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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ببرقية ال��ى رئيس مجلس
النواب االندونيسي د .ادي قمر الدين عبر فيها عن خالص العزاء وصادق
املواساة بضحايا الفيضانات واالنهيارات االرضية التي اصابت مناطق
واسعة في اقليم جاوه.
وق��ال ال�غ��ان��م :ن�س��أل ال�ل��ه تعالى ان يتغمد الضحايا ب��واس��ع رحمته
م��ؤك��دا ت�ض��ام��ن م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي م��ع ال�ش�ع��ب االن��دون �ي �س��ي ازاء
التعامل والتعاطي مع تداعيات واثار تلك الكوارث الطبيعية املدمرة.

إضافة أعضاء هيئة التدريب بالجامعات الحكومية ضمن الوظائف المستثناة من مدة نهاية الخدمة

المجلس يقر تعديل قانون الخدمة
المدنية في المداولة األولى
أق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم� � ��س ع� �ل ��ى االق � �ت� ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979ف��ي ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة في
املداولة االولى فيما أجل التصويت
على املداولة الثانية إلى اليوم.
وت�ن��ص امل ��ادة ال�ت��ي واف ��ق املجلس
ع �ل��ى ت �ع��دي �ل �ه��ا وف �ق ��ا ل �ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث�ق��اف��ة واالرش� ��اد
ع�ل��ى ان ي�س�ت�ب��دل ب�ن��ص ال�ب�ن��د  9من
امل � � � ��ادة  32م� ��ن امل � ��رس � ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق� � ��م  15ل �س �ن ��ة  1979امل � �ش � ��ار ال �ي��ه
بالنص التالي (ب�ل��وغ س��ن الخامسة
والستني بالنسبة للكويتيني ولغير
ال�ك��وي�ت�ي�ين وي�س�ت�ث�ن��ى م��ن ذل ��ك أئ�م��ة
امل � �س� ��اج� ��د وخ � �ط � �ب� ��اؤه� ��ا وم �غ �س �ل��و
امل� ��وت� ��ى واالط � � �ب � ��اء وامل � �ه� ��ن ال �ط �ب �ي��ة
واع�ض��اء هيئة التدريس والتدريب
ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل�ع��اه��د
ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ب��اح �ث��ون
العلميون بمعهد ال�ك��وي��ت لالبحاث

ال �ع �ل �م �ي��ة ف�ت�ن�ت�ه��ي خ��دم �ت �ه��م ب�ب�ل��وغ
س��ن الخامسة والسبعني وذل��ك وفقا
ل �ل �ق ��واع ��د واالح� � �ك � ��ام ال� �ت ��ي ي�ض�ع�ه��ا
مجلس الخدمة املدنية).
ومن جهة أخرى وافق املجلس على
ع��دد م��ن م�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين باعتماد
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
( )2015-2014ومشاريع قوانني بربط
م�ي��زان�ي��ات  9م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية
للسنة املالية ( )2017-2016وأحالها
إلى الحكومة.
وال �ج �ه��ات ال �ت��ي واف� ��ق امل�ج�ل��س
ع� � �ل � ��ى ح � �س� ��اب� ��ات � �ه� ��ا ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة
وم �ي��زان �ي �ت �ه��ا ه ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية
والهيئة العامة للرياضة والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال �ق �ص��ر وم�ج�ل��س
األم� � ��ة وب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون �ش��ر
ال � �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة
وع � �ل� ��وم � �ه � �م� ��ا وه � �ي � �ئ� ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار امل � � �ب � ��اش � ��ر وه� �ي� �ئ ��ة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

مشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص وهيئة أسواق املال.
وج ��اءت نتيجة ال�ت�ص��وي��ت على
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة وامل�ي��زان�ي��ات
ل� �ه ��ذه ال �ج �ه ��ات ب �م��واف �ق��ة اج �م��ال��ي

الصالح :أوقفنا تعيين غير الكويتيين
وندرس دمج بعض األجهزة الحكومية
ق��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
ال�ك��وي�ت��ي ان��س ال�ص��ال��ح إن الحكومة
تدرس دمج بعض االجهزة الحكومية
املتماثلة واملتكاملة في االنشطة.
وأض ��اف ال�ص��ال��ح ف��ي جلسة أمس

أن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء اص� � ��در ق� � ��رارات
ب��امل��واف �ق��ة امل �ب��دئ �ي��ة ع �ل��ى دم� ��ج ع��دة
جهات منها االدارة العامة للجمارك
وم��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ودم��ج
ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م ��ار وه �ي �ئ��ة
الشراكة بني القطاعني العام والخاص.

وفيما يتعلق ب��اج��راءات الحكومة
للتقليل من نسب الوافدين العاملني
في جهاتها اوضح ان مجلس الخدمة
املدنية اصدر قرارا بوقف تعيني غير
الكويتيني.

تعزيز التدقيق األمني بالمطار
أع �ل��ن امل �ج �ل��س االع �ل ��ى ل�ل�ط�ي��ران
امل��دن��ي ات�خ��اذ التوصيات املناسبة
لدعم وزارة الداخلية في اجراءاتها
ل� �ت� �ع ��زي ��ز االداء االم� � �ن � ��ي ب ��امل� �ط ��ار
واستيفاء متطلبات التدقيق االمني

ال��ذي اجرته االدارة االمريكية على
املطار بما يوافق القواعد القياسية
ال��دول �ي��ة امل� �ق ��ررة ام �ن �ي��ا ل �ل �م �ط��ارات
العاملية.
واط � � �ل� � ��ع امل � �ج � �ل� ��س أي� � �ض � ��ا ع �ل��ى

ال�خ�ط��ط ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال�ب��دي�ل��ة ال�ت��ي
وضعتها ش��رك��ة ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية خالل الفترة املقبلة.
تفاصيل (ص)13

الحضور وعددهم  42عضوا.
وردا ع� �ل ��ى م� ��ا أث � � � ��اره ع� � ��دد م��ن
ال �ن��واب ب�ش��أن ع��دم تحقيق الهيئة
ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
األم ��ن ال �غ��ذائ��ي امل �ط �ل��وب ق ��ال وزي��ر

التحقيق في ملفات
االبتعاث أمام
التعليمية اليوم
تعقد لجنة شؤون التعليم
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واإلرش � � � ��اد ال �ي��وم
اجتماعا الستكمال التحقيق
في ملفات االبتعاث والتعيني
ف��ي جامعة الكويت والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال � �ت� ��دري� ��ب اب � �ت� ��داء م� ��ن ع��ام
 2010حتى عام .2015
ك� � �م � ��ا ت� � �ن � ��اق � ��ش ال� �ل� �ج� �ن ��ة
م �ج �م��وع��ة م� ��ن االق� �ت ��راح ��ات
بقوانني بشأن تعديل بعض
اح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون م �ن ��ح ب� ��دالت
وم� �ك ��اف ��آت ألع � �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف��ي
وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة واألوق � � � ��اف
والشؤون اإلسالمية.

االش � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس االمة د.علي العمير
ان��ه ليس ه�ن��اك اي دول��ة ف��ي العالم
تعتمد كليا ع�ل��ى م��ا ينتج محليا
واالستيراد يكون نسبيا.

وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ح�ق�ي��ق الهيئة
االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ف��ي ان �ت��اج البيض
ف� �ق ��ط اوض � � ��ح ان ت �ح �ق �ي��ق ال �ه �ي �ئ��ة
االك� �ت� �ف ��اء ف ��ي ان� �ت ��اج ال �ب �ي��ض ي�ع��د
انجازا حيث انه في السابق لم يكن
هناك كفاية وك��ان البيض يستورد
م��ن ال�خ��ارج ف��ي ح�ين وص�ل��ت نسبة
االنتاج حاليا الى  116باملئة بحيث
اص � �ب� ��ح ه � �ن� ��اك م � �ج� ��ال ل �ل �ت �ص��دي��ر
للخارج.
وعن عدم تحقيق الهيئة الغرض
ال� ��ذي ان�ش�ئ��ت م��ن اج �ل��ه اس�ت�ع��رض
الوزير العمير منتجات اخرى مبينا
ان االك �ت �ف ��اء م ��ن ال �ل �ح��وم ال �ح �م��راء
بلغ  35باملئة ونسبة ال��دواج��ن 35
باملئة ونسبة االكتفاء من االسماك
بلغت  25باملئة والروبيان  48باملئة
والخضراوات الطازجة  53باملئة.

تفاصيل المضبطة (ص)08-03

الصانع :تكويت القضاء
من اختصاص السلطة القضائية
أوض � � � ��ح وزي � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��ر
االوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
يعقوب الصانع أن تكويت القضاء
من اختصاص السلطة القضائية.
واض � ��اف ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع خ�لال
ج �ل �س��ة أم� ��س ان� ��ه وج� ��ه س � ��ؤاال ال��ى
النائب العام عن امكانية استقبال
ال� �ق� �ض ��اء أع� � � � ��دادا اك� �ب ��ر م� ��ن وك�ل��اء
النيابة مشيرا ال��ى ان القاضي في
ب� ��داي� ��ة م �س �ي��رت��ه ال��وظ �ي �ف �ي��ة ي�ع�ين
ل�ل�ع�م��ل ك �ب��اح��ث ق �ض��ائ��ي وب �ع��ده��ا
يصل الى منصب وكيل نيابة ومن
بعدها يترقى الى منصب القاضي.
وذك� � � ��ر ان م� �ب� �ن ��ى ق� �ص ��ر ال� �ع ��دل
وم �ب��ان��ي ال �ق �ض��اء االخ � ��رى ل ��م تكن
تتسع الستقبال عدد اكبر من وكالء
النيابة مبينا ان مبنى قصر العدل
الجديد جاهز ومن املتوقع ان يرفع

النائب العام العدد لقدرة ذلك املبنى
على استيعاب عدد كبير من وكالء
النيابة السيما مع افتتاح مجمعي
محاكم الجهراء والفروانية.
وع� ��ن ت � �ج� ��اوزات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم
وال �س �ن��ة ال�ن�ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا ال�ت��ي
ش��اب��ت ع �م��ل ال�ه�ي�ئ��ة اف� ��اد ال�ص��ان��ع
بأن وزارة العدل اتخذت االج��راءات
ال� �ك� �ف� �ي� �ل ��ة ل � �ل � �ح ��د م� � ��ن ال � �خ�ل��اف� ��ات
وال� �ت� �ج ��اوزات م �ش �ي��را ال� ��ى تشكيل
لجنة تحقيق توصلت بدورها الى
املتورطني محل االت�ه��ام ومنهم من
اح �ي��ل ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وص��در
الحكم عن املحكمة االبتدائية بادانة
املتهم وايقافه عن العمل.
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سموه عزى خادم الحرمين بوفاة األميرة حصة بنت سعود ورئيس اندونسيا بضحايا الفيضانات

األمير يشيد بجهود العربي في خدمة
القضايا العربية

سمو أمير البالد مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر السيف صباح أم��س النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد واألمني العام لجامعة الدول
ال �ع ��رب �ي ��ة د .ن �ب �ي��ل ال� �ع ��رب ��ي وذل� ��ك
بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وق � � ��د أش� � � ��اد س � �م� ��وه رع� � � ��اه ال �ل��ه

وسموه مستقبال االمني العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي

بالجهود الكبيرة واملخلصة التي
ب��ذل �ه��ا ال �ع��رب��ي خ �ل�ال ف �ت��رة ت��ول�ي��ه
منصبه لدعم العمل العربي املشترك
ووحدته وتضامنه وخدمة قضايا
األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال �ت��ي استحقت كل
التقدير وال�ث�ن��اء متمنيا س�م��وه له
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ودوام
التوفيق والسداد.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي

جراح الصباح.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع ��اه بقصر السيف ص�ب��اح أمس
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد .
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � ��رى ب �ع ��ث ص��اح��ب
السمو أمير البالد ببرقية تعزية إلى

أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة املغفور لها
ب� ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ص��اح �ب��ة ال�س�م��و
امللكي األميرة حصة بنت سعود بن
عبدالعزيز آل سعود سائال سموه
امل��ول��ى تعالى أن يتغمدها بواسع
رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن

سموه عزى خادم الحرمين ورئيس اندونسيا

يلهم األس��رة املالكة الكريمة جميل
الصبر وحسن العزاء.
ك� � �م � ��ا ب� � �ع � ��ث ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع ��اه ببرقية تعزية إل��ى الرئيس
ج��وك��و وي � ��دودو رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
ان��دون �ي �س �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق
م ��واس ��ات ��ه ب �ض �ح��اي��ا ال �ف �ي �ض��ان��ات

واالنهيارات األرضية التي اجتاحت
إقليم جاوه الوسطى في اندونيسيا
والتي أسفرت عن سقوط العديد من
الضحايا واملصابني سائال سموه
امل��ول��ى تعالى أن يتغمد الضحايا
ب��واس��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن�ه��م فسيح
ج �ن ��ات ��ه وأن ي �م ��ن ع �ل ��ى امل �ص��اب�ي�ن
بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن
امل �س��ؤول�ين ف��ي ال�ب�ل��د ال �ص��دي��ق من
تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ولي العهد استقبل الخالد والجراح والحمود والعلي
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر السيف صباح
أمس النائب األول لرئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
حفظه ال�ل��ه بقصر السيف صباح
أمس نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
ال � �ج� ��راح ووزي� � � ��ر االع � �ل ��ام ووزي � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود.
ك�م��ا استقبل س�م��و ول��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر

الصباح حفظه الله بقصر السيف
ص �ب��اح أم ��س رئ �ي��س ج �ه��از األم��ن
الوطني الشيخ ثامر العلي.
ومن جهة أخرى بعث سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ببرقية تعزية
الى أخيه خادم الحرمني الشريفني
امل �ل ��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل
س � �ع � ��ود م � �ل ��ك امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية الشقيقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وص��ادق مواساته
بوفاة املغفور لها بإذن الله تعالى
ص��اح �ب��ة ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم� �ي ��رة
حصة بنت سعود ب��ن عبدالعزيز
آل س� �ع ��ود س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل��ول��ى
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د

ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله ببرقية تعزية
إلى كل من الرئيس جوكو ويدودو
رئ � �ي ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة ان��دون �ي �س �ي��ا
الصديقة ضمنها س�م��وه خالص
ت � � �ع� � ��ازي� � ��ه وص � � � � � � ��ادق م � ��واس � ��ات � ��ه
بضحايا الفيضانات واالنهيارات
األرض � �ي� ��ة ال� �ت ��ي اج� �ت ��اح ��ت إق �ل �ي��م
ج� ��اوه ال��وس �ط��ى ف ��ي ان��دون�ي�س�ي��ا
س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن
يتغمد ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته وأن ينعم
ع �ل��ى امل� �ص ��اب�ي�ن ب �س��رع��ة ال �ش �ف��اء
والعافية.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد
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البلدية ومجلس األمة والرياضة والقصر وتشجيع االستثمار والقرآن والزراعة وأسواق المال والشراكة

المجلس يقر ميزانية  9جهات ملحقة
وحساباتها الختامية

وافق مجلس االمة في جلسته امس على عدد من
المشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية
للسنة المالية  2015/2014ومشاريع قوانين بربط
ميزانيات وجهات حكومية ملحقة للسنة المالية
 2017/2016واحالها إلى الحكومة.
والجهات التي اعتمدت حساباتها الختامية وميزانيتها
هي :هيئة اسواق المال ومجلس االمة وبلدية الكويت
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة
لشؤون القصر والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وهيئة
تشجيع االستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
الغانم مترئسا ويبدو الوزير الصانع والنائبني الجارالله والعمر

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
م��رزوق الغانم الجلسة التكميلية
ام� ��س االث� �ن�ي�ن وت �ل�ا االم �ي��ن ال �ع��ام
اس � � �م � ��اء االع � � �ض � � ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن
واملعتذرين والغائبني من دون اذن
او اخطار.
تقارير لجنة الميزانيات
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��اري��ر لجنة امل�ي��زان�ي��ات ب�ش��أن 9
تقارير للهيئات امللحقة وهي:
 - 1ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ش ��ؤون
الزراعة والثروة السمكية.
 - 2ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة.
 - 3ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ش ��ؤون
القصر.
 - 4بلدية الكويت.
 - 5ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة
ب �ط �ب��اع��ة ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة
النبوية وعلومهما.
 - 6ه�ي�ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع االس�ت�ث�م��ار
املباشر.
 - 7ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة
بني القطاعني العام والخاص.
 - 8هيئة أسواق املال.
 - 9مجلس األمة.
 فيصل الدويسان :لفت نظريم ��ا ج � ��اء ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن ت�لاف��ي
م �ج �ل��س االم � ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى امل�ج�ل��س وه��ي 16
مخالفة وه��و ام��ر يحسب ملجلس
االم��ة وه��و ق��دوة لجميع الجهات
وك� ��ذل� ��ك م� �ي ��زان� �ي ��ة ق� �ن ��اة امل �ج �ل��س

وال �ب �ع ��ض م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين وم��ن
يقول  20مليونا و 10ماليني ولكن
ال�ح�ق�ي�ق��ة ه ��ي م �ل �ي��ون��ان وب�ض�ع��ة
آالف.
ي �ت �ط �ل��ع ال �ك �ث �ي��ر ال � ��ى ال �ت �ج��دي��د
للمسؤولني في هيئة الزراعة وهم
فاسدون واما انك ال تملك موظفني
ق �ي��ادي�ي�ن آخ ��ري ��ن وإم � ��ا أن� ��ك أي �ه��ا
الوزير راض عنهم.
التقرير يتحدث عن عدم تحقيق
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �غ ��رض ال� � ��ذي م ��ن اج �ل��ه
أنشئت ولم يتحقق االمن الغذائي
إال ف ��ي ال �ب �ي��ض ف �ق��ط ام ��ا ال�ل�ح��وم
وال� ��زراع� ��ة ف�ل�ا ي��وج��د أم ��ن غ��ذائ��ي
الن� �ه ��ا ت� �ح ��ول ��ت ال � ��ى اس� �ت ��راح ��ات
ف�لاب��د م��ن ات �خ��اذ اج� ��راءات سحب
الحيازات الزراعية املخالفة فهناك
 18شركة مزورة اخذت حيازات.
وكذلك بالنسبة للبلدية فهناك
ت �ك��ال �ي��ف ع �ل ��ى اع�ل��ان� ��ات ال �ب �ل��دي
الن� �ه ��ا ت �ح �ق��ق ذه� �ب ��ا وي �ن �ب �غ��ي ان
ت�ك��ون ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى ق��در كبير من
املسؤولية.
وه� � � �ن � � ��اك م �ل��اح � � �ظ � ��ات ك� �ث� �ي ��رة
ل�ل�م��راق�ب�ين امل��ال �ي�ين وك �ن��ت اتمنى
ان ت � �ك� ��ون م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� � � � ��وزارات
وال �ه �ي �ئ��ات م �ث��ل م �ي��زان �ي��ة مجلس
االمة الذي له الريادة والتفوق.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :تعلمت كثيرام ��ن ع ��دن ��ان وال ��زم�ل�اء ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
ه�ن��اك كثير م��ن امل�ج�ت�ه��دي��ن ولكن
هيئة الزراعة تتعرض لالنتقادات
ف��ال�ه�ي�ئ��ة ان �ش �ئ��ت ل�ت�ح�ق�ي��ق االم ��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي ال � ��زراع � ��ي وال �ح �ي ��وان ��ي

ولكن لم نر منها ذلك الهدف فهي
ال تستطيع ان ت �ق��دم ه ��ذا ال�ه��دف
ونتمنى من الوزير اإلصالح برتم
سريع لكي ننتهي من هذه املشكلة
املزمنة.
هيئة الرياضة مشاكل الرياضة
ك�ث�ي��رة ف��أص�ب�ح�ن��ا ن �ح��رم شبابنا
م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي ال��ري��اض��ة فكلنا
م �ق �ص��رون وم� �س ��ؤول ��ون ع ��ن ه��ذا
ال��وض��ع ف�ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة اإلس ��راع
ب� �ت� �ك� �ت� �ي� �ك ��ات ل � �ل � �خ� ��روج م � ��ن ه� ��ذا
اإليقاف.

عادل الخرافي متحدثا

أوج � ��ه ش �ك��ري ل��رئ �ي��س مجلس
االم� � ��ة واالم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام وال �ج �ه ��ات
املالية والجهاز الفني في االمانة
الذين تالفوا كل االخطاء.
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ب�ل��دي��ة الح�ظ��ت
ان الجهاز التنفيذي غير منسجم
مع القانون مخالفة البناء ليست
جريمة اغتيال او مخدرات وانصح
بتطوير املدن الجديدة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ه ��ذا ال �ع��دد منامليزانيات كبير على مناقشته في
ه��ذا ال��وق��ت القصير نشكر رئيس

واع �ض��اء اللجنة واالم��ان��ة العامة
ون�ش�ك��ر دع��م ال��رئ�ي��س ف��ي تطوير
عمل املجلس.
ه � �ن ��اك ه� �ي� �ئ ��ات ي� �ج ��ب دم �ج �ه��ا
م �ث��ل ه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات ال �ش��راك��ة
وتشجيع االستثمار املباشر وهي
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت ��ي ت� �ش ��ارك ف ��ي ت�ه�ي�ئ��ة
املناخ االستثماري فضال عن انهم
ال يوظفون الكويتيني ودرجاتهم
م ��وج ��ودة وح��اص �ل��ون ع �ل��ى اع�ل��ى
املؤهالت.
م ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ي� �ص ��در ق ��رار
ب �ع��دم ت�ع�ي�ين غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين في
ج �م �ي��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م��ن
امل �ف �ت��رض ع �ل��ى ال � ��دول ان ت�ح�ت��رم
شعوبها.
 ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع وزي ��ر ال�ع��دلواألوقاف:
أص � � � ��درت ق � � � ��رارا ب � �ع� ��دم ت �ع �ي�ين
ال��واف��دي��ن إال للمهن ال�ت��ي ال يقدم
عليها الكويتيون أنفسهم.
 جمال العمر :أشكر وزير العدللكن اتمنى تكويت القضاء.
 أن� ��س ال �ص��ال��ح وزي � ��ر امل��ال �ي��ة:مجلس الخدمة املدنية اخ��ذ ق��رارا
ب� ��وق� ��ف ت �ع �ي�ي�ن غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ووضع ضابطا وهو إن كان والبد
من تعيني غير الكويتيني فالبد ان
يكون التخصص ن��ادرا ويرفع كل
ح��ال��ة ال��ى دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة.
وفميا يتعلق باالجهزة املتشابهة

التتمة ص04

الدويسان :التجديد
للمتجاوزين في
هيئة الزراعة دليل
على رضا الوزير
العمير عنهم
الخرافي :كلنا
مقصرون
ومسؤولون عن
تدهور الوضع
الرياضي في البالد
العمر :كل الشكر
لرئاسة المجلس
على دعم األمانة
في تطوير العمل
داخل مجلس األمة
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إشادة نيابية بجهود أمانة المجلس
لتالفي مالحظات ديوان المحاسبة
وزير المالية :وقف
تعيين الوافدين إال
في المهن النادرة
الصانع :تكويت
القضاء ضمن
اختصاصات السلطة
القضائية
جانب من جلسة مجلس األمة أمس

تتمة المنشور ص03
ف�ه�ن��اك ج�ه��ة حكومية تعمل على
دراس� � � ��ة دم � ��ج ج� �ه ��ات ع � ��دة م�ن�ه��ا
الجمارك واملوانئ وهيئة تشجيع
االس �ت �ث �م��ار وج �ه ��از ال�ت�خ�ص�ي��ص
وهيئة االستثمار ولكن نشير الى
ان ه��ذه االج �ه��زة ص��درت م��ن رحم
ه ��ذا امل �ج �ل��س .وال ��دم ��ج ي �ص��ب في
نجاح وكفاءة هذه الجهات.
 يعقوب الصانع وزي��ر ال�ع��دل:ب��ال�ن�س �ب��ة ل �ت �ك��وي��ت ال �ق �ض��اء فهو
يدخل ضمن اختصاصات السلطة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ووج� �ه ��ت س� � ��ؤاال ال��ى
ال �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص
وات � ��وق � ��ع م� ��ن س � �ع� ��ادة امل �س �ت �ش��ار
النائب العام ان يرفع العدد.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ش��رك��ات امل�ت�ع��اق��دة
معها الوزارة فهي خدمات صيانة

الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

او حراسة او غيرها.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :أي وظ �ي �ف��ةموجودة في ديوان الخدمة ممكن
يشغلها كويتي تنفذ ف��ورا وه��ذا
ال �ق��رار الحقيقي ال��ذي ب��ه تخفض
نسبة الوافدين.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د م �ق ��رراللجنة :قضية تعيني الكويتيني
معقدة واكدنا على نسبة اإلحالل
اكثر من مرة لكن كثيرا من الجهات
ت��ؤك��د ان ب �ع��ض ال �ت �خ �ص �ص��ات ال
يلتفت ال�ي�ه��ا ال�ك��وي�ت�ي��ون واي�ض��ا
اصبحوا يلتفون اليها عن طريق
ج�ع��ل م��دخ�ل��ي ال �ب �ي��ان��ات وض�ع��وا
م� �ه� �ن� �ت ��ه م � ��دل � ��ك وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ك� ��ان
ه�ن��اك ال�ت�ف��اف ع�ل��ى قضية تعيني
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� �ل� �م ��اذا ن� �ح ��ن ن�ف�ي��د
الشركات؟!
وك��ذل��ك ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة ارتفعت

م ��ن  59م �ل �ي��ون��ا ال� ��ى  289م�ل�ي��ون
دي�ن��ار ف��ي  3س�ن��وات وامل�س��ؤول��ون
ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ي �ق��رون ب��ارت �ف��اع ه��ذا
ال�ب�ن��د ل�ك��ن ي��رج �ع��ون اس �ب��اب��ه ال��ى
مشكلة تدوير النفايات.
وبالنسبة لدمج الهيئات فهناك
هيئات م��ازال��ت ال تعمل ال��ى هذه
اللحظة وكلفنا دي ��وان املحاسبة
بدراسة هذا املوضوع واعطاء رأي
للجهات املتماثلة.
وكذلك هناك تباين بني البلدية
وال �ب �ي �ئ��ة ب �ش��أن م ��وض ��وع ت��دوي��ر
ال� �ن� �ف ��اي ��ات ف��ال �ب �ل��دي��ة ت� �ق ��ول ب ��أن
عوائدها بيئية فقط والبيئة تقول
لها عوائد مادية وبيئية.
 د .يوسف الزلزلة :فيما يخصم �ي��زان �ي��ة م�ج�ل��س االم� ��ة ت��م ت�لاف��ي
ج �م �ي��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى م�ج�ل��س
االم ��ة وال�ب��ال�غ��ة  16م�لاح�ظ��ة وف��ق

االطر الرقابية نتمنى عمل دورات
ت��دري �ب �ي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ت�لاف��ي
جميع املالحظات.
وأرد على الكاذبني عندما قالوا
ان ق �ن��اة امل�ج�ل��س ك�ل�ف��ت  5م�لاي�ين
وسيكون لها  5ماليني اخرى.
فهناك ميزانية للقناة مليونان
فقط ول�ي��س  5م�لاي�ين وم��ا يخص
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ف�ق�ل�ن��ا ي �ج��ب على
الحكومة ان تخصص وق�ت��ا اكثر
للتعامل مع املالحظات.
 59م �ل �ي��ون��ا ع ��ن ع� �ق ��ود ت��دوي��ر
ال �ن �ف��اي��ات وص �ل ��ت اآلن ال� ��ى 289
فواضح ان هناك من ينتفع داخل
ال �ج �ه��از ال�ح�ك��وم��ي وداخ� ��ل بلدية
الكويت.
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ن �ف��اي��ات ليس
ش �ي �ئ��ا ج� ��دي� ��دا وك� �ن ��ا ف� ��ي امل��ان �ي��ا
وذه�ب�ن��ا ال��ى بعض م��واق��ع تدوير

الدويسان للصانع :كم تكلفة
طباعة وتوزيع كتاب تنظيم داعش؟
وجه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي � ��ر
االوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
يعقوب الصانع بشأن كتاب داعش
الذي طرحت وزارة االوقاف ممارسة
ل�ط�ب��اع�ت��ه وإخ ��راج ��ه ل�ص��ال��ح م��رك��ز
تعزيز الوسطية مؤخرا.
واستفسر الدويسان عن املسؤول
ال ��ذي أم ��ر ب�ط�ب��اع�ت��ه وال �ه ��دف م�ن��ه،
ك�م��ا تساءل عن ال�ق�ي�م��ة االج�م��ال�ي��ة
للممارسة الذي طرحتها الوزارة.
وجاء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال  :تقدمت
وزارة االوق��اف بطرح املمارسة رقم

2017/2016-21م ،لتصميم وصف
واخ� ��راج وط � �ب� ��اع� ��ة ك� �ت ��اب "ت �ن �ظ �ي��م
داع� ��ش" (امل�ب��اي�ع��ة وإع �ل�ان ال�خ�لاف��ة
والدعوة لالنضمام لها)،
وذل� � � � � ��ك ل � �ج � �ه� ��ة م� � ��رك� � ��ز ت� �ع ��زي ��ز
ال� ��وس � �ط � �ي� ��ة ل� ��ذا ي � ��رج � ��ى اف� ��ادت � �ن� ��ا
بالتالي:
ما ال�ه��دف م��ن ال�ك�ت��اب؟ وم��ا فئة
ال �ق��راء امل�س�ت�ه��دف��ة ل �ق��راءة ال�ك�ت��اب؟
وه� ��ل ي�ت�ض�م��ن ال �ك �ت��اب ن �ق��دا بحق
تنظيم داعش؟
وهل يتضمن ال�ك�ت��اب ارش ��ادات
ت � �ح� ��ذي� ��ري� ��ة م� � ��ن االن � � �ض � � �م� � ��ام ال� ��ى

ال� �ن� �ف ��اي ��ات ووج� ��دن� ��اه� ��ا م �ص��ان��ع
للبالستيك ف��ات�م�ن��ى م��ن االخ ��وان
ف � ��ي ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ان ي � �ع� ��رف� ��وا درب
االستفادة من النفايات وان تكون
م �م��وال م��ال �ي��ا ل �ل��دول��ة ه �ن��اك خلل
ف��ي ال� �ق ��رارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ي�ج��ب ان
تصوب.
 عدنان عبدالصمد :بخصوصم�لاح�ظ��ات مجلس االم ��ة وتالفيه
املالحظات لسنا من نقول ذلك بل
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف��ال�ت�ق�ي�ي��م ليس
من قبل اللجنة بل من قبل دي��وان
املحاسبة.
وم� � � ��ن اس � � �ب� � ��اب زي� � � � � ��ادة ع� �ق ��ود
النظافة برامج واجهزة الـ جي .بي.
أس ووج��دن��ا ان اغلب املوظفني ال
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عبدالصمد :التفاف
حكومي على قضية
تعيين الكويتيين
الزلزلة :نطالب
المجلس بعمل
دورات تدريبية
للحكومة لكي
تتالفى مالحظات
المحاسبة
المعيوف :إقرار
التعديالت الرياضية
انتصار للشباب
الكويتي
الجيران :ممارسات
هيئة شؤون
القصر شابها كثير
من الشبهات

ك��اف��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات االره��اب �ي��ة؟ وك��م
ال� �ق� �ي� �م ��ة االج� �م ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �م��ارس��ة؟
وما حجم ال �ك �ت ��اب وع � ��دد ال�ن�س��خ
امل � ��راد ط �ب��اع �ت �ه��ا؟ وم ��ن ه ��و م��ؤل��ف
الكتاب؟ ومن هو املسؤول الذي امر
ب �ط �ب��اع �ت��ه؟ وم ��ا ه ��و ن �ط��اق ت��وزي��ع
ال �ك �ت��اب؟ وم ��ا م ��دى اح �ت �ي��اج وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة ملثل
هذا الكتاب في هذهالفترة؟

فيصل الدويسان
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وزير المالية :توجه لدمج األجهزة
الحكومية متماثلة األنشطة
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الطريجي :هيئة
الزراعة لم تستطع
تحقيق الهدف
الذي أنشئت من
أجله

جانب من جلسة مجلس األمة أمس

تتمة المنشور ص04
يعرفون هذه االجهزة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ال�ح�ك��وم��ة الت �ش �ع��ر ب ��ال �خ �ب ��رة ن �ت �ي �ج��ة ت�لاف��ي
م �ج �ل��س االم � ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ون � �ح � ��ن اع� � �ض � ��اء ف��ي
املجلس ونفتخر بذلك ايضا.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن��رغ��ب انت�ك��ون ال�ح�ك��وم��ة م�ث��ل امل�ج�ل��س في
تالفي املالحظات .بالنسبة لهيئة
ال � ��زراع � ��ة ف �ع �ل��ى ال� ��وزي� ��ر ت�ن�ظ�ي��ف
ال �ف �س��اد ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة واالخ فيصل
ال � �ح� �س ��اوي رج � ��ل ن �ظ �ي��ف ون ��زي ��ه
وج��اء يعمل بعد فترة طويلة من
ال �ت �ج��اوزات وارج� ��و ان ت�ع�ط��ى له
ال �ف��رص��ة وال� �ت� �ج ��اوزات ل��م ت�ح��دث
ف��ي عهده ون��ري��د ان ندعم الجهاز
الجديد وجهازه.

ماجد موسى متحدثا

وم � � � ��ازال � � � ��ت ت � ��وص� � �ي � ��ات ل �ج �ن��ة
التحقيق لم تنفذ وخاصة للمديرة
السابقة والتي منحت زوج اختها
قسائم للخيل وثبتت املخالفة ولم
يتم سحبها.
 د .علي العمير وزير االشغال:فيما يتعلق بقسائم الخيل فنحن
ن� �ث ��ق ب� � � ��االخ ف� �ي� �ص ��ل ال� �ح� �س ��اوي
مفتوحة ومن يتملك اي مستندات
فليقدمها له ول��م ن��أت إال إلصالح
االوضاع املختلة.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ن�ف�ت�خ��ربتالفي املجلس مالحظات دي��وان
املحاسبة واشكر اعضاء املجلس
على اق��رار قانون تعديل الرياضة
ف��االن �ت �ص��ار ل �ل �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
الكويتية وتخليصها من السيطرة
على الرياضة.
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ل� �ي� �س ��ت ان� �ت� �خ ��اب ��ات

وح ��ل ان ��دي ��ة م�خ��ال�ف��ة ال�ق�ض�ي��ة ان
نحاسب بموجب ال�ق��ان��ون ك��ل من
أس� ��اء ل�ل�ك��وي��ت ول�س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت
وك� ��ل م ��ن أس � ��اء وس ��اه ��م ب��إي �ق��اف
النشاط الرياضي فاملادة موجودة
بالقانون الجديد ويجب ان تفعل
وه � �ن� ��اك م �ش �ك �ل��ة ف� ��ي امل �ي ��زاي �ن ��ات
ب�ش��أن االح �ت��راف ال�ج��زئ��ي وم ��ازال
هناك خطأ في ايصال هذه املبالغ
ف �ك �ي��ر م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ال ي�س�ت�ل�م��ون
م � �ب� ��ال � �غ � �ه� ��م وه� � � �ن � � ��اك  ٪ 50م��ن
م �س �ت �ح �ق��ات ال� �ش� �ب ��اب ال ت�ص�ل�ه��م
وي ��أخ ��دون ل�ت�ن�ف�ي��ع رب �ع �ه��م وح��ق
امل� �ف ��ات� �ي ��ح االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة وه � ��ل م��ن
املعقول ان احد العاملني في وزارة
ال�ش�ب��اب اخ�ص��ائ��ي ع�ل�اج طبيعي
وه ��و م ��درس وك��وي �ت��ي ي��وق��ف عن
العمل.
 -عبدالله املعيوف :أنا أسأل ملاذا

طنا يطالب بزيادة مقاعد
البدون في الجامعة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا ب��زي��ادة
م �ق��اع��د غ �ي��ر م � �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ف��ي
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ال ��ى ( )٢٠٠ب ��دال من
١٠٠بدءا من العام الدراسي املقبل.
ن �ظ��را الن أب �ن��اء إخ��وان �ن��ا ال �ب��دون
امل �ت �ف��وق�ي�ن ف ��ي اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ث��ان��وي��ة
العامة هم جزء من املجتمع الكويتي
ولتخفيف املعاناة ع��ن كاهل اسرهم
تقديرا ملا قدمه آباؤهم وأجدادهم من
خدمات للكويت وال��دف��اع عن أرضها
وامل �ش��ارك��ة ف��ي ت �ح��ري��ره��ا م��ن ال �غ��زو
العراقي الغاشم ونظرا لكثرة الفائقني
م�ن�ه��م م��ن خ��ري�ج��ي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة
بقسميها ال�ع�ل�م��ي واالدب� ��ي وامل�ع�ه��د

موسى :نطالب
الوزير العمير
بإصالح من أفسده
اآلخرون في هيئة
الزراعة

الديني.
ل��ذا ف��إن�ن��ي أت �ق��دم ب��االق �ت��راح برغبة
ال�ت��ال��ي ب��رج��اء ال�ت�ف�ض��ل ب�ع��رض��ه على
مجلس األمة املوقر.
ـ زي��ادة مقاعد غير محدد الجنسية
في جامعةالكويت ال��ى ( )٢٠٠ب��دال من
( )100اعتبارا من العام الجاري /٢٠١٦
 ٢٠١٧وذلك دعما وتشجيعا لهم.
ـ�ـ ض��م الطلبة املتفوقني م��ن ال�ب��دون
لنظام االب�ت�ع��اث ال��داخ�ل��ي خ��اص��ة وان
ف ��ي ه� ��ذا األم � ��ر ت��وف �ي��ر ل �ح��ق إن �س��ان��ي
أس� ��اس� ��ي ك��ال �ت �ع �ل �ي��م وإذاب � � � ��ة ل �ح��اج��ز
ال�ت�م�ي�ي��ز واس �ت �ث �م��ار ل �ط��اق��ات ال �ب��دون
البشرية.

لم يتم سحب القسائم املخالفة.
 د .علي العمير :اذا ك��ان هناكت �ج��اوز واذا ل��م ت�ن�ط�ب��ق ال �ش��روط
على القسائم فسنتعاون من اجل
إصالح الخلل.
 د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران:ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ت �ق��ري��ر ه �ي �ئ��ة ش ��ؤون
ال� �ق� �ص ��ر ف� �ن� �ط ��اق ع �م �ل �ه��ا ت �ش �م��ل
ش ��رائ ��ح ع� ��دة وه � ��ذا ي��ؤك��د اه�م�ي��ة
ع�م�ل�ه��ا وت �ش �م��ل ال �ق �ص��ر وال�ح�م��ل
وناقص االهلية والغائبني وادارة
االحداث.
وال �ل��ه ح��دد وخ��ص اليتيم ف��اذا
ع �ن��دن��ا ط��ري �ق��ة ح �س �ن��ة ف ��ي ادارة
ام� � ��وال االي� �ت ��ام وان� �م ��ا ن��دي��ر عمل
ال�ي�ت�ي��م ب��ال�ط��ري�ق��ة االح �س��ن وال �ل��ه
يحذر من أكل مال اليتيم بالباطل
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر
أب ��ا ذر ال �غ �ف��اري م ��ن ت��ول��ي ادارة

مال اليتيم ولكن هناك ممارسات
شابتها كثير م��ن الشبهات وهي
شركة كويتية عددها  11ألفا.
واتمنى تشكيل مكتب من هيئة
شرعية في تخصصات محاسبية
وش ��رع� �ي ��ة وف �ق �ه �ي��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
أم��وال القصر وال بد أن يكون لكل
قاصر مركز مالي معروف.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ال�ه�ي�ئ��ةالعامة للزراعة لم تستطع تخفيف
ال � �ه� ��دف ال� �ت ��ي ان� �ش� �ئ ��ت م� ��ن اج �ل��ه
الهيئة وال نسمع ع��ن ال�ت�ج��اوزات
وص��ل التالعب حتى ال��ى القسائم
وال �ج��واخ �ي��ر وي ��ا وزي� ��ر ل ��و ه�ن��اك
قيادات قادرة ملا اشتركت بالفساد
واردى ش� ��يء ب��ال �ب �ل��دي��ة ال�ن�ظ��اف��ة

خليل أبل :الدواوين
في المزارع أكثر
من الدواوين في
المناطق السكنية
الحريجي :ما يحدث
بشأن توزيع
الحيازات بحاجة
إلى إعادة نظر
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توصيتان لمجلس األمة

محمد طنا

أوص � ��ت ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ف��ي
خ � �ت� ��ام ت� �ق ��ري ��ره ��ا ع � ��ن م �ي ��زان �ي ��ة
مجلس األمة باآلتي:
 تنسيق االمانة العامة ملجلساالم��ة وجميع الجهات الحكومية
ل� �ل ��اع� �ل ��ان ع � � ��ن ج � �م � �ي� ��ع ق� �ض ��اي ��ا
ال� �ت ��دري ��ب وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ب �ع �ث��ات
واع �ل�ان� ��ات ال �ت��وظ �ي��ف ل�ل��وظ��ائ��ف
ال �ش��اغ��رة وغ �ي��ره��ا م ��ن ال�ق�ض��اي��ا
امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة في
ق�ن��اة امل�ج�ل��س وج��ري��دة ال��دس�ت��ور
م � �ج� ��ان� ��ا م� � ��ن خ� �ل� ��ال ت �خ �ص �ي��ص
ب��رن��ام��ج اع�ل�ام��ي ل �ت �ك��ون م��رج�ع��ا
ل �ل �ب��اح �ث�ي�ن ع� ��ن ال� �ع� �م ��ل وت �ق �ل �ي��ل
االعتماد على البرامج املنتجة من
قبل الشركات االعالمية الخاصة
وض � � � ��رورة ت ��رش �ي ��د امل� �ص ��روف ��ات

املتعلقة بها.
 ي�ج��ب اع �ط��اء االول��وي��ة ملعهدال �ك��وي��ت ل�ل�اب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
ابحاث او استشارات او دراس��ات
ت ��رغ ��ب ال �ج �ه��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
املجاالت الداخلة في اختصاصات
امل� �ع� �ه ��د ت� �ن� �ف� �ي ��ذا ل� � �ق � ��رار م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة
وال �ت �ن �س �ي��ق امل �س �ب ��ق م� ��ع امل �ع �ه��د
لتحديد االب �ح��اث واالس �ت �ش��ارات
وال� � ��دراس� � ��ات ال� �ت ��ي ي� �ق ��رر امل �ع �ه��د
إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذه ��ا ب��واس �ط �ت��ه
وذل � ��ك ل �ض �ب��ط وت��رش �ي��د اإلن �ف ��اق
ال�ع��ام واملساهمة ف��ي إب��راز كفاءة
ال �ع �ن��اص��ر ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�م�ع�ه��د في
املجال البحثي.
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مطالبات نيابية بإعادة النظر في آلية
توزيع الحيازات الزراعية
الهدية :الفساد
تفشى بشكل
كبير في كثير من
مؤسسات الدولة
العمير :نعمل
وفق القانون وال
نستطيع مصادرة
حيازات إال إذا كانت
مخالفة
حوار حكومي على هامش الجلسة أمس ويبدو النائب فيصل الكندري
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ب� ��ال � �ش� ��وارع وي� �ف� �ت ��رض ان ت �ك��ون
الكويت دولة نموذجية في النظافة
وه� � ��ل ي �ع �ق ��ل  28م ��وظ� �ف ��ا ي ��راق ��ب
ش� ��روط ال �ن �ظ��اف��ة ف��ي ال�ن��وي�ص�ي��ب
وما في أحد يحاسب او يراقب.
وه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل� ��ال ه��ل يعقل
خسائر  33مليون دينار ويحصل
امل ��وظ �ف ��ون ع �ل��ى  5م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
مكافآت أين الترشيد؟
 م � ��اج� � ��د م � � ��وس � � ��ى :ن � �ع � �ل� ��م أنمالحظات ديوان املحاسبة لإلدارة

ال � �س� ��اب � �ق� ��ة وج� � �ه � ��ت ع � � ��دة اس �ئ �ل��ة
للهيئة العامة للزراعة وسألت عن
تثمني أرض م��زرع��ة ف��ي العبدلي
ووص�ل�ن��ي ال ��رد بالنفي واوص�ل��ت
اوراق ل� �ل ��دك� �ت ��ور ال �ع �م �ي��ر ول �ك��ن
لألسف التقليل تم بعد تثمني اي
ارض وت� ��م ت �ث �م�ين م ��زرع ��ة بمبلغ
 166أل� �ف ��ا وال� � ��ى االن ل ��ن ي�ص�ل�ن��ا
ال��رد باحالة للنيابة او استرجاع
االرض وال �ع �م �ي��ر وص �ل �ت��ه جميع
امل�ل��اح � �ظ� ��ات ون� �ت� �م� �ن ��ى ان ي �ن �ظ��ر
ف�ي�ه��ا وك ��ل ن��ائ��ب م��دي��ر ل��دي��ه  4أو
 5م��زارع اال املدير لديه  14مزرعة
ونقول ملعالي ال��وزي��ر وك��ر الهيئة

حمدان العازمي متحدثا

ال �ع��ام��ة ل �ل ��زراع ��ة ص �ع��ب ال��دخ��ول
ف �ي��ه ون �ت �م �ن��ى اص �ل��اح م ��ا اف �س��ده
االخ� � ��رون وأراض� � ��ي ال ��دول ��ة ن�ه��دم
بالردم البدائي واالراضي والعقار
م � ��ن اه� � ��م االم � � � ��ور ف � ��ي االق� �ت� �ص ��اد
ونتمنى النظر بهذا امل�ش��روع وال
بد من وج��ود عدة طرق للتخلص
من النفايات واالعالنات عبارة عن
منجم ذهب وتم ايقافها.
 د.خ � �ل � �ي� ��ل ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :ل ��دي �ن ��امشكلة م��ع الحكومة فيما يخص
امليزانيات الى متى نسير على هذا
امل �ن �ه��ج ال�ع�ق�ي��م وه ��ل ي�ع�ق��ل هيئة
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة مصروفاتها

 100م �ل �ي��ون واي ��رادات � �ه ��م م�ل�ي��ون
ونصف اي عاقل يقبل ه��ذا الكالم
واألم��ن الغذائي يعملون كل شيء
ع� ��دا االم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ل ��و ت�س�ك��رت
الحدود هل نعبث من خالل االمن
الغذائي والدواوين في املزارع اكثر
من دواوي��ن اهل الكويت واملشكلة
ب� �ل ��د وك � �ي� ��ان دول � � ��ة وم� �ص ��روف ��ات
هيئة ال��زراع��ة  100م�ل�ي��ون بينما
ايراداتهم  6ماليني فقط.
 ماجد موسى :البلدية اوقفتم �ن��اق �ص��ات االع �ل�ان ��ات مل ��دة ث�لاث
س �ن��وات وه ��ي خ �س��رت  30مليون
دي �ن ��ار واع� �ط ��وا م �ح �ط��ات ال��وق��ود

اع �ل�ان� ��ات م �خ��ال �ف��ة وت� �ح ��دث ��ت م��ع
ال��وزي��ر ول��م يحركوا ساكنا والب��د
م��ن االستعجال بطرح مناقصات
االعالنات.
 س� �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ل�لأس��فش� ��رك� ��ات ال �ت �ن �ظ �ي��ف وم �س �ت��واه��ا
م ��ن ح �ي��ث االس �ت �ط��اع��ة ع �ل��ى ن�ق��ل
ال�ن�ف��اي��ات وت�ن�ظ�ي��ف ال �ش ��وارع وال
اع��رف على اي اس��اس يتم ترسية
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ع �ل �ي �ه��ا وال� �ش ��رك ��ات
تفسد اكثر مما تصلح ارتفاع كلفة
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الصانع :إحالة
جميع المتورطين
في هيئة طباعة
القرآن إلى النيابة
حمدان العازمي:
العمير لم يجب
عن أسئلتي حول
تجاوزات توزيع
الحيازات الزراعية

 12توصية لهيئة طباعة القرآن الكريم
اخ � �ت � �ت � �م � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ت �ق��ري��ره��ا ح��ول
ميزانية طباعة القرآن الكريم بعدد من
التوصيات جاءت كالتالي:
 - 1ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات الرقابية
ب �ش �ك��ل دائ� � ��م واالخ � � ��ذ ب �ت��وج �ي �ه��ات �ه��ا
ل �ض �م ��ان س�ل�ام ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات امل��ال �ي��ة
واالداري ��ة واملحاسبية واي�ج��اد آليات
اكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا
عن الطرق التقليدية ملا له من اث��ر في
تسوية املالحظات اوال بأول.
 - 2التنسيق م��ع الجهات الرقابية
ل�ت�ص��وي��ب امل��آخ��ذ ف��ي ادارة ال�ت��دق�ي��ق
الداخلي وتعديل تبعيتها لتتبع اعلى
سلطة اشرافية وتفعيلها تفعيال كامال
مل��ا ل��ه م��ن اث��ر ف��ي الحد م��ن املالحظات
االداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال�ت��ي
ق ��د ت �ق��ع ب �ه��ا ال � ��وح � ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
اث �ن��اء ال�ع�م��ل وت��دارك �ه��ا ق�ب��ل وق��وع�ه��ا

وشغلها بالكوادر الوظيفية املناسبة
واملؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية
بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة بما
يضمن سالمة عمليات التدقيق املالي
واالداري مستقبال.
 - 3ان تراعي الهيئة ضبط شؤون
ال �ت��وظ��ف وف ��ق ال � �ق ��رارات امل�ن�ظ�م��ة من
ق��ان��ون ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال �ع �م��ل على
تسوية امل�لاح�ظ��ات املتبقية والبالغة
 14م�ل�اح �ظ��ة وف� ��ق ال �ق ��واع ��د امل�ن�ظ�م��ة
لذلك.
 - 4ان تعمل الهيئة على س��د كافة
ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل��دي�ه��ا واالل �ت��زام
ب �ع��دم اس �ت �غ�ل�ال االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
املخصصة للتوظيف اال ف��ي الغرض
املخصص الجله وتقنني اللجان وفرق
ال�ع�م��ل والتنسيق م��ع دي ��وان الخدمة
املدنية بشكل دوري في ح��ال الحاجة
ل �ل �ج��ان وف � ��رق ال �ع �م��ل وف � ��ق ال �ق��واع��د

املنظمة وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 5ت �ن �س �ي��ق ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ع ال �ه �ي �ئ��ة
العامة ل�ش��ؤون ذوي االع��اق��ة لتطبيق
امل��ادة رقم  14من القانون رقم  8لسنة
 2010في شأن حقوق االشخاص ذوي
االع ��اق ��ة وال �ت��ي ت �ن��ص ع �ل��ى ان ت�ل�ت��زم
الجهات الحكومية واالهلية والقطاع
النفطي التي تستخدم خمسني عامال
ك��وي�ت�ي��ا ع�ل��ى االق ��ل ب��اس�ت�خ��دام نسبة
م��ن االش�خ��اص ذوي االع��اق��ة املؤهلني
م�ه�ن�ي��ا ال ت�ق��ل ع��ن  ٪ 4م��ن ال�ع��ام�ل�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ل��دي�ه��ا وال ي �ج��وز الي من
ه��ذه الجهات رف��ض تعيني املرشحني
م��ن االش� �خ ��اص ذوي االع ��اق ��ة للعمل
لديها دون سبب مقبول خالف االعاقة
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات
العمل التي توظف ما يزيد عن النسب
امل � �ح� ��ددة م� ��ن ذوي االع� ��اق� ��ة وي �ج ��وز
للحكومة تقديم الدعم املادي للجهات

ال �ت��ي ت �ت �ج��اوز ه ��ذه ال �ن �س��ب وي �ص��در
ب � �ش � ��روط ال � ��دع � ��م ق� � � ��رار م � ��ن ال �س �ل �ط��ة
املختصة بناء على عرض الهيئة.
 - 6العمل على تعزيز كفاءة االنظمة
املحاسبية ل��دى الهيئة بالتعاون مع
جهاز املراقبني املاليني ومعالجة اوجه
القصور في نظم الرقابة الداخلية.
 - 7قيام مجلس ادارة الهيئة بشكل
جاد لتوحيد ما يتعلق بشؤون القرآن
ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة ال�ن�ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا
ب �م��ا ي �س��اه��م ب ��اع ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال�ج�ه��از
الحكومي املتضخم في الدولة بالغاء
ب�ع��ض ال�ج�ه��ات الحكومية والحاقها
بالجهة الحكومية املشابهة لطبيعة
عملها واالكثر قدرة على خدمة كتاب
ال� �ل ��ه وس� �ن ��ة ن �ب �ي��ه ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ه ��دف
االس� � �م � ��ى م � ��ن ال � ��رس � ��ال � ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة
وت ��رش � �ي ��دا ل�ل�ان� �ف ��اق ال � �ع� ��ام ف� ��ي ه ��ذا
الجانب.

 - 8ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهات الرقابية الع��ادة النظر بعدد
املباني املؤجرة من قبل الهيئة ترشيدا
للمال العام.
 - 9ق�ي��ام الهيئة ب��اع��ادة النظر في
ب �ع��ض االق �س ��ام امل ��درج ��ة ف��ي هيكلها
التنظيمي بما ي�ت�لاءم فعليا وقانون
انشاء الهيئة وخاصة االقسام املعنية
بالوقف واالستثمار.
 - 10ي�ج��ب اع �ط��اء االول ��وي ��ة ملعهد
الكويت لالبحاث العلمية الي ابحاث
او استشارات او دراسات ترغب الهيئة
ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف��ي امل �ج ��االت ال��داخ�ل�ي��ة
في اختصاصات املعهد تنفيذا لقرار
مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ امليزانية
والتنسيق املسبق مع املعهد لتحديد
االب �ح ��اث واالس �ت �ش ��ارات وال ��دراس ��ات
ال �ت��ي ي �ق��رر امل�ع�ه��د ام�ك��ان�ي��ة تنفيذها
ب ��واس �ط �ت ��ه وذل � � ��ك ل �ض �ب��ط وت��رش �ي��د

االن� �ف ��اق ال �ع ��ام وامل �س��اه �م��ة ف ��ي اب ��راز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في
املجال البحثي.
 - 11يجب التنسيق وبوقت كاف مع
مطبعة الحكومة ب ��وزارة االع�ل�ام عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات
خ ��اص ��ة ب �ه��ا وذل � ��ك ل �ض �ب��ط وت��رش �ي��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 - 12م �ب��ادرة الجهة ف��ي اق �ت��راح اي
ت �ع��دي�لات ت�ش��ري�ع�ي��ة ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه ��ا ل �ل ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص
لتحقيق امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة م��ع وج��ود
متابعة ادارية لهذه االقتراحات بشكل
دوري.
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تتمة المنشور ص06
ع �ق ��ود ال �ن �ظ��اف��ة خ �م �س��ة اض �ع��اف
وه � �ن� ��اك م� �ث ��ل اس� �ط� �ب�ل�ات ال �خ �ي��ل
بالجهراء ال يشملها ه��ذه العقود
وي�ج��ب اال ت�ك��ون العملية ترضية
واالمر بحاجة الى إعادة نظر.
 محمد الهدية :االستيالء علىالحيازات من غير وجه حق وهناك
لجان تحقيق ولم نر اجراء واضحا
من قبل الوزير ونحن تحدثنا عن
الشركات امل��زورة ول�لأس��ف جميع
امل� ��وج� ��ودي� ��ن ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ن�ص�ه��م
م� ��وج� ��ودون ف ��ي االدارة ال�س��اب�ق��ة
وه�ن��اك تفش للفساد بشكل كبير
واملوافقة على ميزانية الهيئة مو
صحيح وعقود النظافة ارتفاعها
غير مبرر والرقابة على الشركات
غ�ي��ر م��وج��ودة ودي� ��وان املحاسبة
ي �ق��ول م ��ا ف ��ي م �ن��اط��ق م�س�ت�ح��دث��ة
وال ��زي ��ادة ب�ه��ذا امل�ب�ل��غ غ�ي��ر م�ب��ررة
واالع � � �ل � ��ان� � � � � ��ات ه� � � �ن � � ��اك ش � ��رك � ��ات
اس� �ت� �ب� �ع ��دت وت � ��دخ � ��ل ع � ��ن ط��ري��ق
اس �م��اء ش��رك��ات اخ� ��رى وي �ج��ب ان
ت �ع��ال �ج��ه ال �ب �ل��دي��ة واس� �م ��اء امل�ل�اك
وواضحة املفترض استبعادهم.
 د .علي العمير :بالنسبة لألمنالغذائي فال توجد دول��ة في العالم
اع� �ت� �م ��اده ��ا ال� �ك� �ل ��ي ع� �ل ��ى االن � �ت� ��اج
املحلي والبيض كنا نستورده من
الخار ج واآلن نصدره ال��ى الخارج
ونسبة االكتفاء  % 35من الحيواني
وال � ��دواج � ��ن  % 35وال� ��روب � �ي� ��ان 38
 %واالع �ل��اف  % 86ه ��ذه م��ؤش��رات
ايجابية ونشكر اللجنة.
ون � �ع � �م� ��ل وف� � � ��ق ال � � �ق� � ��ان� � ��ون وال
ن� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ال� � �ت � ��دخ � ��ل مل � � �ص � ��ادرة
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة اال اذا ك��ان��ت
م �خ��ال �ف��ة وب �ه��ا ح �م��ام س �ب��اح��ة او
ديوانية او بناء.
 -ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع :ب��ال�ن�س�ب��ة

لهيئة طباعة ال �ق��رآن فقد اتخذت
االج ��راءات وشكلت لجنة تحقيق
ووص��ل االم��ر ال��ى ان املتورطني تم
احالتهم ال��ى النيابة وت��م ايقافهم
عن العمل.
وص � � ��درت االن اول ط �ب �ع��ة م��ن
القرآن من الهيئة وتم التوقيع مع
اح��دى الجهات االسالمية ملتابعة
ش� � � ��راء امل� �ط� �ب� �ع ��ة داخ� � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت
ووضعنا آلية واض�ح��ة للشفافية
ف��ي ه�ي�ئ��ة ال�ق�ص��ر وب�م�ت��اب�ع��ة اح��د
البنوك التي ساعدتنا مجانيا.
 فيصل الدويسان :ذكر أن هيئةال ��زراع ��ة ت�س�ت�خ��دم ش��رك��ة خ��اص��ة
ل �ش �ه��ادة ال�ت�ط�ع�ي�م��ات ف �ه��ل ه�ن��اك
رقابة على هذه الشركات.
 حمدان العازمي :سألت الوزيرالعمير هل هناك تراخيص مزورة
ولم يجب! وصراع الرياضة اخشى
م� ��ن ان ي � �ك ��ون ب� � ��دال م� ��ن ت�ص�ف�ي��ة
حسابات الى تصفية ارواح.
 د .علي العمير :دعوت مجلساالدارة وامل��دي��ر ال�ع��ام الخ��ذ جميع
املالحظات أما بالنسبة ملالحظات
االخ ح � �م� ��دان ف� ��ارج� ��و ان ي��رس��ل
اسئلة رسمية وسنرد عليها باذن
الله.
 -1ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��زراع ��ة
والثروة السمكية:
 امل�ص��روف��ات  95مليونا و110آالف دينار
 االي��رادات 6 :ماليني و 681ألفدينار
 زيادة املصروفات عن االيرادات 88مليونا و 429ألف دينار
 -2الهيئة العامة للرياضة:
 امل�ص��روف��ات  94مليونا و555الف دينار
 االي��رادات 1 :مليون و 550ألفدينار
 -زيادة املصروفات عن االيرادات

 93مليونا و 5آالف دينار
 -1الهيئة العامة لشؤون القصر:
 امل�ص��روف��ات  17مليونا و974الف دينار
 االيرادات 92 :ألف دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 17مليونا و 882ألف دينار
 -4مجلس األمة:
 امل�ص��روف��ات  57مليونا و971ألف دينار
 االيرادات 190 :ألف دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 57مليونا و 781ألف دينار
 -5بلدية الكويت:
 املصروفات  210ماليني و851ألف دينار
 االيرادات 30 :مليون دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 180مليون و 581ألف دينار
 -6ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة
ب �ط �ب��اع��ة ون � �ش ��ر ال� � �ق � ��رآن ال �ك��ري��م
والسنة النبوية وعلومهما:
 املصروفات  3ماليني و 68ألفدينار
 االيرادات 9 :آالف دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 3ماليني و 59ألف دينار
 -7ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م��ار
املباشر:
 امل �ص ��روف ��ات  5م�ل�اي�ي�ن و418ألف دينار
 االيرادات 22 :ألف دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 5ماليني و 396ألف دينار
 -8هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام والخاص:
 املصروفات  3ماليني و 20ألفدينار

التتمة ص08

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

5

أنس الصالح

6

بدر العيسى

7

جابر املبارك

8

جمال العمر

9

حمدان العازمي

41

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

15

د.خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

42

✓

✓

✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي

✓

37

علي العمير

✓

38

علي الخميس

✓

39

عودة الرويعي

✓

40

عيسى الكندري
فارس العتيبي
✓

-

ممتنع

-
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مضبطة
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تأجيل المداولة الثانية لتعديل قانون
الخدمة المدنية بناء على طلب الحكومة
 57.9مليون دينار
مصروفات مجلس
االمة وإيراداته
بلغت  190ألف
دينار

حوار حكومي نيابي على هامش الجلسة

تتمة المنشور ص07
 االيرادات 350 :ألف دينار زيادة املصروفات عن االيراداتمليونان و 670ألف دينار
 -9هيئة اسواق املال:
 امل�ص��روف��ات  47مليونا و726ألف دينار
 االي � � ��رادات 14 :م�ل�ي��ون��ا و147ألف دينار
 -زيادة املصروفات عن االيرادات

 210.5ماليين
دينار ميزانية بلدية
الكويت واإليرادات
بلغت  30مليونا

رئيس ومقرر لجنة امليزانيات على املنصة أمس

 33مليون و 579ألف دينار
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع � �ل ��ى م � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س ��اب ��ات
الختامية لـ  9جهات ملحقة وكانت
النتيجة كالتالي:
م� � ��واف � � �ق� � ��ة  42ال � � �ح � � �ض� � ��ور 42
اذا م ��واف � �ق ��ة وي� � �ح � ��ال ل �ل �ح �ك��وم��ة
والتوصيات الواردة.
المعلم المعاق
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��اري��ر ال�ل�ج�ن��ة التعليمية بشأن

م �ن��ح ب� � ��دالت وم� �ك ��اف ��آت الع �ض��اء
الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االسالمية.
وال�ت�ق��ري��ر ب �ش��أن ت�ع��دي��ل بعض
اح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
على قانون الخدمة املدنية وكانت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ك ��ال �ت ��ال ��ي ف� ��ي امل� ��داول� ��ة
االول � ��ى م��واف �ق��ة  42ال �ح �ض��ور 42
موافقة على امل�ش��روع القانون في
املداولة االولى.

وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
موافقة عدم موافقة
امتناع الحضور
 الشيخ محمد العبدالله :ارجوت��أج�ي��ل امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة للقانون
لحني دراسته.
 ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه :معالتقدير الكامل واملحبة اال ان هذا
ال �ق��ان��ون ل��م نعلم ان��ه س�ي�ط��رح اال
اثناء التصويت ونطلب منكم من

ب ��اب ال �ت �ع��اون ت��أج �ي��ل ال�ت�ص��وي��ت
ع�ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة ال ��ى جلسة
الغد (اليوم)
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:موافقة؟ (موافقة عامة)
 ت ��رف ��ع ال �ج �ل �س��ة ال� ��ى ي� ��وم غ��د(اليوم)

 3.6ماليين دينار
مصروفات هيئة
طباعة القرآن
وااليرادات
بلغت  9آالف دينار

 12توصية لهيئة أسواق المال
اخ� �ت� �ت� �م ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
ت�ق��ري��ره��ا ح ��ول ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل��ال
ب� � �ع � ��دد م� � ��ن ال � �ت � ��وص � �ي � ��ات ج� � ��اءت
كالتالي:
 -1التعاون مع الجهات الرقابية
واألخ � � � ��ذ ب �ت��وج �ي �ه��ات �ه��ا وات � �خ� ��اذ
ال � �خ � �ط ��وات ال �ع �م �ل �ي��ة ال� � �ج � ��ادة ف��ي
تسوية جميع املالحظات املسجلة
ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال س�ي�م��ا امل�لاح �ظ��ات
امل� �س� �ت� �م ��رة واي� � �ج � ��اد آل � �ي � ��ات اك �ث��ر
تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن
ال�ط��رق التقليدية مل��ا ل��ه م��ن اث��ر في
تسوية املالحظات اوال بأول.
 -2ض � � � � � � � ��رورة ق� � � �ي � � ��ام م� �ج� �ل ��س
امل � � �ف� � ��وض� �ي��ن ب � � � � � � ��دوره االس� � ��اس� � ��ي
والع� �م ��ل ع �ل��ى ت �س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات
ال� �ت ��ي س �ج �ل �ه��ا دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وامل �س��اه �م��ة ف ��ي ت��ذل �ي��ل امل �ع��وق��ات
ال�ت��ي ت��واج��ه االدارة التنفيذية في
حل تلك املالحظات.

 -3التنسيق مع الجهات الرقابية
ل�ت�ف�ع�ي��ل ادارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي
تفعيال كامال ملا له من اثر في الحد
م ��ن امل�ل�اح �ظ ��ات االداري� � � ��ة وامل��ال �ي��ة
وامل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت� �ق ��ع ب�ه��ا
ال��وح��دات التنظيمية اث �ن��اء العمل
وت��دارك �ه��ا ق�ب��ل وق��وع �ه��ا وشغلها
ب � ��ال� � �ك � ��وادر ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة
وامل� ��ؤه � �ل� ��ة وت �ق ��وي �ت �ه ��ا ب��ال �ل��وائ��ح
ال��داخ�ل�ي��ة بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية بما يضمن سالمة عمليات
التدقيق املالي واالداري مستقبال.
 -4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
األن�ظ�م��ة املحاسبية ب��ال�ت�ع��اون مع
ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ومعالجة
اوج � ��ه ال �ق �ص��ور ف ��ي ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
الداخلية.
 -5قيام الهيئة باعداد حسابها
ال �خ �ت��ام��ي وارف � � ��اق ت �ق��ري��ر م��راق��ب
الحسابات الخارجي فيه.

 -6ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ص��وي��ب امل��آخ��ذ
التي شابت مخالفة بنود الالئحة
امل��ال�ي��ة ال�خ��اص��ة بتنظيم امليزانية
والحساب الختامي للهيئة لبعض
احكام الدستور.
 -7ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ب ��اع ��ادة ال�ن�ظ��ر
ف ��ي ت �ق��دي��رات االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
ل�ك�ث�ي��ر م ��ن م �ص��روف��ات �ه��ا ال سيما
امل��ذك��ورة ف��ي ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر والعمل
ع �ل��ى ت��رش �ي��ده��ا وض �ب��ط تناميها
وفق املتطلبات الرقابية والحد من
الخسائر املالية املتنامية سنويا.
 -8ي�ج��ب اع �ط��اء االول��وي��ة ملعهد
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب �ح��اث او اس �ت �ش��ارات او دراس ��ات
ت ��رغ ��ب ال� �ج� �ه ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق

املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالس � �ت � �ش ��ارات وال � ��دراس � ��ات ال�ت��ي
ي� �ق ��رر امل �ع �ه ��د ام �ك ��ان �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك ل�ض�ب��ط وت��رش�ي��د
االن�ف��اق ال�ع��ام واملساهمة ف��ي اب��راز
ك�ف��اءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 -9يجب التنسيق وب��وق��ت كاف
مع مطبعة الحكومة بوزارة االعالن
ع �ن��د رغ �ب��ة ال �ج �ه��ة ف ��ي ط �ب��اع��ة اي
مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط
وت ��رش �ي ��د االن � �ف� ��اق ال� �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
املجال.
 -10تنسيق ه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل��ال
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
االع� � ��اق� � ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل�ع�ن�ي��ة لتفعيل امل� ��ادة رق ��م  14من
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
ح� �ق ��وق االش � �خ� ��اص ذوي االع ��اق ��ة
وال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى ت�ل�ت��زم ال�ج�ه��ات

ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وااله � �ل � �ي� ��ة وال� �ق� �ط ��اع
ال �ن �ف �ط��ي ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم خ�م�س�ين
عامال كويتيا على األقل باستخدام
نسبة م��ن االش�خ��اص ذوي االعاقة
امل��ؤه �ل�ي�ن م �ه �ن �ي��ا ال ت �ق��ل ع ��ن % 4
م��ن العاملني الكويتيني لديها وال
يجوز ألي م��ن ه��ذه الجهات رفض
ت �ع�ي�ين امل��رش �ح�ي�ن م ��ن االش �خ��اص
ذوي االع ��اق ��ة ل�ل�ع�م��ل ل��دي �ه��ا دون
سبب مقبول خالف االعاقة وتوفر
ال ��دول ��ة ب ��رام ��ج ت�ح�ف�ي��زي��ة ل�ج�ه��ات
ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت��وظ��ف م ��ا ي��زي��د عن
ال�ن�س��ب امل �ح ��ددة م��ن ذوي االع��اق��ة
وي� �ج ��وز ل �ل �ح �ك��وم��ة ت �ق��دي��م ال��دع��م
امل��ادي للجهات التي تتجاوز هذه
النسب ويصدر بشروط الدعم قرار
م ��ن ال �س �ل �ط��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ن��اء على
عرض الهيئة.
 -11استمرار الهيئة ببرنامجها
ال �ت��دري �ب��ي اس ��وة ب�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات

ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت� �ح� �م ��ل ن �ف��س
ه � ��ذا امل� �ض� �م ��ون ك��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار وال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة
والحرص على الشفافية في عرض
تلك الفرص التدريبية الستقطاب
الشباب والعمل على التخفيف من
ش ��روط ال �ق �ب��ول ف��ي ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج
التاحة الفرصة امام اكبر قدر ممكن
م��ن الراغبني بااللتحاق ب��ه خاصة
ان م �ث��ل ه ��ذه ال �ب��رام��ج ت �س��اع��د في
ت��أه �ي��ل ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ب�ش�ك��ل
م�ن��اس��ب ل�س��وق ال�ع�م��ل ف��ي القطاع
الخاص.
 -12مبادرة الجهة في اقتراح اي
تعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اعمالها ورف�ع�ه��ا ل�ل��وزي��ر املختص
لتحقيق املصلحة العمة مع وجود
م�ت��اب�ع��ة اداري � ��ة ل �ه��ذه االق �ت��راح��ات
بشكل دوري.
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جدول األعمال
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تقدر براتب سنة ونصف السنة وفقا آلخر راتب حصل عليه الموظف

التعليمية :مكافأة نهاية خدمة للمعلم
المعاق ومن يتولى رعاية معاق
ان �ت �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م��ن
التقرير الرابع في شأن:
 - 1االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم م��ن
ل�ج�ن��ة ال �ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى ال ��وارد
بتقريرها الثالث عشر بشأن تعديل
بعض احكام القانون رقم ( )28لسنة
 2011في ش��أن منح ب��دالت ومكافآت
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني
ب � � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة األوق� � ��اف
والشؤون االسالمية.
 - 2م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات
ب�ق��وان�ين م�ق��دم��ة م��ن ب�ع��ض االع�ض��اء
ب�ش��أن تعديل بعض اح�ك��ام القانون
رق��م ( )28لسنة  2011ف��ي ش��أن منح
ب� � ��دالت وم� �ك ��اف ��آت ألع � �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوقاف والشؤون االسالمية
(عددهم ثالثة اقتراحات بقوانني).
وت �ت �ض �م��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
امل � � �ع � ��روض � ��ة ت � �ع� ��دي�ل��ا ع � �ل� ��ى امل� � � ��ادة
الخامسة من القانون رقم ( )28لسنة
 2011ف��ي ش��أن منح ب��دالت ومكاآلت
ألع�ض��اء الهيئة التعليمية مقتضاه
استثناء املعلمني ذوي االعاقة وكذلك
ال��ذي��ن ي �ت��ول��ون م�ن�ه��م رع��اي��ة امل �ع��اق
من شرط قضاء مدة ثالثني سنة في
ال�خ��دم��ة بالنسبة ل�ل��ذك��ور أو خمس
وع�ش��ري��ن س�ن��ة بالنسبة ل�لإن��اث كي
يحصلوا على مكافآة نهاية الخدمة
التي تقدر براتب سنة ونصف السنة
وفقا آلخر راتب حصل عليه املوظف
وذل ��ك ت�ي�س�ي��را ل��رع��اي��ة ذوي االع��اق��ة
ال�ت��ي تعد واج�ب��ا على ال��دول��ة اعماال
ملبدأ التكافل االجتماعي.
كما اضافت اللجنة حكما في املادة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب ��أن يكون

ال �ع �م��ل ب ��ه ب��أث��ر رج �ع��ي اع �ت �ب��ارا من
تاريخ العمل بقانون رقم ( )28لسنة
 2011بشأن حقوق االش�خ��اص ذوي
االع��اق��ة االم ��ر ال ��ذي ي�ت�ط�ل��ب بتحقق
اغلبية لالعضاء الذين يتألف منهم
مجلس االمة وفقا لنص املادة ()179
من الدستور.
وح� �ض ��ر م �م �ث �ل��و وزارة ال �ت��رب �ي��ة
اجتماع لجنة ال�ع��رائ��ض والشكاوى
امل �ن �ع �ق��د ب �ت��اري��خ  2015/6/9وذل ��ك
ل �ب �ح��ث ش� �ك ��وى م �ق��دم��ة م ��ن م��واط��ن
يشغل وظيفة معلم بإحدى امل��دارس
ض� ��د وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ح� �ي ��ث ط��ال��ب
الشاكي بمنحه مكافأة نهاية الخدمة
رغ� �ب ��ة م �ن ��ه ف� ��ي ال �ت �ق ��اع ��د ح �ي ��ث ان ��ه
مكلف برعاية ابنه املعاق إال ان وزارة
التربية لم توافق على منحه مكافأة
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ح�ي��ث اوض ��ح ممثلو
وزارة التربية ان سبب ع��دم موافقة
ال� � ��وزارة ه��و اس �ت �ن��اده��ا ع�ل��ى ال�ن��ص
الوارد في املادة الخامسة من القانون
رق��م ( )28لسنة  2011امل�ش��ار ال�ي��ه اذ
يشترط النص للحصول على املكافأة
امل� � ��ذك� � ��ورة ق � �ض ��اء ث �ل�اث �ي�ن س� �ن ��ة ف��ي
الخدمة وه��و ما لم يتحقق بالنسبة
للشاكي حيث انه امضى في الخدمة
 22سنة كما ان ظروف ابنائه املعاقني
ت �ح��ول دون ام �ك��ان �ي��ة اس �ت �م��راره في
الخدمة حتى يكمل  30سنة.
وبذلك يكون شرط املدة في القانون
رق��م ( )28لسنة  2011ه��و ال��ذي حال
دون صرف املكافأة للمذكور.
عمل اللجنة:
وع � �ق� ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ل � �ه ��ذا ال� �غ ��رض
اج �ت �م ��اع�ي�ن ب �ت ��اري �خ ��ي 2016/5/9

استثناء شرط
قضاء مدة 30
سنة في الخدمة
للذكور و 25لإلناث

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

و 2016/6/9وت� ��دارس� ��ت امل ��وض ��وع
ورأت ان ال � �ت � �ع � ��دي �ل��ات امل� �ق� �ت ��رح ��ة
تنسجم مع القوانني املتعلقة بحقوق
االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة خ��اص��ة في
ض��وء ن��ص امل ��ادة ( )11م��ن الدستور
التي نصت على كفالة الدولة املعونة
ل �ل �م��واط �ن�ين ف ��ي ح ��ال ��ة ال�ش�ي �خ��وخ��ة
او امل � � ��رض وان ت ��وف ��ر ال � ��دول � ��ة ل�ه��م
خدمات التأمني االجتماعي والرعاية
االجتماعية والصحية.
وب� �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
ان�ت�ه��ت اللجنة ب��إج�م��اع الحاضرين
م� ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� � ��ى امل� ��واف � �ق� ��ة ع�ل��ى
االق� �ت ��رح ��ات ب �ق ��وان�ي�ن امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
بعد دمجها في تعديل واح��د بهدف
الوصول الى صيغة منضبطة وذلك
وفقا ملا ورد بالجدول املقارن.
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ت � �ق� ��دم ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال ��ى
املجلس املوقر ليقرر ما يراه مناسبا
بصدده.
ون ��ص امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ع �ل��ى ما
يلي:

م ��ادة اول� ��ى :ت �ض��اف ف �ق��رة ج��دي��دة
ال��ى امل��ادة الخامسة م��ن القانون رقم
( )28لسنة  2011امل�ش��ار ال�ي��ه نصها
اآلتي:
وي�س�ت�ث�ن��ى م ��ن ش ��رط م �ض��ي م��دة
الخدمة املشار اليه بالفقرة السابقة
املعلمون املعاقون واملكلفون برعاية
م �ع��اق وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون رق ��م ( )8لسنة
 2010ف ��ي ش� ��أن ح �ق ��وق االش �خ ��اص
ذوي االعاقة.
م� � � � ��ادة ث � ��ان� � �ي � ��ة :ي� �ل� �غ ��ى ك� � ��ل ن��ص
يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة :ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون رق��م ()8
لسنة  2010املشار اليه وعلى الوزراء
 كل فيما يخصه  -تنفيذه.ون�ص��ت امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة على
اآلتي:
مل � ��ا ك� ��ان� ��ت امل � � � � ��ادة ال � �ع � ��اش � ��رة م��ن
الدستور تنص على ان ترعى الدولة
ال� � �ن � ��شء وت� �ح� �م� �ي ��ه م � ��ن االس� �ت� �غ�ل�ال

وتقيه االه �م��ال االدب ��ي والجسماني
وال��روح��ي كما تنص امل ��ادة الحادية
ع �ش��ر م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ع �ل��ى ان ت�ك�ف��ل
ال��دول��ة امل�ع��ون��ة للمواطنني ف��ي حالة
الشيخوخة او امل��رض او العجز عن
العمل كما توفر لهم خدمات التأمني
االج �ت �م��اع��ي وامل �ع��ون��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
والرعاية الصحية فقد استهدف هذا
ال �ق��ان��ون ت�ي�س�ي��ر رع��اي��ة االش �خ��اص
ذوي االع� � ��اق� � ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ع ��د واج � �ب ��ا
ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع وال �ت��زام��ا ع�ل��ى ال��دول��ة
وان � �ط �ل�اق� ��ا م� ��ن امل� �ف� �ه ��وم االس �ل�ام ��ي
القائم على التكافل والتضامن والذي
يتجافى معه ان تكون رعاية املعاقني
منة او شفقة.
ّ
وإزاء امل �ك��ان��ة امل �ت �م �ي��زة ل��وظ�ي�ف��ة
املعلم في املجتمع الذي يتولى إعداد
االجيال للمستقبل فإن من الضروري
ان يتاح ل��ه اع��داد ورع��اي��ة ابنائه من
ذوي العاقة ايضا.
ومل ��ا ك ��ان ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق ي�ح��رم
املعلمني املعاقني او املكلفني برعاية

م �ع��اق�ين م��ن م �ك��اف��أة ن �ه��اي��ة ال�خ��دم��ة
اذا لم يمض عليهم ثالثون عاما في
ال �خ��دم��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��ذك��ور وخ�م�س��ة
وع � �ش� ��رون ع ��ام ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ان ��اث
فقد تبنى ه��ذا ال�ق��ان��ون اض��اف��ة فقرة
ج� ��دي� ��دة ال� � ��ى امل � � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
القانون رقم ( )28لسنة  2011في شأن
منح بدالت ومكافآت ألعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية
ب��اس �ت �ث �ن��اء امل �ع �ل �م�ين امل �ع��اق�ي�ن وم��ن
املعلمني املكلفني رع��اي��ة املعاقني من
شرط انقضاء مدة الخدمة املشار اليه
إذ ي�ق��ف ه��ذا ال �ش��رط ح�ج��ر ع�ث��رة في
طريق املعلمني املكلفني برعاية معاق
ف��ي ال�ت�ق��اع��د وذل ��ك ت��رس�ي�خ��ا مل��ا ورد
في املادتني العاشرة والحادية عشرة
م��ن ال��دس �ت��ور م��ن اح �ك��ام ورغ �ب��ة في
تقنني ما يواكبها من مبادئ الرعاية
والتكافل والتضامن في رعاية ذوي
االعاقة.
وج � ��رى ال �ن��ص ع �ل��ى ال �ع �م��ل ب�ه��ذا
القانون بأثر رجعي  -بما يستلزمه
ذل��ك م��ن تحقق اغلبية خ��اص��ة وفقا
للمادة ( )179من الدستور  -اعتبارا
م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون رق��م ()8
لسنة  20110بشأن حقوق االشخاص
ذوي االع��اق��ة حتى تعم الفائدة على
ال��ذي��ن اح �ي �ل��وا ل�ل�ت�ق��اع��د اع �ت �ب��ارا من
هذا التاريخ تحقيقا للمساواة فيما
ب�ين االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة او من
يتولون رعايتهم،

 ...وتستثني أعضاء هيئة التدريب في الجامعات والمعاهد
الحكومية من نهاية الخدمة عند بلوغ  65عاما
وأن� � �ج � ��زت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
التقرير الخامس في شأن االقتراح
ب�ق��ان��ون امل �ق��دم م��ن ب�ع��ض االع�ض��اء
بشأن تعديل بعض احكام املرسوم
بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وي �ه��دف االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ال ��ى ت�ع��دي��ل ال�ب�ن��د ( )9من
املادة ( )32من املرسوم بقانون رقم
( )15لسنة  1979امل�ش��ار ال�ي��ه وذل��ك
بإضافة فئة اعضاء هيئة التدريب

ف��ي املعاهد التطبيقية ال��ى الفئات
امل�س�ت�ث�ن��اة م��ن ش ��رط ال�ع�م��ر بحيث
ت�ن �ت �ه��ي خ��دم��ة ال �ف �ئ��ات امل�س�ت�ث�ن��اة
ببلوغ سن الخامسة والسبعني بدال
من الخامسة والستني.
وع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ل� �ه ��ذا ال �غ��رض
اج� �ت� �م ��اع ��ا ب� �ت ��اري ��خ 2016/6/15
واستعرضت االق�ت��راح بقانو حيث
تبني لها انه يعالج النقص املوجود
ف ��ي ال �ب �ن��د ( )9م ��ن امل � ��ادة ( )32من

امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م ( )15لسنة
 1979املشار اليه اذ ان املادة املذكورة
اس �ت �ث �ن��ت ف� �ئ ��ات م �ع �ي �ن��ة م ��ن ش��رط
بلوغ سن الخامسة والستني لنهاية
الخدمة ومن ضمنهم اعضاء هيئة
ال�ت��دري��س ف��ي ال�ج��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ول � ��م ي�ت��م
استثناء فئة اعضاء هيئة التدريب
ف��ي امل�ع��اه��د التطبيقية الحكومية
رغ ��م اس�ت�ح�ق��اق�ه��م ه ��ذا االس �ت �ث �ن��اء

اسوة بباقي الفئات املستثناة.
ل �ه��ذا ت� ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان ال�ت�ع��دي��ل
ال ��وارد ب��االق�ت��راح بقانون مستحق
ومنصف ويعالج الخلل املوجود.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين
م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال � ��ى امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
االقتراح بقانون املشار اليه.
ونصت املواد على اآلتي:
م��ادة اول��ى :يستبدل بنص البند

 9م� ��ن امل� � � ��ادة ( )232م� ��ن امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )15ل �س �ن��ة 1979
املشار اليه النص التالي:
 - 9بلوغ سن الخامسة والستني
ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة ل� �ل� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ول� �غ� �ي ��ر
الكويتيني ويستثنى من ذل��ك أئمة
امل �س��اج��د وخ �ط �ب��اؤه��ا وم��ؤذن��وه��ا
وم�غ�س�ل��و امل��وت��ى واالط� �ب ��اء وامل�ه��ن
الطبية واع �ض��اء هيئات التدريس
والتدريب في الجامعات الحكومية

وامل� �ع ��اه ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ال�ح�ك��وم �ي��ة
والباحثني العلميني بمعهد الكويت
لالبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم
ب �ب �ل��وغ س ��ن ال �خ��ام �س��ة وال�س�ب�ع�ين
وذل��ك وفقا للقواعد واالح�ك��ام التي
يضعها مجلس الخدمة املدنية.
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اللجنة وافقت على ميزانية الهيئة العامة للرياضة

الميزانيات توصي بإحكام الرقابة المالية
على الدعم المالي لألندية الرياضية
أنجزت لجنة امليزانيات التقرير
العشرين بشأن:
 - 1م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��اع�ت�م��اد
ال�ح�س��اب الختامي للهيئة العامة
للشباب وال��ري��اض��ة للسنة املالية
.2015/2014
 - 2ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة عن
ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج� �ع ��ة ع�ل��ى
تنفيذ م�ي��زان�ي��ات ال�ج�ه��ات امللحقة
وح� �س ��اب ��ات� �ه ��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية .2015/2014
 - 3تقارير وحدات الرقابة املالية
ع�م��ا اس �ف��رت ع�ن��ه ال��رق��اب��ة املسبقة
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال �ه �ي �ئ��ات
امللحقة عن النصف االول من السنة
املالية .2016/2015
 - 4م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للرياضة
للسنة املالية .2017/2016
والح � �ظ� ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل�ل�اح �ظ ��ات
اآلتية:
أ  -ض��رورة إع��داد الئحة لصرف
ال��دع��م امل��ال��ي ل�لأن��دي��ة ع �ل��ى أس��س
فنية.
اط�ل�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ال�خ�ط��وات
التنفيذية ال�ت��ي ق��ام��ت بها الهيئة
لتصويب بعض القوانني والالئحة
امل �ع �ي �ب ��ة وم� �ن� �ه ��ا م� ��ا ي� �خ ��ص دع ��م
االن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة ح�ي��ث ل��م يفرق
القانون السابق على نحو واضح
بني االندية الشاملة واملتخصصة
م��ا تسبب سابقا ب�خ�س��ارة الهيئة
ألح � �ك� ��ام ق �ض ��ائ �ي ��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ه��ذه

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

الثغرة.
اض ��اف ��ة ال � ��ى ذل � ��ك ف ��إن ��ه ال ت ��زال
هناك قضايا منظورة حاليا ام��ام
م �ح��اك��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
وتشدد اللجنة على ان تقدم الهيئة
دف��وع�ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة ك��ام�ل��ة حفاظا
على املال العام.
وش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ض ��رورة
إح �ك��ام ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ال��دع��م
امل ��ال ��ي امل� �ق ��دم ل�ل�ان��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة
ال سيما ان ال�ق��ان��ون رق��م  21لسنة
 2016جاء ليعالج املثالب السابقة
وقد جاء في نص امل��ادة االول��ى من
القانون املشار اليه سلفا ما يلي:
ي �خ �ص��ص م�ب�ل�غ��ا ال ي��زي��د على
 750.000د.ك سبعمائة وخمسني
ال ��ف دي �ن��ار ك��وي �ت��ي دع �م��ا س�ن��وي��ا
ط�ب�ق��ا ل �ل �ق��رارات وال �ض��واب��ط ال�ت��ي
ي�ص��در ب�ه��ا ق ��رار م��ن مجلس ادارة

ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ل�ك��ل ن��اد
م� �ش� �ه ��ر ط� �ب� �ق ��ا ألح� � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
بالقانون رقم  42لسنة  1978املشار
اليه.
م��ا ي �ت��وج��ب ع �ل��ى م�ج�ل��س ادارة
ال�ه�ي�ئ��ة إح �ك��ام ص��رف مبلغ ال��دع��م
امل��ال��ي ل�ك��ل ن ��اد م�ش�ه��ر ع�ل��ى اس��س
واض �ح��ة وم�ع��اي�ي��ر ف�ن�ي��ة وم��راع��اة
تصنيف النوادي الرياضية بشكل
م �ه �ن��ي ال س �ي �م��ا ان ه �ن��اك ت�ب��اي�ن��ا
ف��ي ع��دد ال�ل�ع�ب��ات ال��ري��اض�ي��ة فيما
بينهم.
وتوصي اللجنة بأن تنظم هذه
ال� �ق ��رارات وال �ض��واب��ط وف ��ق الئ�ح��ة
متكاملة معتمدة من مجلس ادارة
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ض�م��ان ال�ش�ف��اف�ي��ة خاصة
وان ال�ل��وائ��ح قابلة للتطوير كلما
دع��ت ال�ح��اج��ة ل��ذل��ك ل�س��د ال�ث�غ��رات
ال�ت��ي ق��د تنشأ م��ن خ�لال املمارسة

العملية وان يؤخذ بعني االعتبار
ل��دى اع��داده��ا املآخذ السابقة التي
شابت تقديم الدعم املالي للنوادي
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما
يضمن سالمة توجيه االعتمادات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ض �م��ان س�ل�ام ��ة ال �ص��رف
لتحقيق االهداف املرجوة منها.
ب  -ض ��رورة إع ��ادة ال�ن�ظ��ر فيما
يتعلق بالتباين ف��ي تقديم الدعم
املالي لالتحادات الرياضية.
ال ب� ��د م� ��ن إع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف�ي�م��ا
يتعلق بالتباين ال��واض��ح للدعوم
امل� �ق ��دم ��ة ل�ل��ات � �ح� ��ادات ال ��ري��اض �ي ��ة
ووض ��ع اس��س وق��واع��د مهنية في
ت�خ�ص�ي��ص ت �ل��ك ال ��دع ��وم ال سيما
ان االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة املخصصة
ل �ل��ات� � �ح � ��ادات وال � �ل � �ج� ��ان ال �ع��رب �ي��ة
واالق�ل�ي�م�ي��ة وه��ي ات �ح��ادات تحمل
ط��اب�ع��ا ب��روت��وك��ول�ي��ا ت �ف��وق بكثير

ما يخصص لالتحادات الرياضية
امل �ح �ل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �خ��دم��ة م�ص��ال��ح
ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��ري ��اض � �ي ��ة ورف� � � ��ع ع �ل��م
الكويت في املحافل الدولية خاصة
ان نشاط ه��ذه االت�ح��ادات واللجان
يجب ان يكون ضمن االط��ار العام
لسياسة الدولة.
حيث ان ال��دع��وم امل��ال�ي��ة املقدمة
ل�ل�ات �ح��ادات ال��ري��اض �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ال
تقتصر فقط على ما هو مخصص
لها م��ن مبالغ ب��ل ان ه�ن��اك مبالغ
اخرى تستفيد منها تلك االتحادات
ك � � � ��روات � � � ��ب امل � � � ��درب � �ي� ��ن وال� � �ح� � �ك � ��ام
وامل� �ع� �س� �ك ��رات وغ� �ي ��ره ��ا وي ��وض ��ح
ال �ج��دول ف��ي ال�ص�ف�ح��ة رق ��م  16من
ه��ذا التقرير اجمالي م��ا يخصص
م��ن م �س��اع��دات ل�لان��دي��ة واالن�ش�ط��ة
الرياضية ككل.
قرار اللجنة
اوال  -قرار اللجنة بشأن الحساب
الختامي للسنة املالية :2015/214
ب �ع ��د امل �ن ��اق �ش ��ة وت � �ب � ��ادل اآلراء
واس� �ت� �ن ��ادا ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()3
ل �س �ن��ة  2003ف� ��ي ش � ��أن اج� � � ��راءات
اص� ��دار ب�ع��ض امل �ي��زان �ي��ات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
وال�ق��ان��ون امل�ع��دل ل��ه رق��م ( )8لسنة
 2015انتهت اللجنة ب��إج�م��اع آراء

ضرورة إعداد الئحة
لصرف الدعم
المالي لألندية على
أسس فنية
القانون السابق
لم يفرق بين
األندية الشاملة
والمتخصصة مما
تسبب في خسارة
الهيئة ألحكام
قضائية
يجب إعادة النظر
في الدعوم
المقدمة
لالتحادات الرياضية
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 16توصية لهيئة الشباب والرياضة أهمها إنشاء
أوص � ��ت ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات في
ختام تقريرها باآلتي:
 - 1اس � � � �ت � � � �م� � � ��رار ال � � �ت � � �ع� � ��اون
وال�ت��واص��ل م��ع الجهات الرقابية
بشكل دائ��م واالخ��ذ بتوجيهاتها
لضمان سالمة العمليات املالية
واالدايرة.
 - 2ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
ال��رق��اب�ي��ة إلن �ش��اء ادارة للتدقيق
الداخلي وإلحاق تبعيتها ألعلى
سلطة إشرافية لضمان حياديتها
واستقالليتها وتفعيلها تفعيال
ك ��ام�ل�ا مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن اث � ��ر ف� ��ي ال �ح��د
م��ن امل�لاح �ظ��ات االداري � ��ة وامل��ال�ي��ة
وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال �ت��ي ق ��د ت �ق��ع بها

الوحدات التنظيمية اثناء العمل
وت��دارك�ه��ا قبل وقوعها وشغلها
ب ��ال � �ك ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة
وامل ��ؤه� �ل ��ة وت �ق��وي �ت �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح
الداخلية بالتنسيق مع الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب� �م ��ا ي �ض �م ��ن س�ل�ام��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري
مستقبال.
 - 3ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ك�ف��اءة
االن�ظ�م��ة املحاسبية ل��دى الهيئة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ج� �ه ��از امل��راق �ب�ي�ن
املاليني ومعالجة اوج��ه القصور
في نظم الرقابة الداخلية.
 - 4ق�ي��ام مجلس ادارة الهيئة
بإحكام صرف مبلغ الدعم املالي

ل� �ك ��ل ن� � ��اد م� �ش� �ه ��ر وف� � ��ق ق� � � ��رارات
وض� � ��واب� � ��ط م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى اس ��س
واض�ح��ة ومعايير فنية وم��راع��اة
ت �ص �ن �ي��ف ال � � �ن� � ��وادي ال ��ري ��اض �ي ��ة
ب �ش �ك��ل م �ه �ن��ي وان ت �ن �ظ��م ه ��ذه
ال �ق��رارات وال�ض��واب��ط وف��ق الئحة
متكاملة معتمدة من مجلس ادارة
الهيئة لضمان الشفافية وإعطاء
ه � ��ذه ال�ل�ائ� �ح ��ة امل � ��رون � ��ة ال�ل�ازم ��ة
ل �ت �ط��وي��ره��ا ك �ل �م��ا دع� ��ت ال �ح��اج��ة
لذلك لسد الثغرات التي قد تنشأ
م��ن خ�ل�ال امل�م��ارس��ة العملية وان
يؤخذ بعني االعتبار لدى إعدادها
املآخذ السابقة التي شابت تقديم
الدعم املالي للنوادي بالتنسيق

مع الجهات الرقابية بما يضمن
سالمة توجيه االعتمادات املالية
لضمان سالمة الصرف لتحقيق
االهداف املرجوة منها.
 - 5ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب�ح�ف��ظ ك��اف��ة
ح� �ق ��وق� �ه ��ا ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وت� �ق ��دي ��م
ال� ��دف� ��وع امل�ل�ائ� �م ��ة وال� �ك ��ام� �ل ��ة ف��ي
ق�ض��اي��اه��ا امل �ن �ظ��ورة ح��ال�ي��ا أم��ام
املحاكم بشأن بعض املآخذ التي
ش��اب��ت ال�ق��ان��ون ال�س��اب��ق ف��ي دعم
االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة ح �ف��اظ��ا على
املال العام.
 - 6ق�ي��ام مجلس ادارة الهيئة
ب � ��وض � ��ع ض � ��واب � ��ط وف � � ��ق الئ� �ح ��ة
متكاملة معتمدة من مجلس ادارة

الهيئة لضمان الشفافية ملعالجة
ال�ت�ب��اي��ن ف��ي ت�ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��ي
ل�ل�ات� �ح ��ادات ال��ري��اض �ي��ة وان �ش��اء
م��رك��ز م��ال��ي ل�ك��ل ات �ح��اد ري��اض��ي
فيما يخصه من مصروفات على
حدة.
 - 7ال �ع �م ��ل ب �ج ��دي ��ة ل�ل�إس ��راع
ب �ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��اري� ��ع االن� �ش ��ائ� �ي ��ة
للهيئة وف�ق��ا ل�ج��داول�ه��ا الزمنية
مع ضبط تكاليف اإلنشاء وكذلك
مل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ص� �ي ��ان ��ة م � ��ع ض �ب��ط
ت �ك��ال �ي �ف �ه��ا وات � �خ � ��اذ االج � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ح��ق م ��ن ال ي�ح��اف��ظ
ع �ل��ى ت �ل��ك امل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ت�م��ت
صيانتها من قبل الهيئة.

 - 8ال�ع�م��ل ب�ج��دي��ة ع�ل��ى حسن
ت�ص�م�ي��م امل �ن �ش��آت ال��ري��اض �ي��ة مع
مراعاة انسيابية حركة الجمهور
واملركبات باالضافة الى العناصر
ال� �ج� �م ��ال� �ي ��ة ف � ��ي امل� �ب� �ن ��ى ل �ت �ب �ع��ث
ال � �س� ��رور وال� ��راح� ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ف��ي
ن�ف��س امل�ش�ت��رك�ين ل�لإق �ب��ال عليها
وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن االم � � ��ور م ��ع ض�ب��ط
تكاليف تصميمها.
 - 9االخذ بعني االعتبار السيرة
ال��ذات �ي��ة ل�ل�ش��رك��ات امل� ��راد ترسية
ال �ع �ق��ود ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة ان ه�ن��اك
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 94.5مليون دينار مصروفات الشباب والرياضة
وإيراداتها 1.5مليون دينار
تتمة المنشور ص10
اع �ض��ائ �ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال ��ى فصل
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة وامل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ال�ح�س��اب الختامي للهيئة العامة
ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة وف �ي �م��ا ي�ل��ي
البيانات املالية:
اوال  -املصروفات:
ب �ل �غ��ت امل� �ص ��روف ��ات االج �م��ال �ي��ة
مبلغ  96.499.962/451د.ك (ستة
وت � �س � �ع �ي�ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وارب � �ع � �م� ��ائ� ��ة
وت�س�ع��ة وت�س�ع�ين ال�ف��ا وتسعمائة
واث�ن�ين وس�ت�ين دي �ن��ارا واربعمائة
وواحد وخمسني فلسا فقط الغير).
م � ��وزع � ��ة ح� �س ��ب االب � � � � ��واب ع �ل��ى
النحو اآلتي:
الباب االول  -املرتبات:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  13.893.968/629د.ك (ثالثة
ع �ش��ر م�ل�ي��ون��ا وث �م��ان �م��ائ��ة وث�لاث��ة
وتسعني الفا وتسعمائة وثمانية
وس�ت�ين دي �ن��ارا وس�ت�م��ائ��ة وتسعة
وعشرين فلسا فقط ال غير).
ال � �ب� ��اب ال� �ث ��ان ��ي  -امل �س �ت �ل��زم��ات
السلعية والخدمات:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  1.479.689/077د،.ك (مليون
وارب�ع�م��ائ��ة وت�س�ع��ة وس�ب�ع�ين الفا
وستمائة وتسعة وثمانني دينارا
وس �ب �ع ��ة وس �ب �ع�ي�ن ف �ل �س��ا ف �ق ��ط ال
غير).
ال� �ب ��اب ال� �ث ��ال ��ث -وس ��ائ ��ل ال �ن�ق��ل
واملعدات والتجهيزات:

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب��اب
م �ب��ال��غ  126.347/878د.ك (م��ائ��ة
وس �ت��ة وع �ش��ري��ن ال �ف��ا وث�لاث �م��ائ��ة
وسبعة واربعني دينارا وثمانمائة
وث �م��ان �ي��ة وس �ب �ع�ين ف �ل �س��ا ف �ق��ط ال
غير).
الباب الرابع  -املشاريع االنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  2.581.555/920د.ك (مليونني
وخمسمائة وواح ��د وث�م��ان�ين الفا
وخ �م �س �م��ائ��ة وخ �م �س��ة وخ �م �س�ين
دي�ن��ارا وتسعمائة وعشرين فلسا
فقط ال غير).
ال� �ب ��اب ال �خ��ام��س  -امل �ص��روف��ات

املختلفة واملدفوعات التحويلية:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  78.418.400/947د.ك (ثمانية
وس � �ب � �ع �ي�ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وارب � �ع � �م� ��ائ� ��ة
وث �م��ان �ي��ة ع �ش��ر ال� �ف ��ا وارب �ع �م��ائ��ة
دينار وتسعمائة وسبعة واربعني
فلسا فقط ال غير).
ثانيا  -االيرادات:
بلغت االي��رادات االجمالية مبلغ
 841.909/311د.ك (ث �م��ان �م��ائ��ة
وواح� ��د وارب �ع�ي�ن ال �ف��ا وت�س�ع�م��ائ��ة
وت�س�ع��ة دن��ان �ي��ر وث�لاث�م��ائ��ة وأح��د
عشر فلسا فقط ال غير).
ث��ال�ث��ا  -زي ��ادة امل �ص��روف��ات على
االيرادات (التمويل):

ب�ل�غ��ت زي � ��ادة امل �ص ��روف ��ات على
االي � ��رادات مبلغ 95.658.053/140
د.ك (خ� �م� �س ��ة وت� �س� �ع�ي�ن م �ل �ي��ون��ا
وس� �ت� �م ��ائ ��ة وث� �م ��ان� �ي ��ة وخ �م �س�ي�ن
ال � �ف� ��ا وث �ل��اث � ��ة وخ� �م� �س�ي�ن دي � �ن� ��ارا
ومائة وارب�ع�ين فلسا فقط ال غير)
وت �غ �ط ��ى م� ��ن م �ي ��زان �ي ��ة ال � � � ��وزارات
واالدارات الحكومية  -الحسابات
العامة  -وزارة املالية للسنة املالية
.2015/2014
ث ��ان� �ي ��ا  -ق� � � ��رار ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب �ش��أن
ميزانية السنة املالية :2017/2016
 - 1بعد املناقشة وت�ب��ادل اآلراء
واس� �ت� �ن ��ادا ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()3
ف ��ي ش ��أن اج � � ��راءات اص � ��دار بعض

امل � �ي ��زان � �ي ��ات امل �ل �ح �ق ��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة
وح�س��اب��ات�ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة وال�ق��ان��ون
املعدل له رقم ( )8لسنة  2015انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��إج� �م ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى ف �ص��ل ت �ق��دي��رات
الهيئة العامة للرياضة واملوافقة
عليها (بعد التعديل).
 - 2ان تقوم الهيئة بالرد كتابيا
ع �ل��ى م� ��ا ات� �خ ��ذ م� ��ن اج� � � � ��راءات ف��ي
تنفيذ توصيات اللجنة م��ع بداية
دور االنعقاد املقبل وفقا للنموذج
املرفق في التقرير وارس��ال��ه للجنة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
وفيما يلي تقديرات امليزانية بعد
التعديل للسنة املالية .2017/2016
اوال  -املصروفات:
ت� �ق ��در امل � �ص� ��روف� ��ات االج �م��ال �ي��ة
ب �م �ب �ل��غ  94.555.000د.ك (ارب� �ع ��ة
وت� �س� �ع�ي�ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وخ �م �س �م��ائ��ة
وخمسة وخمسني الف دينار فقط
ال غير).
م � ��وزع � ��ة ح� �س ��ب االب � � � � ��واب ع �ل��ى
النحو االتي:
توجيه  - 2املصروفات الجارية:
ال� � � �ب � � ��اب االول  -ت� �ع ��وي� �ض ��ات
العاملني:
ت � �ق ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
ب�م�ب�ل��غ  15.413.000د.ك (خ�م�س��ة
ع �ش��ر م�ل�ي��ون��ا وارب �ع �م��ائ��ة وث�لاث��ة
عشر الف دينار فقط ال غير).
الباب الثاني -السلع والخدمات:
ت � �ق ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  4.806.000د.ك (ارب � �ع ��ة

م�ل�اي�ي�ن وث �م��ان �م��ائ��ة وس� �ت ��ة آالف
دينار فقط ال غير).
ال� � �ب � ��اب ال � �ث� ��ام� ��ن  -م� �ص ��روف ��ات
وتحويالت اخرى:
ت � �ق ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
ب�م�ب�ل��غ  70.716.000د.ك (س�ب�ع�ين
مليونا وسبعمائة وستة عشر الف
دينار فقط ال غير).
توجيه  - 3النفقات الرأسمالية:
ال �ب��اب ال �ث��ان��ي  -ش� ��راء االص ��ول
غير املتداولة غير املالية امللموسة:
ت � �ق ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  3.620.000د.ك (ثالثة ماليني
وستمائة وعشرين الف دينار فقط
ال غير).
ثانيا  -االيرادات:
تقدر االيرادات االجمالية بمبلغ
 1.550.000د.ك (مليون وخمسمائة
وخمسني الف دينار فقط ال غير).
ث��ال�ث��ا  -زي ��ادة امل �ص��روف��ات على
االيرادات (التمويل):
ت �ق ��در زي� � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات ع�ل��ى
االي � ��رادات بمبلغ  93.005.000د.ك
(ث�ل�اث��ة وت�س�ع�ين م�ل�ي��ون��ا وخمسة
االف دي �ن��ار ف�ق��ط ال غ �ي��ر) وتغطى
م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة  -ال �ح �س��اب��ات ال �ع��ام��ة
 وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة.2017/2016

مركز مالي لكل اتحاد رياضي
تتمة المنشور ص 10
ش ��رك ��ات ش � ��اب ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ق��ود
ح �ك��وم �ي��ة س��اب �ق��ة اوج� � ��ه ق �ص��ور
ومخالفات وعدم التزام بالشروط
التعاقدية ما يتطلب استبعداها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 10إعداد الهيئة قائمة سوداء
ب��ال�ش��رك��ات وامل �ق��اول�ين وامل�ك��ات��ب
االستشارية الذين يثبت تعثرهم
ف ��ي ان� �ج ��از م �ش��اري��ع ال �ه �ي �ئ��ة كي
ال ت �س �ن ��د ال� �ي� �ه ��م اع � �م � ��ال اخ � ��رى
مستقبال ب��االض��اف��ة ال��ى اعتماد
آليات معينة تضمن حق الهيئة
ف��ي ف�س��خ ع�ق��وده��ا م��ع م��ن يثبت

ت �ع �ث��ره اث �ن��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذ وال��رج��وع
عليه بكافة االج��راءات القانونية
حفظا لحق الجهة واملال العام.
 - 11س� �ع ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ج��دي��ة
اك�ث��ر ملساعدة االن��دي��ة الرياضية
م ��ن خ�ل��ال اع � � ��ادة دراس � � ��ة الئ �ح��ة
االستثمار خ��اص��ة ان�ه��ا ستسهم
ف � ��ي زي � � � � ��ادة االي� � � � � � � ��رادات امل ��ال� �ي ��ة
للنادي ورفع كفاءته في انشطته
الرياضية من موارده الذاتية.
 - 12اس �ت �م��رار تفعيل ال��رق��اب��ة
امل��ال �ي��ة ع �ل��ي االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وت� �ح ��وي ��ل امل � �ت � �ج� ��اوز م �ن �ه��ا ال ��ى
النيابة العامة مع وجود متابعة
دوري��ة لتلك القضايا والتنسيق

مع الجهات الرقابية إلعداد صيغ
االح ��ال ��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ك��ون
م� �ح �ك �م ��ة ق ��ان ��ون� �ي ��ا وم �ش� �ف ��وع ��ة
ب ��االدل ��ة ال �ث �ب��وت �ي��ة ح�ف�ظ��ا ل�ل�م��ال
العام.
 - 13ي �ج ��ب إع � �ط� ��اء االول� ��وي� ��ة
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية
ألي أب � �ح� ��اث او اس � �ت � �ش� ��ارات او
دراس� � � � � � � ��ات ت� � ��رغ� � ��ب ال � �ج � �ه � ��ة ف��ي
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف ��ي امل� �ج ��االت ال��داخ �ل��ة
ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات امل�ع�ه��د تنفيذا
ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وق ��واع ��د
تنفيذ امليزانية والتنسيق املسبق
م � ��ع امل� �ع� �ه ��د ل� �ت� �ح ��دي ��د االب � �ح� ��اث
واالس �ت �ش��ارات وال ��دراس ��ات التي

ي �ق��رر امل �ع �ه��د ام �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
بواسطته وذل��ك لضبط وترشيد
االنفاق العام واملساهمة في ابراز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 - 14ي �ج��ب ال�ت�ن�س�ي��ق وب��وق��ت
كاف مع مطبعة الحكومة بوزارة
االع� �ل� ��ام ع� �ن ��د رغ� �ب ��ة ال� �ج� �ه ��ة ف��ي
طباعة اي مطبوعات خاصة بها
وذل� ��ك ل �ض �ب��ط وت��رش �ي��د االن �ف��اق
العام في هذا املجال.
 - 15ت �ن �س �ي��ق ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��ري ��اض ��ة م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة وال�ج�ه��ات
الحكومية املعنية لتفعيل امل��ادة

رقم ( )14من القانون رقم ( )8لسنة
 2010في شأن حقوق االشخاص
ذوي االع ��اق ��ة وال �ت��ي ت�ن��ص على
ان ت �ل �ت ��زم ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وااله�ل�ي��ة وال�ق�ط��اع النفطي التي
تستخدم خمسني عامال كويتيا
ع�ل��ى االق ��ل ب��اس�ت�خ��دام نسبة من
االشخاص ذوي االعاقة املؤهلني
مهنيا ال تقل عن  ٪4من العاملني
الكويتيني ل��دي�ه��ا وال ي�ج��وز ألي
م ��ن ه� ��ذه ال �ج �ه��ات رف� ��ض تعيني
امل��رش �ح�ي�ن م ��ن االش� �خ ��اص ذوي
االع��اق��ة للعمل لديها دون سبب
م� �ق� �ب ��ول خ �ل��اف االع � ��اق � ��ة وت ��وف ��ر
ال��دول��ة ب��رام��ج تحفيزية لجهات

ال�ع�م��ل ال�ت��ي ت��وظ��ف م��ا ي��زي��د عن
النسب امل�ح��ددة م��ن ذوي االعاقة
وي �ج��وز ل�ل�ح�ك��وم��ة ت�ق��دي��م ال��دع��م
املادي للجهات التي تتجاوز هذه
ال �ن �س��ب وي �ص��در ب �ش��روط ال��دع��م
ق ��رار م��ن ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة بناء
على عرض الهيئة.
 - 16مبادرة الجهة في اقتراح
اي تعديالت تشريعية تزيزل ما
ي�ع��رق��ل اع�م��ال�ه��ا ورف�ع�ه��ا للوزير
امل � �خ � �ت� ��ص ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق امل �ص �ل �ح��ة
العامة م��ع وج��ود متابعة اداري��ة
لهذه االقتراحات بشكل دوري.
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األولويات تنجز تقريرها حول تنفيذ شروط األمم المتحدة

استنفاد  ٪80من ميزانية التعويضات
رغم ضعف نسب تنفيذ المشاريع
أنجزت لجنة األول��وي��ات التقرير
الثاني للجنة عن:
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم� � ��ة امل��وق��رللجنة بمتابعة تنفيذ شروط االمم
املتحدة في تنفيذ املشاريع البيئية
للتعويضات واملنح املمنوحة لها.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج � �ع ��ة ع�ل��ى
نقطة االرت �ب��اط ال�ك��وي�ت�ي��ة ملشاريع
البيئة ع��ن ال�ف�ت��رة م��ن - 2015/7/1
.2015/12/31
وق ��رر م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
امل�ع�ق��ودة ف��ي ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق
 206/4/13تكليف لجنة االولويات
م � �ت� ��اب � �ع� ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ش � � � � ��روط االم � � ��م
املتحدة في تنفيذ املشاريع البيئية
ل�ل�ت�ع��وي�ض��ات او امل �ن��ح املخصصة
لها وذلك استنادا على الطلب املقدم
م��ن ب�ع��ض ال �س ��ادة االع �ض ��اء وك�م��ا
اح��ال رئ�ي��س املجلس للجنة تقرير
ديوان املحاسبة عن نتائج الفحص
وامل� ��راج � �ع� ��ة ع �ل ��ى ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط
الكويتية ملشاريع البيئة  -الصادر
ب �ت��اري��خ  2016/5/25ال ��ى ال�لائ�ح��ة
بتاريخ .2016/5/30
وق� ��ام� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب �ط �ل��ب ج�م�ي��ع
امل� �س� �ت� �ن ��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��امل ��وض ��وع
م ��ن ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي باعتبارها كانت اللجنة
امل �ع �ن �ي��ة س��اب �ق��ا م ��ن ق �ب��ل امل �ج �ل��س
مل �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ل �ل �ت �ع��وي �ض��ات وت � ��م ت �ق��دي��م ج�م�ي��ع
املستندات والوثائق التي بحوزتها
للجنة االولويات بتاريخ 2016/5/1
وت �ب�ين للجنة ان ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
والحساب الختامي سبق أن قامت
ب��إرس��ال رس��ال��ة ال��ى املجلس تطلب
ف�ه�ي��ا اح��ال��ة ال �ت �ق��اري��ر وال ��دراس ��ات
ال� � �ت � ��ي س � �ب� ��ق ان اع� � ��ده � � ��ا دي � � � ��وان
املحاسبة وبني فيها نتائج الفحص
وامل� ��راج � �ع� ��ة ع �ل ��ى ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط
الكويتية ملشاريع البيئة الحكومة
لتوافي ال��دي��وان برأيها حيال هذه
ال �ت �ق��اري��ر وال ��دراس ��ات واالج � ��راءات
امل �ت �خ��ذة ل�ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ج ��اء ف�ي�ه��ا من
توصيات ف��ي م��دة اقصاها شهران
وق� � ��د واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
املعقودة بتاريخ  2016/3/15على
هذه الرسالة.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي اس � �ت � �ع� ��راض ل� ��رأي
الجهات املعنية باملوضوع:
رأي ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط ال�ك��وي�ت�ي��ة
ملشاريع البيئة حول برنامج اعادة
تأهيل البيئة:
 ح �ص �ل��ت دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ىتعويضات م��ادي��ة مقدمة م��ن هيئة
االم��م املتحدة وذل��ك بموجب القرار

رقم  258العادة تأهيل البيئة امللوثة
نتيجة ال�غ��زو ال�ع��راق��ي ال�غ��اش��م في
ديسمبر .2005
 في يونيو من العام  2006قامتدولة الكويت بإنشاء نقطة االرتباط
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
ومتابعة ت�ط��ور امل�ش��اري��ع ولتشكل
حلقة وص��ل ب�ين هيئة امل��م املتحدة
والجهات املعنية.
 ق�ي��ام نقطة االرت �ب��اط الكويتيةب� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة اإلش � � � � � ��راف امل� �ب ��اش ��ر
على م�ش��اري��ع اع ��ادة تأهيل البيئة
املعتمدة من قبل لجنة االمم املتحدة جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات
التعويضات.
 عقدت نقطة االرتباط اجتماعات تسريع العمل في املشاريع املناطةشهرية م��ع امل�س��ؤول�ين ف��ي الجهات بالجهات املعنية تمثلت في اآلتي:
امل �ن �ف��ذة ل�ل�م�ش��اري��ع مل�ت��اب�ع��ة عملية
 الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ةال�ت�ن�ف�ي��ذ وم�ن��اق�ش��ة امل �ع��وق��ات ال�ت��ي والثروة السمكية:
ت�ظ�ه��ر اث �ن��اء ه��ا وات� �خ ��اذ ال� �ق ��رارات
 ان يتم استثناء الهيئة من لجنةب �ش��أن �ه��ا -.ق ��دم ��ت ن �ق �ط��ة االرت� �ب ��اط ال�ب�ي��وت االس�ت�ش��اري��ة للتسريع في
ال�ك��وي�ت�ي��ة مل �ش��اري��ع ال�ب�ي�ئ��ة ت�ق��ري��را اج�ل�اءات العقود االستشارية فيما
للجنة ح��ول ب��رن��ام��ج اع ��ادة تأهيل يخص مشاريع اعادة تأهيل البيئة
البيئة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن ي�ن��اي��ر ال��ى ل �ت �ف ��ادي ال �ت �ع �ط �ي��ل وال �ت ��أخ �ي ��ر ف��ي
مارس .2006
تنفيذ املشاريع.
وقدمت نقطة االرتباط الكويتية
 ت�خ�ص�ي��ص ف��ري��ق ع�م��ل متفرغتوصيات عدة في تقريرها من اجل لتنفيذ ومتابعة املشاريع املسندة

استمرار تزايد
المصروفات
اإلدارية المخصصة
لتسيير أعمال
نقطة االرتباط

ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
والثروة السمكية.
 اخ �ت �ص ��ار ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ةال��داخ �ل �ي��ة وال �ت��ي ت��ؤث��ر س�ل�ب��ا على
سير املشروع.
 وزارة الكهرباء واملاء: اخ �ت �ص ��ار ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ةال��داخ �ل �ي��ة وال �ت��ي ت��ؤث��ر س�ل�ب��ا على
سير املشروع.
 رأي ديوان املحاسبة:ويتلخص رأي دي��وان املحاسبة
ح��ول نتائج اع�م��ال نقطة االرت�ب��اط

المشاريع المقرة والجهات المنفذة للمشاريع
 منحت االمم املتحدة دولة الكويت تعويضات لستة مشاريع إلعادة تأهيل البيئة وتقوم جهات عدة بتنفيذتلك املشاريع وهي كالتالي:
رقم

نوع املطالبة

جهة التنفيذ

1

إع ��ادة ت��أه�ي��ل امل �ي��اه ال�ج��وف�ي��ة امل�ت�ض��ررة بالتلوث وزارة الكهرباء واملاء
النفطي

2

إعادة تأهيل املناطق الساحلية املتضررة بالتلوث شركة نفط الكويت
النفطي

3

 إعادة تأهيل املناطق املتضررة جراء التحصينات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيةالعسكرية
 إعادة تأهيل مناطق حفر رؤوس اآلبار النفطية شركة نفط الكويتاملتضررة
 إع � ��ادة ت��أه �ي��ل امل �ن��اط��ق امل �ت �ض��ررة م ��ن ال�ح�ص��ر شركة نفط الكويتالنفطية
 تخضير النظم االيكولوجية االرضية املتدهورة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية(املحميات البرية).

4

معالجة البحيرات النفطية واك��وام التربة امللوثة شركة نفط الكويت
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
بالنفط والخنادق النفطة

5

مشروع اقامة املحمية البحرية

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

6

إعادة تأهيل املناطق املتضررة في ام الروس

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

الكويتية عن الفترة من 2015/7/1
حتى  2015/12/31باآلتي:
 ب� � ��طء االج � � � � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ةلالنتهاء من مشاريع اع��ادة تأهيل
البيئة.
 استنفاد ما يقرب من  ٪ 80منامليزانية املخصصة لنقطة االرتباط
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ض �ع ��ف ن �س ��ب ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع:
تبني لدى الفحص استمرار تزايد
امل� �ص ��روف ��ات االداري � � � ��ة امل�خ�ص�ص��ة
لتسيير اع�م��ال نقطة االرت �ب��اط من
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت ��م ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا من
ق�ب��ل االم ��م امل�ت�ح��دة ب��واق��ع  ٪ 3من
ق�ي�م��ة م�ب��ال��غ ال�ت�ع��وي�ض��ات البيئية
املدفوعة لدولة الكويت حيث بلغت
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة واالل �ت��زام��ات
امل�س�ت�ح�ق��ة ح �ت��ى  2015/12/31ما
ق� ��دره  19.816.668دي �ن ��ارا كويتيا
ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ت� ��م اس �ت �ب �ع ��اد امل �ب��ال��غ
ال �ن��اش �ئ��ة ع ��ن االل� �ت ��زام ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب� �ش ��رك ��ة  E&Eوج ��ام� �ع ��ة ال �ك��وي��ت
وتحميلها ع�ل��ى امل�ش��اري��ع البيئية
وكذلك تكاليف بعض املستشارين
ال� � ��ذي� � ��ن ت� � ��م ن � �ق� ��ل ت� �ك� �ل� �ف� �ت� �ه ��م ع �ل��ى
ميزانية املطالبات علما ب��أن نسبة
املبالغ املحولة الى الجهات املنفذة
للمشاريع البيئية لم تتجاوز ٪ 2.8
م��ن اج�م��ال��ي قيمة امل�ط��ال�ب��ات وم��دد
انجاز بعض املشاريع في الجهات
املنفذة تمتد ال��ى سنة  2037حسب
ال � �ج � ��داول ال��زم �ن �ي��ة امل� �ع ��د م ��ن ق�ب��ل
الجهات املنفذة.
 م�خ��ال�ف��ة ق� ��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراءرق��م  2015/111بشأن املوافقة على
توفير مبنى بديل:
ق ��ام ��ت ن �ق �ط��ة االرت� � �ب � ��اط ب ��إب ��رام
عقود عدة مع ثالث شركات للقيام
ب ��أع� �م ��ال ت��رم �ي��م ل �ل �م �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة الع �ق��ود امل�ب��رم��ة
مبلغ  11.960دي �ن��ارا كويتيا حتى
ت��اري �خ��ه ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة  1م��ن
القرار آنف الذكر والتي وردت فيها

االش ��ارة ال��ى ان يكون املقر الجديد
من دون رسوم او مقابل وال يترتب
ع �ل �ي��ه ص � ��رف م� �ب ��ال ��غ ل �ل �ت��رم �ي��م او
البناء لكون ميزانية نقطة االرتباط
ت �خ��ص م �ب��ال��غ ال �ت �ع��وي �ض��ات حيث
ان ج�م�ي��ع امل �ص��روف��ات ال �ت��ي ق��ام��ت
بها نقطة االرتباط لهذا الشأن تعد
م� �ص ��روف ��ات ص ��رف ��ت ب �غ �ي��ر ال��وج��ه
الذي خصصت له.
ويطلب الديوان االلتزام باحكام
قرارات مجلس الوزراء والصرف من
امليزانية بما خصصت له.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين
من اعضائها في اجتماعها املعقود
ي��وم الخميس املوافقة 2016/6/16
الى املوافقة على التوصيات التالية:
توصيات اللجنة؛
 معالجة اوجه الخلل والقصورب�ش��أن ت��دن��ي ن�س��ب ان �ج��از مشاريع
ت��أه�ي��ل ال�ب�ي�ئ��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع
خطة زمنية معتمدة لالنتهاء من
ج�م�ي��ع م ��راح ��ل م �ش��روع��ات ت��أه�ي��ل
البيئة املتضررة وبما تتمكن معه
لجنة االول��وي��ات بمجلس االم��ة من
م�ت��اب�ع��ة تنفيذ ال�خ�ط��ة فعليا وف��ق
البرنامج الزمني املحدد.
 ض � � � � ��رورة اع � � � � ��داد دراس � � � � ��ة م��نق �ب��ل امل� �س ��ؤول�ي�ن ب �ن �ق �ط��ة االرت� �ب ��اط
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ب��ال��دول��ة مل�ع��ال�ج��ة ت��دب �ي��ر ن�ف�ق��ات�ه��ا
االداري��ة في ض��وء استنفادها نحو
 ٪ 80من املبلغ املحدد لها من قبل
االمم املتحدة خاصة وان مشروعات
تأهيل البيئة ستمتد الى عام 2037
ووض��ع ال�ض��واب��ط ال�لازم��ة ملعالجة
اس� �ب ��اب اس �ت �ف��اد ه ��ذه امل �ب��ال��غ رغ��م
ع��دم االنتهاء من تنفيذ مشروعات
تأهيل البيئة.
ـ تحديد املسؤولية بشأن اج��راء
ت �ع ��اق ��دات ت ��م االن �ت �ه ��اء م �ن �ه��ا دون
وجود مردود فعلي لها.
 ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ج�م�ي��ع ال�ج�ه��اتال � �ح � �ك � ��وم � �ي � ��ة امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ب �ت �ن �ف �ي ��ذ
م � �ش� ��روع� ��ات ت ��أه� �ي ��ل ال �ب �ي �ئ ��ة ع�ل��ى
ان ت �ت��ول��ى ن �ق �ط��ة االرت � �ب� ��اط حصر
معوقات املشاريع واسباب تأخرها
ووض� � � � ��ع ال � �ح � �ل � ��ول وال � �ت� ��وص � �ي� ��ات
لإلسراع في انجاز تلك املشورعات
من خ�لال الحصول على االستثناء
ال�لازم من قبل الجهات املعنية بما
يساهم في انجاز مشروعات تأهيل
البيئة حفاظا على صحة املواطنني
واملقيمني في الكويت.
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خالل مؤتمر صحافي استضافته جمعية الصحافيين

الحكيم :األمير حريص على متابعة
الوضع في العراق

أك � � ��د رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س األع � �ل� ��ى
اإلسالمي العراقي عمار الحكيم أن
ل �ق��اءات��ه امل�ت��واص�ل��ة م��ع س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد تكشف
م� � ��دى ح� � ��رص س � �م� ��وه وم �ت��اب �ع �ت��ه
الحثيثة وإمل��ام��ه بحيثيات ال��واق��ع
العراقي.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي
ع �ق��ده أم ��س األول ف��ي م�ق��ر جمعية
الصحافيني الكويتية إن الوضع في
ال�ع��راق يحظى بأهمية كبيرة لدى
القيادة الكويتية ودوم��ا شعرت أن
س�م��و األم �ي��ر مطلع ت�م��ام��ا ومتابع
بشكل حثيث ما يجري في العراق
وملم بحيثيات الواقع العراقي من
خ�لال ما يثيره سموه ومالحظاته
ال�ق�ي�م��ة وت�ع�ق�ي�ب��ه وه ��و م��ا يتلمس
منه إملام سموه الواضح بهذا امللف
وتعقيداته.
وأع � � � ��رب ع � ��ن س � �ع ��ادت ��ه ب� ��زي� ��ارة
ال � �ك� ��وي� ��ت م� � �ج � ��ددا رغ � � ��م ال � �ظ� ��روف
االستثنائية في العراق وهي فرصة
للقاء سمو أمير البالد وسمو ولي
العهد ورئيس مجلس األم��ة وكبار

عمار الحكيم متحدثا في جمعية الصحافيني وبجواره عدنان الراشد

املسؤولني في دولة الكويت الشقيقة
ل�ل�ح��دي��ث وم��راج �ع��ة وت��وض �ي��ح ما
يجري في ال�ع��راق وطبيعة العالقة
العراقية الكويتية وطبيعة امللفات
واألوض� � � � ��اع اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
وان� �ع� �ك ��اس� �ه ��ا ع� �ل ��ى األوض � � � ��اع ف��ي
البلدين.
وأكد أن العراق والكويت يعيشان
حالة متقاربة في املصير والظروف
ف �م��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي ال � �ع� ��راق ي�ن�ع�ك��س
ع�ل��ى ال��واق��ع ال�ك��وي�ت��ي واالس �ت �ق��رار

ف��ي ال �ع ��راق م�ق��دم��ة ل�لاس �ت �ق��رار في
امل �ن �ط �ق��ة ب��رم �ت �ه��ا وال� �ك ��وي ��ت أول ��ى
الدول التي تستفيد من هذا األمر.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� ��ال� ��وض� ��ع ف��ي
ال �ع��راق أف��اد الحكيم ب��أن األوض��اع
ف��ي ب�ل�اده ت�ش�ه��د ان �ف��راج��ات مهمة
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ص ��ورة امل��رب �ك��ة ال�ت��ي
ت� �ب ��دو م ��ن ب �ع �ي��د م �ب �ي �ن��ا أن ه �ن��اك
ال �ع��دي��د م ��ن ال �خ �ط��وات اإلي �ج��اب �ي��ة
وامل�ه�م��ة الس�ي�م��ا م��ا يتعلق بامللف
األمني ومواجهة اإلرهاب.

وذكر أن ما يسمى تنظيم الدولة
اإلسل��ام �ي��ة (داع � ��ش) ل��م ي �ع��د ع��دوا
ل �ل �ع��راق �ي�ي�ن وح� ��ده� ��م وإن � �م� ��ا ع ��دو
للمنطقة وشعوبها والعالم أجمع
وح� �ي� �ن� �م ��ا ي� �ق ��ف ال � � �ع � ��راق وي �ح �ق��ق
إن �ج��ازات وان �ت �ص��ارات ك�ب�ي��رة فهو
ي �ق��ات��ل ن �ي��اب��ة ع ��ن أش �ق��ائ��ه ال �ع��رب
وامل �س �ل �م�ي�ن وال� �ع ��ال ��م ب��رم �ت��ه وه��و
م��ا ي�ف�س��ر ه ��ذا االص �ط �ف��اف ال��دول��ي
واإلقليمي الواضح ملصلحة العراق
في هذه املعركة.
وأش��اد بانتصار القوات العراقية
ال�ك�ب�ي��ر ب�ت�ح��ري��ره��ا م��دي�ن��ة الفلوجة
ف ��ي وق � ��ت ق �ص �ي��ر وق �ي ��اس ��ي ب �ع��دم��ا
كانت أسيرة لالرهاب لفترات طويلة
ب �ف �ض��ل ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة وال �خ �ط��ة
العسكرية املحكمة والتنسيق العالي
بني جميع عناوين ال�ق��وات املسلحة
العراقية.
وأش ��ار إل��ى أن ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة
ستصب جل اهتمامها بعد االنتهاء
من معركة الفلوجة وتحرير األحياء
القليلة املتبقية على تحرير مدينة
املوصل ومحافظة.

الصانع :جائزة اإلدارة نقلة نوعية
في التنمية المؤسسية
ق��ال وزي ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر االوق ��اف
والشؤون االسالمية يعقوب الصانع
أمس األول أن جائزة اإلدارة املتميزة
ت�س�ه��م ف��ي اح � ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة في
األداء املؤسسي بالوزارة عبر العمل
على تنمية ك�ف��اءات امل��وارد البشرية
وإعداد قادة املستقبل.
وأض��اف الوزير الصانع في كلمة
القاها بحفل جائزة االدارة املتميزة
ال��ذي نظمه ق�ط��اع التطوير االداري
واالع�ل�ام ب��ال��وزارة ان ف�ك��رة الجائزة
ج��اءت لبث روح املنافسة وتحقيق
ال� �ت� �ط ��ور م ��ن أج � ��ل ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�م�ي��ز
ف��ي عناصر األداء ك��اف��ة ان�ط�لاق��ا من
ايماننا بأننا جميعا نملك املقومات
التي تمكننا من تحقيق ذلك.
وأشار الى أن وزارة العدل بادرت
ف��ي ص�ي��اغ��ة ال�خ�ط��ة اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ل �ه��ا وال� �ت ��ي ت��رت �ك��ز ع �ل��ى م�ن�ط�ل�ق��ات
وس�ي��اس��ات الخطة اإلن�م��ائ�ي��ة لدولة
ال� �ك ��وي ��ت إدراك� � � ��ا م �ن��ا ب � ��أن ص �ي��اغ��ة
األنشطة وتطوير وتحسني الخدمات
ينبغي أن يشارك فيها جميع الفئات

الوزير يعقوب الصانع خالل تكريم احد الفائزين بجائزة االدارة املتميزة

بالوزارة وخارجها.
وأك � � ��د ان � �ن� ��ا ن �س �ت �ه ��دف م � ��ن ذل ��ك
تحقيق م�ت�ح�ص�لات ت�ل�ب��ي ت��وق�ع��ات
وط� �م ��وح ��ات امل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ع وزارة
العدل وفق آليات متطورة نستخدم
ف �ي �ه��ا ك ��اف ��ة ال ��وس ��ائ ��ل واألس ��ال� �ي ��ب
الحديثة التي تعظم من سبل تقديم
الخدمة التي تحقق رضا العمالء.
وشدد على انه للقيادة السياسية
وعلى رأسها حضرة صاحب السمو

ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ص��اح��ب ال �ي��د ال�ط��ول��ى
ف ��ي ت�س�خ�ي��ر ك ��اف ��ة االم �ك ��ان �ي ��ات ف��ي
دع ��م ال �ع �م��ل امل��ؤس �س��ي ال �ق��ائ��م على
التطوير والتحسني الدائم وتتجلى
دالئ ��ل ذل��ك ب��رع��اي��ة وح �ض��ور سموه
الفتتاح محكمة الرقعي في السادس
م��ن يونيو ال�ج��اري م��ن أج��ل تحقيق
شعار العدالة الناجزة وبما يساهم
في رفعة وطننا الغالي وتقدمه.
ول � �ف ��ت ال� � ��ى أن ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �م �ي��ز

امل��ؤس �س��ي ل �ي��س أم � ��را ص�ع�ب��ا حيث
ي � �ج ��ب أن ن � �ت ��ذك ��ر ب � � ��أن م �ن �ط �ق �ت �ن��ا
ال �ت��ي خ ��رج م�ن�ه��ا اب �ت �ك ��ارات ال�ج�ب��ر
وال� � �ح� � �س � ��اب وم � �ن � �ه ��ا ت � �خ� ��رج رواد
العلوم ف��ي والكيمياء والرياضيات
وال�ه�ن��دس��ة وك �م��ا أخ ��ذت حضارتنا
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ح �ض ��ارات
أع� �ط� �ت� �ه ��ا وان � �ت � �ف � �ع� ��ت ب � �ه� ��ا ج �م �ي��ع
الثقافات والحضارات األخرى.
واوض ��ح أن امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارة
ال� �ع ��دل ي �س �ع��ون ب� ��أن ي �ك��ون ال�ت�م�ي��ز
ال �ح �ك��وم��ي ي�م�ث��ل امل��رح �ل��ة ال �ج��دي��دة
ال� � �ت � ��ي ن� �ت� �ط� �ل ��ع ال � �ي � �ه� ��ا ف� � ��ي ال �ع �م ��ل
ال�ح�ك��وم��ي وت��رس��م نهجا استباقيا
ل�ل�ع�م��ل امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ل �ك��اف��ة م �ج��االت
العمل بالوزارة خاصة بأننا قطعنا
أشواطا ناجحة في مسيرة العمل.
وك � � ��رم ال � ��وزي � ��ر ال� �ص ��ان ��ع ادارات
الوزارة الفائزة بالجائزة وبمختلف
ت�ص �ن �ي �ف��ات �ه��ا ك �م��ا ك� ��رم ف ��ري ��ق ع�م��ل
الجائزة وعددا من االعالميني.
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االعالميات العربيات :الكويت
متقدمة في المجال اإلعالمي

عدد من االعالميات العربيات على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمها االتحاد بالكويت

أك� � � � ��دت ع� � � ��دد م� � ��ن االع �ل��ام� � �ي � ��ات
ال �ع��رب �ي��ات أم� ��س األول ان االع �ل�ام
الكويتي يعتبر من االع�لام العربي
املتحضر جدا وان الكويت معروفة
ب �ت �ق ��دم �ه ��ا االع� �ل��ام� � ��ي ال� �ب ��رام� �ج ��ي
والدرامي.
وقالت رئيسة اتحاد االعالميات
ال �ع��رب أس �م��اء ال�ح�ب�ش��ي م��ن مصر
ف��ي تصريح ل�ـ (ك��ون��ا) على هامش
ال�غ�ب�ق��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا االت �ح��اد ف��رع
ال �ك��وي��ت ان ال �ك��وي��ت م �ش �ه��ود ل�ه��ا
ف��ي م�ص��ر ع�ل��ى ح��ري�ت�ه��ا االع�لام�ي��ة
وان ف�ي�ه��ا م�س��اح��ة اع�لام �ي��ة كبيرة
ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ال � ��رأي دون ق �ي��ود أو
حواجز.
وب � �ي � �ن ��ت ال� �ح� �ب� �ش ��ي ان ات � �ح ��اد
االع�ل��ام � �ي� ��ات ال � �ع� ��رب ت� ��م ت��دش �ي �ن��ه
م��ن جامعة ال ��دول العربية ف��ي عام
 2015وم �ق��ره ف��ي ال �ق��اه��رة وم�ك��ون
م��ن اع�ل�ام �ي��ات ع��رب �ي��ات ف��ي جميع
امل � �ج ��االت االع�ل�ام� �ي ��ة م ��ن  17دول ��ة
عربية.
واوض �ح ��ت ان ه ��ذا االت �ح ��اد هو
اول اتحاد نسائي عربي متخصص

ف��ي م �ج��ال االع�ل��ام وه��دف��ه تحسني
ص � � ��ورة امل � � � ��رأة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وت �غ �ي �ي��ر
الخطاب االعالمي في العالم العربي
ب�ع��د ع�ص��ر ال �ث��ورات ب��االض��اف��ة ال��ى
التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات
ب�ين ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وال ��ذي نفتقده
في الوقت الحالي.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت ن��ائ��ب رئ�ي��س
ات�ح��اد االع�لام�ي��ات ال�ع��رب ورئيسة
ات � �ح� ��اد االع�ل��ام � �ي� ��ات ال � �ع� ��رب ف ��رع
الكويت رابعة حسني مكي الجمعة
ان االت� �ح ��اد ي�ت�ب�ن��ى ق �ض��اي��ا ه��ام��ة
ت �س��اع��د امل� � ��رأة ع �ل��ى االن � �خ� ��راط في
املجتمع املدني وتساهم في املجال
االعالمي.
وب �ي �ن��ت ان االت� �ح ��اد ال ي� ��زال في
ط ��ور ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�ف�ي��ذ وه�ن��اك
ان� � �ج � ��ازات ق � ��ام ب �ه ��ا خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
امل ��اض �ي ��ة اب� ��رزه� ��ا اخ �ت �ي ��ار س�ف�ي��رة
ال �ن ��واي ��ا ال �ح �س �ن��ة ف ��ي م �ص��ر ت�ح��ت
مظلة االتحاد كما سيتم تنظيم اول
م��ؤت�م��ر ل�لات�ح��اد ف��ي ال�ك��وي��ت خ�لال
نوفمبر املقبل.

الطيران المدني:
دعم الداخلية في تعزيز
اإلجراءات األمنية بالمطار
ن��اق��ش امل�ج�ل��س االع �ل��ى للطيران
امل ��دن ��ي ف ��ي اج �ت �م��اع ط � ��ارىء أم��س
ت� �ط ��ورات ع�م�ل�ي��ة ال �ت��دق �ي��ق االم �ن��ي
ال� ��ذي س�ت�ج��ري�ه��ا ادارة ام ��ن ال�ن�ق��ل
االم ��ري� �ك� �ي ��ة (ت� � ��ي اس اي� � � ��ه) مل �ط��ار
الكويت الدولي.
وق� � � � ��ال امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان إن
االجتماع ال��ذي عقد برئاسة وكيل
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ون� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
امل �ج �ل��س ال� �ف ��ري ��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د
اس �ت �ع��رض االج � � � ��راءات وال �ت��داب �ي��ر
االم�ن�ي��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا (ال��داخ�ل�ي��ة)
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع االدارة ال� �ع ��ام ��ة
للطيران املدني والخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة .واض � � ��اف ان ال �ح �ض��ور
اط �ل �ع ��وا ع �ل��ى ال� �خ� �ط ��وات امل �ت �خ��ذة
الستيفاء متطلبات التدقيق االمني
ال��ذي اجرته االدارة االمريكية على
املطار بما يوافق القواعد القياسية
ال��دول �ي��ة امل� �ق ��ررة ام �ن �ي��ا ل�ل�م�ط��ارات
العاملية.
وذك ��ر ان��ه ت��م ات �خ��اذ ال�ت��وص�ي��ات

امل �ن��اس �ب��ة ل��دع��م (ال ��داخ �ل �ي ��ة) فيما
ت � �ت � �خ� ��ذه م� � ��ن اج� � � � � � � ��راءات ل �ت �ع��زي ��ز
االداء االم � �ن� ��ي ب ��امل� �ط ��ار ف� ��ي ح�ين
ت� ��م اس � �ت � �ع ��راض االج � � � � � ��راءات ال �ت��ي
تتخذها (الطيران املدني) بمعاونة
(ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة) وال � �ج � �ه� ��ات ال �ع��ام �ل��ة
ل �ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات وال �ت �س �ه �ي�ل�ات
الالزمة لحركة املسافرين بما يكفل
راحتهم.
واش � � ��ار ال �ب �ي ��ان ال � ��ى م �ح��دودي��ة
الطاقة االستيعابية ملبنى ال��رك��اب
ال�ح��ال��ي ال�ت��ي ال ت�ت�ج��اوز  6ماليني
راكب سنويا مقابل الحركة الفعلية
الحالية التي بلغت  12مليون راكب
سنويا.
واط � � �ل� � ��ع امل � �ج � �ل� ��س أي� � �ض � ��ا ع �ل��ى
ال�خ�ط��ط ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال�ب��دي�ل��ة ال�ت��ي
وضعتها ش��رك��ة ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية خالل الفترة املقبلة.
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بورسلي تطلق أول منصة
لتمكين المرأة الخليجية
أط�ل�ق��ت س�ي��دة االع �م��ال الكويتية
مل � ��ى ب� ��ورس � �ل� ��ي أم � � ��س أول م �ن �ص��ة
الكترونية لتمكني امل��رأة الخليجية
وال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال � �ت � �ج� ��ارة
واالعمال من خالل عرض املنتجات
النسائية وتسويقها عبر االنترنت.
وق� ��ال� ��ت ب ��ورس� �ل ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ـ (ك ��ون ��ا) ب�م�ن��اس�ب��ة اط�ل��اق منصة
(ك��وت.ك��وم) ان ال�ه��دف م��ن انشائها
هو تمكني املرأة الخليجية والعربية
واع� ��ان � �ت � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى ت � �ط� ��وي� ��ر ذات � �ه� ��ا
واستقالليتها ماديا من خالل توفير
فرص لتسويق منتجاتها في نطاق
واس ��ع .واوض �ح��ت ان املنصة تخدم
حاليا ال�س��وق االم��ارات��ي والكويتي
م��ع خطط لتوسيع دائ��رة ال��دول في
املستقبل ال�ق��ري��ب م��وض�ح��ة ان ه��ذه
املنصة تعزز من ثقة املرأة الخليجية

سيدة األعمال الكويتية ملى بورسلي

في ما تنتجه من اعمال وابتكارات
وب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق اه��داف �ه��ا
وطموحاتها ويعود عليها بالربح
والفائدة.

واض ��اف ��ت ان �ن��ا ن�ت�ط�ل��ع م��ن خ�لال
هذا املشروع الى تفعيل دور التنمية
االقتصادية للمرأة العربية واتاحة
الفرصة لها لزيادة وتنويع مصادر
دخلها املادي.
واشارت الى ان املوقع االلكتروني
يرتكز على مبدأ ال �ح��وارات البناءة
وتقييم املنتجات والتعليق عليها
وتقديم املشورات التي تخدم املنتج.
وذك� ��رت ان ف �ك��رة تصميم امل��وق��ع
م �س �ت ��وح ��اة م� ��ن ال � �ت � ��راث ال �ك��وي �ت��ي
ال � �ق ��دي ��م وع � �ب� ��ق امل � ��اض � ��ي ال �ج �م �ي��ل
حيث تجسد اح��د االس��واق القديمة
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ال � ��ذي ي �ع �ن��ى ب��ال �ش��أن
النسائي وهو (سوق الحريم) حيث
كانت السيدات الكويتيات يطرحن
م �ن �ت �ج��ات �ه��ن ال �ش �ع �ب �ي��ة وال �ح��رف �ي��ة
وادوات الزينة للبيع.

المبعوث االممي عقد جلسة
مع أنصاراهلل والمؤتمر الشعبي
ع �ق��د م �ب �ع��وث االم � ��م امل �ت �ح��دة
الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ
احمد أمس األول جلسة مع وفد
أن �ص��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر الشعبي
ال�ع��ام وذل��ك ف��ي إط��ار م�ش��اورات
ال� � �س �ل��ام امل� �ن� �ع� �ق ��دة ح ��ال� �ي ��ا ف��ي
الكويت.
وناقش املبعوث االممي خالل
لقائه وف��د انصار الله واملؤتمر
الشعبي العام افكارا وتصورات
ب � �ش� ��أن اب � � ��رز م � �ح � ��اور امل ��رح �ل ��ة
امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي ال �ي �م��ن ب �م��ا يضمن
ت� � ��راب� � ��ط األب� � � �ع � � ��اد ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واالنسانية واالقتصادية.
وكان املبعوث االممي قد عقد
جلسة مع وفد الحكومة اليمنية
ق� �ب ��ل ي� ��وم�ي��ن ت � �ن� ��اول� ��ت اف � �ك� ��ارا
وم� �ق� �ت ��رح ��ات ب� �ش ��أن ال �ق �ض��اي��ا

الهالل األحمر :حملة تبرعات لتوفير
المياه الصالحة لسكان إفريقيا
أع �ل �ن��ت ج�م �ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر
أم� � � ��س ع� � ��ن إط� � �ل� ��اق ح� �م� �ل ��ة ل �ج �م��ع
ال� � �ت� � �ب � ��رع � ��ات ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون م �ج �م��ع
(االف �ن �ي��وز) ال�ت�ج��اري لتوفير املياه
ال �ص��ال �ح��ة ل �ل �ش��رب ل �س �ك��ان ال �ق��ارة
اإلف��ري �ق �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م��ن ج�ف��اف
شديد.
ودع� � � � ��ا رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
الجمعية د.هالل الساير في تصريح
ص � �ح ��اف ��ي امل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن
للتبرع بهدف توفير املياه الصالحة
للشرب ملاليني النساء واألطفال في
البلدان الفقيرة بالقارة اإلفريقية.
وذكر الساير أن إدارة (األفنيوز)
خ�ص�ص��ت أج �ه��زة ل�ل�ت�ب��رع ال�ن�ق��دي
عبر بطاقات السحب اآلل��ي موزعة
ف� ��ي ث�ل�اث ��ة أم� ��اك� ��ن رئ �ي �س �ي��ة داخ� ��ل
املجمع.
وأض��اف أن الحملة تعزز شراكة
ال�ه�لال األح�م��ر وم��ؤس�س��ات القطاع
ال �خ��اص وامل�ح�س�ن�ين م��ن امل��واط�ن�ين

جانب من إطالق حملة جمعية الهالل األحمر في مجمع االفنيوز

وامل �ق �ي �م�ي�ن ب� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب�غ�ي��ة
اإلس � � �ه� � ��ام ف � ��ي ال � �ع � �م ��ل اإلن � �س ��ان ��ي
وال � � �خ � � �ي � ��ري م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال � �ب� ��رام� ��ج
اإلن�س��ان�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة ال�ت��ي تنظمها
الجمعية.
وأع � ��رب ع ��ن ال �ش �ع��ور ب��االع �ت��زاز
ل �ق �ي��ام ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر ب � ��دور ف�ع��ال
وم � � �ه � ��م ف � � ��ي م� � � �ي � � ��دان امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة

االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة امل � �ش � �ت ��رك ��ة م �ش �ي��دا
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع إدارة االف �ن �ي��وز في
الكثير من املشاريع املجتمعية.
وأوض � � � ��ح أن ال �ج �م �ع �ي��ة ح�ق�ق��ت
انجازات في مجال عملها اإلنساني
محليا ودول�ي��ا م��ن خ�لال أنشطتها
وح� �ض ��وره ��ا ال ��دائ� �م�ي�ن ون �ج��دت �ه��ا
للمتضررين من الكوارث الطبيعية

وغير الطبيعية.
وأكد الساير حرص الهالل األحمر
على تقديم العون واملساعدة للفئات
املحتاجة في املجتمع املحلي مشيرا
إلى جهود ادارة املساعدات املحلية
التابعة للجمعية في هذا الصدد.
وف� ��ي ب �ي ��ان م �م��اث��ل أك � ��دت إدارة
م �ج �م ��ع االف � �ن � �ي� ��وز ح ��رص� �ه ��ا ع �ل��ى
امل� � � � � �ب � � � � ��ادرات امل � �ج � �ت � �م � �ع � �ي ��ة ودع � � ��م
ال�ق�ض��اي��ا وال�ح�م�لات ب��ال�ت�ع��اون مع
مؤسسات املجتمع امل��دن��ي انطالقا
م��ن امل�س��ؤول�ي��ة االجتماعية لشركة
املباني.
وأضافت أن حملة التبرع لتوفير
امل� �ي ��اه ال �ص��ال �ح��ة ل �ل �ش��رب ل�ص��ال��ح
ال � �ق� ��ارة اإلف ��ري �ق �ي ��ة ت ��أت ��ي ت�ت��وي�ج��ا
ل �ب��رن��ام��ج ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر ال �ح��اف��ل
باألنشطة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ذي يعزز
مكانتها ودورها االنساني.

القوة البحرية تنفذ رماية بالذخيرة بالحية
أع �ل �ن��ت وزارة ال ��دف ��اع أم ��س عن
تنفيذ القوة البحرية رماية تدريبية
بالذخيرة الحية يومي  22و 23من
ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ف��ي م �ي��دان ال��رم��اي��ة
ال � �ب � �ح� ��ري م � ��ن ال � �س� ��اع� ��ة ال �س ��اب �ع ��ة

صباحا حتى الخامسة مساء.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي
وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ب � ��وزارة ال��دف��اع
في بيان صحافي ان موقع الرماية
س �ي �ك��ون ع �ل��ى م �س��اف��ة  16.5م�ي�لا

بحريا ش��رق رأس الجليعة امتدادا
ل �ج��زي��رة ق� ��اروه وب�م�س��اف��ة  6أم�ي��ال
بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى
جزيرة أم املرادم .
وأه � � ��اب � � ��ت ب� �ج� �م� �ي ��ع امل� ��واط � �ن �ي�ن

وامل�ق�ي�م�ين م��ن م��رت��ادي ال�ب�ح��ر ع��دم
االقتراب من املنطقة املذكورة خالل
ال �ف �ت��رة امل�ع�ل�ن��ة ح��رص��ا م�ن�ه��ا على
سالمة الجميع.

جانب من اجتماع اسماعيل ولد الشيخ احمد مع وفد أنصار الله واملؤتمر الشعبي العام

ال��رئ�ي�س�ي��ة امل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول
االع �م��ال وف��ي مقدمتها قضايا
االن � �س � �ح ��اب وت �س �ل �ي��م ال� �س�ل�اح
واستعادة مؤسسات الدولة بما

يضمن التوصل الى حل سلمي
وش ��ام ��ل ل�ل�ازم ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وف�ق��ا
للمرجعيات الدولية.

وكاالت سفر :ألمانيا الوجهة
األولى للسياح الكويتيين
أج� �م ��ع ع� ��دد م ��ن امل �ع �ن �ي�ين ف��ي
وك� ��االت ل�ل�س�ي��اح��ة وال �س �ف��ر وم��ن
املواطنني على أن أملانيا تتصدر
الوجهات السياحية لدى السائح
ال� �ك ��وي� �ت ��ي مل ��وس ��م ص� �ي ��ف 2016
ال ��ذي ي�ب��دأ م��ع عطلة ع�ي��د الفطر
تليها سويسرا والنمسا في حني
ب � ��دأت ت �ظ �ه��ر وج� �ه ��ات س�ي��اح�ي��ة
ج��دي��دة منها البوسنة وبلغاريا
وجورجيا.
وقالوا لـ (كونا) أمس إن فترات
ال �ح �ج��وزات ت ��راوح ��ت ب�ي�ن ث�لاث��ة
أس��اب �ي��ع وش �ه ��ر ل �ت��زام��ن م��وس��م
الصيف مع بدء عطلة عيد الفطر
وإج��ازات امل��دارس مما ساعد في
اختيار محطات سياحية بعيدة
السيما القارة األوروبية كأملانيا
وسويسرا والنمسا.
وذكروا أن املحطات الخليجية
وت� ��رك � �ي� ��ا ول� � �ن � ��دن ك� ��ان� ��ت خ � ��ارج
ت��وج�ه��ات امل�س��اف��ري��ن ه��ذا املوسم
وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��داول س�ف��ره��م في
اإلج ��ازات القصيرة التي تتراوح
م��دت �ه��ا ب�ي�ن ث�ل�اث ��ة وع� �ش ��رة أي ��ام
ك � ��إج � ��ازة ع �ي ��د األض � �ح� ��ى ورأس
السنة الهجرية مؤكدين أن هذه
الوجهات أصبحت تقليدية على
مدار العام لدى السائح الكويتي.
وق� � � � ��ال امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام مل �ك �ت��ب
س� �ف ��ري ��ات امل � ��رج � ��اح س ��ام ��ي أب ��و
ال �س �ع��ود إن ال��وج �ه��ة ال�س�ي��اح�ي��ة
األول � ��ى ل�ل�س�ي��اح ال�ك��وي�ت�ي�ين ه��ذا
الصيف هي أوروبا وتركيا ودول
ش��رق آس�ي��ا م�ش�ي��را إل��ى انضمام
وجهة سياحية جديدة للعائالت
الكويتية هي جمهورية البوسنة

وال�ه��رس��ك .وأض ��اف أب��و السعود
أن ه� �ن ��اك ع � ��دة ع� ��وام� ��ل وض �ع��ت
ال �ب��وس �ن��ة ع �ل��ى ق��ائ �م��ة وج �ه��ات
السياح الكويتيني أبرزها املناخ
ال �ج �م �ي ��ل وامل � �ن� ��اظ� ��ر ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة
واألس� � �ع � ��ار امل �ع �ي �ش �ي��ة امل �ع �ق��ول��ة
وال �ط��اب��ع اإلس�ل�ام��ي ف�ي�ه��ا فضال
عن أن زيارتها ال تتطلب تأشيرة
(فيزا) مسبقة.
وأوض� � � � � � ��ح أن ت � � ��زام � � ��ن ش �ه��ر
رم� � �ض � ��ان امل � � �ب� � ��ارك م � ��ع ال �ع �ط �ل��ة
ال�ص�ي�ف�ي��ة أث ��ر س�ل�ب��ا ع �ل��ى خطط
مكاتب السياحة والسفر السيما
أن شركات الطيران تلزم املكاتب
بدفع مقدم قبل الرحلة بنحو 45
يوما على األقل.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى وج� � � ��ود ت� �ف ��اوت
ف��ي أس�ع��ار ال�ت��ذاك��ر دائ�م��ا بسبب
ان � �ت � �ش� ��ار ال� �ح� �ج ��ز اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
ل ��دى ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران م ��ا ي��ؤث��ر
وي��رب��ك مكاتب السياحة والسفر
وي�ت�س�ب��ب ف��ي خ�س��ارت�ه��ا أح�ي��ان��ا
أو تقليل هامش ال��رب��ح موضحا
أن ان �ت �ش��ار ال �ح �ج��ز اإلل �ك �ت��رون��ي
ل �ل �ف �ن��ادق أي �ض ��ا أث� ��ر س �ل �ب��ا ع�ل��ى
مكاتب السياحة والسفر.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل�ك�ت��ب س �ف��ري��ات رم�س�ي��س أح�م��د
أبو شنب إن من أهم األم��ور التي
ي �ب �ح��ث ع �ن �ه��ا ال �س��ائ��ح ال�ك��وي�ت��ي
الطقس املعتدل واألجواء الجميلة
إض ��اف ��ة إل � ��ى االح � �س� ��اس ب��األم��ن
واالستقرار واألجواء العائلية في
الوجهة السياحية املقصودة.
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التحالف االسالمي أقام غبقته الرمضانية بحضور الغانم ونواب ووزراء

عبدالصمد :تجمع الكويتيين في رمضان
يجسد الوحدة الوطنية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والنائب عدنان عبدالصمد يتوسطان املهنئني

ب �ح �ض��ور رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م وع � ��دد م ��ن ال �ن��واب
وال � � � ��وزراء وش �خ �ص �ي��ات س�ي��اس�ي��ة
واق �ت �ص��ادي��ة ودي�ن�ي��ة وح �ش��د كبير
من املواطنني وكعادته السنوية اقام
التحالف االسالمي الوطني غبقته
ال��رم �ض��ان �ي��ة ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ب �م �ي��دان ح��ول��ي وذل��ك
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
وق��ال النائب ع��دن��ان عبدالصمد
ان ال �غ �ب �ق��ة ت �م �ث��ل ت�ج�م�ع��ا ملختلف
ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي وف�ئ��ات��ه
وم �ش��ارب��ه وال �ت ��ي ت �ع �ن��ون ال��وح��دة
الوطنية في هذا الشهر املبارك.

وأض � � ��اف ع �ب��دال �ص �م��د :ف ��ي ه��ذا
ال� �ش� �ه ��ر امل� � �ب � ��ارك ي �ن �س ��ى ال �ج �م �ي��ع
السياسة والتفاوت الفكري وتجتمع
على األلفة واملحبة وأفضل شيء في
هذا الشهر هو االبتعاد قدر االمكان
عن املماحكات والقضايا السياسية
م �ع �ت �ب��را ه � ��ذه ال �ت �ج �م �ع��ات م�ح�ط��ة
م ��ن امل� �ح� �ط ��ات االس� ��ري� ��ة ب��ال �ك��وي��ت
الف �ت��ا ال ��ى ان ال�غ�ب�ق��ات وف� ��رت على
الغالبية زي��ارة الديوانيات الكثيرة
واملتشعبة حيث ان الجميع يشتكي
منها خ��اص��ة ال �ن��واب ألن��ه ال يمكن
زيارة كل الدواوين
وت��اب��ع :وب ��دأت ت�ت�ط��ور ال�ظ��اه��رة

النائب عدنان عبدالصمد مستقبال املهنئني

وت� �ت� �ب� �ل ��ور ف � ��ي ان ت � �ق� ��وم ال �ع��ائ �ل��ة
ب��أك �م �ل �ه��ا ب �ح �ج��ز ص ��ال ��ة وت�ت�ج�م��ع
فيها لتبادل التهاني متمنيا تبلور
ال �ت �ج��رب��ة ف ��ي ال �ت �ج �م �ع��ات ال�ك�ب�ي��رة
خ ��اص ��ة م ��ع ازدح � � ��ام ال � �ش� ��وارع ف��ي
رمضان.
بدوره قال مراقب املجلس النائب
ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ان أه ��ل ال�ك��وي��ت
ج �ب �ل��وا م �ن��ذ ال� �ق ��دم ب �ك��ل اط �ي��اف �ه��م
وف�ئ��ات�ه��م وق��واه��م ال�س�ي��اس�ي��ة على
إقامة مثل هذه الغبقات الرمضانية
وتشرفنا بحضور غبقة التحالف
االس �ل ��ام� � ��ي ال� ��وط � �ن� ��ي ون� �ش� �ك ��ره ��م
ع�ل��ى ال��دع��وة ح��رص��ا ع�ل��ى ال�ت�لاق��ي

وان ت� � �ك � ��ون ه� � �ن � ��اك رؤي� � � � ��ة ت� �خ ��دم
الكويت واهلها ون��ؤك��د نبذ الفتنة
والطائفية ووح��دة الصف م��ن اجل
ان نؤسس ملجتمع سليم.
وأردف :وال� �ح� �م ��د ل �ل ��ه ال �ك��وي��ت
تنعم باالمن واالم��ان تحت القيادة
ال�ح�ك�ي�م��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د وه� � ��ؤالء
ال��رج��ال ال��ذي��ن ي��ؤك��دون دوم ��ا على
ان � ��ه ال ف � ��رق ب�ي��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وه ��ا
ن �ح��ن ف ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ن� ��رى ك��ل
أطياف املجتمع يشاركون في هذه
ال �غ �ب �ق��ة،ون �ت �م �ن��ى ال �خ �ي��ر وال �ب��رك��ة
للجميع وكل عام وانتم بخير.

م� ��ن ج �ه �ت��ه ه �ن ��أ وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ووزي ��رال � �ت � �ع� �ل � �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي د .ب ��در
العيسى الشعب الكويتي بالشهر
الفضيل م��ؤك��دا ان ه��ذه املناسبات
ت� �ق ��وي اواص� � � ��ر امل �ح �ب ��ة ب �ي�ن اب �ن ��اء
املجتمع وه��ي سنة حميدة ليست
ق��اص��رة ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ب��ل تشاركنا
ف�ي�ه��ا ك��ل دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون اذ
ت �ح �ف��ل ل �ي��ال��ي رم � �ض ��ان ب��ال �ت��راب��ط
والتماسك وهو انسب شهر للقيام
باملناسبات االجتماعية وال �ت��زاور
ب�ين ال�ن��اس بكل فئاتهم وطوائفهم
داع� �ي ��ا ال� �ب ��اري ان ت �ع �ي��ش ال �ك��وي��ت
وشعبها في أمن وأمان.

وفي رده على سؤال للصحافيني
ح � ��ول خ��ري �ج��ي ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع��ام��ة
ق� � ��ال ال� �ع� �ي� �س ��ى :ال � �خ ��ري � �ج ��ون ه ��ذا
ال� � �ع � ��ام «أم� � ��وره� � ��م م ��اش � �ي ��ة» ف �ي �م��ا
ي�خ��ص االل�ت�ح��اق بجامعة الكويت
وال �ب �ع �ث��ات ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة
و«ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي» وال ت��وج��د مشكالت
ام� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ج��ام �ع��ة ال �ش��دادي��ة
وت �س �ل �ي �م �ه��ا ل �ل �ج��ام �ع��ات ل�ل�ع��امل�ي��ة
فاملوضوع مطروح في مجلس االمة
للمناقشة ولم ننته منه حتى اآلن.

الجبري يغبق على شرف مهنئيه بشهر رمضان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يهنئ الجبري في ديوانه

استقبل النائب محمد الجبري
ام��س ف��ي دي��وان��ه املهنئني بحلول
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ف��ي الغبقة

الرمضانية التي اقامها في ديوان
ن��اص��ر ال�ج�ب��ري بمنطقة خيطان
وقد حضرها العديد من املواطنني

 ..ووزير اإلعالم الشيخ سلمان الحمود مهنئا

من اهالي الدائرة الثالثة.
وت� � �ب � ��ادل ال � �ح � �ض ��ور ال �ت �ه��ان��ي
واالحاديث الودية بمناسبة شهر

رمضان.
وح�ض��ر الغبقة للتهنئة نائب
رئ� �ي ��س 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
ووزي� � � ��ر اإلع� �ل� ��ام ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان

ال � �ح � �م� ��ود وع� � � ��دد م � ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
وأهالي الدائرة الثالثة.
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محافظ مبارك الكبير كرم طلبة
الثانوية العامة المتفوقين
ب � ��رع � ��اي � ��ة وح � � �ض� � ��ور م �ح ��اف ��ظ
مبارك الكبير الفريق اول متقاعد
أح� �م ��د ع �ب��د ال ��رج �ي ��ب وب �ح �ض��ور
مدير املنطقة التعليمية بمحافظة
مبارك الكبير منصور الديحاني
وامل �خ �ت��اري��ن وال� �ط�ل�اب امل�ت�ف��وق�ين
واولياء امورهم وفي بادرة طيبة
أق ��ام ��ت م �ح��اف �ظ��ة م� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
ب��دي��وان �ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ح�ف��ل تكريم
ل �ل �ط �ل �ب��ة امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن ف� ��ي ش� �ه ��ادة
الثانوية العامة بقسميها العلمي
واألدبي .
وأع ��رب م�ح��اف��ظ م �ب��ارك الكبير
ال� �ف ��ري ��ق ال ��رج� �ي ��ب ع� ��ن س �ع��ادت��ه
ل �ت �ك��ري��م اب �ن��ائ��ه امل �ت �ف��وق�ين ل�ل�ع��ام
ال � �ث� ��ال� ��ث ع� �ل ��ي ال � �ت� ��وال� ��ي واش � � ��اد
ب � � ��اإلدارة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وامل ��درس�ي�ن
وامل� ��درس� ��ات ال ��ذي ��ن س��اه �م��وا في
ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذا ال � �ن � �ج� ��اح وت �م �ن��ي
ال�ت��وف�ي��ق ل�ل�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات في

البيئة :ظهور قناديل
البحر ظاهرة طبيعية
اك � � � � � ��دت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للبيئة اس�ت�م��راره��ا ف��ي إج��راء
م �س��وح �ه��ا ال �ب �ح��ري��ة ل�ل�ك�ش��ف
عن قناديل البحر التي ظهرت
اخ � �ي � ��را ب� �ك� �ث ��رة ف � ��ي م �ح �ط��ات
تبريد خاصة بالهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ووزارة ال �ك �ه��رب��اء
م �ط �م �ئ �ن��ة ال� � ��ى أن � �ه� ��ا ظ ��اه ��رة
ط �ب �ي �ع �ي��ة ت �ظ �ه��ر م� ��ع ارت� �ف ��اع
درجات الحرارة صيفا.
وق � ��ال � ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي ام � ��س ان وف � � ��دا م��ن
ال�ه�ي�ئ��ة زار م�ح�ط�ت��ي ال�ت�ب��ري��د
الشمالية والجنوبية التابعتني
ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة وم �ح �ط ��ة
ال � �ت � �ب ��ري ��د ال � �خ� ��اص� ��ة ب � � � ��وزارة
الكهرباء وامل��اء لتفقد مرافقهم
الخاصة بمصافي مياه البحر
مبينة ان العاملني فيها اشاروا
الى اكتشاف كميات قليلة يوم
االرب �ع��اء امل��اض��ي زادت السبت
وت� � ��م ات � �خ� ��اذ ال � �ل� ��ازم ب �ش��أن �ه��ا
ع�ب��ر ال�ش�ب��اك وال�ت�خ�ل��ص منها
لتختفي اآلن تماما.

محافظ مبارك الكبير والديحاني يتوسطان الطالب

م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م األك ��ادي� �م ��ي وخ��دم��ة
ال � ��وط � ��ن ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت
والتخصصات
ث � � ��م ت � � �ح� � ��دث م� � ��دي� � ��ر م �ن �ط �ق��ة
مبارك الكبير التعليمية منصور
ال��دي �ح��ان��ي ف �ق��ال :إن ��ه م��ن دواع ��ي
س � � ��روري إق� ��ام� ��ة ال �ح �ف ��ل ب��رع��اي��ة
ال �ف��ري��ق اح �م ��د ال��رج �ي��ب ت�ك��ري�م��ا

ل �ط�ل�اب �ن��ا وط��ال �ب��ات �ن��ا امل �ت �ف��وق�ين
ف��ي ال �ع��ام ال ��دراس ��ي امل�ن�ت�ه��ي وان
ه ��ذا ال �ت �ف��وق ف�خ��ر واع� �ت ��زاز ليس
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ف �ق��ط وإن �م��ا ل�ل�ك��وي��ت
والوطن.
وت ��اب ��ع :أن ال �ن �ج��اح ج ��اء ث�م��رة
سلسلة متواصلة بداية من أولياء
األم ��ور واش�ك��ره��م ب�ه��ذه املناسبة

رابطة األدباء تقيم معرض
الكتاب الرمضاني

علي الثمرة التي زرعوها واإلدارة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال� �ت ��ي وف� � ��رت امل �ن ��اخ
التعليمي وانتهز الفرصة ألشكر
املحافظ علي جهوده الطيبة وفتح
ب ��واب ��ة اإلب� � ��داع ع �ل��ي م�ص��راع�ي�ه��ا
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وي �س �ع��ي
إل��ي ال�ن�ه��وض باملنطقة وجعلها
م �م �ي��زة ف ��ي ك ��ل ش ��يء وأتقدم له
ب�خ��ال��ص ب��ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر علي
حرصه علي تكريم ابنائه الطلبة
والطالبات ونبارك للجميع والى
املزيد من النجاح.
ثم قام املحافظ الفريق الرجيب
ومدير املنطقة التعليمية منصور
ال � ��دي� � �ح � ��ان � ��ي ب � �ت � �ك� ��ري� ��م ال � �ط�ل��اب
وال� �ط ��ال� �ب ��ات امل �ت �ف ��وق�ي�ن ل�ق�س�م��ي
العلمي واألدبي.

الوفيات

بيت الزكاة :مشروع إفطار الصائم
ينفذ في  30دولة
ق ��ال امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ب�ي��ت ال��زك��اة
ال �ك��وي �ت��ي د .اب��راه �ي��م ال �ص��ال��ح إن
البيت ينفذ مشروع والئ��م اإلفطار
خ ��ارج ال �ب�لاد ملصلحة أي �ت��ام بيت
الزكاة والطلبة وفقراء املسلمني في
 30دول��ة عربية وإس�لام�ي��ة بتكلفة
تقدر بحوالي  103.500آالف دينار.
وأض��اف الصالح لـ (كونا) أمس
االول أن بيت الزكاة يقدم  138ألف
وجبة ضمن مشروع والئم االفطار
ف��ي ال�خ��ارج ال��ذي ينفذه بالتعاون جانب من مشروع بيت الزكاة بإقامة مشروع إفطار صائم في كافة مساجد هوشي
مع  47هيئة وجهة خيرية في تلك
ال��دول موضحا ان تنفيذ املشروع ك��ام��ل م��ن املحسنني ال �ك��رام وتحت
وق��ال ان البيت يخصص ج��زءا
يقع ضمن مسؤولية إدارة النشاط إشراف بيت الزكاة.
من نشاطه لخدمة املسلمني خارج
الخارجي في البيت.
وبني أن بيت الزكاة قام بتنفيذ الكويت انطالقا من تعاليم اإلسالم
وذك � ��ر أن امل� �ش ��روع ي �ع��د واح ��دا م �ش��روع والئ ��م االف �ط��ار ال�خ��ارج��ي العظيمة التي تحث املسلمني على
م ��ن امل� �ش ��اري ��ع ال �خ �ي��ري��ة ال �ك �ث �ي��رة ملصلحة أيتام بيت الزكاة والطلبة التعاون والتكافل فيما بينهم من
ال �ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا ال �ب �ي��ت ف ��ي ال �خ��ارج وف� � � �ق � � ��راء امل� �س� �ل� �م�ي�ن خ � �ل ��ال ش �ه��ر خالل تنفيذه للعديد من املشاريع
وت �س �ت �ه��دف ال �ن �ه��وض ب��امل�س�ل�م�ين رمضان املاضي في  28دولة عربية ال�خ�ي��ري��ة ال�خ��ارج�ي��ة وع�ل��ى رأس�ه��ا
وال �ت �ي �س �ي��ر ع �ل �ي �ه��م الف� �ت ��ا إل � ��ى أن وإس�لام�ي��ة بالتعاون م��ع  56هيئة مشروع والئم اإلفطار.
امل� �ش ��روع ب ��دأ ع ��ام  1988ب�ت�م��وي��ل وجهة خيرية في هذه الدول.
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أق��ام��ت راب�ط��ة األدب ��اء الكويتيني
م �س��اء أم ��س األول م �ع��رض ال�ك�ت��اب
ال � ��رم� � �ض � ��ان � ��ي ل� �ل� �ك� �ت ��ب ال � �ج� ��دي� ��دة
واملستعملة بمشاركة عدد من دور
النشر الكويتية ويستمر حتى 23
يونيو الجاري.
وق��ال األم�ين العام للرابطة طالل
الرميضي في تصريح لـ(كونا) على
ه��ام��ش اف �ت �ت��اح امل �ع��رض امل �ق��ام في
م�ق��ر ال��راب�ط��ة بمنطقة العديلية ان
ال��راب �ط��ة ت �ه��دف م��ن اق��ام��ة امل�ع��رض
الى نشر املعلومة والثقافة وإيصال
الكتاب للمتذوقني واملهتمني.
واض� ��اف ال��رم�ي�ض��ي ان امل�ع��رض
يأتي بمشاركة عدد من دور النشر
الكويتية ال��ى جانب جناح للكتاب
امل �س �ت �ع �م��ل وم� �ط� �ب ��وع ��ات ال��راب �ط ��ة
املتنوعة وانتاجات أعضاء الرابطة
م��ن مختلف ف�ن��ون األدب وال�ث�ق��اف��ة
م��ن ق�ص��ص ورواي � ��ات ومجموعات

ش�ع��ري��ة وت��اري�خ�ي��ة تكشف صفحة
وج� ��ان� ��ب م� �ه ��م ل �ل �ث �ق��اف��ة ف� ��ي دول� ��ة
الكويت.
واشار الى ان الرابطة تسعى الى
نشر مفهوم ان شهر رمضان املبارك
ه��و ش�ه��ر ال �ق��راءة وال�ث�ق��اف��ة والعلم
م��ؤك��دا ح ��رص ال��راب �ط��ة ع�ل��ى اق��ام��ة
مثل ه��ذا امل�ع��رض متوسط الحجم
إلت��اح��ة ال �ف��رص��ة ل�ل�ك��ات��ب ال�ك��وي�ت��ي
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي امل � �ع� ��رض دون أي
تكلفة مالية.
ودع� � � � ��ا ال � �ج � �م � �ه� ��ور ال� � � ��ى زي� � � ��ارة
امل� � �ع � ��رض واالس � �ت � �م � �ت� ��اع ب��ال �ك �ت��ب
ال� �ق ��دي� �م ��ة وال� � �ج � ��دي � ��دة وال� �ت� �ع ��رف
ع �ل��ى األدب� � � ��اء وامل �ث �ق �ف�ي�ن وال �ك �ت��اب
الكويتيني ومحاورتهم فيما يخص
الكتابة والتأليف.

• فالح حمود ده��ام العازمي 70 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :صباح
السالم ،ق ،8ش ،1ج��ادة ،7م ،49تلفون ،66615085 :نساء :القصور،
ق ،1ش ،38م45
• ف��ؤاد نجم عبدالله خلف 79 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ضاحية
ع�ب��دال�ل��ه م �ب��ارك ،ق ،7ش ،9م ،35م�ق��اب��ل ق ،6ت �ل �ف��ون- 98887756 :
 ،94444552نساء :الفردوس ،ق ،7ش ،1ج ،7م ،6تلفون99993857 :
• طيبة جعفر نصيب ،ارملة :عباس محمد حاجية 92 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :مسجد االمام الحسن ،بيان ،مقابل سنترال مشرف،
تلفون ،66868687 :ن�س��اء :م�ش��رف ،ق ،3ش خالد امل�ط��وع ،ط��ري��ق،57
م ،27تلفون25388110 :
• اح�م��د علي راش��د الشطي 36 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :مسجد
مقامس ،منطقة الرميثية ،تلفون ،66433005 :نساء :القصور ،ق،7
ش ،6م15
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