 ق ��ان ��ون ��ا ال �ص �ي ��دل ��ة وال �ب �ل��دي��ةأق ��ررن ��اه � �م ��ا ف� ��ي امل� � ��داول� � ��ة األول� � ��ى
ال �ج �ل �س��ة امل��اض �ي��ة وه� �ن ��اك ق��واني��ن
مهمة أيضا منها كما ذكر الرئيس
ال�غ��ان��م م��ا يتعلق بتطوير القضاء
وإذا أق ��رت ه��ذه ال�ق��وان�ين فسيكون
إن� �ج ��ازا ك �ب �ي��را ل�ل�م�ج�ل��س ب �م��ا فيه
مخاصمة ال�ق�ض��اء وق��وان�ين أخ��رى
تتعلق باستقاللية القضاء إداري��ا
وماليا وبالتالي هذه القوانني الكل
متحمس لها وهناك تفهم حكومي
وتفهم من الجهاز القضائي أيضا.
وأن � ��ا ق��دم��ت ق��ان��ون�ي�ن ب��ال�ن�س�ب��ة
مل� ��وض� ��وع م �خ��اص �م��ة ال� �ق� �ض ��اء ف��ي
ف�ص��ل س��اب��ق وأي �ض��ا ق��دم��ت ق��ان��ون
مجلس الدولة ولكن لم يتوافر لهما
ال �ن �ج��اح واآلن وزي� ��ر ال �ع ��دل يبشر
بأن الحكومة لديها مشروع قانون
فيما يتعلق بمجلس ال��دول��ة وه��ذا
ال�ق��ان��ون إذا أق��ر فسيضيف إن�ج��ازا
ك� �ب� �ي ��را ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال� �ق ��وان�ي�ن
السابقة.
• ه��ل الفترة املتبقية ستكفي ك��ل ما
يوضع على طاولة املجلس؟
 كان سابقا الكل يريد أن يتكلمفي كل قانون اما اآلن بعد ما ينجز
ف��ي ال �ل �ج��ان ف �م��ن ع �ن��ده م�لاح�ظ��ات
ع �ل��ى ال �ق��ان��ون او ع �ل��ى ال�ت�ع��دي�لات
ف�س�ي�ق��دم�ه��ا وإذا ه �ن��اك ت �ع��دي�لات
ك�ث�ي��رة ي��ؤج��ل ال �ق��ان��ون ك�م��ا حصل
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة وت��رس��ل
ال �ت �ع��دي�ل�ات إل ��ى ال �ل �ج �ن��ة ث ��م ت�ع��ود
إل��ى امل�ج�ل��س وه ��ذه اآلل �ي��ة ساهمت
ك�ث�ي��را ف��ي إن �ج��از ال �ق��وان�ين ف��ي ه��ذا
الفصل التشريعي وب�ع��د ان تطبخ
ه��ذه القوانني في اللجان تأتي إلى
املجلس وت�ق��ر بكل سهولة إذا كان
ه �ن��اك ات �ف��اق أم ��ا إذا ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك
ات � �ف� ��اق ف �ت��رف��ض ب �س �ه��ول��ة او ي�ت��م
تعديلها في اللجان باختصار فإن
الكالم قل واإلنجاز زاد.
• ماذا عن جلسات شهر رمضان؟
 بالطبع ستكون هناك جلساتوف��ي العشر األوائ ��ل ستكون هناك
جلسات إلق��رار امليزانية ونأمل في
نهاية شهر رمضان أن تكون هناك
جلسة ختامية مع امليزانية العامة
للدولة.
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أشادوا باالفتتاح المشرف للمبنى الجديد والقوانين المهمة التي أقرت األسبوع الماضي

نواب :المجلس الحالي سيكون نبراسا
اشاد نواب بمواصلة
مجلس االمة انجازاته
النوعية سواء على
مستوى الرقابة او التشريع
او تعزيز مكانة المجلس
على مستوى المنطقة
واوضحوا ان تشريف
صاحب السمو امير البالد
وسمو ولي العهد الفتتاح
المبنى الجديد للمجلس
وإطالق اسم صباح األحمد
على هذا المبنى الجديد
تقديرا لمكانة سموه لدى
المجلس يدل على أن صاحب
السمو يولي اهتماما كبيرا
بالمؤسسة التشريعية
والرقابية في البالد
ولمكانة سموه كقائد
عمل إنساني وهو بالتأكيد
يسجل لمجلس األمة
كإنجاز من ضمن إنجازات
السنوات الثالث الماضية.
واضافوا ان المجلس
ناقش ايضا االسبوع
الماضي قوانين مهمة
على رأسها قانون البلدية
الذي استمر  10سنوات
ينتظر المناقشة وايضا
قانون الصيدلة الذي سيتيح
للمواطنين الحاصلين على
كلية الصيدلة فتح صيدليات
مما يفتح فرص عمل امام
المواطنين.

مبارك الخرينج

عدنان عبدالصمد

د .محمد الحويلة

عبدالصمد:
الخرينج:
الحويلة :المبنى
إنجازات المجلس
أي قضية تحتاج إلى الجديد يعبر عن
تناسب ما له من
مزيد من الدراسة تقدير رئيس
تاريخ عريق وريادة نرسلها إلى لجنة
وأعضاء المجلس
مختصة في
مشرفة
لصاحب السمو
المجلس
في المنطقة
ومكانته العالية
أك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
األم��ة النائب مبارك الخرينج أن
املجلس تشرف بحضور حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
حفظه الله ورعاه بافتتاح مبنى
ص �ب ��اح األح� �م ��د ب �م �ج �ل��س األم ��ة
الذي يعد تحفة معمارية لصرح
ديمقراطي عريق.
وق��ال إن املجلس تشرف بهذا
ال � �ح � �ض� ��ور ال � �س� ��ام� ��ي 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
الصباح وسمو ولي عهده األمني
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح.
والش��ك أن إط�ل�اق اس��م صباح
األحمد على ه��ذا املبنى الجديد
ت� � �ق � ��دي � ��را مل � �ك� ��ان� ��ة س� � �م � ��وه ل� ��دى
امل �ج �ل��س ي � ��دل ع �ل��ى أن ص��اح��ب
ال �س �م��و ي ��ول ��ي اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را

باملؤسسة التشريعية والرقابية
ف��ي ال�ب�لاد وملكانة س�م��وه كقائد
ع �م��ل إن� �س ��ان ��ي وه � ��و ب��ال �ت��أك �ي��د
يسجل ملجلس األم��ة كإنجاز من
ضمن إنجازات السنوات الثالث
املاضية.
وأضاف الخرينج أن املناسبة
عزيزة خاصة أنها تتناسب مع
ما ملجلس األمة من تاريخ عريق
وري� � � ��ادة م �ش��رف��ة ب �ي�ن امل �ج��ال��س

عسكر العنزي

محمد طنا

العنزي :قانون
الصيدلة يفتح
أبوابا للعمل
في وجه فئة
من الشعب كانت
محرومة

طنا :نتمنى أن
يواصل المجلس
أداء عمله بهذا
المستوى الذي
يحقق المصلحة
العامة

النيابية في املنطقة وفي العالم
العربي.
ونتمنى أن يكون هذا املجلس
ن�ب��راس��ا وع�ن��وان��ا مشرفا للعمل
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ورم � ��زا
ل� �ل� �ت� �ع ��اون ب�ي��ن ال �ج �م �ي ��ع س� ��واء
امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة أو أع �ض��اء
املجلس فيما بينهم.
وع��ن جلسة املجلس األسبوع
امل� ��اض� ��ي أش � � ��اد ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب�م��ا

أن� �ج ��زه امل �ج �ل��س م ��ن ت�ش��ري�ع��ات
وق� � � ��وان � �ي ��ن ت � �س � �ه� ��م ف � � ��ي خ ��دم ��ة
امل ��واط� �ن�ي�ن واالرت� � �ق � ��اء ب��ال �ح �ي��اة
البرملانية قال إن املجلس كعادته
ي ��واص ��ل ع�م�ل��ه ال� � ��دؤوب إلن �ج��از
ال�ق��وان�ين املهمة امل��وض��وع��ة على
ج��دول األعمال ونأمل أن تواكب
الحكومة أداء املجلس في تنفيذ
ه � ��ذه ال � �ق� ��وان �ي�ن ب��ال �ش �ك��ل ال� ��ذي
يحقق مصالح الشعب.
وق� � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � ��دن � ��ان ع �ب��د
ال �ص �م��د إن ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ة ك��ان
ل��ه نصيب األس��د ف��ي املناقشات
ب��ال�ط�ب��ع ك ��ان ه �ن��اك ف��ي ال �ب��داي��ة
رسالة واردة من لجنة امليزانيات
إلى لجنة حماية األم��وال العامة
وق��د استحدثنا في ه��ذه اللجنة
آلية جديدة بحيث أن أي قضية
ت �ح �ت��اج إل ��ى م��زي��د م��ن ال��دراس��ة
والنقاش أو التحقيق نرسل بها
إل��ى لجنة مختصة ف��ي املجلس
لكي تقوم بالتحقيق فيها.
على سبيل امل�ث��ال عندما كان
هناك موضوع الدروس الصيفية
والساعات اإلضافية ومخالفات
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع�ل�ي�ه��ا أح�ل�ن��ا
املوضوع إلى اللجنة التعليمية
كلجنة تحقيق وأيضا في هيئة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ع �ن��دم��ا وج ��دن ��ا أن
ه �ن��اك ب �ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ت�ح�ت��اج
إل � ��ى ت �ح �ق �ي��ق أح �ل �ن ��ا امل ��وض ��وع
إلى لجنة حماية األم��وال العامة

العمير :النواب كانوا متحمسين كثيرا
لمناقشة قانون البلدية
م��ن جانبه ق��ال د .علي العمير
وزير األشغال العامة وزير الدولة
ل�ش��ؤون مجلس األم��ة إن املجلس
أن �ج��ز ق��ان��ون��ا م ��ن أه� ��م ال �ق��وان�ين
ف��ي م��داول �ت��ه األول� ��ى وه ��و ق��ان��ون
ال �ب �ل��دي��ة ال � ��ذي م �ض��ى ع �ل �ي��ه اآلن
أك� �ث ��ر م� ��ن ع �ش ��ر س � �ن� ��وات وال � ��ذي
أب � ��دى ال �ب �ع��ض م�ل�اح �ظ ��ات ع�ل�ي��ه
وط ��ال ��ب ب�ب�ع��ض ال �ت �ع��دي�لات ق��ال
ع �ن �ه��ا د .ال �ع �م �ي��ر إن� �ه ��ا س�ت�ص��ب
ف��ي ص��ال��ح ال�ب�ل��د وف��ي تنظيم كل
م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة في
البناء واإلع�ل�ان وت��وزي��ع املناطق

السكنية حول انتخابات املجلس
ال�ب�ل��دي واألع � ��داد امل�ت�ف��اوت��ة التي
ت� ��م م �ن��اق �ش �ت �ه��ا وال� � �ن � ��واب ك��ان��وا
متحمسني ك�ث�ي��را ب�ش��أن مناقشة
هذ القانون وانتظروا وضعه على
ج��دول األعمال إل��ى أن تحقق ذلك
والشك اننا تجاوزنا مرحلة مهمة
وه��ي مرحلة التصويت عليه في
م��داول �ت��ه األول ��ى وف��ي ال�ث��ان��ي من
رم �ض��ان س�ي�ت��م ال �ت �ص��وي��ت عليه
ف��ي امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ون��أم��ل ب��ان
ينجز وق��د أب��دت الحكومة أيضا
آراءها حول هذه املواد وستحضر

اللجنة وت�ن��اق��ش م��ا ه��و مختلف
عليه ونأمل أن نتوصل إلى قناعة
مشتركة بني النواب والحكومة.
وجدير بالذكر ان النائب خليل
أب� ��ل ق ��د أث � ��ار ع��رض �ي��ة ل �ي��س ل�ه��ا
ع�ل�اق��ة ب �م��وض��وع ال �ب �ل��دي��ة ول�ك��ن
لها عالقة بتأخر طلبات اإلسكان
ح�ي��ث ق��ال إن امل��واط��ن ينتظر من
 20إلى  50سنة فأوضح الوزير أن
هذه املعلومة غير صحيحة مبينا
أن ف� �ت ��رة االن� �ت� �ظ ��ار ف ��ي ت �ن��اق��ص
مستمر وليست في ازدياد.
د .علي العمير
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وعنوانا مشرفا للعمل البرلماني

طالل الجالل

حمود الحمدان

الجالل :هناك أكثر
من  900صيدالني
كويتي ال يعملون
وسيصبح من حق
أي منهم أن يفتح
صيدلية

الحمدان :القوانين العوضي :أداء
التي أقرت داعمة متميز للمجلس
للعمل البرلماني
ينم عن تقدير
والتشريع داخل
المسؤولية رغبة
الكويت ومن أجل في إعالء مصلحة
المواطنين
الكويت

تتمة المنشور ص08
واملجلس دائما يوافق على هذا
الطلب وبالتالي يكون الحكم عن
دراية وخبرة وأكثر موضوعية.
املهم أننا بعد ق��ان��ون البلدية
ال � � � ��ذي أخ� � � ��ذ وق� � �ت � ��ا ط � ��وي �ل��ا ف��ي
امل �ن��اق �ش��ة ت �ط��رق �ن��ا إل � ��ى ق��ان��ون
ال� � �خ� � �ب � ��راء وق� � ��ان� � ��ون ال� �ص� �ي ��دل ��ة
وأن � �ج� ��زن� ��اه� ��ا ف� �ك ��ان ��ت ال �ج �ل �س��ة
مثمرة وإيجاب
وب� ��دوره أع ��رب ال�ن��ائ��ب محمد
ال�ح��وي�ل��ة ع��ن رض ��اه ع�م��ا أن�ج��زه
امل� �ج� �ل ��س ب� �ع ��د ح� �ف ��ل االف� �ت� �ت ��اح
للمبنى الجديد منوها بإطالق
اس � � � � ��م ص� � � �ب � � ��اح األح � � � �م� � � ��د ع� �ل ��ى
ه� ��ذا امل �ب �ن��ى وه� ��و م ��ا ي �ع �ب��ر ع��ن
ت�ق��دي��ر رئ �ي��س وأع �ض��اء مجلس
األم � ��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
وم �ك��ان �ت��ه ال �ع��ال�ي��ة ف��ي نفوسهم
ودوره البارز في خدمة الكويت
وأهلها ودعم سموه ملؤسساتها
الدستورية والنيابية.
أم� � � � ��ا ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة ل � �ل � �ق� ��وان �ي�ن
وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � �ت� ��ي أن �ج ��زه ��ا
املجلس فقال إنه قد تمت املوافقة
على قانون إنشاء بلدية الكويت
ف��ي م��داول�ت��ه األول ��ى وك��ان هناك
عدد كبير من النواب وافقوا على
ال �ق��ان��ون وإن أب� ��دى ال �ك �ث �ي��ر من
ال��زم�لاء مالحظاتهم ح��ول م��واد
ه ��ذا ال �ق��ان��ون م�م��ا ج�ع��ل اللجنة
ت �ع �ل��ن ع ��ن ت �خ �ص �ي��ص اج �ت �م��اع
ملناقشة ه��ذه املالحظات واألخ��ذ
ب �ه��ا ح �ت��ى ي �ت��م ع��رض �ه��ا خ��ال�ي��ا

م ��ن ن �ق��اط ال� �خ�ل�اف ف ��ي امل ��داول ��ة
الثانية.
م��ن جانبه ق��ال ال�ن��ائ��ب عسكر
العنزي إن قانون الصيدلة يفتح
أب��واب��ا ل�ل�ع�م��ل ف��ي وج ��ه ف�ئ��ة من
الشعب كانت تعاني من الحرمان
م��ن ح�ق�ه��ا ف��ي ال �ع �م��ل وه ��ي فئة
ال�ص�ي��ادل��ة وق��د التقينا برئيس
جمعية الصيادلة ودرس�ن��ا معه
أبعاد املشكلة وخرجنا بمشروع
ال�ق��ان��ون ال��ذي قدمناه للمجلس
ووفقنا الله بتعاون باقي اإلخوة
ال� �ن ��واب ف��ي إق � ��راره ل�ي�ص�ب��ح من
ح��ق أي ص �ي��دالن��ي ك��وي�ت��ي فتح
ص�ي��دل�ي��ة خ��اص��ة وب��ذل��ك أع��دن��ا
حقا كان مسلوبا من أصحابه.
وأض � ��اف ال �ع �ن��زي أن امل�ج�ل��س
كذلك أنجز قانون إدارة الخبراء
وأي� � � �ض � � ��ا ق � � ��ان � � ��ون ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��س
بالنسبة لغير محددي الجنسية
وهكذا يواصل املجلس دوره في
اإلنجاز والعمل املخلص لصالح
أبناء الشعب الذين اولونا ثقتهم
فكنا عند حسن ظنهم.
وب � � ��دوره ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د
ط �ن��ا إن ك��ل ي ��وم ي��ؤك��د للجميع
أن هذا املجلس مجلس إنجازات
وم��ا ت��م م��ا ه��و إال دل�ي��ل أك�ي��د أن
ه � ��ذه اإلن � � �ج � ��ازات ت� �ت ��واص ��ل م��ع
اإلن � �ج � ��ازات ال �س��اب �ق��ة للمجلس
ف �ق��دأن �ج��زن��ا ق ��ان ��ون ال�ت�ج�ن�ي��س
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل ��إخ � � ��وان ال� � �ب � ��دون
وغيرهم وكذلك قانون الصيدلة
وأي�ض��ا ق��ان��ون الخبراء ونتمنى
أن ي ��واص ��ل امل �ج �ل��س أداء عمله

كامل العوضي

ب � �ه� ��ذا امل � �س � �ت� ��وى ال � � � ��ذي ي �ح �ق��ق
امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة وي��رض��ى عنه
الشعب الكويتي.
أما بالنسبة لالفتتاح للمبنى
ال� �ج ��دي ��د مل �ج �ل��س األم � � ��ة وال � ��ذي
أطلق عليه مبنى صباح األحمد
فقد ك��ان افتتاحا رائعا وسموه
ف � �ع �ل�ا ي� �س� �ت ��اه ��ل ف � �ه� ��و وال � ��دن � ��ا
وق ��ائ ��دن ��ا ورائ� ��دن� ��ا ون �ت �م �ن��ى ل��ه
العمر الطويل والصحة املوفورة
ألن � ��ه م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال� �ت ��ي ال
يمكن إنكار دورها في خدمة هذا
البلد والعمل لصالح أبنائه.
أم � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ط� �ل ��ال ال � �ج �ل�ال
ف �ق��ال ان ��ه ل�لأم��ان��ة ه ��ذا اإلن �ج��از
ي� ��رج� ��ع ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م��رزوق الغانم وإخواننا النواب
وال ��زم�ل�اء ب�ت�ع��اون�ه��م وتكاتفهم
وك ��ان االف �ت �ت��اح رائ �ع��ا واإلع� ��داد
وال �ت �ن �ظ �ي��م م �م �ت��از ي �ل �ي��ق ب��اس��م
ص�ب��اح األح�م��د ال��ذي أط�ل��ق على
املبنى وبالنسبة للقوانني التي
أنجزها املجلس أنجزنا قانون
الخبراء وق��ان��ون الصيدلة وهذا
ال�ق��ان��ون األخ �ي��ر يكتسب أهمية
ك�ب�ي��رة إذا علمنا أن ه�ن��اك أكثر
م� ��ن  900ص� �ي ��دالن ��ي ك ��وي �ت ��ي ال
يعملون اآلن بعد صدور القانون
س �ي �ك��ون م� ��ن ح� ��ق أي م �ن �ه��م أن
يفتح صيدلية وبالتالي يصبح
ص��اح��ب ع�م��ل وه ��ذا إن �ج��از غير
ع��ادي ويمس شريحة مهمة من
امل��واط�ن�ين وق��د ك��ان ل��ي أن واألخ
ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي ش� � ��رف ت �ق��دي��م
ه� ��ذا ال �ق��ان��ون وااله� �ت� �م ��ام ب�ه��ذه

ماجد موسى

محمد الهدية

موسى :سنقيم
الهدية :قانون
ندوات حول
البلدية مهم جدا
قانون البلدية
وقد أخذ حقه في
ولن نسمح بإقراره الدراسة ويعالج
في المجلس
أمورا كثيرة
بشكله الحالي
في البلد
ال�ف�ئ��ة وي�س�م��ح ال �ق��ان��ون ب ��أن أي
مستشفى فيه أكثر م��ن خمسني
س� � ��ري� � ��را ي � �ح� ��ق ل� � ��ه أن ي �ف �ت �ت��ح
صيدلية وه��ذا أي�ض��ا يصب في
صالح املواطن الكويتي وخاصة
املرضى.
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ذات� � � ��ه ت �ح��دث
ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال �ح�م��دان مشيدا
ب � �ج � �ه� ��ود امل � �ج � �ل ��س ف � ��ي إن � �ج� ��از
ال �ق��وان�ي�ن ك �م��ا ح ��دث ف ��ي جلسة
ال�ث�لاث��اء ح�ي��ث ت��م إن �ج��از ق��ان��ون
الصيدلة وقانون الخبراء وكذلك
ق ��ان��ون ال�ت�ج�ن�ي��س ف ��ي م��داول �ت��ه
الثانية وكل هذه القوانني داعمة
ل �ل �ع �م��ل ال� �ب ��رمل ��ان ��ي وال �ت �ش ��ري ��ع
داخ��ل الكويت م��ن أج��ل مصلحة
املواطنني
م��ن جانبه ش��دد النائب كامل
ال �ع ��وض ��ي ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ح��دث
ال ��ذي ع��اش��ه م�ج�ل��س االم ��ة وه��و
اف�ت�ت��اح ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ل �ل �م �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
ملجلس األمة بحضور سمو ولي
ال �ع �ه��د وال � ��ذي أط �ل��ق ع�ل�ي��ه اس��م
ص�ب��اح األح�م��د ت�ق��دي��را وتعبيرا
ع��ن م�ك��ان�ت��ه ال��رف�ي�ع��ة ل��دى ن��واب
األم � � � ��ة وف � �خ� ��ره� ��م واع� � �ت � ��زازه � ��م
ب�ق�ي��ادت��ه ال�ح�ك�ي�م��ة ل �ه��ذا ال��وط��ن
امل �ع �ط��اء م�ش�ي��دا ب��ال�ج�ه��ود التي
ب ��ذل � �ه ��ا اإلخ� � � � ��وة ال � � �ن� � ��واب وف ��ي
مقدمتهم رئيس املجلس مرزوق
الغانم وأم�ين السر النائب عادل
ال �خ��راف��ي وك��ذل��ك ال �ن��ائ��ب أح�م��د
الري في سرعة إنجاز هذا املبنى
وافتتاحه مع ختام دور االنعقاد

الحالي.
وق� � ��ال ال� �ع ��وض ��ي إن ت �ش��ري��ف
ص � � ��اح � � ��ب ال� � �س� � �م � ��و ورع � ��اي� � �ت � ��ه
ال �س��ام �ي��ة ل �ح �ف��ل اف �ت �ت��اح م�ب�ن��ى
امل �ج �ل ��س ال� �ج ��دي ��د ي �ع ��د م �ك��رم��ة
ت � � �ض� � ��اف إل � � � ��ى م� � � �ك � � ��ارم س� �م ��وه
ال�ج�ل�ي�ل��ة وت ��ؤك ��د ت �ق��دي��ر س�م��وه
ل�ب��رمل��ان األم��ة ودوره ال�ف��اع��ل في
الحياة السياسية مؤكدا أن هذا
املبنى الجديد سيتيح لألعضاء
أداء أف� �ض ��ل ل � ��دوره � ��م وت �ح �م�لا
أكثر ملسؤولياتهم ف��ي التشريع
وال ��رق ��اب ��ة وال� �ح ��رص ع �ل��ى امل ��ال
العام.
أما بالنسبة ملا أنجزه املجلس
خالل جلستي الثالثاء واألربعاء
ف ��إن ��ه ب �ح��ق ي �ع��د إض ��اف ��ة م�ه�م��ة
ل�س�ل�س��ة اإلن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ي�ق��وم
ب�ه��ا ه ��ذا امل�ج�ل��س خ��دم��ة لشعب
الكويت فسواء تحدثنا عن قانون
البلدية أو التجنيس أو قانون
الصيدلة أو قانون الخبراء التي
ناقشها وأنجزها املجلس فإننا
نتحدث عن أداء متميز للمجلس
ينم ع��ن تقدير امل�س��ؤول�ي��ة رغبة
ف��ي إع�لاء مصلحة الكويت على
ماعاداها من مصالح.
أم � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اج� ��د م��وس��ى
فقد أب��دى اع�ت��راض��ه على قانون
ال�ب�ل��دي��ة ق��ائ�لا إن امل�ج�ل��س أنجز
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ج �ي��دة
ب��ل امل �م �ت��ازة أم ��ا ق��ان��ون البلدية
وامل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ف �ه ��ذا (س �ل��ق
بيض) وكنت أتمنى أال يمر هذا
القانون في هذا املجلس ألن هذا

القانون سيئ ول��م ت��درس م��واده
ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح ول ��م ي��أخ��ذ حقه
م��ن ال �ن �ق��اش ون �ح��ن ال ي�م�ك��ن أن
ن �ق �ب��ل ل �ه��ذه امل��ؤس �س��ة ان ت��دم��ر
بهذه الطريقة ولقد صوتت ضد
ال �ق��ان��ون ول �ك��ن ك ��ان امل �ص��وت��ون
معي أقلية وك��ان��ت األغلبية مع
ال �ق��ان��ون ف� �م ��اذا ن�ف�ع��ل ه ��ذه هي
الديمقراطية ولكننا ل��ن نسكت
ع� �ل ��ى ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وس �ن �ق �ي��م
ن� ��دوات ح��ول��ه ون �ق��ول رأي �ن��ا فيه
ب� �ص ��راح ��ة ح �ت ��ى ال ي� �س ��يء إل ��ى
إن �ج��ازات امل�ج�ل��س وأق��ول�ه��ا بكل
صراحة هذا القانون سيئ ودمر
امل��ؤس �س��ة ال��دس �ت��وري��ة ون �ح��ن ال
يمكن أن نقبل تدميرها.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة
رئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ت � ��ي ق ��دم ��ت
ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ة :م�م��ا الش ��ك فيه
ان ق��ان��ون البلدية مهم ج��دا وقد
أخذ حقه في الدراسة وفي ورش
ال�ع�م��ل وف��ي ال�ح�ل�ق��ات النقاشية
ألن ي� �ع ��ال ��ج أم � � � ��ورا ك� �ث� �ي ��رة ف��ي
البلد س��واء مخالفات ال�ب�ن��اء او
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال� ��وزي� ��ر وامل �ج �ل��س
وسير املعامالت من البلدية إلى
امل �ج �ل��س وق ��د ح��اول �ن��ا ان نضع
ل�ه��ا أم ��ورا وض��واب��ط ل�ك��ي تكون
ال �ع�لاق��ة واض �ح ��ة ب�ي�ن ال�ج�ه�ت�ين
وق� � � ��د درس � � �ن� � ��ا امل � � ��وض � � ��وع ب �ك��ل
شفافية حتى في مسألة توزيع
املناطق وجدنا ان هناك أصحاب
ح ��ق ج� ��دي� ��رون أن ي� �ع ��ود إل�ي�ه��م
حقهم ال��ذي سلب منهم مل��دة 35
سنة وه��و حقهم ف��ي التصويت
وق��د أن�ج��ز ال�ق��ان��ون ف��ي مداولته
األول � � ��ى ون� �ت ��وق ��ع أن ي �ن �ج��ز ف��ي
مداولته الثانية.
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منها تنظيم الخبرة وتجنيس  4آالف شخص ومكافحة غسيل األموال

المجلس يقر  3قوانين جديدة ليرفع
رصيده إلى  105تشريعات
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية والتكميلية
المنعقدة في  24و25
مايو  2016إلى نتائج
وقرارات عدة فقد
وافق المجلس على
رفع الحصانة عن النائب
د.عبدالحميد دشتي في
قضيتي أمن دولة وأقر
المداولة الثانية لقانون
تنظيم الخبرة وأحاله على
الحكومة ووافق على
تجنيس ما ال يزيد على 4
آالف شخص وإقرار قانون
مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب بجعل
ميزانية وحدة التحريات
ميزانية ملحقة كما رفض
المجلس تعديال حكوميا
على قانون المعاقين.
وكلف المجلس لجنة
حماية المال العام
التحقيق في المالحظات
الواردة في تقرير ديوان
المحاسبة بشأن تجاوزات
الهيئة العامة لالستثمار.

أبن النائب السابق
الراحل حمد
الجوعان
مطالب نيابية
لتطوير شركة
المشروعات
السياحية
جانب من جلسة الثالثاء

تالوة أسماء الغائبين عن
الجلسة واجتماعات اللجان
ت � �م� ��ت ت� � �ل � ��اوة أس � � �م � � ��اء ال� � �س � ��ادة
األع �ض��اء امل �ع �ت��ذري��ن ع��ن ج�ل�س��ة 24
و 25مايو وأسماء الغائبني والذين
ل � ��م ي � �ك ��ون ��وا م � �ت ��واج ��دي ��ن ال �س ��اع ��ة
ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ا وامل�ن�ص��رف�ين عن
ال �ج �ل �س��ة امل��اض �ي��ة امل �ن �ع �ق��دة ف ��ي 10
و 11مايو  2016دون إذن أو إخطار
وأس � �م� ��اء األع � �ض� ��اء ال ��ذي ��ن ت�غ�ي�ب��وا
باعتذار سابق أو من دونه عن عدم
ح�ض��ور اجتماعات اللجان الدائمة
واملؤقتة منذ الجلسة السابقة.
تأبين الجوعان
ّأب��ن مجلس األم��ة النائب السابق
الراحل العم حمد عبد الله الجوعان
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ك �م �ل��ة
ال� �ت ��أب�ي�ن :ق �ب��ل أي � ��ام م � �ع� ��دودة ف�ج��ع
أه ��ل ال �ك��وي��ت ب�ن�ب��أ وف ��اة ال�س�ي��اس��ي
ال � �ح � ��ر وال � �ب � ��رمل � ��ان � ��ي االس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي
ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ال�ع��م ح�م��د عبدالله
ال � �ج ��وع ��ان ب �ع ��د ص� � ��راع ط ��وي ��ل م��ع
املرض والراحل العم حمد الجوعان
أح��د ال��رج��ال ال��ذي��ن شكلوا نموذجا
وم � �ث � ��اال ل �ل �س �ي ��اس��ي امل � ��ؤم � ��ن ب �ق �ي��م
ال � �ح� ��ري� ��ة وال� � �ن � ��زاه � ��ة واالس� �ت� �ق ��ام ��ة
السياسية وكان بحق أحد الفرسان
ال��ذي��ن ص��ال��وا وج��ال��وا ف��ي م�ي��ادي��ن
العمل البرملاني املميز مسطرا أروع
األم �ث �ل��ة ع��ن ه� ��ؤالء ال��ذي��ن ي�ض�ع��ون
ال � �ل� ��ه وال � ��وط � ��ن وم � �ص� ��ال� ��ح ال� �ع �ب ��اد
نصب أعينهم في كل عمل يقومون
ب� ��ه وال � �ع� ��م ح� �م ��د ال � �ج� ��وع� ��ان وم �ن��ذ
الرصاصات الغادرة التي أطلقت من
رؤوس الفساد والتي حاولت النيل
من وهجه وعطائه قبل أكثر من 25
عاما كان صابرا ومحتسبا ومؤمنا

بوعد الله الذي بشر الصابرين على
االبتالء فباألصالة عن نفسي ونيابة
ع��ن اخ ��وان ��ي أع �ض��اء م�ج�ل��س األم��ة
أتقدم لذوي الفقيد الكبير وللشعب
ال�ك��وي�ت��ي ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء وص ��ادق
املواساة سائال املولى العلي القدير
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم
محبيه الكثر الصبر وال�س�ل��وان إنه
س �م �ي��ع م �ج �ي��ب واس �ت ��ذك ��ر ع� ��دد م��ن
ال �ن ��واب م��آث��ر وم �ن��اق��ب ال�ف�ق�ي��د كما
شاطرت الحكومة تأبني الفقيد.
التصديق على المضـابط
صدق الـمجلس على املضبطتني:
(/1352أ) ب� �ت ��اري ��خ 2016/5/10م
(/1352ب) بتاريخ 2016/5/11م .
طلبات رفع الحصانة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ت� �ق ��ري ��ري ��ن ب��رف��ع
الحصانة عن النائب د .عبد الحميد
دشتي كالتالي:
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ( 45م� ��ن أص ��لالحضور  )51على التقرير السادس
وال � � �خ � � �م � � �س �ي��ن ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وامل � ��درج
ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ب �ش��أن ط�ل�ب��ات
النيابة العامة اإلذن برفع الحصانة
النيابية عن العضو د .عبدالحميد
ع � �ب� ��اس دش � �ت� ��ي ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق ��م
(2016/14م) ح� �ص ��ر أم � ��ن ال ��دول ��ة
امل�ق�ي��دة ب��رق��م (2016/12م) جنايات
أمن الدولة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ( 45م� ��ن أص ��لالحضور  )51على التقرير السابع
وال � � �خ � � �م � � �س �ي��ن ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وامل � ��درج
ص �ب �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج ��ال ب � �ش� ��أن ط �ل��ب
النيابة العامة اإلذن برفع الحصانة
النيابية عن العضو د .عبد الحميد

ع � �ب� ��اس دش � �ت� ��ي ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة رق ��م
(2016/16م) ح� �ص ��ر أم � ��ن ال ��دول ��ة
امل�ق�ي��دة ب��رق��م (2016/14م) جنايات
أمن الدولة.
وخل��ال ه��ذا البند ت�ح��دث النائب
ص��ال��ح ع��اش��ور ب ��أن ال �ن��ائ��ب دش�ت��ي
ق� ��د ب� �ع ��ث رس� ��ال� ��ة واض � �ح� ��ة ل�ل�ج�ن��ة
ب � � ��أن ال � �ح � �س� ��اب ال� � � ��ذي ي� �ط� �ل ��ق م �ن��ه
ال�ت�غ��ري��دات م��زور وال ي�م��ت للعضو
املشكو في حقه بصلة فبالتالي كل
ه ��ذه ال �ت �غ��ري��دات م��ن ح �س��اب م��زور
وال ��رس ��ال ��ة م� ��وج� ��ودة ل� ��دى ال �ن��ائ��ب
العام ورسالة أخ��رى ل�لإدارة العامة
ل�ل�م�ب��اح��ث وع �ق��ب ع �ل �ي��ه غ �ي��ر ن��ائ��ب
مستغربني دفاع النائب عاشور عن
دشتي ال��ذي يسب القريب والبعيد
وال��دول الصديقة والشقيقة كل يوم
ف� ��ي ال �ت �ل �ف ��زي ��ون ووس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
وأس��اء للكويت كبيرها وصغيرها
ومن يدافع عنه فهو يؤيده.
األوراق والرسائل الواردة
ن � �ظ ��ر امل � �ج � �ل ��س رس � ��ال � ��ة واح � � ��دة
مدرجة على جدول األعمال وجاءت
كالتالي:
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة منرئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي يطلب فيها تكليف لجنة
ح �م��اي��ة امل� � ��ال ال � �ع ��ام ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
امل ��آخ ��ذ وامل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي أورده � ��ا
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ح��ول م�ي��زان�ي��ة الهيئة
العامة لالستثمار.
وت� � � �ح � � ��دث ع � � � ��دد م � � ��ن األع � � �ض� � ��اء
ح��ول ال��رس��ال��ة وق ��ال ال�ن��ائ��ب فيصل
ال ��دوي� �س ��ان إن ش ��رك ��ة امل �ش ��روع ��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ت ��أس� �س ��ت ف� ��ي  3أب ��ري ��ل
ع ��ام  1976وم �ن��ذ ذل ��ك ال �ح�ين ل��م نر
م � �ش ��روع ��ا ج � ��دي � ��دا وم� �ش ��روع ��ات� �ه ��ا

ت ��آك �ل ��ت وأص� �ب� �ح ��ت م� �ث ��ار س �خ��ري��ة
وت �ن��در وه �ن��اك أي ��اد ك�ب�ي��رة تسيطر
ع � �ل� ��ى ال � � �ب �ل��اد وال ت � ��ري � ��د ل �ل �ش��رك��ة
النجاح .من جانبه قال النائب أحمد
الري إن أع �ض��اء ال �ف��ري��ق ال�ق��ان��ون��ي
ف��ي ت �ج��اوزات اس�ب��ان�ي��ا ل��م ي��داوم��وا
م�ن��ذ ع��ام  2004وش��رك��ة ب��روج��اك��س
تتالعب باألموال العامة على العلن
وحولت األم��وال إل��ى رئيس مجلس
اإلدارة وس �ن �ح��اس��ب ال �ح �ك��وم��ة إذا
غ �ط��ت ع �ل��ى ال� �ح ��رام ��ي م �ش �ي��را إل��ى
ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة امل��وج��ودة ف��ي شركة
املشروعات السياحية وأفضل شيء
ل� �ه ��ا ه � ��ي ال �خ �ص �خ �ص ��ة م� �ث ��ل آلل ��ئ
ال �خ �ي��ران وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي تشبهها
على البحر.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .عبد
الله الطريجي إن الرقابة الحكومية
م �ع��دوم��ة ع�ل��ى ش��رك��ات�ه��ا وج�ه��ات�ه��ا
وس��راق امل��ال ال�ع��ام خ��ارج الحكومة
ل�ك��ن ن �ف��وذه��م ل�ي��س م �ح��دود م��ؤك��دا
أن إج��راءات هيئة االستثمار ليست
سليمة ألن مدير اإلدارة حول أسهم
الشركة كلها باسمه وشركة املواشي
قبل أيام عقدت جمعيتها العمومية
ووزعت األرباح على أعضاء مجلس
اإلدارة ولم توزعها على املساهمني.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ال �خ��راف��ي إن
الحكومة ح��ول��ت ش��رك��ة امل�ش��روع��ات
السياحية إل��ى أنشطة عقارية فقط
وتحارب املشروعات السياحية وال
تضعها على الطريق الصحيح.
وقال النائب جمال العمر إن 60%
م��ن ق �ض��اي��ا امل� ��ال ال �ع��ام ق �ي��دت ضد
م�ج�ه��ول بسبب إج� ��راءات الحكومة
وك� � � � ��أن ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ه� � ��ي امل� �ت� �س� �ب ��ب
الرئيس في ب��راءة املتجاوزين على
املال العام واملفترض أن قضايا املال
العام ال تسقط بالتقادم.

األسئلة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل��ى م�ن��اق�ش��ة بند
األسئلة كما يلي:
 النائب عادل الخرافي عقب علىج ��واب وزي ��ر اإلس �ك ��ان ب �ش��أن سبب
ع ��دم ردم ش��اط��ئ ال �ب�ل�اج��ات ب�ق��ول��ه
الجريمة وال��دف��ان ه��و ال�ق�ض��اء على
طبيعة وم�ش��روع هيئة الكهرباء لم
ير النور إلى اآلن وهو إعادة هيكلة
قطاع الكهرباء.
 ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي�س��ان عقبع �ل ��ى ج � � ��واب وزي � � ��ر االع � �ل ��ام ب �ش��أن
ت � � ��زوي � � ��ده ب� ��أس � �م� ��اء امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن
غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ك��ون��ا وق ��ال إن
م �ش �ك �ل �ت �ن��ا ف� ��ي ك ��ون ��ا أن � �ه ��ا م �ج��رد
واجهة ال قيمة وال طعم وال لون وال
رائ�ح��ة لها ونمط أخبارها تقليدي
وبايتة ولدينا كفاءات لكن القيادات
العليا تقيد الكفاءات ومجلس إدارة
كونا ال يجتمع وال�ق��رارات أصبحت
م��رك��زي��ة وإن ل��م ن �ت �ح��رك ون�ج�ع�ل�ه��ا
فاعلة فال خير فينا.
 ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ع�ق��بع� �ل ��ى ج � � ��واب وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ع �م��ا
إذا ك��ان��ت ه �ن��اك خ�ط��ة ل��دى ال ��وزارة
ل �ت��وس �ع��ة وص �ي ��ان ��ة ط ��ري ��ق ال ��وف ��رة
ب �ق��ول��ه ه� ��ذا ال �ط��ري��ق راح ض�ح�ي�ت��ه
الكثير من املواطنني والوافدين وبدأ
ت�ن�ف�ي��ذه ل �ك��ن ن�خ�ش��ى م��ن أن يعيقه
ع� ��ائ ��ق وي �ت �ع �ط ��ل وم ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
األح� �م ��د ت �ع �ت �ب��ر م ��ن ك �ب ��رى م�ن��اط��ق
ال �ك��وي��ت ون��ائ �ي��ة وامل �ط �ل��وب ت��زوي��د
ال � �ط� ��رق امل � ��ؤدي � ��ة إل� ��ىه� ��ا ب ��امل ��راف ��ق
وال�خ��دم��ات وال�ط��ري��ق ي�خ��دم امل��زارع
وامل� �ن� �ش ��آت ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �ج ��واخ �ي ��ر
وغيرها.
 النائب سعدون حماد عقب علىج��واب وزي��ر الكهرباء وامل��اء إلفادته
ع��ن امل�ش��اري��ع التي ت��م إل�غ��اؤه��ا بعد
توقيع العقود وق��ال هناك مشاريع
عليها عالمات استفهام فاملشاريع
امل �ب ��ال ��غ ف �ي �ه��ا ال ت �ل �غ��ى وامل �ش ��اري ��ع
ال �ت��ي م�ب��ال�غ�ه��ا م�ع�ق��ول��ة ت�ل�غ��ى مثل
م �ش��روع امل �ط��ار ال ��ذي تكلفته مليار
و 312مليونا لم يلغ وشركة ليماك
ال� �ت ��رك� �ي ��ة اس� �ت� �ب� �ع ��دت م� ��ن م� �ش ��روع
مجمع ال ��وزارات في الجهراء فكيف
تعطونها م�ش��روع امل �ط��ار وال�ش��رك��ة
حاليا ليس لديها كفاالت بنكية.
ورد عليه وزي��ر االش�غ��ال د .علي
العمير بقوله إن إج ��راءات مشروع
املطار كلها رسمية وجاءت األسعار
م��رت�ف�ع��ة ع��ن ت�ق��دي��ر امل�س�ت�ش��ار ال��ذي
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خالف نيابي  -نيابي يؤجل إقرار
قانون البلدية
تتمة المنشور ص10

مطالب لتطوير
وكالة األنباء
الكويتية «كونا»
وتفعيل أخبارها
لمصلحة الكويت

أعطى القيمة وأعدنا تقييم املشروع
وط��رح �ن��اه��ا م ��رة أخ� ��رى ك�م�م��ارس��ة
وفتحناها للشركات وقدمت ليماك
أق ��ل األس� �ع ��ار وأرس� �ل ��ت إل ��ى دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وق� ��ال إن ال �س �ع��ر م��رت�ف��ع
واح �ت �ك �م �ن ��ا إل � ��ى م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وحسم األمر لصالح وزارة األشغال
ول��ن نسمح بترسية مشروع املطار
على شركة متعثرة.
االقتراحات أثناء الجلسة
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ةعلى اقتراح أثناء الجلسة نص على
أن��ه وف �ق��ا ل �ل �م��ادة ( )55م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية نطلب تمديد فترة جميع
االحاالت إلى لجنة التعليم والثقافة
واإلرش� � � � ��اد م� ��ن ق �ب ��ل م �ج �ل��س األم� ��ة
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة دور االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي
حتى يتسنى للجنة االنتهاء منها
جميعا.
تنظيم الخبرة
انتقل املجلس ملناقشة التعديالت
األخ �ي��رة ع�ل��ى ق��ان��ون ال�خ�ب��رة حيث
ت�لا م�ب��ارك ال�ح��ري��ص تقرير اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب �ه��ذا االم ��ر واك ��د ان ما
انتهت إل�ي��ه اللجنة ه��و ت��رؤس هذا
القطاع قيادي بدرجة وكيل مساعد.
وق� � � ��ال وزي� � � ��ر ال� � �ع � ��دل واألوق � � � ��اف
وال � � � �ش � � � ��ؤون اإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ي� �ع� �ق ��وب
الصانع ان الحكومة توافق على هذا
التعديل وه��و يتوافق مع توجهات
الحكومة على هذا الصعيد وهذا ال
يعتبر من استقاللية اإلدارة العامة
للخبراء.
وت�ح��دث س�ع��دون ح�م��اد ق��ائ�لا ان
اللجنة رفضت هذا التعديل ومثلما
سمعنا رأي ال�ح�ك��وم��ة ن��ري��د سماع
رأي ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف �ل �م��اذا ل��م ي��واف��ق
على ان يكون الوكيل رئيسا إلدارة
الخبراء؟
وقال عبد الله املعيوف :استغرب
موقف الحكومة املوافقة على تقرير
التشريعية بعدم وجود وكيل يرأس
هذا.
وأكد عبد الله الطريجي ان وزير
ال �ع��دل م �ح��ام وي �ج��ب ان ي��دع��م ه��ذه
االدارة وان يتم االلتزام بما آلت اليه
التشريعية.
وق��ال ج�م��ال ال�ع�م��ر :اض��م صوتي
ل� �ص ��وت ال �ط ��ري �ج ��ي الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ��ه
م� �ط� �ل ��وب اس �ت �ق�ل�ال �ي ��ة أك� �ث ��ر إلدارة
الخبراء وال تكون تحت يد الحكومة.
ورد الوزير الصانع :اؤك��د أهمية
ادارة ال �خ �ب��راء وم ��ن ح��رص �ن��ا على

تصويت على رفع الحصانة

االدارة ت�ق��دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ب�م�ش��روع
ب �ق��ان��ون ي �ك��رس اس�ت�ق�لال�ي��ة االدارة
على ان تكون االدارة برئاسة وكيل
مساعد ول�ي��س وك�ي�لا ن�ظ��را لوجود
وك �ي��ل ف��ي ال �ع��دل ون �ح��ن ال ن��ري��د ان
ي � �ك ��ون ه � �ن ��اك ت � �ع� ��ارض خ ��اص ��ة ان
ال��وك �ي��ل ع�ض��و ف��ي م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء
وه��ذا ي�ت�ع��ارض م��ع ال�خ��دم��ة املدنية
وال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �ق� �ض ��ائ ��ي وامل� �ق� �ت ��رح
ال�ن�ي��اب��ي امل �ق��دم م��ن ال �ن��واب اص��اب��وا
ف�ي��ه ك�ب��د ال�ح�ق�ي�ق��ة ك�م��ا ان��ه م��ن ب��اب
ال� � �ح � ��رص ت � ��م م �ن �ح �ه ��م ال �ح �ص ��ان ��ة
النسبية.
ودع��ا الغانم ال��ى التصويت على
ال�ت�ع��دي��ل ف��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ذل��ك
ب � ��ان ي� �ك ��ون رئ� �ي ��س ادارة ال �خ �ب��راء
ب��درج��ة وك�ي��ل وزارة مساعد بعدها
دعا الغانم املجلس للتصويت على
القانون في مداولته الثانية فكانت
النتيجة كالتالي  42موافقا و 7غير
م��واف �ق�ين م��ن أص ��ل  49ف �ق��ال ال�غ��ان��م
يحال القانون للحكومة.
تجنيس الـ 4000
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س مل �ن��اق �ش��ة ق��ان��ون
ال �ع��دد ال� ��ذي ي �ج��وز ت�ج�ن�ي�س��ه خ�لال
ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ت �م �ه �ي��دا ل�ل�ت�ص��وي��ت
عليه ف��ي امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ح�ي��ث ق��ال
مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان
اللغيصم ان اللجنة لم توافق على اي
تعديالت جديدة.
وأش��ار النائب صالح عاشور الى
ان ال�ح�ك��وم��ة وال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع لم
تشر ال��ى غير م�ح��ددي الجنسية في
هذا القانون خاصة ان هناك  32الفا
م ��ن ال� �ب ��دون ي �س �ت �ح �ق��ون ال�ت�ج�ن�ي��س
وهذا العدد سيساهم في حل املشكلة
ورأي ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ان غير
م � �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ي �خ��ال��ف امل � ��ادة

ال��راب�ع��ة وت�ق��دم��ت بتعديل رف��ض من
قبل اللجنة وهو اقتصار التجنيس
على البدون.
وق� � ��ال ع� ��اش� ��ور :ي �ج ��ب ان ي �ت �ق��دم
امل �ق �ت��رح ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ك��ي ي�ص��وت
عليه املجلس.
وق� ��ال س �ع��دون ح �م��اد ان ع��اش��ور
ي �ح �ص ��ر ال �ت �ج �ن �ي��س ل � �ل � �ب ��دون ف �ق��ط
ونحن ف��ي الداخلية وال��دف��اع حذفنا
ك �ل �م��ة غ �ي��ر م � �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ك��ي
ي �ح �ص��ل م� ��ن ي �س �ت �ح��ق م �م ��ن ع ��دل ��وا
اوضاعهم على الجنسية.
وق��ال اللغيصم ان القانون حصر
التجنيس فيمن يملكون احصاء .65
ثم دعا الغانم املجلس للتصويت
ع �ل��ى ال �ق��ان��ون ف ��ي امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
ف ��واف ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون ك�م��ا
خلص في املداولة االولى بـ  44عضوا
وعدم موافقة  6من اصل حضور .50
وق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د:
ن �ش �ك ��ر ل �ج �ن ��ة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال � ��دف � ��اع
لجهودها على ه��ذا الصعيد وربنا
يقدرنا على ان�ج��از وتنفيذ القانون
فيما تبقى من عمر املجلس.
الصيدلة وتداول األدوية
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س مل �ن��اق �ش��ة ق��ان��ون
ال�ص�ي��دل��ة ف��ي امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة بعد
ان اكد يوسف الزلزلة وجود توافق
ن� �ي ��اب ��ي  -ح� �ك ��وم ��ي ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
ف � ��ذه � ��ب ال � �غ� ��ان� ��م ل � ��دع � ��وة امل �ج �ل ��س
للتصويت مباشرة على القانون في
املداولة االول��ى فوافق املجلس عليه
باإلجماع.
غسيل األموال
ب �ع��د اق � � ��رار ال �ص �ي��دل��ة ب ��امل ��داول ��ة
االول � � � ��ى ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س مل �ن��اق �ش��ة

ق��ان��ون مكافحة غ�س��ل االم ��وال فأكد
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ع ��دن ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د ع ��دم وج� ��ود ت �ع��دي�لات
جديدة على القانون وذهب املجلس
الى التصويت مباشرة وواف��ق على
ذل ��ك ف��ي امل ��داول ��ة االول� ��ى ح�ي��ث ات��ى
ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي م ��ادة
واح� ��دة ت�ق�ض��ي ب ��أن ت �ك��ون م�ي��زان�ي��ة
وح ��دة ال�ت�ح��ري��ات امل��ال�ي��ة ومكافحة
غسل االموال ملحقة.
وبعد امل��داول��ة االول��ى دع��ا الغانم
ل �ل �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة
وف � �ق� ��ا ل � �ل � �م� ��ادة  104م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف � ��واف � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
القانون بمداولته الثانية باالجماع
من خالل حضور وموافقة .49
رعاية المعاقين
أت ��ى دور ق��ان��ون رع��اي��ة امل�ع��اق�ين
الذي تال تقريره مقرر لجنة الشؤون
ال �ص �ح �ي��ة وال � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
س � �ع� ��دون ح� �م ��اد وق � � ��ال ان ال �ل �ج �ن��ة
ص��وت��ت ب��رف��ض م �ش��روع ال�ح�ك��وم��ة
ن �ظ��را ل��وج��ود م �ش��روع م�ت�ك��ام��ل اق��ر
باملجلس في .2010وطلب حماد رفع
امل �ش��روع م��ن ج ��دول اع �م��ال املجلس
فوافق املجلس.
قانون البلدية
انتقل املجلس الى مناقشة تقرير
ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ب �ش��أن ق��ان��ون ب�ل��دي��ة
الكويت:
وق � � ��ال ف �ي �ص��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ه ��ذا
ال�ق��ان��ون يعطي صالحيات للبلدية
ل �ت �ك��ون م �خ��ال �ب �ه��ا ق ��وي ��ة ل�ت�ح��اس��ب
وت �ن �ظ ��م ألن � ��ه م� ��ن غ �ي ��ر امل� �ق� �ب ��ول ان
نرى تلك الجرأة على املخالفة حتى
أص�ب�ح��ت امل�خ��ال�ف��ات أم ��را اع�ت�ي��ادي��ا
وذه ��ب ال��ذاه �ب��ون ال��ى ط��رائ��ق شتى

ف��ي ال�ت�ح��اي��ل ع�ل��ى ال�ق��ان��ون ملخالفة
ل��وائ��ح ال�ب�ل��دي��ة ون�س��أل اي��ن البلدية
واي��ن ال��دول��ة ع��ن املخالفات؟ ويقول
الوزير ان يدي مغلولة وال استطيع
ال �ت �ص��رف وب ��ذل��ك ال �ق��ان��ون يتحمل
املخالف عواقب ووزر ما فعله.
وأض � � � ��اف :ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ت �خ��ال��ف
ف��ي االدوار وت��دف��ع غ��رام��ة وان�ت�ه��ى
األم��ر وف��ي ظل ه��ذا القانون تخالف
سوف تدفع دم قلبك وغرامات وفي
البلدان األخرى الناس يلتزمون وال
ي�خ��ال�ف��ون ال�ب�ل��دي��ة ل�ك��ن ف��ي ال�ك��وي��ت
م��ن يخالف البلدية يعتبر شجاعا
ن ��اه �ي ��ك ع ��ن ب �ع ��ض األم � � ��ور ف �ه �ن��اك
م� ��ن ي ��دف ��ع ت �ح ��ت ال� �ط ��اول ��ة الن �ج ��از
م�ع��ام�لات��ه ون��أم��ل ان ي�ك��ون ال�ق��ان��ون
الحد الفاصل بني الفوضى وااللتزام
والتفصيالت كثيرة ول�ك��ن القانون
رائ � ��ع ج� ��دا ورب� �م ��ا م �س��أل��ة ال ��دوائ ��ر
نختلف فيها لكن ان يخرج القانون
أف�ض��ل م��ن ان نبحث ف��ي التفاصيل
وات�م�ن��ى ان ي�خ��رج ال�ق��ان��ون ف��ي دور
االنعقاد الحالي.
ب� � � � � � ��دوره ق � � � ��ال اح � � �م� � ��د الري ان
اه�م�ي��ة ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي وض ��ع حد
للمخالفات واذا ل��م ي�خ��رج القانون
س �ت �س �ت �م��ر امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال� �ت� �ج ��اوز
ف��ي ال �ب �ن��اء وص ��ل ال ��ى  4او  5ادوار
وي� �ت� �ب� �ق ��ى ان ي � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك س �ق��ف
تشريعي او حد لهذه املخالفات.
وأض � � ��اف :ال �ك ��ل ي � ��دري ان ب�ع��ض
القرارات تؤخر وال تستطيع التحرك
ف��ي امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وه ��ذا ال�ق��ان��ون
ي�ع�ط��ي م��دة  60ي��وم��ا ل�ل�ب��ت ف�ي��ه من
ال�ل�ج�ن��ة وم�ث�ل�ه��ا ل �ل��وزي��ر وال �ق��ان��ون
اعطى وألزم ان تعرض القرارات في
ح��ال ح��ل امل�ج�ل��س عليه ف��ي غضون
اسبوعني من انعقاده.
وتابع :القانون يعطي استقاللية

مالية وادارية للمجلس البلدي وبه
بند كامل يختص باملجلس وتعيني
االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ع � ��ن ط � ��ري � ��ق م �ك �ت��ب
م �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي وش � ��رط ال �ش �ه��ادة
الجامعية يطبق فقط على الفنيني
وال داع � ��ي ل �ي �ق��دم ال �ع �ض��و ال �ب �ل��دي
استقالته للترشح ملجلس االمة وفك
التشابك به مزايا وعيوب الن بعض
االج � �ه� ��زة م� ��ازال� ��ت ل� ��م ت� �ب ��دأ ال �ع �م��ل
ف �ن �خ �ش��ى اال ي �ق ��وم ال �ج �ه��از ب� ��دوره
املطلوب والبلدية تقوم بهذا ال��دور
على الوجه االكمل.
من جانبه قال يوسف الزلزلة ان
اللجنة قدمت جهدا مشكورا الصدار
هذا القانون الذي اتمنى ان يساهم
في حل مشاكل البلدية وعلى رأسها
ال �ف �س��اد وم �ع �ج��ب ب �م��ا ورد ب��ال��زام
املواطنني بقوانني البلدية وج��زاؤه
كبير.
وعلينا ان نحاسب الفاسدين في
ب��ؤرة الفساد وه��ي البلدية وأتمنى
ان ت �ك��ون ض��د ه ��ؤالء ون �ت �ح��رك كما
تفعل الدول املتقدمة في هذه املواقع
ال� �ت ��ي ب �ه ��ا م �ص ��ال ��ح ال � �ن� ��اس ل�ي�ق��ف
الفساد عند حده.
وق� � � ��ال م� �ح� �م ��د ال � �ه� ��دي� ��ة (رئ� �ي ��س
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة) ان ال � � �ق � ��ان � ��ون ك� � � ��ان م��ن
ال � �ض� ��روري ت �ع��دي �ل��ه ل �ف��ك ال �ت �ش��اب��ك
وه � �ن� ��اك ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى االس � � ��واق
وت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى م�ع��اق�ب��ة امل��وظ�ف�ين
اذا ما تجاوزوا وأي موظف يستغل
وظ�ي�ف�ت��ه وي �ع �ط��ي اس �ت �ث �ن��اءات تتم
مساءلته مع عدم االخالل بمساءلته
اداريا او جنائيا.
وق � ��ال ال ��وزي ��ر ع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري:
ب �خ �ص��وص امل �خ��ال �ف��ات ف ��ي ال�س�ك��ن
الخاص عالج القانون في مادته 34
هذا الشأن.
وق ��ال ع ��ادل ال �خ��راف��ي :ات �ك �ل��م عن
تطبيق وان��ا اخ�ت�ل��ف ع�ل��ى  30%من
امل ��واد وق�ل��ت ان��ي م��واف��ق ع�ل��ى ٪70
من املواد.
وق� � � � ��ال ال � � ��وزي � � ��ر ال � � �ك � � �ن� � ��دري :ف��ي
ال�ق��ان��ون ال�س��اب��ق م��وظ��ف البلدية ال
ي�ح��ق ل��ه دخ ��ول امل�س�ك��ن ل�ل�ت��أك��د من
عملية التأجير لكن في الحالي يتم
ال �س �م��اح مل�ف�ت�ش��ي ال �ب �ل��دي��ة ب��دخ��ول
املسكن بعد اخذ املوافقات الرسمية
وهذا يعتبر انجازا.
وأش � � � ��اد م� ��اج� ��د م� ��وس� ��ى ب �ل �ج �ن��ة
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة إلن� �ج ��ازه ��ا ق��ان��ون
ال �ب �ل ��دي ��ة م �ش �ي ��را ال � ��ى ان� �ن ��ا ع �ن��دم��ا
ن�ن��اق��ش م�ش��روع��ا ال ن��ري��د ان نسلق
بيضا وأكد موسى ان قانون البلدية
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المجلس يرفع الحصانة عن دشتي
في قضيتي أمن دولة
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ال ي�م�ك��ن ان ي�ق�ب��ل ان ي�ت�ي��ح ملوظفي
البلدية دخ��ول املنازل وق��ال حمدان:
ال نقبل دخول املساكن لكن القانون
ل �ي��س س �ل��ق ب �ي��ض وق� ��ال م��وس��ى ان
ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ت��دم �ي��ر ل�ل�م��ؤس�س��ة
الدستورية مؤكدا ان شر البلية ما
يضحك وحمدان ال يعرف القانون.
وق � ��ال :ك �ن��ا ن �ع �ت��ب ع �ل��ى امل�ج�ل��س
ع�ن��دم��ا ش ��رع ق��ان��ون ال �ب �ل��دي ج��رده
م��ن ص�لاح�ي��ات��ه وه�م�ش�ن��ا دور ه��ذه
امل��ؤس�س��ة العريقة والتاريخية قبل
م�ج�ل��س االم� ��ة م �ش ��ددا ع �ل��ى ان ��ه من
غير املعقول ان يسلب وزير البلدية
اختصاصات البلدي.
وق��ال مقرر امل��راف��ق محمد الهدية
ان م�لاح �ظ��ة م��اج��د م��وس��ى ت�ت�ع�ل��ق
ف � �ق� ��ط ب � ��دخ � ��ول م� �ف� �ت� �ش ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة
امل �س��اك��ن ل �ل �ت��أك��د م ��ن ص �ح��ة عملية
االي �ج��ار الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه ف��ي ال�ق��ان��ون
ال �س��اب��ق ت��وج��د ه��ذه امل ��ادة وقضية
ال��دخ��ول ل�ي�س��ت ع��ام��ة ان �م��ا تخضع
لضوابط منتقدا كالم ماجد موسى
ع �ن��دم��ا وص ��ف ال �ق��ان��ون ب��ان��ه سلق
بيض.
وس ��أل م��وس��ى وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة :اذا
ك��ان��ت م��ادة دخ��ول امل�ن��ازل م��وج��ودة
في القانون السابق فهل نفذت وتم
دخ��ول املوظفني للمنازل؟ مؤكدا ان
هذا القانون ال يمكن ان يطبق.
ورغ� ��م ش �ك��ر ال �ه��دي��ة ل �ل �ن��واب ق��ال
الهدية لم اجد اي مالحظات جوهرية
من النواب وكل مالحظاتهم مدونة
ف��ي م ��واد ال �ق��ان��ون م��وض�ح��ا ان اذن
دخ� � ��ول امل � �ن� ��ازل وال �ت �ف �ت �ي��ش ي �ك��ون
ص��ادرا من ادارة التحقيقات ووفقا
ل�ض��واب��ط وال يمكن ان نقبل دخ��ول
موظفي البلدية دون احم او دستور
وارف� � ��ض اع ��ادت ��ه ل �ل �ج �ن��ة ن �ظ ��را الن
ال �ق ��ان ��ون اخ� ��ذ وق �ت��ا ك��اف �ي��ا واش �ب��ع
ن�ق��اش��ات وم��ا ي�ح��دث ك�ل�ام ع��ام ول��م
يتقدم احد بأي تعديالت.
ب��دوره انتقد محمد طنا سياسة
البلدية الحالية م��ؤك��دا ان فسادها
ال ت �ح �م �ل��ه ال� �ب� �ع ��اري ��ن خ� ��اص� ��ة ف��ي
مخالفات ال�ب�ن��اء حيث ان املقاولني
الوافدين يعيثون فسادا في االرض
وال �ب �ل��دي��ة ال ت �ح��رك س��اك �ن��ا .وع ��رج
ع �ل ��ى ح � � ��راج ال � �س � �ي� ��ارات ق ��ائ�ل�ا ان ��ه
مخالف وتحدثت مع وزيري البلدية
والتجارة موضحا ان وزير التجارة
ص��دي�ق��ي واذا ل��م ي�ق��م ال��وزي��ر العلي
بازالة الحراج فسأستجوبه.
واكد طنا ان عضو بلدي مستفيد
من وجود الحراج وهو سبب وجود
ح��راج السيارات في موقعه الحالي
بالجهراء وان وزير البلدية ضعيف
ج��دا وي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ات��ه مطالبا
بإعادة القانون للجنة املرافق.

المجلس يرفض
تعديال حكوميا
على قانون رعاية
المعاقين
إقرار المداولة
األولى لقانون
تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول
األدوية

لقطة من جلسة األربعاء

وعقب ال��وزي��ر الكندري على طنا
ب � ��أن ح � � ��راج ال � �س � �ي� ��ارات م �س��ؤول �ي��ة
املجلس البلدي وال يمكن ان تحمل
املسؤولية للبلدية واذا لم يقر ازالة
ال�ح��راج خ�لال  90يوما يحق لوزير
البلدية اتخاذ القرار.
وان �ت �ق��د ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري وص��ف
ط�ن��ا ال��وزي��ر ال�ك�ن��دري ب��ان��ه ضعيف
مشيرا الى انه اول من كافح الفساد
وه � ��و اول وزي� � ��ر ي �ح �ي��ل م �خ��ال �ف��ات
امل� ��وان� ��ئ وال � �ش ��رك ��ات ال �ك �ب �ي ��رة ال ��ى
النيابة.
واع� � �ت � ��ذر ط� �ن ��ا ع� ��ن ك�ل�ام ��ه ت �ج��اه
ال��وزي��ر ال �ك �ن��دري ووص �ف��ه ب��أن��ه من
اكفأ ال��وزراء وأك��د ان وج��ود الحراج
ق�ض�ي��ة ت�ك�س��ب ان �ت �خ��اب��ي الف �ت��ا ال��ى
انه ال يقلل من قدر الوزير الكندري
لكن اذا لم يزل الحراج فسأستجوب
وزير التجارة.
وأك��د محمد الحويلة ان القانون
ال�ج��دي��د ل�ل�ب�ل��دي��ة س�ي�س��اه��م ف��ي حل
كثير من قضايا فساد البلدية حيث
س�ط��ر ال�ق��ان��ون ع�ق��وب��ات رادع ��ة ضد
كل من تسول له نفسه العبث البناء
او ال �ف �س��اد م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ن��واب
ل ��م ي �ط �ل �ع��وا ع �ل��ى ال �ق��ان��ون وت��وج��د
ع � �ق ��وب ��ات ت� �ص ��ل الب � �ع � ��اد امل �خ ��ال ��ف
الوافد وسحب الترخيص موضحا
ان ��ه ال ي �ج��وز ط �ل��ب س �ح��ب ال �ق��ان��ون
وإرجاعه للمرافق العامة.
واكد طنا قائال :انا شجاع واؤكد
انني لم اق��رأ القانون مشيرا ال��ى ان
اقتصار الترشيح لعضوية املجلس
ال �ب �ل��دي ع�ل��ى ال�ج��ام�ع��ة غ�ي��ر مقبول
والثانوية العامة تكفي.
ب � ��دوره ق ��ال ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ال
اقبل االس��اءة للجنة من قبل بعض
ال � �ن� ��واب ال ��ذي ��ن ال ي �ف �ق �ه��ون ق��ان��ون
البلدية وينتقدونه جزافا موضحا
ان  24م�ن�ط�ق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ل��م تكن
ت�ص��وت وقمنا ف��ي ال�ق��ان��ون الجديد
بدمج املناطق وأقول للحكومة البد

ان تكون توزيعة املناطق االنتخابية
ت�ح�م��ل امل� �س ��اواة وال� �ع ��دل ف �م��ن غير
امل �ع �ق��ول ان ت �ك ��ون ال� ��دائ� ��رة االول� ��ى
والثانية  20الفا والدوائر الخامسة
والرابعة والتاسعة والعاشرة تفوق
 90الفا! مؤكدا انه منذ  35سنة هناك
مناطق في الكويت ال تصوت محذرا
ال�ح�ك��وم��ة م��ن ال�ت�ق�س�ي��م ال�ط�ب�ق��ي او
القبلي في االنتخابات.
من جهته ق��ال روض��ان الروضان
ان م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ي �ه �ي �م��ن ع�ل��ى
املجلس البلدي ويسحب صالحيات
عضو البلدي مشيدا بمواد القانون
ال � �ج� ��دي� ��د ف � ��ي م� �ع ��ال� �ج ��ة ك� �ث� �ي ��ر م��ن
املثالب التي كانت بالقانون السابق
مطالبا لجنة امل��راف��ق ب��إع��ادة النظر
ف��ي ب�ع��ض امل ��واد خ��اص��ة م��ا يتعلق
ب��امل��ادة  103م��ن ال��دس�ت��ور وت�ع��رض
ال �ح �ك��وم��ة الخ �ت �ص��اص��ات امل�ج�ل��س
ال�ب�ل��دي م �ش��ددا ع�ل��ى ض ��رورة فصل
الجهاز التنفيذي عن اختصاصات
البلدي.
وق� ��ال س� �ع ��دون ح �م��اد ان ق��ان��ون
ال �ب �ل ��دي ��ة ال� �ج ��دي ��د ل� ��م ي �ص �ل��ح ح ��ال
ال ��دوائ ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بانتخابات املجلس البلدي مشيرا
ال��ى ان��ه تقدم بتعديل على القانون
ي �ق �ض��ي ب� ��ان ت �ك ��ون دوائ� � ��ر ال �ب �ل��دي
خمسا وبصوت واحد كما هو حال
مجلس االمة.
بدوره قال جمال العمر ان البلدية
وزارة ف �س��اد ورغ� ��م ج �ه��ود ال��وزي��ر
ال �ك �ن��دري وت�ع�ي�ين م��دي��ر ع��ام ج��دي��د
ف � ��إن ال� �ف� �س ��اد ي �ن �خ��ر ف� ��ي ق �ط��اع��ات
الوزارة في كل املحافظات.
وأوضح ان رئيس الحكومة بكبر
ق� ��دره ال ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي��وق��ف ف�س��اد
البلدية مشيرا الى ان الرشوة باتت
متفشية ف��ي اروق ��ة ال�ب�ل��دي��ة وأط�ل��ب
م��ن ال �ح �ك��وم��ة ان ت�س�ت�ح��دث مكتبا
مل ��راق� �ب ��ة ال� �ع� �م ��ل ب ��ال� �ب� �ل ��دي ��ة ل��رص��د
التجاوزات واملخالفات الكبرى الفتا

ال��ى ان��ه رغ��م اج �ت �ه��ادات ال �ن��واب في
القانون فإن البلدي من الداخل مليء
ب��ال �ت �ج��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات ال �ك �ب��رى
ف��ي انظمة البناء كاشفا ع��ن وج��ود
محترفني من الفاسدين يفعلون ما
يشاؤون فيها.
وعقب الوزير الكندري قائال :يدي
ب �ي��دك��م اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة وان ��ا
مجتهد ك�ث�ي��را ف��ي ال�ع�م��ل بالبلدية
وم� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س ��اد ق� � ��در االم � �ك� ��ان
ول�ل�ع�ل��م ف �ق��ط ب��االم��س اح �ل��ت ث�لاث��ة
م �س �ت �ش��اري��ن ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ب��ال �ش��ؤون
االداري� � � � ��ة ب �ع ��د ك �ش ��ف ت �ج ��اوزات �ه ��م
وط�م��وح��ي ان ت�ك��ون ال�ب�ل��دي��ة خالية
من التجاوزات من خالل تطبيق هذا
القانون الوطني.
وت � �ق� ��دم ع � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ل �ق �ف��ل
ب ��اب ال �ن �ق��اش وال ��ذه ��اب للتصويت
م�ب��اش��رة ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة وه��ذا
م ��ا ع ��ارض ��ه م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة حيث
ق � ��ال :ال ي �م �ك��ن ان ي �ت �ح��دث ال�ب�ع��ض
ويدلون بدلوهم ونحن في مؤسسة
دي �م �ق��راط �ي��ة وي �ج��ب ان ي �ف �س��ح ل�ن��ا
املجال لذلك.
وذه � � � ��ب ال � ��رئ � �ي � ��س ال � �غ � ��ان � ��م ال� ��ى
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى اق� � �ف � ��ال ال� �ن� �ق ��اش
ف�ص��وت م��ع ال�ط�ل��ب  18م��ن اص��ل 42
نائبا فسقط طلب اقفال باب النقاش
لتستمر الجلسة في مناقشة قانون
البلدية وبعدها واف��ق املجلس على
ت�م��دي��د ال�ج�ل�س��ة ل�ح�ين االن �ت �ه��اء من
ال� �ق ��ان ��ون .وت� �ح ��دث خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
ع ��ن م� � ��ادة دخ� � ��ول امل� �س ��اك ��ن م �ش �ي��را
ال � ��ى ان � ��ه ي� �ت� �ع ��ارض م� ��ع ال ��دس� �ت ��ور
وقانون االج��راءات الفتا ال��ى ان��ه اذا
طبقت ه��ذه امل ��ادة فستنتهك حرمة
ال�س�ك��ن ال�خ��اص وب ��دوري س��أص��وت
على ال�ق��ان��ون ب��امل��داول��ة االول��ى على
ان ت �ع��دل ه ��ذه امل� ��ادة واذا ل��م ت�ع��دل
ف �س��أص��وت ض��د ال �ق��ان��ون ب��امل��داول��ة
الثانية.
ورد وزير االسكان ياسر ابل على

خليل اب��ل :غير صحيح ان امل��واط��ن
ال ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ال�س�ك��ن اال ب�ع��د 20
سنة وأذك��ر أن طلبات االنتظار االن
انخفضت الى اقل من خمس سنوات
ف �ض�ل�ا ع ��ن وج � ��ود  11أل� ��ف ق�س�ي�م��ة
س �ت��وزع ف��ي اغ �س �ط��س امل �ق �ب��ل ل��ذل��ك
أوك ��د ان ال�ح�ك��وم��ة م��اض�ي��ة ف��ي حل
القضية االسكانية ومنح ك��ل اس��رة
ال�س�ك��ن امل�ل�ائ��م وف ��ق ف �ت��رة زم�ن�ي��ة ال
تتجاوز خمس سنوات.
وأش ��اد م�ب��ارك ال�ح��ري��ص بجهود
ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة م �ش �ي��را ال��ى
ان ال �ل �ج �ن ��ة اح� �س� �ن ��ت ص �ن �ع��ا ب �ع��د
اض��اف��ة امل �ن��اط��ق ال �ج��دي��دة ل �ل��دوائ��ر
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ال � �خ ��اص ��ة ب��امل �ج �ل��س
البلدي موضحا ان ما عملته اللجنة
انجاز كبير خاصة ان هناك عشرات
اآلالف من الكويتيني محرومون من
ممارسة حقهم االنتخابي واللجنة
ه ��ي ال� �ت ��ي اع� � ��ادت ح �ق �ه��م امل �س �ل��وب
خاصة مدينة صباح االحمد واملدن
ال �ج��دي��دة م �ط��ال �ب��ا ب ��إق ��رار ال �ق��ان��ون
بمداولته االولى.
وق� � ��ال ع �ل ��ي ال �خ �م �ي��س ان ل�ج�ن��ة
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة اب� �ل ��ت ب�ل��اء ح�س�ن��ا
ب��ان�ج��از ه��ذا ال�ق��ان��ون ب��ال�ت�ع��اون مع
وزي��ر البلدية عيسى الكندري الذي
ي�ع��د اك�ث��ر ال� ��وزراء اإلص�لاح �ي�ين في
املجلس الحالي واملجالس السابقة.
وأض ��اف ق��ائ�لا :ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون
ي �ج��ب ردع امل �خ ��ال �ف ��ات االس �ك��ان �ي��ة
واس � �ت � �ف� ��ادة ب� �ع ��ض امل� ��واط � �ن �ي�ن م��ن
تحويل السكن الخاص الى عمارات
استثمارية الفتا الى ان السؤال هل
س �ي �ط �ب��ق ال� �ق ��ان ��ون ال �ج ��دي ��د ب�ش�ك��ل
ف ��وري ام رج �ع��ي خ��اص��ة م��ا يتعلق
بمخالفات السكن الخاص؟
واك��د خ�ل��ف دميثير ان الحكومة
م �ت �ح �ف �ظ ��ة ع � ��ن ت� ��وزي � �ع� ��ة ال � ��دوائ � ��ر
وامل �ن��اط��ق االن �ت �خ��اب �ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي م �ش �ي ��را ال � ��ى ان ت�ح�ف�ظ�ه��م
مشروع.

وح��ذر مبارك الحريص الحكومة
م� ��ن خ � �ط� ��ورة ه � ��ذا االم� � ��ر وط��ال �ب �ه��ا
بتبيان رأيها قبل املداولة االولى.
وواف� �ق ��ه ال � ��رأي ح �م ��دان ال �ع��ازم��ي
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ت �ف �ص �ي��ل ال� ��دوائ� ��ر
االن�ت�خ��اب�ي��ة ح�س��ب م��ا تشتهيه ام��ر
غ�ي��ر ج��ائ��ز واذا ك��ان ه��ذا ه�م�ه��ا فال
تلوم اال نفسها.
وق � � ��ال ال � ��وزي � ��ر ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ان
العازمي يهدد الحكومة باستمرار
ووزي � � � � � � ��ر ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ة رد ع� � �ل � ��ى ك ��ل
املالحظات والقانون سيعاد للجنة
الج� ��راء ال �ت �ع��دي�لات ب�ع��د ال�ت�ص��وي��ت
على املداولة االولى.
وات� � �ف � ��ق م� �ع ��ه م� �ح� �م ��د ال �ح ��وي �ل ��ة
ال ��ذي اش ��ار ال ��ى ان ت��وزي��ع ال��دوائ��ر
االن �ت �خ��اب �ي��ة غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ورئ �ي��س
ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ي �ت �ح��دث ع ��ن ن�ف�س��ه
وم �ص �ل �ح �ت��ه ول � ��ن ن �ق �ب��ل ب �ت��وزي �ع��ة
القانون الحالية.
وط�ل��ب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ان يقدم
ال �ن ��واب ت�ع��دي�لات�ه��م ل�ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
قبل املداولة الثانية.
وت �ح ��دث روض � ��ان ال ��روض ��ان عن
وج� ��ود ص� ��راع ق �ب��ائ��ل ي �ت �ح��دث عنه
ال�ن��واب وان ك��ل نائب يريد ان يأتي
ب��ال�ق��رص ال��ى ن��اره الف�ت��ا ال��ى ان كل
دائرة تأخذ املناطق االقرب منها.
وق ��ال :ي�ج��ب اال ن�ن�ظ��ر ن�ظ��رة الزم
ولدنا ينجح فهذا غير معقول.
وع �ق��ب م�ح�م��د ال �ه��دي��ة ق��ائ�ل�ا :في
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع ��اد ال �ح��ق الص�ح��اب��ه
فيما يتعلق باملواطنني املحرومني
م��ن م �م��ارس��ة ح�ق�ه��م ف��ي ان�ت�خ��اب��ات
امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ب� � �ل � ��دي وع � � ��دده � � ��م 74
ال� ��ف م ��واط ��ن الف �ت��ا ال� ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
تعاملت مع املناطق حسب تمددها
الجغرافي.
وت� �ق ��دم ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب ب�ط�ل��ب
ن �ي ��اب ��ي ال � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
ب��اع��ادة تقرير لجنة امل��راف��ق العامة
ال� �خ ��اص ب �ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ف��رف��ض
املجلس الطلب بعد م��واف�ق��ة  10من
اص��ل  39كما واف��ق املجلس ان يقدم
التعديالت بعد املداولة االولى.
ودع��ا ال�غ��ان��م املجلس للتصويت
على قانون البلدية بمداولته االولى
ح �ي��ث واف ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
ب � �ـ  30ع� �ض ��وا ورف � � ��ض  10اع� �ض ��اء
ب�ح�ض��ور  40ع �ض��وا وب �ع��ده��ا اع�ل��ن
رئ�ي��س لجنة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة محمد
الهدية ع��ن اجتماع اللجنة الساعة
 12ظ � �ه � ��را الس � �ت � �ق � �ب� ��ال وم� �ن ��اق� �ش ��ة
التعديالت التي يتقدم بها النواب.
وق ��ال ال �غ��ان��م ان ال�ج�ل�س��ة املقبلة
س �ت �ك��ون ف ��ي ال� �ي ��وم ال �ث ��ان ��ي ل�ش�ه��ر
رمضان مشيرا الى ان موعد انعقاد
الجلسات سيكون الساعة  12ظهرا
وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة.
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التقى النائب المعيوف وعددا من العبي منتخب الكويت السابقين

الحمود :ذوو االحتياجات الخاصة خير
سفراء لبلدهم في المحافل الدولية
اش � � ��اد وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام ووزي� � ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود باالنجاز املتميز
ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه ال �ط��ال �ب��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
الكفيفة ج��وري العازمي بفوزها
باملركز االول في مسابقة (تحدي
القراءة) املحلية.
وق � � � � ��ال ال � �ش � �ي� ��خ س � �ل � �م� ��ان ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ام� � ��س ع �ق��ب
استقباله جوري في وزارة االعالم
ان ال�ك��وي��ت ح��ري�ص��ة ع�ل��ى تكريم
ودع� ��م ال �ف��ائ �ق�ين وامل �ت �م �ي��زي��ن من
ابنائها في كل املجاالت ال سيما
م��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
الذين يسطرون اروع املالحم في
التميز واالبداع في كا املجاالت.
واض ��اف ان ذوي االحتياجات
ال�خ��اص��ة ك��ان��وا على ال ��دوام خير
س� � �ف � ��راء ل � �ب �ل�اده� ��م ف � ��ي امل� �ح ��اف ��ل
ال�ق��اري��ة و ال��دول�ي��ة مشيرا ال��ى ان

المبعوث األممي
يلتقي أطرافا يمنية
ال � � �ت � � �ق � ��ى م � � �ب � � �ع � ��وث االم � � � ��م
امل�ت�ح��دة ال��ى ال�ي�م��ن اسماعيل
ول ��د ال �ش �ي��خ اح �م��د ام ��س وف��د
أنصار الله واملؤتمر الشعبي
العام وذلك في إطار مشاورات
السالم اليمنية املنعقدة حاليا
ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ب ��رع ��اي ��ة االم � ��م
املتحدة.
واستكمل املبعوث االممي
خ �ل��ال ال �ل� �ق ��اء ب �ح��ث ع � ��دد م��ن
ال � �ق � �ض ��اي ��ا ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال �ت ��ي
سيتضمنها االت �ف��اق الشامل
م� ��ع وف � ��د ال �ح �ك��وم ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
وم � �ن � �ه� ��ا ت � �ف ��اص � �ي ��ل وآل� � �ي � ��ات
االن �س �ح��اب وت �س �ل �ي��م ال �س�لاح
واستئناف ال�ح��وار السياسي
واس �ت �ع��ادة م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وك ��ذل ��ك اإلف� � � ��راج ع ��ن األس� ��رى
واملعتقلني.
كما بحث ولد الشيخ احمد
ووف � ��د أن� �ص ��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر
ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ال � � �ع � � ��ام م� ��وض� ��وع
ال � �ض � �م� ��ان� ��ات وال� �ت� �ط� �م� �ي� �ن ��ات
امل� �ط� �ل ��وب ��ة ل� �ض� �م ��ان ت �ط �ب �ي��ق
االت� �ف ��اق ��ات وال �ت �ف��اه �م��ات بني
ال� �ف ��رق ��اء ال �ي �م �ن �ي�ين ف ��ي إط ��ار
املرجعيات املتفق عليها.
ع� � � �ل � � ��ى ص � � �ع � � �ي� � ��د م � �ت � �ص ��ل
تجتمع ح��ال�ي��ا لجنة األس��رى
وامل� �ع� �ت� �ق� �ل�ي�ن ل� �ب� �ح ��ث ال� �ت� �ق ��دم
امل�ح��رز ف��ي ملف إط�ل�اق س��راح
األسرى واملعتقلني لدى جميع
األطراف اليمنية.

ج��وري ستمثل دول��ة الكويت في
املسابقة العربية املقررة في امارة
(دبي) في شهر سبتمبر املقبل.
وب� �ي ��ن ان ف � � ��وز ج � � � ��وري ال �ت ��ي
تتلقى تعليمها في مدرسة النور
ال�ت��اب�ع��ة إلدارة ال�ت��رب�ي��ة الخاصة
بوزارة التربية يعد مثاال يحتذى
ب��ه ف��ي ال�ت�ف��ان��ي وال�ع�م��ل ال ��دؤوب
من اجل تحقيق النجاح.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا اع� ��رب� ��ت ج� ��وري
ع��ن خ��ال��ص تقديرها واع�ت��زازه��ا
بالدعم غير امل�ح��دود ال��ذي تلقته
م� ��ن ق� �ب ��ل وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام ووزي� � ��ر
الدولة لشؤون الشباب الذي يعد
ت�ك��ري�م��ا م�م�ي��زا وح��اف��زا مشجعا
لجميع الشباب الكويتي لتحقيق
املزيد من االنجازات.
وم � ��ن ن��اح �ي��ة اخ� � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
ال �ح �م��ود ام ��س ال��رئ �ي��س ال�ف�خ��ري
ل � �ل � �ن� ��ادي ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ال� ��ري� ��اض� ��ي

الشيخ سلمان الحمود

ل �ل �ص��م ف �ه��د اب� ��و ش �ي �ب��ة ورئ �ي��س
م�ج�ل��س ادارة ال �ن��ادي اس�م��اع�ي��ل
ك��رم بصحبة ع��دد م��ن م�س��ؤول��ي
والعبي النادي في رياضتي كرة
ال �ق��دم وال� �ع ��اب ال �ق��وى بمناسبة

تحقيقهم امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ببطولة
فرنسا الدولية لكرة القدم وحصد
 25م�ي��دال�ي��ة م�ت�ن��وع��ة ف��ي ملتقى
تونس الدولي العاشر في ألعاب
ال �ق��وى ل ��ذوي االع��اق��ة ت��وزع��ت ما
بني تسع ذهبيات وسبع فضيات
وتسع برونزيات.
وال �ت �ق��ى ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ايضا
ع � �ض� ��و م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف ب��رف �ق��ة الع�ب��ي
منتخب ال�ك��وي��ت السابقني سعد
ال �ح��وط��ي ون �ع �ي��م س �ع��د وم�ح�م��د
ك � ��رم ورئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة
لبطولة ال��رم��اي��ة تحت امل��اء طالل
ال� � �س � ��رح � ��ان وع � � � ��دد م � ��ن اع � �ض ��اء
اللجنة العليا للبطولة

األذينة :كل فرد في الكويت يمتلك
ما ال يقل عن خطين هاتفيين
أك��دت الكويت انها تبذل جهودا
ح �ث �ي �ث��ة م � ��ن أج� � ��ل ت� �ط ��وي ��ر ق �ط��اع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ال �ح �ي��وي ن �ظ��را أله �م �ي �ت��ه وأدواره
امل �ت �ش �ع �ب ��ة ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل � �ج� ��االت
التنموية االق�ت�ص��ادي��ة والتجارية
واالجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات م .س��ال��م األذي� �ن ��ة ام ��ام
مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
التابع لألمم املتحدة الذي انطلقت
أع�م��ال��ه األرب �ع��اء امل��اض��ي وتستمر
حتى الخميس املقبل.
وق ��ال األذي �ن ��ة ان ال �ك��وي��ت ت�ب��ذل
جهودا حثيثة من اجل تطوير هذا
القطاع الحيوي متخذة العديد من
ال �خ �ط��وات ال �ج��ادة ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
منها انشاء هيئة عامة لالتصاالت
وتقنية امل�ع�ل��وم��ات وذك��ر ان قطاع
االتصاالت يشكل اآلن خمسة باملئة
م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي في
الكويت في حني نسبة االستخدام
في الكويت تشكل  220باملئة مشيرا
الى ان ذلك يعني أن كل فرد يمتلك
م � ��ا ال ي� �ق ��ل ع � ��ن خ� �ط�ي�ن ه��ات �ف �ي�ي�ن
ب �ت �ق �ن �ي �ت��ي (ج � � � ��ي )3.و(ج� � � � ��ي )4.م��ا
ي�ض��ع ال�ك��وي��ت ف��ي امل��رت�ب��ة الثانية
عامليا في نسبة استخدام خدمات

الوفد الكويتي في االجتماع

االتصاالت.
ك�م��ا اوض ��ح ان نسبة اس�ت�خ��دام
ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ع�م��وم��ا تمثل 70
ب��امل�ئ��ة م�ع�ت�ب��را اي��اه��ا ن�س�ب��ة عالية
ج � � ��دا ت � � ��دل ع � �ل� ��ى وع � � ��ي امل �ج �ت �م��ع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� �ه ��ذه امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ت��ي
أصبحت جزءا من حياة الشعوب.
واك� � � � � � ��د ان ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
ل�ل�ات� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
ت �س �ع ��ى ل� ��رف� ��ع م� �س� �ت ��وى ال� �ك� �ف ��اءة
التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه اش ��ار االذي �ن��ة
الى ان خطة التنمية املستدامة لعام
 2030التي أق��ره��ا ق��ادة دول العالم

في سبتمبر  2015وتشتمل على 17
هدفا تعتبر من القضايا التي تأتي
على رأس األولويات ألهميتها في
تحديد إطار التنمية الشاملة.
م��ن جانبه ق��ال م�ن��دوب الكويت
الدائم لدى االمم املتحدة واملنظمات
ال��دول�ي��ة ف��ي جنيف السفير جمال
ال� �غ� �ن� �ي ��م ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� �ك ��ون ��ا ان
للكويت حضورا ملموسا وواضحا
ف��ي اع�م��ال مجلس االت�ح��اد الدولي
ل�لات�ص��االت ال��ذي ت�ت��واص��ل اعماله
حتى الخميس املقبل.
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موقع الخدمات اإلحصائية
يوفر البيانات بطريقة تفاعلية
ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ل � �م � �ع � �ل� ��وم� ��ات امل� � ��دن � � �ي� � ��ة م� �س ��اع ��د
ال �ع �س �ع��وس��ي ان ف � ��وز م ��وق ��ع ن �ظ��ام
الخدمات االحصائية التابع للهيئة
ب��امل��رك��ز األول ف ��ي ج ��ائ ��زة ال �ك��وي��ت
للمحتوى اإلل�ك�ت��رون��ي ي�ع��د إن�ج��ازا
ك �ب �ي��را ي �ع �ك��س ح� ��رص ال �ه �ي �ئ��ة على
ت� �ط ��وي ��ر آل� �ي ��ات� �ه ��ا ل� �ت ��وف� �ي ��ر أف �ض ��ل
الخدمات لألفراد والهيئات.
واش ��ار العسعوسي ف��ي تصريح
صحافي ام��س بمناسبة ف��وز املوقع
ب��امل��رك��ز األول ف ��ي ج ��ائ ��زة ال �ك��وي��ت
للمحتوى اإللكتروني في دورتها الـ
 6في مجال الحكومة اإللكترونية الى
خصوصية جائزة الكويت للمحتوى
االلكتروني كونها تأتي من جهة ذات
أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ه��ي م��ؤس�س��ة الكويت
للتقدم العلمي املشهود لها اقليميا
وعامليا.
م ��وض� �ح ��ا أن ال �ه �ي �ئ ��ة ع� �ل ��ى أت ��م
االس �ت �ع��داد ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ج��ائ��زة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ل �م �ح �ت��وى اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
(ج ��ائ ��زة ال �ق �م��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات �ي��ة) م��ع
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن اآلخ � ��ري � ��ن ك �م �م �ث �ل�ين ع��ن
الكويت .وذكر ان أهم ما يميز موقع
ن� �ظ ��ام ال � �خ ��دم ��ات االح� �ص ��ائ� �ي ��ة ه��و

خ��روج��ه ع��ن األط ��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة حيث
يوفر البيانات االحصائية بطريقة
تفاعلية متاحة للجميع م��ا يساهم
ب � �ص� ��ورة ك �ب �ي ��رة ف� ��ي إرس � � ��اء ث �ق��اف��ة
إحصائية ملختلف ش��رائ��ح املجتمع
تمكنهم من انجاز عمل أو اتخاذ قرار
معني أو دراسة الظواهر املجتمعية.
وق� � ��ال ان امل� ��وق� ��ع ي �ت �س��م ب �س��رع��ة
فائقة في عرض البيانات وتحديثها
ما يضمن دقتها ومواكبتها للواقع
باإلضافة إلى امكانية تحميل نسخ
الكترونية من اإلصدارات اإلحصائية
املتنوعة للهيئة وتحميل التقارير
االح � �ص � ��ائ � �ي � ��ة ب � �ع� ��د االن� � �ت� � �ه � ��اء م��ن
ت�ص�م�ي�م�ه��ا أو ط �ب��اع �ت �ه��ا م �ب��اش��رة
ك �م��ا ي��وف��ر م �ي��زة ت�ح�م�ي��ل ال �ت �ق��اري��ر
اإلح �ص��ائ �ي��ة ل �ك��ل م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي .
وب �ي��ن أن امل ��وق ��ع ي� �ق ��دم خ��دم��ات��ه
ل�ل�أف ��راد وال �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات ما
يسهل على الباحثني مهمة الوصول
للمعلومات االحصائية دون اللجوء
للدورات املستندية املعقدة.

ديوان المحاسبة ينظم ندوة
للجهات المشمولة برقابته
ي�ن�ظ��م دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�ي��وم
االح � ��د ن � ��دوة م�ت�خ�ص�ص��ة ل �ش��رح
أح �ك��ام ال�ت�ع�م�ي��م رق ��م ( )12لسنة
 2015بشأن تنظيم التعامل بينه
وب�ين ال�ج�ه��ات املشمولة برقابته
وتستمر حتى غدا االثنني.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة ال � �ش� ��ؤون
القانونية وامل�خ��ال�ف��ات املالية في
ال��دي��وان ع��دن��ان العسكر ف��ي بيان
ص �ح��اف��ي ان ال � �ن� ��دوة س �ت �ت �ن��اول
امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات امل � ��ال� � �ي � ��ة وال� ��دل � �ي� ��ل
التنظيمي الخاص بآليات تعامل
ال �ج �ه��ات امل �ش �م��ول��ة ب��ال��رق��اب��ة مع
املخالفات املالية التي تقع بها.
وأش��ار العسكر الى أن التعميم
رق ��م ( )12ي �ه��دف إل ��ى خ �ل��ق روح
ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وال� �ج� �ه ��ات امل �ش �م��ول��ة
ب��رق��اب �ت��ه ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�م�خ��ال�ف��ات
املالية صونا للمال العام.
واض� ��اف ان ��ه ي �ه��دف اي �ض��ا ال��ى
ب� �ي ��ان أه � ��م ال �س �ل �ب �ي��ات ال �ن��ات �ج��ة
ع ��ن ع� ��دم ال � �ت ��زام ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
ب�ص�ح�ي��ح ال �ق��ان��ون ف ��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا
مع املخالفات املالية التي تقع بها
ومعالجة تلك السلبيات من خالل
وض � ��ع ت �ع �م �ي��م ودل � �ي ��ل ت�ن�ظ�ي�م��ي
يشمل أهم األمور التي يجب على
الجهات االلتزام بها عند التعامل
بشأن املخالفات املالية.
وأشار إلى أن إدارته تعد إحدى
اإلدارات ال �ت ��ي ت �ب��اش��ر رق��اب �ت �ه��ا
على ك��ل ال�ج�ه��ات التابعة للدولة
ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� ��ذي ن�ظ�م��ه امل �ش��رع
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع م ��ن ال �ق��ان��ون

رقم  30لسنة  1964بإنشاء ديوان
املحاسبة والذي أورد فيه تنظيما
شامال للمخالفة املالية.
واوض � � ��ح أن ال �ت �ن �ظ �ي��م ي�ش�م��ل
ب �ي��ان امل �خ��ال �ف��ة وت �ح��دي��ده��ا على
ال �ن �ح��و امل �ن �ص��وص ع�ل�ي��ه ب��امل��ادة
( )52م ��رورا ب��اإلج��راءات ال��واج��ب
اتخاذها حيال املخالفة وانتهاء
إل��ى ح��ق ال��دي��وان ف��ي طلب إع��ادة
النظر في القرار الصادر من الجهة
بالتصرف في املخالفة ثم تحريك
امل �س��اء ل��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة أم ��ام الهيئة
امل�خ�ت�ص��ة إذا ل��م تستجب الجهة
لطلب الديوان بإعادة النظر.
واك � ��د ان ال� ��دي� ��وان ي �ه ��دف ال��ى
تحقيق رقابة فعالة على األم��وال
ال� �ع ��ام ��ة ل �ص��ون �ه��ا وم� �ن ��ع ال �ع �ب��ث
ب� �ه ��ا وال � �ت ��أك ��د م� ��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا
االس �ت �خ��دام األم �ث��ل ف��ي األغ ��راض
التي خصصت لها.
وأش��ار ال��ى أن ال��دي��وان رك��ز من
خ�ل��ال م �م��ارس �ت��ه ع �م �ل��ه ال��رق��اب��ي
ع� �ل ��ى خ� �ل ��ق ق� �ن ��اع ��ة ك ��ام� �ل ��ة ل ��دى
ال � �ج � �ه� ��ات ال � �خ ��اض � �ع ��ة ل ��رق ��اب� �ت ��ه
ب ��أن ��ه ال ي �ه ��دف أص�ل��ا إل� ��ى رص��د
األخ � � �ط � ��اء وامل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ب � ��ل ال ��ى
ت �ح �ق �ي��ق م �ص �ل �ح��ة ع ��ام ��ة ول ��ذل ��ك
اس �ت �ط��اع ال� ��دي� ��وان ب �ت �ع��اون��ه م��ع
تلك الجهات وتبادل األفكار معها
تنظيم األعمال املالية والقانونية
وامل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ووض� � � ��ع ال �ح �ل ��ول
املناسبة لتحقيق هذا الهدف.
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قصور في عملية الربط اآللي بين إدارات
عمل الهيئة العامة للقوى العاملة
في الحلقة السادس والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة
والتدريب والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية
للسنة المالية .2015/2014
مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة

أورد دي��وان املحاسبة أهم بيانات
ال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وامل �ل�اح � �ظ ��ات
ال �ت��ي أس �ف��ر ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج�ع��ة
دي��وان املحاسبة بيانات وحسابات
وس �ج�لات وش ��ؤون ال�ت��وظ��ف للهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ق ��وى ال � �ع ��ام � �ل ��ة وك ��ذل ��ك
امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
وات � �ض� ��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
ب �ل �غ��ت زي� � ��ادة االي � � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة
عن االي ��رادات التقديرية مبلغا قدره
 2.682.035/د.ك بنسبة  ٪64.6مناملقدر وبلغ وف��ر املصروفات الفعلية
ع ��ن امل� �ص ��روف ��ات ال �ت �ق��دي��ري��ة م�ب�ل�غ��ا

ق � � ��دره  31.799.831/-د.ك ب�ن�س�ب��ة
 ٪62.4من املقدر كما تم تغطية زيادة
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن االي� � ��رادات
الفعلية والبالغة  12.349.134/-د.ك
م ��ن ال� �ب ��اب ال �خ��ام��س  -امل �ص��روف��ات
ال� �ع ��ام ��ة وامل � ��دف � ��وع � ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة
ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية (وزارة املالية  -الحسابات
ال�ع��ام��ة) طبقا مل�ش��روع ق��ان��ون بشأن
اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن
السنة املالية .2015/2014
تجدر االش��ارة الى وجود اختالف
ف � ��ي م� �ب� �ل ��غ االي� � � � � � � ��رادات ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة
ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ع�م��ا
ه��و وارد ب�ق��ان��ون رب��ط امل�ي��زان�ي��ة رقم
( )65لسنة  2015حيث ان االي ��رادات
التقديرية بعد التعديل في الحساب

الختامي تبلغ  5.000/-د.ك في حني
ان االي ��رادات التقديرية بقانون ربط
امليزانية تبلغ  4.154.000/-د.ك وهو
م��ا ت��م تحليل البيانات على أساسه
وق��د ق��ام ال��دي��وان بمخاطبة األم��ان��ة
العامة ملجلس الوزراء في هذا الشأن.
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة:
ف �ي �م��ا ي �ل��ي أه� ��م امل�ل�اح �ظ ��ات ال�ت��ي
أس � � �ف� � ��ر ع � �ن � �ه� ��ا ف � �ح � ��ص وم � ��راج � �ع � ��ة
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ل�ل�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة
ب��ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة للسنة
املالية 2015/2014ك.
 - 1ان� �ع ��دام ال� �ص ��رف ع �ل��ى بعض
اع � �ت � �م� ��ادات ب �ع ��ض ب� �ن ��ود امل �ي��زان �ي��ة
وتدني معدالت الصرف على البعض

م �م��ا أدى ل �ظ �ه��ور وف ��ر ف��ي ال�ح�س��اب
ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ح �ي ��ث ت �ب�ي�ن م��ن
الفحص ان�ع��دام ال�ص��رف على بعض
اع� �ت� �م ��ادات ب �ن ��ود امل �ي��زان �ي��ة وت��دن��ي
معدالت الصرف على البعض اآلخر
منها وبلغت جملة تلك االع�ت�م��ادات
ب� � �ع � ��د ال� � �ت� � �ع � ��دي � ��ل م � �ب � �ل � �غ� ��ا وق � � � � ��دره
 3.986.000/د.ك بينما بلغت جملةم��ا ت��م صرفه منها  1.039.383/-د.ك
وب��وف��ر اج �م��ال��ي ق ��دره 2.946.617/-
د.ك ب�ن�س�ب��ة  ٪73.9م ��ن ج �م �ل��ة ت�ل��ك
االعتمادات بعد التعديل.
 - 2ع��دم م��راع��اة ال��دق��ة ع�ن��د إع��داد
الحساب الختامي للهيئة.
ورد ب � � ��امل � � ��ذك � � ��رة االي � �ض � ��اح � �ي � ��ة
رص �ي��د ح �س��اب ع �ه��د  -م �ب��ال��غ تحت
ال �ت �س��وي��ة ف ��ي  2015/3/31ب�م�ب�ل��غ

 6.836.034/697د.ك وه��ي عبارة عن
مبالغ تم تحصيلها عن طريق وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل (رسوم
وتصاريح) كما ورد ايضا ان اجمالي
االيرادات القيدية بلغ 6.836.034/697
د.ك وه ��ي م�ب��ال��غ ت��م تحصيلها عن
ط��ري��ق وزارة ال �ش��ؤون وال�ع�م��ل وه��ي
عبارة عن رسوم وتصاريح.
ع� � � �ل� � � �م � � ��ا ب � � � � � � � ��أن ن � � � �ف� � � ��س امل � � �ب � � �ل � ��غ
 6.836.034/697د.ك ورد ض�م��ن
(نموذج /1/3ح خ  -ايرادات) ايرادات
اخ � ��رى  -م �ت �ن��وع��ة )ن � ��وع )2/5/1/7
وانها مبالغ تم تحصيلها عن طريق
وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل
(مقيد مبالغ عهد تحت التسوية).
وأك� ��د ال ��دي ��وان ض � ��رورة ت�ص��وي��ب
امل �ب �ل��غ امل �ش ��ار ال �ي��ه وف ��ق امل�س�ت�ن��دات
ال�ث�ب��وت�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م��ات امل��ال �ي��ة ذات
الصلة.
 - 3ع � ��دم ال �ت �ق �ي��د ب �ب �ع��ض اح �ك��ام
التعميم رق��م ( )4لسنة  2000بشأن
ال�ق��واع��د واالج � ��راءات ال�لازم��ة إلق�ف��ال
الحسابات وإعداد الحساب الختامي
للجهات الحكومية.
تبني لدى الفحص واملراجعة عدم
تقيد الهيئة ببعض اح�ك��ام التعميم
وذلك على النحو التالي:
ورد ض � �م� ��ن ح� � �س � ��اب ام � � ��ان � � ��ات -
م��رت �ج��ع م ��رت� �ب ��ات م �ب �ل��غ 48.480/-
د.ك (اض��اف��ي استثنائي ادارة تقدير

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
أورد دي � � � � � � � � ��وان امل � �ح � ��اس � �ب � ��ة
ب�ي��ان��ات ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي وأه��م
امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي أس � �ف� ��ر ع �ن �ه��ا
فحص ومراجعة ديوان املحاسبة
بيانات هيئة مشروعات الشراكة
ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع ��ام وال� �خ ��اص
للسنة املالية :2015/2014
أوال  -ب � � �ي� � ��ان� � ��ات ال � �ح � �س� ��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي :ات� �ض ��ح م� ��ن ب �ي��ان��ات
الحساب الختامي ما يلي:
بلغت زي��ادة االي ��رادات الفعلية

عن االيرادات التقديرية مبلغا قدره
 133.844/د.ك وبنسبة ٪121.7م��ن امل �ق��در وب�ل��غ وف��ر امل�ص��روف��ات
الفعلية عن املصروفات التقديرية
م�ب�ل�غ��ا وق � ��دره  1.527.790/-د.ك
وبنسبة  ٪34.7من املقدر كما تم
تغطية زي��ادة املصروفات الفعلية
ع ��ن االي � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة وق ��دره ��ا
 2.635.366/د.ك م � ��ن ال � �ب ��ابال �خ ��ام ��س  -امل� �ص ��روف ��ات ال �ع��ام��ة
وامل��دف��وع��ات التحويلية بميزانية

ال � � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
طبقا ملشروع قانون بشأن اعتماد
ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ع��ن
السنة املالية .2015/2014
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة:
فيما يلي أه��م املالحظات التي
أس � �ف� ��ر ع �ن �ه ��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
ديوان املحاسبة للبيانات الواردة
بالحساب الختامي للهيئة للسنة

املالية :2015/2014
 - 1عدم مراعاة الدقة عند تقدير
االيرادات للسنة املالية .2015/214
ح �ي��ث ق� ��درت االي � � ��رادات للسنة
امل � ��ال� � �ي � ��ة  2015/2014ب �م �ب �ل��غ
 110.000/د.ك ف ��ي ح�ي�ن ب�ل�غ��تاالي � � � � � � � � � � � ��رادات امل� � �ح� � �ص� � �ل � ��ة م� �ب� �ل ��غ
 243.844/د.ك أي ب��زي��ادة قدرها 133.844/د.ك وبنسبة  ٪122مناملقدر.
 - 2انخفاض م�ع��دالت الصرف

التتمة ص14

ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض اع � � �ت � � �م � ��ادات ب� �ن ��ود
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014مما أدى لظهور وفر
بالحساب الختامي.
ت�ب�ين ل ��دى ال�ف�ح��ص وامل��راج�ع��ة
ان �خ �ف��اض م �ع��دالت ال �ص��رف على
ب�ع��ض اع �ت �م��ادات ب �ن��ود امل�ي��زان�ي��ة
م�م��ا أدى ل�ظ�ه��ور وف ��ر ب��ال�ح�س��اب
الختامي.

عدم تقيد الهيئة
ببعض قواعد
وإجراءات إقفال
الحسابات وإعداد
الحساب الختامي
عدم وجود الئحة
منظمة لعملية
تقدير عدد العمالة
ألصحاب األعمال
وجود صعوبات
في الحصول
على الملفات
بسبب ضعف
عملية حفظهما
وأرشفتها
قصور في نظام
كاميرات المراقبة
بإدارات عمل
الهيئة ببعض
المحافظات
تقاعس إدارة
الشؤون اإلدارية
بالهيئة في ضبط
آلية الحضور
واالنصراف
والتغيب
للموظفين
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الهيئة لم تتخذ إجراءات كفيلة بالحد
من الخلل في أنظمتها المالية
تتمة المنشور ص15
االح �ت �ي��اج) وك��ذل��ك م�ب�ل��غ 12.450/-
د.ك (اعمال ممتازة) من دون تفصيل
بأسماء املستحقني واظ�ه��ار التقييم
السنوي للموجودات ضمن النماذج
االي �ض ��اح �ي ��ة وك� � ��ان ي �ت �ع�ين اظ� �ه ��اره
ضمن ال�ج��داول الرئيسية ف��ي ج��دول
رق � ��م ( )9وع � � ��دم اظ � �ه� ��ار اي � ��ة ت�ق�ي�ي��م
مل� ��وج� ��ودات ال �ه �ي �ئ��ة ض �م��ن ال� �ج ��دول
ال �خ ��اص ب�ت�ق�ي�ي��م امل� ��وج� ��ودات وع ��دم
اظ �ه��ار رص �ي��د ح �س��اب ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
املركزي للهيئة.
ثالثا  -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة:
اه��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي اس�ف��ر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ح �س��اب��ات وس �ج�ل�ات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ل � �ق� ��وى ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014ما يلي:
 - 1ع � ��دم وج � � ��ود الئ� �ح ��ة م�ن�ظ�م��ة
لعملية تقدير عدد العمالة ألصحاب
األعمال حيث تبني لدى الفحص عدم
ق �ي��ام ال�ه �ي �ئ��ة ب ��إص ��دار الئ �ح��ة تنظم
تقدير االحتياج العمالي حيث تقوم
الهيئة بتقدير اح�ت�ي��اج��ات اصحاب
االعمال بناء على االجتهاد والتقدير
الشخصي وذلك باملخالفة للبند ()3
م��ن امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )109ل�س�ن��ة  2013ف��ي ش ��أن الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام��ة االم � ��ر ال ��ذي
ق��د ي� ��ؤدي ال ��ى اخ �ت�ل�اف ت �ق��دي��ر ع��دد
العمالة في نفس النشاط.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة
ب��اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ب �ش��أن إص ��دار
ال�لائ �ح��ة امل�ن�ظ�م��ة لعملية تقدير
االح�ت�ي��اج العمالي بما يتناسب
وحجم ونوعية االنشطة املختلفة.
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ن �ظ��را
ل � �ت � �ع � ��دد االن� � �ش� � �ط � ��ة ال � � �ت� � ��ي ي �ت��م
ال �ت��رخ �ي��ص ل �ه��ا م ��ن ق �ب��ل وزارة
ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة وك ��ذل ��ك
اخ �ت�لاف ح�ج��م االن�ش�ط��ة امل��زاول��ة
اضافة الى تفاوت املساحات التي
ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا امل �ن �ش��آت ف��ان��ه من
ال�ص�ع��وب��ة  -ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي -
وضع آلية ثابتة لتقدير االحتياج
وان �م ��ا امل �س �ت �ط��اع  -ح��ال �ي��ا  -هو
وضع معايير يبنى عليها تقدير
االحتياج بالعدد التقريبي املقدر
وه��ذا ما ص��در بشأنه ق��رار اداري
رق � ��م ( )2015/741وان ال�ه�ي�ئ��ة

بصدد استصدار قرار لتشكيل لجنة
ت�ق��دي��ر االح�ت�ي��اج ب�ن��اء ع�ل��ى املعايير
الفنية وحسب ال��رأي الجماعي الذي
تصدره اللجنة.
 - 2ض �ع��ف وع � ��دم اك �ت �م��ال ال��رب��ط
اآلل � � ��ي ب�ي��ن ادارات ال� �ع� �م ��ل ل�ل�ه�ي�ئ��ة
والجهات ذات الصلة.
ت �ب�ي�ن م ��ن خ�ل��ال ال �ف �ح��ص ض�ع��ف
وع � ��دم اك �ت �م��ال ال ��رب ��ط اآلل � ��ي ل�ن�ظ��ام
امل �ي �ك �ن ��ة ب�ي��ن ادارات ع� �م ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
وال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة االم � ��ر ال ��ذي
يتطلب ات�خ��اذ م��ا ي�ل��زم م��ن اج ��راءات
ل� �ت� �س� �ه� �ي ��ل امل � � �ع� � ��ام �ل ��ات وت� �ق� �ل� �ي ��ص
ال��دورة املستندية وسهولة اكتشاف
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن وال � �ح� ��د م� ��ن امل �س �ت �ن��دات
امل�ط�ل��وب��ة ف��ي دوائ ��ر وج �ه��ات ال��دول��ة
وغ �ي��ره م��ن اه� ��داف وف��وائ��د يحققها
النظام عند اكتمال جوانبه.
وأف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ت��واص��ل
خ � �ط� ��اه� ��ا ال� �ح� �ث� �ي� �ث ��ة وم� ��راس �ل�ات � �ه� ��ا
امل� �ت� �ك ��ررة واج �ت �م��اع��ات �ه��ا امل�ت�ع��اق�ب��ة
إلتمام الربط اآللي بني الهيئة العامة
للقوى العاملة وك��اف��ة جهات الدولة
ذات الصلة كما أن التأخير في الربط
اآلل� � ��ي م� ��ع ب �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ل� ��م ي�ك��ن
ب�س�ب��ب ت��أخ��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للقوى
العاملة او تقاعسها وان�م��ا ألسباب
تتعلق بالجهات االخرى.
 - 3ض�ع��ف ع�م�ل�ي��ة ح�ف��ظ وأرش �ف��ة
امللفات.
تبني من ال��زي��ارة امليدانية لبعض
ادارات ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ع � ��دم ق�ي��ام �ه��ا
ب �ت��وف �ي��ر امل� �ك ��ان امل�ل�ائ ��م واالم �ك��ان��ات
املناسبة من اجهزة ومعدات ألرشفة

م�ل�ف��ات امل��راج �ع�ين وح �ي��ث ي�ت��م حفظ
وت�ك��دي��س امل�ل�ف��ات بطريقة عشوائية
غ �ي��ر م��رت �ب��ة االم � ��ر ال � ��ذي ي � ��ؤدي ال��ى
صعوبة الرجوع اليها مما يعرضها
للتلف والضياع.
وأف ��ادت الهيئة ب��أن وج��ود بعض
امل�لاح�ظ��ات على آل�ي��ة االرش �ف��ة يعود
ل �ت��زاي��د ع� ��دد امل �ل �ف��ات وال �ت��راخ �ي��ص
ال �ت��ي ت �س �ج��ل ب��اس �ت �م��رار وص �ع��وب��ة
االج� � � � � � � � � ��راءات وط � � � � ��ول م � � � ��دة ان � �ج� ��از
املعامالت الخاصة بتوريد وتركيب
مكائن حفظ امللفات حيث ان تكاليف
املكائن تستلزم الدخول في اجراءات
امل �ن��اق �ص��ات وال �ه �ي �ئ��ة ح��ال �ي��ا تسعى
لتطوير آلية االرش�ف��ة واالن�ت�ق��ال الى
م��رح �ل��ة االرش� �ف ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة كحل
ل �ت��وف �ي��ر امل �س ��اح ��ة وت �ق �ل �ي��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة
وت �ف��ادي كثير م��ن سلبيات االرش�ف��ة
الورقية.
 - 4ق� �ص ��ور ف� ��ي ن� �ظ ��ام ك ��ام �ي ��رات
امل� ��راق � �ب� ��ة ف � ��ي ادارات ع� �م ��ل ب �ع��ض

املحافظات.
قامت الهيئة بثبيت عدة كاميرات
ب �غ��رض امل��راق �ب��ة االم �ن �ي��ة ف��ي ادارات
ال �ع �م ��ل ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ب��امل �ح��اف �ظ��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة وت � �ب �ي�ن خ �ل ��ال ال � ��زي � ��ارات
امل�ي��دان�ي��ة أن تثبيت وت��وج�ي��ه بعض
ت�ل��ك ال�ك��ام�ي��رات ت��م بطريقة ال يمكن
االس� � �ت� � �ف � ��ادة م �ن �ه ��ا وب � ��ذل � ��ك ي �ن �ت �ف��ي
الغرض من وجودها.
وطلب ال��دي��وان اع��ادة توجيه تلك
الكاميرات بما يحقق إحكام الرقابة
الداخلية ولتوثيق ما يتم من احداث
ول� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى م� ��ا ت �ح �ت ��وي ��ه ت�ل��ك
االدارات من مستندات وبيانات.
وأفادت الهيئة بأنه تم تكليف قسم
ال �خ��دم��ات م��راج �ع��ة م��واق��ع وت��وج�ي��ه
الكاميرات باإلدارات املختلفة وسيتم
تعديل الخلل إن وجد.
 - 5مالحظات شابت اعمال شؤون
املخازن بالهيئة ومنها:
 -ع��دم ال �ت��زام الهيئة بالتعليمات

امل��ال �ي��ة ب �ش��أن ع �ه��د م � ��واد ال ��وح ��دات
التنظيمية والشخصية.
وأف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��أن� �ه ��ا ت �ع �م��ل
ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ن �ق��ل
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات وال� � �س� � �ج �ل��ات ال� �خ ��اص ��ة
بمتابعة العهد فور توافر االرتباطات
امل��ال�ي��ة ل��دى الهيئة وت��وف��ر تعيينات
ج��دي��دة ل�ل�م��وظ�ف�ين وت��دري�ب�ه��م حتى
ت �ت �م �ك��ن ال �ج �ه��ة امل �خ �ت �ص��ة م� ��ن أداء
ع�م�ل�ه��ا وت�س�ل��م امل�س�ت�ن��دات ال�خ��اص��ة
بها كما انها تقوم حاليا بالتحضير
ل �ت �ش �ك �ي ��ل ل� � �ج � ��ان ل� � �ج � ��رد االدارات
والوحدات التابعة لها للسنة املالية
.2016/2015
 ع��دم قيام الهيئة بأعمال الجردال �س �ن��وي ال �ع��ام ل �ل �م��وج��ودات وع�ه��د
املواد.
أفادت الهيئة بأنه تم الجرد للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014م ��ن ق �ب��ل وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل نظرا
لعدم انفصال الهيئة عن الوزارة اثناء
ف �ت��رة ال �ج ��رد وق ��د ت ��م ادخ � ��ال جميع
البيانات لألنظمة املختصة ب��امل��واد
وال �ع �ه��د م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة ع��ن السنة
.2015/2014
 ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ص��رفف��ي امل ��وج ��ودات ال �خ��ارج��ة ع��ن نطاق
االستخدام.
أف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه س �ي �ت��م ع�م��ل
ج � ��رد م �ف��اج��ئ ودوري ع �ل��ى ج�م�ي��ع
االدارات التابعة للهيئة وإزالة جميع
امل�خ��ال�ف��ات وال�ت��أك��د م��ن ح�ف��ظ جميع
امل � ��واد ب�ط��ري�ق��ة ص�ح�ي�ح��ة وال�ت�ن�ب�ي��ه

هيئة تشجيع االستثمار المباشر
أورد دي � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة
ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ت� �ش� �ج� �ي ��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
امل �ب��اش��ر امل�ل�اح �ظ��ة ال �ت ��ي اس �ف��ر
ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي ��وان
املحاسبة لهذه البيانات للسنة
املالية :2015/2014
أوال  -ب� � �ي � ��ان � ��ات ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي :ي�ت�ض��ح م��ن ب�ي��ان��ات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ما
يلي:
بلغت زيادة االيرادات الفعلية
عن االيرادات التقديرية ما قدره
 9/-د.ك بنسبة  ٪0.1من املقدر

وب�ل��غ وف��ر امل �ص��روف��ات الفعلية
ع ��ن امل �ص��روف��ات ال �ت �ق��دي��ري��ة ما
ق ��دره  6.984.153/-د.ك بنسبة
 ٪74م��ن امل �ق��در ك�م��ا ت��م تغطية
زي� � � � ��ادة امل� � �ص � ��روف � ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة
ع��ن االي� � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة
 2.445.838/د.ك خ �ص �م��ا منال �ب ��اب ال �خ��ام��س  -امل �ص��روف��ات
املختلفة واملدفوعات التحويلية
ب�م�ي��زان�ي��ة ال � � ��وزارات واإلدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة (وزارة امل ��ال � �ي ��ة -
ال � �ح � �س � ��اب � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة) ط �ب �ق��ا
مل� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة عن

السنة املالية .2015/2014
ث ��ان� �ي ��ا  -ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
للهيئة:
فيما يلي املالحظة التي اسفر
ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل �ل �ب �ي��ان��ات ال � � ��واردة
ب ��ال �ح �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة
للسنة املالية :2015/2014
 ان � �خ � �ف� ��اض ال� � �ص � ��رف ع �ل��ىأبواب امليزانية.
حيث تبني من خالل الفحص
انخفاض معدالت الصرف على
كافة اب��واب امليزانية مما اسفر

ع ��ن وف� ��ر ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
للهيئة.
وأك ��د ال ��دي ��وان ض� ��رورة ق�ي��ام
ال �ه �ي �ئ��ة ب ��دراس ��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا
دراس � � � � � � ��ة م� �س� �ت� �ف� �ي� �ض ��ة آخ� � � ��ذة
ف� ��ي االع � �ت � �ب ��ار ك ��اف ��ة ال� �ج ��وان ��ب
التنظيمية والفنية والتشغيلية
عند إع��داد تقديرات ميزانيتها
وذل� � � � � ��ك ت � �ج � �ن � �ب� ��ا ل �ت �خ �ص �ي ��ص
اعتمادات من دون استخدامها
في اطار امليزانية العامة للدولة.

ع�ل��ى االدارات امل�خ��ال �ف��ة ال�ع �م��ل على
تالفي هذه املالحظات في املستقبل.
رابعا  -فحص ومراجعة شؤون
التوظف بالهيئة:
ف �ي �م��ا ي �ل��ي أه� ��م امل�ل�اح �ظ ��ات ال�ت��ي
أس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ش ��ؤون ال�ت��وظ��ف بالهيئة
العامة للقوى العاملة للسنة املالية
:2015/21014
 - 1تقاعس ادارة الشؤون االدارية
في الهيئة في ضبط اعمال الحضور
واالنصراف والتغيب عن العمل.
أف � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��أن� �ه ��ا ب ��اش ��رت
امل� �خ ��اط� �ب ��ات ال � �ض� ��روري� ��ة وت��رك �ي��ب
اج � �ه ��زة ال �ب �ص �م��ة ل �ج �م �ي��ع االدارات
والوحدات التنظيمية التابعة للهيئة
وب��دأ تشغيل ن�ظ��ام البصمة بمعدل
 ٪95م��ن ادارات الهيئة اع�ت�ب��ارا من
 2015/5/10استعدادا للفصل الكلي
ع � ��ن وزارة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل وم �خ��اط �ب��ة دي � ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية للربط املباشر بها.
 - 2ص� � ��دور ع � ��دة ق� � � ��رارات اداري� � ��ة
بتواريخ الحقة لبداية العمل بها.
قامت الهيئة بإصدار عدة ق��رارات
اداري � � � � ��ة ب� �ع ��د ب � ��داي � ��ة ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ه ��ام
واالع �م��ال ال �ص��ادرة م��ن اج�ل�ه��ا االم��ر
ال� � ��ذي ي �ك �ش��ف ع� ��ن وج� � ��ود خ �ل ��ل ف��ي
انظمة الضبط الداخلي وقصور في
متابعة سير العمل وانتظامه وأورد
الديوان بيانا بذلك.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب ما
سبق واتخاذ ما يلزم من االج��راءات
ل �ت��دارك ذل��ك واإلف� ��ادة بما يتم وأف��اد
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � ��أن � ��ه س� �ي� �ت ��م ت �ل��اف � ��ي ذل ��ك
مستقبال.
خامسا  -المخالفات المالية:
ومن بني تلك املخالفات عدم التزام
الهيئة بأحكام املادة ( )52من القانون
رقم ( )30لسنة  1964باملخالفة املالية
رق ��م ( )2015/2014 - 64ب �ش��أن ع��دم
ات� �خ ��اذ االج � � � ��راءات ال� �ج ��ادة ال�ك�ف�ي�ل��ة
للحد م��ن ال�خ�ل��ل ف��ي االن�ظ�م��ة املالية
ل �ق �ط ��اع ال � �ع� ��ام ب��ال �ه �ي �ئ��ة وامل� �ت� �ك ��ررة
ألك �ث��ر م��ن س�ن��ة م��ال�ي��ة  -ش �ك��وى رق��م
(.)2014/7
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الهالل األحمر تشيد بمستوى
التعاون مع الصليب األحمر اللبناني
أش� � � ��اد رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ادارة
ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر د .ه�لال
ال� � �س � ��اي � ��ر ب � �م � �س � �ت� ��وى ال � �ت � �ع � ��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق ال �ق��ائ��م م ��ع ال�ص�ل�ي��ب
االحمر اللبناني.
وأع � � ��رب ال� �س ��اي ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه ��ام ��ش ل �ق��ائ��ه ع ��ددا
م ��ن م� �س ��ؤول ��ي ال �ص �ل �ي��ب االح �م��ر
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ع� ��ن ش � �ك� ��ره ال �ص �ل �ي��ب
االح �م��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ل��ى دوره في
تسهيل مهمة الجمعية وإنجاحها
ب� � �م � ��ا ي� � �خ � ��ص دع � � � ��م وم� � �س � ��اع � ��دة
ال� �ن ��ازح�ي�ن ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن��اط��ق
اللبنانية منذ اندالع ازمة النزوح
السوري.
وق� � � � ��ال ان� � � ��ه ت� � ��م خ� �ل� ��ال ال� �ل� �ق ��اء
اس� � �ت� � �ع � ��راض ب � ��رام � ��ج ال �ج �م �ع �ي��ة

الربيعان يتأهل
للمشاركة في
رالي داكار الدولي
ت��أه��ل م�ت�س��اب��ق ال��دراج��ات
ال� �ن ��اري ��ة ال �ك��وي �ت��ي إب��راه �ي��م
الربيعان للمشاركة في رالي
داك � � ��ار ال� ��دول� ��ي م �ط �ل��ع ال �ع��ام
امل�ق�ب��ل ب�ع��د ح�ل��ول��ه ف��ي امل��رك��ز
الـ  22في رالي مرزوقة الدولي
للدراجات النارية الذي اختتم
الليلة قبل املاضية باملغرب.
وأع� � � � � � ��رب ال � ��رب� � �ي� � �ع � ��ان ف��ي
اتصال هاتفي بكونا امس عن
س�ع��ادت��ه ب��ال�ت��أه��ل للمشاركة
ف��ي رال ��ي داك� ��ار ال ��ذي ي�ش��ارك
ب��ه ن�خ�ب��ة م��ن امل�ت�س��اب�ق�ين في
ال� �ع ��ال ��م س � � ��واء ع� �ل ��ى ص�ع�ي��د
السيارات أو الدراجات النارية
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان رال� � ��ي م ��رزوق ��ة
ش �ه��د م �ش��ارك��ة  97م�ت�س��اب�ق��ا
للدراجات النارية.
واوض��ح ان��ه من خ�لال هذه
النتيجة االيجابية تمكن من
ت�ق��دي��م ال �ص��ورة امل��أم��ول��ة عن
ام �ك��ان��ات امل�ت�س��اب��ق الكويتي
وق��درت ��ه ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق أف�ض��ل
النتائج في مختلف البطوالت
التي شارك فيها.

الساير خالل لقائه عددا من مسؤولي الصليب األحمر اللبناني

اإلن �س��ان �ي��ة وع�م�ل�ي��ات�ه��ا اإلغ��اث �ي��ة
وم�ش��اري�ع�ه��ا وح�م�لات�ه��ا االغ��اث�ي��ة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان م ��ؤك ��دا
اس� � �ت� � �م � ��رار ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ف� � ��ي دع� ��م
ومساندة الالجئني السوريني في

مختلف املناطق.
واض ��اف ان الجمعية ت�ب��ذل كل
جهد ممكن ف��ي ه��ذا ال�ش��أن تلبية
ل� � �ل� � �ن � ��داءات االن � �س ��ان � �ي ��ة وم� � ��د ي��د
العون للمتضررين مشيرا الى ان

امل �س��اع��دات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم
للمنكوبني في شتى انحاء العالم
م �ح��ل ت �ق��دي��ر م ��ن ك ��ل امل��ؤس �س��ات
االنسانية.
م ��ن ج �ه �ت��ه اش � ��اد األم �ي��ن ال �ع��ام
للصليب االحمر اللبناني جورج
ك� �ت ��ان ��ي ب��ال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع� ��اون
ال � �ق ��ائ � �م �ي�ن م � ��ع ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه �ل�ال
االحمر الكويتي في جهود االغاثة
م� ��ا ي �ع �ك��س م� � ��دى ع� �م ��ق ال �ع�ل�اق��ة
اللبنانية الكويتية وترابطها.
واك� � � ��د ان ل� �ب� �ن ��ان وش� �ع� �ب ��ه ل��ن
ينسوا الدور الكبير الذي قامت به
الجمعية في لبنان عقب العدوان
االسرائيلي ف��ي ع��ام  2006اضافة
الى مساهماتها ودعمها الصليب
االحمر اللبناني.

برج المركزي الجديد يحصد
جائزة مشروع العام للبناء
ح �ص��د م� �ش ��روع ب� ��رج م �ق��ر ب�ن��ك
الكويت املركزي الجديد في جائزة
(م �ي��د) ل �ج��ودة امل �ش��اري��ع (م �ش��روع
ال� �ع ��ام ل �ل �ب �ن��اء ل �س �ن��ة  )2016ع�ل��ى
امل�س�ت��وى امل�ح�ل��ي ك��أف�ض��ل م�ش��روع
وم �ع �ل��م ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت وب��اع �ت �ب��اره
م��ن امل�ش��اري��ع ال�ك�ب��رى امل�ت�م�ي��زة في
املنطقة.
وق ��ال ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي في
ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ام ��س ان ف�ع��ال�ي��ات
ال� �ق� �م ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة ل ��دل� �ي ��ل (م� �ي ��د)
اخ �ت �ت �م��ت اع �م ��ال �ه ��ا ف� ��ي دب � ��ي ف��ي
 25م��اي��و ال �ج��اري ب�ح�ض��ور نخبة
م��ن ق ��ادة ال�ب�ن��اء وال�ت�ع�م�ي��ر م��ن كل
ان � �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م وش � � ��ارك ف ��ي ح�ف��ل
التكريم ممثل البنك .واستحق مقر
(امل ��رك ��زي) ال�ج��دي��د ال�ح�ص��ول على
تكريم دول��ي حسبما وصفه كثير
من املراقبني والحضور ملا احتواه
ال �ت �ص �م �ي��م واالن � �ش� ��اء م ��ن ت�ق�ن�ي��ات
ف��ري��دة وه�ن��دس��ة م�ت�ط��ورة اذ شكل
هذا الصرح العمالق معلما جديدا
ورئيسيا لدولة الكويت يرمز إلى

توزيع جوائز جودة املشاريع

قوتها االق�ت�ص��ادي��ة ومساهماتها
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وي �ع��د ب�ن��اؤه
واح � � � � ��دا م � ��ن أض � �خ� ��م اإلن � � �ج� � ��ازات
للمؤسسات الدولية الكبرى كذلك
األك�ث��ر اب�ت�ك��ارا م��ن الناحية الفنية
والتقنية في مجال التعمير.
وي�ع�ك��س تصميم امل �ق��ر ال�ج��دي��د
هندسة وتصميم العمارة الكويتية
التقليدية ويتميز الهيكل بأحدث
م � �ع� ��دات ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا ال �ف��ائ �ق��ة

aldostoor

م ��ع ت �ط �ب �ي �ق��ات (امل� �ب ��ان ��ي ال��ذك �ي��ة)
ال �ت��ي ت �ض��م أح� ��دث ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
االت� �ص ��االت وامل �ع �ل��وم��ات ل�ل�م��راف��ق
(اي.س ��ي.ت ��ي) م��ع ال�ح�ل��ول البيئية
امل �ت �ق �ن��ة ل �ي �ح �ت��ذي ه � ��ذا امل � �ش ��روع
الوطني بمعايير ال�ج��ودة العاملية
ويصبح جديرا بالترشيح والفوز
ف � ��ي ك � �ب� ��رى م� ��ؤس � �س� ��ات ال �ت �ق �ي �ي��م
الهندسي واملعماري على مستوى
العالم.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

البلدية تواصل حمالتها
التفتيشية في العاصمة
واصلت بلدية الكويت تنفيذها
ال� �ح� �م�ل�ات ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة امل �ف��اج �ئ��ة
ال� ��واس � �ع� ��ة ال � �ن � �ط ��اق ف� ��ي م �ن��اط��ق
محافظة العاصمة حيث اسفرت
حملتها االخ �ي��رة ع��ن ت�ح��ري��ر 25
مخالفة.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة إدارة ال�ت��دق�ي��ق
وم�ت��اب�ع��ة ال �خ��دم��ات ب �ف��رع بلدية
ال� �ع ��اص� �م ��ة إي � �م� ��ان ال � �ك � �ن� ��دري ان
ال �ح �م �ل��ة ت� �ه ��دف ال � ��ى ال� �ت ��أك ��د م��ن
ص�لاح�ي��ة امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وم��دى
ال� � �ت � ��زام ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب��ال �ج �م �ع �ي��ات
وامل � �ط� ��اع� ��م واالس� � � � � ��واق ب �س ��ري ��ان
ص�ل�اح� �ي ��ة ال � �ش � �ه� ��ادات ال �ص �ح �ي��ة
وذلك لضمان جودة وسالمة املواد
الغذائية التي تقدم للجمهور.
واش ��ارت إل��ى أن ه�ن��اك متابعة
ح �ث �ي �ث��ة م ��ن ق �ب��ل اإلدارة ال�ع�ل�ي��ا
ب��ال�ب�ل��دي��ة ل�ت�ل��ك ال�ح�م�لات وبينت
ان هذه الحمالت تهدف ايضا الى
الحد من املخالفات والتصدي ملن

ت�س��ول ل��ه نفسه ال�ت�لاع��ب بصحة
املستهلكني من أصحاب النفوس
ال �ض �ع �ي �ف ��ة .ب � � � ��دوره ق� � ��ال م ��راق ��ب
األغ � ��ذي � ��ة واألس� � � � � ��واق ن � �ص� ��ار ب��ن
الم��ي أن امل�خ��ال�ف��ات ال � �ـ 25تنوعت
ب�ي�ن ت� � ��داول م � ��واد غ��ذائ �ي��ة ب ��دون
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ص�ح�ي��ة
وم��زاول��ة ال�ع�م��ل داخ ��ل م�ط�ع��م من
دون ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ت��رخ �ي��ص
ص � �ح� ��ي وت � �ش � �غ � �ي� ��ل ع � � �م � ��ال ق �ب��ل
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ص�ح�ي��ة
ونظافة عامة.
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