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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يترأس وفد الكويت في اللقاء
التشاوري الخليجي بجدة
ي �غ��ادر ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن
اليوم الثالثاء متوجها إل��ى اململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك
ل�ت��رؤس وف��د ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري ال �س��ادس عشر ل�ق��ادة دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية املزمع عقده في مدينة جدة.

أكد أن أصعب شعور يوجه للمتقاعد هو حكم المجتمع عليه بالموت السريري

الغانم :ندعم أي مبادرة لدمج المتقاعدين
في الحراك التنموي بالبالد
أكد رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم أن مجلس األمة يساند كل
م �ب ��ادرة ت�س��اه��م ف��ي ت�ف�ع�ي��ل دور
امل �ت �ق��اع��دي��ن ق ��ائ�ل�ا :أي م �ش��روع
يعيد تفعيل تلك الشريحة املهمة
وي��دم�ج�ه��ا ف��ي أي ح ��راك تنموي
قادم في البلد سندعمها وسنقف
وراءها معتبرا االهتمام بشريحة
املتقاعدين أمرا ضروريا وحيويا
لصحة أي مجتمع.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ك �ل �م��ة أم ��ام
م � ��ؤت� � �م � ��ر امل � � � � �ش� � � � ��روع ال � ��وط � �ن � ��ي
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن أم� ��س إن ش��ري�ح��ة
امل �ت �ق��اع��دي��ن ت�ش �ك��ل أك �ث��ر م ��ن 10
ب ��امل ��ائ ��ة م � ��ن ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ت �ع �ط �ي��ل أي ف�ئ��ة
وتهميش أي شريحة دالل��ة على
اع �ت�لال ف��ي ص�ح��ة املجتمع ال��ذي

ي �ح �ت��اج ال� ��ى ط ��اق ��ات ك ��ل أف � ��راده
وأعضائه.
وأض ��اف :علينا االع �ت��راف بأن
ه� �ن ��اك ن� �ظ ��رة م �س �ب �ق��ة ون �م �ط �ي��ة
ش��دي��دة ال�س�ل�ب�ي��ة ازاء ت�ل��ك الفئة
تتمثل في انتفاء الحاجة لها أو
االقرار بأن دورها انتهى بانتهاء
ح�ي��ات�ه��ا ال��وظ�ي�ف�ي��ة الف �ت��ا إل��ى أن
أصعب شعور يمكن أن يوجه الى
املتقاعد ه��و حكم املجتمع عليه
باملوت السريري.
ووجه الغانم ثالث رسائل الى
املؤتمر تتعلق بضرورة ان تكون
أي فكرة تتعلق بفئة املتقاعدين
مدروسة بعناية وقابلة للتطبيق
ومفيدة للمجتمع واملتقاعد في
آن واحد مشددا على أنه يتوجب
ع �ل �ي �ن��ا ت �ب �ن��ي أف� �ك ��ار وم � �ب� ��ادرات

الزلزلة :على المقاطعين االعتذار
قبل المشاركة في االنتخابات
ف �ي �م��ا ان �ت �ق��د ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة ع��زم ن��واب االغلبية املبطلة
ال �ت��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة بعد
مقاطعتهم طالبهم ب��االع �ت��ذار ال��ى
الشعب الكويتي قبل امل�ش��ارك��ة في
االنتخابات داعيا إياهم أيضا الى
االعتذار الى مجالس االمة .
وت � �س� ��اءل ال ��زل ��زل ��ة ف ��ي ك �ل �م��ة ل��ه
بديوانه مساء أمس االول :طاملا كل

م��ن ش� ��ارك ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ال �ص��وت
ض��د ال �ك��وي��ت ف�ه��ل ان �ت��م اآلن وب�ع��د
اع�ل�ان �ك��م امل �ش��ارك ��ة ض ��د ال �ك��وي��ت؟!
م �س �ت��ذك ��را ات �ه��ام ��ات �ه ��م ان ق��ان ��ون
ال�ص��وت ال��واح��د ج��اء لكي يجعلها
ال قيمة لها في البالد متسائال فهل
مشاركتكم اآلن ال قيمة لها؟!
تفاصيل (ص)09

مجلس الوزراء :دعم جهاز
المراقبين لتحقيق اإلصالح المالي
عبر مجلس ال ��وزراء ع��ن تقديره
للجهود املخلصة في تنفيذ أحكام
قانون إنشاء جهاز املراقبني املاليني
مؤكدا حرصه على دعم دور الجهاز
ف ��ي إح� �ك ��ام ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع�ل��ى
ال �ت �ص��رف��ات امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ال ت�ت�ف��ق
م ��ع ال �ق��وان�ي�ن وب �م��ا ي �ع��زز م�س��اع��ي
اإلصالح املالي واالقتصادي.

واط � �ل � ��ع م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
تقرير جهاز املراقبني املاليني بشأن
م �س��ار ت�ن�ف�ي��ذ أح �ك��ام ال �ق��ان��ون بما
يحقق الرؤية االستراتيجية للدولة
بتطوير أدوات صيانة امل ��ال العام
وترشيد اإلنفاق.
تفاصيل (ص)05

مجتمعية بعيدة ع��ن الشعبوية
وت �س �ت �ه ��دف م �ص �ل �ح��ة اخ ��وان �ن ��ا
امل �ت �ق��اع��دي��ن ف ��ي اط� � ��ار م�ص�ل�ح��ة
املجتمع ككل.
وأردف :كما يجب التركيز على
ال �ش �ق�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ل �ل �م �ش��روع
الوطني للمتقاعدين مستطردا:
وأع� �ن ��ي ه �ن��ا ت �ل��ك امل �ع ��ادل ��ة ال�ت��ي
ت �ج �ي��ب ع� �ل ��ى ال � �س � ��ؤال امل� � � ��زدوج:
م� ��اذا ي�م�ك��ن أن ن �ق��دم للمتقاعد؟
وم� ��اذا ي�م�ك��ن للمتقاعد أن يقدم
ملجتمعه؟

تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»
اجتماعات اللجان
في أبريل 2016
 اجتماعاتماراثونية للجنة
الشباب للتحقيق
في أسباب توقف
النشاط الرياضي
  44اقتراحابقوانين في شأن
الرعاية السكنية
على جدول أعمال
اللجنة اإلسكانية
تفاصيل (ص)12-10

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يتلقى درعا تذكارية من مؤتمر املشروع الوطني للمتقاعدين

الميزانيات 16 :ألف وظيفة جديدة
للكويتيين الخريجين
ناقشت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ت � �ق � ��دي � ��رات م� �ص ��روف ��ات
ال �ب��اب األول (ت�ع��وي�ض��ات العاملني)
وت � � �ق � ��دي � ��رات م � �ي� ��زان � �ي� ��ات ال� �ج� �ه ��ات
التعليمية للسنة املالية .2016/2017
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د :ن� �ظ ��را ل �ت �غ �ي �ي��ر وزارة

امل��ال�ي��ة ت�ب��وي��ب امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ف��إن
ت �ق��دي��رات ال �ب��اب األول للمصروفات
وامل � �س � �م� ��ى س ��اب � �ق ��ا ب � � ��اب ال � ��روات � ��ب
واألجور واملسمى حاليا بتعويضات
العاملني سيبلغ نحو  6.3مليارات
دينار بزيادة  816مليون دينار.
وأضاف :كما تم إدراج االعتمادات

امل ��ال �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل� �ـ  16,000وظ �ي �ف��ة
جديدة للكويتيني املنتظر تخرجهم
من الجامعات واملعاهد العليا وذلك
وفقا الحتياجات الجهات الحكومية
وقدرت تكلفتها بـ  150مليون دينار.
تفاصيل (ص)07

األشغال توقع عقد مبنى المطار
الجديد بقيمة  1.3مليار دينار
وق� � ��ع وزي� � � ��ر األش � � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة
د.علي العمير عقد إنشاء وتأثيث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
بمطار الكويت الدولي املبنى  2مع
ش��رك��ة ل�ي�م��اك ال�ت��رك�ي��ة ل�لان�ش��اءات

بتكلفة اجمالية  1.3مليار دينار.
وك�ش��ف ع��ن إن�ش��اء م�ط��ار مساند
للمطار الحالي سينفذ خ�لال سنة
وستة أشهر ليستوعب هو واملطار
ال�ح��ال��ي  10م�لاي�ين م�س��اف��ر سنويا
ب �ه��دف ت�خ�ف�ي��ف ال �ع ��بء ع ��ن امل �ط��ار

ال �ح��ال��ي م��وض �ح��ا أن ق�ي�م��ة امل �ط��ار
امل�س��ان��د م��ا ب�ين  55إل ��ى  60مليون
دينار تقريبا.
تفاصيل (ص)14
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استقبل وزير خارجية بريطانيا وسعد الحريري وعزى ملك البحرين

األمير يتوجه إلى السعودية اليوم لترؤس
وفد الكويت في اللقاء التشاوري الخليجي

سمو األمير مستقبال سعد الحريري

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام��س
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ

 ..ومستقبال فيليب هاموند

ص �ب��اح ال �خ��ال��د ووزي � ��ر خ��ارج�ي��ة
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ف�ي�ل�ي��ب ه��ام��ون��د
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
زيارته البالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و
امير ال�ب�لاد النائب االول لرئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ودول� � ��ة

ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري رئ�ي��س
ال� � � � � � ��وزراء االس� � �ب � ��ق ب �ج �م �ه ��وري ��ة
ل �ب �ن��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة وال ��وف ��د امل��راف��ق
وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت ��ه ال �ب�ل�اد.
وم��ن ناحية اخ��رى ي�غ��ادر حضرة
صاحب السمو أمير البالد والوفد
ال ��رس� �م ��ي امل� ��راف� ��ق ل �س �م��وه أرض
ال ��وط ��ن ال �ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء م�ت��وج�ه��ا

إل ��ى امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
الشقيقة وذل��ك ل�ت��رؤس وف��د دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال� �ل� �ق ��اء ال� �ت� �ش ��اوري
السادس عشر لقادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
واملزمع عقده في مدينة جدة.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ع��ث ح�ض��رة
صاحب السمو أمير البالد ببرقية

ولي العهد استقبل
رئيس جهاز األمن الوطني
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه بقصر
ب �ي��ان ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س ج�ه��از
األم��ن الوطني الشيخ ثامر العلي
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األح�م��د ببرقية تعزية إلى

أخ�ي��ه ص��اح��ب الجاللة امل�ل��ك حمد
ب��ن ع�ي�س��ى ب��ن س�ل�م��ان آل خليفة
م �ل��ك م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة
ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه
وص��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة املغفور
له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة
بن سلمان بن أحمد بن محمد بن

ع �ي �س��ى آل خ�ل�ي�ف��ة س��ائ�ل�ا س�م��وه
امل��ول��ى تعالى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

تعزية إل��ى أخيه صاحب الجاللة
امل�ل��ك ح�م��د ب��ن عيسى ب��ن سلمان
آل خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
ال �ش �ق �ي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة املغفور له بإذن الله تعالى
الشيخ خليفة بن سلمان بن أحمد
ب ��ن م �ح �م��د ب ��ن ع �ي �س��ى آل خليفة

س��ائ�ل�ا س �م��وه امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن
يتغمده ب��واس��ع رحمته ويسكنه
ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وأن ي�ل�ه��م األس ��رة
امل ��ال� �ك ��ة ال �ك��ري �م��ة ج �م �ي��ل ال �ص �ب��ر
وحسن العزاء.
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للعام السادس على التوالى في المسابقة التي أطلقت بمبادرة كريمة من سموه

األمير يكرم الفائزين بجائزة الكويت
للمحتوى اإللكتروني

سمو األمير وولي العهد وكبار رجال الدولة في الحفل

ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة وح � �ض� ��ور ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه أق �ي��م ص �ب��اح ام ��س حفل
ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج ��ائ ��زة ال �ك��وي��ت
للمحتوى اإلل �ك �ت��رون��ي ال ��ذي تقيمه
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك
بقصر بيان.
وش �ه��د ال �ح �ف��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
رئيس مجلس ال��وزراء ونائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د ون��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األميري الشيخ علي
الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال�ج��راح
وكبار املسؤولني بالدولة.
ب ��دأ ال�ح�ف��ل ب��ال�ن�ش�ي��د ال��وط �ن��ي ثم
ت�لاوة آي��ات من الذكر الحكيم بعدها
أل� �ق ��ى م ��دي ��ر ع � ��ام م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
للتقدم العلمي د .عدنان أحمد شهاب
الدين كلمة قال فيها:
ل �ك��ل ع �ص��ر م ��ن ال �ع �ص ��ور س �م��ات
حضارته الخاصة به والتي تعبر عن
ت�ق��دم ه��ذه ال�ح�ض��ارات وإسهاماتها
ل �ل �ب �ش��ري��ة ف �ف��ي ح�ي�ن ك ��ان ��ت ت��رج �م��ة
علوم االولني فاتحة النهضة العربية
اإلس�ل�ام �ي��ة وال �ت��ي ع��م ث �م��ار خ�ي��ره��ا
آفاق الخافقني ترتكز حضارة وتقدم
األمم اليوم على املعرفة التكنولوجية
ح �ت��ى أص �ب��ح ت �ع��ري��ف األم� �ي ��ة ال �ي��وم
مرادفا للجهل بمجتمع املعلوماتية.
وض �م��ن إط� ��ار ه ��ذه ال ��رؤي ��ة تبنت
م��ؤس �س��ة ال �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
خطتها االستراتيجية ألداء رسالتها

املتمثلة في تحفيز ودع��م االستثمار
ف ��ي ت�ن�م�ي��ة ال � �ق� ��درات ال �ب �ش��ري��ة وف��ي
مبادرات تسهم في بناء قاعدة صلبة
للعلم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا تشكل ق��واع��د
امل �ع �ل��وم��ات وال �ع �ل��وم ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
مكونا أساسيا لها.
وتعمل املؤسسة حاليا على إعداد
خ �ط �ت �ه��ا االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال �ج��دي��دة
لألعوام  2021 - 2017بعد أن استكملت
في العام املاضي تقييما ذاتيا وآخر
خ��ارج�ي��ا مستقال لضمان استجابة
أفضل ملتطلبات التنمية في الكويت
ومواجهة تحديات املستقبل بسالح
ال �ع �ل ��م وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واالب� �ت� �ك ��ار
وباالستثمار ف��ي الشباب ال��ذي��ن هم
املستقبل.
وكما ك��ان لصاحب السمو األمير
ال ��راح ��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د طيب
ال�ل��ه ث ��راه دور ال �ق �ي��ادة وال ��ري ��ادة في
إنشاء املؤسسة التي كانت ومازالت

سمو األمير في لقطة جماعية مع املكرمني

تحصل على تمويل م�ق��در ومشكور
من شركات القطاع الخاص املساهمة
ك �ج��زء م ��ن م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا املجتمعية
يتواصل يا صاحب السمو عطاؤكم
ودع � �م � �ك� ��م ورع� ��اي � �ت � �ك� ��م ل �ل �م��ؤس �س��ة
م�ن�ي��را ط��ري��ق املستقبل واستشفاف
آف��اق��ه الرحبة م��ن خ�لال التأكيد على
االستثمار في البشر قبل االستثمار
في الحجر واملدر.
إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ت �ح��ت رع��اي �ت �ك��م ال �س��ام �ي��ة واص �ل��ت
ت �ق��دي��م ج ��وائ ��زه ��ا ال �ت ��ي ت �ه ��دف إل��ى
تشجيع املبدعني والعلماء الكويتيني
ول �ت��وف��ي ك��ذل��ك ح��ق ال ��ذي ��ن أس�ه�م��وا
بشكل متواصل ومتميز في اإلضافة
إل� ��ى امل �ع��رف��ة ال �ب �ش��ري��ة ع �ل��ى ام �ت��داد
وط �ن �ن��ا ال �ع ��رب ��ي ف��أص �ب �ح��ت ج��ائ��زة
ال�ك��وي��ت محط أن�ظ��ار ال�ع��ال��م العربي
ومثار إعجاب العلماء واملفكرين على
امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي ك�م��ا أخ ��ذت ج��ائ��زة

اإلنتاج العلمي مكانتها بني الشباب
يتنافسون ف��ي حلبة العلم واإلب��داع
وي� �س� �ع ��ون إل � ��ى ن �ي ��ل ق �ص ��ب ال �س �ب��ق
العلمي.
وم � � ��ن ح� �س ��ن ال � �ط� ��ال� ��ع أن ت��دش��ن
املؤسسة هذاالعام جائزتني مهمتني
يتوقع أن يكون لهما أبلغ األث��ر على
النطاقني اإلقليمي والعاملي فجائزة
د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال �س �م �ي��ط ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
اإلف��ري�ق�ي��ة وال �ت��ي ت��أس�س��ت ب�م�ب��ادرة
ك��ري �م��ة س��ام �ي��ة م��ن ق�ب�ل�ك��م ت�ع�ب��ر عن
ت �ق ��دي ��ر امل �ج �ت �م��ع ل � �ل� ��دور اإلن �س ��ان ��ي
الكبير ال��ذي لعبه أح��د أبنائه البررة
ف��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن آالم ال �ب�ش��ري��ة في
ال �ق��ارة اإلف��ري�ق�ي��ة وف��ي ال��وق��ت نفسه
تعبر ع��ن ت��وج��ه ال�ك��وي��ت ال�ح�ض��اري
واإلن� � �س � ��ان � ��ي ف � ��ي امل � �س ��اه � �م ��ة ب �ح��ل
امل� �ع� �ض�ل�ات ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه ال �ب �ش��ري��ة
وخ�ص��وص��ا املجتمعات ال�ف�ق�ي��رة في
الدول النامية.

كما أن جائزة انور النوري ألفضل
أط ��روح ��ة دك � �ت� ��وراه ف ��ي ال �ت��رب �ي��ة في
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي تمثل إض��اف��ة جديدة
ن�ب�ي�ل��ة م��ن ال�خ�ي��ري��ن م��ن ه ��ذا ال��وط��ن
ال� ��ذي� ��ن دأب � � � ��وا ع� �ب ��ر م� ��راح� ��ل ت ��اري ��خ
الكويت على فعل الخير.
إن رع��اي �ت �ك��م ال �س��ام �ي��ة للمبدعني
م��ن أب �ن��اء ال��وط��ن ف��ي ش�ت��ى امل�ج��االت
ليست حدثا منفردا معزوال في بحر
ع �ط��ائ �ك��م امل �س �ت �م��ر ب ��ل إن� �ه ��ا س�ج�ي��ة
متأصلة في نفسكم الكريمة وفطرة
ألس�ل�اف� �ك ��م ال � �ك � ��رام ون � �ب � ��راس ل�ج�ي��ل
ال �ش �ب��اب م��ن آل ال �ص �ب��اح ال �ك ��رام هل
ي�ك�ف��ي ال�ت��دل�ي��ل ع�ل��ى ه ��ذه امل �ق��ول��ة أن
ي �ت ��وج ه� ��ذا ال ��وط ��ن ال �ص �غ �ي��ر م��رك��زا
إن�س��ان�ي��ا وي�ق�ل��د أم �ي��ره وس ��ام ق�ي��ادة
اإلنسانية؟ هل ندلل على ذل��ك بنهج
ال� �ك ��وي ��ت ال � � � ��دؤوب ب ��إط� �ف ��اء ح ��رائ ��ق
الشحناء والبغضاء بني ال��دول وبني
ش �ع��وب األوط � ��ان امل�خ�ت�ل�ف��ة وآخ��ره��ا

م��ا ي�ج��ري ال �ي��وم ع�ل��ى أرض الكويت
لتآلف أشقائنا في اليمن وس��د هوة
الجفوة بني أبناء ذلك الوطن العزيز
علينا؟ وهل يمكن أن نغفل عن دوركم
ف��ي ت�ض�م�ي��د ج� ��راح اإلخ� ��وة األش �ق��اء
ف��ي س��وري��ا وتنامي ال��دور اإلنساني
ل�ل�ك��وي��ت ف��ي ه ��ذه امل �ع��ان��اة ال�ب�ش��ري��ة
م ��ن خ�ل�ال م��ؤت �م��ر امل��ان �ح�ين ب �م��ا في
ذل ��ك ت��وج�ه�ك��م ال �س��ام��ي ب ��أن تساهم
امل��ؤس �س��ة ف ��ي دع� ��م ت �ع �ل �ي��م وت��أه �ي��ل
أط �ف��ال وش �ب��اب ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين
في بعض دول الجوار؟
ك �م��ا أل� �ق ��ى أح� �م ��د ال� �ص ��ال ��ح ك�ل�م��ة
ن �ي��اب��ة ع ��ن ال �ف ��ائ ��زي ��ن ق � ��ال ف �ي �ه��ا ان
ع�ص��ر ال �ح �ض��ارة ال��رق�م�ي��ة وال�ف�ض��اء
االفتراضي أصبح فضاءنا الحقيقي
الذي تدور فيه أمور حياتنا بأكملها
ول� ��م ت �ع��د امل �ك �ت �ب��ة ال ��ورق �ي ��ة ال��رك �ي��زة
الوحيدة للبحث وال��دراس��ة واالب��داع
ولم تعد املستندات الورقية الرسمية
م �ن �ه��ا وغ� �ي ��ره ��ا امل � �ع� ��ول ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
إدارة ش��ؤون حياتنا ول��م تعد حلول
املشكالت ووضع التصاميم مقتصرة
ع�ل��ى ب�ن��اء ن�م��اذج ع�م�لاق��ة مكلفة في
الكثير م��ن األح �ي��ان وع��رض��ة للخطأ
وال � �ت � �ص� ��وي� ��ب وال� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح م � � ��رارا
وتكرارا.
وقال ان هذه املسابقة التي دشنت
ب �م �ب��ادرة ك��ري�م��ة م�ن�ك��م أب� ��رزت خ�لال
دورات � �ه ��ا ال �س��ت م ��واه ��ب وإب ��داع ��ات
ل�ش�ب��اب�ن��ا ن��اف �س��ت م ��واه ��ب امل�ب��دع�ين
على املستوى الدولي وارتقى بعضها
فوق املستويات العاملية.
ث ��م ت �ف �ض��ل س �م��و االم� �ي ��ر ب�ت�ك��ري��م
الفائزين بجائزة الكويت للمحتوى
اإللكتروني وتم تقديم هدية تذكارية
لسموه بهذه املناسبة.
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تعطيل أي فئة وتهميش أي شريحة داللة على اعتالل في صحة المجتمع

الغانم :حريصون على دعم أي مبادرة تهدف
إلى تفعيل دور المتقاعدين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل مشاركته في مؤتمر املشروع الوطني للمتقاعدين

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م ��رزوق
ال� � �غ � ��ان � ��م ان االه � � �ت � � �م� � ��ام ب� �ش ��ري� �ح ��ة
املتقاعدين هو أمر ض��رورى وحيوي
لصحة أي مجتمع مؤكدا دعم مجلس
االم ��ة ألي م �ب��ادرة وف �ك��رة م��ن شأنها
تفعيل دور املتقاعدين في املجتمع.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �غ��ان��م أم ��ام
مؤتمر املشروع الوطني للمتقاعدين
ال��ذي عقد ام��س تحت رعايته وال��ذي
يناقش امل�ب��ادرات املجتمعية الهادفة
الى االستفادة من شريحة املتقاعدين
وت � �ف � �ع � �ي ��ل دوره � � � � � ��م وخ� � ��اص� � ��ة ع �ل��ى
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
وع��دد ال�غ��ان��م جملة م��ن األس�ب��اب
ال�ت��ي تجعل م��ن ش��ري�ح��ة املتقاعدين
شريحة مهمة وحيوية منها ان تلك
الشريحة تشكل أك�ث��ر م��ن  10باملائة
م��ن الشعب الكويتي والن�ه��ا شريحة
تتمتع بالخبرة الوظيفية وم�ه��ارات
ال �ح �ي��اة وال �ت �ج��ارب ال�ع�م�ل�ي��ة اض��اف��ة
ال��ى اي�م��ان��ه ب��ال�ش��راك��ات وال�ت�ف��اع�لات
املجتمعية الكاملة سواء على صعيد
ال� �ف� �ئ ��ات ال� �ع� �م ��ري ��ة أو ع� �ل ��ى ص�ع�ي��د
ال �ج �ن��س وال � �ن� ��وع او ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
املهني.
وأردف بهذا الصدد ان تعطيل أي
فئة وتهميش أي شريحة دالل��ة على
اع�ت�لال ف��ي صحة املجتمع فاملجتمع
أي م�ج�ت�م��ع ي �ح �ت��اج ال ��ى ط ��اق ��ات كل
أفراده وأعضائه.
وق��ال ال�غ��ان��م علينا االع �ت��راف بأن
هناك نظرة مسبقة ونمطية شديدة
السلبية ازاء ت�ل��ك ال�ف�ئ��ة وأع �ن��ي هنا
ال� �ن� �ظ ��رة ال � ��ى ان� �ت� �ف ��اء ال� �ح ��اج ��ة ل�ت�ل��ك
ال �ف �ئ��ة أو االق � ��رار ب ��أن دوره � ��ا ان�ت�ه��ى
ب��ان �ت �ه��اء ح�ي��ات�ه��ا ال��وظ�ي�ف�ي��ة م�ش�ي��را
الى ان أصعب شعور يمكن أو يوجه
ال��ى املتقاعد ه��و حكم املجتمع عليه
باملوت السريري.

وتابع :من هنا نحن نعول على أي
مبادرة أو مشروع من شأنه أن يعيد
تفعيل تلك الشريحة املهمة ويدمجها
في أي حراك تنموي قادم في البلد.
ووج � ��ه ال �غ��ان��م ث�ل��اث رس ��ائ ��ل ال��ى
امل��ؤت �م��ر االول� ��ى ت�ت�ع�ل��ق ب �ض ��رورة ان
تكون أي فكرة تتعلق بفئة املتقاعدين
م ��دروس ��ة ب�ع�ن��اي��ة وق��اب �ل��ة للتطبيق
وم�ف�ي��دة للمجتمع وامل�ت�ق��اع��د ف��ي آن
واحد.
وأض� ��اف :ك�م��ا ي�ج��ب ال�ت��رك�ي��ز على
الشقني الرئيسيني للمشروع الوطني
للمتقاعدين وأعني هنا تلك املعادلة

والغانم يلقي كلمته أمام املؤتمر

التي تجيب عن السؤال املزدوج اآلتي
م��اذا يمكن أن نقدم للمتقاعد؟ وم��اذا
يمكن للمتقاعد أن يقدم ملجتمعه؟
أم ��ا ب �ش��أن ال��رس��ال��ة ال �ث��ال �ث��ة ف�ق��ال
ال� �غ ��ان ��م :أود ه �ن��ا ال �ت��أك �ي��د ان �ن ��ا ف��ي
مجلس األم ��ة وم��ن ال�ن��اح�ي��ة املبدئية
ن��دع��م ون �س��ان��د ون � � ��ؤازر ك ��ل م �ب��ادرة
م� ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �س��اه��م ف� ��ي ت�ف�ع�ي��ل
دور اخ��وان �ن��ا امل�ت�ق��اع��دي��ن وأخ��وات�ن��ا
املتقاعدات ومتى ما طرحت فكرة أو
م �ب��ادرة ج��دي��رة ب��االه �ت �م��ام ف�ت��أك��دوا
اننا سندعمها وسنقف وراءها.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ن � ��ص ك �ل �م ��ة رئ �ي��س

مجلس االمة مرزوق علي الغانم أمام
املؤتمر:
ق � �ب ��ل ك � ��ل ش � � ��يء دع � ��ون � ��ي أس �ج ��ل
واأل ّول � � � � ��ي ب �ف �ك��رة
اع� �ج ��اب ��ي امل� �ب ��دئ ��ي ّ
(امل � � �ش� � ��روع ال ��وط � �ن ��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
وبمؤتمركم هذا راجيا من الله العلي
ال �ق��دي��ر ان ي��وف �ق �ك��م ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ك��ل
االه � ��داف ال �ت��ي م��ن ش��أن �ه��ا أن ت�خ��دم
الوطن واملواطنني
ان اس�ت�ه��داف ش��ري�ح��ة املتقاعدين
ب ��ال � �ب � �ح ��ث وال � �ع � �ن � ��اي � ��ة وااله� � �ت� � �م � ��ام
واالس�ت�ق�ص��اء أم��ر ض ��رورى وح�ي��وي
لصحة أي مجتمع وذل ��ك لجملة من

رئيس مجلس األمة والحريري بحثا
العالقات الثنائية
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
امس رئيس ال � � � ��وزراء األس �ب��ق
بجمهورية لبنان الشقيقة دولة
الرئيس سعد رف�ي��ق الحريري
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وج� � � � � � � � ��رى خ� � � �ل � � ��ال ال � � �ل � � �ق� � ��اء
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني وسبل
ت �ن �م �ي �ت �ه��ا ك � �م� ��ا ت � ��م ال� �ت� �ط ��رق
إل ��ى أب� ��رز ال �ق �ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء س�ف�ي��ر دول��ة
الكويت لدى لبنان عبد العال
القناعي واألمني العام ملجلس

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال رئيس الوزراء اللبناني األسبق سعد الحريري

األم� ��ة ع�ل�ام ال �ك �ن��دري واألم�ي�ن
ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع اإلع�ل�ام
وال�ع�لاق��ات العامة ف��ي األمانة

ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ع �ب��د
الحكيم السبتي.

األسباب املوضوعية منها:
أوال :ن � �ح � ��ن ن � �ت � �ح � ��دث ع � � ��ن ف �ئ��ة
اجتماعية مهمة تشكل أك�ث��ر م��ن 10
باملائة من الشعب الكويتي.
ث��ان�ي��ا :ألن �ن��ا ن�ت�ح��دث ع��ن شريحة
م� �ق� �ط� �ع� �ي ��ة م� � ��ن امل � �ج � �ت � �م ��ع م ��دج� �ج ��ة
بالخبرة الوظيفية وم�ه��ارات الحياة
وال �ت �ج��ارب ال �ت��ي صقلتها األي� ��ام أي
ان � �ن ��ا ن� �ت� �ح ��دث ع� ��ن ش ��ري� �ح ��ة واع� �ي ��ة
بالحياة وماهيتها.
ث ��ال �ث ��ا :ألن� �ن ��ي أؤم � ��ن ب��ال �ش��راك��ات
والتفاعالت املجتمعية الكاملة.
ف �ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال� �ف� �ئ ��ات ال �ع �م��ري��ة
الشباب مهمون والكبار مهمون وذات
االمر بالنسبة لألطفال واليافعني
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال �ج �ن ��س وال� �ن ��وع
فالنساء مهمات تماما كالرجال.
وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د امل�ه�ن��ي امل�ع�ل�م��ون
مهمون وك��ذل��ك األط�ب��اء واملهندسون
وامل � �ح ��ام ��ون وال� �ع� �م ��ال وال �ح��رف �ي��ون
وعمال النظافة وغيرهم.
ان ت�ع�ط�ي��ل أي ف �ئ��ة وت�ه�م�ي��ش أي
شريحة دالل��ة على اع�ت�لال ف��ي صحة
املجتمع فاملجتمع أي مجتمع يحتاج
ال � ��ى ط� ��اق� ��ات ك� ��ل أف � � � ��راده وأع �ض ��ائ ��ه
وأخ��ص بالذكر هنا آباءنا واخواننا
امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن وأم� �ه ��ات� �ن ��ا واخ ��وات� �ن ��ا
املتقاعدات.
وه �ن��ا علينا االع �ت ��راف ب ��أن هناك
ن� � �ظ � ��رة م� �س� �ب� �ق ��ة ون� �م� �ط� �ي ��ة ش� ��دي� ��دة
السلبية ازاء ت�ل��ك ال�ف�ئ��ة وأع �ن��ي هنا
النظرة الى انتفاء الحاجة لتلك الفئة
أو االق��رار ب��أن دوره��ا انتهى بانتهاء
حياتها الوظيفية.
ان أص�ع��ب ش�ع��ور يمكن أو يوجه
ال��ى املتقاعد ه��و حكم املجتمع عليه
باملوت السريري ومن هنا نحن نعول
على أي مبادرة أو مشروع من شأنه
أن يعيد تفعيل تلك الشريحة املهمة

ويدمجها ف��ي أي ح��راك تنموي ق��ادم
في البلد.
وم� � ��ن ه� �ن ��ا أري � � ��د ان أوج � � ��ه ث�ل�اث
رسائل الى مؤتمركم هذا.
الرسالة االولى :ان أي فكرة تتعلق
بفئة املتقاعدين أو أي مبادرة جديدة
ي� �ج ��ب أن ت� �ك ��ون م � ��دروس � ��ة ب �ع �ن��اي��ة
ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق م �ف �ي��دة ل�ل�م�ج�ت�م��ع
واملتقاعد في آن واح��د بعبارة أخرى
يتوجب علينا تبني أفكار ومبادرات
م �ج �ت �م �ع �ي��ة ب �ع �ي ��دة ع� ��ن ال �ش �ع �ب��وي��ة
وت � �س � �ت � �ه � ��دف م� �ص � �ل � �ح ��ة اخ � ��وان � �ن � ��ا
املتقاعدين في اطار مصلحة املجتمع
ككل.
الرسالة الثانية :يجب التركيز على
الشقني الرئيسيني للمشروع الوطني
للمتقاعدين وأعني هنا تلك املعادلة
التي تجيب عن السؤال املزدوج اآلتي
م��اذا يمكن أن نقدم للمتقاعد؟ وم��اذا
يمكن للمتقاعد أن يقدم ملجتمعه؟
ال��رس��ال��ة الثالثة :أود هنا التأكيد
ان�ن��ا ف��ي مجلس األم ��ة وم��ن الناحية
امل�ب��دئ�ي��ة ن��دع��م ون �س��ان��د ون � ��ؤازر كل
م � �ب� ��ادرة م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �س��اه��م ف��ي
ت �ف �ع �ي��ل دور اخ ��وان � �ن ��ا امل �ت �ق��اع��دي��ن
وأخواتنا املتقاعدات ومتى ما طرحت
ف �ك��رة أو م �ب ��ادرة ج��دي��رة ب��االه�ت�م��ام
ف� �ت ��أك ��دوا ان� �ن ��ا س �ن��دع �م �ه��ا وس �ن�ق��ف
وراءها.
وأخ� � �ي � ��را أت� �م� �ن ��ى مل ��ؤت� �م ��رك ��م ه ��ذا
ال �ن �ج��اح وال �ت��وف �ي��ق ف ��ي ف �ت��ح ن�ق��اش
م��وس��ع يستهدف ال�ن�ظ��ر ف��ي األدوات
واآلليات التي يمكن لها ان تفعل دور
فئة املتقاعدين في املجتمع
وفقكم الله ملا يحب ويرضى وسدد
على درب العطاء الوطني خطاكم.
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اطلع على نتائج االجتماع الوزاري للحوار االستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

مجلس الوزراء يؤكد دعمه دور المراقبين
الماليين في إحكام الرقابة المسبقة
أكد مجلس الوزراء
دعمه دور جهاز
المراقبين الماليين
في إحكام الرقابة
المسبقة على التصرفات
المالية التي ال تتفق
مع القوانين والضوابط
المنظمة وبما يعزز
مساعي اإلصالح المالي
واالقتصادي وتحقيق
غاياته المنشودة جاء
ذلك خالل استعرض
المجلس في اجتماعه
أمس الجهود المبذولة
من الجهاز منذ
صدور القانون إلنجاز
االستحقاقات المترتبة
وبما يحقق الرؤية
اإلستراتيجية للدولة
بتطوير أدوات صيانة
المال العام وترشيد
اإلنفاق.

المجلس أحيط علما
بتشكيل الوفد
المرافق لحضرة
صاحب السمو
األمير لحضور
اللقاء التشاوري
لقادة دول مجلس
التعاون

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

وك��ان مجلس ال� ��وزراء ق��د عقد
اج �ت �م��اع��ه األس� �ب ��وع ��ي ب �ع��د ظهر
ام� ��س ف ��ي ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ف� ��ي ق� �ص ��ر ب � �ي ��ان ب ��رئ ��اس ��ة س�م��و
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وب �ع��د االج�ت�م��اع
ص� � � ��رح وزي� � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش� ��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
العبدالله بما يلي  :اطلع مجلس
ال� � � � ��وزراء ف� ��ي م �س �ت �ه��ل اج �ت �م��اع��ه
على الرسالة التي تلقاها حضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورع��اه م��ن ستيفان ل��وف�ين رئيس
وزراء مملكة السويد واملتضمنة
إش��ادت��ه ب��ال�ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة بني
ال�ب�ل��دي��ن وت�ط�ل�ع��ه ل�لارت �ق��اء بأفق
ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الصديقني
ف � ��ي م� �خ� �ت� �ل ��ف امل � � �ج� � ��االت م �ث �م �ن��ًا
ال � ��دور اإلن �س��ان��ي ل ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
واس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ل �ث�لاث��ة م��ؤت �م��رات
دولية لدعم الوضع اإلنساني في
سوريا.
وأح �ي��ط م�ج�ل��س ال� � ��وزراء علما
ب�ت�ش�ك�ي��ل ال��وف��د امل ��راف ��ق ل�ح�ض��رة
ص� � ��اح� � ��ب ال� � �س� � �م � ��و األم � � � �ي� � � ��ر ف ��ي
زي��ارت��ه إل��ى ج��دة اململكة العربية
السعودية الشقيقة اليوم الثالثاء
وذل ��ك ل�ح�ض��ور ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري
السادس عشر لقادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
والذي يضم الشيخ صباح الخالد
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الخارجية والشيخ
محمد الخالد نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية والشيخ
الفريق خالد الجراح نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��دف ��اع
وع� � ��ددا م ��ن ك �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
الديوان األميري ووزارة الخارجية
ووفدا أمنيا وإعالميا.
داعيا املولى عز وجل أن يوفق
القادة األشقاء إلى كل ما من شأنه

دف ��ع امل �س �ي��رة ال �خ �ي��رة وامل �س��اع��ي
ال �ص��ادق��ة وال �ع �م��ل ال � ��دؤوب ال��ذي
بذل وما زال يبذل بإرادة وتصميم
ل� �ه ��ذا امل �ج �ل��س امل � �ب� ��ارك ل�ت�ح�ق�ي��ق
امل� ��زي� ��د م� ��ن االس � �ت � �ق� ��رار وال �خ �ي��ر
وال �ن �م��اء ل ��دول وش �ع��وب املجلس
الخليجي.
ك � �م� ��ا أح� � � � ��اط ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
ال� �خ ��ال ��د ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع �ل �م��ا ب �ن �ت��ائ��ج
ال�ق�م��ة اإلن �س��ان �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وال�ت��ي
ع� � �ق � ��دت ف � ��ي م� ��دي � �ن� ��ة اس� �ط� �ن� �ب ��ول
ب��ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت ��رك �ي ��ة م ��ؤخ ��را
وال� �ت ��ي أك � ��د م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ح �ض��رة
صاحب السمو األم�ي��ر ف��ي الكلمة
ال �ت��ي أل �ق��اه��ا أم ��ام ال�ق�م��ة ض ��رورة
تفعيل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة اإلن�س��ان�ي��ة
ودف� �ع� �ه ��ا ب��ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ي�خ�ف��ف
م��ن آالم ال �ب �ش��ري��ة واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا
وال �ع �م��ل ع �ل��ى إن� �ه ��اء ال �ص��راع��ات
واالس �ت �ج��اب��ة ال�س��ري�ع��ة وال�ف�ع��ال��ة
للمساعدة في تلبية االحتياجات
ال �ض��روري��ة للمحتاجني وض�م��ان
ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة ل�لان �س��ان أينما
ك� � ��ان ك� �م ��ا أك� � ��د س � �م� ��وه أن دول � ��ة
الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها
املطلق باملبادئ اإلنسانية وتقديم
امل �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة ل�ل�ش�ع��وب
وال � ��دول امل �ح �ت��اج��ة وج� ��دد س�م��وه
دع��وت��ه إل��ى املجتمع ال��دول��ي إل��ى
إي�لاء الوضع الخطير في سوريا
وم��ا يتعرض ل��ه الشعب السوري
الشقيق من معاناة نتيجة الغارات
امل � �ت� ��واص � �ل� ��ة وض � � � � � ��رورة ال� �ق� �ي ��ام
ب��دور إن�س��ان��ي إلن�ه��اء ال�ص��راع��ات
والتوترات في املنطقة.
ثم أح��اط الشيخ صباح الخالد
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر الخارجية مجلس
ال� � ��وزراء ع�ل�م��ا ب�ن�ت��ائ��ج االج�ت�م��اع
الوزاري املشترك الخامس للحوار

االستراتيجي بني مجلس التعاون
ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة وامل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح ��دة وال � � ��ذي ع �ق��د ي� ��وم أم��س
االول بمدينة جدة اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة وال � ��ذي ت ��م ف �ي��ه بحث
م �ج �م��ل أوج � ��ه ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت��رك
بني دول املجلس واململكة املتحدة
في كافة املجاالت وامليادين ودعم
سبل التعاون والتنسيق املشترك
مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال �ج��اري��ة في
امل �ن �ط �ق��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م�ن��اق�ش��ة
آخ��ر امل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى الساحتني
اإلقليمية والدولية .
كما اطلع مجلس ال ��وزراء على
ت �ق��ري��ر ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين
بشأن مسار تنفيذ أحكام القانون
رقم  23لسنة  2015بإنشاء جهاز
امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين واس �ت �م��ع ب�ه��ذا
ال� �ص ��دد إل� ��ى ش� ��رح ق ��دم ��ه رئ �ي��س
جهاز املراقبني املاليني عبدالعزيز
ال��دخ �ي��ل ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال �ج �ه��از
م��ري��م العقيل ورؤس ��اء القطاعات
ب� ��در ال �ح �م ��اد وق� �ص ��ي ال ��دروي ��ش
وف�ي�ص��ل امل�ط�ي��ري ع��رض��وا خالله
ال� �ج� �ه ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة م� ��ن ال �ج �ه��از
م� �ن ��ذ ص� � � ��دور ال � �ق � ��ان � ��ون إلن� �ج ��از
االس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات امل� �ت ��رت� �ب ��ة وب �م��ا
ي �ح �ق��ق ال � ��رؤي � ��ة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل �ل��دول��ة ب �ت �ط��وي��ر أدوات ص�ي��ان��ة
امل��ال العام وترشيد اإلنفاق وبما
ي� �ع ��زز ح� �س ��ن اس � �ت � �خ ��دام امل � � ��وارد
املالية والحفاظ عليها وتنميتها
ك� � �م� � �ق � ��درات ل �ل��أج� � �ي � ��ال ال � �ق� ��ادم� ��ة
إض��اف��ة إل ��ى رف ��ع ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة
األداء وتحديد أوج��ه القصور في
األنظمة املالية وسبل معالجتها
وتنمية ثقافة االل �ت��زام بالقوانني
وال� � �ق � ��رارات وال� �ض ��واب ��ط امل�ن�ظ�م��ة
وف�ق��ا ل�ل�م��رس��وم رق��م ( )333لسنة
 2015باعتماد الالئحة التنفيذية
للقانون والتعميم رق��م ( )1لسنة
 2016ب�ش��أن اإلج � ��راءات الخاصة

ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ت�ن�ف�ي��ذ أح �ك ��ام امل ��ادة
( )14من القانون إضافة إلى إقرار
الجهاز ملشروع الهيكل التنظيمي
ومشروع ك��ادر العاملني بالجهاز
ورف �ع �ه �م��ا إل � ��ى م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية التخاذ اإلج��راءات الالزمة
في هذا الشأن.
وف��ي إط��ار تعزيز قواعد العمل
امل �ه �ن��ي ل��وظ �ي �ف��ة امل� ��راق� ��ب امل��ال��ي
ودع � ��م م� �ب ��ادئ ش� ��رف امل �ه �ن��ة فقد
أص ��در ال �ج �ه��از ال�ت�ع�م�ي��م رق ��م ()4
لسنة  2016بشأن دليل أخالقيات
م� �ه� �ن ��ة امل� � ��راق� � ��ب امل � ��ال � ��ي ب �ج �ه��از
املراقبني املاليني والتعميم رقم ()5
لسنة  2016بشأن دليل أخالقيات
الوظيفة العامة ومبادئ السلوك
املهني .
وق ��د ع �ب��ر م�ج�ل��س ال � � ��وزراء عن
تقديره للجهود املخلصة املبذولة
في تنفيذ أحكام القانون ثم بحث
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ش � ��ؤون مجلس
األم � ��ة واط� �ل ��ع ب �ه��ذا ال� �ص ��دد على
امل��وض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول
أعمال جلسة مجلس األمة .
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� � �ش � ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ض ��وء
ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب �م �ج �م��ل
ال� �ت� �ط ��ورات ال��راه �ن��ة ف ��ي ال �س��اح��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
العربي والدولي.

استعرض نتائج
القمة اإلنسانية
العالمية التي
حضرها سمو األمير
في إسطنبول
مؤخرا
أعرب عن أمله في
أن يوفق القادة
األشقاء إلى كل
ما من شأنه
تحقيق المزيد من
االستقرار والخير
ناقش الجهود
المبذولة من
الجهاز بما يحقق
الرؤية اإلستراتيجية
للدولة
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أعرب عن أمنيته أن تحقق المفاوضات األمن والسالم والحرية ألبناء اليمن كافة

البرلمان العربي يشيد بالدبلوماسية
الحكيمة لسمو األمير
أش � � ��اد رئ � �ي� ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ع ��رب ��ي
اح � �م� ��د ال � � �ج� � ��روان ب ��رع ��اي ��ة ال �ك ��وي ��ت
ال� �ح ��وار ال �ي �م �ن��ي وب ��ال ��رؤي ��ة ال�ث��اق�ب��ة
والدبلوماسية الحكيمة لسمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد من اجل
دعم مسار الحوار اليمني.
وأع � ��رب ال� �ج ��روان ف��ي ك�ل�م�ت��ه ام��ام
ال �ج �ل �س��ة ال �خ��ام �س��ة ل � ��دور االن �ع �ق��اد
ال��راب��ع م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي االول
للبرملان العربي عن تطلعه الن تفضي
هذه املفاوضات الى ما فيه دعم ارادة
ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ش �ق �ي��ق وت�ح�ق�ي��ق
االم��ن وال �س�لام وال�ح��ري��ة لكافة ابناء
اليمن.
وقال ان الوقت الراهن الذي تواجه
ف�ي��ه ام�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة اخ �ط ��ارا م�ح��دق��ة
ت � �ه� ��دد ام� �ن� �ه ��ا ال � �ق� ��وم� ��ي وت� �ح ��دي ��ات
ج�س�ي�م��ة م�ح�ل�ي��ة واق �ل �ي �م �ي��ة ودول �ي��ة
تسعى ال��ى ال�ع�ب��ث ب�م�ق��درات الشعب
ال�ع��رب��ي وال�ت�ح�ك��م ف��ي م�ص�ي��ره يحتم
علينا كممثلني ل��ه ان ن�ب��ذل ق�ص��ارى
ج � �ه ��دن ��ا ف � ��ي ع � �م ��ل ع� ��رب� ��ي م �ش �ت��رك
ي��رق��ى ال� ��ى م �س �ت��وى ال� �ح ��دث .وج ��دد
ال �ج ��روان م�ط��ال�ب�ت��ه امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
واالم� � ��م امل �ت �ح��دة ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ي�ن
ال��دول �ي��ة ل�ح��ل ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
واق ��ام ��ة دول� ��ة ف�ل�س�ط�ين وع��اص�م�ت�ه��ا
ال � �ق� ��دس ال� �ش ��ري ��ف وردع س �ي��اس��ات
الكيان الصهيوني العنصرية تجاه
الفلسطينيني امل�ن��اف�ي��ة ل�ك��ل ال�ق��وان�ين
الدولية.
ك �م��ا ج ��دد دع� ��وة ب��رمل��ان��ات ال�ع��ال��م
ك ��اف ��ة ل �ل �ض �غ��ط م� ��ن اج � ��ل االع � �ت� ��راف
بالدولة الفلسطينية بما يحقق العدل
وي �خ��دم م�س��اع��ي ال �س�لام ف��ي املنطقة
وال� �ع ��ال ��م اج� �م ��ع م �ط��ال �ب��ا ب�م�ق��اط�ع��ة
امل�ن�ت�ج��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي االراض ��ي
املحتلة.
ك �م��ا أوض� ��ح ال� �ج ��روان ان ال��وض��ع
امل � � � � � ��زري ل�ل��اج � �ئ�ي��ن ال � � �س � ��وري �ي��ن ف��ي
بعض ال��دول امل�ج��اورة وامل��آس��ي التي
ي� �ت� �ع ��رض ��ون ل� �ه ��ا ف� ��ي ب� �ع ��ض ال � ��دول
االوروبية وما يواجهونه من تسكني
ف� ��ي ام� ��اك� ��ن ال ت �ص �ل��ح ل�ل�اس �ت �خ ��دام
ال� �ب� �ش ��ري ي ��دع ��ون ��ا ل �ل �ع �م��ل ال� �ف ��وري
والعاجل من اجل وقف هذه املسرحية
الهزلية وادراكا للمسؤولية االنسانية
والبرملانية واالخالقية.
وق � ��ال ال� � �ج � ��روان :اط �ل �ق �ن��ا م �ب ��ادرة
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي ل �ح �م ��اي ��ة ح �ق��وق
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين ب�ه��دف ال�ت�ع��اون
م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة واالقليمية
وال� ��دول � �ي� ��ة وال �ح �ق ��وق �ي ��ة واالغ ��اث� �ي ��ة
الي �ج��اد ح��ل ع��اج��ل وف � ��وري لحماية
ح �ق��وق ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن ف��ي ظل
تزايد االنتهاكات واملآسي االنسانية
التي يتعرضون لها.
واض � � � � ��اف ان ال� � �ب � ��رمل � ��ان ال� �ع ��رب ��ي

ع � � ��رض خ� �ل ��ال ك� �ل� �م� �ت ��ه ام � � � ��ام ال �ق �م��ة
الثالثة ل��رؤس��اء البرملانات للجمعية
البرملانية لالتحاد من اجل املتوسط
(طنجة مايو  )2016مبادرته لحماية
حقوق الالجئني السوريني.
وطالب في هذا االطار بفرض وقف
اط�ل�اق ن��ار ش��ام��ل وك��ام��ل ف��ي س��وري��ا
ح �ق �ن��ا ل� ��دم� ��اء اش� �ق ��ائ� �ن ��ا ال� �س ��وري�ي�ن
م� �ن ��اش ��دا امل �ج �ت �م ��ع ال � ��دول � ��ي ت�ح�م��ل
م�س��ؤول�ي��ات��ه االن �س��ان �ي��ة واالخ�لاق �ي��ة
ت � �ج ��اه االزم � � � ��ة ال � �س� ��وري� ��ة وال� �ت ��وق ��ف
ال � � �ف� � ��وري ع � ��ن ع �م �ل �ي ��ة ال � �ت � �ج ��اذب ��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �م��ل ال �ج ��اد م ��ن اج��ل
ان�ه��اء ه��ذه االزم��ة التي دخلت عامها
السادس.
كما طالب النظام االي��ران��ي بالكف
عن التدخل في شؤون الدول العربية
واح �ت��رام م�ب��دأ ح�س��ن ال �ج��وار ووق��ف
س �ي��اس��ات��ه ال �ه ��ادف ��ة ال� ��ى ن �ش��ر ب ��ذور
الطائفية البغيضة واث��ارت البلبالت
في مناطق مختلفة من الوطن العربي.
وجدد الجروان الدعوة اليران كذلك
إلنهاء االحتالل والتجاوب مع مطلب
دولة االمارات العربية املتحدة في حل
قضية الجزر االماراتية املحتلة (طنب
الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى)
ب��ال �ت �ف��اوض امل �ب��اش��ر او ال �ل �ج��وء ال��ى
محكمة العدل الدولية.
واك� ��د ال� �ج ��روان ف��ي ك�ل�م�ت��ه وق��وف
ال�ب��رمل��ان العربي م��ع الشعب العراقي
ف � ��ي ظ � ��ل ال � � �ظ� � ��روف ال� �ص� �ع� �ب ��ة ال �ت ��ي
ي��واج�ه�ه��ا م��ن ق�ب��ل م��ا يسمى تنظيم
ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة (داع ��ش) واملعاناة
من اثار الحصار املفروض على بعض
املناطق خاصة ما يعانيه املدنيني في
مدينة الفلوجة.
ودع ��ا امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي أي�ض��ا ال��ى
رف� ��ع ال �ح �ص��ار ع ��ن ت �س �ل �ي��ح ال�ج�ي��ش
ال �ل �ي �ب��ي ب �ح �ي��ث ي �ت �م �ك��ن م ��ن م�ق��ات�ل��ة
االره � � ��اب وف � ��رض ال �ق ��ان ��ون وح �م��اي��ة
ال �ش �ع��ب ال �ل �ي �ب��ي ال �ش �ق �ي��ق وت�ح�ق�ي��ق
االم��ن واالم ��ان م��ؤك��دا دع�م��ه للبرملان
ال�ل�ي�ب��ي امل�ن�ت�خ��ب امل�ع�ت��رف ب��ه دول �ي��ا.
واش � � ��اد ك ��ذل ��ك ب �م��ا ت �ق ��وم ب ��ه ت��ون��س
وال�ج��زائ��ر م��ن ج�ه��ود ك�ب�ي��رة ملكافحة
االره��اب والحفاظ على ام��ن وسالمة
املنطقة.
الحوار اليمني
من جهة أخ��رى أك��د عضو البرملان
ال �ع��رب��ي ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج أم ��س أه�م�ي��ة تبني
م �ن �ه��ج ال � �ح � ��وار ال �س �ي ��اس ��ي ف� ��ي ح��ل
ال� �خ�ل�اف ��ات وامل� �ش� �ك�ل�ات ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
م �ن��وه��ا ب��اس �ت �ض��اف��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
م �ش��اورات ال �ح��وار ال�ي�م�ن��ي  -اليمني
برعاية االمم املتحدة.
وق��ال الخرينج في تصريح لكونا

احمد الجروان

مبارك الخرينج

الجروان :على إيران
الكف عن التدخل
في شؤون الدول
العربية

الخرينج :نطالب
بالحوار السياسي
في حل الخالفات
بالمنطقة

الجبري :التدخالت
الخارجية تنتهك
سيادة الدول
العربية

ع �ل��ى ه ��ام ��ش اع � �م ��ال دور االن �ع �ق��اد
الرابع واألخير من الفصل التشريعي
ل �ل �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي إن ت �ق ��ري ��ر ل�ج�ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة
واألمن القومي التابعة للبرملان الذي
اط �ل ��ع ع �ل �ي��ه ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي اش ��اد
ب �ج �ه��ود س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح
الساعية إلنجاح الحوار اليمني.
واع� � � ��رب ع� ��ن ت �م �ن �ي��ات��ه ب��ال �ن �ج��اح
وال �ت��وف �ي��ق ل �ه ��ذا ال � �ح� ��وار مل ��ا ي�ح�ق��ق
ط � �م ��وح ��ات ش� �ع ��ب ال� �ي� �م ��ن ال �ش �ق �ي��ق
واالستقرار فيه.
واشار الى ان التقرير تطرق ايضا
مل ��وض ��وع ال �ح �ص ��ار األم ��ري� �ك ��ي ع�ل��ى
ال�س��ودان مضيفا :هناك كلمة واح��دة
ن �ح ��ن ض� ��د ه � ��ذا ال� �ح� �ص ��ار وس �ي �ق��ف
البرملان العربي مع الشقيق السودان
ضده.
وذك��ر الخرينج أن التقرير تطرق
الى تدخل اي��ران في الشؤون العربية
وك��ذل��ك م��ا قامت ب��ه م��ن ع��دم التوقيع
ع �ل��ى م �ي �ث��اق ال� �ح ��ج ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة
م ��ؤك ��دا أن م �ن��اس��ك ال� �ح ��ج ي �ج��ب ان
ت�ب�ت�ع��د ع��ن ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ج��ان��ب
السياسي .
واعرب عن أمله أن تلتزم الحكومة
االي � ��ران� � �ي � ��ة ب � ��ال � � �ق � ��رارات وامل� ��واث � �ي� ��ق
واالع � ��راف ال��دول �ي��ة واي �ض��ا بسياسة
حسن الجوار .
وأش � � ��ار ال �خ��ري �ن��ج ال� ��ى ان� ��ه ك��ان��ت
ه �ن��اك اي �ض��ا ادان� ��ة مل��ا ي �ح��دث لشعب
مدينة الفلوجة العراقية ق��ائ�لا إنهم
في معاناة االنسانية كما هو حاصل
اآلن ب �ش��أن امل �ع��ان��اة االن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي
يتعرض لها الشعب السوري.
وأض��اف أن الشعب السوري ايضا

ب�ي�ن ن��اري��ن إح��داه �م��ا ال��رئ �ي��س ب�ش��ار
االس � ��د واالخ � � ��رى م ��ا ي �س �م��ى ت�ن�ظ�ي��م
ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة داع� ��ش م��ؤك��دا أن
البرملان العربي يتلمس هذه املعاناة
التي يجب ان يكون لها حد مما يؤكد
اهمية ان يكون هناك جانب سياسي
ل�ح��ل ه ��ذه امل �ش��اك��ل وه ��و ام ��ر نتطلع
اليه.
وشدد الخرينج على اهمية الحوار
ال �س �ي ��اس ��ي ح �ت ��ى وان ك ��ان ��ت ه �ن��اك
خالفات باعتبار ان الخالف ال يفسد
للود قضية مؤكدا ان الحوار من شأنه
ان يبعد املنطقة عن الحرب ونتائجها
املدمرة.
ولفت الى ان البرملان العربي تناول
ايضا ما يحدث في ليبيا وكذلك في
العراق وفي سوريا معتبرا أن السؤال
املهم هو الى اين يذهب العالم العربي
وهو يعيش في حروب .
وأع��رب الخرينج ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
ط �م��وح��ات ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي ال يمكن
أن تتحقق اال ب��ال �ح��وار واالن �ج��ازات
وليس من خالل تدخالت دول اجنبية
ت�ح�ق��ق م�ص��ال�ح�ه��ا ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
طموحات شعوب املنطقة.

الخليجي بتصنيف حزب الله منظمة
اره��اب �ي��ة داع �ي��ا ال ��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
وال �ت �ك��ات��ف ووح� � ��دة ال �ص��ف ال �ع��رب��ي
ودع� ��م امل ��واق ��ف ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي تصب
في صالح االمن واالستقرار والرخاء
للبلدان العربية  .
وق��ال إن��ه م��ع انتهاء دور االنعقاد
ال� �ح ��ال ��ي ل �ل �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي وخ �ت ��ام
جلساته وأعمال لجانه تبقى الجروح
وامل��آس��ي العربية مفتوحة ل��ذل��ك فإن
ال �ح��اج��ة م��اس��ة ل�لاس �ت �م��رار ف ��ي ب��ذل
امل� � �ب � ��ادرات وال� �ح� �ل ��ول م �ط �ل��ب ح�ت�م��ي
وواجب ضروري.
وأض� � ��اف أن األح � � ��داث امل �ت �س��ارع��ة
ت� �ع� �ص ��ف ب� �ب� �ل ��دان� �ن ��ا وت � �ه� ��ز ث ��واب ��ت
استقرارنا وأم��ان�ه��ا فموجة اإلره��اب
امل � �ت � �ط� ��رف ال � �ت� ��ي ت� �ج� �ت ��اح ش �ع��وب �ن��ا
وأوط ��ان � �ن ��ا ط ��ال ��ت ب� �م ��داه ��ا األرواح
واألبرياء واستباحت بهمجيتها دور
العبادة واملساكن واألحياء فحصدت
ما حصدت دون اكتراث ألمن الوطن.
وأك� � � ��د ان اره � � � ��اب ال � �ي � ��وم وق� � ��وده
ال �ش �ب��اب ال �ي��اف��ع وم �ح��رك��ه ال�ت�ع�ص��ب
ال��دي �ن��ي ال� �ك ��اذب ف�ش�ب��اب�ن��ا غ ��رر بهم
ل �ت �م �ث �ي ��ل دي� � � ��ن ال ي � �م� ��ت إلس�ل�ام� �ن ��ا
الحنيف وال لشريعتنا السمحاء بأي
صلة كانت ولهذا البد أن ندرك أن ما
نواجهه ال�ي��وم ه��و اره��اب فكر وعقل
ق �ب��ل أن ي� �ك ��ون اره � � ��اب س �ل��اح وق �ت��ل
ودمار.
ودع� � ��ا ل �ت �ح �ص�ين ال� �ش� �ب ��اب ب�ن�ش��ر
م �ب��ادئ ال��وس�ط�ي��ة وال �ع��دال��ة وت�ع��زي��ز
السماحة واالعتدال التي يقوم عليها
اإلس� �ل ��ام ال �ح �ق �ي �ق��ي ول� �ي ��س اإلس �ل��ام
ال� � �ك � ��اذب ال � � ��ذي ت ��دع� �ي ��ه ال �ج �م ��اع ��ات
املتطرفة ويتستر بستاره ك��ل مجرم
ال دين له.

التدخالت الخارجية
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى دان ن��ائ��ب رئ�ي��س
البرملان العربي النائب محمد الجبري
التدخالت الخارجية واملؤامرات التي
تنتهك سيادة البلدان العربية معتبرا
أنها من أبرز أسباب زعزعة األمن في
كافة الدول العربية.
وأش� ��اد ال �ج �ب��ري خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه في
ال�ج�ل�س��ة ال�خ��ام�س��ة ل�ل�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
الذي عقد أعماله في القاهرة بقرارات
الجامعة العربية ومجلس التعاون

محمد الجبري

واستعرض ال �ج �ب��ري ف ��ي كلمته
االوض � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة واالم �ن �ي ��ة ف��ي
ع��دد م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي تشهد
صراعات مستمرة مثل ليبيا وسوريا
واليمن وفلسطني.
وط � ��ال � ��ب ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ب� �م ��زي ��د م��ن
االل �ت��زام ال�ج��اد بالهدنة وع��دم عرقلة
امل� �ف ��اوض ��ات ال �ت��ي ت�ح�ت�ض�ن�ه��ا دول ��ة
الكويت حاليا م��ن أج��ل التوصل إلى
ح��ل سياسي يجنب الشعب الشقيق
املزيد من املآسي والخسائر.
وب� ��ال � �ش� ��أن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أك� � ��د أن
ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة س�ت�ظ��ل ملفا
دائ � � �م� � ��ا ي� �ح� �م ��ل ف� � ��ي ك� � ��ل ال� � �ل� � �ق � ��اءات
واالجتماعات مشيرا ال��ى ان التعنت
االسرائيلي سبب رئيسي لكل حركات
التطرف والعنف في العالم.
وطالب املجتمع الدولي بأن يأخذ
ب� �ع�ي�ن االع � �ت � �ب ��ار ه �م �ج �ي��ة اس ��رائ� �ي ��ل
ووح�ش�ي�ت�ه��ا ال�ت��ي ي�ج��ب أن تحاسب
عليها دول�ي��ا إلرج��اع الحق إل��ى أهله
ب � �ع� ��ودة ال � ��دول � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إل ��ى
شعبها املناضل الشقيق.
وح��ول ال�ت�ط��ورات ف��ي س��وري��ا ق��ال:
أنها تحولت الى ساحة للثأر الدولي
وامل � �س� ��اوم� ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة الف� �ت ��ا إل��ى
ط�ل��ب س��اب��ق ل��ه زام��ن األح ��داث امل��ؤمل��ة
والدامية األخيرة لعقد جلسة طارئة
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع ��رب ��ي ول �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة تضامنا مع
الشعب السوري.
وشدد على ضرورة االلتزام بالحل
ال�س�ي��اس��ي ال�ت�ف��اوض��ي إلن �ه��اء األزم��ة
وإال ف��إن��ه الب��د أن ت�ط��رح ع�ل��ى ط��اول��ة
اج�ت�م��اع��ات�ن��ا خ �ي ��ارات أخ ��رى إلن�ه��اء
األزمة تشمل مطالبة املجتمع الدولي
ب��إن�ه��اء االق�ت�ت��ال وف ��رض ح�ظ��ر ج��وي
على املناطق السورية أو الدفع بالحل
ال �ع �س �ك��ري ك�ن�ت�ي�ج��ة ح�ت�م�ي��ة لتعنت
النظام السوري.
وطالب الجبري الجامعة العربية
ب��اع �ت �ب��اره��ا ح��اض �ن��ة ل�ج�م�ي��ع ال ��دول
العربية ومظلة شرعية لكل التحركات
ال� �ق ��وم� �ي ��ة أن ت �ت �س �ل��م زم � � ��ام األم� � ��ور
وتقود التحركات واملساعي وتنبني
امل� �ب ��ادرات م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�س��اه��م في
حل ازمة األزمة.
يذكر أن الجلسة الخامسة للبرملان
العربي عقدت أمس االثنني بمشاركة
وفد برملاني كويتي يتكون من نائب
رئيس مجلس األم��ة مبارك الخرينج
ونائب رئيس البرملان العربي النائب
م �ح �م��د ال �ج �ب ��ري وال� �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
الحويلة والنائب فيصل الكندري.
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بزيادة  816مليونا عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب األبواب بما يتناسب مع النظام الجديد

الميزانيات 6٫.3 :مليارات دينار ميزانية
الرواتب واألجور في 2017/2016
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي النائب ع��دن��ان
ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت
ب�ح�ض��ور أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ت� � �ق � ��دي � ��رات
م�ص��روف��ات ال�ب��اب األول (تعويضات
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن) وت � �ق� ��دي � ��رات م �ي ��زان �ي ��ات
ال �ج �ه��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2017وذل� � � ��ك ل� �ق� �ي ��اس م ��دى
تنسيقها م��ع دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ف��ي دراس� ��ة اح�ت �ي��اج��ات س ��وق العمل
وم��دى ارتباطها بمخرجات التعليم
وتبني ما يلي:
أوال :تقديرات
الباب األول للمصروفات
نظرا لتغيير وزارة املالية تبويب
امليزانية ال�ع��ام��ة ف��إن ت�ق��دي��رات الباب
األول ل�ل�م�ص��روف��ات وامل�س�م��ى سابقا
باب الرواتب واألجور واملسمى حاليا
بـ(تعويضات العاملني) سيبلغ نحو
 6.3مليارات دينار بزيادة  816مليون
دي� �ن ��ار ع ��ن ال �ت �ب��وي��ب ال �ق��دي��م بسبب
إعادة ترتيب مكونات أبواب امليزانية
بما يتناسب مع النظام الجديد ومن
ال � �ض� ��روري م��راج �ع��ة ج �م �ي��ع ق��وان�ي�ن
الجهات الحكومية إلجراء التعديالت
التشريعية ال�لازم��ة إلزال ��ة التعارض
القانوني واإلشكاليات التي قد تنتج
مع النظام الجديد للميزانية وخاصة
فيما يتعلق بمسميات األبواب.
ثانيا :االعتماد التكميلي
للباب األول
ك�م��ا ت��م إدراج االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة
ال�ل�ازم ��ة ل �ـ  16,000وظ �ي �ف �ي��ة ج��دي��دة
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين امل �ن �ت �ظ��ر ت �خ��رج �ه��م م��ن

ال �ج��ام �ع��ات وامل �ع ��اه ��د ال �ع �ل �ي��ا وذل ��ك
وفقا الحتياجات الجهات الحكومية
وق��درت تكلفتها بـ  150مليون دينار
والب ��د م��ن ق�ي��ام وزارة امل��ال�ي��ة ب��إع��ادة
النظر في ضوابط االعتماد التكميلي
م��ع ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د للميزانية ك��ي ال
يستخدم في غير الغرض املخصص
له.
ثالثا :عدم حضور
المختصين الجتماع اللجنة
وأوضحت اللجنة أنه رغم تضمن
دع��وت�ه��ا امل��رس�ل��ة ح�ض��ور املختصني
م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مل �ن��اق �ش��ة
م� ��دى ت�ن�س�ي�ق�ه��ا م ��ع دي � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب
م�خ��رج��ات�ه��ا م��ع ح��اج��ة ال��دول��ة إال أن
غ��ال �ب �ي��ة ال �ح��اض��ري��ن ل ��م ي �ك��ون��وا من
ذوي االخ� �ت� �ص ��اص ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ب��ل
م��ن ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة وه��و
م��ا ي�ع�ك��س غ �ي��اب ال��رؤي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات
التعليم بحاجة سوق العمل ووجود
ح �ل �ق��ة م �ف �ق��ودة ب�ي�ن االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
والتطبيق السيما أن هناك ق��رارا من
مجلس ال��وزراء أن��اط بديوان الخدمة
املدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب� �م ��ا ي �ح �ق ��ق اح � �ت � �ي ��اج ��ات ك � ��ل ج �ه��ة
والتي على ضوئها تستطيع اللجنة
التحقق م��ن م��دى س�لام��ة ال�ت�ق��دي��رات
املالية املرصودة للتوظيف والتعليم
خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة (وزارة ال�ت��رب�ي��ة – وزارة
التعليم ال�ع��ال��ي – ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت –
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب) تقارب الـ 3مليارات دينار

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

وع � � ��دم م� �ع ��رف ��ة ال � �ع � ��دد امل � �ت ��وق ��ع م��ن
ال�خ��ري�ج�ين س�ن��وي��ا للتوظيف حسب
إفادة ديوان الخدمة املدنية.
رابعا :عدم التنسيق الحكومي
في تقصي احتياجات سوق العمل
ورغ� ��م أن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ه � ��و امل� �خ� �ت ��ص ق ��ان ��ون ��ا ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
ب�ي�ن م �خ��رج��ات ال �ج �ه��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وال� � �ف � ��رص امل � �ت ��اح ��ة ف � ��ي ال �ق �ط ��اع ��ات
الحكومية إال أن الجهات التعليمية
ت �ق��وم ب �ه��ذا ال� ��دور أي �ض��ا ف��ي تقصي
اح�ت�ي��اج��ات س��وق ال�ع�م��ل ول�ك��ل منها
رؤي� �ت� �ه ��ا ال� �خ ��اص ��ة ح �ي��ث إن دي � ��وان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ط� ��ال� ��ب ال� �ج� �ه ��ات
التعليمية بوقف بعض التخصصات
لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود
ت�خ�م��ة إال أن وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
أدرج��ت ه��ذه التخصصات لالبتعاث
ف��ي خطتها ال�ح��ال�ي��ة وب�م�ب��ررات غير
مقبولة ويجب أن توجه االعتمادات
املالية املخصصة لالبتعاث الخارجي
واملقدرة بـ  260مليون دينار بطريقة
ُمثلى ووفق االحتياج لسوق العمل.

الحمدان :ما أسباب رسوب مرشحي
«اإلشرافية» بالتربية؟
ت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م��دان
ب� �س ��ؤال ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ج ��اء ف��ي م�ق��دم�ت��ه :ت �ج��ددت مشكلة
ال ��رس ��وب ال �ج �م��اع��ي ل�ل�م�ع�ل�م�ين في
م ��ادة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��د أن قامت
وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب ��إع ��ادة اخ �ت �ب��ارات
ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف � �ي ��ة ل �ه��م ل �ل �م��رة
الثانية وع�ل��ى ال��رغ��م من أن جميع
امل�م�ت�ح�ن�ين ح��اص �ل��ون ع�ل��ى ام�ت�ي��از
في تقويم الكفاءة ويشهد لهم بها
داخل مدارسهم.

وط� � ��ال� � ��ب ال� � �ح� � �م � ��دان ب � �ت� ��زوي� ��ده
ب��األس�ب��اب ال�ت��ي أدت إلى ال��رس��وب
امل�ت�ك��رر وال�غ��ري��ب ل�ه��ذه األع ��داد من
امل ��رش� �ح�ي�ن ل �ل ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة
ف��ي م ��ادة ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة؟ ومل� ��اذا ال
ت �ت��م م �ح��اس �ب��ة ال �ت��وج �ي��ه وال�ل�ج�ن��ة
ال��واض �ع��ة ل�لاخ�ت�ب��ار م��ن ق�ب��ل جهة
م�ح��اي��دة؟ وأي��ن دور التوجيه فيما
يسمونه خلال وضعفا في معلميهم
أدى لرسوبهم؟
حمود الحمدان

وش � � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى ض � ��رورة
تفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي
أن �ش �ئ��ت م ��ن أج �ل��ه وال �ت �ن �س �ي��ق ف�ي�م��ا
بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه
فعال على أرض الواقع والتعاون مع
دي� ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق
باحتياجات س��وق العمل الحكومي
وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل
في القطاع الخاص وات�خ��اذ خطوات
ج��ادة ملعالجة قضايا التخصصات
املشبعة وامل�ط�ل��وب��ة ف��ي س��وق العمل
الس �ي �م��ا أن ق ��وان�ي�ن إن �ش��ائ �ه��ا ت�ب�ين
إم�ك��ان�ي��ة إن �ش��اء أو إل �غ��اء أو دم ��ج أو
إيقاف الكليات الدراسية.
خامسا :وزارة التربية
ك �م��ا أن امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة في
وزارة التربية قد سجلت عليها عدة
م�ل�اح �ظ��ات رغ� ��م ت ��واف ��ر االع �ت �م ��ادات
امل ��ال� �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة إلص�ل�اح� �ه ��ا إال أن
ه � ��ذه االع � �ت � �م� ��ادات ت �س �ت �خ��دم ب�ش�ك��ل
غير سليم ومنها على سبيل املثال
ت �خ �ص �ي��ص م �ب �ل��غ  9م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار

لتنفيذ م�ش��اري��ع خطة التنمية فيما
يتعلق بالتطوير التربوي واملناهج
ال� ��دراس � �ي� ��ة إال أن  % 50م� ��ن امل �ب �ل��غ
امل� ��رص� ��ود ت ��ذه ��ب ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات م��ع
ضآلة املبالغ املخصصة للتدريب من
هذه املشاريع والتي ال تصل حتى إلى
نصف باملئة.
ك �م��ا أن  % 52م ��ن امل �ب �ل��غ امل�ع�ت�م��د
لبرنامج (ت�ط��وي��ر اإلدارات التربوية
وامل��درس�ي��ة وتحقيق التنمية املهنية
ل �ل �ق �ي��ادي�ي�ن وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن) م�خ�ص��ص
لإلعالن والدعاية!!!
وت�ش�ي��ر ت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية
إلى استمرار عدم تناسب الزيادة في
أعداد الهيئة التدريسية واإلدارية مع
ال��زي��ادة في أع��داد امل��دارس والفصول
وال �ط�ل�اب إض��اف��ة إل ��ى وج ��ود ت�ف��اوت
كبير بني نصاب الطالب من مستوى
خدمات الهيئة التدريسية واإلدارية.
سادسا :لجنة برلمانية مشتركة
وس �ت �ت ��دارس ال �ل �ج �ن��ة م ��ع ال�ل�ج��ان
املعنية بمجلس األم��ة تشكيل لجنة
ب��رمل��ان�ي��ة م�ش�ت��رك��ة (وخ��اص��ة اللجنة
التعليمية ول�ج�ن��ة امل� ��وارد البشرية)
لتبني قضية ربط مخرجات التعليم
ب� �ح ��اج ��ة س � ��وق ال� �ع� �م ��ل وإذا م� ��ا ت��م
بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلب
ل �ل �م �ج �ل��س ب�ت�ك �ل�ي �ف �ه��ا ل �ل �ق �ي��ام ب �ه��ذه
الدراسة خالل فترة العطلة البرملانية
أو دور االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل الس �ي �م��ا أن
ال�ق�ض�ي��ة التعليمية ك��ان��ت م��ن ضمن
أول��وي��ات املواطنني ال��ذي ش��ارك��وا في
اس�ت�ط�لاع ال ��رأي ال��ذي أج ��راه مجلس
األمة في سنة .2013

إدراج االعتمادات
المالية الالزمة لـ 16
ألف وظيفة جديدة
نطالب المالية
بإعادة النظر في
ضوابط االعتماد
التكميلي مع
النظام الجديد
للميزانية
نتدارس لتشكيل
لجنة برلمانية
مشتركة لتبني
قضية ربط مخرجات
التعليم بحاجة
سوق العمل

أبل يسأل العيسى عن موجهي
التربية الفنية
وج��ه النائب د .خليل اب��ل س��ؤاال
ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى ط��ال��ب فيه
بتزويده بكشف بأسماء وجنسيات
م��درس�ين ال�ت��رب�ي��ة الفنية تخصص
كهرباء وتخصص ديكور بمدارس
ال �ب �ن�ي�ن ب � � � ��وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ع �ل ��ى أن
ي �ت �ض �م ��ن أس� � �م � ��اء ت� ��واج � �ي� ��ه م � ��ادة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال �ف �ن �ي��ة وت �خ �ص �ص��ات �ه��م
العلمية وسنوات الخبرة العملية.
واس�ت�ف�س��ر اب��ل ع��ن أس �ب��اب دم��ج
ت��واج �ي��ه ال �ت��رب �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة ب �م��دارس

ال �ب �ن�ين ب� � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة تخصص
ك� �ه ��رب ��اء وت �خ �ص ��ص دي � �ك� ��ور ع�ل��ى
ال ��رغ ��م م ��ن اخ �ت�ل�اف ت�خ�ص�ص��ات�ه��م
العلمية؟ وهل يجوز ملوجه التربية
ال �ف �ن �ي��ة ت �خ �ص��ص دي� �ك ��ور م �ث�ل�ا أن
ي��وج��ه معلمني ت�خ�ص��ص ك�ه��رب��اء؟
وهل اللوائح والنظم بوزارة التربية
تسمح بذلك؟ إذا كانت اإلجابة نعم
فيرجى تزويدي بما يدعم ذلك وأما
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي فيرجى
ال �ت��وض �ي��ح وال �ت �س �ب �ي��ب ب��امل�خ��ال�ف��ة
للوائح والنظم.

د .خليل ابل
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اعتبر أنه لو كان لدينا تعليم متميز لما درس  70ألف كويتي في المدارس الخاصة

عاشور :الحكومة فشلت في تحقيق
المساواة بين الرجل والمرأة
أك��د ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور في
اللقاء النسائي ال��ذي نظمه مساء
ام� ��س االول ان� ��ه ال ت ��وج ��د ح �ل��ول
بالنسبة للمشاكل التي تعيشها
ال �ب�لاد س ��واء بالنسبة ل�ل��رج��ل او
املرأة او مشكلة البدون او الرياضة
مضيفا ان الحكومة فشلت فشال
ذري�ع��ا ف��ي تحقيق امل �س��اواة وقت
ك ��ان س�ع��ر ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط مرتفعا
وك� ��ان ه �ن��اك ف��ائ��ض ف��ي م�ي��زان�ي��ة
ال ��دول ��ة ل �ع��دة س� �ن ��وات ألك �ث��ر من
 14م �ل �ي��ارا ف�ل�م��دة  7س �ن��وات ك��ان
ه �ن��اك ف��ائ��ض ك�ب�ي��ر ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
م �ت �س��ائ�لا م � ��اذا ف �ع �ل��ت ال �ح �ك��وم��ة
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ف ��ائ ��ض؟ م �ج �ي �ب��ا ان �ه��ا
خ �ط��ت ب �ع��ض ال �خ �ط��وات اال ان�ه��ا
ال ترتقي ملستوى الطموح فبدأت
ببناء بعض املستشفيات والطرق
والخدمات والجامعة لكن لم تنته
م �ن �ه��ا ب �ع��د ف �ب��اع �ت �ق��ادي ل ��و ك��ان
لدينا حكومة جادة وصاحبة قرار

ومهتمة بهذه القضايا املرسومة
خالل الخطة الخمسية كان يجب
االن � �ت � �ه� ��اء م �ن �ه��ا خ� �ل��ال ال �خ �م��س
سنوات االولى ثم التفرغ لقضايا
اجتماعية وثقافية وغيرها.
واوض � � � � � ��ح ان� � � ��ه ب � ��رغ � ��م وج� � ��ود
مشاريع شارفت على االنتهاء لكن
على ح�س��اب ح�ق��وق امل��واط��ن فمن
املفترض ان تكون اولى االولويات
حقوق املواطن ومستوى معيشته
ق��ائ�لا :ل��و لدينا تعليم متميز ملا
درس  70ال��ف كويتي في امل��دارس
الخاصة ولو لدينا صحة متميزة
مل � ��ا ت �ع ��ال �ج �ن ��ا ف � ��ي م �س �ت �ش �ف �ي��ات
خ � ��اص � ��ة او ط� ��ال � �ب � �ن� ��ا ب ��ال � �ع �ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج م �م��ا ي ��وف ��ر م �ص��اري��ف
كثيرة على امل��واط��ن ال��ذي يعيش
نوعا من املعاناة والسخط بسبب
ذل��ك خاصة اننا ف��ي دول��ة تعيش
وفرة مالية.
واك� ��د ان ��ه اذا ك��ان��ت ه �ن��اك نية

صالح عاشور

الع � �ط� ��اء امل� � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا ال �ت��ام��ة
فيجب العمل باستمرار من خالل
مؤسسات املجتمع املدني واالعالم

مطيع يقترح إنشاء مركز خدمة
مواطن بمدينة صباح األحمد
اق� �ت ��رح ال �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د م�ط�ي��ع
إن� � �ش � ��اء م� ��رك� ��ز خ� ��دم� ��ة امل� ��واط� ��ن
بمدينة صباح األحمد وق��ال في
اقتراح برغبة قدمه بهذا الصدد:
إن ظ��اه��رة ت��وف �ي��ر م��راك��ز خ��دم��ة
امل� ��واط� ��ن ف ��ي امل �ن��اط��ق امل�خ�ت�ل�ف��ة
تعتبر دليال واضحا على الرغبة
ف��ي راح� ��ة امل ��واط ��ن ورف� ��ع ال�ع�ن��ت
عنهم سعيا أك�ي��دا نحو تحقيق
ن��وع م��ن اإلن �ج��از وال�ت�ط��وي��ر في
أداء ال� �خ ��دم ��ة وال �ت �ي �س �ي��ر ع�ل��ى
امل��واط�ن�ين وت��وف�ي��ر ع�ن��اء ومشقة
االنتقال ألماكن بعيدة،
ك�م��ا ي�ع�ت�ب��ر إس �ه��ام��ا واض�ح��ا
في حل العديد من األزمات وعلى
رأس �ه��ا ت �ك��دس امل � ��رور .ومل ��ا ك��ان
مركز خدمة املواطن يسهم بدور
ك �ب �ي��ر ف ��ي ت�ق�ل�ي��ل ع� ��دد ال�ع�ق�ب��ات
اإلداري� � � ��ة ال �ت��ي ي �ح �ت��اج امل��واط��ن
امل� ��رور ع�ب��ره��ا إن �ج��از م�ع��ام�لات��ه
واخ � �ت � �ص � ��ارا ل� �ل ��وق ��ت وت ��وف� �ي ��را
للجهد والحد من تكلفة انتقاله
عبر ال�ج�ه��ات اإلداري� ��ة املختلفة،
وت �خ �ف �ي �ض ��ا ل� �ل� �ك ��م ال � �ه� ��ائ� ��ل م��ن
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ال �ت �ع �ق �ي��دات اإلداري� � � ��ة ال �ت��ي يمر
بها امل��واط��ن ح��ال تنفيذ وإنجاز
معامالته.
ومل� � � ��ا ك � ��ان � ��ت م� ��دي � �ن� ��ة ص� �ب ��اح
األح�م��د السكنية الجديدة تبعد
مسافة كبيرة ع��ن امل�ن��اط��ق التي
تتجمع فيها ال��وزارات والجهات
والهيئات واإلدارات فإن املواطن
س �ي �ل �ق��ى ع � �ن� ��اء ش � ��دي � ��دا ب �س �ب��ب
انتقاله وس�ي��ره مسافات طويلة

إلن� � �ج � ��از أو ت� �س� �ل� �ي ��م أو ت �س �ل��م
إح� � � ��دى م� �ع ��ام�ل�ات ��ه ال � �ت� ��ي ق � ��د ال
يستغرق إنجازها س��وى دقائق
م �ع��دودة ،إذا ت��وف��ر ب��ال�ق��رب منه
فروع للجهات التي يكثر التردد
عليها ويحتاجها املواطن دائما
ك ��ال� �ج ��وازات وال� �ه� �ج ��رة وامل � ��رور
وال �ب �ط��اق��ة امل��دن �ي��ة وغ �ي��ره��ا من
ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ال يستغني عنها
امل ��واط ��ن األم � ��ر ال � ��ذي ي�س�ت��وج��ب
ال �س �ع ��ي ال �ح �ث �ي��ث ن �ح ��و ت��وف �ي��ر
مركز لخدمة امل��واط��ن ف��ي مدينة
صباح األحمد السكنية في أسرع
وقت لذا اقترح اإلسراع في إنشاء
وإن �ج��از واف�ت�ت��اح م��رك��ز متكامل
لخدمة مواطن في مدينة صباح
األحمد.

وال �ض �غ ��ط االج �ت �م��اع��ي وال ��وع ��ي
وال �ب ��دء ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ف�ع�ل��ى امل�ن��اه��ج
ان تغير ال�ن�ظ��رة ت�ج��اه امل ��رأة ب��أن

تصبح نظرة مساواة في الحقوق
وامل � �س� ��اواة م ��ع ال ��رج ��ل ف �ض�لا عن
ض � ��رورة ت�ط�ب�ي��ق م� ��واد ال��دس �ت��ور
حرفيا التي كفلت املساواة.
وذك ��ر ع��دة ان �ج��ازات ل�ل�م��رأة تم
االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ك��إع �ط��اء امل �ك��اف��أة
امل� ��ال � �ي� ��ة ال� �ش� �ه ��ري ��ة ل � �ل � �م� ��رأة غ �ي��ر
ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة م� � ��ن دون ت� �ح ��دي ��ده ��ا
بشهادتها الدراسية والتعديالت
على اعطاء املراة الحاضنة املطلقة
او األرم� � �ل � ��ة ال � �ق� ��رض االس� �ك ��ان ��ي
وخ �ف��ض م �س��اح��ة امل �ن��زل م��ن 200
م �ت��ر م ��رب ��ع ال � ��ى  100م �ت��ر م��رب��ع
فضال عن تسجيل منزل االسكان
باسم ال��زوج وال��زوج��ة عند م��رور
خ�م��س س �ن��وات م��ن ال� ��زواج ش��رط
وج ��ود اط �ف��ال ل�ض�م��ان ح��ق امل ��رأة
في حال االنفصال.
واكد عاشور ان هذا اللقاء جاء
ضمن سلسلة ل�ق��اءات سابقة مع
النساء ف��ي ال�ب�لاد اال ان اللقاءات

السابقة كانت لقاءات مع مجاميع
خ� ��اص� ��ة ك ��ال � �ل � �ق ��اء ب ��امل� �ح ��ام� �ي ��ات
واملدرسات والناشطات في مجال
امل ��رأة وال�ط�ف��ول واالس ��رة وغيرها
مؤكدا ان هناك قوانني واقتراحات
نتجت من هذه اللقاءات.
ولفت عاشور ال��ى ان كثيرا من
ق�ض��اي��ا امل��واط �ن�ين وامل��واط �ن��ات ال
يمكن ملسها اال من خالل اللقاءات
امل �ب��اش��رة الف �ت��ا ال ��ى ان م�ط��ال�ب��ات
وهموم املواطنني تترجم بصورة
اقتراح برغبة او سؤال برملاني او
قوانني لحلها.

القضيبي يطالب بإنشاء مدينة
ترفيهية جنوب البالد
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب اح�م��د القضيبي
ب��إن �ش��اء م��دي �ن��ة ت��رف�ي�ه�ي��ة ج��دي��دة
في جنوب البالد وق��ال في اقتراح
برغبة قدمه بهذا الصدد:في الثالث
م��ن اب��ري��ل م��ن ع��ام  1976تأسست
ش� ��رك� ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة
وال� �ت ��ي م ��ن أه � ��م أه ��داف� �ه ��ا ت �ق��دي��م
الخدمات الترفيهية والترويحية
لكل مواطن ومقيم على أرض دولة
ال� �ك ��وي ��ت وب ��ال ��رغ ��م م ��ن م�س��اه�م��ة
الشركة بشكل ملموس في عمليات
تطوير وتنمية السياحة في دولة
الكويت إال أن املدينة القائمة ومنذ
سنوات عديدة لم تعد ق��ادرة على
تلبية ح��اج��ات ال�ن��اس ف��ي الترفيه
وال � �ت ��روي ��ح ع �ن �ه��م وذل� � ��ك ف ��ي ظ��ل
تزايد عدد سكان الكويت.
ومل � � ��ا ك � ��ان � ��ت امل � � � � ��ادة ال � �ع ��اش ��رة
م ��ن ال��دس �ت��ور ت�ق�ض��ي ب ��أن ت��رع��ى
ال � � ��دول � � ��ة ال � � �ن� � ��شء وت � �ح � �م � �ي ��ه م��ن
االس� �ت� �غ�ل�ال وت �ق �ي ��ه م� ��ن اإله� �م ��ال
األدب � � ��ي وال �ج �س �م��ان��ي وال ��روح ��ي
فإن وجود مدينة ترفيهية واحدة
تخدم جميع الناس في البالد وأن

احمد القضيبي

خدمات الترفية قد أوكلت فقط إلى
شركة واح��دة – شركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة  -ل ��ن ي � ��ؤدي ذل� ��ك إل��ى
ت� �ح� �ق� �ي ��ق امل� � �ق� � �ص � ��ود م� � ��ن ال� �ن ��ص
ال��دس �ت��وري ف��ي وق��اي��ة ال �ن��شء من
اإلهمال الروحي.
وح �ي��ث إن امل� ��ادة ال�ع�ش��ري��ن من
ال��دس �ت��ور ت�ق�ض��ي ب ��أن االق �ت �ص��اد
الوطني قوامه التعاون العادل بني
ال�ن�ش��اط ال �ع��ام وال �ن �ش��اط ال�خ��اص

ف� � ��إن ذل� � ��ك ت ��وج� �ي� �ه ��ا م � ��ن امل� �ش ��رع
ال � ��دس� � �ت � ��وري ن� �ح ��و ف� �ت ��ح امل� �ج ��ال
ل �ل �ق �ط��اع ال �خ ��اص ل�ل�م�س��اه�م��ة في
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت �ق��دم إل ��ى ال�ن��اس
في دول��ة الكويت ومنها الخدمات
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وال� �ت ��روي� �ح� �ي ��ة ال �ت��ي
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشء.
ل ��ذا اق �ت��رح أن ت �ط��رح ال�ح�ك��وم��ة
ل �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وذل ��ك
ب� �ن� �ظ ��ام ال� �ـ� �ـ  BOTإن � �ش� ��اء م��دي �ن��ة
ترفيهية جديدة في جنوب البالد
م ��ع ح ��ق ال �ش��رك��ة ال �ف ��ائ ��زة ب � ��إدارة
هذه املدينة الجديدة لسد حاجات
ال �ن��اس م��ن ال �خ��دم��ات ال�ت��روي�ح�ي��ة
والترفيهية في املناطق الجنوبية
من دولة الكويت أو أن تقوم الدولة
بإنشاء هذه املدينة من دون تأخير
وم��ن ثم تطرحها للقطاع الخاص
ل �ت �م �ل �ك �ه��ا وإدارت� � �ه � ��ا ع �ل��ى ح�س��ب
قانون الـ (.)B.O.T
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طالبهم باالعتذار للشعب بعد أن كانوا سببا في كثير من األزمات السياسية

الزلزلة للمعارضة :كيف تشاركون باالنتخابات
وأنتم أشد المعارضين للصوت الواحد؟

ان �ت �ق��د ال �ن��ائ��ب د .ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
م��ا اع�ل�ن��ه ب�ع��ض م��ن م��ا ي�ط�ل��ق عليهم
ال� �ن ��واب امل �ب �ط �ل��ون او ن � ��واب االغ�ل�ب�ي��ة
حسب تسميتهم أنفسهم بشأن عزمهم
الترشح النتخابات مجلس ام��ة 2017
بعد مقاطعتها أكثر من مرة حتى بعد
ح �ك��م ال��دس �ت��وري��ة ح��ول �ه��ا م�س�ت�غ��رب��ا
ق ��راره ��م ه� ��ذا ك��ون �ه��م ك ��ان ��وا م ��ن اش��د
املعارضني واملحاربني لقانون الصوت
الواحد وسبق أن اكدوا عدم مشاركتهم
ف��ي اي ان �ت �خ��اب��ات ف��ي ح ��ال اس �ت �م��رار
العمل بهذا القانون متهمني املشاركني
فيها حينها بشتى التهم.
واض� � ��اف ال ��زل ��زل ��ة ف ��ي ك �ل �م��ة ل ��ه ف��ي
دي��وان��ه مساء االح��د انهم وبالرغم من
امتالكهم م��ؤس�س��ات اع�لام�ي��ة اال انهم
يعتمدون في بياناتهم وتصريحاتهم
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �س ��وش �ي ��ال م �ي��دي��ا الن
ال �ن��اس اص�ب�ح��ت ال ت�ن�ظ��ر ال�ي�ه��م على
ان � �ه ��م ك �ت �ل��ة او ق� � ��وة ك� �م ��ا ك� ��ان� ��وا ف��ي
السابق منتقدا اتخاذهم هذه الخطوة
بعد تشكيكهم ف��ي ك��ل م��ن سبقهم في
ات�خ��اذه��ا وات�ه��ام�ه��م امل��رش�ح�ين بأنهم
ال ي��ري��دون الخير للكويت وان�ه��م ضد
الكويت.
وتساءل الزلزلة :طاملا كل من شارك
ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ال �ص��وت ض��د ال�ك��وي��ت
فهل انتم االن وبعد اعالنكم املشاركة
ض ��د ال �ك��وي��ت؟ م �س �ت��ذك��را ات�ه��ام��ات�ه��م
قانون الصوت الواحد بأنه أتى لتدمير
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وج ��اء لكي

يجعلها ال قيمة لها في البالد متسائال
فهل مشاركتكم االن ال قيمة لها؟
وأض� � � � ��اف ف� �ب� �ع ��د ان ك � ��ان � ��وا س �ب��ب
امل �س �ي��رات وت�خ��ري��ب ال�ح��ال��ة السياسة
ف��ي ال�ك��وي��ت واق �ت �ح��ام امل�ج�ل��س وال��ذي
وص� �ف ��ه ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ذل � ��ك ال �ي ��وم
باألربعاء االسود جاءوا يشاركون في
االنتخابات.
وط� � ��ال� � ��ب ال� � ��زل � ��زل� � ��ة امل � �ع � �ل � �ن �ي�ن ع��ن
ترشحهم بعد املقاطعة باالعتذار الى
الشعب الكويتي قبل املشاركة خاصة
بعد ت��ورط�ه��م ف��ي ال�ع��دي��د م��ن األزم��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ت�لاح�ق��ة وم ��ا خلفته من
آث ��ار ع�ل��ى ال �ب�لاد مطالبا اي��اه��م ايضا
ب ��االع� �ت ��ذار ال � ��ى م �ج��ال��س االم � ��ة ال �ت��ي
ج � ��اءت ب��ان �ت �خ��اب��ات ال �ص ��وت ال��واح��د
معربا ع��ن استغرابه ب��ان م��ن ضمنهم
م� ��ن ان �ت �ق ��د ح �ت ��ى ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال �ت��ي
اص��درت �ه��ا ت �ل��ك امل �ج��ال��س م �ش �ي��را ال��ى
ان�ه��م وح�ت��ى ان�ت�ق��ادات�ه��م وتغريداتهم
ملجلس ال �ص��وت ال��واح��د ح��ذف��وه��ا من
على حساباتهم ف��ي تويتر خ��وف��ا من
ان يتم اخذها كمستمسك عليه من قبل
الناس.
ف��ي ال��وق��ت نفسه اع ��رب ال��زل��زل��ة عن
اح�ت��رام��ه ال�ث��اب�ت�ين ع�ل��ى م�ب��ادئ�ه��م ول��م
ي �ت �غ �ي��روا ح �س��ب م �ص��ال �ح �ه��م ب��ال��رغ��م
م��ن اختالفه وه��ؤالء سياسيا وفكريا
م��ؤك��دا ح��ق ك��ل م��ن م��واط��ن ف��ي ان يرى
م �ص��ال��ح ب�ل��اده ح �س��ب اف� �ك ��اره ول�ي��س
م �ث��ل أؤل �ئ��ك ال��ذي��ن ال ي �س �ع��ون اال ال��ى

الزلزلة متحدثا في ديوانه أمس

مصالحهم اما مصالح الوطن عندهم
فهي مجرد شعارات.
وان �ت �ق��ل ال ��زل ��زل ��ة ال� ��ى ال �ح��دي��ث عن
ال� �ق ��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة ب��ال �ق �ض��اء م�ب�ي�ن��ا
ان ه �ن��اك ث�لاث��ة ق��وان�ي�ن ل�ل�ع��رض على
م �ج �ل��س االم � ��ة ل �ت �ن��اق��ش ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
ال�ق��ادم��ة اال ان الحكومة طلبت الوقت
ال �ك��اف��ي ق �ب��ل ت�ق��دي�م�ه��ا ل�ل�م�ن��اق�ش��ة في
املجلس ومنها ق��ان��ون مجلس ال��دول��ة
ال�خ��اص بالشكاوى املرتبطة ب��األم��ور
االداري � � ��ة وق ��ان ��ون م�خ��اص�م��ة ال�ق�ض��اء
وال ��ذي ي�س�م��ح بالتظلم ع�ل��ى االح�ك��ام
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ب �ع��ض
التعديالت على عدد من القوانني والتي
ل��م تقدمها الحكومة متمنيا ان تقدم
بسرعة ليقرها مجلس االمة النها تعد
اضافة الى القوانني التي تدفع باتجاه
ال�ع��دال��ة ف��ي املجتمع الكويت وخاصة

ق ��ان ��ون م�خ��اص�م��ة ال �ق �ض��اء وال � ��ذي ان
ت��م ف�س�ي�ع��د إن� �ج ��ازا ج��دي��دا للمجلس
يضاف الى ما تم إقراره سابقا من حق
االفراء باللجوء للمحكمة الدستورية.
الى ذلك تطرق الزلزلة للحديث عن
ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وال�ب�ل��دي��ة
مبينا ان ق��ان��ون البلدية ج��اء ملواجهة
م� �خ ��ال� �ف ��ات ال � �ب � �ن� ��اء وخ � ��اص � ��ة ال ��ذي ��ن
يقومون ببناء ادوار اكثر من املسموح
ب �ه��ا ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ي �ن��ة ال �خ��اص��ة
باملواطنني وتسكني العزاب ما يسبب
ازع��اج��ا للسكان وال�ج�ي��ران ب��االض��اف��ة
ال � ��ى م �خ��ال �ف��ة ش� � ��روط ال �ب �ن ��اء وط��اق��ة
اح �ت �م��ال ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �خ��دم��ات
لعدد االدوار املبنية الزائدة والخدمات
املقدمة لكل وحدة سكنية حسب العدد
املحدد من سكانها.
واستنكر الزلزلة قيام بعض موظفي

 استفسر عن عدد المخالفات التي تم رصدها

الدويسان :ما اإلجراءات التي اتخذت بحق
المخالفين لضوابط تنفيذ المنشآت؟
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
سؤاال برملانيا الى وزير املواصالت
وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى
ال� �ك� �ن ��دري ب� �ش ��أن ض� ��واب� ��ط ت�ن�ف�ي��ذ
املنشآت املختلفة في جميع مناطق
ال �ك��وي��ت ب �م��ا ي�ض�م��ن اإلط � ��ار ال �ع��ام
ألنظمة السالمة والبيئة.
واس �ت �ف �س��ر ال ��دوي� �س ��ان ع ��ن ع��دد
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت��م رص��ده��ا خ�لال
االش � �ه� ��ر ال� �ث�ل�اث ��ة االخ� � �ي � ��رة وأك� �ث ��ر
املناطق التي رصدت بها اكبر عدد
م��ن امل �خ��ال �ف��ات؟ واإلج� � � ��راءات ال�ت��ي
اتخذتها البلدية بحق املخالفني.
وفيما يلي نص السؤال:

اصدر وزير البلدية ق��رارا وزاريا
رق��م  206لسنة  2009ب�ش��أن تنظيم
أع� �م ��ال ال �ب �ن��اء وال � �ج� ��داول امل�ل�ح�ق��ة
ب��ه يتضمن اش�ت��راط��ات وتعليمات
وضوابط لتنفيذ املنشآت املختلفة
ف��ي ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق ال �ك��وي��ت ،وذل��ك
ضمن اإلطار العام ألنظمة السالمة
والبيئة.
ح �ي ��ث ج � ��اء ال � �ق� ��رار م� ��ن م�ن�ط�ل��ق
ش �م��ول �ي��ة دور ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي خ��دم��ة
املجتمع الكويتي وتأكيدا لدورها
ف� ��ي امل� �س ��اه� �م ��ة ال� �ف� �ع ��ال ��ة م� ��ن أج ��ل
ت �س �خ �ي��ر ك ��ل اإلم� �ك ��ان ��ات ل�ل�ارت �ق��اء
بمستوى الخدمات املقدمة للمواطن

ف �ق��د ت ��م ت �ح��دي��د ووض � ��ع أول ��وي ��ات
ل�ل�ع�م��ل ب�ه��ا م��وض��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذ وك��ان
أك�ث��ره��ا ت�م�ي��زا م��ا ي��رت�ب��ط ب��امل��واط��ن
ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ل ��ذا ي��رج��ى اف��ادت �ن��ا
باآلتي:
م ��ا االول � ��وي � ��ات ال� �ت ��ي وض�ع�ت�ه��ا
ال� ��وزارة؟ وكم عدد امل�خ��ال�ف��ات التي
ت��م رص��ده��ا خ�ل�ال االش �ه��ر ال�ث�لاث��ة
االخ� �ي ��رة؟ وما أكثر امل �ن��اط��ق ال�ت��ي
رصدت بها اكبر عدد من املخالفات؟
وم� � ��ا االج � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
البلدية بحق املخالفني؟
فيصل الدويسان

ال �ب �ل ��دي ��ة ب �ت �م��ري��ر ب �ع ��ض امل �ع ��ام�ل�ات
امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون م��ا يشجع الجميع
ع�ل��ى االق �ب��ال ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ة ت��راخ�ي��ص
البناء وتعدي العدد املحدد من األدوار
الفتا ال��ى حصوله على معلومات بان
كل معاملة مخالفة يتم تمريرها ولها
ق�ي�م�ت�ه��ا رش� ��وة ع �ن��د امل��وظ��ف ال�ف��اس��د
ال��ذي يسمح بتمريرها مؤكدا متابعة
الوزير ملثل هذه االم��ور وج��ار رصدها
وتقديم املتورطني فيها الى املحاسبة
م�ن�ت�ق��دا ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه امل�ت�ح��اي�ل�ين
على القانون والذي يقومون باملخالفة
بعد وص��ول كل الخدمات لهم وم��ن ثم
يعملون على زيادة عدد االدوار مشيرا
الى ان ذلك أوجب وجود قانون لتجريم
املخالف ومن سمح له باملخالفة حتى
بعد إيصال التيار الكهربائي.
واش� � � � ��اد ال� ��زل� ��زل� ��ة ب� �ج� �ه ��ود وزارة
الكهرباء بتعاونها والبلدية في قطع
ال �ت �ي��ار ع��ن امل �خ��ال �ف�ين وإج �ب��اره��م عن
ال � �ع� ��دول ع ��ن امل �خ��ال �ف��ة وال � �ع � ��ودة ال��ى
النظام واح �ت��رام ال�ق��ان��ون م�ش��ددا على
وج��وب مخالفة كل من يتعدى النظام
حتى ال تصبح املناطق مكتظة بأعداد
اكبر من السكان املخطط لوجودهم في
كل منطقة.
وأخ �ي��را ت�ح��دث ال�ن��ائ��ب ال��زل��زل��ة عن
ق��ان��ون املناقصات م�ش��ددا على اهمية
ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون وال� ��ذي م�ض��ى اق ��راره
ن�ح��و  45س�ن��ة م�ن�ت�ق��دا م��ا ي�ن��ص عليه
ال�ق��ان��ون ح��ول ش��رط ترسية املشاريع

على املتقدم بأرخص االسعار متسائال
م��ن يضمن ان ت�ك��ون ارخ ��ص االس�ع��ار
ه��ي االف �ض��ل ب�ين امل�ت�ق��دم�ين للحصول
على املناقصة؟ الفتا الى ان املقاول الذي
يقبل باملناقصة بأرخص االس�ع��ار لن
يستخدم إال امل��واد االرخ��ص م��ن حيث
االس�ع��ار وال�ت��ي يشوبها ع��دم ال�ج��ودة
في الوقت ال��ذي أك��د فيه اهمية تفعيل
دور ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي ف��ي عملية تقييم
وت�ح��دي��د االس �ع��ار م�م��ا يسمح بإقامة
م �ش��اري��ع م�ش�ي��دة ب �ط��رق اف �ض��ل فعلى
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ت�ل��ك ال �ت��ي اش�ت�ك��ى منها
امل��واط �ن��ون ال��ذي��ن ت�س�ل�م��وا وح��دات �ه��م
ال�س�ك�ن�ي��ة م��ؤخ��را م��ن س ��وء ح��ال��ة تلك
الوحدات في بنائها وتشطيبها بمواد
بناء رخيصة وتالفة.
وق��ال ال��زل��زل��ة ان ق��ان��ون املناقصات
ال �ج��دي��د وض ��ع اع �ت �ب ��ارات ه��ام��ة على
رأس� �ه ��ا ال �ج��ان��ب ال �ف �ن��ي وال� � ��ذي ج�ع��ل
نصيبه نسبة  % 70من تقييم العطاء
امل�ق��دم بينما سيمنح النسبة املتبقية
ال�ـ % 30للجانب املالي ما يلزم املقاول
ب �ت �ق��دي��م اف �ض ��ل م ��ا ل ��دي ��ه م ��ن م � ��واد و
خدمات لتنفيذ املشاريع الفتا ال��ى ان
هذا القانون سيناقش االسبوع املقبل
لينظر في اول جلسة له متوقعا اقراره
بعد تقديم بعض التعديالت ليصبح
ق � ��ان � ��ون ي �ح �م ��ل ص� �ف ��ة االس� �ت� �م ��راري ��ة
خاصة وانه نظر من قبل البنك الدولي
وابدى مالحظته بشأنه باالضافة الى
الصلة.
الجهات الحكومية ذات ِّ

عسكر يطالب بإلحاق أبناء حاملي
إحصاء  65بمدارس الحكومة
طالب ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د .بدر العيسى بقبول أبناء البدون
م��ن ح�م�ل��ة اح �ص��اء  ٦٥ف��ي امل ��دارس
ال�ح�ك��وم�ي��ة أس� ��وة ب��أق��ران �ه��م أب �ن��اء
البدون العسكريني الذين تم قبولهم
العام املاضي ووعد الوزير العيسى
ي�ق�ب��ول أب �ن��اء ح�م�ل��ة اح �ص��اء 1965
ف��ي ال �ع��ام ال �ت��ال��ي .وق ��ال ع�س�ك��ر في
تصريح صحافي :إننا على ثقة في
ان ال��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى س�ي�ف��ي ب��وع��ده
وي �ص ��در ق � ��رارا ان �س��ان �ي��ا مستحقا
ب�ق�ب��ول أب �ن��اء ال �ب��دون م��ن حملة 65
في املدارس الحكومية مشيرا الى ان
عددهم قليل واملدارس لن تجد أدنى
مشكلة في استيعابهم.
واض ��اف عسكر ان ال �ح��اق أب�ن��اء
اح � �ص� ��اء  65ب� � �م � ��دارس ال �ح �ك��وم��ة

عسكر العنزي

سيخفف املعاناة االنسانية ألبناء
ه��ذه ال�ف�ئ��ة ال�ت��ي تعيش ع�ل��ى ارض
ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت �ع��ان��ي االل �ت ��زام ��ات
املادية الباهظة في ظل غالء املعيشة
والتي يصعب عليهم تحملها.
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اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  8لجان المؤقتة عقدت  4اجتماعات استغرقت
 5ساعات ونصف ساعة وتبقى على جدول أعمالها  191موضوعا.

خالل تقرير صادر عن األمانة العامة بشأن عمل اللجان المؤقتة في أبريل

اجتماعات ماراثونية للجنة الشباب للتحقيق
في أسباب توقف النشاط الرياضي
لجنة الشباب والرياضة

أعد قسم التنسيق
في قطاع اللجان التابع
لالمانة العامة تقريرا
حول عمل اللجان
الدائمة والمؤقتة
خالل دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر عن
شهر ابريل.
ونتناول في هذه
الحلقة عمل اللجان
المؤقتة وعددها
 8لجان عقدت 4
اجتماعات استغرقت 5
ساعات ونصف الساعة
وتبقى على جدول
اعمالها  191موضوعا
وفيما يلي التفاصيل:

لجنة مشروع الجواب
على الخطاب األميري
ل ��م ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ات في
اب��ري��ل ح �ي��ث ان �ه��ا ان �ج��زت ت�ق��ري��ره��ا
ح��ول ال�خ�ط��اب األم �ي��ري ال ��ذي افتتح
ب��ه دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع من
الفصل التشريعي الحالي.
لجنة الشباب والرياضة
عقدت اللجنة اجتماعني في ابريل
استغرقا ساعتني وتبقى على جدول
اعمالها  34موضوعا منها:
 م �ش ��روع ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت��واف��قق � ��وان �ي��ن ال � ��ري � ��اض � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م��ع
امليثاق والنظم االساسية لالتحادات
الدولية.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب�ت�خ�ل�ي��د ذك ��رىالع� �ب ��ي م �ن �ت �خ��ب ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
للعصر الذهبي ال��ذي تأهل املنتخب
بسبب جهودهم واخالصهم لبطولة
ك ��أس اس �ي��ا وم��ون��دي��ال ك ��أس ال�ع��ال��م
وذل� � ��ك م ��ن خ �ل��ال ت �س �م �ي��ة ال� �ص ��االت
ال��ري��اض�ي��ة ف��ي امل� ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة -
بنني  -بأسماء هؤالء الالعبني.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب��زي��ادة امل�ي��زان�ي��ةامل �ق��ررة ل�لان��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة الشاملة
م��ن ( )500.000خمسمئة ال��ف دينار
كويتي الى ( )1.000.000مليون دينار
كويتي حتى تستطيع االندية الوفاء
ب� �م ��رت� �ب ��ات وم� �خ� �ص� �ص ��ات وب� � ��دالت
الالعبني وتطوير انشطتها وفرقها
الرياضية.
 اقتراح برغبة تشكيل لجنة تضمممثلني ع��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وجامعة
الكويت وم��ؤس�س��ات املجتمع املدني
امل �ع �ن �ي��ة ب �ق �ض��اي��ا ال �ش �ب��اب ل ��دراس ��ة
ه��ذه ال �ظ��اه��رة (امل �خ ��درات وامل��ؤث��رات
العقلية) واق �ت��راح ال��وس��ائ��ل الكفيلة
بتوعية الشباب.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب��أن ي �ق��وم مكتبوزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة
العامة للشباب والرياضة بالتنسيق
مع وزارة التربية باستعارة صاالت
امل � ��دارس او ب�ص�ف��ة االي �ج��ار ل�لان��دي��ة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ح � �ت� ��ى ي� �ت� �س� �ن ��ى ل� �ف ��رق
االلعاب الجماعية استغالل الصاالت
للتمرينات على ان تكون بعد ساعات
العمل املدرسي.
 اقتراح برغبة بخصخصة االنديةال��ري��اض �ي��ة م ��ع م ��راع ��اة ت �ح��وي��ل ك��ل
الدعوم الحكومية الحالية املرصودة
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املدرج
املنجز

19

19

املتبقي

20
15
9

9
5
0

0
املجموع
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

لهذه االن��دي��ة كميزانيات ال��ى جوائز
مسابقات االت�ح��ادات الرياضية على
اختالفها على ان تكون ه��ذه القيمة
الحد االدنى قابلة للزيادة.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب��ان �ش��اء م��راك��زش� � �ب � ��اب مل � �ن� ��اط� ��ق ال � �ق � �ص� ��ر وت� �ي� �م ��اء
والنعيم والنسيم والعيون والواحة
مدينة سعد العبدالله.
 اق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل ان�ش�ط��ةم � ��راك � ��ز ال � �ش � �ب� ��اب م � ��ن خ� �ل ��ال اق ��ام ��ة
االنشطة واملباريات للفرق الرياضية
وخلق املنافسات بينهما وان يكون
ه �ن ��اك ت� �ع ��اون وت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب وال��ري��اض��ة باقامة االنشطة
ف��ي امل � ��دارس خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة
وم� � �م � ��ارس � ��ة ك � ��اف � ��ة اوج � � � ��ه ال� �ن� �ش ��اط
االج �ت �م��اع��ي وال �ث �ق��اف��ي وال��ري��اض��ي
خالل العطالت الصيفية.
 اق �ت��راح برغبة بتوفير امليزانيةالكافية لترميم ن��ادي الصليبيخات
ال��ري��اض��ي م��ع ت�ع��دي��ل ارض �ي��ة ملعب
كرة القدم الخاص فيه.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ت �ق��وم وزارةال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب ��اب م �م �ث �ل��ة
بالهيئة العامة للشباب والرياضة
وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ب��اع��ادة ص ��االت امل ��دارس
ول � � � ��و ب � �ص � �ف� ��ة االي � � � �ج� � � ��ار ل �ل�ان� ��دي� ��ة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن ��ى ل �ف ��رق
االل� �ع ��اب ال �ج �م��اع �ي��ة اس �ت �غ�ل�ال ه��ذه
ال �ص��االت للتمرينات على ان يكون
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من بعد ساعات العمل الدراسي.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب��إن �ش��اء مجمعمتكامل الحواض السباحة في منطقة
الجهراء يزود بمدربني متخصصني
من ذوي الكفاءة على ان يضم قسما
خاصا لذوي االحتياجات الخاصة.
 اقتراح برغبة تقوم الهيئة العامةللشباب والرياضة بصفة االستعجال
الى اخطار جميع االندية واالتحادات
ال��ري��اض�ي��ة وذل��ك قبل وق��ف االنشطة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��االل � �ت� ��زام
ب �ق��رارات �ه��ا ول��وائ �ح�ه��ا واح �ك��ام ك��اف��ة
القوانني املنظمة لالنشطة الرياضية
خ�ل�ال مهلة ق�ص�ي��رة وم�ع�ق��ول��ة( ...ت��م
تبني ال�س�ي��د ال�ع�ض��و ل�لاق�ت��راح بناء
ع �ل��ى ط�ل�ب��ه ب �ع��د وف� ��اة ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل
وموافقة رئيس مجلس األمة).
 اقتراح برغبة تفعيل دور وسائلاالعالم في توجيه الشباب وتعريفهم
ب �خ �ط��ورة ب �ع��ض امل �ظ��اه��ر ال��دخ�ي�ل��ة
والتي تشغلهم عن دوره��م التنموي
تفعيل دور ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة وض� � ��رورة ب �ن��اء وح ��دات
خاصة تعني بحل مشكالت الشباب
وض� � ��ع ب ��رن ��ام ��ج ل �ش �غ��ل وق� � ��ت ف� ��راغ
ال�ش�ب��اب وخ��اص��ة ف��ي ف�ص��ل الصيف
بهدف االستفادة من امكاناتهم وبث
ال�ث�ق��ة ل��دي�ه��م واب �ع��اده��م ع��ن ارت �ك��اب
الجرائم واالنحراف.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب ال�ع�ض��و
رئيس لجنة الشباب والرياضة على
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ت�ك�ل�ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة امل �ش �ك�لات
وال� � �ع � ��وائ � ��ق ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه االن� ��دي� ��ة
الرياضية الشاملة واملتخصصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م��ن بعض االع�ض��اء بتكليف اللجنة
بالتحقيق ف��ي ق��رار اي�ق��اف االعالمي
ن��ادر ك��رم م�ق��دم برنامج (ال��دي��وان�ي��ة)
وال��وق��وف على اسبابه بعد ان اب��دى
رأي� � � ��ه ف � ��ي ال � �ب ��رن ��ام ��ج ع� �ل ��ى اح� � ��داث
اخفاق املنتخب الكويتي لكرة القدم
ف��ي ب�ط��ول��ة خليجي  22ال�ت��ي اقيمت
مؤخرا بالرياض.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح امل�ق��دم
م��ن ب�ع��ض االع �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
استشارية تسمى «اللجنة الوطنية
الرياضية االستشارية» ملعاونة لجنة
الشباب والرياضة في تقديم املشورة
والدراسات واملقترحات ملعالجة كافة
اوجه االختالالت واملشاكل التي ادت
الى انحدار الوضع الرياضي العام.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالمة باملوافقة على االقتراح املقدم من
ب�ع��ض االع �ض��اء امل�ت�ض�م��ن مجموعة
من التوصيات منها احالة املوضوع
ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ل �ت �ت��ول��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق في
اسباب ايقاف النشاط الرياضي في
ض ��وء ك��ل م��ا ج ��اء او اث �ي��ر بالجلسة
ويتصل بصدور قرار ايقاف النشاط
ال � ��ري � ��اض � ��ي( .واف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
ت �م��دي��د ال �ت �ح �ق �ي��ق ب �ج �ل �س��ة امل�ج�ل��س

 2016/2/10ملدة ثالثة اشهر.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم� � ��ة ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
لجنة الشباب والرياضة على تكليف
ال �ل �ج �ن��ة دراس � � ��ة امل �خ ��ال �ف ��ات امل��ال �ي��ة
لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة وب��االس �ت �ع��ان��ة مع
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وذل� � ��ك م ��ن خ�ل�ال
الفترة م��ن  2012/10 /1حتى نهاية
مارس .2016
اللجنة اإلسكانية
ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح� ��دا
اس �ت �غ��رق س��اع��ة و 40دق�ي�ق��ة وتبقى
ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا  74م��وض��وع��ا
منها:
 اق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة ب�ت�ح��وي��ل ال�ق�ط��عرق ��م  12-4-3ب�م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة ال��ى
قطع استثمارية وتحويل قسائمها
ال��ى قسائم استثمارية م��ن اج��ل رفع
ال� �ع ��بء ع ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ق��اط �ن��ي ت�ل��ك
امل �ن �ط �ق��ة ول �ك ��ي ت�ت�م�ك��ن امل �ن �ط �ق��ة م��ن
اس �ت �ك �م��ال م �ن �ش��آت �ه��ا االس �ت �ث �م��اري��ة
م��ع اع� ��ادة دراس� ��ة ه�ن��دس��ة ال �ش��وارع
والطرق امل��روري��ة لهذه القطع الثالث
س��واء لحركة املركبات او املشاة وكل
ما يتبع ذلك من تنظيم واجراءات في
البنية التحتية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة بتشكيل مجلسلالعمار يكون تابعا مباشرة ملجلس
الوزراء يولى وضع خطة شاملة لحل
القضية االس�ك��ان�ي��ة توفير االراض��ي
ال�ص��ال�ح��ة للسكن ب��دف��ع ش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت ال ��ى ك �س��ر اح �ت �ك��اره��ا الك�ث��ر
م��ن  ٪ 80م��ن اراض � ��ي ال ��دول ��ة ت�ق��وم
الحكومة بتوزيع اراض على النقابات
وجمعيات النفع ال�ع��ام مثل االط�ب��اء
وامل �ه �ن��دس�ي�ن وامل �ح ��ام�ي�ن وامل�ع�ل�م�ين
وغ �ي��ره��م ل �ب �ن��اء م �س��اك��ن الع�ض��ائ�ه��ا
وبناء مدن سكنية جديدة قريبة من
الساحل واش��راك القطاع الخاص في
م�ش��اري��ع االس �ك��ان م��ن خ�ل�ال اس�ل��وب
املشاريع الضخمة وتشجيع املواطن
ع�ل��ى ب �ن��اء ب�ي�ت��ه ب�ن�ف�س��ه بالتصميم
والحجم الذي يريده كل مواطن.
 اقتراح برغبة ان تولي املؤسسةال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل ��رع ��اي ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ع �ن��د
ت �خ �ص �ي ��ص امل � �س� ��اك� ��ن ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  8لجان المؤقتة عقدت  4اجتماعات استغرقت
 5ساعات ونصف ساعة وتبقى على جدول أعمالها  191موضوعا.

منها تشكيل مجلس لالعمار وتحويل عقود اإليجار إلى تمليك للكويتيات وأولوية منح المعاقين وحدات سكنية

 44اقتراحا بقوانين في شأن الرعاية
السكنية على جدول أعمال اللجنة اإلسكانية
اللجنة االسكانية
تتمة المنشور ص10
اه �ت �م��ام��ا خ��اص��ا ب ��امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
املطلقة او امل�ت��زوج��ة م��ن غير كويتي
او ال �ع��زب��اء ال �ت��ي ال م�ع�ي��ل ل�ه��ا وذل��ك
بتوفير سكن لها اسوة بغيرها وذلك
ت �ق��دي��را ل �ل �ظ��روف ال �خ��اص��ة ل �ه��ؤالء
املواطنات.
 اقتراح برغبة بتكليف شركة نفطالكويت القيام بأعمال البنية التحتية
ل �ل �م �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ق �ب��ل تسليمها
ج��اه��زة ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة اس � �ن ��اد ع �م �ل �ي��ة ال �ت��رس �ي��ة
والتعاقد الخاصة باملناطق السكنية
ل�ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت بالتنسيق مع
وزارة االشغال العامة لالستفادة من
االستثناء املمنوح للشركة بموجب
مرسوم األيلولة املشار اليه.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ت �ح��وي��ل ع�ق��ودااليجار الى عقود تمليك للكويتيات
ال� �ح ��اص�ل�ات ع �ل ��ى ب� �ي ��وت ح �ك��وم �ي��ة
ف��ي م�ن��اط��ق م�ث��ل (ال�ن�س�ي��م وال�ع�ي��ون
وال�ع��ارض�ي��ة وال�ظ�ه��ر وغ�ي��ره��ا مل��ا قد
ي �س��اه��م ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ب �ح��ل ج ��زء من
م�ش�ك�ل��ة امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال�س�ك��ن
التي تريد االستقرار السرتها خاصة
ان ل��دي �ه��ن ب �ي��وت��ا وم �س �ت �ق��رات فيها
الكثر من عشرين عاما.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب� ��إع� ��ادة اح �ي��اءم�ش��روع غ��رب هدية السكني بأسرع
وقت للمساهمة في معالجة جزء من
املشكلة االسكانية في هذه املنطقة.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ص � ��رف ق ��روضترميم الص�ح��اب ال�ب�ي��وت الحكومية
ب�م��دي�ن��ة س�ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه بمحافظة
الجهراء والتي لحقت بها اض��رار او
خ�ط��ورة واستثناؤها م��ن ش��رط مدة
الثماني سنوات.
 اقتراح برغبة ببناء مستشفياتج ��دي ��دة ف ��ي امل �ن��اط��ق غ �ي��ر امل��أه��ول��ة
ب��ال �س �ك��ان وال� �خ ��ارج ��ة ع ��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
ال �س �ك �ن��ي ب �ن ��اء وان � �ش� ��اء ال �ج��ام �ع��ات
بالقرب من ه��ذه املستشفيات بحيث
ت � �ك ��ون ال� �ج ��ام� �ع ��ات وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات
مكملة لبعضها يجب ان تكون هذه
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال �ج��ام �ع��ات م�ط��اب�ق��ة
اع �ل ��ى م �س �ت��وي��ات امل �ع��اي �ي��ر وال �ن �ظ��م
املعمول بها دوليا.
 اقتراح برغبة بأن يتم منح ذوياالع ��اق ��ة ال �ش��دي��دة اول ��وي ��ة ال�ح�ص��ول
على ال��وح��دة السكنية اث�ن��اء وص��ول

دوره م� ��ن دون ال� ��دخ� ��ول ف� ��ي ن �ظ��ام
ال� �ق ��رع ��ة ان ي �ع �ط��ي ح ��ري ��ة اخ �ت �ي��ار
ال ��وح ��دة ال�س�ك�ن�ي��ة ق�ب��ل اآلخ ��ري ��ن في
ال ��دف� �ع ��ة ب �ع ��د ان ي �ت ��م اط �ل�اع� ��ه ع�ل��ى
خ��ري�ط��ة املنطقة ح�ت��ى ي�خ�ت��ار منزله
بالقرب من خدمات املنطقة.
 اقتراح برغبة بقيام بنك االئتمانالكويتي بزيادة قيمة دفعات القرض
االسكاني وتقليل عدد هذه الدفعات
لقاطني مدينة صباح االحمد.
 اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب ��اف �ت �ت ��اح ف ��رعاالئ � �ت � �م� ��ان ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة
الجهراء.
 اق �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ق �ي��ام امل��ؤس�س��ةال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة بتسليم
االراض� ��ي امل�خ�ص�ص��ة ل�ب�ن��اء مساجد
في املناطق الجديدة ل��وزارة االوقاف
وال � � �ش � � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة وان ت �ق��وم
ال� ��وزارة ب�ت��وزي��ع ه��ذه االراض ��ي على
املتبرعني لتنفيذ عملية االن�ش��اء مع
قيامها باالشراف والرقابة على هذه
املشاريع.
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
ت �ب �ق��ى ع �ل ��ى ج� � ��دول اع �م ��ال �ه ��ا 30
موضوعا منها:
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة 34م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل�س�ن��ة 2010
بشأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
 االق�ت��راح بقانون بانشاء مجمعاألمل لذوي االحتياجات الخاصة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن مجمعقائد االنسانية صباح االحمد لذوي
االحتياجات الخاصة.
 اقتراح برغبة بأن يتم منح ذوياإلع��اق��ة ال�ش��دي��دة أفضلية الحصول
على ال��رع��اي��ة السكنية أث�ن��اء وص��ول
دوره م� ��ن دون ال� ��دخ� ��ول ف� ��ي ن �ظ��ام
ال� �ق ��رع ��ة ان ي �ع �ط��ي ح ��ري ��ة اخ �ت �ي��ار
ال ��وح ��دة ال�س�ك�ن�ي��ة ق�ب��ل اآلخ ��ري ��ن في
ال��دف�ع��ة ان ي�ت��م اط�لاع��ه ع�ل��ى خريطة
املنطقة ح�ت��ى ي�خ�ت��ار م�ن��زل��ه بالقرب
من خدمات املنطقة.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��إن �ش ��اء م��راك��زتأهيل للمعاقني ذهنيا يتم تدريبهم
فيها على مهن او ه��واي��ات تتناسب
م ��ع ق��درات �ه��م واس �ت �ع��دادات �ه��م وذل ��ك
ع �ل��ى أي� ��دي خ �ب��راء م�ت�خ�ص�ص�ين في
هذا النوع من التدريب.
 اق �ت��راح برغبة ب��إن�ش��اء ادارة فيك��ل محافظة م��ن م�ح��اف�ظ��ات الكويت
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

ل �ت��رع��ى م �ص��ال��ح ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة ويسهل ان�ج��از معامالتهم
واالج � ��راءات ال�خ��اص��ة بهم وب��أول�ي��اء
امورهم.
 اق � �ت� ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب ��إن� �ش ��اء ادارةخاصة تعنى بفئة ذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة وم� �ت�ل�ازم ��ة ال � � � ��داون االم ��ر
ال � � ��ذي ي ��ؤس ��س ل �ل �ت �ع �ل �ي��م امل �ت��وس��ط
وال �ث��ان��وي ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة وب �م��ا يضمن
ت �ط��ور ال�ت�ن�ظ�ي��م االداري وال �ت��رب��وي
للمعلمني واالداري�ي��ن ال�ق��ائ�م�ين على
فئة االحتياجات الخاصة وبرنامج
متالزمة الداون.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب� ��إن � �ش� ��اء ن ��ادري � ��اض � ��ي خ � � ��اص ل� � �ح � ��االت اإلع� ��اق� ��ة
الذهنية بمختلف انواعها وتجهيزه
باملستلزمات املطلوبة.
 اق � �ت� ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب ��إن� �ش ��اء م��رك��زم � �ت � �ط ��ور ل� �ل� �ت ��وح ��د ي� �س� �م ��ى (م ��رك ��ز
الكويت الدولي للتوحد) يضم خبراء
ومهنيني في الطب النفسي والتعديل
السلوكي والعالج الوظيفي والنطق
والتخاطب والتدريب املهني.
 اق� � � � � �ت � � � � ��راح ب� � ��رغ � � �ب� � ��ة ب� � � ��إع� � � ��ادةص �ي��اغ��ة م �ع��اي �ي��ر ت �ص �ن �ي��ف االع ��اق ��ة
وت �ش �خ �ي �ص �ه��ا ب �م �ش ��ارك ��ة ال �ج �ه��ات
ال�ع��ام�ل��ة ب�م�ج��ال االع��اق��ة والتخفيف
م��ن ال �ش ��روط وال �ض��واب��ط للحصول
على االمتيازات.
 اق�ت��راح برغبة ب��أن تعيد الهيئةال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ادراج
اص�ح��اب اع��اق��ة ال�ع�ين ال��واح��دة تحت
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اقتراح برغبة

0
اقتراح بقانون

مسمى (إع��اق��ة ب�ص��ري��ة متوسطة أو
دائ�م��ة) كما كانت ال�ح��ال ف��ي السابق
ح�ت��ى تستطيع ه ��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة االستفادة من
املزايا واإلعفاءات املصدق عليها في
القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق�ت��راح برغبة ب��أن تعيد الهيئةلشؤون ذوي اإلع��اق��ة إدراج اصحاب
اع��اق��ة ال �ع�ين ال ��واح ��دة ت�ح��ت مسمى
(إع��اق��ة ب�ص��ري��ة متوسطة او دائ�م��ة)
ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال ف��ي ال �س��اب��ق حتى
ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ه � � � ��ذه ال � �ف � �ئ� ��ة م� � ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة االستفادة من
املزايا واإلعفادات املصدق عليها في
القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب��إن�ش��اء مكتب فيك ��ل م �ح��اف �ظ��ة ل ��رع ��اي ��ة م �ص��ال��ح ذوي
االحتياجات الخاصة وتيسير انجاز
معامالتهم واالج� ��راءات الخاصة بهم
وب��أول�ي��اء ام��وره��م على ان يشمل ذلك
ك��ل م��ا يتعلق بهم م��ن تجديد بيانات
ملفاتهم واالع�لان��ات التي تصرف لهم
باإلضافة إلن�ج��از املعامالت الرسمية
ال �خ��اص��ة ب �ه��م م �ث��ل م �ع��ام�لات (امل� ��رور
وال� �ه� �ج ��رة وال �ج �ن �س �ي��ة وال � � �ج � ��وازات)
وكذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من
وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة حمايةاالم ��وال العامة بإحالة تقرير دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ح��ول امل�لاح�ظ��ات املتعلقة
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مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

0

ب � ��أوج � ��ه ال� �ع� �م ��ل ب ��امل� �ج� �ل ��س االع� �ل ��ى
ل � �ش� ��ؤون امل� �ع ��اق�ي�ن ال � ��ى ل �ج �ن��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 ت�ع��دي�لات ب�ت�ع��دي��ل امل��ادت�ي�ن (41و  )42من القانون رقم  8لسنة 2010
بشأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة
باضافة فقرة جديدة لكل منهما.
 ت �ع��دي��ل ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��امالقانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي االعاقة.
ت�ع��دي��ل م�ق��دم م��ن وزارة ال�ش��ؤوناالجتماعية وال�ع�م��ل ال��ى البند ()16
من املادة  48من القانون رقم  8لسنة
 2010ف ��ي ش� ��أن ح �ق ��وق االش �خ ��اص
ذوي االعاقة والتي تقضي بأنه يجب
ع �ل��ى ال �ه �ي �ئ��ة ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر س �ن��وي
ع��ن اع�م��ال�ه��ا مل�ج�ل��س االم ��ة ومجلس
ال � � ��وزراء ح� ��ول م ��ا ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه خ�لال
ال �س �ن��ة امل ��اض ��ي وم ��ا ه ��و م�خ�ط��ط له
خالل السنة املقبلة.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع�ل��ىتقييم ال�ك�ف��اءة وفاعلية أداء الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة.
لجنة تنمية الموارد
البشرية الوطنية
ع�ق��دت اللجنة اج�ت�م��اع��ا استغرق
س ��اع ��ة ورب � ��ع ال �س ��اع ��ة وت �ب �ق��ى ع�ل��ى
جدول اعمالها  39موضوعا منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام امل��رس��وم رق��م  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية( .برسالة من

اللجنة املالية).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اءمركز إعداد القياديني.
 االق �ت��راح بقانون بشأن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ش��روطتولي املناصب القيادية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأحكام القانون رق��م ( )28لسنة 2011
ف � ��ي ش � � ��أن م � �ن ��ح ب � � � ��دالت وم � �ك ��اف ��آت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق� � ��اف
والشؤون االسالمية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج��دي��دة ل�ل�م��ادة ( )6م��ن ال�ق��ان��ون رق��م
( )28لسنة  2011في شأن منح بدالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة ووزارة
األوقاف.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رق��م ( )28لسنة 2011
ف � ��ي ش � � ��أن م � �ن ��ح ب � � � ��دالت وم � �ك ��اف ��آت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق� � ��اف
والشؤون االسالمية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رق��م ( )28لسنة 2011
ف � ��ي ش � � ��أن م � �ن ��ح ب � � � ��دالت وم � �ك ��اف ��آت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق� � ��اف
والشؤون االسالمية.
 االقتراح بقانون في شأن بعضاألحكام الخاصة بمرتبات املوظفني
الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلج��دول ال��درج��ات وامل��رت�ب��ات الشهرية
للموظفني في الجهات الحكومية.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن زي��ادةامل� ��رت � �ب� ��ات وامل � �ع� ��اش� ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وم ��راج� �ع� �ت� �ه ��ا ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ال � ��زي � ��ادة
ال�س�ن��وي��ة ف��ي م�ع��دل التخضم حسب
الرقم القياسي العام باإلدارة املركزية
لإلحصاء.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن زي��ادةب ��واق ��ع  ٪25م ��ن ال� ��رات� ��ب االس ��اس ��ي

التتمة ص12

12

ملف

aldostoor

الثالثاء  24شعبان  31 . 1437مايو 2016

اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  8لجان المؤقتة عقدت  4اجتماعات استغرقت
 5ساعات ونصف ساعة وتبقى على جدول أعمالها  191موضوعا.

«ذوو االحتياجات» تبحث تقييم كفاءة
الهيئة العامة لشؤون المعاقين
لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة
تتمة المنشور ص11
ل �ل �م��وظ �ف�ين امل ��دن� �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
القطاع الحكومي الذين ال يتمتعون
بكادر خاص.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ي� �ص ��رف رات� ��بال��درج��ة ال�ت��ي تتم ترقية امل��وظ��ف من
دون ان �ت �ظ��ار ل�ت��وف�ي��ر اع �ت �م��اد م��ال��ي
للوظيفة االع�ل��ى وذل��ك للقضاء على
م�ش�ك�ل��ة ال ��رس ��وب ال��وظ�ي�ف��ي (رس��ال��ة
م � ��ن ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية).
 اق � � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة إن� � �ش � ��اء م��رك��زاك ��ادي� �م ��ي ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م ��ن ال �ع �ل �م��اء
والخبراء الوطنيني املحالني للتقاعد
ف��ي ن�ق��ل ال�خ�ب��رات ال��وط�ن�ي��ة ف��ي كافة
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ن �ظ��ري��ة
والتطبيقية للراغبني ف��ي التوظيف
م ��ن خ��ري �ج��ي امل ��رح �ل ��ة ال �ث ��ان ��وي ��ة او
الجامعية او املعاهد.
 وضع أسس اجرائية وموضوعيةالخ �ت �ي��ار ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادة
والعامة بالدولة م��ن دون استثناءات
وك ��ذا ال�ن�ظ��م الكفيلة ب�ت�ط��وي��ر اداء ه ��م
وذل � � ��ك ف� ��ي ض � ��وء ال� ��وض� ��ع ال �ق��ان��ون��ي
ال�ح��ال��ي ب �ه��دف ال��وص��ول ع�ل��ى اص ��دار
ت � �ش ��ري � �ع ��ات م� �ب� �ن �ي ��ة وف � �ق � ��ا ل� �ل� �ع ��دال ��ة
االجتماعية التي نص عليها الدستور.
 -متابعة ال�ج�ه��ات الحكومية في
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اصدارها اللوائح التنفيذية الخاصة
ب ��امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة امل�ك�م�ل��ة ل�ل�ق��وان�ين
ال� �ت ��ي ي �ت �ع�ي�ن اص � ��داره � ��ا ف� ��ي ح�ي�ن��ه
وتطويرها.
 ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ال� � �ت � ��زام ال �ح �ك��وم��ةب��أع �م��ال ق ��واع ��د االح �ل��ال وال�ت�ج��دي��د
للموارد البشرية واختيار الكفاءات
لتولي الوظائف القيادية واالشرافية
داخل كل جهة حكومية او اهلية.
 االستفادة من الطاقات البشريةالوطنية ذات ال�ك�ف��اءة ف��ي القطاعني
الخاص والحكومي.
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة حمايةاالم��وال العامة باحالة تقرير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� ��ن ال � � �ق� � ��رارات االداري� � � ��ة
املتعلقة بالوظائف االشرافية لبعض
الجهات ذات امليزانيات امللحقة الي
لجنة تنمية املوارد البشرية.

30

حلول ملعالجة اوضاع هذه الفئة.
لجنة شؤون المرأة واألسرة
ت � �ب � �ق� ��ى ع � �ل � ��ى ج � � � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا
موضوعان هما:
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون امل � �ق � ��دم م��نال �ع �ض��وي��ن ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور وخ�ل�ي��ل
ال� �ص ��ال ��ح ف ��ي ش � ��أن ان � �ش ��اء امل �ج �ل��س
االعلى لالسرة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م��ن رئيس لجنة امل��رأة واالس��رة على
ان ت �ق��وم ال�ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة م��وض��وع
اقامة اوالد الكويتيات املتزوجات من
غير كويتي م��ع ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ووزير الصحة.
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املدرج
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املنجز
املتبقي

لجنة حقوق اإلنسان
ت �ب �ق ��ى ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 9
مواضيع هي:
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء دي��واناملظالم.
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقاملدنية لغير محددي الجنسية.
 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش� ��أنال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة لغير
محددي الجنسية.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش� ��أنال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة لغير
محددي الجنسية.
 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش� ��أنال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة لغير
محددي الجنسية.
 اقتراح بقانون في شأن الحقوقال �ق��ان��ون �ي��ة وامل��دن �ي��ة ل�غ�ي��ر م �ح��ددي
الجنسية.
 -االق�ت��راح بقانون بشأن معالجة

0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

اوض��اع ابناء الكويتيات املتزوجات
من غير كويتي.
 اقتراح برغبة بتقديم التسهيالتاآلت � � �ي� � ��ة ل �ل��اش� � �ق � ��اء ال � � �س � ��وري �ي��ن ف��ي
الكويت ومنح اذن اق��ام��ة مؤقتة ملدة
س �ن��ة ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل ��ن ال ي�م�ل��ك
اق��ام��ة ص��ال�ح��ة وال �س �م��اح للسوريني
امل�ق�ي�م�ين ب��ال �ك��وي��ت ب �ت �ق��دي��م ط�ل�ب��ات
التحاق بعائل وااليعاز لبيت الزكاة
وص � �ن� ��دوق اع ��ان ��ة امل ��رض ��ى ل�ت�ق��دي��م
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مرسوم بقانون

م� �س ��اع ��دات م��ال �ي��ة وع �ي �ن �ي��ة واع �ف ��اء
السوريني املخالفني لقوانني الكويت
م ��ن ع �ق��وب��ة ال �ت��رح �ي��ل ال�ت�س�ف�ي��ر إل��ى
بلدهم لظروف الحرب.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى رس��ال��ة رئ�ي��س
ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان ي�ط�ل��ب فيها
ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة دراس � � ��ة م ��ا ت��وص��ل
اليه الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة من

المشتركة
ال � �ل � �ج � �ن ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة ب �ي ��ن ل �ج �ن��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ولجنة الشؤون املالية واالقتصادية:
تبقى على جدول اعمالها اآلتي:
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��عتضارب املصالح.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��عتضارب املصالح.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع��ارضاملصالح وقواعد السلوك العام.

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
االجتماعات
والتقارير

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

أخرى

عدد التقارير

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

الجواب على الخطاب األميري

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الشباب والرياضة

33

1

34

-

-

-

1

-

9

-

19

-

-

-

5

-

34

2

2٫15

-

اإلسكانية

71

3

74

-

-

-

-

-

44

-

25

-

-

-

5

-

74

1

1٫40

-

ذوو االحتياجات الخاصة

30

-

30

-

-

-

-

-

15

-

10

-

-

-

5

-

30

-

-

-

املوارد البشرية

39

-

39

-

-

-

2

-

30

-

2

-

-

-

5

-

39

1

1٫15

-

حقوق اإلنسان

9

-

9

-

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

1

9

-

-

-

املرأة واألسرة

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

املشتركة «التشريعية واملالية»

3

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

املجموع

187

4

191

-

-

-

3

-

109

-

57

-

-

-

22

-

191

4

5٫30

-

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر
السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

aldostoor
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أكد خالل ندوة أقامها في ديوانه أن المجلس يسعى إلقرار القانون في دور االنعقاد الحالي

الري :المناقصات الجديد يضع سقفا لألوامر
التغييرية ويعطي المنتج المحلي األفضلية
المالية ارتأت أن يكون فض المظاريف من دون خش ودس وبشكل علني

أك� � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب اح� � �م � ��د الري أن
ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ارت� � ��أت ف ��ي ق��ان��ون
امل�ن��اق�ص��ات ال�ج��دي��د ان ي�ك��ون فض
مظاريف املناقصات من دون خش
ودس وبشكل علني وبوضوح تام
وم �س �ج��ل وب �ح �ض��ور ك ��ل امل�ع�ن�ي�ين
واصحاب الشأن.
وق � ��ال الري خ �ل�ال ن � ��دوة أق��ام �ه��ا
ف��ي دي��وان��ه مساء أم��س األول تحت
ع �ن��وان ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال�ج��دي��د
وبمشاركة مدير االدارة القانونية
ف��ي لجنة املناقصات املركزية ف��واز
ال� �ع ��دوان ��ي إن ه �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر م�م��ن
س� ��اه � �م� ��وا وع � �م � �ل� ��وا ع� �ل ��ى ص � ��دور
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال �ن��وع��ي م�ن�ه��م لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة وع�ل��ى رأس�ه��م
اح �م��د ال �ك �ل �ي��ب اض ��اف ��ة ال� ��ى رئ�ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ال��ذي
ك��ان ل��ه دور كبير ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون
ح �ي �ن �م��ا ك� � ��ان ن ��ائ� �ب ��ا وع � �ض� ��وا ف��ي
اللجنة املالية وكذلك رئيس اللجنة
الحالي النائب فيصل الشايع الذي
ب��ذل جهدا ال ب��أس به للوصول الى
القانون بالشكل الحالي.
واض� � � ��اف ان االه � � � ��داف م� ��ن ه ��ذا
القانون مهمة جدا ومن غير املعقول
ان نبقى على القانون بشكله الحالي
حيث تم اصداره منذ  52عاما لذلك
البد من معالجته ومواكبة التطور
الحاصل في العصر الحالي مشيرا
ال��ى ان ه�ن��اك م�لاح�ظ��ات ت�م��ت على
بعض االم ��ور وت�ح�ت��اج إل��ى تعديل
الس�ي�م��ا ف��ي م��وض��وع اق��ل االس�ع��ار
وذلك بأن يتم االمر بشفافية عالية
ووضوح وبالتالي ليس بالضرورة
أن من يقدم اقل سعرا في املناقصة
ي� �ك ��ون ج� �ي ��دا ح �ي��ث م ��ن امل �م �ك��ن ان
يتسبب في مشاكل للمشاريع.
واوض� � � � ��ح أن � � ��ه ت � ��م االت � � �ف� � ��اق م��ع
الحكومة ان تطبق نظام الحوكمة
وذل� � � ��ك ب� ��وض� ��ع ف� ��اص� ��ل ب �ي��ن م �ن �ف��ذ
ال� � �ق � ��رار وم� � �ص � ��دره وذل � � ��ك ال �ن �ظ ��ام
االفضل إلعطاء مزيد من الشفافية
واالس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة ل �ل �ج �ه��از امل ��رك ��زي
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات الف� �ت ��ا ال� ��ى ان� ��ه ت�م��ت
مراعاة سرية الوثائق وذلك بوضع
ن �ظ��ام ب �ع��دم ال�ع�ب��ث ب�ه��ا وك��ذل��ك أن
ت� �ك ��ون م� ��دة خ ��دم ��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
الجهاز  8سنوات فقط حتى ال تكون
هناك عشعشة في الجهاز.
وت� ��اب� ��ع ق� ��ائ �ل�ا :إن اح � � ��دى م� ��واد
القانون نصت على اعطاء االفضلية
ل� �ل� �م� �ن� �ت ��ج امل � �ح � �ل� ��ي وال � �ص � �ن� ��اع� ��ات
الوطنية ودعمها من خالل املشاريع

الري والعدواني خالل الندوة

ال� �ت ��ي ت� �ت ��م م� ��ن خ �ل��ال امل �ن��اق �ص��ات
اض��اف��ة ال ��ى ان امل�س�ت�ث�م��ر االج�ن�ب��ي
ب��اس �ت �ط��اع �ت��ه ال ��دخ ��ول ل�ل�م�ن��اق�ص��ة
مباشرة من دون كفيل محلي ولكن
بشرط االستعانة بنسبة  ٣٠باملئة
ب��امل�ق��اول�ين املحليني اض��اف��ة ال��ى ان
امل��واد املستخدمة باملشاريع يجب
ان تكون انتاجا وطنيا ومحليا.
واض � � ��اف ان ال� �ق ��ان ��ون اس�ت�ث�ن��ى
ب �ع ��ض ال� �ق� �ط ��اع ��ات وه � ��ي ال �ح ��رس
ال��وط�ن��ي وال�ج�ي��ش وال�ب�ن��ك امل��رك��زي
وال � �ش� ��رك� ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة م� ��ن ارس � ��اء
م �ن��اق �ص��ات م �ش��اري �ع �ه��ا ع ��ن ط��ري��ق
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ول �ك ��ن ب �ش��روط
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان االوام� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة
وضعنا لها سقفا وهو االم��ر االهم
ملالمح هذا القانون الجديد مختتما
حديثة بالقول ان املجلس يسعى الى
اقرار القانون قبل فض دور االنعقاد
الحالي وان يتم انجازه ليضاف الى
ان�ج��ازات املجلس النوعية حيث ان
ه��ذا القانون سيساهم بدفع عجلة
التنمية واالقتصاد.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه أك� ��د م ��دي ��ر االدارة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية ف��واز العدواني ان الكويت
ك��ان��ت س�ب��اق��ة ف��ي إقليمها ب��وج��ود
قانون املناقصات العامة في حقبة
الستينيات من القرن املاضي وكان
مفخرة للدولة نصا وتطبيقا يشعر
من خالله املجتمع بحفظ املال العام
وصرفه في اوجهه الصحيحة.
واف � � ��اد ب �ق ��ول ��ه :ب �ع��د ح ��وال ��ي 50
س� �ن ��ة م � ��ن ال� �ع� �م ��ل ب� ��ذل� ��ك ال� �ق ��ان ��ون
س� � �ه � ��رت ال � � �ت � � �ط� � ��ورات ف� � ��ي ال� �ع ��ال ��م
ب �ن �ظ��ام امل �ش �ت��ري��ات ال �ع��ام��ة وص ��ار

م��ن ال� �ض ��روري م��واك �ب��ة م��ا تشهده
ال� �س ��اح ��ة وف� � ��ي ع� � ��ام  2010ق��دم��ت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� �ش ��روع ��ا ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
ه��ذا ال �ص��دد ب�ع��د اس�ت�ط�لاع جهات
م�خ�ت�ص��ة م�ح�ل�ي��ة ودول �ي��ة ون��وق��ش
باللجنة املالية في مجلس االمة.
واش� ��اد ال �ع��دوان��ي ب ��دور ال�ن��ائ��ب
أح�م��د الري ف��ي إب ��راز ه��ذا ال�ق��ان��ون
ووض � ��ع مل �س��ات��ه ع �ل �ي��ه وم � ��ا ل ��ه م��ن
بصمات بهذا الشأن مبينا ان رفع
قيمة األنصبة املالية التي تخضع
ع � �ل ��ى إث � ��ره � ��ا ال � �ع � �ق� ��ود ل �ن �ص��وص
امل� � �ن � ��اق� � �ص � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة ك� � � ��ان أح� ��د
املتطلبات لتطوير القانون املعمول
ب ��ه ح��ال �ي��ا م �ش �ي��را ال� ��ى ال �ت �ع��اق��دات
ت � �ك ��اث ��رت وت� ��زاح � �م� ��ت ب �س �ب ��ب ق �ل��ة
النصاب املالي مما سبب تأخيرات
وتكدسات في االعمال واملشروعات
العامة.
وق ��ال ال �ع��دوان��ي ان ه��ذا ال�ق��ان��ون
جاء لتوفير أكبر قدر من العروض
مل �ن��اق �ص��ات ال ��دول ��ة ح �ي��ث ح��رص��ت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ات � ��اح � ��ة ال �ف ��رص ��ة
ل� �ل� �م� �س� �ت� �ث� �م ��ر األج� � �ن� � �ب � ��ي ب� ��دخ� ��ول
امل � �ن� ��اف � �س� ��ة وت� �ش� �ج� �ي� �ع ��ه ح � �ت� ��ى ت��م
التوصل على توافق بني السلطتني
ف��ي ه��ذه ال��رغ�ب��ة منوها ال��ى اهمية
قانون الجهاز املركزي للمناقصات
امل��رت �ق��ب مبينا ق �ص��ور امل�ن��اق�ص��ات
وامل � � �ش� � ��روع� � ��ات وزي� � � � � ��ادة ت �ك��ال �ي��ف
ت �ع��اق��دات ال ��دول ��ة أح� ��د اس �ب��اب��ه ان
هناك أنظمة ش��راء عامة وتعاقدات
م � �ت � �ط � ��ورة ال ي� �ن� �ظ� �م� �ه ��ا ال � �ق� ��ان� ��ون
املعمول به حاليا وطمأن العدواني
أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون امل��رت �ق��ب ي �ح��د من
التداخالت بني الجهات الحكومية

في املناقصات وبالتالي يسرع من
انجاز املشاريع.
وق��ال إن القانون املرتقب اصبح
ض � � ��رورة م �ل �ح��ة الن � ��ه اص� �ب ��ح اك �ث��ر
ش �م��ول �ي��ة وي � �ح� ��دد ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
ت�ت�ط�ل��ب اس �ت �ث �ن��اء ف��ي م�ش�ت��ري��ات�ه��ا
م � ��ع اق � �ف � ��ال اب � � � ��واب االس� �ت� �ث� �ن ��اءات
م��وض�ح��ا ان االس�ت�ث�ن��اءات امل�ح��ددة
بالقانون تخص االعمال العسكرية
املتخصصة فقط للسلك العسكري
دون االع� �م ��ال اإلداري � � ��ة وامل �س��ان��دة
االخ � � ��رى وك ��ذل ��ك ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ب�ن��ك
امل��رك��زي فاالستثناء فقط لألعمال
املتخصصة املتعلقة بعملة الدولة
وك��ذل��ك ت��م تحديد استثناء لبعض
اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ال � �ق � �ط� ��اع ال �ن �ف �ط��ي
املتعلقة بحفظ الثروة الوطنية مع
إخضاع اعمال القطاع للجان رقابية
ف��ي ال�ع�ق��ود ال�ت��ي نصابها امل��ال��ي ٥
م�لاي�ين وأك �ث��ر وك��ذل��ك ت��م استثناء
األنشطة االستثمارية اللحظية ملا
لها من طبيعة سريعة في االعمال.
وأض � ��اف :ف�ي�م��ا ع ��دا ذل ��ك ت��م إغ�ل�اق
باب ق��رارات االستثناء املعمول بها
في السابق والتي تتسبب باألزمات
والتأخيرات للمشروعات.
وب �ي ��ن ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان ال� �ق ��ان ��ون
املنتظر رف��ع ن�ص��اب ال �ش��راء باألمر
امل� �ب ��اش ��ر م ��ن  5آالف ال � ��ى  75أل��ف
دينار موضحا ان ما فوقها سيكون
خ��اض �ع��ا ل��رق��اب��ة ال �ج �ه��از امل��رك��زي
للمناقصات عبر نظام املناقصات.
واوضح العدواني ان من محاسن
القانون االستقالل املالي واالداري
ح �ت��ى ي� �م ��ارس أك� �ب ��ر دور ل ��ه وف��ق
الصالحيات املناطة ل��ه وبميزانية

ملحقة متطرقا الى ادخ��ال خاصية
ال �ش��راء االل�ك�ت��رون��ي ب��دال م��ن العمل
الورقي او التقليدي املعتاد معتبرا
ه ��ذا م��زي��دا م��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة ووس�ي�ل��ة
جديدة لإلسراع باألعمال.
واكد ان القانون الجديد سيعالج
ع �ب��ث امل �ق ��اول�ي�ن واوج� � ��ه ق �ص��وره��م
وال �ت�لاع��ب ب��ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات واألوام� ��ر
بن َسب محددة
التغييرية اذ ستكون ِ
منصوص عليها ف��ي القانون على
ع �ك��س ال��وض��ع ال �ح��ال��ي وذل� ��ك عبر
إيجاد تصنيفات عادلة للمقاولني
وت �ح��دي��د م �س��ؤول �ي��ات �ه��م وت�ن�ظ�ي��م
العمل بنظام مقاولي الباطن.
وق��ال ان القانون املنتظر يسمح
للمستثمر األج�ن�ب��ي ب��ال��دخ��ول الى
امل �ن��اف �س��ة ف��ي امل �ن��اق �ص��ات م��ن دون
ح��اج��ة وك�ي��ل محلي م��ع االستعانة
ب ��األع� �م ��ال امل �ح �ل �ي��ة ف� ��ي امل � �ق� ��اوالت
الباطنة مستدركا ان ه��ذا سيكون
جنبا ال��ى جنب م��ع اول��وي��ة امل�ق��اول
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي االع �م��ال املتخصصة
التي يتوافر لها مقاولون كويتيون
مختصون.
واوض � � � ��ح ان ال � �ج � �ه� ��از ال �ج ��دي ��د
س�ي�م�ن��ح امل �ق��اول�ي�ن ش�ف��اف�ي��ة أوس��ع
ووفق آليات تظلم واضحة ستؤدي
ل �ت �ق��وي��م اي اع � ��وج � ��اج ف� ��ي اع� �م ��ال
الجهاز ولجانه.
وق � � � � � ��ال ان � � � � ��ه ف� � � ��ي امل � �ن � ��اق � �ص � ��ات
املتشابهة بني املناطق واملحافظات
سيمنح كل مقاول فرصة دخول في
منطقة واح��دة لنفس املناقصة في
نفس ال��وق��ت وذل��ك لتجنب مخاطر
ام �ن �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة ك �م��ا ح ��دث مع
ع� �ق ��ود ال� �ح ��راس ��ة وال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال �ت��ي
أدت إلض��راب��ات ع�م��ال بسبب س��وء
اع�م��ال امل �ق��اول ال��ذي اس�ت�ح��وذ على
امل �ن��اق �ص��ات امل �ت �ش��اب �ه��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
امل� �ن ��اط ��ق وامل� �ح ��اف� �ظ ��ات ل� ��م ي �ل �ت��زم
بحقوقهم ما ادخل الدولة طرفا في
األزمة.
ول�ف��ت ال�ع��دوان��ي ال��ى أن القانون
ح �ظ��ر ت� �ض ��ارب م �ص��ال��ح ال�ع��ام�ل�ين
ب ��أج� �ه ��زة ال � ��دول � ��ة م� ��ع امل �ن��اق �ص��ات
انسجاما مع قانون مكافحة الفساد
م �ش �ي��را ال� ��ى ان ن �ص��وص ال �ق��ان��ون
ت ��وف ��ر دع� �م ��ا ورع � ��اي � ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ف��ي ال��دخ��ول
ف� ��ي ب� �ع ��ض امل� �ن ��اق� �ص ��ات وم �ن �ح �ه��ا
اول � ��وي � ��ة ت �ش �ج �ي �ع��ا ل � �ه� ��ذا ال �ق �ط��اع
االقتصادي الوطني.

الغانم والشايع
والكليب لهم
دور كبير في إنجاز
القانون الجديد
تم االتفاق مع
الحكومة على
تطبيق نظام
الحوكمة بوضع
فاصل بين منفذ
القرار ومصدره
المستثمر األجنبي
باستطاعته
الدخول للمناقصة
مباشرة من دون
كفيل محلي
مع االستعانة
بنسبة ٪30
من المقاولين
المحليين
العدواني :القانون
يحظر تضارب
مصالح العاملين
بأجهزة الدولة
انسجاما مع قانون
مكافحة الفساد
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الحمود يؤكد أهمية مشروع
أرشفة مواد التلفزيون واإلذاعة
أكد وزير اإلع�لام ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود األهمية البالغة ملشروع
أرش�ف��ة م��واد التلفزيون واالذاع ��ة
وض� ��رورت� ��ه ف ��ي ح �ف��ظ ت �ل��ك امل� ��واد
ل�لاس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا مستقبال على
الوجه األمثل.
وق��ال��ت وزارة اإلع�ل�ام ف��ي بيان
ص�ح��اف��ي ام ��س إن ال �ح �م��ود ش��دد
خالل لقائه وف��دا من معهد (آينا)
ال� �ف ��رن� �س ��ي ال � � ��ذي وق � ��ع ع� �ق ��دا م��ع
مؤسسة ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي

وق �ط��اع ال�ه�ن��دس��ة ب� ��وزارة اإلع�ل�ام
أم � � � ��س االول ل �ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع
األرشيف االذاعي على اإلسراع في
إنجاز املشروع حسب املواصفات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
شروط العقد.
وشدد على سعي وزارة اإلعالم
ال� � ��دائ� � ��م وف � � ��ق اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه ��ا
بالتحديث الكامل للبنية التحتية
وال � �ف � �ن � �ي� ��ة ل� ��دي � �ه� ��ا وف� � � ��ق أح� � ��دث
املواصفات العاملية واستقدام آخر
م ��ا ت��وص �ل��ت إل �ي��ه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا

م��ع التأكيد على ت��دري��ب وتأهيل
ال� � �ك � ��وادر ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف� ��ي ال� � � ��وزارة
لالستفادة من هذه التكنولوجيا
على الوجه األمثل.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء وك � �ي ��ل وزارة
اإلع � �ل ��ام ط � � ��ارق امل� � � ��زرم وال ��وك� �ي ��ل
املساعد لقطاع الهندسة بالوزارة
مشعل املقلد.

الشيخ سلمان الحمود

توقيع عقد المبنى بقيمة  1.3مليار دينار ويستوعب  25مليون مسافر

العمير :مبنى الركاب الجديد يعتبر
المشروع االستراتيجي األكبر في الخطة
وقع وزير األشغال العامة ووزير
الدولة لشؤون مجلس األمة د .علي
العمير ام��س ع�ق��د إن �ش��اء وتأثيث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال� ��دول� ��ي (امل �ب �ن��ى
 )2م� ��ع ش ��رك ��ة (ل� �ي� �م ��اك) ال �ت��رك �ي��ة
ل�ل�ان �ش��اءات ب�ت�ك�ل�ف��ة اج �م��ال �ي��ة 1.3
مليار دينار
وق � � � � ��ال ال � �ع � �م � �ي� ��ر ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ع � �ق� ��ب ت� ��وق � �ي� ��ع ال� �ع� �ق ��د
إن م �ب �ن��ى ال� ��رك� ��اب ال �ج ��دي��د ي�م�ث��ل
امل� � �ش � ��روع االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي األك� �ب ��ر
ف��ي خ�ط��ة التنمية وه��و ق ��ادر على
ن�ق��ل ال�ك��وي��ت نقلة ن��وع�ي��ة لتصبح
م� �ح ��ورا اق�ل�ي�م�ي��ا رئ �ي �س �ي��ا ل�ل�ش��رق
األوس��ط وان تصميمه يجعل منه
اح ��د أك �ث��ر م �ط ��ارات ال �ع��ال��م ت�ط��ورا
وج��اذب�ي��ة م��ن خ�لال توفير آخ��ر ما
توصلت إليه التكنولوجيا وأحدث
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال �ب �ي �ئ �ي��ة وال �خ��دم��ات �ي��ة
لتحقيق مستويات راحة عالية.
وأض� � � � � � ��اف أن ان� � � �ش � � ��اء امل� �ب� �ن ��ى
س�ي�س�ت�غ��رق س��ت س �ن��وات بتكلفة
اجمالية تصل الى  1.3مليار دينار
والتصميم من قبل شركة الهندسة
امل �ع �م��اري��ة ال �ع��امل �ي��ة (ف��وس �ت��رز آن��د
ب ��ارت� �ن ��رز) ل �ي �س �ت��وع��ب  25م�ل�ي��ون
مسافر سنويا من خ�لال  51بوابة
ت �خ ��دم ال� �ط ��ائ ��رات وت �س �ت��وع��ب 21
طائرة من طراز (.3810اي) في وقت
واحد.
وذك� ��ر أن امل �ش ��روع ت��أخ��ر ك�ث�ي��را

العمير يتبادل وثائق العقد

لكننا وص�ل�ن��ا إل ��ى ال�ع�ت�ب��ة األول ��ى
م �ن��ه وك �ل �ن��ا ث �ق��ة ب ��أن ت �ق��وم ش��رك��ة
(ل�ي�م��اك) التركية ب��إن�ج��از امل�ش��روع
ح�ي��ث س�ي�ت��م تصميمه وف ��ق أعلى
تصنيف عاملي للمطارات.
وب�ين أن املشروع مصمم ليكون
ت �ص �ن �ي �ف��ه ذه �ب �ي ��ا وف� �ي ��ه ن � ��وع م��ن
ال��راح��ة وال�س�ع��ة امل�ك��ان�ي��ة املتميزة
وال �ت��ي ق��ل م��ا ت��وج��د ف��ي م �ط��ارات
إال ما ندر في العالم مشيرا إلى أن
امل �ش��روع ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م��واص�ف��ات
من الصعب أن تتحقق في مطارات
أخ��رى لذلك أخ��ذت فترة التصميم
ف �ت��رات ط��وي �ل��ة وك �ش��ف ع��ن إن �ش��اء
مطار مساند للمطار الحالي سيتم

تنفيذه بعد انتهاء تقييمه من قبل
دي��وان املحاسبة وق��ال العمير إن
ه��ذا العقد يعد انتقاال نوعيا إلى
مطار أفضل ف��ي املستقبل بخالف
املطار املساند ال��ذي سيتم إنشاؤه
في الفترة القادمة مبينا أن الهدف
من إنشاء املطار املساند هو وجود
م �ط��ار آخ ��ر خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�س��ت
امل �ق �ب �ل��ة ألن م� ��ن ال �ص �ع ��ب أن ي�ت��م
التعامل م��ع م�ط��ار صغير كاملطار
الحالي خالل تلك الفترة.
وأض � � � � ��اف أن امل � � �ط � ��ار امل� �س ��ان ��د
س�ي�ن�ف��ذ خ �ل�ال س �ن��ة وس �ت��ة أش�ه��ر
ل �ي �س �ت��وع��ب ه ��و وامل � �ط� ��ار ال �ح��ال��ي
 10م�لاي�ين م�س��اف��ر س�ن��وي��ا ب�ه��دف

تخفيف ال�ع��بء ع��ن امل�ط��ار الحالي
موضحا أن قيمة املطار املساند ما
بني  55إلى  60مليون دينار تقريبا.
بدورها أكدت وكيلة وزارة األشغال
ال�ع��ام��ة امل�ه�ن��دس��ة ع��واط��ف الغنيم
أن مبنى ال��رك��اب ال�ج��دي��د سيكون
ت�ح�ف��ة م�ع�م��اري��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
مقاما على مساحة  700أل��ف متر
م��رب��ع وي�ت�م�ي��ز ب��ال��ري��ادة ال��ذه�ب�ي��ة
وهو مبنى صديق للبيئة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س إدارة م �ج �م��وع��ة ش��رك��ات
(ليماك) القابضة سيزاي باكاسج
ان امل� �ط ��ار ال �ج��دي��د ي �ه��دف إل ��ى أن
يصبح من أوائل املطارات في العالم
التي تحصل على ش�ه��ادة القيادة
ال��ذه �ب �ي��ة ف ��ي ال �ط��اق��ة وال�ت�ص�م�ي��م
البيئي لفئة م�ب��ان��ي ال��رك��اب حيث
سيجمع بني الخصائص الحرارية
م ��ن ال �ه �ي �ك��ل ال �خ ��رس ��ان ��ي م ��ع ق�ب��ة
كبيرة تكسو سطح املبنى.
ح �ض ��ر ت ��وق �ي ��ع ال �ع �ق ��د ال �س �ف �ي��ر
ال �ت��رك��ي ل� ��دى ال� �ب�ل�اد م � ��راد ت��ام�ي��ر
ورئ �ي ��س اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران
املدني فواز الفرح وأمني سر لجنة
املناقصات املركزية فيصل الغريب
وع � � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن ق� � �ي � ��ادات وزارة
األشغال العامة.

التعليم العالي تفتح
باب التسجيل في البعثات
الداخلية والخارجية
أعلنت وزارة التعليم العالي
ف �ت��ح ب� ��اب ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي خطة
ال�ب�ع�ث��ات ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة
للعام الجامعي .2017/2016
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ق �ب��ول
امل� � ��رك� � ��زي ف � ��ي ال� � � � � � ��وزارة ط � ��ارق
املرزوق لكونا إن فترة التسجيل
للبعثات الخارجية ب��دأت أمس
االول األح � ��د وت �س �ت �م��ر إل� ��ى 12
ي ��ون� �ي ��و امل� �ق� �ب ��ل أم� � ��ا ل �ل �ب �ع �ث��ات
الداخلية للفصل الجامعي األول
ف �س �ت �ب��دأ ف ��ي األول م ��ن ي��ون�ي��و
املقبل وتستمر حتى ال �ـ  15من
الشهر نفسه.
وأضاف أن التسجيل سيكون
م� ��ن خ �ل��ال م �ن �ظ��وم��ة (ال � ��دي � ��رة)
للخدمات االلكترونية فقط (على
الرابط  )www.mohe.edu.kwدون
ال �ح��اج��ة إل ��ى م��راج �ع��ة ال � ��وزارة
أو أم ��ان ��ة ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة
ح �ي��ث ي �ن �ش��ئ ال� �ط ��ال ��ب ح �س��اب��ا
جديدا له ومن ثم يقوم بإدخال
البيانات األساسية للطالب إلى
جانب رغباته من التخصصات
واملستندات املطلوبة منه حسب
نوع الثانوية.
ول� � �ف � ��ت إل� � � ��ى ض � � � � � ��رورة ع� ��دم
االستعجال في عملية التسجيل
وال �ت��أن��ي ف ��ي ذل ��ك ح �ي��ث ت��وج��د
ف �ت��رة ك��اف�ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ة التسجيل
مؤكدا ض��رورة إدخ��ال البيانات
ال� � �ص� � �ح� � �ي� � �ح � ��ة م � � �ث� � ��ل ال� � �ب � ��ري � ��د

اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ورق � � � ��م ال� �ه ��ات ��ف
ال �ج ��وال ال� ��ذي ي�م�ك��ن م��ن خ�لال��ه
التواصل بالطالب.
وش��دد على ض��رورة أن يقوم
الطالب بنفسه بإنشاء الحساب
ال� �خ ��اص ب��ال �ت �س �ج �ي��ل وم �ع��رف��ة
الكلمة السرية الخاصة به حيث
إن � ��ه ف� ��ي ح � ��ال وج � � ��ود ن ��واق ��ص
ف��ي الطلب على ال�ط��ال��ب إضافة
م��ا ي�ت�ط�ل��ب م �ن��ه ذل ��ك ب��ال�س��رع��ة
املمكنة حتى ال يلغى طلبه.
وأش � ��ار إل ��ى ب �ع��ض ال �ش��روط
وأهمها أن يكون املستند املرسل
واض �ح��ا وأن ي �ك��ون ع�ل��ى هيئة
ملف (بي دي إف)
وأوض � � � ��ح امل � � � � ��رزوق أن ع �ل��ى
خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام
االنتظار إلى حني تسلم شهادة
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة إلت �م��ام عملية
ال �ت �س �ج �ي ��ل ح� �ي ��ث ه � �ن� ��اك رب ��ط
إل�ك�ت��رون��ي ب�ين وزارت ��ي التربية
والتعليم العالي.
وبالنسبة للطلبة الكويتيني
خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ب�ين أن حسبة النسبة امل��وزون��ة
ه��ي للقسم العلمي  30ف��ي املئة
م��ن ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة و  30في
امل�ئ��ة م��ن اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات و 40
ف��ي امل�ئ��ة اخ�ت�ب��ار تحصيلي أما
ال �ق �س��م األدب � ��ي  60ف��ي امل �ئ��ة من
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة و  40ف��ي املئة
من اختبار القدرات.

معهد األبحاث :التكنولوجيا
النووية أداة مهمة لدعم
التنمية بالكويت
أك��د ضابط االتصال الوطني
م� ��ع ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة
الذرية بمعهد الكويت لألبحاث
العلمية د .نادر العوضي أهمية
ت��أث �ي��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ن��ووي��ة
ك� � � ��أداة ن ��اج �ع ��ة ل ��دع ��م ال �ت �ن �م �ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة في
الكويت.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة ل�ل��دك�ت��ور
ال� � � �ع � � ��وض � � ��ي خ � � �ل� � ��ال ال � �ح � �ل � �ق� ��ة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا امل�ع�ه��د
ام ��س وت�س�ت�م��ر ي��وم�ين ب�ع�ن��وان
(التطبيقات السلمية للتقنيات
ال�ن��ووي��ة) بالتعاون م��ع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وذك � � � � � � ��ر أن ت � �ن � �ظ � �ي � ��م ه� � ��ذه
ال� �ح� �ل� �ق ��ة س� �ي� �س ��اه ��م ف� � ��ي دع� ��م
ال � � � � � �ه� � � � � ��دف االس� � � �ت � � ��رات� � � �ي� � � �ج � � ��ي
ل � �ل � �م � �ع � �ه ��د م � � ��ن خ � �ل � ��ال زي� � � � ��ادة
ت��أث �ي��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ن��ووي��ة
ك� � � ��أداة ن ��اج �ع ��ة ل ��دع ��م ال �ت �ن �م �ي��ة

االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة في
الكويت وتعزيز االس�ت��دام��ة في
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال �س �ل �م �ي��ة ل �ه��ا ف��ي
مختلف امل �ج��االت ذات األهمية
االجتماعية واالقتصادية.
وأوض � � ��ح أن ال �ح �ل �ق��ة ت �ه��دف
أي �ض��ا ال ��ى ب �ن��اء وت�ن�م�ي��ة ودع��م
ال� �ق ��درات ال �ب �ش��ري��ة وامل��ؤس�س�ي��ة
امل�ل��ائ � �م� ��ة ل�ل��اس � �ت � �خ� ��دام اآلم � ��ن
وال� � �س� � �ل� � �م � ��ي ل� �ل� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
النووية.
وق ��دم ال�ع��وض��ي ع��رض��ا ح��ول
ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
والعلوم النووية والتكنولوجيا
التي تخدم التنمية االجتماعية
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة م � �ش � �ي� ��را إل� ��ى
ال � �ب ��رام ��ج األس ��اس � �ي ��ة ل �ل��وك��ال��ة
وآل � � �ي� � ��ات ن� �ق ��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
واملعالم األساسية للتعاون بني
الجانبني.
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الصبيح :الكويت تفتح أبوابها
للكفاءات العربية واأليادي المدربة
أك� � � � � � � ��دت وزي� � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي� � ��رة
ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ه � �ن� ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ان
ال �ك��وي��ت ت�ف�ت��ح اب��واب �ه��ا ل�ت��وف�ي��ر
ف� ��رص ع �م��ل ل �ل �ك �ف��اءات ال�ع��رب�ي��ة
واالي� � � � � � � � ��ادي ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة امل � ��درب � ��ة
بمختلف التخصصات السيما
وأن الكويت مقبلة على مجموعة
من املشاريع الجبارة في مجاالت
متعددة.
وذك� � � ��رت ان ال� �ك ��وي ��ت ت ��واك ��ب
م�ع��اي�ي��ر م�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل ال��دول�ي��ة
ب �ه��دف ض �م��ان ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة
لعمالها وهو ما ينعكس تلقائيا
ع � �ل� ��ى االس � � �ت � � �ق� � ��رار امل �ج �ت �م �ع ��ي
وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
وخارجها
وق��ال��ت ال�ص�ب�ي��ح ف��ي تصريح
ل �ك��ون��ا ب �ع��د اج �ت �م��اع �ه��ا ووزراء
ال�ع�م��ل ال �ع��رب ان ه �ن��اك اج�م��اع��ا
عربيا على ض��رورة دع��م مشكلة

الوزيرة الصبيح خالل االجتماع

ع � �م� ��ال ف �ل �س �ط�ي�ن ام� � � ��ام امل ��ؤت �م ��ر
ال�س�ن��وي ملنظمة ال�ع�م��ل ال��دول�ي��ة
الذي انطلقت اعماله امس
واضافت ان الوزراء سيضعون
ت�ب�ع��ات ال�ح�ص��ار امل �ف��روض على
ع� �م ��ال ف �ل �س �ط�ين ام � ��ام ن �ظ��رائ �ه��م
م��ن مختلف دول ال�ع��ال��م لحثهم

ع �ل��ى ض � ��رورة ح ��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة
ال �ت��ي ت �ت��رك ت �ب �ع��ات ل�ي�س��ت فقط
اقتصادية بل اجتماعية ايضا».
واش� � � ��ارت ال � ��ى وج� � ��ود ت��واف��ق
عربي لتوحيد املواقف بالقضايا
ذات االه � �ت � �م� ��ام امل � �ش � �ت� ��رك ام � ��ام
امل� �ن� �ظ� �م ��ة الف � �ت� ��ة ال � � ��ى ان ه �ن ��اك

تفاهمات ح��ول دور دول مجلس
ال � � �ت � � �ع� � ��اون ال � �خ � �ل � �ي � �ج� ��ي ك � � ��دول
م �س �ت �ق �ط �ب��ة ل �ل �ع �م��ال��ة االج �ن �ب �ي��ة
ب �ش��أن امل�س��اه�م��ة ف��ي ح��ل قضية
البطالة في العالم العربي.
واوضحت ان املساعي العربية
ل �ح��ل ق�ض�ي��ة ال �ب �ط��ال��ة ت �ص��ب في
ص ��ال ��ح ت �ط �ب �ي��ق اه � � ��داف االل �ف �ي��ة
للتنمية حيث ان نسبة البطالة
في بعض الدول العربية اكثر من
 20في املئة.
يذكر ان الدورة ( )105للجمعية
ال �ع��ام��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ع �م��ل ال��دول �ي��ة
تستمر حتى العاشر م��ن يونيو
املقبل بحضور ممثلني ع��ن 187
دول � ��ة وم� �ن ��دوب�ي�ن ع ��ن ال �ن �ق��اب��ات
ال �ع �م��ال �ي��ة واص � �ح� ��اب ال �ش��رك��ات
ومنظمات املجتمع املدني.

وضع حجر األساس لمركز
سلوى صباح األحمد للخاليا الجذعية
وض �ع��ت وزارة ال �ص �ح��ة ام��س
ح �ج��ر األس � ��اس الن �ش ��اء م �ش��روع
م ��رك ��ز ال �ش �ي �خ��ة س� �ل ��وى ص �ب��اح
األحمد للخاليا الجذعية والحبل
ال � �س� ��ري ع �ل ��ى أرض م �س��اح �ت �ه��ا
اإلجمالية نحو  12ألف متر مربع
بتكلفة تبلغ سبعة ماليني دينار.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة إدارة خ��دم��ات
ن� �ق ��ل ال � � ��دم ف� ��ي ال � � � � ��وزارة د .ري ��م
الرضوان في كلمة خالل االحتفال
ب �ب��دء أع �م��ال امل� �ش ��روع إن امل��رك��ز
س �ي �ت��م ان� � �ش � ��اؤه ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
شركة مشاريع الكويت القابضة
(كيبكو) من خالل مبرة مشاريع
الخير التابعة للشركة.
وأضافت الرضوان أن املشروع
س �ي �خ �ص��ص الب � �ح � ��اث ال �خ�ل�اي ��ا
الجذعية وتخزين الحبل السري
وت� ��وف � �ي� ��ره ل �ج �م �ي��ع امل �ح �ت��اج�ي�ن
ل�ه��ا ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت م��ن خ�لال
ت�ج�م�ي�ع�ه��ا ف ��ي ب �ن��ك م�ت�خ�ص��ص
لها.
ورأت أن امل� �ش ��روع ال� ��ذي يعد
األول من نوعه في منطقة الخليج
م � ��ن ش� ��أن� ��ه ت� �ح� �س�ي�ن ال� �خ ��دم ��ات
العالجية املقدمة للمرضى الذين
ي �ع��ان��ون األم� � ��راض امل�س�ت�ع�ص�ي��ة

جانب من وضع حجر األساس للمشروع

طبيا مثل بعض أن ��واع سرطان
ال� ��دم واض� �ط ��راب ��ات ال� ��دم وج �ه��از
املناعة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ادارة ش ��رك ��ة م �ش��اري��ع
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ق� ��اب � �ض� ��ة (ك� �ي� �ب� �ك ��و)
ف�ي�ص��ل ال�ع�ي��ار ف��ي ك�ل�م��ة مماثلة
ان امل ��رك ��ز ي �ش �ك��ل م� �ن ��ارة ج��دي��دة
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي واالب �ح��اث

الطبية في الكويت واملنطقة كما
يمثل شراكة بني القطاعني العام
والخاص.
وأوض� � ��ح ال �ع �ي��ار أن امل �ش��روع
ي� �ق ��ام ب �م �س��اح��ة ب� �ن ��اء إج �م��ال �ي��ة
تصل إل��ى نحو  7800متر مربع
وس � �ي � �ض� ��م ع� � � �ي � � ��ادات خ ��ارج� �ي ��ة
ل �ج �م ��ع ال � �خ �ل�اي ��ا ال� �ج ��ذع� �ي ��ة م��ن
ال�ب��ال�غ�ين األص �ح��اء وب�ن��ك لحفظ

ت� �ل ��ك ال� �خ�ل�اي ��ا وال� �ح� �ب ��ل ال� �س ��ري
إض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م� �ن� �ش ��أة ل�ل�اب �ح��اث
الخاصة بهذا املجال وقاعة لعقد
املؤتمرات.

أخبار
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المبعوث األممي :االجتماعات
المقبلة لمشاورات السالم
اليمنية ستكون حاسمة

جانب من اجتماع املشاورات اليمنية أمس

ق��ال مبعوث االم��م املتحدة الى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد
إن م� � �ش � ��اورات ال � �س �ل�ام ال �ي �م �ن �ي��ة
امل�ن�ع�ق��دة ح��ال�ي��ا ب��ال�ك��وي��ت تسير
على الطريق الصحيح م��ؤك��دا أن
املرحلة املقبلة ستكون حاسمة.
واض � ��اف امل �ب �ع��وث االم �م ��ي في
ب � �ي� ��ان ص � � � ��ادر ع � �ق ��ب م� � �ش � ��اورات
اجراها هو والوفود اليمنية امس
ان األمم املتحدة تعمل على ارضية
ص �ل �ب��ة ل �ت ��واف ��ق س �ي��اس��ي ش��ام��ل
تضعه في متناول األطراف .وذكر
انه اجتمع امس بوفد أنصار الله
واملؤتمر الشعبي العام وناقشوا
ال � �ت � �ص ��ورات ال� �خ ��اص ��ة ب��امل��رح �ل��ة
املقبلة في اليمن كما استمع الى
ط� ��روح� ��ات ال ��وف ��د وال �ت �ط �م �ي �ن��ات
املطلوبة لضمان تطبيق االتفاقات
واستئناف الحوار السياسي بني
الفرقاء اليمنيني.

وق��ال ان االم��م املتحدة تسلمت
ام��س خ�لال اجتماع عقدته لجنة
السجناء واملعتقلني واملوضوعني
ت � � � �ح� � � ��ت اإلق � � � � � ��ام � � � � � ��ة ال � � �ج � � �ب� � ��ري� � ��ة
وامل �ح �ت �ج��زي��ن ت�ع�س�ف�ي��ا م ��ن وف��د
الحكومة اليمنية بيانات خاصة
ع��ن األس � ��رى امل�ح�ت�ج��زي��ن ب�ع��د ان
ك ��ان ��ت ق� ��د ت �س �ل �م��ت أم� � ��س االول
بيانات وفد أنصار الله واملؤتمر
الشعبي ال�ع��ام .وأوض��ح املبعوث
االم�م��ي ان��ه ج��رى االت�ف��اق على أن
ي�ق��دم ك��ل ط��رف م�لاح�ظ��ات��ه بشأن
الكشوف خالل جلسة ستعقد يوم
الثالثاء املقبل.
وك��ان وف��د م��ن اللجنة الدولية
ل�ل�ص�ل�ي��ب األح� �م ��ر ق ��د وص� ��ل ال��ى
ال� �ك ��وي ��ت ي � ��وم األرب� � �ع � ��اء امل��اض��ي
إلطالع األطراف اليمنية على دور
اللجنة في عمليات إطالق وتبادل
األسرى وآليات عملها

الكويت تستضيف المؤتمر
العالمي لمكافحة التدخين 2016
ت �س �ت �ع��د ال� �ك ��وي ��ت الس �ت �ض��اف��ة
امل��ؤت�م��ر ال�ع��امل��ي ل�لات�ح��اد ال��دول��ي
ملكافحة التدخني  2016في الفترة
من  14إلى  15شهر ديسمبر املقبل
تحت شعار (معا نكافح التدخني
من أجل أجيالنا واالجيال القادمة)
ليكون أول مؤتمر ل�لات�ح��اد يقام
خ��ارج أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة
األم��ري�ك�ي��ة .وق� ��ال رئ �ي��س االت �ح��اد
ال� � ��دول� � ��ي مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ت� ��دخ �ي�ن د.
عبدالسالم امل��دن��ي لكونا إن دوال
ع � � ��دة ت� �ق ��دم ��ت الس� �ت� �ض ��اف ��ة ه ��ذا
املؤتمر الدولي لكن الكويت ظفرت
باستضافة ال�ح��دث ب �ج��دارة بعد
م�ن��اق�ش��ة م�ل�ف�ه��ا م��ن ق �ب��ل مجلس
األمناء في االتحاد.
ول� � � � �ف � � � ��ت إل� � � � � � ��ى أن األرق� � � � � � � � ��ام
واإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات أظ� �ه ��رت ال�خ�ط��ر
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � � � ��ذي ي � �ه� ��دد امل �ج �ت �م��ع
الكويتي واملنطقة والعالم من آفة
التدخني
وأبرز أهمية املؤتمر في تبادل
ال�خ�ب��رات ب�ين دول الخليج ودول
ال�ع��ال��م ح �ي��ال م�ك��اف�ح��ة ه ��ذه االف��ة

ال �ت ��ي ت �ق �ض��ي ع �ل��ى س �ت��ة م�لاي�ين
ش � �خ� ��ص س � �ن ��وي ��ا وف � �ق � ��ا ألرق � � ��ام
منظمة الصحة العاملية.
وب�ي��ن أن ن �س �ب��ة امل ��دخ �ن�ي�ن ف��ي
ال�ك��وي��ت وف�ق��ا إلح�ص��ائ�ي��ة نشرت
أخ� �ي ��را ب �ل �غ��ت  31ف ��ي امل �ئ ��ة وه��و
«رق� � ��م ي �ج �ع �ل �ن��ا ف ��ي امل ��رك ��ز األول
على مستوى الخليج م��ن ناحية
استهالك التبغ».
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ �ي ��س ل�ج�ن��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ت��دخ�ين ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ت ��دخ�ي�ن
واألم�ين العام لالتحاد الخليجي
مل�ك��اف�ح��ة ال�ت��دخ�ين أن ��ور ب��ورح�م��ة
ل � �ـ(ك� ��ون� ��ا) إن ال� �ت ��دخ�ي�ن ي�ت�س�ب��ب
بوفيات أسبوعية تقدر بـ  13من
الذكور وأنثى واحدة.
وش� ��دد ب��ورح �م��ة ع �ل��ى أن مثل
ه � ��ذه ال �ن �س��ب واالرق � � � ��ام ت�ج�ع�ل�ن��ا
نسعى الى استضافة ذلك املؤتمر
ملحاصرة هذه اآلفة على الصعيد
املحلي وتفعيل القوانني الخاصة
بمكافحتها ف��ي األم��اك��ن املغلقة
والعامة.
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األمين العام
يكرم الدغيشم وحبيب

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري مكرما حنان الدغيشم

 ..ومكرما فاطمة حبيب

ك��رم األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس األم��ة
عل��ام ع�ل��ي ال�ك�ن��دري ام��س رئيسة
ق � �س� ��م ش� � � � ��ؤون م� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س

حنان الدغيشم وسكرتيرة مكتب
األم�ين ال�ع��ام فاطمة حبيب نظير
جهودهما املتميزة.

محافظ مبارك الكبير يجتمع
بقيادات المحافظة
اج �ت �م��ع م �ح��اف��ظ م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
ال �ف ��ري ��ق اول اح� �م ��د ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف
ال � ��رج� � �ي � ��ب ب � �ق� ��اع� ��ة االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ب �م �م �ث �ل��ي ال� � � � � ��وزارات
ال� �خ ��دم ��ات� �ي ��ة وامل � �خ � �ت ��اري ��ن وت �م��ت
مناقشة املشروعات والخدمات كافة
للعديد من قطاعات محافظة مبارك
الكبير التي تم العمل بها واالخرى
التي لم يعمل بها حتى االن.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �ف � �س� ��ر امل� � �ح � ��اف � ��ظ م��ن
املختارين ع��ن الشكاوى كافة التي
ق��دم �ه��ا األه ��ال ��ي واالج� � � ��راءات ال�ت��ي
ات � �خ� ��ذت ح �ي��ال �ه��ا وط� �ل ��ب ال �ف��ري��ق
ال � ��رج � �ي � ��ب م� � ��ن م� �م� �ث� �ل ��ي ال � � � � ��وزارت
ال�خ��دم�ي��ة س��رع��ة إن �ج��از امل�ع��ام�لات

الفريق اول احمد الرجيب

وت � �س � �ه � �ي ��ل ج � �م � �ي ��ع األم � � � � � ��ور ع �ل��ى
امل��واط�ن�ين واأله��ال��ي وه�ن��أ الجميع
بمناسبة قرب شهر رمضان املبارك.

مجموعة آل الصباح األثرية منارة
الدبلوماسية الثقافية الكويتية
أكدت املشرفة العامة لدار االثار
االس�لام�ي��ة الشيخة حصة صباح
ال �س��ال��م ان م�ج�م��وع��ة آل ال�ص�ب��اح
االث��ري��ة س��اف��رت م��ن دون ان�ق�ط��اع
ع�ل��ى م ��دار أك �ث��ر م��ن  13ع��ام��ا إل��ى
س� �ب ��ع والي� � � � ��ات أم ��ري� �ك� �ي ��ة وأك� �ث ��ر
م ��ن  13ب �ل ��دا ل �ت �ث �ب��ت ان �ه ��ا م �ن��ارة
للدبلوماسية الثقافية الكويتية.
واوض� � � �ح � � ��ت ال � �ش � �ي � �خ ��ة ح �ص��ة
ف��ي مقابلة م��ع ك��ون��ا ان مجموعة
آل ال �ص �ب ��اح االث� ��ري� ��ة ت� �ش ��ارك ف��ي
امل �ع��ارض س��واء ع��ن ط��ري��ق إع��ارة
ال � �ق � �ط� ��ع ال � �خ � ��اص � ��ة ب � �ن� ��ا أو ع �ب��ر
معارضنا التي تجوب شتى أنحاء
العالم.
واض��اف��ت ان امل�ج�م��وع��ة ت�ش��ارك
ف � ��ي ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ب �ش �ك��ل
ثابت منذ الثمانينيات م��ن القرن
املاضي في متحف املتروبوليتان

الشيخة حصة صباح السالم

ل �ل �ف �ن ��ون ف� ��ي ن� �ي ��وي ��ورك م �ش �ي��رة
إل��ى ان��ه م�ن��ذ ذل��ك ال �ح�ين توسعت
ال��زي��ارات وزادت شهرة املجموعة
ف��ي ال��والي��ات املتحدة وف��ي الغرب
بشكل عام.
وذكرت ان متحف املتروبوليتان

آل رشيد والرخيص تحصالن على جائزة
التميز من جامعة فرنسية
ح �ص �ل��ت ط��ال �ب �ت��ان ك��وي�ت�ي�ت��ان
م ��ن ك �ل �ي��ة ال �ع �ل ��وم االداري � � � ��ة ع�ل��ى
جائزة التميز في البحث العلمي
م��ن جامعة ساينسزبو بباريس
ضمن املسابقة السنوية الختيار
اف �ض��ل األب� �ح ��اث امل �ت �م �ي��زة لطلبة
ال� � � ��دراس� � � ��ات ال� �ع� �ل� �ي ��ا ف � ��ي م� �ج ��ال
االقتصاد.
وق� ��ال� ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ب � �ي� ��ان ص� �ح ��اف ��ي ان ال �ط��ال �ب �ت�ي�ن
ه��دى آل رشيد ومنيرة الرخيص
حازتا جائزة التميز في برنامج
امل��اج�س�ت�ي��ر ف��ي االق �ت �ص��اد بكلية
العلوم االدارية في جامعة الكويت
في موضوعات ذات صلة بالعالم
ال �ع��رب��ي ودول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي.
واوض � � �ح� � ��ت ان � � ��ه ت � ��م اخ� �ت� �ي ��ار
ال �ط��ال �ب �ت�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب �ج��ان��ب
أرب� � �ع � ��ة ط� �ل ��اب آخ � ��ري � ��ن م � ��ن ب�ين
 180ط��ال�ب��ا م��ن ط�ل�ب��ة املاجستير
على مستوى ال�ع��ال��م مشيرة الى
ان اع� � � ��داد ال ��ورق � �ت �ي�ن ك � ��ان ت�ح��ت

aldostoor

هدى آل رشيد

منيرة الرخيص

اش��راف عضو هيئة التدريس في
قسم االق�ت�ص��اد بالكلية د .نايف
الشمري.
وقدمت الطالبة الرخيص بحثا
ب �ع �ن ��وان أث� ��ر ع� ��دم امل � �س� ��اواة ب�ين
الجنسني على النمو االقتصادي
ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ح�ل�ل��ت فيه
تأثير عدم املساواة بني الجنسني
ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال� � �ق � ��وى ال �ع��ام �ل��ة
ع�ل��ى ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي للبلدان
العربية.

وقدمت الطالبة آل رشيد بحثا
بعنوان عالقة االستثمار األجنبي
امل�ب��اش��ر ب��ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي في
ال��دول العربية ع��ن ط��ري��ق تحليل
اآلث ��ار غ�ي��ر امل �ب��اش��رة ي�ت�ط��رق ال��ى
دور ال � �ع � ��وائ � ��ق امل ��ؤس� �س� �ي ��ة ف��ي
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ت��دف�ق��ات االستثمار
األج �ن �ب��ي امل �ب��اش��ر ن �ح��و امل�ن�ط�ق��ة
العربية وتحليل مدى وجود آثار
جانبية لتلك العوائق.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ل�ل�ف�ن��ون ي�ض��م ن�ح��و  18ق�ط�ع��ة من
امل� �ج� �م ��وع ��ة ف � ��ي م � �ع� ��رض ال� �ب�ل�اط
وال�ك��ون ..عصر السالجقة العظيم
ف�ي�م��ا ت �ع��رض امل�ج�م��وع��ة أك �ث��ر من
 300قطعة في أحد متاحف مدينة
ه� �ي ��وس�ت�ن وس �ت �ب �ق��ى ه � �ن ��اك م ��دة
أربعة اعوام تقريبا.
وت ��أت ��ي زي� � ��ارة ال �ش �ي �خ��ة ح�ص��ة
إلى العاصمة االمريكية واشنطن
ب �ع��د م ��روره ��ا ب �ن �ي��وي��ورك إلل �ق��اء
محاضرة أمام التحالف االمريكي
ل�ل�م�ت��اح��ف وه ��و اج �ت �م��اع س�ن��وي
وم� � � �ع � � ��رض ل � �ل � �م � �ت ��اح ��ف ت� �ع ��رض
ف�ي��ه م�ن��اق�ش��ات ول� �ق ��اءات ل��رؤس��اء
املتاحف من جميع أنحاء العالم.
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