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التميمي يحذر العلي
من توزيع قسائم
صناعية شمال
أم الهيمان

األولويات :معالجة
الخلل في الدورة
المستندية لتنفيذ
مشروعات الدولة
التنموية

جسر جابر
مشروع عمالق يعد
األطول من نوعه
في العالم

يناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء

المجلس يختتم أعماله اليوم

يبحث الموازنة العامة للدولة وتقارير لجنة األولويات
يعقد مجلس االمة اليوم جلسته
ال�ع��ادي��ة األخ �ي��رة ف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال� ��راب� ��ع ع �ل��ى أن ت �ع �ق �ب �ه��ا ال�ج�ل�س��ة
الختامية فور انتهائها بربع ساعة
وف �ق��ا ل��دع��وة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق الغانم حول هذا الشأن   .
وي �ب �ح��ث امل �ج �ل��س على ج ��دول
أع�م��ال��ه ال �ي��وم م �ش��روع ال�ق��ان��ون في
ش��أن تنظيم ال�ق�ض��اء واالق�ت��راح��ات
بقوانني وال�ت�ع��دي�لات املقدمة عليه
إضافة إل��ى تقرير لجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع
القانون باعتماد الحساب الختامي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
للسنة املالية  2015/2014ومشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
للسنة املالية .2017/2016
ك� �م ��ا ي �ت �ض �م��ن ج � � ��دول االع � �م� ��ال
مشروع القانون باعتماد الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� � � �ل � � ��وزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2015/2014

وم �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
ال � � � � � ��وزارات وال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2017/2016اض��اف��ة
الى بيان وزي��ر املالية عن االوض��اع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال� �ن� �ق ��دي ��ة وامل ��ال �ي ��ة
ومشروع ميزانية .2017/2016
وي �ش �ت �م��ل ج � ��دول االع � �م� ��ال ع�ل��ى
ت �ق��ري��ري��ن ل�ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات االول
ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب�ش��أن تعديل
االعتمادات فيما بني ابواب ميزانية
ال� � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2016/2015واآلخ��ر
ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون بفتح اعتماد
اض � � ��اف � � ��ي ب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� � � � � � � ��وزارات
واالدارات الحكومية للسنة املالية
.2015/2014
ك �م ��ا ي �ت �ض �م��ن ج� � ��دول االع� �م ��ال
ارب� �ع ��ة ت �ق��اري��ر ل �ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
االول ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم��ة
لها متابعتها تنفيذ ش��روط االم��م
املتحدة في تنفيذ املشاريع البيئية

للتعويضات وامل�ن��ح املمنوحة لها
ام � ��ا ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ف�ه��و
ب �ش��أن ت�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
نقطة االرت �ب��اط ال�ك��وي�ت�ي��ة ملشاريع
البيئة عن الفترة من  2015/7/1إلى
.2015/12/31
ويتعلق التقرير الثالث بمتابعة
تنفيذ الحكومة للقوانني الصادرة
م ��ن م �ج �ل��س االم� � ��ة وذل� � ��ك ب ��إص ��دار
ال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة او ال � �ق� ��رارات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �ق��وان�ين في
حني يتعلق التقرير األخير بتكليف
امل� �ج� �ل ��س ل �ل �ج �ن��ة م �ت ��اب �ع ��ة ت�ن �ف�ي��ذ
ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل ال �ح �ك ��وم ��ة ل�ل�ف�ص��ل
التشريعي الرابع عشر ومالحظات
املجلس بصدده.

تفاصيل (ص)07

الميزانيات ترفض فتح اعتماد إضافي
في الموازنة العامة بـ  55مليون دينار
رفضت لجنة امليزانيات والحساب
الختامي البرملانية مشروع القانون
ب �ف �ت��ح اع� �ت� �م ��اد اض� ��اف� ��ي ب �م �ي��زان �ي��ة
الوزارات واالدارات الحكومية للسنة

امل��ال�ي��ة  2015/2014إذ ت�ب�ين للجنة
ان ال �ه��دف م��ن امل �ش��روع ه��و تغطية
االحكام القضائية الصادرة بمحكمة
التمييز بشأن طلبات رجال القضاء

ل �ب �ع��ض امل � ��زاي � ��ا ال �ع �ي �ن �ي��ة وان � �ش ��اء
ص � � �ن� � ��دوق ال � �ض � �م� ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي
والتأمني الصحي ومكافآت التقاعد
لهم بقيمة  55مليون دينار.

أبل :مدينة المطالع أكبر مشروع
سكني في تاريخ الكويت
أكد وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ياسر أبل ان مشروع مدينة املطالع
يعد أكبر مدينة سكنية في تاريخ
الكويت ومن املتوقع أن يصل عدد
سكانها إل��ى  400أل��ف نسمة على
م�س��اح��ة ت��زي��د ع�ل��ى  100كيلومتر
مربع بما يجعلها األكبر جغرافيا
للرعاية السكنية في املنطقة.
وأضاف أبل على هامش توقيع

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
مساء الخميس املاضي عقد إنشاء
وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة أع� �م ��ال ال �ط��رق
الرئيسية وشبكات خدمات البنية
التحتية الرئيسية بمشروع جنوب
املطالع اإلسكاني مع تحالف عاملي
ت �ق��وده ش��رك��ة س��ال�ي�ن��ي اإلي�ط��ال�ي��ة
وشركة كولن التركية.
وأش � � � � ��ار أب� � � ��ل إل� � � ��ى أن� � � ��ه وع� �ل ��ى

ال��رغ��م م��ن ضخامة امل�ش��روع إال أن
امل��ؤس �س��ة اس �ت �ط��اع��ت إن� �ج ��ازه في
وق� ��ت ق �ي��اس��ي م ��ن خ �ل�ال ال �ج �ه��ود
ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا ف��ري��ق ع�م��ل امل��ؤس�س��ة
إلت� �م ��ام امل �ط �ل��وب م �ن��ه خ �ل�ال امل ��دة
الزمنية املحددة.
تفاصيل (ص)03

الغانم :مصاب البحرين مصابنا
وما يمس السعودية يمسنا
اس� �ت� �ق� �ب ��ل خ� � � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل � �ل� ��ك س� �ل� �م ��ان ب��ن
عبدالعزيز رئيس مجلس األمة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وت � �ن � ��اول م�ع��ه
ط�ع��ام اإلف �ط��ار ف��ي قصر الصفا
بمكة املكرمة.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى أدان ال�غ��ان��م
ال�ت�ف�ج�ي��ر اإلره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق��ع
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ك��ر ال �ش��رق��ي في
البحرين وأسفر عن مقتل امرأة
وإص��اب��ة ث�لاث��ة أط �ف��ال بشظايا
االن� �ف� �ج ��ار .وأع � � ��رب ال �غ ��ان ��م ف��ي
ب��رق�ي�ت��ي ع� ��زاء إل ��ى ن�ظ�ي��ري��ه في
ال �ب �ح ��ري ��ن ع� ��ن خ ��ال ��ص ال� �ع ��زاء
وص � � � � ��ادق امل � � ��واس � � ��اة ب �ض �ح �ي��ة
التفجير االرهابي سائال املولى
أن يتغمدها بواسع رحمته وان
يشفي األط �ف��ال امل�ص��اب�ين .وق��ال
الغانم إن مصابكم هو مصابنا
ف��ي ال�ك��وي��ت معربا ع��ن تضامن
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي م ��ع األش �ق��اء
البحرينيني في كافة الظروف.
تفاصيل (ص)02

خادم الحرمني الشريفني مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

 18مليون دينار لتعزيز مخصصات
العالج بالخارج في الداخلية
أح��ال��ت الحكومة على مجلس
االم� � ��ة ن �س �خ��ة م ��ن امل� ��رس� ��وم رق��م
 165ل�س�ن��ة  2016ب �ش��أن م�ش��روع
قانون اعتماد التعديل بني أبواب
م� �ص ��روف ��ات م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات
واالدارات وذل� ��ك ل�ت�ع��زي��ز ح��اج��ة
كل من وزارتي الصحة بمبلع 79
مليونا لتغطية عقود املمرضني
واألط�ب��اء غير الكويتيني ووزارة

التربية بمبلغ  69مليون دينار
ل �ت �غ �ط �ي��ة م� �ك ��اف ��آت االس �ت �ح �ق��اق
نتيجة تقاعد املدرسني عن فترة
 18شهرا.
وطلبت وزارة الداخلية تعزيز
م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ب��ال �خ ��ارج
ب �م �ب �ل��غ  18م� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار أم ��ا
وزارة ال �ع��دل ف �ق��د ط�ل�ب��ت ت�ع��زي��ز
مصروفات الباب الخاص بمبلغ

 7.8ماليني دينار لتغطية تكاليف
ص � ��دور ق ��ان ��ون م �ح �ك �م��ة االس� ��رة
وت �ك��ال �ي��ف ت�ن�ف�ي��ذ ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ب � �ع� ��دم دس� �ت ��وري ��ة
ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
والعجز الفعلي للرواتب الخاصة
بميزانية الشؤون القضائية.
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خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان استقبله في مكة

الغانم :مصاب البحرين مصابنا
وما يمس السعودية يمسنا
استقبل خادم الحرمني الشريفني
امل� �ل ��ك س �ل �م ��ان ب� ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز آل
س �ع��ود ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي ف��ي مكة
املكرمة رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.
وذك��رت وكالة األن�ب��اء السعودية
أن ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ت� �ن ��اول ط �ع��ام
االفطار مع خادم الحرمني الشريفني
ف��ي ق�ص��ر ال�ص�ف��ا بمكة امل�ك��رم��ة ال��ى
ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��رئ �ي��س ال �س��ودان��ي
عمر البشير ورئيس مجلس الوزراء
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ق� �ط ��ري ال �ش �ي��خ
عبدالله بن ناصر آل ثاني وعدد من
أبناء األسرة املالكة السعودية.
م � ��ن ج� �ه ��ة اخ� � � ��رى ب� �ع ��ث رئ �ي ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم ببرقية
ت� �ع ��زي ��ة ل� �ن� �ظ� �ي ��ره رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � �ش� ��ورى ال� �س� �ع ��ودي ع �ب��دال �ل��ه ب��ن
م�ح�م��د ب��ن اب��راه �ي��م ع �ب��ر ف�ي�ه��ا عن
خالص ال�ت�ع��ازي وص��ادق امل��واس��اة
بالضحايا السعوديني في االنفجار
ال � � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف م � �ط� ��ار ات� ��ات� ��ورك
الدولي باسطنبول التركية.
وأك��د الغانم أن الشعب الكويتي

خادم الحرمني الشريفني مستقبال الرئيس الغانم بحضور الرئيس البشير ورئيس مجلس الوزراء القطري

ي �ت �ش��ارك م��ع األش� �ق ��اء ال�س�ع��ودي�ين
في هذا املصاب الجلل وأن ما يمس
اململكة العربية السعودية وشعبها
ي �م �س �ن��ا ج �م �ي �ع��ا س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ان
ي�ت�غ�م��د ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
وي �س �ك �ن �ه��م ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وي �ل �ه��م
ذويهم الصبر ويمن على املصابني

بالشفاء العاجل.
وجدد الغانم ادانته لهذا االعتداء
االره� ��اب� ��ي امل �ش�ي�ن ال � ��ذي اس �ت �ه��دف
االب ��ري ��اء وال � ��ذي ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ك��اف��ة
ال�ش��رائ��ع والقيم االنسانية مبتهال
الى الباري تعالى أن يحفظ اململكة
وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما دان الغانم التفجير اإلرهابي
الذي وقع في منطقة العكر الشرقي
في البحرين وأسفر عن مقتل امرأة
وإص � ��اب � ��ة ث �ل�اث ��ة أط � �ف� ��ال ب �ش �ظ��اي��ا
االنفجار .
وأعرب الغانم في برقيتي تعزية
إلى رئيس مجلس النواب في مملكة

البحرين الشقيقة أحمد بن إبراهيم
امل�لا ورئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى علي
ب��ن ص��ال��ح ال�ص��ال��ح عبر فيهما عن
خ��ال��ص ال� �ع ��زاء وص � ��ادق امل ��واس ��اة
بضحية التفجير االره��اب��ي سائال
املولى أن يتغمدها بواسع رحمته
وان يشفي األطفال املصابني.
وق� � ��ال ال �غ ��ان ��م إن م �ص��اب �ك��م ه��و
م �ص��اب �ن��ا ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م �ع��رب��ا ع��ن
تضامن الشعب الكويتي مع األشقاء
البحرينيني في كافة الظروف.
وأك ��د أن ي��د ال �غ��در واإلره � ��اب لن
تنال م��ن مملكة البحرين وشعبها
ال�ش�ق�ي��ق ال ��ذي أث �ب��ت إرادة عظيمة
أم� ��ام م�خ�ت�ل��ف ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي مر
بها.
وأض��اف الغانم أن تلك الحوادث
تستدعي ت�س��ري��ع ت��وح�ي��د الجهود
ال س �ي �م ��ا ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى م �ج �ل��س
التعاون الخليجي من أجل مواجهة
خ�ط��ر اإلره� ��اب ال ��ذي ي�ه��دد املنطقة
والعالم أجمع.
م � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى ب� �ع ��ث ال �غ��ان ��م
ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس

ال � �ع � �م ��وم ف � ��ي ك � �ن� ��دا ج� �ي ��ف ري� �غ ��ان
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ج ��ورج
فوري وذلك بمناسبة العيد الوطني
لبلدهما.
كما بعث الغانم ببرقيتي تهنئة
إل� ��ى رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال��وط �ن ��ي ف��ي
ج�م�ه��وري��ة ب ��ورون ��دي ب��اس �ك��ال نيا
ب �ي �ن��دا ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
ريفيرين نديكوريو وذلك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
وبعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلى
رئيسة مجلس النواب في جمهورية
روان � � � � ��دا دون� ��ات � �ي� ��ل م��وك��اب��ال �ي �س��ا
ورئ �ي��س مجلس ال�ش�ي��وخ ب�ي��رن��ارد
م � ��اك � ��وزا وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
الوطني لبلدهما.
وب �ع��ث ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م برقيتي
تهنئة إل��ى رئيس املجلس الوطني
في جمهورية الكونغو الديمقراطية
أوب� �ي ��ن م �ي �ن��اك��و ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
ال �ش �ي��وخ ل �ي��ون ك�ي�ن�غ��و واد ون ��دو
وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلدهما.

الخرينج :الكويت تقف قلبا وقالبا مع البحرين
ضد التهديدات الخارجية
ق ��ام ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
وع� �ض ��و ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي م �ب��ارك
الخرينج بزيارة الى مملكة البحرين
بمعية رئيس البرملان العربي أحمد
الجروان والوفد البرملاني العربي.
وت �ش ��رف ال ��وف ��د ب�م�ق��اب�ل��ة ج�لال��ة
امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ون �ق ��ل ال �خ��ري �ن��ج
خ � �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ت� � �ح� � �ي � ��ات وس� �ل ��ام
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح الخ �ي��ه
ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ح� �م ��د ب� ��ن ع �ي �س��ى آل
خليفة مع اطيب تمنياته للبحرين
الشقيق باالستقرار واالمن واالمان
واالزدهار مؤكدا لسموه ان الكويت
تقف مع البحرين قلبا وقالبا ضد
التهديدات واالستفزازات الخارجية
مؤكدا تأييد الكويت لكل االجراءات

ملك البحرين مستقبال الخرينج والوفد املرافق له

ال�ق��ان��ون�ي��ة وغ�ي��ره��ا م��ن االج� ��راءات
التي اتخذتها البحرين لحفظ االمن
واالستقرار لديها   .
واش� � � � � � � ��ار ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج ال � � � � ��ى ان
ال � ��وف � ��د ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي ق� ��دم

ك� � � ��ل ال � � ��دع� � � ��م وال � � �ت� � ��أي � � �ي� � ��د مل �م �ل �ك ��ة
ال�ب�ح��ري��ن والج ��راءات �ه ��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة
واألم� �ن� �ي ��ة ل �ح �ف��ظ ام � ��ن واس� �ت� �ق ��رار
م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن م �س �ت �ن �ك��ري��ن ك��ل
التصريحات وال�ت�ه��دي��ات املقوضة

ل �ل��ام � ��ن واالس� � � �ت� � � �ق � � ��رار ل �ل �ب �ح ��ري ��ن
ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن ال � ��داخ � ��ل وال � �خ� ��ارج
وخ ��اص ��ة ال �ت �ص��ري �ح��ات اإلي ��ران �ي ��ة
غ �ي��ر امل �س��ؤول��ة وال �ت��ي ال ت�ع�ب��ر عن
حسن الجوار والثقة رافضني الدور

االي ��ران ��ي امل �ش �ب��وه ف��ي ال �ت��دخ��ل في
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال � ��ذي ي �ع �م��ل ع�ل��ى
زع ��زع ��ة االس �ت �ق ��رار وال �ت �ق��دم ل�لأم��ة
العربية.
م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى ت �ق��دم ال�خ��ري�ن��ج
بالتهنئة الخالصة ل��وزي��ر الصحة
ال� �س ��اب ��ق د.م� �ح� �م ��د ب � � ��راك ال �ه �ي �ف��ي
بمناسبة اخ�ت�ي��اره س�ف�ي��را للنوايا
ال� �ح� �س� �ن ��ة ل� �ل� �م ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وم � ��دى
الحياة.
واع �ت �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م
االم�م��ي الح��د اب�ن��اء ال�ك��وي��ت ال�ب��ررة
م �م �ث�لا ب��ال��دك �ت��ور م �ح �م��د ال�ه�ي�ف��ي
تكريما لكل ابناء الشعب الكويتي
الف �ت��ا ال��ى ان هذا ال�ت�ك��ري��م االم�م��ي
ت �ق��دي��ر واع � �ت � ��راف ب� ��ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر
ال��ذي ي�ق��وم ب��ه ال��دك�ت��ور الهيفي من
اج��ل دع��م االع�م��ال االنسانية لألمم

امل � �ت � �ح� ��دة وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �خ �ف �ي��ف
املعاناة االنسانية لشعوب العالم.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج اع �ت ��زازه وف�خ��ره
ب �ت �ك��ري��م ال ��دك� �ت ��ور ال �ه �ي �ف��ي م�م�ث�لا
ل �ل �ش �ع��ب ال �ك ��وي �ت ��ي امل� �ع� �ط ��اء ب �ه��ذا
ال �ت �ك��ري��م االم � �م ��ي وال � � ��ذي ن�ع �ت �ب��ره
ش �ه��ادة أم�م�ي��ة ن�ع�ت��ز ب�ه��ا وم�ص��در
فخر واعتزاز للشعب الكويتي.
وحث الخرينج الشباب الكويتي
ال� �ع� �م ��ل ال� � �ج � ��اد وامل � �خ � �ل� ��ص ودع � ��م
امل� �ش ��اري ��ع االن� �س ��ان� �ي ��ة ورف� � ��ع اس ��م
ال �ك ��وي ��ت ع��ال �ي��ا ب�ي�ن األم � ��م خ��اص��ة
وان � �ه� ��ا ت �ح �م��ل ل� �ق ��ب م ��رك ��ز ال �ع �م��ل
االنساني العاملي وحضرة صاحب
ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� �م ��د
الجابر الصباح امير البالد املفدى
يحمل لقب قائد العمل االنساني.
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مؤسسة الرعاية السكنية وقعت عقد البنية التحتية لجنوب المطالع

أبل :مدينة المطالع أكبر مشروع سكني
في تاريخ الكويت
وق � � �ع� � ��ت امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للرعاية السكنية مساء الخميس
امل � ��اض � ��ي ع� �ق ��د إن� � �ش � ��اء وإن � �ج� ��از
وصيانة أعمال الطرق الرئيسية
وش � � �ب � � �ك� � ��ات خ� � � ��دم� � � ��ات ال� �ب� �ن� �ي ��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ب �م �ش��روع
ج� �ن ��وب امل � �ط �ل�اع اإلس� �ك ��ان ��ي م��ع
ت� �ح ��ال ��ف ع� ��امل� ��ي ت� � �ق � ��وده ش��رك��ة
ساليني اإليطالية وشركة كولن
ال �ت��رك �ي��ة وذل� � ��ك ب �ح �ض��ور وزي ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون اإلس� �ك ��ان ي��اس��ر
أب ��ل ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
البرملانية النائب فيصل الكندري
وم � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب راك � ��ان
ال� �ن� �ص ��ف وق � �ي � ��ادي � ��ي امل ��ؤس� �س ��ة
وع ��دد م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات التطوعية
ال �ش �ب��اب �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ب��ال�ق�ض�ي��ة
اإلسكانية.
ويمتد امل �ش��روع على مساحة
 102ك �ي �ل��وم �ت��ر م ��رب ��ع م �ن �ه��ا 90
ك� �ي� �ل ��وم� �ت ��را م ��رب� �ع ��ا م �خ �ص �ص��ة
لالستعماالت السكنية وجميع
املرافق واملباني العامة ويحتوي
ع � �ل ��ى  30أل � � ��ف وح � � � ��دة س �ك �ن �ي��ة
ب �م �س��اح��ة  400م �ت��ر م ��رب ��ع ل�ك��ل
وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة م ��وزع ��ة ع �ل��ى 12
ض��اح �ي��ة س�ك�ن�ي��ة ت��رب �ط �ه��ا ط��رق
س��ري �ع��ة ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م�ن��اط��ق
خدمية وطبية وتجارية وحرفية
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �خ��دم��ات .وسيتم
تنفيذ املشروع بتحالف شركات
م � �ق� ��اوالت ع��امل �ي��ة ت� �ق ��وده ش��رك��ة
س ��ال� �ي� �ن ��ي اإلي � �ط� ��ال � �ي� ��ة وك� ��ول� ��ن
ال �ت��رك �ي��ة وب ��إش ��راف ش��رك��ة هيل
إن �ت��رن��اش��ون��ال امل�ت�خ�ص�ص��ة في
م �ج��ال اإلش� � ��راف ع �ل��ى امل �ش��اري��ع
ال �ض �خ �م��ة وب �م �ت��اب �ع��ة امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية.
وع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ت��وق �ي��ع ال�ع�ق��د
قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ي ��اس ��ر أب � ��ل ان م � �ش� ��روع م��دي �ن��ة
امل�ط�لاع يعد أكبر مدينة سكنية
في تاريخ الكويت ومن املتوقع أن
يصل عدد سكانها إلى  400ألف
ن�س�م��ة ع �ل��ى م �س��اح��ة ت��زي��د على
 100كيلومتر مربع بما يجعلها
األكبر جغرافيا للرعاية السكنية
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة م �ض �ي �ف��ا ان � ��ه ع�ل��ى
الرغم من ضخامة املشروع إال أن
املؤسسة استطاعت إن�ج��ازه في
وق��ت ق�ي��اس��ي م��ن خ�ل�ال الجهود
التي بذلها فريق عمل املؤسسة
إلت �م��ام امل�ط�ل��وب م�ن��ه خ�ل�ال امل��دة
الزمنية املحددة.
وأك� � ��د أب � ��ل ث �ق��ة امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��امل��ي ال �ت��ي ت �ق��وده
شركة ساليني اإليطالية وشركة

أبل :رغم ضخامة
المشروع إال
أن المؤسسة
استطاعت إنجازه
في وقت قياسي

فيصل الكندري

الوزير أبل مصافحا ممثل الشركة االيطالية

ك ��ول ��ن ال �ت��رك �ي��ة ال �ل �ت ��ان ت�م�ل�ك��ان
سمعة وخ �ب��رة كبيرتني لتنفيذ
هذا املشروع في الكفاءة املطلوبة
ضمن اإلطار الزمني املحدد الفتا
إل� ��ى ان امل��ؤس �س��ة ألول م� ��رة في
تاريخها تتعاقد مع شركة عاملية
وه��ي شركة هيل انترناشيونال
األميركية إلدارة املشروع.
وت �ق��دم أب��ل بالشكر وال�ع��رف��ان
للقيادة السياسية وعلى رأسها
ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ع�ل��ى دع �م��ه غير
امل �ح ��دود وم �س��ان��دت��ه وم�ت��اب�ع�ت��ه
ألدق التفاصيل لضمان حصول
أب � �ن � ��ائ � ��ه ع � �ل� ��ى رع� � ��اي� � ��ة س �ك �ن �ي��ة
ك��ري�م��ة وك��ذل��ك س�م��و ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد على دعمه
وتشجيعه وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر املبارك على
متابعته وت��وج�ي�ه��ات��ه امل�ب��اش��رة
معتبرا لتوجيهاته األث��ر األكبر
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ع �م��ل ك �ف��ري��ق
م� �ت� �ج ��ان ��س مل� �ع ��ال� �ج ��ة ال �ق �ض �ي��ة
اإلسكانية.
واعتبر أبل ان مشروع جنوب
املطالع ثمرة تعاون مشترك بني
ال �س �ل �ط �ت�ين ش ��اك ��را دور رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة وأع �ض��اء املجلس
على دعمهم الفني والسياسي.
م��ن ج�ه�ت��ه ق��ال رئ �ي��س اللجنة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري إن� �ن ��ا س �ع ��داء
ون� �ح ��ن ن ��وق ��ع ه � ��ذا ال �ع �ق��د ال ��ذي
سيساهم في إنهاء ملف اإلسكان
م� ��ن خ� �ل��ال ت ��وف� �ي ��ر ال� �س� �ك ��ن ل�ك��ل
امل��واط�ن�ين ف��ي أس��رع وق��ت ممكن
ب �ع��د ت�ق��دي�م��ه ل �ل��رع��اي��ة السكنية
م ��ؤك ��دا ان ال �س �ل �ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت� �س� �ع ��ى ج� � ��اه� � ��دة ل � ��دع � ��م خ �ط��ط
وم�ش��اري��ع اإلس�ك��ان عبر الخطط
ال � �ت� ��ي ت � ��م وض � �ع � �ه ��ا م � ��ؤك � ��دا ان
ال�ت��وزي��ع ل��م يكن حبرا على ورق

ب��ل ه��ي حقيقة واض�ح��ة للجميع
ون � �ح� ��ن ق �ط �ع �ن��ا ش� ��وط� ��ا ك �ب �ي��را
إلن �ه��اء ه ��ذا امل �ل��ف ال ��ذي ي�ع��د من
أولويات املجلس الحالي.
ب � � � � ��دوره ق� � � ��ال م� � �ق � ��رر ال �ل �ج �ن��ة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
راكان النصف اننا نبارك ألهالي
املطالع توقيع عقد أكبر مدينة في
تاريخ الكويت وه��ذا التوقيع لن
يكون آخر عمل اللجنة اإلسكانية
ووج��ودن��ا اليوم ليس للتسويق
لعمل اللجنة حيث سعى املجلس
الحالي الى إنهاء امللف اإلسكاني
وه ��ذا ع�ه��د ق�ط�ع�ن��اه ووع ��د على
أنفسنا بحصول جميع املتقدمني
للرعاية السكنية على حقهم دون
تأخير.
وب�ين النصف ان القانون 113
على  2014ساهم بإلغاء القانون
ال �س��اب��ق ال � ��ذي ك� ��ان ي �ك �ب��ل أي ��دي
امل��ؤس �س��ة ح �ي��ث س��اه��م ال �ق��ان��ون
ال � �ح� ��ال� ��ي ب �ش �ك ��ل ك �ب �ي ��ر ب ��إن �ه ��اء
األزم� ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة م�ش�ي��را ال ��ى ان��ه
بعد إع�لان ال��وزي��ر ع��ام  2013عن
ن �ي ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ت� ��وزي� ��ع  12أل ��ف
وح ��دة سكنية ك��ان ه��و التحدي
واإلصرار وكان هناك تشكيك من
البعض على توزيع هذا الرقم.
وت��وج��ه النصف ال��ى أصحاب
ال� � �ح� � �م �ل��ات ال � �ش � �ب� ��اب � �ي� ��ة ق� ��ائ�ل��ا:
ان� � �ه � ��م ض� � ��رب� � ��وا أروع األم� �ث� �ل ��ة
بتعاونهم مع املؤسسة السكنية
والتشريعية والتنفيذية.
م��ن جانبه ق��ال ال��رئ�ي��س العام
ملؤسسة السكنية م.ب��در الوقيان
ان ه��ذا العقد ه��و األك�ب��ر بتاريخ
امل��ؤس �س��ة وت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت��ه ح��وال��ي
 288م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار .ون ��أم ��ل من
ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��امل��ي ان ي�ق��وم
بإنجاز العمل في الوقت املحدد
وبالجودة املميزة حيث سبق ان
وزعنا في السنة املالية املاضية

راكان النصف

 12ألف وحدة سكنية وفي السنة
الحالية سوف نوزع  11338وبعد
العيد سنرفع التخصيص على
مشروع جنوب املطالع اإلسكاني
ح � �ت� ��ى ت� � ��اري� � ��خ 2011/12/31
اي ب �م �ع �ن��ى اي م ��واط ��ن م �ت��زوج
وق � ��دم ط �ل �ب��ا ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
س �ي �خ �ص��ص ف� ��ي امل � �ط �ل�اع م� ��ن 4
سنوات وما فوق.
وأض��اف ان قيمة العقد املبرم
م��ع م��دي��ر امل� �ش ��روع وه ��ي ش��رك��ة
ه �ي��ل ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال ب �ل �غ��ت 23
مليونا و 500أل��ف دينار واليوم
ب � �ع� ��د ت� ��وق � �ي� ��ع ال � �ع � �ق� ��د رس� �م� �ي ��ا
ستقوم املؤسسة بتسليم األرض
ل �ل �م �ق��اول ف ��ي غ �ض ��ون  45ي��وم��ا
تقريبا خاصة ان البلدية الكويت
ب� ��اش� ��رت ب � ��إزال � ��ة امل� �ن� �ش ��آت غ�ي��ر
امل ��رخ� �ص ��ة ع �ل��ى أرض امل� �ش ��روع
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ال� �ع� �ق ��د ال �ث��ان��ي
ل � �ل � �م � �ش� ��روع س� �ي� �ت ��م ط � ��رح � ��ه ف��ي
سبتمبر امل�ق�ب��ل وي�ت��وق��ع ان يتم
توقيعه في نهاية العام الحالي
في ديسمبر وستكون مدة العقد
 730ي��وم��ا وب��ذل��ك نتوقع تسليم
أذونات البناء في ديسمبر .2018
بدوره ثمن رئيس لجنة أهالي
م��دي�ن��ة ج�ن��وب امل �ط�لاع السكنية
خ��ال��د ال �ع �ن��زي ج �ه��ود امل��ؤس�س��ة
العامة للرعاية السكنية بقيادة
وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون اإلس �ك��ان
ي��اس��ر أب��ل وك��ل ق�ي��ادي��ي ال��رع��اي��ة
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة إلن� � � �ج � � ��از امل � � �ش� � ��روع
األض� �خ ��م ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ب�ل�اد
م��ن حيث امل�س��اح��ة واالستيعاب
ألع� � � � � ��داد ك � �ب � �ي� ��رة م� � ��ن أص � �ح� ��اب
ال�ط�ل�ب��ات اإلس�ك��ان�ي��ة م�ش�ي��را ال��ى
ان اللجنة منذ توقيع العقد بدأت
ع�م�ل�ه��ا األس ��اس ��ي ال� ��ذي أن�ش�ئ��ت
ألج � �ل� ��ه وه� � ��و م �ت ��اب �ع ��ة األع � �م� ��ال
وإن�ج��ازه��ا وف��ق ال�ج��دول الزمني
امل�ح��دد لها سلفا ب��اإلض��اف��ة الى

متابعة إنجاز العقد الثاني الى
جانب العقود األخرى.
وكان من الالفت جهود اللجنة
االسكانية وأعضائها منذ بداية
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع عشر
ال �ح��ال��ي ب � ��دءا م ��ن ت �ع��اون �ه��ا مع
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
واعتمادها لـ 4بيوت استثمارية
عاملية غير ربحية لوضع منظور
ش��ام��ل ل�ح��ل ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة
وكذلك تبني اللجنة فكرة مؤتمر
اسكاني ايمانا منها واستكماال
ل �ج �ه��ود م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ح��ل
ال� �ق� �ض� �ي ��ة االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ب ��وض ��ع
ح��زم��ة ق��وان�ين وم�ن�ظ��ور اسكاني
متوسط وبعيد املدى لهذه االزمة
م� ��ن خ� �ل��ال وض� � ��ع ح� ��ل م �س �ت��دام
ل�ل�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ول �ت �ح��اور
حول مفهوم الرعاية السكنية في
ال �ك��وي��ت .ش ��ارك ج�م�ي��ع االط ��راف
في حل القضية االسكانية سواء
م ��ن م��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
وجمعيات النفع ال�ع��ام والقطاع
ال �خ��اص ف�ض�لا ع��ن ج�م�ي��ع اف��راد
امل �ج �ت �م��ع ال �ك ��وي �ت ��ي وال� �خ� �ب ��رات
الدولية.
وك��ذل��ك ح��رص��ت ال�ل�ج�ن��ة على
اس �ت �ك �م ��ال امل� �ن� �ظ ��ور ل �ي �ق��دم ح��ل
القضية االسكانية الى الحكومة
وبعدها يتم مراقبة الحكومة في
تنفيذ امل�ن�ظ��ور االس�ك��ان��ي املقدم
ل �ه��ا وم�ت��اب�ع��ة ال�ل�ج�ن��ة الحثيثة
ل �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ح�ت��ى وص ��ل ع��دد
ت ��وزي ��ع ال � ��وح � ��دات إل � ��ى  12أل��ف
وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة ب� �ع ��د أن ك��ان��ت
امل ��ؤس � �س ��ة ت � � ��وزع  3000وح � ��دة
سكنية.

الكندري :التوزيع
لم يكن حبرا على
ورق وقطعنا
شوطا كبيرا
إلنهاء هذا الملف
النصف :عهد
قطعناه على
أنفسنا بحصول
جميع المتقدمين
للرعاية السكنية
على حقهم دون
تأخير
الوقيان :قيمة
العقد  288مليون
دينار وتم التعاقد
مع مدير المشروع
بقيمة  23مليونا
و 500ألف دينار
العقد الثاني
يطرح في سبتمبر
المقبل ويوقع
في ديسمبر
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الظفيري :جهودنا تكللت بالنجاح وبات الحلم واقعا يتلمسه المواطنون

الحويلة :توقيع عقد مشروع جنوب المطالع
إنجاز يحسب للسلطتين
ثمن النائب د.محمد الحويلة
اعالن توقيع عقد البنية التحتية
مل���ش���روع م��دي��ن��ة ج���ن���وب امل��ط�لاع
وال������ذي ي��ع��د م���ن أك���ب���ر امل��ش��اري��ع
اإلس���ك���ان���ي���ة ف���ي ت���اري���خ ال��ك��وي��ت
وم��ن أكبر مشاريع املنطقة التى
ت����ض����م  30ال�������ف وح��������دة س��ك��ن��ي��ة
وتستوعب نحو  400ال��ف نسمة
وع���ل���ى م��س��اح��ة ت���زي���د ع��ل��ى 100
كيلو متر م��رب��ع وس���وف يساهم
ه�������ذا امل������ش������روع ف�����ي ح�����ل األزم�������ة
اإلسكانية وتوفير السكن لقطاع
كبير من املواطنني في أقرب وقت
ممكن حيث إن هذا املشروع أخذ
اهتمام ومباركة صاحب السمو
أمير البالد الذي وجه السلطتني
ف�������ي ال�����ن�����ط�����ق ال�����س�����ام�����ي ل���ل���ع���م���ل
واالج��ت��ه��اد واالخ��ل�اص الن��ج��ازه
وي�����ع�����د ث�����م�����رة ت������ع������اون م���ش���ت���رك
ب���ي���ن ال����س����ل����ط����ت��ي�ن ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وان����ج����ازا ت��اري��خ��ي��ا
يحسب لكلتا السلطتني.
واش�������������ار ال�����ح�����وي�����ل�����ة إل���������ى أن
ال���ش���ع���ب ال���ك���وي���ت���ي ي��ن��ت��ظ��ر م��ث��ل
ه������ذه االن�������ج�������ازات ال����ت����ي ت��ع��ت��ب��ر
ح���ل���وال ج����ذري����ة ودائ����م����ة مل��ش��ك��ل��ة
هي األكبر في الكويت «اإلسكان»
وإنهاء معاناة طوابير الراغبني
ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ح��ق ال��رع��اي��ة
السكنية وتقليص مدد االنتظار.
وأش�������������اد ال�����ح�����وي�����ل�����ة ب���ج���ه���ود
وت��وج��ي��ه��ات ودور س��م��و رئيس
م��ج��ل��س ال����������وزراء ال���ش���ي���خ ج��اب��ر

املبارك الذي أبدى اهتماما الفتا
ب��س��رع��ة ح���ل ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي
تراكمت خالل السنوات السابقة
مشيدا كذلك بجهود وزير الدولة
لشؤون االسكان ياسر آبل حيث
إن الحكومة أبدت جدية وواقعيه
ت����ن����ف����ي����ذي����ة ف��������ي ح��������ل ال����ق����ض����ي����ة
االسكانية األمر الذي خلص إلى
ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة اإلي���ج���اب���ي���ة ال��ت��ي
نقف عليها اليوم كما اشاد بكل
الجهات التي تفاعلت واستجابت
لطلبات املؤسسة الدفاع والنفط
وال��ب��ل��دي��ة وال��ك��ه��رب��اء واالش���غ���ال
واملواصالت واملالية وغيرها من
االج��ه��زة واملؤسسات الحكومية
التي كان لها دور فاعل وأساسي
في هذا االنجاز.
من جهة أخ��رى أش��اد الحويلة
بدور وجهود رئيس مجلس األمة
م�����رزوق ال��غ��ان��م واإلخ������وه رئ��ي��س
وأع������ض������اء ال���ل���ج���ن���ة اإلس���ك���ان���ي���ة
وج���م���ي���ع أع����ض����اء م��ج��ل��س األم����ة
على دعمهم الالمحدود للقضية
األس����ك����ان����ي����ة وس���ع���ي���ه���م ال�����دائ�����م
والحثيث لحل القضية بواقعية
م�����ن خ���ل��ال وض���ع���ه���ا ع���ل���ى رأس
أول��وي��ات عمل السلطتني وكذلك
ق��ي��ام��ه��م ب���ال���ج���والت وال����زي����ارات
امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��م��ش��اري��ع الحكومية
وامل��راف��ق واالط�ل�اع عن كثب على
الجهود املبذولة فيها والوقوف
ع�����ل�����ى ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال���ص���ح���ي���ح���ة
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ه����ا ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م��ع

د .محمد الحويلة

د .منصور الظفيري

ال���وزراء املعنيني واملسؤولني في
الجهات الحكومية املختلفة من
خ�ل�ال امل��ت��اب��ع��ة وال���دع���م وت��وف��ي��ر
الغطاء التشريعي.
وأك���������د ال����ح����وي����ل����ة أن م��ج��ل��س
األم����ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ح��ك��وم��ة
ق�����ام ب���ج���ه���ود غ���ي���ر م��س��ب��وق��ة م��ن
أج����ل ت��ح��ق��ي��ق ت���ق���دم ح��ق��ي��ق��ي في
القضية اإلسكانية وكانت بداية
ذل����ك االه���ت���م���ام إج������راء اس��ت��ط�لاع
رأي امل����واط����ن مل���ع���رف���ة أول���وي���ات���ه
وج���������اءت ال���ق���ض���ي���ة اإلس���ك���ان���ي���ة
ك������أول������وي������ة ق������ص������وى وخ����ص����ص
املجلس جلسة ملناقشة القضية
اإلسكانية في  12ديسمبر 2013
ون��ت��ج ع��ن��ه��ا ت��وص��ي��ات بتحرير
األراضي والتزام حكومي بتوزيع
الوحدات اإلسكانية ضمن جدول

زم����ن����ي م����ح����دد وك����م����ا أن ه���ن���اك
ال���ت���زام���ا واض����ح����ا م����ن امل��ؤس��س��ة
العامة للرعاية السكنية بخارطة
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��م االت��ف��اق عليها
وت���ع���ه���د ال���ح���ك���وم���ة ب���ت���وزي���ع 12
أل��ف وح��دة سكنية سنويا لحل
األزم���������ة اإلس����ك����ان����ي����ة ف�����ي ال���ب�ل�اد
وك��ذل��ك ال��ق��ي��ام ب��ت��ع��دي��ل ال�لائ��ح��ة
الداخلية للمجلس وإنشاء لجنة
دائمة ل�لأول��وي��ات وال��ت��ي تنعقد
ب�����ص�����ورة م���س���ت���م���رة وب���ح���ض���ور
اإلخ������������وة ال���������������وزراء وال���ت���ن���س���ي���ق
وتحديد االول��وي��ات واستعجال
عرضها على املجلس ثم إقرارها.
وأع����رب ال��ح��وي��ل��ة ع��ن أم��ل��ه في
أن ت��س��ت��م��ر ع�ل�اق���ة ال���ت���ع���اون بني
ال���ح���ك���وم���ة وامل����ج����ل����س ل��ت��ح��ق��ي��ق
اإلنجاز الذي يصبو إليه الجميع

ف�����ه�����ذا ال�����ت�����ع�����اون أم�������ر إي���ج���اب���ي
ي��ض��اف إل���ى طبيعة ال��ع�لاق��ة بني
ال��س��ل��ط��ت�ين ك��م��ا ن��ص��ت امل�����ادة ٥٠
من الدستور يقوم نظام الحكم
على أس���اس فصل السلطات مع
تعاونها وفقا ألح��ك��ام الدستور
مؤكدا أهمية ودقة املرحلة املقبلة
وض��������رورة ت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ة ال��ش��ع��ب
الكويتي باالنجاز والتنمية.
من جانبه اعتبر عضو اللجنة
اإلسكانية البرملانية د .منصور
ال���ظ���ف���ي���ري ت���وق���ي���ع ع���ق���د إن���ش���اء
ال��ب��ن��ي��ة التحتية مل��ش��روع مدينة
ج��ن��وب امل��ط�لاع املتوقع أن يصل
عدد سكانها الى  400ألف نسمة
ع���ل���ى م���س���اح���ة ت����زي����د ع���ل���ى 100
كيلومتر ان��ج��ازا يحسب للجنة
اإلسكانية على وجه الخصوص
وإل������ى م��ج��ل��س األم������ة ع���ل���ى وج���ه
العموم .
وق������ال ال���ظ���ف���ي���ري ف����ي ت��ص��ري��ح
صحافي ان مجلس األم���ة ومنذ
ال��ج��ل��س��ة األول������ى وض����ع امل��ش��ك��ل��ة
اإلس�����ك�����ان�����ي�����ة ض����م����ن أول�����وي�����ات�����ه
ال��ق��ص��وى إن ل��م تكن ه��ي أول��وي��ة
األولويات بالنسبة إليه والحمد
لله أن ال��ج��ه��ود تكللت بالنجاح
وب��������ات ال���ح���ل���م واق�����ع�����ا ي��ت��ل��م��س��ه
املواطنون.
وأك�������د ال���ظ���ف���ي���ري أن م���ش���روع
ج��ن��وب امل���ط�ل�اع ث��م��رة ج��ه��د ب��ذل
وتعاون تحقق ووعد قطع وتنفذ
خصوصا أن ه��ذا العقد سيكون

ل��ه ال����دور ال��ف��اع��ل ف��ي إن��ه��اء ملف
اإلسكان من خ�لال توفير السكن
ل���ج���م���ي���ع امل�����واط�����ن��ي��ن ف�����ي أس�����رع
وقت ممكن بعد تقديمه للرعاية
السكنية.
وش��������دد ال���ظ���ف���ي���ري ع���ل���ى دع���م
م��ج��ل��س األم����ة م��ش��اري��ع اإلس��ك��ان
وأن هناك ن��واب��ا واق��ص��د أعضاء
ال��ل��ج��ن��ة االس��ك��ان��ي��ة ق��ط��ع��وا على
أنفسهم عهدا بتحويل املشاريع
إل��ى حقيقة خصوصا أن مدينة
ج��ن��وب تقع على بعد  100كيلو
م�����رب�����ع وف����ي����ه����ا  30أل�������ف وح�����دة
س���ك���ن���ي���ة وت���س���ت���وع���ب  400أل���ف
نسمة م��ؤك��دا أن ال��وع��د السابق
وال��ذي تحقق هو توزيع  12ألف
وح���دة سكنية ف��ي ال��ع��ام املاضي
وجاء توقيع عقد البنية التحتية
مل���دي���ن���ة ج����ن����وب امل����ط��ل�اع ل��ي��ك��ون
اإلنجاز األكبر الذي طاملا انتظره
الكويتيون.

التميمي يحذر العلي من توزيع قسائم صناعية شمال أم الهيمان
ح�����ذر م����راق����ب م���ج���ل���س األم����ة
النائب عبدالله التميمي بشدة
وزي����������ر ال�����ت�����ج�����ارة وال����ص����ن����اع����ة
د.ي�������وس�������ف ال����ع����ل����ي م������ن م��غ��ب��ة
ال�����وق�����وع ف����ي ال���خ���ط���أ ال���ك���ارث���ي
وتوزيع قسائم صناعية جديدة
شمال ضاحية علي الصباح أم
ال��ه��ي��م��ان ف���ي م��ن��ط��ق��ة الشعيبة
ال��ص��ن��اع��ي��ة ف��امل��ن��ط��ق��ة م���وب���وءة
وغير آمنة بيئيا.
وق���ال إن القسائم الصناعية

ل�������ي�������س�������ت أه���������������م م������������ن أرواح
أب�����ن�����اء ال����ك����وي����ت وال امل���ت���اج���رة
وال���وج���اه���ه���ة ف��ي��ه��ا أف���ض���ل م��ن
ص���ح���ة أط���ف���ال���ن���ا وإذا م�����ا ق���ام
ال�����وزي�����ر ب���خ���ط���وة ت�����وزي�����ع ت��ل��ك
ال����ق����س����ائ����م ف�����س�����وف ن�����وج�����ه ل��ه
اتهاما رسميا بمحاولة إب��ادة
أبناء الشعب الكويتي وعليه أن
يتحمل تبعات هذه االتهام.
وأردف ال��ت��م��ي��م��ي :إن العبث
ب�����������أرواح امل����واط����ن��ي�ن ال ي��ش��ك��ل

ل���ل���وزراء إع���دام���ا س��ي��اس��ي��ا فقط
ب��ل ق��د يصل ال��ى ات��ه��ام جنائي
ف����ض��ل�ا ع�����ن ال����ع����ق����وب����ة اإلل���ه���ي���ة
وال أع����ت����ق����د أن م����ع����ال����ي وزي�����ر
ال��ت��ج��ارة ق���ادر على تحمل مثل
ه����ذا االت����ه����ام ال ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د
السياسي وال على الصعيدين
القانوني واألخالقي.
وأض�����اف ل���و ل���م ت��ك��ن متوليا
ه��������ذا امل����ن����ص����ب وت�����ل�����ك ال���ص���ف���ة
ف��اع��ل��م أن����ك م��ط��ال��ب ب��ال��وق��وف

ض����د خ���ط���وة اس���ت���ب���اح���ة ص��ح��ة
املواطنني واملقيمني في محيط
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ن���ظ���را ألن����ك رج��ل
قانون وذو خلق رفيع فهل تقبل
بنزع الصفات الحسنة منك من
أجل أن يتكسب أصحاب النفوذ
واألم���������وال ع���ل���ى ح���س���اب أرواح
ال����ن����اس ب���ع���دم���ا اش���ت���ه���رت ه���ذه
املنطقة واملناطق القريبة منها
بتفشي األم�����راض املستعصية
جراء تلوثها من أدخنة املصانع

وملوثات البيئة االخرى.
وختم التميمي :إن وزارتك لم
تستقر خالل السنوات املاضية
ب�������أي وزي���������ر ت�����ول�����ى ح��ق��ي��ب��ت��ه��ا
ف��ل��ا ت���وص���ل���ن���ا ال������ى اس���ت���خ���دام
ش���ت���ى ال����وس����ائ����ل ال���دس���ت���وري���ة
وال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ن��رس��خ ه���ذا امل��ب��دأ
ونجعلها وزارة مشؤومة على
من يتوالها.
عبدالله التميمي
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عبد الصمد :تقديم العون للمقاومة
الفلسطينية واجب شرعي ووطني
اص � � � � � � � � ��در ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب ع� � � ��دن� � � ��ان
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ب � �ي� ��ان� ��ا ص �ح��اف �ي��ا
ب �م �ن��اس �ب��ة ي � ��وم ال � �ق� ��دس ال �ع��امل��ي
اك��د فيه اننا اليوم نعيش مرحلة
م �ف �ص �ل �ي ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال � �ص � ��راع
اإلس�لام��ي  -الصهيوني وال��واج��ب
ال �ش��رع��ي وال��وط �ن��ي ي�ح�ت��م علينا
ت� �ق ��دي ��م ال � �ع� ��ون وامل � �س� ��اع� ��دة ب�ك��ل
أش�ك��ال�ه��ا للمقاومني ف��ي فلسطني
امل� � �ح� � �ت� � �ل � ��ة الف� � � �ت � � ��ا ال � � � � ��ى ان ن� � �ه � ��ج
املفاوضات والتطبيع املجاني مع
ال� �ع ��دو ال �ص �ه �ي��ون��ي ل ��م ي� ��أت ب��أي��ة
ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة ول ��و ف��ي ال �ح��دود
الدنيا منذ أن انطلقت ف��ي مؤتمر
مدريد عام 1991م .
وجاء في نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ون � ��ري � ��د أن ن� �م ��ن ع� �ل ��ى ال ��ذي ��ن
استضعفوا ف��ي األرض ونجعلهم

عدنان عبدالصمد

أئ � � �م� � ��ة ون � �ج � �ع � �ل � �ه� ��م ال � � � ��وارث � �ي� ��ن}
القصص».
ي �ح �ي ��ي األح � � � � ��رار ف � ��ي ال �ع ��امل�ي�ن
العربي واإلسالمي بل في كل بقاع

امل�ع�م��ورة ف��ي الجمعة األخ�ي��رة من
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ذك ��رى ي��وم
القدس العاملي.
هذا اليوم الذي أريد له أن يكون
م�ن�ط�ل�ق��ا مل��واج �ه��ة ك ��ل م�خ�ط�ط��ات
ط�م��س القضية الفلسطينية لكي
ال ت � �ك ��ون ق �ض �ي��ة م ��رك ��زي ��ة ل�ل�أم��ة
اإلس�لام �ي��ة واخ �ت��زال �ه��ا ف��ي كونها
م �ج��رد ص� ��راع ب�ي�ن الفلسطينيني
والصهاينة وال دخ��ل ألي��ة أط��راف
أخ� � ��رى ف �ي �م��ا ت� �ج ��ري امل� �ف ��اوض ��ات
ال� �ع� �ب� �ث� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � �ه � ��دف ل �ن �س��ف
ال� �ح� �ق ��وق ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة امل� �ش ��روع ��ة
ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وم �ح��اوالت
ال �ت �ط �ب �ي��ع ال �خ �ب �ي �ث��ة ال � �ت ��ي ب� ��دأت
تتكشف بصورة علنية.
واليوم نجد أن األحرار في كافة
أرج��اء امل�ع�م��ورة ب��ات��وا على قناعة
ب ��أن ن �ه��ج امل �ف ��اوض ��ات وال�ت�ط�ب�ي��ع

املجاني م��ع ال�ع��دو الصهيوني لم
ي��أت بأية نتائج إيجابية ول��و في
الحدود الدنيا منذ أن انطلقت في
مؤتمر مدريد عام 1991م.
إن� � �ن � ��ا ال � � �ي� � ��وم ن� �ع� �ي ��ش م ��رح �ل ��ة
م �ف �ص �ل �ي ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال � �ص � ��راع
اإلس�لام��ي  -الصهيوني وال��واج��ب
ال �ش��رع��ي وال��وط �ن��ي ي�ح�ت��م علينا
ت� �ق ��دي ��م ال � �ع� ��ون وامل � �س� ��اع� ��دة ب�ك��ل
أش�ك��ال�ه��ا للمقاومني ف��ي فلسطني
املحتلة وهو األمر الذي أيده علماء
األم��ة األح��رار من مختلف املذاهب
اإلسالمية.
ي� �ق ��ول ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى ف� ��ي م�ح�ك��م
ك� �ت ��اب ��ه{ :ب � ��ل ن� �ق ��ذف ب��ال �ح��ق ع�ل��ى
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}.

أكد أن اللجنة قامت بتبديل الورقة الخاصة بها في المحضر الرسمي

القضيبي يسأل عن تغيير قرار ترسية
إحدى المناقصات بالبترول
وج ��ه ال �ن��ائ��ب اح �م��د القضيبي
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
العبدالله ج��اء في مقدمته :علمنا
م� � ��ن م � ��وق � ��ع ل� �ج� �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات
امل��رك��زي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة ان �ه��ا كانت
قد وافقت وباالجماع على ترسية
املناقصة رقم  390التابعة لشركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة على
امل�ن��اق��ص االول االق ��ل س�ع��را وذل��ك
باجتماعهم رقم  2016/47املنعقد
ب � �ت � ��اري � ��خ  2016/6/20وال� � � ��ذي
اع �ت �م��د ف��ي ي ��وم االرب� �ع ��اء امل��واف��ق
.2016/6/22
وب� � �ن � ��اء ع� �ل� �ي ��ه ق � � ��ام ال� �ع ��ام� �ل ��ون
ب��ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج ��راءات� �ه ��م امل �ع �ت��ادة
وه� � � ��ي ادراج م� �ح� �ض ��ر ال �ل �ج �ن ��ة
الرسمي الذي عقد في 2016/6/20
وامل�ت�ض�م��ن ك��اف��ة ال �ق��رارات بموقع
اللجنة االلكتروني وكذلك اشعار
املناقص الفائز بالترسية.
وق��د نمى لعلمي ان اللجنة في
يوم االثنني  2016/6/27قد قامت
بتغيير قرار ترسية املناقصة 390
وق��ام��ت ب�ت�ب��دي��ل ال��ورق��ة ال�خ��اص��ة
ب �ت �ل��ك امل� �ن ��اق� �ص ��ة ف� ��ي م �ح �ض��ره��ا
ال��رس �م��ي ال� ��ذي ن�ش��ر ف��ي موقعها
االل �ك �ت��رون��ي ب��ورق��ة ج��دي��دة فيها
ال �ت��وص �ي��ة امل �ع ��دل ��ة وه� ��ي ت��أج�ي��ل

احمد القضيبي

امل ��وض ��وع ب ��دال م ��ن امل��واف �ق��ة على
ال� �ت ��رس� �ي ��ة وط � �ل� ��ب م � ��ن االع � �ض� ��اء
ال �ح��اض��ري��ن اع� � ��ادة اع �ت �م��اد ه��ذه
ال��ورق��ة مما يعد ت�ج��اوزا قانونيا
خ �ط �ي ��را وم � ��ن ث� ��م ق ��ام ��ت ال �ل �ج �ن��ة
باعادة نشر املحضر على موقعها
ال��رس �م��ي ب��ال �ق��رار امل �ع ��دل وق��ام��ت
ب � ��االت� � �ص � ��ال ب� ��امل � �ن� ��اق� ��ص ال� �ف ��ائ ��ز
الرج��اع االش�ع��ار ال��ذي تسلمه! لذا
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
ما ق��رار اللجنة بشأن املناقصة
 390امل�ش��ار ال�ي��ه اع�ل�اه ال��ذي اتخذ
ب �ت��اري��خ 2016/6/20؟ وه ��ل ك��ان
ال �ق��رار ب��االج�م��اع ام االغ�ل�ب�ي��ة؟ مع

ت��زوي��دي ب��أس�م��اء اع �ض��اء اللجنة
الحاضرين.
وه � � � ��ل ق � � � ��ام أع� � � �ض � � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ب� �ت ��اري ��خ  2016/6/22ب��اع �ت �م��اد
م�ح�ض��ر االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��د في
2016/6/22؟ إن ك��ان��ت االج��اب��ة
باملوافقة يرجى ت��زوي��دي بأسماء
األع� � � �ض � � ��اء ال� � �ح � ��اض � ��ري � ��ن ال� ��ذي� ��ن
اعتمدوا املحضر.
وه� � � ��ل ق � ��ام � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب �ن �ش��ر
م � � �ح � � �ض� � ��ره� � ��ا ع� � � �ل � � ��ى م� ��وق � �ع � �ه� ��ا
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي وامل � �ت � �ض � �م ��ن ك ��اف ��ة
ال �ق��رارات بما فيها ق��رار الترسية
املشار اليه اعاله ومتى تم النشر؟
ه��ل ت��م إش �ع��ار امل�ن��اق��ص الفائز
ب��ال�ت��رس�ي��ة؟ م��ع ت��زوي��دي ب�ص��ورة
ع� ��ن ك� �ت ��اب اإلش � �ع� ��ار وه � ��ل ق��ام��ت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا امل �ن �ع �ق��د
ب � �ت ��اري ��خ  2016/6/27ب �ت �غ �ي �ي��ر
ق ��راره ��ا ال �خ ��اص ب��امل �ن��اق �ص��ة رق��م
 390وم��ن ث��م ق��ام��ت بتبديل ورق��ة
م �ك��ان ورق� ��ة ب�م�ح�ض��ر اج�ت�م��اع�ه��ا
ال��رس�م��ي املنعقد ف��ي 2016/6/20
واملعتمد في 2016/6/22؟ إن كانت
االج��اب��ة باملوافقة يرجى تزويدي
ب��االس�ب��اب ال�ت��ي دع��ت اللجنة الى
تغيير قرارها.
وم��ا ال�س�ن��د ال�ق��ان��ون��ي مل�ث��ل ه��ذا
االج��راء باستبدال اوراق بمحضر

رسمي مع تزويدي بأسماء اعضاء
اللجنة ال��ذي��ن اع�ت�م��دوا التوصية
الجديدة ووافقوا على استبدالها
باملحضر الرسمي السابق.
وه� � � ��ل ق � ��ام � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب �ن �ش��ر
امل�ح�ض��ر ب�ع��د ال�ت�ع��دي��ل بموقعها
االلكتروني؟ وما الوضع القانوني
لوجود قرارين معتمدين مختلفني
لذات املناقصة وبذات التاريخ؟
وم ��ا ال �ت �ب�ع��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ي
ق��د ت�ت��رت��ب ع�ل��ى إش �ع��ار امل�ن��اق��ص
الفائز بالترسية بكتاب رسمي من
اللجنة ومن ثم الطلب منه إرجاع
اإلش � �ع� ��ار ألن ال �ل �ج �ن��ة اس �ت �ب��دل��ت
قرارها؟
وهل سبق للجنة خالل الخمس
سنوات املاضية ان قامت بتغيير
ق ��رارات �ه ��ا ب �م �ح��اض��ره��ا ال��رس�م�ي��ة
ب � �ع� ��د ان ت� �ع� �ت� �م ��ده ��ا وت� �ن� �ش ��ره ��ا
ب �م��وق �ع �ه��ا االل� �ك� �ت ��رون ��ي وت �ش �ع��ر
امل �ن��اق �ص�ين ال �ف ��ائ ��زي ��ن:؟ ان ك��ان��ت
االج��اب��ة باملوافقة يرجى تزويدي
ب �م �ح��اض��ر االج� �ت� �م ��اع ��ات امل �ع��دل��ة
ق�ب��ل وب �ع��د ال�ت�ع��دي��ل م��ع ت��زوي��دي
بمحضر اج�ت�م��اع اللجنة املنعقد
بتاريخ  2016/6/20املعتمد قبل
وبعد التعديل.
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الصالح يثمن قرار التربية بقبول
البدون أبناء العسكريين
المتوفين والمستقيلين
ث �م��ن ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
خ� � �ط � ��وة وزي� � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وزي� � ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
ب�ق�ب��ول أب �ن��اء العسكريني ال�ب��دون
العاملني في الجيش والشرطة أو
املتقاعدين أو املتوفني أو املنتهية
خدماتهم لكبر السن أو االستقالة
ملن أمضى في الخدمة ٢٥عاما في
امل � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة اع �ت �ب��ارا من
العام الدراسي املقبل ٢٠١٧/٢٠١٦
معتبرا خطوته عمال انسانيا من
يقدر املعاناة التي يمر بها
وزي��ر ّ
أبناء هذه الفئة.
وق � � ��ال ال � �ص ��ال ��ح ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن ال��وزي��ر ال ��ذي أص��در
ق ��رارا ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ق�ب��ول أب�ن��اء
وأح �ف��اد العسكريني ف��ي امل ��دارس
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة واص� � � ��ل ه� � ��ذا ال� �ع ��ام
ق��رارات��ه االن�س��ان�ي��ة وأص ��در ق��رارا
م�م��اث�لا ب�ق�ب��ول أب �ن��اء العسكريني
امل�ت��وف�ين أو م��ن انتهت خدماتهم
أو م��ن اس�ت�ق��ال وخ��دم�ت��ه أك�ث��ر من
 ٢٥ع��ام��ا ف��ي امل� ��دارس الحكومية
في العام املقبل.

خليل الصالح

وحض الصالح الوزير العيسى
ع �ل��ى ق �ب��ول أب �ن ��اء ح�م�ل��ة اح �ص��اء
 ٦٥ف��ي امل ��دارس الحكومية أس��وة
ب��ال�ف�ئ��ات ال�ت��ي ت��م ق�ب��ول�ه��ا م��ؤك��دا
أن ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة س �ت �س �ج��ل ف��ي
تاريخه ألن هذه الفئة تستحق أن
ترفع عنها املعاناة خصوصا أن
أعدادهم قليلة.

الهاجري يدين التفجيرات
اإلرهابية في البحرين
أدان النائب ماضي الهاجري
ال�ت�ف�ج�ي��ري��ن اإلره��اب �ي�ي�ن ال�ل��ذي��ن
وقعا في مملكة البحرين الشقيقة
االث � �ن�ي��ن وال� �خ� �م� �ي ��س امل��اض �ي�ي�ن
وأس �ف��را ع��ن اس�ت�ش�ه��اد ع ��دد من
أف ��راد ال�ش��رط��ة وام� ��رأة بحرينية
وإص ��اب ��ة أط �ف��ال �ه��ا واص� �ف ��ا تلك
األع �م ��ال ب��ال�ج�ب��ان��ة ال �ت��ي ت�ه��دف
إل��ى زع��زع��ة أم��ن واس�ت�ق��رار دول��ة
خ �ل �ي �ج �ي��ة ش �ق �ي �ق��ة وب � ��ث ال�ف�ت�ن��ة
وال� �ف ��رق ��ة ب�ي�ن أب �ن��ائ �ه��ا وت ��روي ��ع
اآلمنني من املواطنني .
وأضاف الهاجري في تصريح
ص�ح��اف��ي أن األع �م��ال اإلره��اب �ي��ة
ال�ج�ب��ان��ة ال ت�ف��رق ب�ين عسكريني
ومدنيني وأطفال ونساء وأبرياء
بل هي أعمال عدائية عمياء تقوم
بها أي��اد ض��ال��ة لتنفيذ أج�ن��دات
خبيثة لدول تريد نشر الفوضى
في منطقة الخليج من أجل تنفيذ
مخططاتها العفنة.
وأع � � ��رب ال� �ه ��اج ��ري ع� ��ن ث�ق�ت��ه
ف��ي ج�ه��ود الحكومة البحرينية
لتقديم من يقف وراء هذه الجرائم
للعدالة داعيا الى توحيد جهود
املجتمع الدولي لتجفيف منابع
االره � ��اب ال ��ذي ي �ض��رب اس�ت�ق��رار
ال � ��دول راف �ض��ا اإلره � ��اب بجميع
أشكاله وصوره والتي نهى عنها
الدين االسالمي الحنيف.

ماضي الهاجري

وت � � �ق� � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ال � �ه� ��اج� ��ري
بأحر التعازي وص��ادق املواساة
ألس��ر ال�ض�ح��اي��ا ول�ش�ع��ب مملكة
ال� �ب� �ح ��ري ��ن ال �ش �ق �ي �ق��ة وم �ت �م �ن �ي��ا
الشفاء العاجل للمصابني مجددا
ت ��أك� �ي ��ده م ��وق ��ف ش �ع��ب ال �ك��وي��ت
ال �ث��اب��ت وال ��داع ��م ل��وح��دة مملكة
ال �ب �ح��ري��ن وأم �ن �ه��ا واس �ت �ق��راره��ا
وع� � � ��دم ال � �ت� ��دخ� ��ل ف � ��ي ش ��ؤون� �ه ��ا
الداخلية.
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تقدم بتعديالت على مشروع قانون تنظيم القضاء

الطريجي :هدفنا حماية الشباب
من السلوكيات السلبية ورفاق السوء
أش��اد رئيس االت�ح��اد الكشفي
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان� �ي�ي�ن ال� � �ع � ��رب ورئ� �ي ��س
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ك � �ش ��اف ��ة ال �ك��وي �ت �ي ��ة
ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
ب��امل�س�ت��وى امل�ت�ق��دم ال ��ذي أظ�ه��ره
الشباب امل�ش��ارك��ون ف��ي مسابقة
حفظ القرآن الكريم التي أقامها
االتحاد والجمعية أخيرا منوها
في الوقت ذاته بدعم سمو رئيس
الوزراء الشيخ جابر املبارك هذه
املسابقة وتكفله بنفقات الجوائز
املقدمة ألبنائه الفائزين وهو ما
م��ن ش��أن��ه ت�ح�ف�ي��ز ال �ش �ب��اب على
املنافسة في حسن حفظ وتالوة
كتاب الله.
وأضاف الطريجي في تصريح
ص � �ح� ��اف� ��ي ع � �ق� ��ب ح � �ف� ��ل ت� ��وزي� ��ع
الجوائز على الفائزين الذي أقيم
مساء الخميس أن مبادرات سمو
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ف ��ي دع��م
األن �ش �ط��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة وال�ش�ب��اب�ي��ة
ليست غريبة على سموه مشيرا
إل��ى أن دعمه األنشطة الشبابية
وخ�ص��وص��ا تلك ال�ت��ي ي�ق��وم بها
االت � �ح � ��اد ال �ك �ش �ف��ي ي �س ��اع ��د ف��ي
تنشئة الشباب التنشئة السليمة
وي � � �ع� � ��زز ل� ��دي � �ه� ��م روح ال� �ع� �م ��ل
ال�ت�ط��وع��ي ال ��ذي ينعكس ب��دوره
على الكويت التي تبذل جهودا
حثيثة م��ن أج��ل رع��اي��ة الشباب
وت �ن �ف �ي��ذ األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات
املتنوعة وهو ما يساعد الشباب
ع �ل��ى االب �ت �ع��اد ع ��ن ال�س�ل��وك�ي��ات
والتصرفات السلبية.
وأث� � � � �ن � � � ��ى ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي ع� �ل ��ى
امل � �ش ��ارك �ي�ن ف� ��ي م �س��اب �ق��ة ح�ف��ظ
القرآن الكريم والذين سعوا إلى
مرضاة ربهم في بلد جبلت على
ت �ع��ال �ي��م ال ��دي ��ن ال �ح �ن �ي��ف وع �ل��ى

ت�م�ك�ين ال�ش�ب��اب م��ن ح�ف��ظ كتاب
الله وزيادة الوعي الديني لديهم
بمثل هذه املسابقات.
وأك� � � ��د أن االت� � �ح � ��اد ال �ك �ش �ف��ي
ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ي�ن ال � �ع� ��رب وج �م �ع �ي��ة
ال �ك �ش��اف��ة أخ� � ��ذا ع �ل��ى ع��ات�ق�ه�م��ا
رع � ��اي � ��ة ال � �ش � �ب ��اب وت �ش �ج �ي �ع �ه��م
ع� �ل ��ى االن � � �خ � � ��راط ف � ��ي ال� �ب ��رام ��ج
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ت � �ب � �ع� ��ده� ��م ع � � ��ن رف� � � � � ��اق ال� � �س � ��وء
خ �ص��وص��ا ف��ي زم ��ن ال �ص��راع��ات
والفنت والحروب واإلرهاب الذي
يؤرق ال��دول واملجتمعات سائال
الله أن يجنبها بلدنا ليظل على
الدوام دار أمن وأمان.
من جهة اخرى تقدم الطريجي
بعدد من التعديالت على قانون
السلطة القضائية جاءت كاآلتي:
اوال  :مادة (  )16فقرة اولى:
يشكل املجلس االعلى للقضاء
على النحو ا لتالي:
 رئ � �ي� ��س م �ح �ك �م ��ة ال �ت �م �ي �ي��زرئيسا.
 نائب رئيس محكمة التمييزعضوا.
 رئ �ي��س محكمة االس�ت�ئ�ن��افعضوا.
 النائب العام عضوا. ن � � ��ائ � � ��ب رئ� � � �ي � � ��س م� �ح� �ك� �م ��ةاالستئناف عضوا.
 أق � ��دم رئ� �ي ��س م �ح �ك �م��ة ك�ل�ي��ةعضوا.
 أق��دم اثنني من الوكالء األولالكويتيني بمحكمة التمييز أو
من في درجتهم عضوا.
 أم �ي��ن ع � ��ام امل �ج �ل��س االع �ل��ىللقضاء عضوا .
ثانيا  :مادة (:)20
ي � �ك� ��ون ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف� ��ي وظ �ي �ف��ة

نشيد بدعم
رئيس الوزراء
لألنشطة الكشفية
والشبابية

عبدالله الطريجي

رئ�ي��س محكمة التمييز م��ن بني
اع�ض��اء املجلس االع�ل��ى للقضاء
أو م ��ن رج � ��ال ال �ق �ض��اء ال ��ذي ��ن ال
ت� �ق ��ل درج � �ت � �ه ��م ع � ��ن وك � �ي� ��ل أول
محكمة التمييز أو من في درجته
شريطة أال تقل م��دة خدمته في
القضاء عن ثالثني سنة متصلة
وأن يكون ق��د شغل تلك الدرجة
خمس سنوات على االقل.
وي� �ك ��ون ت �ع �ي�ين ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
محكمة التمييز ورئيس محكمة
االس� � �ت� � �ئ� � �ن � ��اف ون� � ��ائ� � ��ب رئ� �ي ��س
م �ح �ك �م��ة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ورؤس� � ��اء
املحاكم الكلية من رجال القضاء
ال��ذي��ن ال تقل درجتهم ع��ن وكيل
م� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز أو م � ��ن ف��ي
درج�ت��ه ممن ال تقل م��دة خدمته
في القضاء والنيابة العامة عن
خ �م��س وع �ش��ري��ن س �ن��ة متصلة
وأن يكون ق��د شغل تلك الدرجة
ثالث سنوات على االقل.
ي� �ك ��ون ال �ت �ع �يي��ن ف ��ي االح� � ��وال
ال� �س ��اب� �ق ��ة ب� �م ��رس ��وم ب� �ن ��اء ع�ل��ى
عرض وزير العدل بعد أخذ رأي

املجلس االعلى للقضاء.
ي�ع�ين ال��وك�ل�اء األول بمحكمة
التمييز وبمحكمة االستئناف
ون� ��واب رؤس� ��اء امل �ح��اك��م الكلية
م��ن رج ��ال ال�ق�ض��اء ال��ذي��ن ال تقل
درج � �ت � �ه� ��م ع � ��ن وك � �ي � ��ل م �ح �ك �م��ة
التمييز أو م��ن ف��ي درج �ت��ه ممن
ال ت�ق��ل م��دة خ��دم�ت��ه ف��ي القضاء
والنيابة العامة عن عشرين سنة
متصلة ف��ي القضاء أو النيابة
العامة وأن يكون قد شغل درجة
وك� �ي ��ل م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز أو م��ا
يعادلها ثالث سنوات على االقل.
ويعني وك�لاء محكمة التمييز
ووك�ل�اء محكمة االس�ت�ئ�ن��اف من
رج � � ��ال القضاء ال� ��ذي� ��ن ال ت�ق��ل
م��دة خدمتهم ع��ن ع�ش��ري��ن سنة
متصلة وأن يكون قد شغل درجة
م �س �ت �ش��ار ث� �ل��اث س � �ن� ��وات ع�ل��ى
االقل.
وي �ك��ون التعيني ف��ي الفقرتني
ال � �س� ��اب � �ق � �ت�ي��ن وك� � � � � ��ذا ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن
وال �ت��رق �ي��ة ف ��ي وظ ��ائ ��ف ال �ق �ض��اء
األخ � ��رى دون االخ �ل��ال ب�ت��رت�ي��ب

األقدمية الخاصة بكل منهم عند
تعيينه في القضاء.
وي �ص��در ال�ت�ع�ي�ين أو ال�ت��رق�ي��ة
بمرسوم بناء على ع��رض وزي��ر
ال� � �ع � ��دل ب � �ع ��د م� ��واف � �ق� ��ة م �ج �ل��س
القضاء االعلى.
ثالثا :مادة (:)61
ي � �ك� ��ون ال �ت� �ع� �ي�ي�ن ف� ��ي وظ �ي �ف��ة
ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام م ��ن ب�ي�ن ال��وك�ل�اء
األول ب �م �ح �ك �م ��ة ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز أو
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف أو من في
درج �ت �ه��م ش��ري �ط��ة اال ت �ق��ل م��دة
خدمته عن خمس وعشرين سنة
متصلة وأن يكون قد شغل هذه
الدرجة ثالث سنوات على األقل.
وي � �ص� ��در م� ��رس� ��وم ب��ال �ت �ع �ي�ين
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ع� ��رض وزي� � ��ر ال �ع��دل
ب� �ع ��د م ��واف� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س االع� �ل ��ى
ل �ل �ق �ض��اء ويكون ال �ت �ع �ي�ي�ن ف��ي
وظ �ي �ف��ة ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
من الوكالء بمحكمة التمييز أو
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف أو م��ن في
درج �ت �ه��م ش��ري �ط��ة أال ت �ق��ل م��دة
خ��دم�ت��ه ف��ي ال �ق �ض��اء أو ال�ن�ي��اب��ة
العامة عن عشرين سنة متصلة
وان يكون قد شغل ه��ذه الدرجة
ثالث سنوات على األقل.
وي� �ع�ي�ن امل � �ح ��ام ��ون ال� �ع ��ام ��ون
األول من رجال القضاء او اعضاء
ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة ال� ��ذي ��ن ال ت�ق��ل
م��دة خدمتهم ع��ن ع�ش��ري��ن سنة
متصلة ف��ي ال�ق �ض��اء أو النيابة
العامة وأن يكون قد شغل درجة
مستشار أو من في درجته ثالث
سنوات على االقل.
وي �ك��ون ال�ت�ع�ي�ين ف��ي االح� ��وال
السابقة وك��ذا التعيني والترقية
ف � ��ي وظ � ��ائ � ��ف ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة
االخ� � � ��رى دون إخ� �ل ��ال ب �ت��رت �ي��ب

األق � ��دم� � �ي � ��ة ف� �ي� �م ��ا ب� �ي� �ن� �ه ��م ع �ن��د
تعيينه.
وي� �ص ��در بالتعيني م��رس��وم
ب �ن��اء ع �ل��ى ع� ��رض وزي � ��ر العدل
ب� �ع ��د م ��واف� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى
للقضاء ع��دا التعيني ف��ي درج��ة
وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من
وزير العدل بعد أخذ رأي النائب
ال �ع��ام وم��واف �ق��ة امل�ج�ل��س األع�ل��ى
للقضاء.
ع�ل��ى أن��ه ي�ش�ت��رط ف�ي�م��ن يعني
ف��ي ه ��ذه ال��وظ �ي �ف��ة أن ي �ك��ون من
ب�ين الباحثني القانونيني الذين
ت �ع �ي �ن �ه��م وزارة ال� � �ع � ��دل وف �ق ��ا
للضوابط التي يضعها املجلس
األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء وأن ي �ك��ون قد
اج�ت��از ال� ��دورات التدريبية التي
تعقد لهم ويوضع وكيل النيابة
(ج) تحت التجربة ويجوز فصله
ب �ق��رار م��ن ال��وزي��ر ب�ع��د أخ��ذ رأي
ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام إذا ث�ب��ت أن ��ه غير
ص��ال��ح ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �ب��اء وظيفته
وي�ع�ت�ب��ر م�ث�ب�ت��ا ب�م�ج��رد ترقيته
ال ��ي ال��وظ �ي �ف��ة األع� �ل ��ى وت�ح�س��ب
مدة التجربة ضمن مدة الخدمة
وت � �س� ��ري ف� ��ي اع � �ض� ��اء النيابة
ال� �ع ��ام ��ة ك ��اف ��ة ش� � ��روط ال �ت �ع �ي�ين
املقررة للقضاة املبينة في املادة
( )19من هذا القانون.
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مجلس األمة يفض دور االنعقاد الرابع اليوم

تضمن ج��دول أع�م��ال جلسة اليوم
 40بندا منها التصديق على املضابط
و 32ت�ق��ري��را ل�ل�ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة بشأن
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد وميزانية ال ��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2017/2016
وق ��ان ��ون ت �ع��دي��ل االع� �ت� �م ��ادات وف �ت��ح
اع �ت �م��اد إض��اف��ي ب�م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارات
واإلدارات الحكومية وتقرير اللجنة
التشريعية ف��ي ش��أن تنظيم القضاء
وتقرير لجنة األولويات بشأن متابعة
تنفيذ ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة وإل��ى
التفاصيل:
ال � �ب � �ن� ��د األول :ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع �ل��ى
املضابط التالية:
* ( )1355ب �ت��اري��خ 2016/6/13م
خاصة
* (/1356أ) ب�ت��اري��خ 2016/6/14م
خاصة
* (/1356ب) بتاريخ 2016/6/15م
خاصة
* (/1357أ) بتاريخ 2016/6/ 19م
* (/1357ب) بتاريخ 2016/6/20م
* (/1357ج) بتاريخ 2016/6/21م
* (/1357د) بتاريخ 2016/6/22م
ال � �ب � �ن ��د ال� � �ث � ��ان � ��ي :ك � �ش ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الثالث :األسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها ف��ي كشف
األس �ئ �ل ��ة امل �ت ��وق ��ع أن ي��أت �ي �ه��ا ال � ��دور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع :اإلحاالت (حسبما هو
وارد في الكشوف املرفقة).
ال �ب �ن��د ال �خ ��ام ��س :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان
ع ��ن امل��راس �ي��م ب �ق��وان�ين وامل �ش��روع��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن وال �ث�لاث��ون للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
- 1م � � �ش� � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد
للسنة املالية 2015/2014م.
 - 2ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ
ميزانيات
ال� �ج� �ه ��ات امل �ل �ح �ق��ة وح �س��اب��ات �ه��ا
الختامية للسنة املالية 2015/2014م.
 - 3مشروع القانون بربط ميزانية
الهيئة العامة ملكافحة الفساد
للسنة املالية 2017/2016م.
ال�ت�ق��ري��رال�ت��اس��ع وال �ث�لاث��ون للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
- 1م � � �ش� � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
الحساب الختامي للوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2015/2014م.
 - 2ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ
ميزانيات
ال � � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
2015/2014م.
 - 3تقارير دي��وان املحاسبة بشأن

تقييم األداء.
 - 4ت�ق��اري��ر وح ��دات ال��رق��اب��ة املالية
عما أسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات ال� ��وزارات واإلدارات
الحكومية عن النصف األول من السنة
املالية 2016/2015م.
 - 5مشروع القانون بربط ميزانية
ال ��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية 2017/2016م.
 - 6بيان وزي��ر املالية عن االوض��اع
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة وال � �ن � �ق� ��دي� ��ة وامل ��ال � �ي ��ة
ومشروع ميزانية 2017/2016م.
التقرير األربعون للجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع� ��ن م� �ش ��روع
القانون بشأن تعديل االعتمادات فيما
بني أبواب ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية .2016/2015
التقرير الحادي واألرب�ع��ون للجنة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ع ��ن م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب�ف�ت��ح اع�ت�م��اد
اضافي بميزانية ال ��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية .2015/2014
التقرير الخامس والسبعون للجنة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
مشروع القانون واالقتراحات بقوانني
والتعديل املقدم على املشروع في شأن
تنظيم القضاء وعددها (.)15
ال �ب �ن��د ال � �س� ��ادس :ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي
للجنة األولويات عن:
 - 1ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س األم � ��ة امل��وق��ر
ل�ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ش� ��روط األم��م
امل�ت�ح��دة ف��ي تنفيذ امل�ش��اري��ع البيئية
للتعويضات واملنح املمنوحة لها.
 - 2ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
ن�ق�ط��ة االرت � �ب� ��اط ال�ك��وي�ت�ي��ة مل�ش��اري��ع
البيئية ع��ن ال�ف�ت��رة م��ن – 2015/7/1
.2015/12/31
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث للجنة األول��وي��ات
عن تكليف مجلس األمة املوقر للجنة
في متابعة تنفيذ الحكومة للقوانني
ال �ص��ادرة م��ن امل�ج�ل��س وذل ��ك ب��إص��دار
اللوائح التنفيذية أو القرارات الالزمة
لتنفيذ هذه القوانني.
التقرير الرابع للجنة األولويات عن
تكليف مجلس األمة املوقر للجنة في
بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة
ل �ل �ف �ص��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع �ش��ر
ومالحظات املجلس بصدده.
البند السابع :اقتراح بقرار مقدم من
بعض األعضاء بتشكيل لجنة تحقيق
ل� �ل ��وق ��وف ع �ل��ى أس � �ب ��اب ال� �ت� �ج ��اوزات
واملخالفات في التعيينات األخيرة في
اإلدارة العامة للجمارك.
(ف ��ي ج�ل�س��ة 2016/3/15م طلبت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر املوضوع آن��ف الذكر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها).
اق� � �ت � ��راح ب � �ق � ��رار م � �ق� ��دم م � ��ن ب�ع��ض
األع �ض��اء بتشكيل لجنة تحقيق في

املخالفات والتجاوزات في املشروعات
وال � � �ع � � �ق� � ��ود واألوام � � � � � � � ��ر ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة
واملشاريع التي عليها شبهات مالية
وكذلك الترقيات املخالفة في مؤسسة
البترول الوطنية وال�ش��رك��ات التابعة
ل�ه��ا (ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا خمسة ومدتها
ستة أشهر).
(ف ��ي ج�ل�س��ة 2016/3/15م طلبت
الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر املوضوع آن��ف الذكر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها)
اق� � �ت � ��راح ب � �ق � ��رار م � �ق� ��دم م � ��ن ب�ع��ض
األع� � �ض � ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
للبحث في تداعيات اإلض��راب األخير
من قبل العاملني في الشركات النفطية
والنقابات العمالية.
(ف ��ي ج�ل�س��ة 2016/5/10م طلبت
ال �ح �ك��وم��ة – وزي � ��ر األش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم��ة
تأجيل نظر املوضوع آن��ف الذكر ملدة
أسبوعني -فأجيبت إلى طلبها).
ال �ب �ن��دال �ث��ام��ن :ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس
للجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
ع��ن تقارير املتابعة للخطة السنوية
2015/2014م ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ن��ص امل� ��ادة
العاشرة م��ن القانون رق��م ( )60لسنة
1986م ب�ش��أن التخطيط االق�ت�ص��ادي
واالج �ت �م ��اع ��ي وامل � � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة م��ن
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )119ل �س �ن��ة 2014م
بإصدار الخطة السنوية 2015/2014م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية عن تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ال � �خ ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك �ف��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ن �ظ��م ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة للهيئة
العامة للصناعة الجزء الثاني (نظم
الرقابة الداخلية).
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر األول ل� �ل� �ج� �ن ��ة ح� �ق ��وق
اإلنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات
اإلصالحية.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي وال �س �ت��ون للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
الرسالة ال��واردة من املجلس في شأن
ب �ح��ث م� ��دى دس� �ت ��وري ��ة ط �ل��ب رئ �ي��س
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
تكليف وزي ��ر امل��ال�ي��ة ب�ت��زوي��د اللجنة

ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي طلبتها بخصوص
تطبيق القانون رقم ( )50لسنة 1994م
ف��ي ش��أن استغالل القسائم والبيوت
املخصصة ألغراض السكن الخاص.
ال �ب �ن��د ال �خ ��ام ��س :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان
ع ��ن امل��راس �ي��م ب �ق��وان�ين وامل �ش��روع��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد وامل� � ��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ش � ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رق��م( )4لسنة 2012م في شأن
جامعة جابر األحمد.
(ف � � ��ي ج� �ل� �س ��ة  2015/6/17ق� ��رر
املجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مع
اح�ت�ف��اظ��ه ب� ��دوره ف��ي ج ��دول األع �م��ال
حتى دور االنعقاد املقبل).
التقرير األول للجنة تنمية امل��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس �ت �ع �ج��ال ب �ش��أن م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض أح � � �ك� � ��ام امل � ��رس � ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )15لسنة 1979م في
ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة واالق �ت ��راح ��ات
بقوانني ذات الصلة.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع وال �س �ت��ون للجنة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
واملدرج بصفة االستعجال عن:
 - 1االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف ��ة
م��ادت�ين ج��دي��دت�ين برقمي (164م �ك��ررا
و 164م�ك��ررا أ) إل��ى القانون رق��م ()16
لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء.
 - 2االقتراح بقانون بإضافة بعض
امل � � ��واد إل � ��ى ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم ( )16لسنة 1960م.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنة
امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االقتراح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
- 2االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.

 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
- 1االق �ت��راح�ين ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
إن �ش��اء مستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
مبارك الكبير.
 - 2االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن
إن �ش��اء مستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
األحمدي.
 - 3االقتراح بقانون في شأن إنشاء
م�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب �م��دي �ن��ة ص�ب��اح
األحمد.
ال � �ت � �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ام� ��ن ع � �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع��ن
مشروع القانون ب��اإلذن للحكومة في
أخذ مبلغ من املال االحتياطي العام.
التقرير السابع واألرب �ع��ون للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة في
ش��أن امل��رس��وم رق��م ( )91لسنة  2016م
ب��رد م�ش��روع ال�ق��ان��ون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )53لسنة 2001م
ف��ي ش��أن اإلدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
التقرير الحادي والسبعون للجنة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل الفقرة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة ()98م� � ��ن ال �ق��ان��ون
رق��م ( )17لسنة  1960ب��إص��دار قانون
اإلجراءات واملحاكمات الجزائية.
ال �ب �ن��د ال �ت ��اس ��ع :ط �ل �ب��ات امل�ن��اق�ش��ة
وكتب الحكومة.
أ -ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة م �ق��دم م��ن بعض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ع��اص��رت
االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د.
عبدالله محمد الطريجي الستيضاح
س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت�ب��ادل
الرأي بصدده.
ب -ك � �ت� ��اب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
مرفق به تقرير ال��رد على التوصيات
ال � � �خ � ��اص � ��ة ب � �ج � �ل � �س ��ة االس � � �ت � � �ج � ��واب
امل��وج��ه م��ن ال�ع�ض��و د.ع�ب��دال�ل��ه محمد
الطريجي.
ج  -كتاب وزير التجارة والصناعة
ب � �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال � �ت ��رق � �ي ��ات أو
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات خ �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة ال �س��اب �ق��ة
م �ب��اش��رة ع�ل��ى اس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د .ع�ب��دامل�ح�س��ن
مدعج املدعج.
د -كتاب وزير النفط ووزير الدولة
لشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات أو التنقالت خ�لال الفترة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي��ر
التجارة والصناعة السابق.
البند ال�ع��اش��ر :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
طلبات التحقيق:

ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
حماية األم��وال العامة(بصفتها لجنة
تحقيق) ع��ن إج� ��راءات م�ن��ح وتسوية
القرض الروسي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية
األم � � � � ��وال ال � �ع ��ام ��ة (ب �ص �ف �ت �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق) ع��ن امل�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي شابت
تصميم وتنفيذ استاد جابر.
التقرير الرابع عشر للجنة حماية
األم � � � � ��وال ال � �ع ��ام ��ة (ب �ص �ف �ت �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ت �ح �ق �ي��ق) ع� ��ن ط� �ل� �ب ��ات ال � �ت � �ن� ��ازل ع��ن
االس� �ت ��راح ��ات وف� ��ق ق � � ��رارات امل�ج�ل��س
البلدي.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �خ ��ام ��س ع �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
حماية األموال العامة (بصفتها لجنة
ت�ح�ق�ي��ق) ع��ن امل�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي شابت
م� �ش ��روع م �ن��اق �ص��ة ت�ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ
جسر الشيخ جابر (الصبية).
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرش��اد (بصفتها
لجنة تحقيق ) ف��ي م�ل�ف��ات األب�ت�ع��اث
والتعيني في جامعة الكويت.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرش��اد (بصفتها
لجنة تحقيق ) بشأن:
أوال :التحقيق في ملفات االبتعاث
وال �ت �ع �ي�ي�ن ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب.
ث� ��ان � �ي� ��ا :ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي م� �ك ��اف ��آت
ال � �س� ��اع� ��ات ال� � ��زائ� � ��دة ع� �ل ��ى ال �ن �ص ��اب
ألع�ض��اء هيئتي ال�ت��دري��س والتدريب
ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب.
البند ال�ح��ادي ع�ش��ر :تقارير لجنة
حماية األموال العامة:
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم� � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ب � �ش� ��أن امل�ل�اح� �ظ ��ة
(خامسا بند  )1من مالحظات ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية للسنة املالية .2008/2007
ال �ت �ق��ري��ر ال �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ح� ��ول ال �ع �ق��د امل �ب��رم
ب�ين ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وش��رك��ة شل
العاملية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
حماية األموال العامة عن قيام الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب �ب �ي��ع ال �ش��رك��ة
الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
التقرير السابع عشر للجنة حماية
األموال العامة عن قيام الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ب �ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات
الزراعية الغذائية.
ال � �ت � �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ام� ��ن ع � �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ح�م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة ع��ن عمليات
ب �ي��ع ال �ش ��رك ��ات ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار أكثر من  % 50من
رأسمالها.
البند الثاني عشر :ما يستجد من
األعمال.
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اإليرادات  10مليارات دينار والمصروفات  18مليارا الحتياطي األجيال القادمة

الميزانية العامة للوزارات واإلدارات الحكومية

أن �ج��زت لجنة امل�ي��زان�ي��ات التقرير
التاسع والثالثني بشأن:
 - 1م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد
الحساب الختامي للوزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية .2015/2014
 - 2ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
للسنة املالية .2015/2014
 - 3تقارير دي��وان املحاسبة بشأن
تقييم االداء.
 - 4تقارير وح��دات ال��رق��اب��ة املالية
عما اسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات ال ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ع� ��ن ال �ن �ص ��ف االول م��ن
السنة املالية .2016/2015
 - 5مشروع القانون بربط ميزانية
ال��وزارات واالدارات الحكومية للسنة
املالية .2017/2016
 - 6بيان وزير املالية عن االوضاع
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال � �ن � �ق� ��دي� ��ة وامل ��ال� �ي ��ة
ومشروع ميزانية .2017/2016
والح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن� ��ه ت ��م ات �خ��اذ
اج � � � ��راءات ل �ت �س��وي��ة  ٪ 59م ��ن اص��ل
 915م�لاح�ظ��ة مسجلة ع�ل��ى الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
االخ� �ي ��ر وب ��ارت� �ف ��اع م �ل �ح��وظ ع �م��ا تم
ت� �س ��وي� �ت ��ه ف � ��ي ال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
السابق وال��ذي بلغ  ٪ 36وفيما يلي
ب� �ي ��ان م ��وج ��ز ي �ب�ي�ن ج ��دي ��ة ال �ج �ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وف� � � ��ق ت� �ق� �ي� �ي ��م دي� � � ��وان
املحاسبة ملزيد من التفاصيل.
ورغ� � ��م ص� � ��دور ق� � ��رار م ��ن م�ج�ل��س
ال � � � � � ��وزراء ف � ��ي س� �ن ��ة  2011ي �ق �ض��ي
بانشاء مكتب للتدقيق الداخلي في

جميع الجهات الحكومية وان يكون
تحت االشراف املباشر للوزير اال ان
 ٪ 75م��ن ادارات التدقيق الداخلي
في ال��وزارات واالدارات الحكومية ال
تتبع اعلى سلطة اشرافية باملخالفة
لقرار مجلس الوزراء.
وس �ج��ل ج �ه��از امل ��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين
على تنفيذ ميزانية الجهات املشمولة
ب�ه��ذا التقرير  15.802مخالفة مالية
وذل � ��ك ف ��ي ال �ن �ص��ف امل ��ال ��ي االول من
السنة املالية.
وبناء على املعطيات االقتصادية
االخ �ي��رة ق��ام��ت وزارة امل��ال�ي��ة بتغيير
س �ع��ر ت �ق��دي��ر ب��رم �ي��ل ال �ن �ف��ط م ��ن 25
دوالرا ال��ى  35دوالرا بسبب تحسن
اسعار النفط في الفترة االخيرة حيث
ب� ��دأت االس� �ع ��ار ت�ت�ع��اف��ى م �ن��ذ اواخ ��ر
يناير .2016
وساهم تغيير سعر تقدير البرميل
ال �ج��دي��د ب�ت�ق�ل�ي��ص ال�ع�ج��ز امل �ق��در في
امليزانية من  12مليارا الى  9مليارات
دي �ن��ار ل �ك��ن ال �ع �ج��ز س�ي�ظ��ل م��وج��ودا
طاملا كانت اسعار النفط اقل من نقطة
ال�ت�ع��ادل ف��ي امل�ي��زان�ي��ة وامل �ق��درة ب �ـ 65
دوالرا.
تجدر االشارة ان االيرادات النفطية
تشكل نسبة  ٪ 84من جملة االيرادات
املقدرة في امليزانية والبالغة نحو 10
مليارات دينار.
علما ان مبيع ال��دول��ة ال�ي��وم��ي من
ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام س �ي �ب �ل��غ 29.498.000
دي � �ن � ��ار (ت� �س� �ع ��ة وع � �ش ��ري ��ن م �ل �ي��ون��ا
وارب �ع �م �ئ��ة وث �م��ان �ي��ة وت �س �ع�ي�ن ال��ف
دينار فقط ال غير) مبنية على فرضية
 35دوالرا للبرميل وبسعر صرف 301
فلس للدوالر.

جانب من إحدى الجلسات

ابرز الظواهر املشتركة بني الجهات
الحكومية
 - 1ض� � �ع � ��ف ك � � � �ف� � � ��اءة األن � �ظ � �م� ��ة
املحاسبية لدى األجهزة الحكومية
بدأت اللجنة ترصد نمطية ضعف
ك� � �ف � ��اءة االن � �ظ � �م ��ة امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ل ��دى
االج�ه��زة الحكومية م��ع ك�ث��رة شكوى
ه ��ذه ب��أن�ه��ا ت�ع��ان��ي ع��زوف��ا م��ن اق�ب��ال
خريجي التخصصات املالية السيما
ت �خ �ص��ص امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ال� � � ��وزارات
واالدارات الحكومية.
ف ��ي ح�ي�ن ت��ؤك��د ال �ل �ج �ن��ة ان ك�ث�ي��را
م ��ن ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ت�ض�ب��ط
ش � � � ��ؤون ال � �ت� ��وظ� ��ف وف � � ��ق ال � � �ق� � ��رارات
املنظمة لها وان دي��وان املحاسبة قد
اورد العديد م��ن امل�لاح�ظ��ات املتعلقة
بتقاضي موظفني مزايا مالية لبعض
ال�ك��وادر الوظيفية  -ومنها الوظائف
امل �ح��اس �ب �ي��ة وه ��ي م ��ن ال�ت�خ�ص�ص��ات
امل�ت�ص�ف��ة ب��ال �ن��درة  -دون ان يعملوا
ف ��ي ال ��وح ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
ملؤهالتهم ال��دراس�ي��ة م�ش��ددة ان تلك

االمتيازات املالية انما اقرت تشجيعا
وتحفيزا للعمل ف��ي ال�ق�ط��اع��ات التي
تعاني من عزوف وظيفي بسبب شدة
ضغط العمل اليومي فيها واي صرف
خالف ذلك يعد صرفا دون وجه حق.
علما ان اللجنة ق��د وج�ه��ت كتابا
لديوان الخدمة املدنية تطلب حصرا
ب � � ��اع � � ��داد امل � �ح� ��اس � �ب �ي�ن ع � �ل� ��ى ق� ��وائ� ��م
االنتظار للتوظيف ول��م يصل للجنة
رد ب �ه��ذا ال �ش��أن رغ ��م ارس��ال �ه��ا كتابا
تذكيريا ايضا.
 - 2ت ��دن ��ي ك � �ف ��اءة ادارة وت�ن�ف�ي��ذ
عقود ومناقصات الوزارات واالدارات
الحكومية
الب � � ��د م � ��ن رف � � ��ع ك� � �ف � ��اءة ق� �ط ��اع ��ات
ال � � � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب � � � � ��ادارة وت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال �ع �ق ��ود
وامل�ن��اق�ص��ات م��ع اع ��ادة النظر بشكل
جاد باالجراءات والسياسات االدارية
امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة دراس� � ��ة ال �ع �ق��ود
وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.
الس � �ي � �م� ��ا رد دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة

الكثير من العقود الى ال��وزارات لعدم
استيفائها التعاميم املالية املنظمة
للطرح باالضافة ال��ى تسجيل مآخذ
على عدد كبير من العقود بسبب عدم
التزام الجهة الحكومية باملدة املحددة
ق��ان��ون��ا ل �ل��رد ع�ل��ى ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل��رك��زي��ة او ط ��ول ب �ق��ائ �ه��ا ب ��ال ��وزارة
ب �ع��د ت��رس �ي �ت �ه��ا م ��ا ي �ت �س �ب��ب ب�ت��أخ��ر
االس �ت �ف ��ادة م ��ن امل �ش��اري��ع وااله � ��داف
املرجوة منها في مواعيدها املقررة.
 - 3ظاهرة عدم تفعيل املراسيم
ل��وح��ظ م��ؤخ��را ك �ث��رة ظ��اه��رة ع��دم
ت�ف�ع�ي��ل امل��راس �ي��م ال� �ص ��ادرة ف�ع�لا في
ع ��دد م��ن ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ومنها
على سبيل املثال:
عدم تفعيل مرسوم انشاء اكاديمية
ال�ك��وي��ت ل�ل�ف�ن��ون ب��االض��اف��ة ال��ى ع��دم
اص� � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة لتنظيم
اع� �م ��ال ال �ج �ه ��از ال ��وط �ن ��ي ل�لاع �ت �م��اد
االك��ادي �م��ي وض �م��ان ج� ��ودة التعليم
وع ��دم ت�ف�ع�ي��ل اخ �ت �ص��اص��ات مجلس
ادارته رغم صدورهما في سنة .2010
أوال :ق ��رار اللجنة ب�ش��أن الحساب
الختامي للسنة املالية 2015/2014
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
الحاضرين الى املوافقة على الحساب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� � � � �ل � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية وفيما يلي البيانات املالية:
اوال :االيرادات
ب�ل�غ��ت االي� � ��رادات االج�م��ال�ي��ة مبلغ
 24.925.868.605 /643اربعة وعشرين
مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرين
مليونا وثمانمائة وثمانية وستني
ال � �ف� ��ا وس� �ت� �م ��ائ ��ة وخ� �م� �س ��ة دن ��ان �ي ��ر

وثالثمائة وستة واربعني فلسا فقط
ال غير.
ثانيا :المخصصات
ب �ل �غ��ت امل� �خ� �ص� �ص ��ات االج �م ��ال �ي ��ة
مبلغ  6.231.467.151 /337د.ك ستة
م �ل �ي��ارات وم��ائ �ت�ي�ن وواح � ��د وث�لاث�ين
م�ل�ي��ون��ا وارب �ع �م��ائ��ة وس�ب�ع��ة وس�ت�ين
ال�ف��ا وم��ائ��ة وواح ��د وخ�م�س�ين دي�ن��ارا
وثالثمائة وسبعة وثالثني فلسا فقط
ال غير.
ثالثا :المصروفات
بلغت املصروفات االجمالية مبلغ
 21.415.459.256 /486د .ك واح��د
وعشرين مليارا واربعمائة وخمسة
ع �ش��ر م �ل �ي��ون��ا وارب �ع �م ��ائ ��ة وت�س�ع��ة
وخ � �م � �س �ي�ن ال � �ف � ��ا وم� ��ائ � �ت�ي��ن وس� �ت ��ة
وخ�م�س�ين دي �ن��ارا وارب�ع�م��ائ��ة وستة
وثمانني فلسا فقط ال غير.
موزعة حسب االب��واب على النحو
اآلتي:
الباب االول :املرتبات
ب� �ل� �غ ��ت م � �ص � ��روف � ��ات ه � � ��ذا ال � �ب ��ال
مبلغ  5.303.189.532 /718د.ك خمسة
م� �ل� �ي ��ارات وث�ل�اث �م ��ائ ��ة وث�ل�اث ��ة م�لاي�ين
ومائة وتسعة وثمانني الفا وخمسمائة
واث� �ن�ي�ن وث�ل�اث�ي�ن دي � �ن� ��ارا وس �ب �ع �م��ائ��ة
وثمانية عشر فلسا فقط ال غير.
البال الثاني :املستلزمات السلعية
والخدمات
ب�ل�غ��ت م �ص��روف��ات ه��ذا ال �ب��اب مبلغ
 3.025.826.257 /329د.ك ثالثة مليارات
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 18توصية للموازنة أهمها ربط مكافآت القياديين بمدى قدرتهم
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ف � ��ي خ � �ت� ��ام ت �ق ��ري ��ره ��ا
توصي باآلتي:
 -1ال�ت�ع��اون م��ع الجهات الرقابية
ك��اف��ة لتمكينها م��ن ال �ق �ي��ام ب��دوره��ا
وف � � � ��ق اح � � �ك� � ��ام ال � � �ق � ��ان � ��ون وات� � �خ � ��اذ
ال � �خ � �ط � ��وات ال� �ع �م �ل� �ي ��ة ال � � �ج� � ��ادة ف��ي
تسوية املالحظات املسجلة على كل
وزارة وادارة حكومية ف��ي التقارير
الرقابية وايجاد اليات اكثر تفاعلية
وت��واص�ل�ي��ة معها ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ط��رق
التقليدية مل��ا ل��ه م��ن اث��ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول.
 -2رب� ��ط م �ك ��اف ��آت ال �ق �ي ��ادي�ي�ن ك��ل
وزارة وإدارة حكومية بمدى قدرتهم
ع �ل��ى ت �س��وي��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات امل�س�ج�ل��ة
ف ��ي ال �ت �ق ��اري��ر ال��رق��اب �ي��ة اس � ��وة ب�م��ا

ه��و معمول ب��ه حاليا ل��دى مؤسسة
البترول الكويتية.
 -3ت �ن �س �ي��ق ك � ��ل وزارة وإدارة
ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
لتصويب املآخذ في ادارات التدقيق
ال��داخ �ل��ي وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ت�ف�ع�ي�لا ك��ام�لا
وإل � �ح � ��اق ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا ب ��أع �ل ��ى س�ل�ط��ة
اش � � ��راف � � �ي � � ��ة ل� � �ض� � �م � ��ان ح� �ي ��ادي� �ت� �ه ��ا
واستقالليتها تنفيذا ل�ق��رار مجلس
ال ��وزراء رق��م  283لسنة  2011وال��ذي
ي �ق �ض��ي ب� ��أن ت �ك ��ون ت �ح��ت االش � ��راف
امل �ب��اش��ر ل �ل��وزي��ر مل ��ا ل ��ه م ��ن اث� ��ر ف��ي
الحد من املالحظات االداري��ة واملالية
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 وش�غ�ل�ه��ا

بالكوادر الوظيفية املناسبة واملؤهلة
وت� �ق ��وي� �ت� �ه ��ا ب� ��ال � �ل� ��وائ� ��ح ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما
ي �ض �م��ن س�ل�ام ��ة ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق
املالي واالداري مستقبال.
 -4ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ك� �ف ��اءة
االن �ظ �م��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ف ��ي ك ��ل وزارة
وادارة حكومية بالتعاون مع جهاز
امل ��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن وم �ع��ال �ج��ة اوج ��ه
القصور في نظم الرقابة الداخلية.
 -5إعداد كل وزارة وإدارة حكومية
قائمة س��وداء بالشركات واملقاولني
ال� ��ذي� ��ن ي �ث �ب��ت ت �ع �ث��ره��م ف� ��ي ان �ج ��از
االعمال وتزويدها للجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ك��ي ال ت�س�ن��د ال�ي�ه��م اع�م��ال
اخرى مستقبال باالضافة الى اعتماد

آل� �ي ��ات م �ع �ي �ن��ة ت �ض �م��ن ح ��ق ال �ج �ه��ة
الحكومية في فسخ عقودها مع من
يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع
عليه بكل االجراءات القانونية حفظا
لحق الجهة واملال العام.
 -6االخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال�س�ي��رة
الذاتية للشركات املراد ترسية العقود
عليها خاصة ان هناك شركات شاب
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع� �ق ��ودا ح �ك��وم �ي��ة س��اب�ق��ة
اوجه قصور ومخالفات وعدم التزام
ب ��ال� �ش ��روط ال �ت �ع ��اق ��دي ��ة م� ��ا ي�ت�ط�ل��ب
اس� �ت� �ب� �ع ��اده ��ا ت�ل�اف� �ي ��ا ل� �ت� �ك ��رار ت�ل��ك
الخالفات.
 -7ع� ��دم ال �ت��وس��ع ف ��ي م�س�ت��وي��ات
االش � ��راف ع�ل��ى امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ن �ف��ذه��ا ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

واالك�ت�ف��اء ب��ال�ك��وادر الوطنية لديها
ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال اس ��وة ب�م��ا ق��ام��ت به
وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن خ ��اص ��ة ان� ��ه ل��وح��ظ
م��ؤخ��را ت�ع��دد امل�س�ت��وي��ات اإلش��راف�ي��ة
ف��ي امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة الحكومية
دون � �م� ��ا وج � � ��ود ح ��اج ��ة ف �ع �ل �ي��ة ل�ه��ا
وتكبيد املال العام اعباء ال مبرر لها.
 -8ال � �ح ��رص ع �ل��ى ع � ��دم ت �ج��اوز
اي وزارة وادارة حكومية للجهات
ال��رق��اب �ي��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��رق��اب��ة
امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى اع�م��ال�ه��ا ،ومحاسبة
امل�ت�س�ب�ب�ين ف��ي ح ��ال ت�ث�ب��ت عليهم
هذه املخالفة وفقا الحكام القانون
خ� ��اص� ��ة وأن االج� � �ه � ��زة ال ��رق ��اب� �ي ��ة
تسعى لتعاون الجهات الحكومية

في ضبط مصروفاتها.
 -9ت �ن �س �ي ��ق ك � ��ل وزارة وادارة
ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
ل��رف��ع ك �ف��اءة وادارة وتنفيذ العقود
ل��دي�ه��ا م��ع اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب�ش�ك��ل ج��اد
ب� ��االج� ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري � ��ة
امل �ت �ب �ع ��ة داخ � � ��ل ك � ��ل وزارة وادارة
ح�ك��وم�ي��ة ف��ي عملية دراس ��ة ال�ع�ق��ود
وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.
 - 10ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل وزارة وادارة
ح �ك��وم �ي��ة اع � �ط� ��اء االول � ��وي � ��ة مل�ع�ه��د
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل�اب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي ��ة الي
اب �ح ��اث او اس �ت �ش ��ارات او دراس � ��ات
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أمام مجلس األمة اليوم
تتمة المنشور ص08
وخمسة وع�ش��ري��ن مليونا وثمانمائة
وستة وعشرين الفا ومائتني وسبعة
وخ �م �س�ين دي �ن ��ارا وث�لاث �م��ائ��ة وت�س�ع��ة
وعشرين فلسا فقط ال غير.
ال� � �ب � ��اب ال � �ث � ��ال � ��ث :وس � ��ائ � ��ل ال �ن �ق��ل
واملعدات والتجهيزات
ب� �ل� �غ ��ت م � �ص � ��روف � ��ات ه � � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  197.204.787 /825مائة وسبعة
وتسعني مليونا ومائتني واربعة آالف
وس�ب�ع�م��ائ��ة وس �ب �ع��ة وث �م��ان�ي�ن دي �ن��ارا
وثمانمائة وخمسة وعشرين فلسا فقط
ال غير.
ال�ب��اب ال��راب��ع :امل�ش��اري��ع اإلنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة
ب �ل �غ ��ت م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
مبلغ  1.662.126.793 /954د.ك مليار
وس �ت �م ��ائ ��ة واث � �ن �ي�ن وس� �ت�ي�ن م �ل �ي��ون��ا
ومائة وستة وعشرين الفا وسبعمائة
وث �ل��اث � ��ة وت� �س� �ع�ي�ن دي � � �ن� � ��ارا وارب � �ع� ��ة
وخمسني فلسا فقط ال غير.
ال� � �ب � ��اب ال� � �خ � ��ام � ��س :امل � �ص� ��روف� ��ات
املختلفة واملدفوعات التحويلية
بلغت م�ص��روف��ات ه��ذا ال�ب��اب مبلغ
 11.227.111 /660د.ك احد عشر مليارا
وم��ائ�ت�ين وس�ب�ع��ة وع�ش��ري��ن منليونا
وم ��ائ ��ة واح � ��د ع �ش��ر ال �ف��ا وث �م��ان �م��ائ��ة
وارب � �ع ��ة وث �م��ان�ي�ن دي � �ن ��ارا وس�ت�م��ائ��ة
وستني فلسا فقط ال غير.
راب � � � � �ع� � � � ��ا :زي � � � � � � � ��ادة امل � � �ص � � ��روف � � ��ات
واملخصصات على االيرادات
ب� � �ل� � �غ � ��ت زي � � � � � � � � ��ادة امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات
وامل �خ �ص �ص��ات ع�ل��ى االي� � ��رادات مبلغ
 2.721.057.802 /477د.ك م�ل�ي��اري��ن
وسبعمائة وواح��د وعشرين مليونا

وس �ب �ع��ة وخ �م �س�ين ال �ف��ا وث�م��ان�م��ائ��ة
ودي � � �ن� � ��اري� � ��ن وارب� � �ع� � �م � ��ائ � ��ة وس �ب �ع ��ة
واربعني فلسا فقط ال غير ويغطى من
املال االحتياطي العام.
ثانيا :ق��رار اللجنة بشأن ميزانية
السنة املالية 2017/2016
 ب �ع ��د امل �ن ��اق �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراءانتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها
الخاضرين الى املوافقة على ميزانية
ال� � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة بعد
التعديل.
 ت� �ق ��وم ك ��ل ج �ه��ة م �ش �م��ول��ة ب �ه��ذاالتقرير  -كل على حدة  -بالرد كتابيا
ع�ل��ى م��ا ت��م ات �خ��اذه م��ن اج � ��راءات في
ت�ن�ف�ي��ذ ت��وص �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة م ��ع ب��داي��ة
دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل وف �ق��ا ل�ل�ن�م��وذج
امل��رف��ق ف��ي ال �ت �ق��ري��ر وارس ��ال ��ه للجنة
امليزانيات والحساب الختامي وفيما
يلي ت�ق��دي��رات امليزانية للسنة املالية
.2017/2016
اوال :االيرادات
ت�ق��در اإلي � ��رادات االج�م��ال�ي��ة بمبلغ
 10.238.062.000ع� �ش ��رة م �ل �ي��ارات
وم��ائ �ت�ين وث�م��ان�ي��ة وث�ل�اث�ي�ن مليونا
واثنني وستني الف دينار فقط ال غير.
ثانيا :املخصصات
ت � � � �ق� � � ��در امل � � �خ � � �ص � � �ص � � ��ات ب� �م� �ب� �ل ��غ
 1.023.806.200مليار وثالثة وعشرين
مليونا وثمانمائة وستة آالف ومائتي
دينار فقط ال غيره.
ثالثا :املصروفات
تقدر املصروفات االجمالية بمبلغ
 18.892.000.000ثمانية عشر مليارا
وث�م��ان�م��ائ��ة واث �ن�ين وت�س�ع�ين مليون
دينار فقط ال غير.
موزعة حسب االب��واب على النحو

تصويت نيابي حكومي في إحدي الجلسات

اآلتي :توجيه املصروفات الجارية
الباب االول  -تعويضات العاملني
وت � �ق � ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  6.401.118.000ستة مليارات
وارب� �ع� �م ��ائ ��ة وواح � � ��د م �ل �ي��ون وم��ائ��ة
وثمانية عشر الف دينار فقط ال غير.
 الباب الثاني (السلع والخدمات)تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
( 2.519.616.000مليارين وخمسمائة
وتسعة عشر مليونا وستمائة وستة
عشر الف دينار فقط ال غير).
 الباب الخامس (اإلعانات)ت��در م�ص��روف��ات ه��ذا ال�ب��اب بمبلغ
( 526.709.000خ �م �س �م��ائ��ة وس �ت��ة
وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة
آالف دينار فقط الغير).
 الباب السادس (املنح)ت �ق��در م �ص��روف��ات ه ��ذا ال �ب��اب بمبلغ
( 4.641.817.000أربعة مليارات وستمائة
وواح� � ��د وأرب � �ع �ي�ن م �ل �ي��ون��ا وث �م��ان �م��ائ��ة
وسبعة عشر ألف دينار فقط ال غير).

 ال� � � � �ب � � � ��اب ال� � � �س � � ��اب � � ��ع (امل � � �ن� � ��اف� � ��عاالجتماعية)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
( 1.061.740.000مليار وواحد وستني
م �ل �ي��ون��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة وأرب � �ع�ي��ن ال��ف
دينار فقط ال غير).
 ال � � �ب� � ��اب ال � �ث� ��ام� ��ن (م � �ص� ��روف� ��اتوتحويالت أخرى)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
( 984.327.000ت �س �ع �م��ائ��ة وأرب� �ع ��ة
وث�م��ان�ين مليونا وث�لاث�م��ائ��ة وسبعة
وعشرين الف دينار فقط ال غير).
 - 3النفقات الرأسمالية
 الباب الثاني (شراء االصول غيراملتداولة)
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
( 2.756.673.000مليارين وسبعمائة
وس �ت��ة وخ �م �س�ين م�ل�ي��ون��ا وس�ت�م��ائ��ة
وث�ل�اث��ة وس�ب�ع�ين ال ��ف دي �ن��ار ف�ق��ط ال
غير).
راب � � � � �ع� � � � ��ا :زي � � � � � � � ��ادة امل � � �ص � � ��روف � � ��ات

واملخصصات على االيرادات
تقدر زيادة املصروفات واملخصصات
ع�ل��ى االي � ��رادات بمبلغ 9.677.744.200
(ت �س �ع��ة م� �ل� �ي ��ارات وس �ت �م��ائ��ة وس�ب�ع��ة
وس�ب�ع�ين م�ل�ي��ون��ا وس�ب�ع�م��ائ��ة وأرب �ع��ة
وأربعني الفا ومائتي دينار فقط ال غير)
تغطي من املال االحتياطي العام للدولة.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ��ص ق ��ان ��ون رق� ��م ( )
لسنة  2016ب��رب��ط ميزانية ال ��وزارات
واالدارات ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
2017/2016
 بعد االطالع على الدستور. وع �ل ��ى امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م 106لسنة  1976ف��ي ش��أن احتياطي
األجيال القادمة.
 وعلى امل��رس��وم بالقانون رق��م 31لسنة  1978بقواعد إع��داد امليزانيات
الع� � ��ام� � ��ة وال� � ��رق� � ��اب� � ��ة ع � �ل� ��ى ت �ن �ف��ذه��ا
والحساب الختامي والقوانني املعدلة
له.
 وبناء على عرض وزير املالية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. واف��ق مجلس االم��ة على القانوناآلت � � � ��ي ن � �ص � ��ه ،وق � � ��د ص ��دق � �ن ��ا ع �ل �ي��ه
واصدرناه:
م� � � � ��ادة اول� � � � � ��ى :ت� � �ق � ��در االي� � � � � � ��رادات
ب � �م � �ي ��زان � �ي ��ة ال� � � � � � � � ��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2017/2016
بمبلغ  10.238.062.000د.ك (ع�ش��رة
م�ل�ي��ارات وم��ائ�ت�ين وث�م��ان�ي��ة وث�لاث�ين
م �ل �ي��ون��ا واث �ن�ي�ن وس �ت�ي�ن ال ��ف دي �ن��ار
فقط ال غير) .وذل��ك حسبما هو وارد
بالجدول حرف أ املرفق بهذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ان � �ي � ��ة :ي� �خ� �ص ��ص م �ب �ل��غ
 1.023.806.200د.ك (م �ل �ي��ار وث�لاث��ة
وع�ش��ري��ن مليونا وث�م��ان�م��ائ��ة وستة

االف ومائتي دينار فقط ال غير) من
االي� � ��رادات س��ال�ف��ة ال��ذك��ر ي �ض��اف ال��ى
احتياطي االجيال القادمة.
م � � ��ادة ث ��ال� �ث ��ة :ت� �ق ��در امل� �ص ��روف ��ات
ب � �م � �ي ��زان � �ي ��ة ال� � � � � � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2017/2016
بمبلغ  18.892.000.000د.ك (ثمانية
ع �ش��ر م� �ل� �ي ��ارات وث �م��ان �م��ائ��ة واث �ن�ي�ن
وت�س�ع�ين م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف�ق��ط ال غير)
موزعة على االبواب املدرجة بالجدول
حرف ب املرفق بهذا القانون.
مادة رابعة :تقدر زيادة املصروفات
وامل �خ �ص �ص��ات ع��ن االي� � ��رادات بمبلغ
 9.677.744.200د.ك (تسعة مليارات
وس�ت�م��ائ��ة وس�ب�ع��ة وس�ب�ع�ين مليونا
وس �ب �ع �م��ائ��ة وارب � �ع� ��ة وارب � �ع�ي��ن ال �ف��ا
ومائتي دينار فقط ال غير) تغطي من
املال االحتياطي العام للدولة.
م � ��ادة خ��ام �س��ة :ت �ع��دي��ل ال �ب �ي��ان��ات
امل ��ال �ي ��ة امل �ج �م �ع��ة مل��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة
املالية  2017/2016وفق سعر البرميل
املعدل في يزانية ال��وزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2017/2016
خل��ال ش�ه��ري��ن م��ن ن�ش��ر ه��ذا ال�ق��ان��ون
بالجريدة الرسمية.
م��ادة سادسة :على رئيس مجلس
ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء ك ��ل ف �ي �م��ا يخصه
ت �ن �ف �ي��ذ ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وي� �ن� �ش ��ر ف��ي
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
من اول ابريل .2016

على تسوية المالحظات المسجلة في التقارير الرقابية
تتمة المنشور ص08
ت� ��رغ� ��ب ال � �ج � �ه ��ة ف � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ف��ي
امل�ج��االت الداخلية في اختصاصات
املعهد تنفيذا ل�ق��رار مجلس ال��وزراء
وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة والتنسيق
املسبق م��ع املعهد لتحديد االبحاث
واالستشارات والدراسات التي يقرر
امل�ع�ه��د ام�ك��ان�ي��ة تنفيذها بواسطته
وذل��ك لضبط وترشيد االنفاق العام
واملساهمة في اب��راز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد في املجال البحثي.
 - 11يجب التنسيق وبوقت كاف
م��ع مطبعة الحكومة ب��وزارة االع�لام
عند رغبة اي وزارة او جهة حكومية
في طباعة اي مطبوعات خاصة بها

وذل��ك لضبط وترشيد اإلنفاق العام
في هذا املجال.
 - 12ت �ن �س �ي��ق ك ��ل وزارة وادارة
حكومية م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
ذوي االع ��اق ��ة وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل �ع �ن �ي��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل امل � ��ادة رق� ��م  14من
ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010ف��ي شأن
ج � �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
الحكومية واالهلية والقطاع النفطي
التي تستخدم خمسني عامال كويتيا
ع �ل ��ى االق � � ��ل ب ��اس� �ت� �خ ��دام ن �س �ب��ة م��ن
االش� �خ ��اص ذوي االع ��اق ��ة امل��ؤه �ل�ين
مهنيا ال تقل ع��ن  ٪ 4م��ن العاملني
الكويتيني لديها وال ي�ج��وز الي من
هذه الجهات رفض تعيني املرشحني

م��ن االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة للعمل
ل ��دي� �ه ��ا دون س� �ب ��ب م� �ق� �ب ��ول خ�ل�اف
االعاقة وتوفر الدولة برامج تحفيزية
لجهالا العمل ال�ت��ي ت��وظ��ف م��ا يزيد
عن النسب املحددة من ذوي االعاقة
ويجوز للحكومة تقديم الدعم املادي
للجهات ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز ه��ذه النسب
وي � �ص� ��در ب � �ش� ��روط ال� ��دع� ��م ق� � ��رار م��ن
ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة ب �ن��اء ع�ل��ى ع��رض
الهيئة.
 - 13ت �ن �س �ي��ق ك ��ل وزارة وادارة
ح �ك��وم �ي��ة ب �ش �ك��ل دوري م ��ع دي� ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ف �ق��ط ف�ي�م��ا يتعلق
باحتياجات سوق العمل الحكومي.
 - 14قيام كل وزارة وادارة حكومية
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة

ومراقبي ش��ؤون التوظف في دي��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ل �ت �س ��وي ��ة ج�م�ي��ع
املالحظات املسجلة عليها في شؤون
ال �ت��وظ��ف واس� �ت ��رداد م��ا ص ��رف دون
وج��ه ح��ق م��ع وج ��ود متابعة اداري ��ة
لتحصيل هذه املديونيات.
 - 15قيام كل وزارة وادارة حكومية
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
وم��راق �ب��ي ش ��ؤون ال �ت��وظ��ف ملعالجة
ضعف نظم الرقابة لديها في صرف
امل� ��رت � �ب� ��ات خ� ��اص� ��ة وان ك� �ث� �ي ��را م��ن
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم��ة ق��د س�ج��ل عليها
مخالفات في هذا الجانب وصلت الى
ح��د ص��رف روات ��ب مل��وظ�ف�ين متوفني
م�ن��ذ س �ن��وات ع ��دة او م�ن�ق�ط�ع�ين عن
العمل او مستقلني منذ سنوات عدة.

 - 16قيام كل وزارة وادارة حكومية
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
وم��راق �ب��ي ش ��ؤون ال�ت��وظ��ف بتسوية
ج�م�ي��ع امل�ل�اح �ظ��ات امل �س �ج �ل��ة عليها
بصرف مزايا مالية وب��دالت لبعض
ال �ك��وادر الوظيفية مل��وظ�ف�ين دون ان
ي �ع �م �ل��وا ف ��ي ال� ��وح� ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
املناسبة ملؤهالتهم الدراسية واتخاذ
الخطوات الالزمة لصرف ما تم دون
وج ��ه ح��ق وت�ن�س�ي�ق�ه��ا ب�ش�ك��ل دوري
م��ع دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة لتحديث
امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ب�ع��ض ال �ب ��دالت امل��ال�ي��ة
لتحديد املستحقني الحقيقني لهذه
البدالت.
 - 17قيام كل وزارة وادارة حكومية
بالتنسيق الدوري مع ديوان الخدمة

امل ��دن� �ي ��ة ل �س��د ال� �ش ��واغ ��ر ال��وظ �ي �ف �ي��ة
ل��دي �ه��ا اوال ب� � ��أول وع� � ��دم اس �ت �غ�ل�ال
مبالغ ال�ش��واغ��ر الوظيفية لديها او
امل �ب��ال��غ امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�ت�ع�ي�ين للنقل
منها لبنود اخرى في امليزانية علما
ان ه��ذه التوصية مترجمة كقيد في
امليزانية العامة للدولة للسنة املالية
.2017/2016
 - 18م � �ب� ��ادرة ك ��ل وزارة وادارة
ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي اق� �ت ��راح اي ت �ع��دي�لات
تشريعية لتزيل م��ا يعرقل اعمالها
ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر امل �خ�ت��ص لتحقيق
املصحلة ال�ع��ام��ة م��ع وج��ود متابعة
ادارية لهذه االقتراحات بشكل دوري.
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أنجزت تقريرها بشأن مشروع القانون وحددت  4سنوات لشغل وظيفة رؤساء المحاكم قابلة للتجديد مرة واحدة

التشريعية :تعديالت تنظيم القضاء
تهدف إلى تعزيز استقالليته
أن� �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت �ق��ري��ره��ا ال �خ��ام��س وال�س�ب�ع�ين
ع � � � � � ��ن م� � � � � � �ش � � � � � ��روع ال� � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون
واالق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ح� � � ��ول ت �ع ��دي ��ل
ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م ال �ق �ض��اء وت�ب�ين
ل� �ل� �ج� �ن ��ة أن � � � ��ه ب� � � ��االط � �ل ��اع ع �ل��ى
االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين وم �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
وامل � � �ش� � ��روع امل � �ع ��د م� ��ن امل �ج �ل��س
األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء ت� �ب�ي�ن ل�ل�ج�ن��ة
ان� �ه ��ا ت� �ه ��دف ف ��ي م �ج �م �ل �ه��ا ال��ى
تعزيز وصيانة استقالل القضاء
ب��اع�ت�ب��ار ان ال�س�ل�ط��ة القضائية
ه � � � ��ي ب � �ط � �ب � �ي � �ع � �ت � �ه� ��ا م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة
ع� � ��ن ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وان ال � �ن� ��ص ف��ي
الدستور على استقالل القضاء
ال ي �ك �ف��ي ب� ��ذات� ��ه ل �ت �ح �ق �ي��ق ه ��ذا
االستقالل وتأكيده ما لم تتوافر
ض �م��ان��ات ج��دي��ة ت�ك�ف��ل للقضاء
االس �ت �ق��رار ال�ح�ق�ي�ق��ي وت�ص��ون��ه
وه ��ذه ال �ض �م��ان��ات ه��ي تجسيد
ل �ه��ذا االس �ت �ق�ل�ال ك �م��ا تضمنت
بعض االقتراحات والتي جاءت
متطابقة وض��ع نظام ملخاصمة
القضاء م��ن أج��ل توفير ق��در من
الضمانات لحماية املتقاضني.
وأضافت اللجنة في تقريرها
ان وزي��ر ال�ع��دل ق��دم ال��ى اللجنة
م �ح �ض��ر اج �ت �م��اع ت ��م ع �ق ��ده ف��ي
 2016/6/21في معهد الدراسات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ح�ض��ره
الى جانب وزير العدل :املستشار
ع � �ب ��د ال� �ح� �ك� �ي ��م أح � �م� ��د ال� �ف ��زي ��ع
واملستشار علي خ��ال��د املسعود
وامل�س�ت�ش��ار مسعد عبدالحميد
أب� ��و ال �ن �ج��ا وامل �س �ت �ش��ار م�ح�م��د
خ � �ي� ��ري ال � �ج � �ن� ��دي وامل� �س� �ت� �ش ��ار
عبداملنعم أحمد ابراهيم.
وي� �ن ��ص امل �ح �ض ��ر امل � �ق� ��دم م��ن
وزي ��ر ال �ع��دل ع�ل��ى اض��اف��ة امل ��ادة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال � � ��ى م � � � ��واد االص � � � ��دار
بالنص التالي :يتقاضى رئيس
املجلس األع�ل��ى للقضاء املرتب
امل �ق��رر ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وس��ائ��ر ال �ب��دالت وامل��زاي��ا املالية
وغ�ي��ره��ا م��ا ل��م ي�ق��رر ل��ه القانون
ح� �ق ��وق ��ا وم � ��زاي � ��ا أك � �ث� ��ر ب �س �ب��ب
وظيفته فيتقاضى ايهما أفضل.
وي� �ت� �ق ��اض ��ى ع� �ض ��و امل �ج �ل��س
األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء امل ��رت ��ب امل �ق��رر
للوزير وس��ائ��ر ال�ب��دالت وامل��زاي��ا
امل��ال �ي��ة م ��ا ل ��م ي �ق��رر ل ��ه ال �ق��ان��ون
ح� �ق ��وق ��ا وم � ��زاي � ��ا أك � �ث� ��ر ب �س �ب��ب
وظيفته.
وي� �ل� �ح ��ق ب ��امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى

إخضاع مستشاري
محكمة
االستئناف
للتفتيش القضائي

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ل �ل �ق �ض��اء أم� ��ان� ��ة ع ��ام ��ة ت �ت��ول��ى
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م ال� � � � �ش � � � ��ؤون االداري � � � � � � ��ة
وامل ��ال� �ي ��ة وال��وظ �ي �ف �ي��ة ال �خ��اص��ة
برجال القضاء والنيابة العامة
وعرضها على املجلس وتشكل
ب��رئ��اس��ة أم�ي�ن ع ��ام ي�ن��دب��ه وزي��ر
ال� � �ع � ��دل ب � ��درج � ��ة وك � �ي� ��ل وزارة
مساعد على األق��ل يكون عضوا
ف��ي امل�ج�ل��س ول ��ه االش � ��راف على
أعمال االمانة العامة.
وي � �ل � �ح� ��ق ب � ��األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ع��دد ك��اف م��ن امل��وظ�ف�ين م��ن بني
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��امل �ح��اك��م أو وزارة
العدل بقرار من وزير العدل.
وي� �خ� �ت ��ص امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى
للقضاء من تلقاء نفسه أو بناء
ع �ل��ى ط �ل��ب وزي� ��ر ال �ع ��دل ب��إب��داء

ال��رأي ف��ي ك��ل م��ا يتعلق بتعيني
القضاة وأعضاء النيابة العامة
وت ��رق� �ي� �ت� �ه ��م ون� �ق� �ل� �ه ��م ون ��دب �ه ��م
لعمل آخ��ر غير عملهم األصلي
وذل��ك على الوجه املبني في هذا
القانون.
ول �ل �م �ج �ل��س أن ي � �ب� ��دي رأي � ��ه
ف��ي امل �س��ائ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ق�ض��اء
وال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ول��ه اق �ت��راح ما
ي��راه ف��ي شأنها م��ن تلقاء نفسه
أو بناء على طلب وزير العدل.
وي� �ح� �ي ��ل امل� �ج� �ل ��س م� ��ا ي �ب��دي
ال � � ��رأي ف �ي��ه أو م ��ا ي �ق �ت��رح��ه ف��ي
امل � �س� ��ائ� ��ل امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال� �ق� �ض ��اء
والنيابة العامة الى وزير العدل
ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ات� �خ ��اذ م ��ا ي � ��راه م��ن
االجراءات االدارية أو التشريعية

الالزمة في هذا الشأن.
ولوزير العدل ان يعرض على
امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء أم ��ر
مستشاري محكمة االستئناف
ووكالء املحكمة الكلية والقضاة
وم� ��ن ف ��ي درج �ت �ه��م م ��ن أع �ض��اء
النيابة العامة ممن حصلوا على
ت�ق��ري��ري��ن م�ت��وال�ي�ين ب��درج��ة أق��ل
من املتوسط ويقرر املجلس بعد
فحص حالتهم وسماع أقوالهم
ام� ��ا ال �ح��اق �ه��م ب� � ��دورة ت��دري �ب �ي��ة
ب� �م� �ع� �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ل � �ل� ��دراس� ��ات
القضائية والقانونية أو نقلهم
ال��ى وظيفة أخ��رى غير قضائية
أو إح ��ال� �ت� �ه ��م ال � ��ى ال� �ت� �ق ��اع ��د أو
انهاء عقودهم وذلك دون اخالل
بحكم املادة  76من نظام الخدمة

أهم التعديالت على القانون
ذك� � � � � � � � ��رت ال � � �ل � � �ج � � �ن� � ��ة اه � � ��م
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ج��وه��ري��ة ال �ت��ي
ادخلتها على االقتراح بقانون
الرابع عشر هي:
 – 1اس �ت �ب��دال ب �ن��ص امل� ��ادة
الثالثة من م��واد االص��دار نص
ج ��دي ��د ب � ��ان ي �ت �ق��اض��ى رئ �ي��س
املجلس االعلى للقضاء الراتب
امل�ق��رر لرئيس مجلس ال ��وزراء
وان ي�ت�ق��اض��ى ع �ض��و امل�ج�ل��س
االعلى للقضاء مرتب الوزير.
 – 2اس �ت �ب��دال ب �ن��ص امل� ��ادة

 9ن � ��ص ج � ��دي � ��د م� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي��ه
ب �ي�ن وزارة ال � �ع� ��دل وامل �ج �ل��س
االعلى للقضاء واللجنة وهذا
ال �ن��ص خ ��اص ب��اخ�ت�ص��اص��ات
الجمعيات العمومية.
 – 3اس �ت �ب��دال ب �ن��ص امل� ��ادة
 30فقرة اول��ى ن��ص جديد بأن
تنشأ ادارة للتفتيش القضائي
على اعمال املستشارين ووكالء
امل � �ح� ��اك� ��م ال� �ك� �ل� �ي ��ة وق �ض ��ات �ه ��ا
وادارة للتفتيش ع�ل��ى اع�م��ال
امل� �ح ��ام�ي�ن ال� �ع ��ام�ي�ن ورؤس � � ��اء

النيابة العامة ووكالئها.
 – 4اضافة املادة  6فقرة اولى
واملادة  57الى النص ما انتهت
ال �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة إلغ �ف��ال االق �ت��راح
الرابع عشر ذكر منصب وكيل
اول االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف وم �ن �ص ��ب
ال � �ن� ��واب ال� �ع ��ام�ي�ن امل �س��اع��دي��ن
الرتباطه بالتعديالت االخ��رى
الواردة في االقتراح.

املدنية.
ويقوم وزير العدل بإبالغ من
ت��م ذك��ره��م ف��ي ال �ف �ق��رة ال�س��اب�ق��ة
ب�م�ض�م��ون ق ��رار امل�ج�ل��س امل�ش��ار
ال� �ي ��ه ف ��ي ال �ف �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة ف��ور
صدوره وتزول واليته من تاريخ
ذلك االبالغ.
وفي حالة صدور قرار بنقلهم
ال ��ى وظ �ي �ف��ة أخ� ��رى ي�ح�ت�ف��ظ من
ت �ق��رر ن �ق �ل��ه ب �م��رت �ب��ه ول� ��و ج ��اوز
ن �ه��اي��ة م��رب��وط درج� ��ة ال��وظ�ي�ف��ة
املنقول اليها.
وللمجلس األعلى للقضاء أن
يوصي بمنح مكافأة تشجيعية
مل ��ن ي �ح �ص��ل م ��ن رج � ��ال ال �ق �ض��اء
أو ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع�ل��ى تقرير
بدرجة كفء.
ت� �ع�ي�ن وزارة ال� � �ع � ��دل ال� �ع ��دد
ال� �ك ��اف ��ي م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ل�ل�ع�م��ل
ف ��ي ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالداري � � ��ة
وال �ك �ت��اب �ي��ة ب��امل �ح��اك��م وال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة وي � �ص� ��در وزي� � ��ر ال �ع ��دل
ال� �ق ��رارات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م ه��ذه
الشؤون.
وق ��د اع�ت�م��د ه ��ذا امل�ح�ض��ر من
رئ�ي��س املجلس األع�ل��ى للقضاء
مع تأكيده اآلتي:
ع � � � � ��دم ت� � ��وق � � �ي� � ��ت ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف
ال �ق �ي ��ادي ��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة واالب� �ق ��اء
ع �ل ��ى اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ج �م �ع �ي��ة
ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة وف � �ق� ��ا مل � ��ا ج� � ��اء ف��ي
امل� � � �ش � � ��روع امل� � �ع � ��د م� � ��ن امل �ج �ل ��س
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء وه ��ي :مناقشة
م � �ش� ��روع ت� ��وزي� ��ع ال� �ع� �م ��ل أث� �ن ��اء
العام القضائي واملصادقة عليه
وع��رض ومناقشة جميع األمور

التتمة ص11

إنشاء أمانة عامة
ملحقة بالمجلس
األعلى للقضاء
تتولى تنظيم
شؤون رجال
القضاء والنيابة
العامة
استحدث درجات
وكالء أول
بمحكمة التمييز
منح رئيس
التفتيش القضائي
الحق في تنبيه
الخاضعين للقانون
إلى ما يقع منهم
من مخالفات
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الغانم :توقيت الوظائف القيادية
اليسري على الحاليين ويطبق على الجدد
تتمة المنشور ص10
الداخلة في عمل املحكمة وتذليل
ال�ع�ق�ب��ات وت �ط��وي��ر ال�ع�م��ل فيها
واق� �ت ��راح س �ب��ل ت��ذل �ي��ل ال�ع�ق�ب��ات
وت� �ط ��وي ��ر ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي امل �ح �ك �م��ة
واق �ت��راح تنبيه ال�ق�ض��اة ال��ى ما
ي�ق��ع م�ن�ه��م م�خ��ال�ف��ا ل��واج�ب��ات�ه��م
ومقتضيات وظائفهم واق�ت��راح
وق� � � � � ��ف ال� � � �ق � � ��اض � � ��ي ال� � �خ � ��اض � ��ع
للتحقيق في جريمة وقعت منه
عن مباشرة أعمال وظيفته.
وذك� ��رت ال�ل�ج�ن��ة ان �ه��ا اطلعت
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ق ��دم ��ة م��ن
النائب العام على النص املقترح
من اللجنة والتي تضمنت اآلتي:
ي� �ت� �ض� �م ��ن ت� �ش� �ك� �ي ��ل امل �ج �ل��س
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء م��ن أق ��دم اثنني
م ��ن ال� ��وك�ل��اء األول ال �ك��وي �ت �ي�ين
بمحكمة التمييز أو االستئناف
وت � ��رى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اض��اف��ة
عبارة أو من في درجتهم.
وف ��ي م �ج��ال ش� ��روط ال�ت�ع�ي�ين
في الوظائف القيادية القضائية
ت ��رى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة :أن ينص
ع �ل��ى ق �ض��اء امل� ��دة امل �ط �ل��وب��ة في
هذه الوظائف يكون في القضاء
والنيابة العامة وليس فقط في
القضاء.
وال توافق النيابة العامة على
ت��وق �ي��ت م� ��دة ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي ه��ذه
الوظائف وأن تكون املدة الالزمة
ل �ل �ت �ع �ي�ي�ن ف � ��ي ه� � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف
متصلة.
وفيما يتعلق بشروط التعيني
في وظيفة النائب العام والنائب
العام املساعد واملحامني العامني
األول ال ت��واف��ق ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
على اشتراط العمل في القضاء
مل � ��دة  5س � �ن� ��وات ك �م��ا ال ت��واف��ق
على توقيت م��دة تعيني النائب
العام وفيما يتعلق بفصل وكيل
النيابة (ج) ترى النيابة العامة
االكتفاء بأن يكون ذلك بقرار من
وزير العدل بعد أخذ رأي النائب
ال� �ع ��ام دون ح��اج��ة ال ��ى م��واف�ق��ة
املجلس األعلى للقضاء.
وب � �ه � ��ذا ال � �ص � ��دد أك� � ��د رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
خ�ل�ال اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ب�ت��اري��خ
 2016/6/22على ما يلي:
ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ج �م �ع �ي��ات
العمومية فوجهة نظر املجلس
األع� � � �ل � � ��ى ل � �ل � �ق � �ض� ��اء ه � � ��ي م �ح��ل
التوافق .وفيما يتعلق بتوقيت
ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة ف��ي القضاء

قصر العدل

فهناك من ي��رى التوقيت قياسا
على رئيس السلطة التشريعية
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ورئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ل��ذل��ك ي�ف�ت��رض
أن ي �م �ت��د ال �ت��وق �ي��ت ل �ل��وظ��ائ��ف
ال �ق �ي ��ادي ��ة ف ��ي ال� �ق� �ض ��اء وه �ن��اك
وج �ه��ة ن �ظ��ر أخ� ��رى ه��ي األوج ��ه
ف ��ي ن �ظ��ر رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ب��أن يبقى الوضع كما هو عليه
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ال� �ح ��ال� �ي�ي�ن وي� �س ��ري
التوقيت مع الجدد.
وأك � � ��د رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
رغبته في الوصول إلى التوافق
على كل النقاط.
وذك� � � � � ��رت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن� � � ��ه ب �ع��د
االط �ل�اع واالس �ت �م��اع إل��ى ك��ل ما
ت �ق��دم رأت ال�ل�ج�ن��ة أن ج�م�ي��ع ما
ُق� ��دم م ��ن ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ق��ان��ون
تنظيم القضاء يهدف إلى تعزيز
اس�ت�ق�لال�ي��ة وص�لاح �ي��ة ال�ق�ض��اء
لتمكني رج��ال القضاء من تأدية
رس��ال �ت �ه��م ال �س��ام �ي��ة ع �ل��ى أك�م��ل
وج��ه وذل��ك بالتوافق م��ع جميع
األطراف املعنية.
وانتهت اللجنة إل��ى أن يكون
االق � � �ت� � ��راح امل � �ق� ��دم م� ��ن ع� � ��دد م��ن
النواب هو األساس في دراستها

ح� �ي ��ث إن � ��ه ي �ت �ض �م��ن م �ع �ظ��م م��ا
جاء بتلك االقتراحات واملشروع
امل �ق��دم م��ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ش��روع
املعد من املجلس األعلى للقضاء
سواء كان األمر متعلقا بتنظيم
ع �م��ل ال �ق �ض��اء وال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
وت� �ع ��زي ��ز ص�ل�اح �ي ��ة واس �ت �ق�ل�ال
القضاء ومخاصمة القضاة كما
أن ��ه م�ح��ل ت��واف��ق إل ��ى ح��د كبير
م ��ن ق �ب��ل ال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة
بتطبيق ن�ص��وص��ه ه��و األح�ك��م
في الصياغة واألدق في التعبير
وص��وال إل��ى ال�ه��دف ف��ي إص��داره
حيث إنه يحقق اآلتي:
اس�ت�ح��دث درج ��ات وك�ل�اء أول
بمحكمة التمييز.
وإع � � � � � � ��ادة ت� �ش� �ك� �ي ��ل امل� �ج� �ل ��س
األعلى للقضاء وتشكيل محكمة
ال�ت�م�ي�ي��ز وم�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
على ضوء الدرجات املستحدثة.
وإن� �ش ��اء أم ��ان ��ة ع��ام��ة ملحقة
باملجلس األعلى للقضاء تتولى
ت �ن �ظ �ي��م ش � ��ؤون رج � ��ال ال �ق �ض��اء
وال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ي��رأس �ه��ا أم�ين
عام يندبه وزير العدل.
وأض��اف االق�ت��راح م��ددا لشغل
وظ �ي �ف��ة ك ��ل م ��ن رئ �ي��س محكمة
التمييز ونائبه ورئيس محكمة

االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ون ��ائ� �ب ��ه ورؤس� � ��اء
املحاكم الكلية من رجال القضاء
وال �ن��ائ��ب ال �ع��ام وه ��ي م ��دة أرب��ع
س � �ن� ��وات ق ��اب �ل ��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل ��رة
واحدة.
وإخضاع مستشاري محكمة
االستئناف للتفتيش القضائي.
وم � � �ن� � ��ح رئ � � �ي� � ��س ال� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش
ال� �ق� �ض ��ائ ��ي أو ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ع ��ام
حسب األح ��وال الحق ف��ي تنبيه
الخاضعني للتفتيش القضائي
إل��ى م��ا يقع منهم م��ن مخالفات
ل � ��واج� � �ب � ��ات� � �ه � ��م وم � �ق � �ت � �ض � �ي� ��ات
وظائفهم.
وأض� � � � � � � ��اف ف� � �ص �ل��ا س � ��ادس � ��ا
ل � �ل � �ب ��اب ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن ال � �ق ��ان ��ون
امل �ش��ار إل �ي��ه خ��اص��ا بمخاصمة
القضاة وأعضاء النيابة العامة
وتأديبهم.
كما أنشأ إدارة إسكان خاصة
بهم وذل��ك ب ��وزارة ال�ع��دل تتولى
كافة الشؤون املتعلقة باإلسكان
ال�لازم إلقامتهم أو توفير البدل
املناسب لذلك.
وأنشأ صندوق لرعاية رجال
القضاء وأعضاء النيابة العامة
ب��امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وح� � � ��دد م� �ص ��ادر

ت �م��وي �ل��ه ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل ال �ح �ص��ر
حتى ال يتم التأثير عليهم إذا تم
تمويله من خارج تلك املصادر.
وف� � � � ��ي ض� � � � ��وء ك � � ��ل م � � ��ا ت � �ق� ��دم
ت � � ��دارس � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ن� �ص ��وص
االق� �ت ��راح ك�م��ا ت��دارس��ت م��ا ج��اء
في محضر االجتماع ال��ذي عقد
في مقر معهد الكويت للدراسات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ت��اري��خ
 2016/6/22وال �س��اب��ق اإلش ��ارة
إل � �ي� ��ه وك � ��ذل � ��ك امل � � �ش� � ��روع امل� �ع ��د
م� ��ن امل� �ج� �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء
والتعديالت التي قدمتها النيابة
العامة علما بأن أهم التعديالت
الجوهرية التي أدخلتها اللجنة
على االقتراح هي:
اس�ت�ب��دال بنص امل��ادة الثالثة
م ��ن م� ��واد اإلص� � ��دار ن ��ص ج��دي��د
ب� ��أن ي �ت �ق��اض��ي رئ �ي ��س امل�ج�ل��س
األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء ال ��رات ��ب امل �ق��رر
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وأن
يتقاضى عضو املجلس األعلى
للقضاء مرتب الوزير .واستبدال
بنص امل��ادة  9نص جديد متفق
عليه بني وزارة العدل واملجلس
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء وال�ل�ج�ن��ة وه��ذا
ال� �ن ��ص خ � ��اص ب��اخ �ت �ص��اص��ات
الجمعيات العمومية.
واس � �ت � �ب ��دال ب �ن��ص امل � � ��ادة 30
ف � �ق� ��رة أول� � � ��ى ن � ��ص ج� ��دي� ��د ب ��أن
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي
على أعمال املستشارين ووكالء
املحاكم الكلية وقضاتها وإدارة
للتفتيش على أع�م��ال املحامني
العامني ورؤس��اء النيابة العامة
ووك�ل��ائ � �ه� ��ا .وإض � ��اف � ��ة امل� � � ��ادة 6
فقرة أولى وامل��ادة  57إلى النص
م��ا ان �ت �ه��ت إل �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة إلغ �ف��ال
االقتراح الرابع عشر ذكر منصب
وك �ي��ل أول م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
وم � �ن � �ص � ��ب ال � � � �ن� � � ��واب ال � �ع� ��ام �ي�ن
املساعدين الرتباطه بالتعديالت
األخرى الواردة في االقتراح .هذا
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت�ع��دي�لات أخ��رى
تتعلق بالصياغة.
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األولويات :معالجة الخلل في الدورة
المستندية لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية
أن �ج��زت ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ت�ق��ري��ره��ا
ب �ش��أن ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج عمل
ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ف�ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال��راب��ع
ع� �ش ��ر وأوص� � � � ��ت ب � � �ض� � ��رورة م �ع��ال �ج��ة
أوج� � ��ه ال� �ق� �ص ��ور وال� �خ� �ل ��ل ف ��ي ال� � ��دورة
املستندية لتنفيذ امل�ش��اري��ع التنموية
ل �ل��دول��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ك��ام��ل وامل �ب��اش��ر
ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة
وال�ع�م��ل على تقليص ال ��دورة املتعلقة
ب ��ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��ر وال� � � �ط � � ��رح وال � �ت ��رس � �ي ��ة
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة وك ��ذل ��ك ال�ع�م��ل
على اق��رار امليزانية العامة للدولة في
ن �ف��س ال ��وق ��ت ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن ال �ج �ه��ات
الحكومية من بدء املراحل التحضيرية
للمشاريع دون تأخير واع�ط��اء مرحلة
دراس��ة الجدوى لكل مشروعات الدولة
التنموية ما تستحقه من اهتمام ودقة
وج�ه��د ووق��ت وتكلفة وادراج ميزانية
م�لائ �م��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ب �ن��د ل�ل�ح��د من
تغيير نطاق االعمال وزي��ادة التكاليف
االجمالية للمشروعات وعدم ادراج اي
مشروع بالخطة التنموية للدولة دون
التحقق من اتمام هذه املرحلة بدقة الن
ع��دم تحديد الغاية من امل�ش��روع يؤدي
الى تعديالت مستمرة.
كما اوص��ت اللجنة بوضع ضوابط
لتأهيل املستشارين واملقاولني خاصة
املتعلقة بالتحقق من خبراتهم السابقة
وعدم استثناء أي مقاول أو استشاري
من شروط التأهيل واستبعاد الشركات
املسند لها مشاريع تنموية بالدولة ولم
تتمكن من انجازها وفق العقود املبرمة
معها م��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي أي م�ش��روع��ات
ي�ت��م ط��رح�ه��ا مستقبال وت�ق��دي��م تقرير
بذلك وإرساله للجهات املعنية خاصة
لجنة املناقصات املركزية وكذلك وضع

آل�ي��ة مل��راق�ب��ة ومتابعة تنفيذ املشاريع
التنموية للدولة خاصة املتأخرة منها
وت�ح�ل�ي��ل امل �ع��وق��ات وس �ب��ل معالجتها
من قبل الجهات العليا بالدولة وإعادة
ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل �م �ن��وح��ة
ل� �ل� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ل �ف ��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ف �ي �م��ا
يتعلق ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة لجنة
املناقصات امل��رك��زي��ة وال�ع�م��ل على رفع
ال�ص�لاح�ي��ات امل��ال�ي��ة ل�ه��ا ب�م��ا يتناسب
م��ع ال��واق��ع الفعلي ويساهم ف��ي تنفيذ
امل � �ش� ��روع� ��ات وع � � ��دم اع� �ت� �م ��اد أرخ� ��ص
االس � �ع ��ار ف ��ي ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى االط�ل��اق
واعتماد مبدأ التقييم الفني والتجاري
وط��رح املناقصات م��ن خ�لال مظروفني
تجاري وآخر فني.
وط��ال �ب��ت ال �ل �ج �ن��ة ب� �ض ��رورة ال�ع�م��ل
ع�ل��ى اع ��داد ج��دول زم�ن��ي للمشروعات
ي �ت �ن��اس��ب م� ��ع ال � ��واق � ��ع ب �ك ��ل ج �ه ��ة م��ن
ج � �ه ��ات ال � ��دول � ��ة وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى امل � � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة امل� �ت ��واف ��رة ل��دي �ه��ا وق��درات �ه��ا
ع �ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ وال �ت �ح �ق��ق م��ن ذل ��ك قبل
امل ��واف � �ق ��ة ع �ل ��ى امل � �ش� ��روع� ��ات امل ��درج ��ة
ب��ال �خ �ط��ة م ��ن ق �ب��ل أي ج �ه��ة ب��ال��دول��ة
ح �ت ��ى ي �ت ��م ان � �ج� ��از امل � �ش� ��روع� ��ات وف �ق��ا
ل �ل �ب��رام��ج ال��زم �ن �ي��ة امل �ع �ت �م��دة وي�ش�ع��ر
بها امل��واط��ن م��ع ض��رورة قيام الجهات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ب �ت �ب �ن��ي أس� �ل ��وب
ال �ف ��ري ��ق ذي ال ��وظ ��ائ ��ف امل �خ �ت �ل �ف��ة ف��ي
تنفيذ املشروعات الرأسمالية الكبرى
بتلك الجهات الن�ج��ازه��ا وف��ق البرامج
الزمنية املعتمدة والتنسيق والتفاعل
ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ن��د تنفيذ
املشروعات التنموية الكبرى من خالل
أعلى مستوى بالسلطة التنفيذية بتلك
ال�ج�ه��ات واع�ط��ائ�ه��ا االول ��وي ��ة وال�ع�م��ل
ع�ل��ى رف ��ع ك �ف��اءة ال �ج �ه��از اإلداري بما

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

يتواكب مع الخطة التنموية املطلوبة
لسرعة اتخاذ القرارات وإزال��ة معوقات
تنفيذ املشروعات.
وشددت اللجنة على ضرورة إنشاء
ب �ن ��ك م �ع �ل ��وم ��ات ي �ت ��م ف �ي ��ه االح �ت �ف ��اظ
بسجل أداء ك��ل ال�ش��رك��ات االستشارية
وامل �ق��اول�ين م��ن اج��ل ال��رج��وع ال�ي��ه عند
ال� �ط ��رح وال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��روع ��ات ال �ت �ن �م��وي��ة وع � ��رض ت�ق��دم
ال � �ع � �م ��ل ف� �ي� �ه ��ا ع � �ل ��ى أع � �ل � ��ى م �س �ت��وى
ب��ال�ج�ه��ة م�ق��ارن��ة م��ع ال �ب��رام��ج الزمنية
ل�ك��ل م��رح�ل��ة مل�ع��ال�ج��ة اس �ب��اب التأخير
وإزال�ت�ه��ا ودراس��ة اس�ب��اب ع��دم تحقيق
ال �خ �ط ��ة االن� �م ��ائ� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة وت �ح �ل �ي��ل
اس �ب��اب �ه��ا وت �ح��دي��د م �ع��وق��ات التنفيذ
ووض� � � ��ع ال � �ح � �ل ��ول ال� �س ��ري� �ع ��ة ل �ت�ل�اف��ي
اوج� ��ه ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا وال�ع�م��ل
على اي�ج��اد دور اع�لام��ي واض��ح إلب��راز
انجازات الجهات الحكومية في تنفيذ
م�ش��روع��ات�ه��ا التنموية وال�ت��ي تالمس
متطلعات ومتطلبات املجتمع الكويتي
والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق

املستمر بني املجلس األعلى للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة وال �ل �ج��ان امل�ع�ن�ي��ة بالجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ب� �ش ��أن م�ت��اب�ع��ة
ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��روع� ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ك �ب��رى ب��ال��دول��ة ل �ل��وق��وف
على امل�ع��وق��ات أوال ب��أول والعمل على
إزالتها مع التزام الجهات التي لم تدرج
مشاريعها بالخطة السنوية بالتعاون
م��ع املجلس االع�ل��ى للتخطيط وادراج
املشاريع الخاصة بها بالخطة السنوية
وه � ��ي ع �ل��ى س �ب �ي��ل ال �ت �ح ��دي ��د اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك وه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل��ال
والصندوق الوطني لرعاية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ووزارة التعليم
ال�ع��ال��ي وامل�ج�ل��س االع�ل��ى للتخصيص
وجهاز حماية املنافسة.
وأك � � � ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ف � ��ي ت��وص �ي��ات �ه��ا
م� �ع ��ال� �ج ��ة اس� � �ب � ��اب ان � �خ � �ف� ��اض ن �س �ب��ة
ال �ع �م��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
حيث لم يتم تحقيق النسبة املستهدفة
بالخطة وقدرها  ٪ 7.2في حني املحقق
 ٪ 5.9وم�ع��ال�ج��ة اس �ب��اب ع��دم تحقيق

املستهدفات الكمية في مجال التنمية
ال�ب�ش��ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب�ن�ه��اي��ة الخطة
السنوية خصوصا ف��ي مجال الصحة
والتعليم العام والتعليم العالي وتمكني
امل � � ��رأة وال� �ش� �ب ��اب واالع � �ل ��ام وم �ع��ال �ج��ة
اسباب عدم تحقيق املستهدفات الكمية
في مجال التنمية االقتصادية بنهاية
ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة خ�ص��وص��ا ف��ي مجال
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ح�ي��ث انخفض
مؤشر االحتياط االستراتيجي للمياه
وك ��ذل ��ك ع � ��دم ت �ح �ق �ي��ق امل �س �ت �ه��دف م��ن
نسبة االكتفاء الذاتي لالنتاج السمكي
وال� �ن� �ب ��ات ��ي وم �ع ��ال �ج ��ة اس � �ب� ��اب ت��دن��ي
ت ��رت �ي ��ب ال� �ك ��وي ��ت ع ��امل �ي ��ا ف� ��ي ح �ض��ور
م��ؤش��رات التنمية ال�ب�ش��ري��ة وامل�ح��اب��اة
في قرارات املسؤولني الحكومية والهدر
ف� ��ي االن � �ف � ��اق ال �ح �ك ��وم ��ي م� ��ع ض � ��رورة
ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ك��ام��ل ب�ي�ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب�ش��أن كميات م�ي��اه االت ��زان بالناقالت
ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ت��ي ي�ت��م ت�ف��ري�غ�ه��ا ب��امل�ي��اه
االق�ل�ي�م�ي��ة ل �ل��دول م��ن ح�ي��ث االج� ��راءات

امل �ت �ب �ع��ة م� ��ن ق �ب ��ل م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
الكويتية وال�ت��ي تشمل التحقق م��ن ان
نسبة التلوث باملياه في حدود النسب
املسموح بها قبل تفريغها وف��ي حالة
ت �ج��اوزه��ا ي �ت��م م�ع��ال�ج�ت�ه��ا وف ��ق نظم
املعالجة العاملية املتبعة في هذا الشأن
م� ��ع اظ � �ه� ��ار ال �ت �ع �ل �ي �م��ات وال �ع �ق ��وب ��ات
ال ��واردة بقانون الهيئة لتلك الناقالت
ف � ��ي ح� ��ال� ��ة م �خ��ال �ف �ت �ه��ا ووض� � � ��ع آل �ي��ة
وضوابط الحكام الرقابة على عمليات
ص��رف مستحقات املقاولني خ�لال مدة
زمنية محددة ال يتم تجاوزها من قبل
ال�ج�ه��ات املختلفة ب��ال��دول��ة ب�ع��د اج��راء
ال �ت �ح �ق��ق م� ��ن ص �ح ��ة وس�ل��ام� ��ة ص ��رف
قيمة املستحقات حتى ال يتم تأخيرها
وت �ك��ون ذري �ع��ة ل�ل�م�ق��اول ل�ل�ت�ن�ص��ل من
ال�ت��زام��ات��ه وم��ا ي�ت��رت��ب عليه م��ن تأخر
تنفيذ املشروعات.
وأش � ��ارت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ت�ق��ري��ره��ا ال��ى
وج � ��ود ت�ق�ص�ي��ر م ��ن ع� ��دد م ��ن ش��اغ�ل��ي
الوظائف القيادية من وك�لاء ال��وزارات
والوكالء املساعدين في متابعة تنفيذ
خطة التنمية بالجهات التي يعملون
ب �ه��ا وك��ذل��ك ت��دن��ي ن�س�ب��ة االن� �ج ��از من
ه��ذه ال�خ�ط��ة ف��ي ن�ط��اق اخ�ت�ص��اص كل
منهم .وحدود مشاركته في اعداد خطة
التنمية بجهته االدارية واخفاق الكثير
م ��ن ال �ق �ي��ادي�ي�ن ف ��ي ت�ل�اف��ي امل�لاح �ظ��ات
النهائية للجهات ال��رق��اب�ي��ة واملجلس
االع�ل��ى للتخطيط وان�ف��اذ ق��رار مجلس
ال��وزراء في حق القيادات التي ال تقوم
ب ��دوره ��ا امل �ن��وط��ة ب ��ه ف ��ي ان �ج ��از خطة
التنمية وتنفيذ املشاريع االنشائية او
التطويرية املعتمدة.

التشريعية :تشديد العقوبة على من يمارس أعمال
ان � � �ج � ��زت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
التقرير التاسع والستني عن:
 - 1االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ة
مادتني جديدتني برقمي  164مكررا
و 164م �ك��ررا أ ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م 16
لسنة  1960باصدار قانون الجزاء.
 - 2االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ة
ب �ع ��ض امل� � � ��واد ال � ��ى ق� ��ان� ��ون ال� �ج ��زاء
ال � �ص� ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  16ل�س�ن��ة
.1960
وق ��د اح� ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
ال� � ��ى ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين
امل � � �ش� � ��ار ال � �ي � �ه � �م ��ا االول ب � �ت ��اري ��خ
 2014/7/6وال � � �ث� � ��ان� � ��ي ب � �ت ��اري ��خ

 2015/9/21ل��دراس �ت �ه �م��ا وت �ق��دي��م
تقرير بشأنهما الى املجلس.
وق� � � � � ��د اس � � �ت � � �ع� � ��رض� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
االق�ت��راح�ين بقانونني املاثلني حيث
ت�ب�ين ل�ه��ا ان�ه�م��ا ي�ه��دف��ان  -حسبما
ج��اء ف��ي مذكرتيهما االي�ض��اح�ي��ة -
ال��ى تجريم م�م��ارس��ة اع�م��ال السحر
وال � �ش � �ع� ��وذة ل �ك��ون �ه��ا م� ��ن ال �ك �ب��ائ��ر
وت ��ؤدي ال��ى االض ��رار ب��االف��راد وم��ن
ثم وج��ب مواجهتها عن طريق سن
التشريع الالزم والرادع ملحاربة تلك
املمارسات والحد منها.
 - 1م �ض �م��ون االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
األول:
اض��اف��ة م��ادت�ين جديدتني برقمي

( 164م�ك��ررا و 164م�ك��ررا أ للقانون
املشار اليه حيث نص في املادة 164
م �ك��ررا ع�ل��ى م�ع��اق�ب��ة ك��ل م��ن م��ارس
اعمال السحر والشعوذة بأي صورة
ك��ان��ت او ش ��ارك ف��ي ارت�ك��اب�ه��ا وذل��ك
بفقرتها االول��ى وش��دد العقوبة في
فقرتها ال�ث��ان�ي��ة اذا ت��رت��ب ع�ل��ى تلك
امل�م��ارس��ات أض��رار بدنية او نفسية
بأي شخص.
ك�م��ا ق�ض��ى ف��ي امل ��ادة  164م�ك��ررا
أ بمعاقبة ك��ل م��ن اس�ت��ورد او جلب
او ح � ��از او اح� � ��رز او ب � ��اع او س�ل��م
م� ��واد ت�س�ت�ع�م��ل ف ��ي اع �م ��ال ال�س�ح��ر
والشعوذة.
 - 2م �ض �م��ون االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون

الثاني:
اضاف ثالث مواد جديدة للقانون
املشار اليه سلفا عن ذات املوضوع
ال��ذي تناوله االق�ت��راح بقانون االول
ول� �ك ��ن ب �ص �ي��اغ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ال� ��ى ح��د
م� ��ا ه� ��ي االش � �م� ��ل واالدق واالك � �ث ��ر
ت�ح��دي��دا ل�لاف�ع��ال امل�ج��رم��ة ف��ي ش��أن
ال �س �ح��ر وال � �ش� �ع ��وذة وامل� � � ��واد ال �ت��ي
ي �ت��م ج�ل�ب�ه��ال�لاس�ت�خ��دام وذل� ��ك ب��أن
ن ��ص ب ��امل ��ادة  164م �ك ��ررا ب�م�ع��اق�ب��ة
من مارس اعمال السحر والشعوذة
معرفا الفعل محل الجريمة والهدف
م �ن��ه وب � ��امل � ��ادة  164م � �ك� ��ررا أ ج� � ّ�رم
م�م��ارس��ة اع �م��ال التنجيم والكهانة
واالدعاء بمعرفة الغيبيات وباملادة

 164م�ك��ررا ب اوق��ع عقوبة على كل
م� ��ن اس � �ت� ��ورد او ج �ل��ب او ح � ��از او
اح��رز او باع او سلم م��واد تستعمل
ف��ي االع �م��ال امل��وض �ح��ة ف��ي امل��ادت�ين
السابقتني وهو عالم بذلك.
رأي الحكومة والجهات املعنية:
وف� � � ��ي ه� � � ��ذا ال � � �ص� � ��دد اس �ت �م �ع ��ت
اللجنة الى رأي ممثلي وزارة العدل
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ك �م��ا ق� ��دم خ�ل�ال
االج�ت�م��اع م��ذك��رة ب��ال��رأي م��ن وزارة
العدل انتهت فيها الى عدم املوافقة
على االق�ت��راح�ين بقانونني السباب
نوجزها باآلتي:
 - 1ي �ج��ب م ��راع ��اة م �ب��دأ ش��رع�ي��ة
ال� �ج ��رائ ��م وال �ع �ق ��وب ��ات وال � �ن� ��أي ع��ن

ال�غ�م��وض ف��ي ال�ن�ص��وص ال�ج��زائ�ي��ة
كما يجب ان يتم توضيح اركان هذه
االف �ع��ال خ��اص��ة وان كلمة (السحر)
ه��ي ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ام ��ر ب��اط��ن ال يمكن
ادراك� � ��ه او ض�ب�ط��ه ف��ي ام� ��ور م��ادي��ة
ظاهرة.
 - 2ك �ل �م��ات ال �س �ح��ر وال �ش �ع��وذة
والتنجيم والكهانة وم��ن يمارسها
كالساحر والعراف والدجال واملنجم
تفتقر ال��ى ال��دق��ة وه��ي تعني معنى
واح� ��دا م�ت�ق��ارب��ا وت �ع��د ت �ك��ررا يوقع
اللبس والغموض.
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لجنة الحساب الختامي توافق على ميزانية
هيئة مكافحة الفساد
واف� � � �ق � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � � � �ح � � � �س� � � ��اب ال � � �خ � � �ت� � ��ام� � ��ي ب� �ع ��د
امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء ب��إج�م��اع
آراء اع �ض��ائ �ه��ا ال �ح��اض��ري��ن على
الحساب الختامي للهيئة العامة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد ح� �ي ��ث ب �ل �غ��ت
امل� � �ص � ��روف � ��ات االج � �م� ��ال � �ي� ��ة م �ب �ل��غ
 4.027.957.409دينارا كويتيا في
ح�ي�ن ب�ل�غ��ت م �ص��روف��ات امل��رت �ب��ات
 2.594.958/830دي� �ن ��ارا وب�ل�غ��ت
م�ص��روف��ات املستلزمات السلعية
وال�خ��دم��ات  454.991/422دي�ن��ارا
وبلغت م�ص��روف��ات وس��ائ��ل النقل
وامل � � �ع� � ��دات وال� �ت � �ج� �ه � �ي ��زات م �ب �ل��غ
 191.038/890دي� � �ن � ��ارا وب �ل �غ��ت
م �ص��روف��ات امل �ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة
والصيانة واالس�ت�ه�لاك��ات العامة
 103/518.419دي�ن��ارا كويتيا اما
امل�ص��روف��ات املختلفة واملدفوعات
التحويلية فبلغت 164/270.549
دي� �ن ��ارا واش � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ان
االيرادات االجمالية للهيئة العامة
مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد 589/19.639
دي � � �ن� � ��ارا ف � ��ي ح �ي��ن ب� �ل� �غ ��ت زي � � ��ادة
امل �ص��روف��ات ع�ل��ى االي � ��رادات مبلغ
 820/4.008.317دي �ن��ارا موضحة
ان هذه الزيادة تغطى من ميزانية
ال� � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة -
الحسابات العامة  -وزارة املالية
للسنة املالية .2015/2014
وق� � � ��ال� � � ��ت ل � �ج � �ن � ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ان �ه��ا رص��دت
ع��دة مالحظات على الهيئة العامة
ملكافحة ال�ف�س��اد منها ع��دم ص��دور
ال�ل�ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة حتى
اآلن ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ن��ص امل ��ادة  57من

القانون لسنة  2016في شأن إنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
واألح � �ك� ��ام ال �خ��اص��ة ب��ال �ك �ش��ف ع��ن
ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة وال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى ان
تصدر بمرسوم الالئحة التنفيذية
ل� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب� �ن ��اء ع �ل��ى اق� �ت ��راح
م�ج�ل��س االم �ن��اء خ�ل�ال ش�ه��ري��ن من
ص � ��دور ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت �ن �ش��ر ف��ي
ال� �ج ��ري ��دة ال ��رس �م �ي ��ة م ��وض �ح ��ة ان
ق��ان��ون ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ق��د ن �ش��ر في
الجريدة الرسمية بتاريخ  24يناير
.2016
وأش � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ان ه�ن��اك
م �ل��اح � �ظ � ��ات اخ� � � � ��رى ه� � ��ي ح� �ض ��ور
ممثل لوزير العدل ووزي��ر االوق��اف
وال� �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة رغ ��م تضمن
ال��دع��وة امل��رس �ل��ة ب �ض��رورة حضور
ال� ��وزي� ��ر أو م ��ن ي� �ن ��وب ع �ن��ه وع ��دم
اق� �ت� �ن ��اع ال �ل �ج �ن��ة ب � �م � �ب ��ررات ت��أخ��ر
الهيئة في ارس��ال مشروع امليزانية
مل� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة م� � ��ع األخ� � � � ��ذ ب �ع�ي�ن
االعتبار جميع الظروف التي مرت
بها الهيئة من صدور حكم املحكمة
الدستورية ببطالن القانون السابق
ال ��ى ت�ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س االم �ن��اء حيث
صدر قانون الهيئة العامة ملكافحة
ال�ف�س��اد ال�ج��دي��د ب�ت��اري��خ  24يناير
 2016وورد م� � �ش � ��روع امل� �ي ��زان� �ي ��ة
مل �ج �ل��س االم � ��ة ب �ت��اري��خ  15ي��ون�ي��و
 2016واس �ت �ك �م ��ال ع� � ��ودة ال �ج �ه��از
اإلداري ب��ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ك��ام��ل وذل ��ك
ح�س��ب إف� ��ادة ممثلي ال�ه�ي�ئ��ة خ�لال
االجتماع وتبني اللجنة بأن الفترة
الواقعة من تاريخ  21ديسمبر 2015
وح �ت��ى  31م ��ارس  2016ت��م ص��رف
م��ا ي �ق��ارب  1.090.000دي �ن��ار على

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

حساب العهد بوزارة العدل وسوف
ي�ت��م تسويتها م��ن م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ب�ع��د ص ��دور ق��ان��ون رب ��ط امل�ي��زان�ي��ة
للسنة املالية .2017/2016
وأوص � � � � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ف��ي ت�ق��ري��ره��ا
ال � � ��ذي رف� �ع� �ت ��ه إل� � ��ى م �ج �ل ��س األم � ��ة
الدراج� ��ه ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
الغد بضرورة التعاون مع الجهات
الرقابية وايجاد آليات اكثر تفاعلية
وتواصلية معها بعيدا ع��ن الطرق
التقليدية مل��ا ل��ه م��ن اث��ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول والعمل بجدية
الس � �ت � �ص ��دار ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
لقانون الهيئة والتنسيق واملتابعة
م��ع دي��وان الخدمة املدنية العتماد
الهيكل التنظيمي للهيئة مع التأكد
من تضمن الهيكل التنظيمي ادارة
للتدقيق ال��داخ �ل��ي ت�ك��ون تبعيتها
العلى سلطة اشرافية تنفيذا لقرار
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء  283ل �س�ن��ة 2011
وال� � � ��ذي ي �ق �ض��ي ب � ��أن ت� �ك ��ون ت�ح��ت

االش��راف املباشر للوزير وتفعيلها
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 وش�غ�ل�ه��ا
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 ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية بما يضمن سالمة عمليات
التدقيق املالي واالداري مستقبال.
ك�م��ا أوص ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب ��أن تنسق
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
االع � ��اق � ��ة ل �ت �ط �ب �ي��ق امل � � � ��ادة  14م��ن
ال� �ق ��ان ��ون  8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش��أن
ح� �ق ��وق االش � �خ� ��اص ذوي االع ��اق ��ة
والتي تنص على ان تلتزم الجهات
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 االقل باستخدام
نسبة م��ن االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة

املؤهلني مهنيا ال تقل عن  ٪ 4من
العاملني الكويتيني لديها وال يجوز
ألي م��ن ه��ذه الجهات رف��ض تعيني
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 الدولة
برامج تحفيزية لجهات العمل التي
توظف ما يزيد على النسب املحددة
م��ن ذوي االع��اق��ة وي�ج��وز للحكومة
ت�ق��دي��م ال��دع��م امل ��ادي للجهات التي
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.
ودعت اللجنة الى اعطاء االولوية
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية ألي
اب �ح��اث أو اس �ت �ش��ارات أو دراس ��ات
ت� ��رغ� ��ب ال� �ج� �ه ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
امل�ج��االت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق
املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالستشارات والدراسات التي يقرر
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املعهد امكانية تنفيذها بواسطته
وذلك لضبط وترشيد االنفاق العام
واملساهمة في ابراز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد في املجال البحثي
مع العمل على تعزيز كفاءة االنظمة
امل�ح��اس�ب�ي��ة ل��دى ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ع��اون
مع جهاز املراقبني املاليني ومعالجة
اوج� � ��ه ال� �ق� �ص ��ور ف ��ي ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ت�ن�س�ي��ق وب��وق��ت ك��اف
مع مطبعة الحكومة بوزارة االعالم
ع �ن��د رغ �ب ��ة ال �ج �ه��ة ف ��ي ط �ب��اع��ة أي
مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط
وت ��رش� �ي ��د االن � �ف� ��اق ال � �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
املجال وكذلك ض��رورة اع��ادة النظر
ف ��ي م �س��أل��ة ت ��وزي ��ع ن �س��ب م�ع��اي�ي��ر
ال �ق �ب��ول ف��ي ال�ت��وظ�ي��ف وخ�ص��وص��ا
ع�ن�ص��ر امل �ق��اب �ل��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة حيث
ان� � � ��ه ي � �س � �ت � �ح ��وذ ع � �ل� ��ى  ٪ 50م��ن
اج� �م ��ال ��ي م �ع��اي �ي��ر ال� �ق� �ب ��ول وك �ل �م��ا
قلت نسبة املقابلة الشخصية الى
ب ��اق ��ي ال �ع �ن��اص��ر ك �ل �م��ا ق �ل��ت م�ع�ه��ا
ال �ش �خ �ص ��ان �ي ��ة ف � ��ي م� �س ��أل ��ة ق �ب��ول
املتقدمني وهو ما يساعد في انهاء
م �س��أل��ة ال �ل �غ��ط ال� �ت ��ي ق ��د ت� �ث ��ار ف��ي
القبول في الهيئة مما يحقق العدالة
وامل� �س ��اواة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص داع �ي��ة
الهيئة ال��ى امل �ب��ادرة ف��ي اق �ت��راح أي
تعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اع�م��ال�ه��ا ورف�ع�ه��ا ل�ل��وزي��ر املختص
لتحقيق املصلحة العامة مع وجود
م�ت��اب�ع��ة اداري� � ��ة ل �ه��ذه االق �ت��راح��ات
بشكل دوري.

السحر والشعوذة
تتمة المنشور ص12
 - 3التجريم امل�ج��رد الس�ت�ي��راد او
ج�ل��ب او ح �ي��ازة م ��واد تستعمل في
اع �م��ال ال�س�ح��ر وال �ش �ع��وذة ال يمكن
ادخالها تحت الحصر.
 - 4ان االح � �ك� ��ام ال �ت ��ي ت�ض�م�ن�ه��ا
االق�ت��راح��ان بقانونني ت�ن��درج ضمن
ص� ��ور ج��ري �م��ة ال �ن �ص��ب امل �ن �ص��وص
عليها باملادة  231من قانون الجزاء
الصادر بالقانون رقم  16لسنة .1960
كما اوضح ممثلو وزارة الداخلية
موافقتهم على ما ج��اء باالقتراحني
بقانونني وب�ي�ن��وا ان�ن��ا ام��ام جريمة
صعبة االثبات وال يمكننا اعتبارها

ج��ري �م��ة ن �ص��ب واح� �ت� �ي ��ال ح �ي��ث ان
تأثيرها الجنائي يختلف عنها ففي
جريمة النصب يوجد متضرر يبلغ
ع��ن الجريمة ام��ا ف��ي جريمة السحر
وال � �ش � �ع� ��وذة ن� �ح ��ن ن� � ��رى ال �ش �خ��ص
امل �ت �ض��رر ون�ل�م��س ال �ض��رر ول�ك�ن��ه ال
ي��ري��د االب �ل�اغ ع��ن ال�س��اح��ر واح�ي��ان��ا
ي� �ك ��ون ل ��دي ��ه ق �ن ��اع ��ة ب��ال �ف �ع��ل ال� ��ذي
ات� ��اه ال �س��اح��ر ب�س�ب��ب ت��أث �ي��ره عليه
بشيء غير ملموس وبالتالي يكون
املتضرر مسخرا للساحر.
ك �م��ا اك � ��دوا ض � ��رورة وض ��ع ظ��رف
مشدد للعقوبة عندما يكون الجاني
احد العاملني عند صاحب العمل.
واوضحوا ان هناك مشكلة عملية

قد تواجههم في تجريم الجلب حيث
ان�ه��ا عملية ليس م��ن السهل الجزم
بها وضربوا مثال في جلب الشخص
حجابا من املنافذ مع اقتناع الجالب
نفسه بقدرة الحجاب على حمايته.
عرض عمل اللجنة:
ب � � �ع� � ��د ال� � � � � ��دراس� � � � � ��ة وامل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة
واالستماع لجميع اآلراء رأت اللجنة
اننا ام��ام ف��راغ تشريعي من االفضل
معه ان يتم اق��رار مثل ه��ذا التعديل
ال� � � ��وارد ف ��ي االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ين
حفاظا على الصالح العام.
كما رأت االخ��ذ باالقتراح بقانون
ال �ث��ان��ي الن ��ه االض �ب��ط واالش �م ��ل في

ال�ص�ي��اغ��ة ل�لاع�ت�ب��ارات امل �ش��ار اليها
سلفا في هدفه وموضوعه.
وق��د رأت اللجنة اج��راء تعديالت
م�ه�م��ة ل�ض�ب��ط ال�ص�ي��اغ��ة وذل ��ك على
النحو اآلتي:
 - 1دم��ج امل��واد الثالث  164مكررا
و 164مكررا أ و 164مكررا ب في مادة
واحدة برقم  164مكررا.
 - 2ال � �ن � ��زول ب��ال �ع �ق��وب��ة امل� �ق ��ررة
ب � ��امل � ��ادة  164م � �ك � ��ررا م � ��ن ال �ح �ب��س
 10س� �ن ��وات ال� ��ى  5س� �ن ��وات ل�ت�ك��ون
مناسبة للفعل املرتكب وبالقدر الذي
يسمح للقاضي بسلطة تقديرية بني
ح��د ادن ��ى واق �ص��ى ي �ق��دره��ا بحسب
ج �س��ام��ة ال �ف �ع��ل امل ��رت� �ك ��ب وال� �ض ��رر

املترتب عليه.
 - 3اضافة جهة مختصة بالفقرة
الثالثة من املادة  164مكررا لتحديد
م ��واد ال�س�ح��ر وال �ش �ع��وذة م�ن�ع��ا الي
ل� �ب ��س او غ � �م� ��وض ف � ��ي ال � �ن� ��ص م��ا
يجنيه اي عوار دستوري قد يشوبه
وتماشيا مع الشرعية الجنائية في
هذا الشأن.
 - 4ت�ع��دي��ل ال �ع �ن��وان ت�م��اش�ي��ا مع
التعديالت املشار اليها سلفا ليكون
(االق� � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة م ��ادة
ج��دي��دة ال��ى ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة  1960برقم
 164مكررا.
ك��ل ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات اوضحناها

ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل ب��ال �ج��دول امل �ق ��ارن رف��ق
هذا التقرير.
رأي اللجنة (التصويت):
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � ��اج� � �م � ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها الى:
 ع � ��دم امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راحب� � �ق � ��ان � ��ون االول ب� �ج� �م� �ي ��ع م� � � ��واده
لالسباب املشار اليها سلفا.
 امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح بقانونالثاني بدمج مواده في مادة واحدة
وذل ��ك ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل �ب�ين ب��ال�ج��دول
املقارن رفق هذا التقرير.
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 3رسائل مدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم

لجنة حماية المال العام تطلب وقف تحويل
القسائم الزراعية لحين انتهاء التحقيق
مسلسل

اسم اللجنة

تضمن كشف األوراق وال��رس��ائ��ل
ال� � ��واردة ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال جلسة
اليوم  3رسائل جاءت كالتالي:
رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
االم��وال العامة يطلب فيها مخاطبة
ال��وزراء املعنيني بوقف أي اج��راءات
بخصوص تحويل القسائم الزراعية
محل التحقيق او التنازل عنها.
ونصت الرسالة على اآلتي:
باالشارة الى تكليف مجلس االمة
للجنة حماية األموال العامة بتاريخ
 10م��اي��و  2016بالتحقيق للوقوف
على مدى مسؤولية موظفي الهيئة
ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة وال� �ث ��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ع ��ن ت�خ�ص�ي��ص ح �ي��ازات
زراع �ي��ة ل�ش��رك��ات م ��زورة رغ��م ورود
ك � �ت� ��اب م � ��ن وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ل �ه��ا
متضمنا اسماء تلك الشركات وصور
الرخص الصادرة لها وضبط قضية
عن هذه الواقعة قيدت برقم  39لسنة
 2015جنايات الصالحية وقد ارفق
بكتاب الداخلية بيان تضمن اسماء
تلك الشركات.
وق ��د ث�ب��ت ل�ل�ج�ن��ة م��ن امل�س�ت�ن��دات
وال��وث��ائ��ق وج ��ود ع�لاق��ة ب�ين رئيس
لجنة الحيازات ومقررة اللجنة وبني
م��ن ص ��درت ل��ه ق � ��رارات بتخصيص
ق �س ��ائ ��م زراع � �ي � ��ة ل �ص ��ال ��ح ش��رك��ات��ه
متمثلة في وجود شراكة في شركات
ورخ� ��ص ت �ج��اري��ة خ��اص��ة ان لجنة
الحيازات هي املخولة بالنظر والبت
ف��ي طلبات ال�ح�ص��ول على القسائم
الزراعية والتنازل عنها.
كما اتضح للجنة اثناء مباشرتها
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ودراس � � � � � ��ة امل� �س� �ت� �ن ��دات
وال � ��وث � ��ائ � ��ق ان ب� �ع ��ض ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال �ث��روة السمكية ق��د حصلوا على
قسائم زراعية وجواخير االمر الذي
ي �ت �ع�ين م �ع��ه م �ن��ح ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
ص�ل�اح �ي��ة ف �ح��ص ت �ل��ك امل �س �ت �ن��دات
والوثائق للتأكد من سالمة اجراءات
ح �ص��ول ه � ��ؤالء ع �ل��ى ت �ل��ك ال�ق�س��ائ��م
والجواخير.
وحرصا من لجنة حماية االموال
العامة على سير اج��راءات التحقيق
فانها تطلب لحني انتهاء تحقيقاتها
ما يلي:
اوال:
أ  -وق ��ف اي ��ة اج � ��راءات ت �ق��وم بها
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� ��زراع� ��ة
والثروة السمكية بخصوص تحويل
ال �ق �س��ائ��م ال��زراع �ي��ة م �ح��ل التحقيق
للغير او التنازل عنها ألي سبب من
االسباب العائدة للمواطن باسمه او
باسم الشركات التابعة له.
ب  -وق ��ف ك��اف��ة االج � � ��راءات ال�ت��ي

1

لجنة العرائض
والشكاوى

1

-

1

-

-

-

2

لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية

1

-

1

-

1

-

3

لجنة الشؤون
التشريعية
والقانونية

3

-

3

-

1

1

4

لجنة شؤون
التعليم والثقافة
واإلرشاد

2

2

3

1

5

-

8

جانب من اجتماع سابق للجنة حماية املال العام

ت�ق��وم بها ادارة ام�ل�اك ال��دول��ة بشأن
اي ت �ن��ازل او ت�ح��وي��ل ح �ي��ازات لتلك
القسائم محل التحقيق من الشركات
امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ا ال ��ى ال�غ�ي��ر ال�ع��ائ��دة
للمواطن باسمه او باسم الشركات
التابعة له.
ج  -وقف نفاذ الرخص التجارية
ال � � �ص � � ��ادرة ل� �ت� �ل ��ك ال � �ش� ��رك� ��ات م �ح��ل
التحقيق وع��دم ات�خ��اذ اي��ة اج��راءات
تتعلق بالتنازل عنها او تحويلها
ال �ع��ائ��دة ل�ل�م��واط��ن ب��اس�م��ه او باسم
الشركات التابعة له.
د  -اخطار ادارة التوثيق العقاري
بعدم اجراء اية تعديالت على عقود
ت �ل��ك ال �ش��رك��ات او ت �ص��در ت��وك�ي�لات
ب � �ش� ��أن ال � �ت � �ص� ��رف ف� �ي� �ه ��ا ال� �ع ��ائ ��دة
للمواطن باسمه او باسم الشركات
التابعة له.
ثانيا:
م � �ن� ��ح ل � �ج � �ن ��ة ح � �م� ��اي� ��ة االم � � � � ��وال
ال�ع��ام��ة صالحية فحص املستندات
وال ��وث ��ائ ��ق امل� ��وج� ��ودة ل��دي �ه��ا وك ��ذا
املتعلقة بحصول بعض القياديني
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� ��زراع� ��ة
وال � � �ث� � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ع� �ل ��ى ق �س��ائ��م
زراعية وجواخير للتأكد من سالمة
وقانونية االجراءات التي اتخذت في
هذا الخصوص.
الرسالة الثانية:
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة ش��ؤونالتعليم وال�ث�ق��اف��ة واإلرش � ��اد يطلب
ف�ي�ه��ا امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ك�ل�ي��ف اللجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع امل�لاح��ق ال�ث�ق��اف�ي��ة في
ك��ل م��ن اململكة امل�ت�ح��دة البريطانية
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة االم �ي��رك �ي��ة في
بعض امل��وض��وع��ات املتعلقة بطلبة
ال � �ب � �ع � �ث ��ات ال � ��دراس � � �ي � ��ة ف � ��ي ه ��ات�ي�ن
الدولتني.
ونصت الرسالة على ما يلي:
نظرا لوجود العديد من الشكاوى
ال� � � ��واردة ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ض ��د امل �ك��ات��ب
الثقافية ف��ي ك��ل م��ن اململكة املتحدة
وال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة االم� �ي ��رك� �ي ��ة

وجمهورية مصر العربية واستراليا
وب �ع��د اج�ت�م��اع��ات ع��دة م��ع ع��دد من
الطلبة املبتعثني في ال��دول املذكورة
ف�ق��د ت�ب�ين ان ه�ن��اك م�ش�ك�لات كثيرة
ومتراكمة وتصل الى درجة اإلضرار
ب� �م� �ص ��ال ��ح ال� �ط� �ل� �ب ��ة وم �س �ت �ق �ب �ل �ه��م
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ق �ص �ي��ر ف��ي
ت �ع��ام��ل امل �ك��ات��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي اداء
مسؤولياتهم مع الطلبة.
وع�ل��ى اث��ر ذل��ك ف��إن لجنة ش��ؤون
التعليم والثقافة واالرشاد تطلب من
املجلس املوقر املوافقة على تكليفها
ال �ت �ح �ق �ي��ق م � ��ع امل � �ك ��ات ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة
ف ��ي ال � ��دول امل ��ذك ��ورة ع �ل��ى ان ي�ك��ون
التحقيق بشأن اآلتي:
 اص��دار املكاتب الثقافية ق��راراتاداري� � ��ة دون دراس � ��ة ودون م��راع��اة
ملصالح الطلبة.
 ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق امل �ك��ات��ب ال�ث�ق��اف�ي��ةل�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال � �خ� ��اض� ��ع ل �ه��ا
املبتعثت بالشكل املطلوب وعدم فهم
نصوصها.
 ض �ع��ف ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال�ط �ل �ب��ةوت� � � � �ع � � � ��دد م � �ش� � �ك �ل��ات� � �ه � ��م ف � � � ��ي ه� � ��ذا
الخصوص.
 م �ش �ك�ل�ات ت �ع �ت ��ري االج � � � ��راءاتاالدارية املنظمة لشؤون الطلبة.
 ب �ح��ث امل� �ش� �ك�ل�ات ال� �ت ��ي ت��واج��هالطلبة مع شركات التأمني الصحي
والشكاوى الخاصة بذلك.
 بحث املشكالت املالية ومشكالتالصرف للعالوات على اختالفها.
 ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق ��وائ ��م ال �ج��ام �ع��اتوالكليات املعتمدة وتوحيدها.
الرسالة الثالثة:
ت� � �ق � ��ري � ��ر االم� � � ��ان� � � ��ة ال � � �ع � ��ام � ��ة ع��ن
اج �ت �م��اع��ات ل �ج��ان امل�ج�ل��س ال��دائ�م��ة
وامل��ؤق �ت��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  1اب��ري��ل
حتى  30يونيو ( 2016عمال بالفقرة
االخ� �ي ��رة ط�ب�ق��ا ل �ن��ص امل � ��ادة  46من
الالئحة الداخلية ملجلس االمة).

عدد
االجتماعات
املنعقدة

عدد االجتماعات
التي لم يكتمل بها
النصاب

عدد
االجتماعات
املنعقدة

عدد
االجتماعات
التي لم يكتمل
بها النصاب

عدد
عدد
االجتماعات
االجتماعات
التي لم يكتمل
املنعقدة
بها النصاب

لجنة الشؤون
الصحية
واالجتماعية
والعمل

2

-

5

-

3

1

6

لجنة الشؤون
الخارجية

2

-

1

2

-

-

7

لجنة املرافق
العامة

-

-

1

-

-

-

8

لجنة امليزانيات
والحساب الختامي

1

-

4

-

2

-

9

لجنة حماية
األموال العامة

12

-

15

-

8

-

10

لجنة األولويات

2

-

3

1

2

-

11

(أ) لجنة الشباب
والرياضة

4

-

6

-

2

-

12

(أ) اللجنة
االسكانية

-

-

1

-

2

-

13

(أ) لجنة شؤون
ذوي االحتياجات
الخاصة

1

-

1

-

3

-

14

لجنة تنمية
املوارد البشرية
الوطنية

-

-

1

-

-

-

15

لجنة حقوق
اإلنسان

1

-

2

-

-

-

16

(ب) لجنة شؤون
املرأة واألسرة

-

-

-

-

-

-

17

(ج) اللجنة
املشتركة من لجنة
الشؤون التشريعية
والقانونية ولجنة
الشؤون املالية
واالقتصادية

-

-

-

-

-

-
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يتم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات صديقة البيئة

جسر جابر مشروع عمالق يعد األطول
من نوعه في العالم
يعد مشروع جسر الشيخ جابر
األحمد أحد أهم املشاريع العمالقة
امل ��درج ��ة ض �م��ن ال �خ �ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
ل �ل��دول��ة وه ��و أط� ��ول ج �س��ر ب�ح��ري
ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م وامل �ت ��وق ��ع
االن �ت �ه��اء م ��ن أع �م ��ال اإلن� �ش ��اء فيه
مطلع شهر نوفمبر عام .2018
وي��رب��ط ال�ج�س��ر م��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت
بمدينة الصبية الجديدة ويختصر
املسافة بينهما كما يربط جنوب
ال� � �ب �ل��اد ب �ش �م ��ال �ه ��ا وي � �س ��اه� ��م ف��ي
استيعاب الكثافة املرورية املتزايدة
واملتوقعة خالل  30سنة مقبلة
وي �ب �ل��غ ط ��ول ال �ج �س��ر ال��رئ�ي�س��ي
 37.5ك�ي�ل��وم�ت��را ف��ي ج��ون الكويت
ب�ي�ن�م��ا ي �ب �ل��غ ط� ��ول ج �س��ر (وص �ل��ة
الدوحة)  12.4كيلومترا منها جسر
بحري بطول سبعة كيلومترات مع
تقاطعني رئيسيني.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
هندسة الطرق في وزارة األشغال
العامة م .أحمد الحصان لكونا إن
نسبة اإلنجاز في الجسر الرئيسي
(وصلة الصبية) بلغت  59في املئة
في حني بلغت في (وصلة الدوحة)
 30في املئة.
وأضاف أن هذا الجسر العمالق
س �ي �خ �ت �ص��ر امل� �س ��اف ��ة ب�ي��ن م��دي �ن��ة
الكويت ومنطقة الصبية م��ن 104
ك �ي �ل ��وم �ت ��رات ت �ق �ط �ع �ه��ا امل ��رك �ب ��ات
ف � ��ي ن� �ح ��و  90دق� �ي� �ق ��ة إل � � ��ى 37.5
ك �ي �ل��وم �ت��را أي أق� ��ل م ��ن  30دق�ي�ق��ة
وس�ي�ع�م��ل ع�ل��ى ض �م��ان ان�س�ي��اب�ي��ة
كاملة لحركة املرور باتجاه كل من
مدينة الكويت وميناءي الشويخ

جانب من مشروع الجسر العمالق

وال ��دوح ��ة وم��دي �ن��ة ج��اب��ر األح �م��د
ومنطقة الدوحة.
وأوض��ح أن كل اتجاه على مدى
م�س��ار ال�ج�س��ر ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ث�لاث
ح � � ��ارات م� ��روري� ��ة وح � � ��ارة ط � ��وارئ
والسرعة التصميمية للجسر 120
ك�ي�ل��وم�ت��را /س��اع��ة م��ا ي�س��اه��م في
رف� ��ع م �س �ت��وى ال �س �ي��ول��ة امل ��روري ��ة
بهذا االتجاه.
وذك� � � ��ر أن امل � � �ش� � ��روع ي � �ب� ��دأ م��ن
منطقة الشويخ باتصاله بتقاطع
ط��ري ��ق ال� �غ ��زال ��ي ال �س��ري��ع وش� ��ارع
ج� �م ��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر ع ��اب ��را ج��ون
الكويت شماال إلى منطقة الصبية.
ولفت الحصان إل��ى أن املشروع
ي�ش�ت�م��ل أي �ض��ا ع �ل��ى إن �ش ��اء جسر
ب� �ح ��ري ي� �ب ��دأ م� ��ن م �ن �ط �ق��ة م �ي �ن��اء
ال �ش��وي��خ وامل �ن �ط �ق��ة ال �ح��رة وي�ع�ب��ر
ج ��ون ال �ك��وي��ت غ��رب��ا م� ��ارا بجانب
ج� ��زي� ��رة أم ال� �ن� �م ��ل ح� �ت ��ى م�ن�ط�ق��ة
ال ��دوح ��ة وم� ��ن ث ��م ي��رت �ب��ط ب�ط��ري��ق
ال� � ��دوح� � ��ة ال � �س� ��ري� ��ع ب � �ط � ��ول 12.4
كيلومترا.

ويشتمل أيضا على بناء جسر
بحري بطول سبعة كيلومترات مع
تقاطعني رئيسيني.
وذك� � � � ��ر أن امل� � � �ش � � ��روع ي �ش �ت �م��ل
ع �ل��ى ط ��ري ��ق ع� �ل ��وي ب� �ط ��ول ث�لاث��ة
ك �ي �ل��وم �ت��رات وج� �س ��ر ب� �ح ��ري ذات
ارت � � � �ف� � � ��اع م � �ن � �خ � �ف ��ض ب � � �ط� � ��ول 27
ك�ي�ل��وم�ت��را ع�ب��ر ال �ج��ون ويتضمن
معبر املمر املالحي بفتحة مالحية
بعرض  120مترا وارتفاع  23مترا
م� ��ن أع� �ل ��ى م� ��د ب� �ح ��ري م�خ�ص�ص��ة
ملرور السفن إلى ميناء الدوحة.
وأض��اف ان��ه يشتمل أيضا على
إنشاء جزيرتني صناعيتني األولى
قرب مدينة الكويت بمساحة نحو
 300أل��ف متر مربع والثانية قرب
م��دي�ن��ة ال�ص�ب�ي��ة ب�م�س��اح��ة مماثلة
وت� �ت� �ض� �م ��ن ال � �ج� ��زي� ��رت� ��ان م �ب��ان��ي
ح�ك��وم�ي��ة ت �خ��دم ال �ج �س��ر وم��اري �ن��ا
وم� �س ��اح ��ات خ� �ض ��راء إض ��اف ��ة ال��ى
م �س��اح��ات م�خ�ص�ص��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
م �س �ت �ق �ب�ل�ا ك� �م ��ا ي �ش �م��ل امل � �ش� ��روع
ط��ري �ق��ا م��وص�ل�ا ل �ش��اط��ئ ال�ص�ب�ي��ة

بطول ستة كيلو مترات.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت م �ه �ن��دس��ة
امل� �ش ��روع م ��ي ال �س �ع��د إن امل �ش��روع
ف�ي��ه ح��ال�ي��ا ن�ح��و  740م��ن امل �ع��دات
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة م� � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا ال� ��راف � �ع� ��ة
العائمة ال�ت��ي يبلغ وزن�ه��ا  8آالف
ط��ن وق��درت �ه��ا  2200ط��ن وال��راف�ع��ة
الجسرية األفقية التي يبلغ وزنها
 2000ط� ��ن وق ��درت� �ه ��ا  1800ط ��ن.
وأض��اف��ت أن ال�ع�م��ال��ة ال�ح��ال�ي��ة في
املشروع من قبل املقاول تبلغ 5750
ع��ام�لا وف�ن�ي��ا وم�ه�ن��دس��ا وي�ت��وق��ع
أن تبلغ  6500عامل في وقت ذروة
األعمال.
وبينت أن الجزء الحديدي لبرج
الجسر املعلق سيبلغ ارتفاعه نحو
 150مترا.
إلى ذلك لم يغفل القائمون على
املشروع الجانب البيئي حيث يتم
تطبيق أفضل التقنيات اإلنشائية
من أجل حماية البيئة البحرية كما
تم عمل دراسة بيئية متكاملة.
وش� �م� �ل ��ت ال� � ��دراس� � ��ة ت �ع��وي �ض��ا
بيئيا متكامال للشعب املرجانية
ب��امل�ن�ط�ق��ة وم �س �ت��وط �ن��ات ال��رب �ي��ان
واألح � �ي ��اء ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��ي ت�س��اع��د
ع�ل��ى م ��رور ال �ت �ي��ارات امل��ائ�ي��ة فيها
وم�ص�ن�ع��ة م��ن م� ��واد ل�ي��س ل�ه��ا أي
ت��أث �ي��ر ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة وت��م
إنشاء هذه املستوطنات ونقل هذه
األحياء إلى موطنها الجديد.

سفير الكويت بدكا :ال كويتيون
أثناء هجوم مقهى الحي الدبلوماسي
ق� ��ال س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
ب� �ن� �غ�ل�ادي ��ش ع � � ��ادل م �ح �م��د ح �ي��ات
ام��س السبت ان��ه ال يوجد كويتيون
او م ��وظ� �ف ��ون م� ��ن ال � �س � �ف ��ارة داخ� ��ل
املقهى ال��ذي تعرض لهجوم مسلح
ف��ي ال�ح��ي ال��دب�ل��وم��اس��ي بالعاصمة
البنغالديشية دك��ا ي��وم ام��س االول
الجمعة.
واك ��د ال�س�ف�ي��ر ح �ي��ات ف��ي ات�ص��ال
ه��ات �ف��ي ب��وك��ال��ة االن � �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ك� ��ون� ��ا) ان ج �م �ي��ع اع� �ض ��اء ال �س �ل��ك
ال��دب�ل��وم��اس��ي بخير ول��م يتعرضوا
الي سوء.

وك ��ان مسلحون اق�ت�ح�م��وا الليلة
امل��اض �ي��ة م�ق�ه��ى ي��رت��اده أج��ان��ب في
الحي الدبلوماسي في العاصمة دكا
واح�ت�ج��زوا  20رهينة بينهم سبعة
ايطاليني في هجوم أعلن ما يسمى
تنظيم ال��دول��ة االس�لام �ي��ة (داع ��ش)
املسؤولية عنه.
وبينما ق��ال (داع��ش) إن أكثر من
 20شخصا قتلوا في الهجوم أكدت
ال�ش��رط��ة مقتل شرطيني اث�ن�ين فقط
اث� �ن ��اء اق �ت �ح��ام ق � ��وات االم � ��ن امل�ق�ه��ى
النقاذ الضحايا.
وح �س ��ب ت �ق ��اري ��ر ص �ح��اف �ي��ة ف�ق��د

تم اإلف��راج عن  13رهينة من بينهم
أج��ان��ب فيما عثر على خمس جثث
بعد م�ح��اول��ة م�ئ��ات م��ن ق��وات األم��ن
في بنغالديش اقتحام املقهى عقب
مفاوضات مع الخاطفني الذين بلغ
عددهم نحو تسعة اشخاص ألكثر
من عشر ساعات.
وأودت االش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن ق ��وات
ال� �ش ��رط ��ة وامل �س �ل �ح�ي�ن م �ن��ذ ه �ج��وم
امل �س �ل �ح�ين ع �ل��ى امل �ق �ه��ى إل� ��ى م�ق�ت��ل
اث�ن�ين م��ن ض�ب��اط ال�ش��رط��ة وإص��اب��ة
خمسة آخرين على األقل.

السفير عادل حيات

أخبار

15

عزام الصباح :الكويت
والبحرين سطرتا أروع
دروس اللحمة الوطنية

الشيخ عزام الصباح ورئيس األوقاف البحريني

ق��ال عميد السلك الدبلوماسي
س � �ف � �ي� ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت ل � � � ��دى م �م �ل �ك��ة
البحرين الشيخ ع��زام الصباح ان
ال�ك��وي��ت وال�ب�ح��ري��ن سطرتا أروع
دروس اللحمة الوطنية ف��ي دحر
االرهاب ومواجهة الفنت.
واك��د السفير ع��زام خ�لال لقائه
رئ� �ي ��س االوق� � � ��اف ال �ج �ع �ف��ري��ة ف��ي
مملكة البحرين الشيخ محسن آل
عصفور ان ال�ت��راب��ط الوطني بني
القيادة والشعب ف��ي ك�لا البلدين
حصن الجبهة الداخلية من الفنت
واالخطار التي تحيط بهما.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال ال ع �ص �ف��ور
ان م ��واق ��ف س �م��و ام� �ي ��ر ال �ك��وي��ت
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح� �م ��د امل �ش��رف��ة

ازاء م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا ال��داخ�ل�ي��ة
واالق� �ل � �ي� �م � �ي ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة ت �ت �س��م
ب��ال�ح�ك�م��ة وب �ع��د ال �ن �ظ��ر وتغليب
امل�ص��ال��ح العليا لالمتني العربية
واالسالمية.
واك� ��د ان ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ك��وي��ت
وال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ن ت� �ت� �م� �ي ��ز ب � ��االخ � ��وة
ال� �ص ��ادق ��ة ال� �ت ��ي ت �م �ت��د ج ��ذوره ��ا
عبر ال�ت��اري��خ س��واء على مستوى
ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة أم ع �ل��ى
امل� �س� �ت ��وى ال �ش �ع �ب��ي م �ض �ي �ف��ا ان
م�س�ت�ق�ب��ل ال �ش �ع��وب ي �ت �ج �س��د ف��ي
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت�ع��اي��ش في
ظل االسرة الواحدة.

الداخلية والحرس الوطني
تفرجان عن الموقوفين
انضباطيا
أص � ��در وك �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � �ف� ��ري� ��ق س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ف� �ه ��د ق � � ��رارا
ب ��اإلف ��راج ع ��ن ج�م�ي��ع أع �ض ��اء ق��وة
ال� �ش ��رط ��ة امل ��وق ��وف �ي�ن ان �ض �ب��اط �ي��ا
اكتفاء باملدة التي قضاها كل منهم
اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في
شهر رمضان الكريم .وقالت ادارة
االع�لام االمني في وزارة الداخلية
في بيان صحافي ان هذا القرار جاء
ب �ن��اء ع �ل��ى ت�ع�ل�ي�م��ات وت��وج�ي�ه��ات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
وذل��ك بمناسبة ح�ل��ول عيد الفطر
السعيد.
من جهته أص��در وكيل الحرس
ال��وط �ن��ي ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن م�ه�ن��دس
هاشم الرفاعي ق��رارا ب��اإلف��راج عن
جميع منتسبي الحرس املوقوفني
ان�ض�ب��اط�ي��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د الفطر
السعيد.

الفريق سليمان الفهد

وق��ال ال�ح��رس الوطني ف��ي بيان
ص�ح��اف��ي ان ه��ذا ال �ق��رار ج��اء بناء
ع �ل ��ى ت �ع �ل �ي �م��ات ال � �ق � �ي ��ادة ال �ع �ل �ي��ا
ل �ل �ح��رس ال ��وط �ن ��ي اك �ت �ف ��اء ب��امل��دة
التي قضاها كل موقوف ليشاركوا
أسرهم فرحة العيد السعيد.
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الصحة تستضيف  5استشاريين
عالميين إلجراء عمليات جراحية
أع �ل �ن��ت وزارة ال� �ص� �ح ��ة ان �ه��ا
س �ت �س �ت �ض �ي��ف ال� �ش� �ه ��ر ال � �ج� ��اري
خ�م�س��ة اس �ت �ش��اري�ين ع��امل �ي�ين في
ع � ��دد م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ط�ب�ي��ة
ل �ف �ح��ص وع �ل��اج ح � ��االت م��رض�ي��ة
واجراء عمليات جراحية.
وق � � ��ال م ��دي ��ر إدارة ال �ع�ل�اق ��ات
العامة واالع�ل�ام ب��ال��وزارة فيصل
ال ��دوس ��ري ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ام � ��س إن االس� �ت� �ش ��اري�ي�ن ال � � ��زوار
س� �ي� �ل� �ق ��ون م� � �ح � ��اض � ��رات ع �ل �م �ي��ة
وس �ي �ش ��ارك ��ون ف ��ي ورش ع�م�ل�ي��ة
طبية ب�ه��دف االرت �ق��اء بالخدمات

الصحية املقدمة.
وأض ��اف ال��دوس��ري أن االط�ب��اء
ال� � �ع � ��ام� � �ل �ي��ن ف� � � ��ي م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
وزارة ال � �ص � �ح� ��ة س � �ي � �ش� ��ارك� ��ون
ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة ت �ش �خ �ي��ص ال� �ح ��االت
ال �ت��ي س�ي�ت��اب�ع�ه��ا االس �ت �ش��اري��ون
الزائرون.
وأوض� � � � � � � � ��ح أن ت � �خ � �ص � �ص� ��ات
االس� � �ت� � �ش � ��اري �ي��ن ال � � �ق� � ��ادم� �ي��ن م��ن
ب��ري�ط��ان�ي��ا واس �ب��ان �ي��ا وال �ب��رازي��ل
واليونان والهند تشمل جراحات
ال �ت �ج �م �ي��ل وال� � �ع �ل��اج االش� �ع ��اع ��ي
واالورام والعيون والعظام.

وذكر أن الزيارة تأتي استكماال
ل �ن �ه��ج (ال� �ص� �ح ��ة) ف ��ي اس �ت �ض��اف��ة
ك � �ب� ��ار االس � �ت � �ش� ��اري �ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن
لفحص الحاالت املرضية واج��راء
ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ج ��راح� �ي ��ة ال � �ن� ��ادرة
ب �م �ش��ارك��ة األط� �ب ��اء ال �ع��ام �ل�ين في
مستشفيات الوزارة.
وأش� � � � � � ��ار إل � � � ��ى أن م � �ث � ��ل ه � ��ذه
الزيارات تهدف إلى تدريب الطاقم
الطبي الكويتي على أحدث الطرق
ال�ع�لاج�ي��ة وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات بما
ي � �ع� ��ود ب ��ال �ن �ف ��ع ع� �ل ��ى ال� �خ ��دم ��ات
الصحية امل�ق��دم��ة عبر االس�ت�ف��ادة

م ��ن خ� �ب ��رات م �ت �ط��ورة ق ��ادم ��ة من
أكبر املراكز الطبية العاملية.
وأفاد بأن اختيار االستشاريني
ال ��زوار ي�ت��م ب�ن��اء ع�ل��ى ترشيحات
رؤس ��اء م�ج��ال��س االق �س��ام الطبية
ف��ي املستشفيات ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
ال �ص �ح��ة ب �م��ا ي �ع��زز م��ن ال �خ �ب��رات
ال�ط�ب�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ل�ت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة
الصحية املتكاملة.

مكتبة الكويت الوطنية
تحتفي بالطالبة جوري العازمي

منتخب الكويت للمعاقين يحصد
 4ميداليات في بطولة االيواس

كامل العبدالجليل خالل تكريمه الطالبة جوري العازمي

منتخب الكويت يحتفل بامليداليات

ق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ك�ت�ب��ة
ال � � �ك � ��وي � ��ت ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ك ��ام ��ل
العبدالجليل ال�ي��وم الخميس
ان ال �ط��ال �ب��ة ج � ��وري ال �ع��ازم��ي
ال � �ف� ��ائ� ��زة ب �م �س��اب �ق��ة م� �ش ��روع
ت � � �ح� � ��دي ال� � � � �ق � � � ��راءة ف � � ��ي دب � ��ي
استطاعت بعزيمتها وارادتها
ان تحقق انجازا غير مسبوق.
واض� ��اف ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل في
كلمة خالل حفل تكريم إقامته
امل� �ك� �ت� �ب ��ة ب �م �ن ��اس �ب ��ة ح �ص��ول
ال� �ع ��ازم ��ي ع �ل ��ى امل� ��رك� ��ز االول
ف��ي ت�ل��ك امل�س��اب�ق��ة ووص��ول�ه��ا
ال��ى التصفيات النهائية التي
ستقام في شهر سبتمبر املقبل
ان ال� �ع ��ازم ��ي ح �ق �ق��ت إن� �ج ��ازا
كبيرا ب��ارادت�ه��ا وتفوقت على
اقرانها املبصرين.
وذك� � ��ر ان م �ك �ت �ب��ة ال �ك��وي��ت
الوطنية تفتخر بهذا اإلنجاز

امل� �ش ��رف م ��ؤك ��دا ان ال �ع��ازم��ي
التي رفعت اسم الكويت عاليا
مثال يحتذى وانها نتاج بيئة
تربية وحسن سلوك في البيت
واملدرسة.
وش � ��دد ع �ل��ى أن ل� ��دى ذوي
ال �ق��درات ال�خ��اص��ة م�م�ي��زات قد
ال ت �ت��واف��ر ل�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ن��اس
لذا فإن تكريمها واجب علينا
وه � ��و أق � ��ل م ��ا ن� �ق ��دم ل �ه��ا ازاء
تفوقها.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت م ��دي ��رة
م � � ��درس � � ��ة ال� � � �ن � � ��ور امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ب�ن��ات التابعة االدارة التربية
ال� �خ ��اص ��ة ب �ي �ب��ي ال� �ص ��اي ��غ ان
اإلعاقة البصرية لم تكن عائقا
ام ��ام إب ��داع ال�ط��ال�ب��ة وتميزها
مشيرة الى انها من الطالبات
امل�ت�م�ي��زات واس�ت�ط��اع��ت ق��راءة
 50كتابا بفترة قصيرة.

اح � � � � � ��رز م � �ن � �ت � �خ� ��ب ال � �ك� ��وي� ��ت
ل � �ل � �م � �ع� ��اق �ي�ن ن � �ت � ��ائ � ��ج م� �ت� �م� �ي ��زة
ف� ��ي ب� �ط ��ول ��ة األل� � �ع � ��اب ال �ع��امل �ي��ة
(االي � � ��واس) ل�ل�ش�ب��اب (ت �ح��ت 23
ع� ��ام� ��ا) امل� �ت ��واص� �ل ��ة ح ��ال� �ي ��ا ف��ي
العاصمة التشيكية ب��راغ حيث
ف � ��از اب� �ط ��ال ��ه ب ��ارب ��ع م �ي��دال �ي��ات
م� � �ت� � �ن � ��وع � ��ة (ذه � � �ب � � �ي� � ��ة واح � � � � ��دة
وف �ض �ي �ت�ي�ن وب� ��رون� ��زي� ��ة) وذل� ��ك
ضمن منافسات رياضتي العاب
القوى وكرة الطاولة.
وقال رئيس الوفد املشارك في
ال �ب �ط��ول��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ادارة النادي الكويتي الرياضي
ل �ل �م �ع��اق�ين ن ��اص ��ر ال �ع �ج �م��ي ان
الالعب عبداملحسن العتيبي نال
امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة ف��ي مسابقة
دف� � ��ع ال� �ج� �ل ��ة ف �ي �م��ا ن� � ��ال زم �ي �ل��ه
عبدالله السيف ب��رون��زي��ة نفس
املسابقة.
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واض ��اف ال�ع�ج�م��ي ان ال�لاع��ب
ع �ل��ي ال �ص��ان��ع اض � ��اف م�ي��دال�ي��ة
فضية بعد احرازه املركز الثاني
في منافسات كرة الطاولة ضمن
ال �ف �ئ��ة ال �ت��اس �ع��ة وق ��وف ��ا م�ش�ي��را
إل��ى ف��وز زميله يعقوب القاسم
ب��دوره بامليدالية الفضية ضمن
م �ن��اف �س��ات ك ��رة ال �ط��اول��ة اي�ض��ا
ب�ع��د ان ج��اء ث��ان�ي��ا ف��ي مسابقة
الفئة الثالثة (جلوسا).
واش � � � � ��اد ب � �م ��ا ح� �ق� �ق ��ه اب � �ط ��ال
ال�ك��وي��ت ف��ي ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة التي
ت �ش �ه��د م �ش��ارك��ة اك� �ث ��ر م ��ن 500
العب والعبة يمثلون  22منتخبا
عامليا السيما خ��وض الالعبني
امل �ن��اف �س��ات وه� ��م ص��ائ �م��ون في
هذا الشهر الفضيل

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الهالل األحمر توزع
وجبات اإلفطار على نازحين
سوريين في لبنان
واصلت جمعية الهالل االحمر
ح�م�ل��ة (اف �ط��ار ص��ائ��م) االن�س��ان�ي��ة
ب �ت��وزي��ع م �ئ��ات وج� �ب ��ات االف �ط��ار
ع�ل��ى ن��ازح�ين س��وري�ين ف��ي شمال
لبنان.
وق��ال رئيس وف��د الجمعية الى
لبنان نبيل الحافظ ان الجمعية
وزع��ت اكثر م��ن  250وجبة افطار
على اسر سورية نازحة في منطقة
(املنية) في شمال لبنان حيث تم
ت��وزي��ع حلويات وال�ع��اب لالطفال

اضافة الى وجبات االفطار .واعرب
عن امله أن تسهم هذه املساعدات
والجهود في تخفيف االعباء التي
يرزح تحتها النازحون السوريون
س��ائ�لا ال�ل��ه تعالى ان يعيد شهر
رم �ض��ان ال �ك��ري��م وق ��د ح��ل االم ��ان
وال � �س�ل��ام وع� � ��اد ال � �ن� ��ازح� ��ون ال ��ى
بالدهم ساملني.
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• حصة ابراهيم عبدالله الحداد ارملة عيسى سيد عبدالله الحنيان،
 91عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان الحنيان ،تلفون،99974465 - 97666776 :
الخالدية ،ق ،4ش 49مقابل الدائري الرابع ،النساء :قرطبة ق ،3ش ،3ج ،1م،43
تلفون.25330017 :
• حميدة ع�ب��دال��رزاق ابراهيم البصير زوج��ة حسن محمد حسن
ع �ب��دال �ل��ه 72 ،ع��ام��ا ،ش�ي�ع��ت ،ال ��رج ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة ال �ي��اس�ين امل�ن�ص��وري��ة،
ال�ن�س��اء  :1ال �ق �ص��ور ،ق ،1ش ،4م ،39ال �ن �س��اء :2ال�ع��دي�ل�ي��ة ،ق ،3ش ،36م7
تلفون.99122167 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:18
04:52
11:52
03:26
06:51
08:23

حالة الطقس
حالة الطقس
29 - 44
أعلى مد
 09.59صباحا
أدنى جزر
 04.20صباحا  05.40 -مساء

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

