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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

«الوزراء» يشيد بتأمين المساجد والحسينيات

أشاد مجلس ال��وزراء بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية مؤخرا
واملتمثلة بنائب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد الصباح وكبار قياديي ورجال األمن بالوزارة على ما
بذلوه من عمل دؤوب وجهود مخلصة من خالل العمليات األمنية
امليدانية في تأمني املساجد والحسينيات وروادها بأمن وطمأنينة
وسالم والذي حظى بتقدير املواطنني واملقيمني كافة.
تفاصيل (ص)3

وسط تفاؤل باستمرار التعاون بين السلطتين لتحقيق مزيد من اإلنجازات

األمير يفتتح دور االنعقاد الرابع اليوم
تحركات لتأجيل مناقشة استجواب طنا إلى ما بعد انتخابات اللجان

ي �ت �ف �ض��ل ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح ويشمل برعايته وحضوره
ال � � �ي � � ��وم اف� � �ت� � �ت � ��اح دور االن � �ع � �ق� ��اد
ال� � ��راب� � ��ع م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال� � ��راب� � ��ع ع � �ش� ��ر ،ت� �م� �ه� �ي ��دا مل �ت��اب �ع��ة
مجلس االمة أعماله التشريعية
وال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة وال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة وس ��ط
ت�ط�ل�ع��ات وام ��ال ن�ي��اب�ي��ة وحكومية
وش �ع �ب �ي��ة ن �ح��و اس �ت �ك �م��ال م�س�ي��رة
اإلنجاز وتحقيق الغايات الوطنية
وطموحات املواطنني وس��ط تفاؤل
نيابي حكومي باستمرار التعاون
ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ل�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د من
اإلنجازات.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي �ش �ه��د ب��رن��ام��ج

الجلسة االفتتاحية ل��دور االنعقاد
الجديد بدء مراسم االفتتاح بتالوة
آيات من الذكر الحكيم يليها النطق
ال� �س ��ام ��ي ل �س �م��و األم � �ي� ��ر ث� ��م ك�ل�م��ة
رئيس مجلس األم��ة وتعقبها كلمة
سمو رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ،ومن
ث��م تتوقف الجلسة ل�ت��ودع خاللها
ل�ج�ن��ة االس �ت �ق �ب��ال ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد وت �س �ت��أن��ف ال�ج�ل�س��ة
الح � �ق ��ا ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي ج � � ��دول أع� �م ��ال
املجلس.
ويتضمن ج��دول أع�م��ال الجلسة
األول��ى انتخاب أم�ين السر ومراقب
امل �ج�ل��س ثم م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب
امل� ��وج� ��ه م� ��ن ال� �ع� �ض ��و م �ح �م��د ط�ن��ا
ال� � �ع� � �ن � ��زي إل� � � ��ى وزي � � � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون

االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح.
وي � � �ت � � �ن� � ��اول االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ف��ي
م� � � �ح � � ��اوره األرب� � � �ع � � ��ة م� ��وض� ��وع� ��ات
ح ��ول ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
اإلع� ��اق� ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى
العاملة والجمعيات التعاونية وما
يتشابه م��ن إدارات أخ��رى بطبيعة
ال�ع�م��ل ودور ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
واملساعدات االجتماعية.
في هذا السياق علمت «الدستور»
من مصادر برملانية مطلعة ان عددا
م� ��ن ال� � �ن � ��واب س �ي �ط �ل �ب��ون ت��أج �ي��ل
م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب ال ��ى م��ا بعد
انتخابات اللجان البرملانية.

النواب وجهوا  2288سؤاال والوزراء ردوا على 1887

الحكومة تجيب على  ٪82من األسئلة
البرلمانية خالل الفصل التشريعي الحالي
أيمن عبداهلل وعبده ابراهيم:

ب �ل��غ ع � ��دد االس� �ئ� �ل ��ة امل� �ق ��دم ��ة م��ن
االع� �ض ��اء  2288س� ��ؤاال م �ن��ذ ب��داي��ة
دور االنعقاد االول من الفصل الـ14
م��وزع��ة على ادوار االن�ع�ق��اد اذ قدم
ف ��ي ال� � ��دور االول  400س � ��ؤال وف��ي
الثاني  755سؤاال وفي الثالث 924
س� ��ؤاال ب��االض��اف��ة ال ��ى  209اس�ئ�ل��ة
قدمت خالل العطلة البرملانية.
واج��اب ال��وزراء عن  1887سؤاال
م��ن اج�م��ال��ي ع��دد االس�ئ�ل��ة بنسبة
 ،% 82واج� � ��اب ال� � � ��وزراء ع ��ن 375
سؤاال من اصل  400في الدور االول
و 690س��ؤاال ف��ي ال��دور الثاني من
اص��ل  755س��ؤاال ،و 788جوابا من
اصل  924سؤاال في ال��دور الثالث،
و 34اجابة من اصل  209اسئلة في
العطلة البرملانية.
تفاصيل (ص)11-09

%17.5

%82.5

واض ��اف ��ت امل �ص ��ادر ان ��ه ف��ي ح��ال
ت �م��ت م �ن��اق �ش��ة االس � �ت � �ج� ��واب ع�ل��ى
جلسة اليوم فانه من الضـروري ان
ي�ع�ق��د امل �ج �ل��س ج�ل�س��ة ق �ب��ل ان�ت�ه��اء
اس� �ب ��وع م ��ن ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة
وذل � ��ك الج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ال �ل �ج��ان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة حيث
تنص املادة ( )93من الدستور على
أن ي��ؤل��ف امل �ج �ل��س خ�ل�ال األس �ب��وع
األول من اجتماعه السنوي اللجان
الالزمة ألعماله.

سمو االمير الشيخ صباح االحمد

الرياضة واستقالل
القضاء أهم
أولويات النواب
اس �ت �ط �ل �ع��ت «ال ��دس� �ت ��ور»
آراء النواب حول أولوياتهم
ف� ��ي دور االن � �ع � �ق ��اد ال ��راب ��ع
امل� � ��زم� � ��ع اف � �ت � �ت� ��اح� ��ه ال � �ي� ��وم
ال� � �ث �ل��اث � ��اء ،ف � � ��أوج � � ��زوا أه ��م
القضايا ال�ت��ي س��وف تكون
محل اهتمام ومتابعة فيما
يلي:
 قانون استقالل القضاء. نقص تشريعات «اإليداعات». الشهادات العلمية املضروبة. استكمال «االسكانية». قضية الرياضة. جلسات خاصة لالستجوابات. البدون. تقاعد العسكريني. مجمع الوزارات. البديل االستراتيجي. التنمية البشرية. -تفعيل دور «حماية املستهلك».

معدل رد الوزراء على األسئلة

اجمالي االسئلة
2288
املعدل

الجواب
1887
% 82.5

لم يتم الرد
401
% 17.5

تفاصيل (ص)15-12

نواب لـ «الدستور» :ال تراخي
في متابعة إصالحات الحكومة
أك � ��د ن� � ��واب ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» أن
تعهدات الوزراء بإصالح الخلل
ف��ي وزارات �ه��م والجهات التابعة
لها ستكون محل اهتمام كبير
م � ��ن م �ج �ل ��س األم� � � ��ة خ �ل ��ال دور
االن �ع �ق��اد ال��راب��ع م �ش��ددي��ن على
أن ��ه ال ت��راخ��ي ف��ي م�ت��اب�ع��ة أداء
ال �ح �ك��وم��ة وت �ق��وي��م ال �خ �ل��ل ب�م��ا
يواكب تطلعات الشارع الكويتي
واس � � �ت � � �م � � ��رارا ل� �ت� �ف� �ع� �ي ��ل ال� � � ��دور
ال��رق��اب��ي ال ��ذي ي �ح��رص مجلس
األم� � ��ة أن ي� �ك ��ون ف ��ي خ ��ط م ��واز
للجانب التشريعي.
ك�م��ا ط��ال��ب ال �ن ��واب ال�ح�ك��وم��ة
ب� ��إي � �ج� ��اد آل � �ي� ��ة ج� � � ��ادة وف ��اع� �ل ��ة
لضمان س��رع��ة تفعيل القوانني

واق �ت��رح ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
زي � ��ادة ع ��دد ال �ل �ج��ان ال�ح�ك��وم�ي��ة
مل �س ��اي ��رة ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ف��ي
ظ � ��ل إص � � � ��دار ك � ��م م � ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
وال�ت�ش��ري�ع��ات ت �ح��دث ألول م��رة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ح �ي ��اة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
م��ا ج�ع��ل ال�ح�ك��وم��ة ال تستطيع
مسايرة املجلس بالرغم من انها
تعمل دون تقاعس وأملح النائب
أحمد الري بدوره إل��ى إمكانية
تخصيص جلسة خاصة ملتابعة
تنفيذ ال�ق��وان�ين ال�ت��ي أق��رت ولم
تصدر لوائحها التنفيذية.

ملف «الدستور»
قراءة في التزامات الحكومة وتعهداتها
لدور االنعقاد الرابع :تفعيل القوانين أبرز
االستحقاقات الحكومية للفترة المقبلة

تفاصيل (ص)08-04
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هنأ رئيس النمسا بالعيد الوطني

األمير يستقبل مشعل األحمد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد حفظه الله ورعاه بقصر
بيان أمس نائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل االحمد.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ال ��رئ �ي ��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �ج� �ه ��از امل� ��رك� ��زي
ملعالجة اوضاع املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ص��ال��ح ال�ف�ض��ال��ة
ح �ي��ث س �ل��م س� �م ��وه ن �س �خ��ة م��ن
ت �ق��ري��ر ح � ��ول م �ع��ال �ج��ة اوض � ��اع
املقيمني بصورة غير قانونية.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه رع � ��اه
ال� �ل ��ه رئ� �ي ��س دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
باالنابة عادل الصرعاوي حيث
س�ل��م س �م��وه ن�س�خ��ة م��ن ت�ق��اري��ر

ال � ��دي � ��وان ع� ��ن ن� �ت ��ائ ��ج ال �ف �ح��ص
واملراجعة على تنفيذ امليزانيات
وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ل�ل��دول��ة
عن السنة املالية .2015/2014
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع��اه سفير جمهورية م��االوي
ل� � � ��دى دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ي ��ون ��س
ع� �ب ��دال� �ك ��ري ��م وذل� � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد حفظه الله
ورعاه ببرقية تهنئة الى الرئيس
ال ��دك� �ت ��ور ه��اي �ن��ز ف �ي �ش��ر رئ �ي��س
جمهورية النمسا الصديقة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه

وسموه مستقبال صالح الفضالة

بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
ك �م��ا ب �ع��ث ك ��ل م ��ن س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح� �م ��د
وس� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
حفظهما ال �ل��ه ب�ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
مماثلتني.

 ..ويتسلم نسخة من تقارير ديوان املحاسبة من رئيس الديوان باإلنابة عادل الصرعاوي

سمو ولي العهد يستقبل
مشعل األحمد وثامر العلي
اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد حفظه الله
بقصر بيان نائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سموه رئيس جهاز
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه رئ � �ي ��س
الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع

امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ص��ال ��ح ي ��وس ��ف ال �ف �ض��ال��ة حيث
رفع لسموه تقريرا حول معالجة
أوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غير
قانونية.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه رئ � �ي ��س
دي��وان املحاسبة باإلنابة ع��ادل
ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال� �ص ��رع ��اوي حيث

رف � � ��ع ل � �س � �م� ��وه ت � �ق� ��اري� ��ر دي � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ن �ت��ائ��ج ال�ف�ح��ص
واملراجعة على تنفيذ امليزانيات
والحسابات الختامية للدولة عن
السنة املالية . 2015/2014

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي
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تسلم من الصرعاوي نسخة من تقارير ديوان المحاسبة

رئيس مجلس األمة :دور مفصلي وحيوي لسمو األمير
للحفاظ على سياسة كويتية معتدلة وناضجة
هنأ األعضاء الجدد في مجلس الشورى

الغانم :نتمنى ترجمة
تطلعات الشعب العماني
على درب التنمية واالزدهار
رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم خالل استقباله عددا من الصحفيني واإلعالميني والكتاب املمثلني لكبريات الصحف والوكاالت العربية

اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
مرزوق علي الغانم بقاعة اجتماعات
مكتب املجلس ع��ددا م��ن الصحفيني
واإلع �ل��ام� � �ي �ي��ن وال� � �ك� � �ت � ��اب امل �م �ث �ل�ي�ن
لكبريات الصحف والوكاالت العربية.
وت ��م خ �ل�ال ل �ق��اء ال ��وف ��د االع�ل�ام��ي
العربي ال��ذي ي��زور الكويت لحضور
اف �ت �ت��اح اع �م��ال دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع
للفصل التشريعي ال �ـ  14بحث عدد
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات وامل �ل �ف ��ات امل�ح�ل�ي��ة
وال � �خ ��ارج � �ي ��ة .واس� �ت � �ع ��رض ال �غ��ان��م
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء وه ��و ي ��رد ع �ل��ى أس�ئ�ل��ة

ال��وف��د االع�لام��ي وال�ص�ح�ف��ي العربي
أب ��رز ال�ق�ض��اي��ا وامل �ل �ف��ات ال�ت��ي سيتم
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ان � �ج� ��ازه� ��ا خ� �ل��ال دور
االنعقاد املقبل مشيرا الى ان امللفات
االق �ت �ص��ادي��ة واألم �ن �ي��ة وال�خ��دم��ات�ي��ة
س �ت �ح �ظ��ى ب��االه �ت �م��ام االك� �ب ��ر خ�ل�ال
الفترة املقبلة.
ك �م��ا ت �ن��اول ال �غ��ان��م خ�ل�ال ح��دي�ث��ه
أبرز التحديات االمنية التي تواجهها
ال�ك��وي��ت ودول املنطقة م��ؤك��دا ال��دور
امل�ف�ص�ل��ي ال ��ذي يلعبه م�ج�ل��س االم��ة
في هذا الشأن والتأكيد املستمر على

ن�ق�ط�ت�ين رئ�ي�س�ي�ت�ين ت�ت�ع�ل�ق��ان ب�ه��ذا
امل�ل��ف وه�م��ا االل �ت �ف��اف ح��ول ال�ق�ي��ادة
السياسية وت�ع��زي��ز وص ��ون ال��وح��دة
الوطنية .
   وتطرق اللقاء الى أبرز القضايا
وال �ت �ح��دي��ات االق �ل �ي�م �ي��ة ح �ي��ث ش��رح
ال� �غ ��ان ��م ل� �ل ��وف ��د االع �ل��ام � ��ي ال �ع��رب��ي
أه� ��م ال �ع �ن��اص��ر ال �ت ��ي ت �ش �ك��ل ع�ق�ي��دة
ال �ك��وي��ت ال�س�ي��اس�ي��ة خ��ارج �ي��ا وع�ل��ى
رأس �ه��ا س�ي��اس��ات االع �ت��دال وال �ح��وار
والتدخل االنساني مشددا على الدور
املفصلي والحيوي لحضرة صاحب

السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه
فيما يتعلق بالحفاظ على سياسة
خارجية كويتية معتدلة وناضجة.
م ��ن ج ��ان ��ب اخ� ��ر اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س
مجلس االم��ة م��رزوق علي الغانم في
مكتبه أم��س رئيس دي��وان املحاسبة
باإلنابة عادل الصرعاوي الذي سلم
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ن�س�خ��ة م��ن ت�ق��اري��ر
دي��وان املحاسبة عن نتائج الفحص
وامل ��راج� �ع ��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ل �ل��دول��ة عن
السنة املالية .2015 / 2014

هنأ رئيس االتحاد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي م � � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م
األع � � �ض� � ��اء ال� � �ج � ��دد امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن
مل �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ف� ��ي س�ل�ط�ن��ة
ع� �م ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة م �ت �م �ن �ي��ا ل�ه��م
ال � �ت� ��وف � �ي� ��ق وال � � � �س � � ��داد ل �ت �ل �ب �ي��ة
ط � �م ��وح ��ات ال� �ش� �ع ��ب ال �ع �م��ان��ي
الشقيق .وق��ال ال�غ��ان��م ف��ي بيان
صحافي :تابعنا باهتمام سير
ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة الخ�ت�ي��ار
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ف��ي
س �ل �ط �ن��ة ع �م ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة ال ��ذي
ن �ت �م �ن��ى أن ي� �س ��اه ��م اع � �ض ��اؤه
ال� �ج ��دد ف ��ي ت��رج �م��ة ط �م��وح��ات

ال� �ش� �ع ��ب ال� �ع� �م ��ان ��ي ع� �ل ��ى درب
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��ور واالزده � � ��ار.
وأضاف اننا نتطلع في االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي إل� ��ى ال�ع�م��ل
م� ��ع أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى
ال �ع �م��ان��ي ال �ج ��دي ��د وال �ت �ن �س �ي��ق
والتعاون في املحافل البرملانية
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ق ��اري ��ة وال ��دول� �ي ��ة.
وك� ��ان ال�ع�م��ان�ي��ون ق��د ان�ت�خ�ب��وا
 85ع�ض��وا ملجلس ال �ش��ورى من
بينهم امرأة.

اطلع على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2016-2015

مجلس الوزراء يثمن تأمين الداخلية للمساجد والحسينيات
ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء اج �ت �م ��اع ��ه
االس �ب��وع��ي ب �ع��د ظ �ه��ر ام ��س ف ��ي ق��اع��ة
مجلس ال��وزراء في قصر بيان برئاسة
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر م � �ب � ��ارك ال �ح �م��د
ال�ص�ب��اح رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وبعد
االج �ت �م��اع ص��رح وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
مجلس ال ��وزراء الشيخ محمد عبدالله
املبارك الصباح بما يلي:
اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي مستهل
اجتماعه على الرسالة املوجهة لحضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله ورعاه
م ��ن خ� � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س �ع��ود ملك
اململكة العربية السعودية واملتضمنة
ال��دع��وة ل�ح�ض��ور ال�ق�م��ة ال��راب�ع��ة ل�ل��دول
العربية ودول أمريكا الجنوبية واملقرر
عقدها ف��ي مدينة ال��ري��اض خ�لال شهر
نوفمبر.
ث � ��م اط � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ال ��رس ��ال ��ة امل ��وج� �ه ��ة ل �ح �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه من
ال��رئ �ي��س ن �ي �ك��والس م� � ��ادورو م ��وروس

رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية
الصديقة املتضمنة شكره عن مشاركة
دول��ة ال�ك��وي��ت ب��وف��د رف�ي��ع امل�س�ت��وى في
االج�ت�م��اع الفني ال�ث��ان��ي ملنظمة ال��دول
امل�ص��درة للبترول (أوب ��ك) ودول أخ��رى
منتجة للنفط وغير أعضاء في املنظمة
ك �م��ا ت �ض �م �ن��ت ال ��رس ��ال ��ة س �ب��ل ت �ع��زي��ز
العالقات الثنائية القائمة بني البلدين
الصديقني وتنميتها في كافة املجاالت
وامليادين.
ك� �م ��ا أح � � ��اط س� �م ��و رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل�م��ا بنتائج
ال��زي��ارة ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا سموه
إل ��ى ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
م��ؤخ��را وال�ت��ي تأتي ف��ي إط��ار العالقات
التاريخية الوطيدة وال��رواب��ط العميقة
ال �ت ��ي ت ��رب ��ط ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
وح � � ��رص دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال � ��دائ � ��م ع�ل��ى
تعزيزها وتنميتها حيث أحاط سموه
امل �ج �ل��س ب �ن �ت��ائ��ج ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ت ��م م��ع
رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا
هوالند خالل لقائهما في قصر اإلليزيه

وال � �ت� ��ي ت� �ن ��اول ��ت ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
امل �ت �م �ي��زة وأه �م �ي��ة ت �ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ر
آف � ��اق ال �ت �ع ��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ص��دي �ق�ين ك �م��ا أن ��ه ق ��ام س �م��وه بنقل
رسالة خطية من حضرة صاحب السمو
األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه امل�ت�ض�م�ن��ة
دعوة الرئيس الفرنسي لزيارة الكويت
ل�ت�ب��ادل ال ��رؤى ح��ول مختلف القضايا
ال ��دول � �ي ��ة واإلق �ل �ي �م �ي ��ة م� ��ؤك� ��دا س �م��وه
رغ�ب��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي االس �ت �ف��ادة من
ال�خ�ب��رات ال�ف��رن�س�ي��ة ال��رائ��دة ف��ي مجال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ع �ل��وم امل�خ�ت�ل�ف��ة كما
اط� �ل ��ع س �م ��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
املجلس كذلك على االتفاقيات التي تم
توقيعها وشملت االتفاقيات العسكرية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وك ��ذل ��ك
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ب �م ��ا ي �ح �ق��ق امل �ص �ل �ح��ة
امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين في
كافة املجاالت وامليادين.
ومن جانب آخر أشاد مجلس الوزراء
ب��ال��دور ال��ذي ق��ام��ت ب��ه وزارة الداخلية
مؤخرا واملتمثلة بنائب رئيس مجلس

ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد
خ��ال��د ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح وك �ب��ار ق�ي��ادي��ي
ورج��ال األم��ن ب��وزارة الداخلية على ما
بذلوه من عمل دؤوب وجهود مخلصة
من خالل العمليات األمنية امليدانية في
تأمني املساجد والحسينيات ورواده��ا
ب��أم��ن وط�م��أن�ي�ن��ة وس�ل�ام وال ��ذي حظى
ب �ت �ق ��دي ��ر امل� ��واط � �ن �ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ك��اف��ة
ك�م��ا أع ��رب م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع��ن ش�ك��ره
وتقديره كذلك لرجال اإلطفاء والعاملني
ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة وب� �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت
الذين شاركوا إخوانهم رجال األمن في
تضافر جهودهم املخلصة تجاه الوطن
وامل��واط �ن�ين ك�م��ا أش ��اد مجلس ال ��وزراء
ك ��ذل ��ك ب � ��اإلج � ��راءات األم �ن �ي��ة ال �ح��ازم��ة
التي اتخذتها وزارة الداخلية أثر قيام
بعض من الوافدين بمشاجرة وقعت في
منطقة الشويخ الصناعية يوم أول من
أم��س وال ��ذي ت��م ضبطهم وأح�ي�ل��وا إلى
جهات االختصاص الت�خ��اذ اإلج��راءات
القانونية بحقهم داع�ي��ا ال�ل��ه ع��ز وجل
أن ي��دي��م ع�ل��ى ه ��ذا ال�ب�ل��د ال�ع��زي��ز األم��ن

واألمن واالستقرار في ظل قيادة حضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر وول � ��ي ع �ه��ده
األمني حفظهما الله ورعاهما.
ث � ��م اط � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
تقرير املتابعة نصف السنوي للخطة
ال �س �ن��وي��ة  2016/2015واس �ت �م��ع ب�ه��ذا
الصدد إل��ى ش��رح قدمته وزي��ر الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح
ب � ��راك ال �ص �ب �ي��ح أوض� �ح ��ت ف �ي��ه ال��رؤي��ة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة واأله � ��داف االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت وق ��د تضمن
ال �ت �ق��ري��ر م �ت��اب �ع��ة م �س �ت �ه��دف��ات ال�خ�ط��ة
 2016/2015وذل��ك خ�لال الفترة - 4 / 1
 2015/9/30وقد تضمن التقرير أيضا
ع ��ددا م��ن م �ش��روع��ات ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
والبالغ عددها ( )531مشروعا موزعة
ب�ي�ن م �ش��روع��ات إن�ش��ائ�ي��ة وم�ش��روع��ات
ت �ط��وي��ري��ة وم� �ش ��روع ��ات ال �ش ��راك ��ة ب�ين
ال � �ق � �ط ��اع ال � �ع � ��ام وال� � �خ � ��اص وش ��رك ��ات
م �س��اه �م��ة وامل � ��وق � ��ف ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ت�ل��ك
املشروعات.

ك�م��ا ب�ح��ث مجلس ال� ��وزراء ال�ش��ؤون
السياسية ف��ي ض��وء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الحالية في الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن ال �ع��رب��ي
وال ��دول ��ي وب �م �ن��اس �ب��ة ذك � ��رى ت��أس�ي��س
هيئة األم ��م امل�ت�ح��دة ال ��ذي ص ��ادف ي��وم
ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي ع �ب��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ع ��ن ع�ظ�ي��م ال �ت �ق��دي��ر واالم �ت �ن ��ان ل �ل��دور
التاريخي ال��ذي قامت به األم��م املتحدة
واإلن �ج��ازات الكبيرة ال�ت��ي حققتها في
م �ج ��ال ح �ف��ظ ال� �س�ل�ام وح� ��ل ال �ن ��زاع ��ات
ال��دول �ي��ة ودوره � ��ا ف��ي خ��دم��ة ال�ق�ض��اي��ا
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وال �ت �ن �م ��وي ��ة م� ��ؤك� ��دا ع�ل��ى
ض � ��رورة ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة ه ��ذه امل��ؤس�س��ة
الدولية ودعمها بما يسهم في تكريس
السالم والعدل العاملي في إطار املبادئ
التي قام عليها ميثاق األمم املتحدة.
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تعهدت الحكومة أمام مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات اإلدارية والمالية وفي هذا االطار
اعدت الدستور ملفا بهذا الشأن ليكون استحقاقا عليها في الدور الحالي.

قراءة لـ «الدستور» في التزامات الحكومة وتعهداتها لدور االنعقاد الرابع

تفعيل القوانين أبرز االستحقاقات
الحكومية للفترة المقبلة
ينظر مجلس األمة خالل
دور االنعقاد الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر استحقاقات
الحكومة خالل فترة
العطلة البرلمانية
والمتعلق أبرزها بتفعيل
القوانين التي أقرها
المجلس خالل دور
االنعقاد الثالث والبالغ
عددها  50قانونا أصدرت
الحكومة منها 36
قانونا قبل فض دور
االنعقاد ليبقى  14قانونا
تم إقرارها خالل الجلسات
األخيرة للمجلس قبل
الفض.
وفي هذا الصدد من
المنتظر أن تستعرض
الحكومة أمام المجلس
ما أنجزته خالل أشهر
الصيف وفي مقدمتها
إصدار القوانين سالفة
الذكر ( 14قانونا)
ونشرها في الصحيفة
الرسمية  .وتستعرض
جريدة الدستور تلك
القوانين فيما يلي:

مكافآت العسكريين
ن �ش��رت ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ال�ك��وي��ت
ال � �ي� ��وم ف� ��ي ع� ��دده� ��ا ال � �ص � ��ادر ب �ت��اري��خ
 2015/7/14نص القانون رقم  62لسنة
 2015ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رقم  110لسنة  2014والخاص باملكافأة
امل��ال�ي��ة للخاضعني ل�ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت
ال� �ت� �ق ��اع ��د ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن ع� �ن ��د ان �ت �ه ��اء
االش �ت��راك وال ��ذي ي�ه��دف للتخفيف من
أعباء املواطنني عند تقاعدهم وتوفير
ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة ل�ه��م وتحقيق ال�ع��دال��ة
واملساواة.
وب �ح �س��ب ال�ل�ائ� �ح ��ة ي� �ق ��رر ال �ق��ان��ون
سريان االستثناء من الخضوع الحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  110ل�س�ن��ة  2014امل �ش��ار
اليه على العاملني داخ��ل الكويت ومن
ثم يخضع الحكام هذا القانون الزاميا
امل��ؤم��ن عليهم املشتركون ع��ن اعمالهم
ف � ��ي ال� � �خ � ��ارج ط � � ��وال م� � ��دة اش �ت ��راك �ه ��م
ب��اع �ت �ب��اره��م م ��ن ال �خ��اض �ع�ي�ن ل �ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ك �م��ا ي �ح��دد
ال�ق��ان��ون االح�ك��ام ال�ت��ي ت�س��ري ف��ي شأن
االشتراكات املستحقة عليهم بما يوافق
ط �ب �ي �ع��ة ال �ت ��أم�ي�ن ع �ل �ي �ه��م وه � ��و م ��ؤدى
التعديل ال��وارد على الفقرة الثانية من
املادة الرابعة من القانون والتي احالت
ف �ي �م��ا ي �خ ��ص ه � ��ذه ال �ف �ئ ��ة م� ��ن امل ��ؤم ��ن
عليهم ال��ى امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  1988ب��االش�ت��راك ف��ي التأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة اخ �ت �ي��اري��ا ل�ل�ع��ام�ل�ين في
الخارج ومن في حكمهم والقانون رقم
( )44ل�س�ن��ة  2007ب �ش��أن م��د ال�ح�م��اي��ة
التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملني في غير
دولهم في اي دولة عضو في املجلس.
العمالة المنزلية
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ
 26يوليو  2015القانون رق��م 2015/68
والخاص بالعمالة املنزلية والذي أقره
مجلس األمة في جلسة  24يونيو 2015
وم��ن أب��رز م��ا تضمنه ال�ق��ان��ون معاقبة
الشركات التي يثبت تقاضيها عموالت
ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وح�ظ��ر اس�ت�ق��دام
العمالة املنزلية ملن تقل أعمارها عن 21
عاما وقضت عقوبة على املخالفني .
وي �ح �ف��ظ ال� �ق ��ان ��ون ح �ق ��وق ال �ع �م��ال��ة
املنزلية ب��إل��زام ص��اح��ب العمل باطعام
العامل املنزلي وكسوته ونفقات عالجه

الكاميرات األمنية
والبصمة الوراثية
والحضانة العائلية
يعمل بها من
تاريخ النشر في
الصحيفة الرسمية

جانب من احدى جلسات دور االنعقاد املاضي

وتمريضه وسكنه وع��دم تكليفه بأي
اع�م��ال خ�ط��رة م��ن شأنها ان ت��ؤث��ر على
ص �ح �ت��ه او ت �ه�ي�ن ك ��رام� �ت ��ه االن �س��ان �ي��ة
على ان تخصص مكافأة نهاية خدمة
للعامل بعد اتمام مدة العقد تعادل اجر
شهر واحد عن كل سنة وفوض القانون
م��دي��ر ادارة ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ب��ات�خ��اذ
ال�ت��داب�ي��ر االداري � ��ة ض��د م�ك�ت��ب العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ف��ي ح��ال��ة ام �ت �ن��اع امل �ك �ت��ب عن
مراجعة ادارة العمالة املنزلية بناء على
ط�ل�ب�ه��ا م��ا ل��م ي�ث�ب��ت ق �ي��ام م��ان��ع ي�ح��ول
دون ذل ��ك وام �ت �ن��اع امل�ك�ت��ب ع��ن تسليم
صاحب العمل العامل املنزلي خالل 24
ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول من
دون ذل��ك على ان يخطر ادارة العمالة
املنزلية به وامتناع املكتب عن استقبال
العمالة املنزلية فور وصولها الى البالد
او تأخره عن ذل��ك من دون ع��ذر مقبول
وأن ��ه الي�ح��ق ل�ل�م�خ��دوم تكليف العامل
املنزلي العمل خارج دولة الكويت وفي
ح��ال ث�ب��وت ذل��ك م��ن دون م��واف�ق�ت��ه تتم
اعادته لبلده على نفقة صاحب العمل.
شركة مساهمة
للعمالة المنزلية
نشر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية بتاريخ
 26يوليو  2015القانون رق��م 2015/69
وال � �خ ��اص ب��إن �ش��اء ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
م �ق �ف �ل��ة الس� �ت� �ق ��دام وت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة
املنزلية وكان مجلس األمة قد أحاله إلى
الحكومة في جلسته بتاريخ  24يونيو
 2015بعد اق��رار مداولته الثانية وسط
ثناء حكومي على دور الرئاسة واللجان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي ال �ت��واف��ق ع �ل��ى ال �ق��ان��ون

الذي يهدف الى تقنني وتحديد اوضاع
استقدام العمالة املنزلية وحصرها في
ش��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة ت�ت�ق�ي��د ب��ال�ق��واع��د
وال �ض��واب��ط اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ت�ع��اق��دات�ه��ا
الس �ت �ق��دام ه ��ذه ال �ع �م��ال��ة وع� ��دم إس ��اءة
البعض إليها ما يرتقي بمكانة الكويت
أمام املنظمات الدولية والعمالية.
وح��دد القانون أرب��اح تلك الشركات
ب� �ن� �س� �ب ��ة  10ف � ��ي امل � �ئ � ��ة ك � �ح ��د اق� �ص ��ى
م�خ�ص�ص��ا  10ف��ي امل �ئ��ة م��ن أس �ه��م تلك
ال �ش��رك��ات ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ومثلها للمؤسسة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة و 60ف� ��ي امل � �ئ ��ة الت� �ح ��اد
الجمعيات التعاونية االستهالكية و10
في املئة للهيئة العامة لشؤون القصر
وم �ث�ل�ه��ا ل�ل�خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
او ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ك�م��ا أج ��ازت
نصوصه ملجلس اإلدارة تغيير وتعديل
النسب ف��ي حالة رغبة اي جهات عامة
اخرى باملشاركة او التخارج.
وال � � � ��زم ال � �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ال �ش��رك��ة
ب�ت��أه�ي��ل ال�ع�م��ال��ة وت��دري�ب�ه��ا ف��ي م��راك��ز
متخصصة قبل دخولها البالد واتخاذ
االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن س�لام��ة
ال �ع �م��ال��ة وخ �ل��وه��ا م ��ن األم � � ��راض ق�ب��ل
قدومهم إلى البالد إضافة إلى استخدام
الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم
وأج � � �ه � ��زة ح� �ف ��ظ امل � �ع � �ل ��وم ��ات وس ��ائ ��ر
البيانات الشخصية ع��ن العمالة التي
يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق
تحديد الهوية لكل منهم.
ديوان حقوق اإلنسان
أح ��ال م�ج�ل��س األم ��ة إل��ى الحكومة

بتاريخ  24يونيو  2015قانون الديوان
ال��وط�ن��ي ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ب�ع��د إق��رار
مداولته الثانية مع تعديالت تضمن
ت ��واف� �ق ��ه وامل� � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ل �ل��دس �ت��ور
الشريعة االسالمية كمصدر رئيسي
ل �ل �ت �ش��ري��ع وب� �م ��ا ي� ��واف� ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ل�ض�م��ان حصانة
أعضاء مجلس هيئة الديوان.
وق � ��د ن �ش��ر ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي ي�ح�م��ل
رق��م  2015/67ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
ب �ت ��اري ��خ  26ي��ول �ي��و  2015وي �ه��دف
الديوان وفقا لنص املادة الثانية منه
ال ��ى ت�ع��زي��ز وح�م��اي��ة ح �ق��وق االن �س��ان
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ن �ش��ر وت �ع��زي��ز اح �ت��رام
الحريات العامة والخاصة ف��ي ضوء
ق��واع��د ال��دس�ت��ور وأح �ك��ام االت�ف��اق�ي��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة امل � �ص � ��دق ع �ل �ي �ه��ا م � ��ن ق �ب��ل
دول ��ة ال �ك��وي��ت وي �ك��ون ل��ه شخصيته
االع �ت �ب ��اري ��ة وي �ت �م �ت��ع ب��االس�ت�ق�لال�ي��ة
ف� � ��ي م� � �م � ��ارس � ��ة م � �ه� ��ام� ��ه وأن� �ش� �ط� �ت ��ه
واختصاصاته.
السلكان الدبلوماسي والقنصلي
واف� � � ��ق م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ف � ��ي ج �ل �س �ت��ه
التكميلية املنعقدة بتاريخ  24يونيو
 2015على مشروع قانون تعديل بعض
أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  21ل �س �ن��ة 1962
بنظام السلكني الدبلوماسي والقنصلي
بمداولتيه األول��ى والثانية واحاله إلى
الحكومة و نشر في الجريدة الرسمية
بتاريخ .2015/8/16
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تعهدت الحكومة أمام مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات اإلدارية والمالية وفي هذا االطار
اعدت الدستور ملفا بهذا الشأن ليكون استحقاقا عليها في الدور الحالي.

استكملت إصدار جميع قوانين دور االنعقاد الثالث

 14قانونا نشرت في الجريدة الرسمية
خالل العطلة البرلمانية
تتمة المنشور ص04
تعديل قانون حماية البيئة
واف � ��ق م �ج �ل��س االم � ��ة ب ��اإلج �م ��اع في
جلسته التكميلية ب�ت��اري��خ  25يونيو
 2015ع�ل��ى االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 42
ل �س �ن��ة  2014ب� ��إص� ��دار ق ��ان ��ون ح�م��اي��ة
ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي م��داول�ت�ي��ه األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة
وإح��ال �ت��ه إل��ى ال�ح�ك��وم��ة وت��م ن�ش��ره في
الصحيفة الرسمية بتاريخ .2015/9/6
وبينت امل��ذك��رة اإليضاحية للقانون
أن التعديالت التي أوردها القانون رقم
 2015/99تعالج قصور القانون رقم 42
لسنة  2014في بعض املسائل حيث تم
إض��اف��ة بعض املصطلحات الفنية الى
نص امل��ادة االول��ى من الباب التمهيدي
للقانون وه��ي ال�ت�ل��وث ال�ب�ح��ري وج��ون
الكويت واملواد القلعية.
وأوض � �ح� ��ت ان ال �ف �ص��ل ال �ث ��ال ��ث م��ن
الباب التمهيدي للقانون تناول كيفية
ادارة ش � � ��ؤون ال �ب �ي �ئ��ة وذل � � ��ك ب��إن �ش��اء
م �ج �ل��س اع �ل��ى ل�ل�ب�ي�ئ��ة ي �ك��ون ب��رئ��اس��ة
رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة او اح ��د ن��واب��ه
وع �ض��وي��ة ع ��دد م��ن ال� � ��وزراء ي�خ�ت��اره��م
رئيس املجلس االعلى.
وق��د أض�ي��ف بند للمادة ال��راب�ع��ة من
ال�ق��ان��ون تقضي بمنح املجلس األعلى
اخ �ت �ص��اص��ا ه��ام��ا م ��ن خ �ل�ال ت�ف��وي��ض
ال � � ��وزراء امل�خ�ت�ص�ين او م ��ن ي�ف��وض��ون��ه
بندب املوظفني الالزمني للقيام بتنفيذ
احكام القانون ومنحهم صفة الضبطية
القضائية.
كما تم تعديل امل��ادة  56من القانون
بإلغاء الحظر املطلق للتدخني والسماح
ب� � ��ه ف� � ��ي االم � � ��اك � � ��ن امل � �خ � �ص � �ص ��ة وف� �ق ��ا
لالشتراطات والضوابط التي تحددها
الالئحة التنفيذية للقانون.
وأش � ��ار ال �ب��اب ال �س��اب��ع م��ن ال �ق��ان��ون
ال��ى ال�ع�ق��وب��ات مل��ن ي�خ��ال��ف اح �ك��ام ه��ذا
ال�ق��ان��ون حيث ت��م اض��اف��ة م��واد جديدة
لتطبق عليها العقوبات.
الحضانة العائلية
صدر بتاريخ  2015/8/9في الجريدة
الرسمية ال�ق��ان��ون رق��م  80لسنة 2015
ف��ي ش ��أن ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال ��ذي تم
اق� ��راره ف��ي مجلس األم ��ة متضمنا 23
مادة من ابرزها ما جاء في املادة الثانية
م��ن أن الحضانة العائلية بغير مقابل

الجينات البيولوجية امل��وروث��ة والتي
ت��دل على شخصية ال�ف��رد وتمييزه عن
غيره وتتمثل السمات البيولوجية أو
ال �خ��ط ال�ج�ي�ن��ي ل �ل �م��واق��ع غ �ي��ر امل�ش�ف��رة
ع��ال �ي��ة ال �ت �ب �ي��ان ف ��ي ال �ح �م��ض ال �ن��ووي
ال �ك��روم��وزوم��ي ال�ت��ي ت�ن�ت��ج م��ن تحليل
الحمض النووي بالعينات البيولوجية.
وح� �ظ ��ر ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى األش� �خ ��اص
ال � �خ ��اض � �ع �ي�ن ألح� � �ك � ��ام ه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون
االم �ت �ن ��اع ع ��ن إع� �ط ��اء ال �ع �ي �ن��ة ال�ل�ازم ��ة
إلج� ��راء ال�ف�ح��ص م�ت��ى ط�ل��ب م�ن�ه��م ذل��ك
وخ�ل�ال امل��وع��د امل �ح��دد ل�ك��ل م�ن�ه��م على
ان ت�ل�ت��زم ج�ه��ات وأج �ه��زة ال��دول��ة كافة
بمعاونة املختصني على أخ��ذ العينات
الحيوية الالزمة.

املجلس الحالي أنجز حزمة من القوانني املهمة

تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف
م �س��اع��دة ل�ل�ط�ف��ل امل�ح�ت�ض��ن ب�ع��د بحث
الحالة وامل��ادة الثالثة التي نصت على
ان تنتهي الحضانة العائلية املنصوص
عليها في هذا القانون عند زواج البنت
ودخ��ول ال��زوج بها ويستثنى من حكم
ال �ف �ق ��رة ال �س��اب �ق��ة ط�ل��اق ال �ب �ن��ت ط�لاق��ا
بائنا أو وفاة ال��زوج وفي هذه الحاالت
تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك
وفق الضوابط والشروط التي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون وبلوغ
الطفل املحتضن س��ن ال��رش��د م��ع انتفاء
ع��وارض األهلية التي توجب استمرار
الرعاية والوصاية.
وح � �ظ ��رت امل � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ق� �ي ��ام أي
شخص أو هيئة أهلية القيام بالحضانة
دون ات� �ب ��اع أح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ك�م��ا
يحظر على الهيئات األهلية رعاية طفل
أو احتضانه دون ان ت��أذن لها ال��وزارة
بذلك وي�ص��در ال��وزي��ر ق��رارا بالضوابط
واالش� �ت ��راط ��ات ال�ل�ازم ��ة مل �ن��ح ال�ه�ي�ئ��ات
األهلية العامة في مجال رعاية الطفولة
صالحية إيواء ورعاية األطفال.
هيئة تنظيم االتصاالت
أح � ��ال م �ج �ل��س األم � ��ة إل� ��ى ال�ح�ك��وم��ة
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  37لسنة  2014بانشاء هيئة
تنظيم االت �ص��االت وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
بعد املوافقة عليه في مداولتيه االول��ى
وال�ث��ان�ي��ة ون �ش��ر ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية بتاريخ  2015 / 8/16برقم /98
 2015والهدف منه تالفي ثغرات القانون
امل�ع��دل حيث ان��ه بعد التطبيق العملي

لقانون إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت
وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات ي �ه��دف إل��ى تنظيم
هذين القطاعني قد أثبت وج��ود ثغرات
ح ��ال ��ت دون ت �ق��دي��م اف� �ض ��ل ال �خ��دم��ات
للمستفيدين  ،ورغبة في تطوير األداء
وإحداث فاعلية أكثر لهذا القانون تالئم
ت�ط��ور ال�ع�ص��ر ف�ق��د رؤي ت�ع��دي��ل بعض
أحكامه وم��واده وإضافة فقرات لبعض
مواده  ،لذا جاء القانون بعدة تعديالت
س ��واء م��ن ن��اح�ي��ة ال�ص�ي��اغ��ة واس�ت�ب��دال
بعض النصوص التي ال تعارض أحكام
الدستور والقانون.
هيئة الشباب
صدر بتاريخ  2015/9/6قانون رقم
 100لسنة  2015في شأن انشاء الهيئة
العامة للشباب مشتمال على  17مادة .
وجاء في استحقاقات ه��ذا القانون
أن ال � ��واق � ��ع ال �ع �م �ل��ي وف � ��ي ظ� ��ل ت �ج��دد
ال �ث �ق��اف��ات وان �ت �ش��ار ال �ع �ل��وم وال�ت�ق�ن�ي��ة
اث �ب��ت ان دم ��ج ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة في
ه�ي�ئ��ة واح� ��دة ي�ل�ق��ي م��زي��دا م��ن األع �ب��اء
عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة وع � � ��دم ت �ن��اس��ب
االم� � �ك � ��ان � ��ات امل � �ت� ��اح� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وه ��م
الشريحة األك�ب��ر ف��ي املجتمع باملقارنة
باالمكانات املتاحة للرياضة لذلك بات
األمر ملحا إلى فصل قطاع الشباب عن
ال��ري��اض��ة ت�ح��ت م�ظ�ل��ة وزارة مختصة
تشرف عليها ذلك سوف ينعكس بآثاره
االيجابية على الشباب الكويتي خاصة
ان ه�ن��اك م�س��اح��ة أك�ب��ر م��ن أج��ل العمل
على تنفيذ السياسة العامة للدولة في
مجال قضايا الشباب ومن هذا املنطلق

ص � ��در ق ��ان ��ون إن � �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للشباب وذل��ك لتسخير ك��ل االم�ك��ان��ات
ل �ل �ش �ب��اب ل�ت�ن�م�ي��ة ع �ق��ول �ه��م واس �ت �ث �م��ار
ابداعاتهم وصقل مواهبهم .
هيئة الرياضة
ص� � � � � ��در ب� � � �ت � � ��اري � � ��خ 2015/8/16
ب � � ��ال � � � �ج � � ��ري � � ��دة ال � � ��رس� � � �م� � � �ي � � ��ة ق � � ��ان � � ��ون
 2015 / 97وال� �خ ��اص ب��إن �ش��اء هيئة
ال��ري��اض��ة ووض �ع��ت ال�ح�ك��وم��ة ت��اري�خ��ا
لتنفيذه ب ��دءا م��ن  17أك�ت��وب��ر ال�ج��اري
وت� �ض� �م ��ن ال � �ق � ��ان � ��ون  18م � � � ��ادة ت �ع �ل��ق
أب� ��رزه� ��ا ب ��ال� �ه ��دف م� ��ن إن � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
وال��ذي أوضحته امل��ادة  3ف��ي ان��ه يعمل
ع�ل��ى ت��وس�ي��ع ف ��رص وق��اع��دة امل�م��ارس��ة
ال �ج �م��اع �ي��ة ل �ل��ري��اض��ة واط �ل��اق ط��اق��ات
وقدرات وابداعات الشباب في النواحي
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ورع ��اي� �ت� �ه ��م ط �ب �ق��ا ألرق� ��ى
املعايير الدولية في املجاالت الرياضية
وتشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني
واملالي لالرتقاء بها واكتشاف وتنمية
مهارات الشباب الرياضية.
البصمة الوراثية
أقرت الحكومة القانون رقم 2015/78
وال �خ��اص بالبصمة ال��وراث �ي��ة م��ن قبل
مجلس ال��وزراء وتم نشره في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ب �ت ��اري ��خ  2015/8/2ح�ي��ث
أص�ب��ح ال�ق��ان��ون ن��اف��ذا وم�ل��زم��ا وتسري
أحكامه على املواطنني واملقيمني كافة
والزائرين بدولة الكويت.
وأوض ��ح ال�ق��ان��ون امل�ن�ش��ور ف��ي ش��أن
البصمة الوراثية واملكون من  13مادة أن
املقصود بالبصمة الوراثية هو خريطة

كاميرات المراقبة
أص � �ب� ��ح ال � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 2015/61
وال �خ ��اص ب �ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة األم�ن�ي��ة
ن ��اف ��ذا وم� �ل ��زم ��ا ب �ن �ش��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
ال��رس�م�ي��ة ب �ت��اري��خ  2015/7/12حيث
ي �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى ال �ح ��د م ��ن وق ��وع
الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها
والحفاظ على سالمة املنشآت.
واوض �ح��ت امل��ذك��رة ان ت�ل��ك امل�ن�ش��آت
م � �ث ��ل ال� � �ف� � �ن � ��ادق وال � �ش � �ق� ��ق ال �ف �ن ��دق �ي ��ة
وامل � �ج � �م � �ع� ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وال �س �ك �ن �ي��ة
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة وال� �ب� �ن ��وك
وامل� � � � �ص � � � ��ارف واألن � � � ��دي � � � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة وم��راك��ز ال �ش�ب��اب وال�ت�س��وق
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل �س �ت��ودع��ات وامل�خ��از
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل� �ن� �ش ��آت ال � �ت ��ي ي �ص��در
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير املختص.
وأل��زم��ت امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ق��ان��ون
الذي يتألف من  17مادة مالكي املنشآت
وامل �س��ؤول�ي�ن ع��ن إدارت� �ه ��ا ت��رك �ي��ب تلك
ال�ك��ام�ي��رات واالج �ه��زة وتشغيلها على
م � ��دار ال� �ي ��وم ع �ل��ى ان ي �ك��ون ل �ه��ا غ��رف��ة
تحكم مركزية .وخولت الجهة املختصة
إل� ��زام أي م��ن امل��ال��ك أو امل �س ��ؤول ب��رب��ط
ال �ك��ام �ي��رات واج �ه��زة امل��راق �ب��ة ب��امل�ن�ش��أة
ب��أج �ه��زة ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ت �ح��دده��ا الجهة
امل �خ �ت �ص ��ة وذل � � ��ك وف � �ق� ��ا مل � ��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه
املصلحة العامة .وشددت املادة الرابعة
على ضرورة اإلشارة في املنشآت الى ان
املكان مجهز بتلك الكاميرات واألجهزة
وذلك بواسطة لوحة أو لوحات ارشادية
ت �ح��دد م��واص �ف��ات �ه��ا وع ��دده ��ا وأم��اك��ن
وضعها من الجهة املختصة.
وأوج�ب��ت امل��ادة الخامسة االحتفاظ

بتسجيالت الكاميرات وأجهزة املراقبة
األمنية مل��دة  120ي��وم��ا وع��دم اج��راء اي
ت�ع��دي��ل عليها ك�م��ا أوج �ب��ت إت�ل�اف تلك
ال�ت�س�ج�ي�لات م�ب��اش��رة ب�ع��د ان�ت�ه��اء تلك
املدة فيما حظرت املادة السادسة تسليم
او نقل او ارس��ال او تخزين او نشر اي
من هذه التسجيالت إال بموافقة كتابية
من جهة التحقيق املختصة او املحكمة
املختصة.
الجرائم اإللكترونية
أص � �ب� ��ح ال � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 2015/63
وال� � �خ � ��اص ب �م �ك��اف �ح��ة ج � ��رائ � ��م ت�ق�ن�ي��ة
امل�ع�ل��وم��ات ن��اف��ذا م�ن��ذ  12ي��ول�ي��و 2015
بعد نشره في الجريدة الرسمية ويركز
ع �ل��ى ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ت �ه��دد أم ��ن ال �ب�لاد
وفي مقدمتها غسيل األم��وال ومكافحة
اإلره��اب .ويعاقب القانون بالحبس10
س �ن��وات ك��ل م��ن ق��ام ع��ن ط��ري��ق الشبكة
املعلوماتية بغسيل أم��وال أو بتحويل
أم � � � ��وال غ� �ي ��ر م � �ش� ��روع� ��ة ،ك� �م ��ا ي �ع��اق��ب
بالحبس  10سنوات كل من انشأ موقعا
ملنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو
نشر ع��ن أيهما معلومات على الشبكة
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة أو ب��اح��دى وس��ائ��ل تقنية
امل �ع �ل��وم��ات ح�ت��ى ول ��و ت�ح��ت مسميات
ت �م ��وي �ه �ي ��ة ،أو ن� �ش ��ر ك �ي �ف �ي��ة ت�ص�ن�ي��ع
امل�ت�ف�ج��رات أو أي أدوات ت�س�ت�خ��دم في
األعمال اإلرهابية.
الخطة السنوية
أص��در مجلس ال� ��وزراء ال�ق��ان��ون رقم
 66لسنة  2015ب�ش��أن الخطة السنوية
 2016 /2017ون � �ش� ��ر ف � ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية بتاريخ  16أغسطس 2015
ونصت مواد القوانني على انه عمال
بأحكام املرسوم بالقانون رقم  60لسنة
 1986ف��ي ش��أن التخطيط االق�ت�ص��ادي
واالجتماعي والذي تطلبت املادة  1منه
اعداد خطط سنوية تفصيلية لكل منها
اهدافها املرحلية وسياسات تحقيقها
لذلك فقد اع��د مشروع الخطة السنوية
للسنة املالية  2016/2017وبعرضه على
املجلس االعلى للتخطيط والتنمية قام
ب��دراس�ت��ه وم��ن ث��م ع��رض��ه ع�ل��ى مجلس
الوزراء حيث تم اعتماده.
وألزمت امل ��ادة ال��راب �ع��ة الجهات
التنفـــــــيذيـــــــــة بالتقـــــــــيد باألهـــــــــــداف
وال� � �س� � �ي � ��اس � ��ات واالس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
امل �ع �ت �م��دة ب��ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة وف��ي
الوقت املحدد لها.
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تعهدت الحكومة أمام مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات اإلدارية والمالية وفي هذا االطار
اعدت الدستور ملفا بهذا الشأن ليكون استحقاقا عليها في الدور الحالي.

متابعة نيابية مستمرة لتمكين الكفاءات
في جميع أجهزة الدولة
يضع انطالق دور
االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر الحكومة أمام
مسؤولياتها حيث
يتابع مجلس األمة ما
تعهدت به الحكومة
من تقديم تقارير في
مستهل دور االنعقاد
الرابع تتناول جهودها
لمعالجة المالحظات
المتكررة لديوان
المحاسبة بخصوص
بعض الميزانيات الخاصة
كبيت الزكاة ومعهد
األبحاث وصندوق التنمية
االقتصادية العربية
وهيئتي اإلعاقة والعناية
بالقرآن الكريم  ،وهي
تعهدات أطلقها النائب
االول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد
ووزير العدل واألوقاف
يعقوب الصانع والتربية
والتعليم العالي د.بدر
العيسى ووزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل هند
الصبيح.

وزراء تعهدوا
بإصالح مالحظات
ديوان المحاسبة
على الجهات
التابعة لهم

وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان ي �ت��اب��ع امل�ج�ل��س
م �س��أل��ة ت �س �ك�ين ال� �ش ��واغ ��ر وت�م�ك�ين
ال � �ك � �ف � ��اءات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا
مالحظات متكررة لديوان املحاسبة
ط��ال��ت م�ع�ظ��م ال � � ��وزارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال �ج �ه��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وه ��و األم��ر
ال� � � � ��ذي ش� � � ��دد ال� � � �ن � � ��واب خ � �ل ��ال دور
االنعقاد املاضي على ضرورة وضع
ح��ل ل��ه ف��ي ظ��ل وج��ود قائمة طويلة
من االنتظار لدى ديوان الخدمة.
تعهدات الوزير الصانع
أم��ا ت�ع�ه��دات ال� ��وزراء ف�ف��ي جلسة
 20م��اي��و امل��اض��ي أك ��د وزي ��ر ال�ع��دل
ووزي � � ��ر األوق � � ��اف ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع
وج � � ��ود م�ل�اح� �ظ ��ات م� �ت� �ك ��ررة ح ��ول
ه�ي�ئ��ة ال�ق�ص��ر وب �ي��ت ال��زك��اة وهيئة
القرأن الكريم مؤكدا ض��رورة توافر
مبدأ الشفافية فيما يتعلق باألمور
امل��ال�ي��ة واالس�ت�ث�م��ارات املتعلقة بها
وق� ��ال ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع  :ن �ح��اول أن
نضع ح��دا لهذا املوضوع مع مكتب
التدقيق وم��ع الجهات واألش�خ��اص
الفنيني املختصني ب��ذل��ك وسنتقدم
ب �ت �ق��ري��ر واض� � ��ح ع ��ن ه �ي �ئ��ة ط �ب��اع��ة
ال �ق��رآن ون�ت��ائ��ج ل �ج��ان تحقيق بيت
الزكاة وأؤكد أنه خالل املدة القصيرة
ال �ت ��ي ت��ول �ي �ن��ا ف �ي �ه��ا امل �س��ؤول �ي��ة ل��م
ن� ��دخ� ��ر ج � �ه� ��دا ل� �ك ��ن أي � �ض� ��ا ع �ل �ي �ن��ا
ع��بء امل�س��ؤول�ي��ة وعلينا أن نتحمل
ه ��ذه امل �س��ؤول �ي��ة وج� ��ار ع �م��ل ك��ل ما
ذك ��ر م ��ن ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات ون�ت�ع�ه��د
أم� � � ��ام م �ج �ل �س �ك��م امل � ��وق � ��ر أن ن �ع �م��ل
ع �ل��ى م �ع��ال �ج��ة ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ ��ات في
إط��ار ال�ق��ان��ون وال��دس�ت��ور وال�ل��وائ��ح
املنصوص عليها مع إمكانية طلب
تعديالت تشريعية إن وجدنا أمورا
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ت�ق��ف عائقا
أمامنا فالحق يعلو وال يعلى عليه .
وك � ��ان � ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ق��د
خ� ��رج� ��ت ب �ج �م �ل��ة م � ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال �ج �ه ��ات ال � �ث�ل��اث ب�ي��ت
ال� ��زك� ��اة وه �ي �ئ �ت��ي ال �ق �ص��ر وط �ب��اع��ة
القرآن الكريم حيث اوصت بضرورة
ت � � �ع � ��اون ب � �ي� ��ت ال � � ��زك � � ��اة وال � �ج � �ه� ��ات
الرقابية وتقديم كل التسهيالت لهم
للقيام بدورهم بشكل فعال وتحميل
تكلفة ت��وزي��ع أم��وال ال��زك��اة وغيرها
من املصاريف اإلداري��ة املتعلقة بها
ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة ال�ت��ي تمولها ال��دول��ة
ول �ي��س ع �ل��ى امل �ت �ب��رع�ين وان ت��ذه��ب
ت�ب��رع��ات�ه��م ب��ال�ك��ام��ل إل��ى مقاصدها
ال �ش��رع �ي��ة وال �خ �ي��ري��ة دون ن�ق�ص��ان،
خاصة ان بيت الزكاة يتلقى معونة

الصالح :الحكومة
ملتزمة بتعهداتها
أمام المجلس
جلسة مناقشة مالحظات ديوان املحاسبة سابقة تاريخية

من الدولة تقدر بـ  1.5مليون دينار
لهذا الغرض.
كما دع��ت إل��ى االل �ت��زام باملشاريع
امل��درج��ة ضمن ميزانية بيت ال��زك��اة
وت �ن �ف �ي��ذه��ا وف �ق ��ا ل �ل �ج��دول ال��زم �ن��ي
للمشروع ،ودراسة معوقات تنفيذها
وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى ات � �خ � ��اذ اإلج � � � � ��راءات
امل �ن��اس �ب��ة ل �ت��ذل �ي �ل �ه��ا وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
ات � �خ ��اذ اإلج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ل��وق��ف
ص��رف امل�ك��اف��أة التشجيعية لبعض
امل��وظ �ف�ين ال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى ال�ش��اش��ات
دون وجه حق باملخالفة لقرار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ق��اض��ي بإيقافها
منذ سنة  2005إال للمستحقني منهم
ق��ان��ون��ا وات �خ��اذ اإلج� � ��راءات ال�لازم��ة
لتحصيل ما تم صرفه دون وجه حق
فضال عن قيام بيت الزكاة باقتراح
أي تعديالت تشريعية تعرقل أعماله
ورف �ع �ه��ا ل��وزي��ره امل�خ�ت��ص لتحقيق
املصلحة العامة.
وفيما يتعلق بهيئة طباعة ونشر

القرآن الكريم أك��دت اللجنة ض��رورة
ق� �ي ��ام م �ج �ل��س ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ع�ل��ى
وضع برنامج عملي قابل للتطبيق
لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة
ف ��ي ق ��ان ��ون ان �ش��ائ �ه��ا وت �ك��ري��س كل
ال �ج �ه��ود ل�ت�ص�م�ي��م وان �ش ��اء مطبعة
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ط�ب��اع��ة امل�ص�ح��ف ال�ش��ري��ف
ب��اع �ت �ب��اره اه ��م اخ �ت �ص��اص للهيئة
وف��ق قانون انشائها خاصة أن هذا
امل� �ش ��روع م� ��درج م �ن��ذ ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2013/2012وت��رص��د ل��ه اع�ت�م��ادات
مالية سنويا وال يتم الصرف عليها
وشغل شواغرها الوظيفية للحد من
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ب�ن��د امل �ك��اف��آت داع�ي��ة
إلى ضرورة التنسيق االداري واملالي
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب�ي�ن ادارات � �ه� ��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة
وت � �ع� ��اون � �ه� ��ا وال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
واالل� � �ت � ��زام ب �ت �ع��ام �ي��م وزارة امل��ال �ي��ة
امل�ن�ظ�م��ة ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالداري � ��ة
واملخزنية واملركبات.
وب� � �خ� � �ص � ��وص ش � � � � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر

الجسار :استعجال مشروع
مجمع الجهراء
ف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة  17ي ��ون �ي ��و
املاضي تعهد وزير األشغال
العامة وزي��ر الكهرباء وامل��اء
أح �م��د ال �ج �س��ار ب��اس�ت�ع�ج��ال
ط � � � � � ��رح م � � � � �ش� � � � ��روع م� �ج� �م ��ع
ال� �ج� �ه ��راء وق � ��ال ال� ��وزي� ��ر ف��ي
ك�ل�م�ت��ه ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص إن
م� � �ش � ��روع م� �ج� �م ��ع ال� �ج� �ه ��راء

م ��ا زال ف ��ي ال �خ �ط��ة وه �ن��اك
بعض التأخير ولكن سوف
ي� �ط ��رح ق��ري �ب��ا ان ش � ��اء ال �ل��ه
ح �س��ب م ��واع� �ي ��ده وس �ن �ق��وم
باستعجال إتمام املشروع .

ف �ق��د ت �ع �ل �ق��ت ت��وص �ي��ات �ه��ا ب��ال�ع�م��ل
على إن�ش��اء م��رك��ز م��ال��ي واض��ح لكل
ق��اص��ر ع �ل��ى ح ��دة مل �ع��رف��ة م��ا ل��ه من
مستحقات وم��ا عليه م��ن ال�ت��زام��ات
م��ع تضمني قيم ال�ع�ق��ارات واألس�ه��م
والذمم الخاصة باملشمولني برعاية
الهيئة ضمن البيانات املالية املدققة
والسعي لتصويب بعض إج��راءات
ال� �ت� �ح ��اس ��ب ل �ل ��أم� � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة
ل �ل �ق� ّ�ص��ر ل �ت �ك��ون م��واف �ق��ة ل�ل�ج��وان��ب
ال �ش��رع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة م �ع��ا ودون
اإلض ��رار بحقوق القصر ،خاصة ان
طريقة التحاسب الحالية تكون وفق
القيم الدفترية ألموال القصر وليس
وفقا لقيمها السوقية والعمل على
االستثمار في األدوات االستثمارية
امل �ض �م��ون��ة ذات ال ��دخ ��ل ال �ث��اب��ت او
ق �ل �ي �ل��ة امل� �خ ��اط ��ر ب � ��دال م� ��ن األدوات
االستثمارية ذات الطابع املضاربي
حفاظا على أم��وال القصر وطالبت
بتحميل كل املصروفات اإلدارية من
روات��ب ومكافآت املعينني واملتعلقة
القصر فقط
ب ��إدارة مصالح ش��ؤون
ّ
على ميزانية الهيئة نفسها والتي
ت �م��ول م��ن امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ب��دال م��ن امليزانية التجارية للهيئة
وال �ت��ي ت�م��ول م��ن أم ��وال ال�ق�ص��ر كما
ه� ��و م �ع �م��ول ح ��ال� �ي ��ا ،وان ت�ق�ت�ص��ر
امل �ي��زان �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة إلدارة أم� ��وال
القصر على املصروفات التشغيلية
ّ
مل� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ف � �ق ��ط وش � �غ� ��ل ج �م �ي��ع
ال � ��درج � ��ات ال � �ش ��اغ ��رة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
خ��اص��ة ل ��دى اإلدارات ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
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تعهدت الحكومة أمام مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات اإلدارية والمالية وفي هذا االطار
اعدت الدستور ملفا بهذا الشأن ليكون استحقاقا عليها في الدور الحالي.

الحكومة مطالبة بتقديم جميع تقارير
المتابعة لمجلس األمة في موعدها
تتمة المنشور ص06
نقصا شديدا في أعداد العاملني كما
بينها دي ��وان املحاسبة ف��ي تقريره
واطالق مبادرات تعديالت تشريعية
ت �ع��رق��ل أع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه��ا ل��وزي��ره��ا
املختص لتحقق املصلحة العامة.
تعهدات الوزير العيسى
ب ��دوره تعهد وزي��ر التربية وزي��ر
التعليم العالي الدكتور بدر العيسى
ب ��دوره بالعمل على ضبط ميزانية
م�ع�ه��د األب� �ح ��اث وإزال � ��ة امل�خ��ال�ف��ات
املتكررة على ال��وزارة وتقديم تقرير
ب�ش��أن�ه��ا ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي
ك��اش�ف��ا ل�ل�ن��واب ع��ن ال �ب��دء فعليا في
معالجة أغلب املالحظات التي ذكرها
دي ��وان وأخ ��رى ل��م يتطرق إليها من
خالل إجراءات عاجلة تتعلق بفتح
تحقيقات للحيلولة دون تكرار مثل
هذه املالحظات.
وت� � �ع� � �ل� � �ق � ��ت ت � � ��وص� � � �ي � � ��ات ل� �ج� �ن ��ة
امليزانيات بخصوص معهد األبحاث
ب�ض��رورة تفعيل دور مجلس أمناء
املعهد من خالل االلتزام بعدد مرات
االجتماع املقررة قانونا والعمل على
تصويب مالحظات ديوان املحاسبة
وخ ��اص ��ة امل �س �ت �م��ر م �ن �ه��ا وض � ��رورة
قيام املعهد بزيادة إيراداته لتناسب
مصروفاته املتنامية سنويا ،خاصة
انه مصنف على انه ميزانية مستقلة.
ودع � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل� ��ى ال �ع �م��ل على
ت� �ل� �ب� �ي ��ة اح � �ت � �ي � ��اج � ��ات ال � � ��دول � � ��ة م��ن
االس � � �ت � � �ش � ��ارات ال �ع �ل �م �ي ��ة ب � � ��دال م��ن
ق� �ي ��ام ج� �ه ��ات ال� ��دول� ��ة ب��االس �ت �ع��ان��ة
بجهات استشارية خارجية ووضع
إستراتيجية واضحة للمعهد تمكنه
م � ��ن زي � � � ��ادة ح �ص �ت ��ه ال� �س ��وق� �ي ��ة م��ن
األبحاث العلمية وتفعيل دور املعهد
ل �ي �ك��ون اس� �ت� �ش ��اري ��ا ل �ل �ح �ك��وم��ة ف��ي
مجال االبحاث وال��دراس��ات وتفعيل
بعض بنود املادة  9من قانون إنشاء
املعهد لزيادة إيراداته.

الحكومة أوفت بتعهدها بنشر تقرير كرول

تعهدات وزير الخارجية
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه ت�ع�ه��د وزي��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
الشيخ محمد العبد ال�ل��ه نيابة عن
النائب األول ملجلس ال��وزراء ووزي��ر
الخارجية ص�ب��اح الخالد بمعالجة
امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال� � � � � � ��واردة ب �خ �ص��وص
الصندوق الكويتي للتنمية مشيرا
إل ��ى ان ال�ح�ك��وم��ة س�ت�ل�ت��زم ب��دراس��ة
امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال � � � � � ��واردة ف � ��ي ت �ق ��اري ��ر

في الجلسة املنعقدة بتاريخ
 24م � ��ارس امل ��اض ��ي أك� ��د وزي ��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه رف��ض
الحكومة ألي إساءة أو تشكيك
ب ��ال� �ق� �ض ��اء ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � �ع ��ادل
ال �ن��زي��ه ورج� ��االت� ��ه وت �ق��دي��ره��ا
ال� � �ك � ��ام � ��ل ل � �ه � ��م ول � �ج � �ه� ��وده� ��م
امل �ش �ه��ودة ف��ي إرس � ��اء ال �ع��دال��ة
واملساواة وسيادة القانون كما

الوزير الصالح يؤكد التزام الحكومة بمعالجة خلل األداء

دي � ��وان امل �ح��اس�ب��ة وال �ت��ي ذك� ��رت في
تقرير لجنة امليزانيات والعمل على
ت�لاف�ي�ه��ا م��ع االل �ت��زام ب�ت�ق��دي��م م��ا تم
في هذا الجانب مطلع دور االنعقاد
الحالي.
وك� � ��ان� � ��ت م� � ��ن أب � � � ��رز امل �ل�اح � �ظ� ��ات
ال�ت��ي ش ��ددت لجنة امل�ي��زان�ي��ات على
ع�ل�اج �ه��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��وج ��ود م�ك��ات��ب
إش��راف�ي��ة م��ن ق�ب��ل ص �ن��دوق التنمية
على األم ��وال املمنوحة ل��دول أخ��رى
والتي تقدر باملليارات هو ما قابله
ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه ب �م��زي��د م ��ن ال �ت �ع �ه��دات
الحكومية بالتعامل اإلي�ج��اب��ي مع
ج �م �ي��ع ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي أوردت� �ه ��ا
لجنة امليزانيات وخاصة ما يتعلق
ب��وج��ود كيان إداري يشرف على ما
يقوم به الصندوق من أعمال مؤكدا
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد أن ال�ص�ن��دوق يقوم
ب� ��اإلق� ��راض وف� ��ق آل� �ي ��ات م�ح��اس�ب�ي��ة
واستثمارية معروفة ويتم متابعة
س � � � ��داد ه � � ��ذه ال � � �ق� � ��روض م � ��ن خ �ل�ال

ال �ص �ن��دوق م��ع ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة في
الدول املستفيدة.
تعهدات الوزيرة الصبيح
ك� �م ��ا ت� �ع� �ه ��دت وزي� � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال � �ص � �ب � �ي� ��ح ف � � ��ي ج � �ل � �س ��ة  19م ��اي ��و
امل��اض��ي بمعالجة مالحظات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة وت��وج �ي��ه امل �س��ؤول�ي�ن في
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة
إل ��ى ح�ل�ه��ا وت�لاف �ي �ه��ا ف��ي املستقبل
وفقا للدستور والقوانني واللوائحة
املنظمة لذلك ،مضيفة انها ستتقدم
ب �ت �ق��ري��ر م �ف �ص��ل مل �ع��ال �ج��ة ك ��ل ه��ذه
املالحظات.
ويذكر أن لجنة امليزانيات أوصت
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ه�ي�ئ��ة ذوي اإلع��اق��ة
ب�ض��رورة معاونة الجهات الرقابية
وال سيما ديوان املحاسبة في توفير
البيانات واملستندات التي يطلبها

قال إن أي محاولة لهدم أركان
القضاء سينعكس سلبا على
أركان املجتمع برمته وسيؤدي
إل � ��ى أم� � ��ور ال ت �ح �م��د ع �ق �ب��اه��ا
واستعرض ال��وزي��ر اإلج��راءات
التي اتخذتها الحكومة اتخاذا
شفافا وعلميا لفحص األوراق
وال�ت�ح��وي�لات ال�ت��ي ظ�ه��رت في
س ��اح ��ة اإلرادة خ �ل��ال ت�ج�م��ع
 10يونيو  2014وتعهد بنشر

وف ��ي امل � ��دد امل� �ح ��ددة ق��ان��ون��ا وق �ي��ام
ال�ه�ي�ئ��ة ب��ات�خ��اذ االج� � ��راءات ال�لازم��ة
لتالفي م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
وخ��اص��ة امل�س�ت�م��رة م�ن�ه��ا وض ��رورة
ان �ع �ق��اد امل �ج �ل��س االع� �ل ��ى ل�ل�م�ع��اق�ين
واالل �ت��زام ب�ع��دد االج�ت�م��اع��ات حسب
ق��ان��ون انشائه ،وذل��ك العتماد خطة
سنوية لعمل الهيئة باالضافة الى
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر س �ن��وي ع ��ن اع�م��ال�ه��ا
ملجلس االم ��ة وم�ج�ل��س ال� ��وزراء كما
نص قانون انشائها وإصدار اللوائح
امل �ن �ظ �م��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ت ��زام ��ات ال��دول��ة
ب� �ش ��أن رع� ��اي� ��ة ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
الخاصة كما نص قانون انشائها.
ك �م��ا ط��ال �ب��ت امل� �ي ��زان� �ي ��ات ب�ش�غ��ل
الشواغر الوظيفية والبالغة  55درجة
وظيفية ،وع��دم استغالل اعتمادات
هذه الدرجات للصرف على املكافآت
فضال عن مراجعة وتحديث امللفات
والبيانات الطبية للمعاقني بصورة
دوري � � ��ة وم �ت��اب �ع��ة ال �ه �ي �ئ��ة مل �ش��روع

الحكومة للتقرير ال��ذي انتهت
إليه الشركة التي تعاقدت هي
والحكومة ف��ي ه��ذا األم��ر وهو
م ��ا اوف � ��ت ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة ح�ي��ث
نشرت التقرير بتاريخ  8أبريل
 2015وال � � � ��ذي ت �ض �م ��ن إق� � ��رار
ال �ش��رك��ة ب ��أن ال��وث��ائ��ق م ��زورة
وغير أصلية.

م�ب�ن��اه��ا ال �ج��دي��د م��ع ل�ج�ن��ة ال�ب�ي��وت
االستشارية وخاصة انه معتمد منذ
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2013/2012وال�ع�م��ل
على سرعة انجازه وحذرت من قيام
الهيئة بدعم جمعيات النفع العام ملا
لذلك م��ن ت��داخ��ل ف��ي االختصاصات
مع الجهات ذات الصلة.
ي��أت��ي ذل��ك فيما أك��د وزي ��ر النفط
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة
د .علي العمير ف��ي الجلسة نفسها
أن امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ي�ب��دي�ه��ا دي ��وان
املحاسبة موضع تفاعل من مجلس
ال� � ��وزراء وأن �ه��ا ت �ح��وز ع�ل��ى اه�ت�م��ام
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك ك��اش �ف��ا ع��ن ت�ك�ل�ي��ف امل �ب��ارك
ج � �ه� ��از م �ت ��اب �ع ��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي
دراسة جميع املالحظات التي وردت
على ال�ج�ه��ات الحكومية واملستقلة
وامل �ل �ح��ة وأص � ��دار ت�ق��ري��ر ح ��ول ه��ذه
امل�لاح �ظ��ات وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل معها
وال � �ح� ��د م �ن �ه��ا وق � � ��ال ال �ع �م �ي ��ر  :ان
بعض املالحظات يجب أن نتصدى
ل� �ه ��ا ون ��وق� �ف� �ه ��ا ف �ي �م ��ا ان ال �ب �ع��ض
األخ��ر يحتاج إل��ى اإلي�ض��اح لديوان
املحاسبة غير ان كل تلك املالحظات
م �ح��ل اه �ت �م��ام ال �ح �ك��وم��ة وم �ت��اب �ع��ة
إجراءات الحد منها.
ك �م��ا ت�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح
باسم الحكومة في جلسة  16يونيو
ب� �ت ��وج� �ي ��ه ال� �ه� �ي� �ئ ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات
ج �م �ي �ع �ه��ا ال� �ت ��ي ل ��م ت �ح��ظ ب �م��واف �ق��ة
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع �ل��ى رب� ��ط م �ي��زان �ي��ات �ه��ا
ال� � ��ى ت �ل�اف� ��ي امل�ل��اح � �ظ� ��ات امل �س �ج �ل��ة
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وال �ل �ج �ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال �ع �م��ل وف��ق
اللوائح والقوانني والحد من تكرار
امل�ل�اح �ظ��ات ف ��ي ال �س �ن��ة امل�ق�ب�ل��ة وق��د
ط��ال �ب��ت ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ف ��ي ه��ذا
ال �ص��دد ب ��إرس ��ال ال �ت �ق��اري��ر املتعلقة
بتالفي املالحظات إلى مجلس األمة
ودي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي م �ط �ل��ع دور
االنعقاد الحالي تأكيدا على جدية
ال�ج�ه��ات الحكومية ف��ي العمل على
إزالة تلك املالحظات واملخالفات اللي
يسجلها الديوان.
وف� ��ي ج �ل �س��ة  23ي��ون �ي��و امل��اض��ي
أع ��اد ال��وزي��ر ال �ص��ال��ح ت��أك�ي��د تعهد
ال�ح�ك��وم��ة بتوجيه ال�ج�ه��ات املعنية
لتالفي السواد األعظم من املالحظات
الواردة حيث انه قال ان تالفي جميع
املالحظات ال��واردة خالل تلك الفترة
سيكون مستحيال موضحا أسباب

ذلك بوجود بعض النقاط الخالفية
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ال �ع �م��ل
بجد لتالفي اك�ب��ر نسبة ممكنة من
امل�ل�اح �ظ��ات امل �ت �ك��ررة وف ��ق ال �ق��ان��ون
واللوائح.
الخطة قبل موعدها
وإل � � � � � ��ى ج� � ��ان� � ��ب م � � ��ا س� � �ب � ��ق ف �ق��د
استعرضت الصبيح ف��ي جلسة 16
ي��ون�ي��و امل��اض��ي ال �ت �ع �ه��دات ال �ت��ي تم
تنفيذها من قبل الحكومة فقالت انها
تعهدت بتقديم الخطة قبل موعدها
وت � ��م ذل � ��ك ك ��ذل ��ك ت �ع �ه ��دت ب ��إص ��دار
م� ��رس� ��وم ب ��رب ��ط أع � � � ��داد ال �ق �ي ��ادي�ي�ن
ب��اس�ت�م��راره��م ب��امل�ن��اص��ب وت��م ذل��ك ،
كما تعهدت بتقارير شهرية وصدر
أول تقريرين شهريني لخطة 16/15
خ�لال أبريل و مايو املاضيني الفتة
إل��ى ان ن�س��ب االن �ج��از ت��زي��د م��ن ع��ام
آلخر وتقديم جميع تقارير املتابعة
إل � � ��ى م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ف � ��ي م ��وع ��ده ��ا
ع�ل�اوة ع�ل��ى ج�م��ع ت��وق�ي�ع��ات جميع
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ع �ل��ى ال� �ب ��رام ��ج ال��زم �ن �ي��ة
للمشاريع امل��وج��ودة بالخطة حتى
نستطيع الحكومة املحاسبة الجادة
وامل � �ت ��اب � �ع ��ة ح� �ت ��ى ي �ظ �ه ��ر االن � �ج� ��از
ب �ص��ورة أف �ض��ل وت��اب �ع��ت الصبيح
ان الشباب ف��إن نصيبهم من الخطة
ال �ت �ن �م��وي��ة  22م� �ش ��روع م ��ع ال �ت��زام
الحكومة بتطابق املبالغ املالية بني
امل �ي��زان �ي��ة وال �خ �ط��ة ب �ن �س �ب��ة 100%
بعد استبعاد امل�ش��اري��ع التشغيلية
النمطية والتي تدخل ضمن ميزانية
الجهة ول�ي��س ضمن خطط التنمية
ب��اع�ت�ب��اره��ا ال ت��رت�ب��ط ب ��أي سياسة
أو ه� ��دف م ��ن ض �م��ن خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
م��ؤك��دة وج ��ود تنسيق ب�ين وزارت ��ي
التخطيط وامل��ال �ي��ة ل�ض�م��ان تطابق
االع � �ت � �م� ��ادات وم � ��ا وض � ��ع ب��ال �خ �ط��ة
الفته إلى ان الحكومة وعدت بتقديم
خطة  2016 / 2017قبل موعد طلب
امل �ي��زان �ي��ات م��ن ال �ج �ه��ات الحكومية
ل ��وض ��ع م �ش��اري �ع �ه��ا الف� �ت ��ة إل � ��ى ان
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للتخطيط تعاونت
ه��ي وال�ج�ه��ات املعنية ب��وض��ع خطة
 2016 / 2017و م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ب�ع��دة
اجتماعات هي واللجنة املالية حتى
تم التوصل لجميع التعديالت.
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تعهدت الحكومة أمام مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات اإلدارية والمالية وفي هذا االطار
اعدت الدستور ملفا بهذا الشأن ليكون استحقاقا عليها في الدور الحالي.

شددوا على مد يد العون إلزالة العراقيل التي تواجهها

نواب لـ«الدستور»:
ال تراخي في متابعة إصالحات الحكومة
كتب :مصطفى حسين
فيما أكد نواب التقتهم
الدستور حول تعهدات
الوزراء بإصالح خلل
وزاراتهم والجهات
التابعة لها بأنه ال
تراخي في متابعة أداء
الحكومة تباينت آراؤهم
حول توقيت المحاسبة
على ما تم إنجازه بين من
طالب بمنحها الوقت
الكافي إلصالح الخلل
على أساس انها تركة
ثقيلة تعود لسنوات
مضت وبين من طالب
بضرورة وجود رقابة
جادة من المجلس خالل
الفترة المقبلة لحث
المسؤولين على إسراع
وتيرة اإلصالح.
كما طالب النواب
الحكومة بإيجاد آلية
جادة وفاعلة لضمان
سرعة تفعيل القوانين
التي أقرها المجلس.

أحمد الري

رصد المخالفات
وفي التفاصيل أشار النائب أحمد
الري إلى جلسة استعراض مالحظات
دي���وان املحاسبة خ�لال دور االنعقاد
املاضي معتبرا انها جلسة تاريخية
تضمنت سردا لالحداث املتعلقة بأهم
امل�لاح��ظ��ات امل��ت��ك��ررة وال���ت���ي سجلها
دي�������وان امل���ح���اس���ب���ة ع���ل���ى ال��ح��س��اب��ات
الختامية ل���ل���وزارات وه��ي��ئ��ات ال��دول��ة
امل���خ���ت���ل���ف���ة خ���ل��ال ال����س����ن����وات ال��ع��ش��ر
املاضية وم��ا ترتب عليها من صدور
قانونني في غاية األهمية وهما جهاز
املراقبني املاليني وكذلك القانون الذي
اعاد الصالحيات الى ديوان املحاسبة
في رصد املخالفات والتجاوزات.
واوضح الري انه من املبكر جدا ان
يتم الحديث م��ن ب��داي��ة دور االنعقاد
امل���ق���ب���ل ب���ش���أن ك���ش���ف ح���س���اب ي��ق��دم��ه
ال�������������وزراء ال�����ذي�����ن ت����ع����ه����دوا ب���ت�ل�اش���ي
مالحظات دي��وان املحاسبة بالنسبة
ل����وزارات����ه����م الف���ت���ا إل�����ى ان�����ه ي��ف��ت��رض
ام���ه���ال ه�����ؤالء ال��������وزراء ق���راب���ة ال��س��ن��ة
تقريبا غير انه اكد ان االمر مناط في
لجنة امليزانيات البرملانية والحساب
ال��خ��ت��ام��ي ح��ي��ث ان��ه��ا ه���ي م���ن ت��ح��دد
ال����وق����ت امل���ن���اس���ب مل���ح���اس���ب���ة وزارات
وه����ي����ئ����ات ال������دول������ة م�����ن خ���ل��ال ورود
الحسابات الختامية املنتهية للسنة
 2015 /2014وم����ن ث���م ت���ب���دأ ال��ل��ج��ن��ة
بتقييم اداء كل جهة وبعد ذلك يكون
لكل حادث حديث.
وذك������ر الري ان امل���خ���ال���ف���ات ك��ان��ت
ع��ل��ى م�����دار ع��ش��ر س���ن���وات وب���م���ا ان��ن��ا
نريد معالجتها عن طريق حل جذري
ل��ذل��ك الب���د ان نمنح ال�����وزارات ال��وق��ت
الكافي حتى تعدل اوضاعها وتزيل
املخالفات
وح������ول م����وض����وع م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ
ال���ق���وان�ي�ن وال��ت��ش��ري��ع��ات ال���ت���ي اق��ره��ا

نبيل الفضل

كامل العوضي

ماضي الهاجري

عبدالله التميمي

البرملان خالل ادوار االنعقاد السابقة
اكد الري انه على املستوى الشخصي
يقوم باملتابعة االسبوعية مل��ا ينشر
في صحيفة الكويت اليوم من قوانني
مشيرا الى مدى تعاون االمانة العامة
مل��ج��ل��س االم����ة م��ع��ه ح��ي��ث ت����زوده اوال
بأول باللوائح التنفيذية التي صدرت
ل��ل��ت��ش��ري��ع��ات واالخ������رى ال��ت��ي ال ت���زال
باقية ولم تصدر بعد.
كما أوض�������ح ان������ه م�����ن خ���ل��ال ت��ل��ك
امل��ت��اب��ع��ة ال��ح��ث��ي��ث��ة ي��م��ك��ن ف��ي��م��ا بعد
تحديد جلسة اخ���رى ب��ه��دف متابعة
تنفيذ القوانني التي أقرت ولم تصدر
لوائحها التنفيذية بعد.

وال��ف��ك��رة م��ن تأخير الحكومة اص��دار
ل���وائ���ح ب��ع��ض ال��ق��وان�ين ل��ق��راب��ة ث�لاث
س��ن��وات بينما ي��م��ك��ن ان ي��ت��م اص���دار
التشريع من مجلس االمة في غضون
العام او اقل؟!

ف��ي اص����دار ال��ل��وائ��ح التنفيذية لهذه
ال���ت���ش���ري���ع���ات داع����ي����ا ال���ح���ك���وم���ة ال���ى
ضرورة االسراع في اقرارها.
وقال الهاجري سيكون لنا لقاءات
ع�����دي�����دة م�����ع امل����س����ؤول��ي�ن ف�����ي ال���ف���ت���رة
املقبلة وذلك للحس على االستعجال
في الالئحة التنفيذية ملا تم اقراره من
قوانني.
وع���������ن اس�������ب�������اب ت������أخ������ر ال����ج����ان����ب
ال��ح��ك��وم��ي اوض���ح ال��ه��اج��ري ان كثرة
القوانني تعد السبب الرئيسي الفتا
ال����ى ان ق���وان�ي�ن ب���ه���ذا ال���ك���م جميعها
فاعلة من الطبيعي تحتاج ال��ى وقت
كي تصدر لوائحها التنفيذية وتابع
علينا ان نحسن ال��ظ��ن والنية ف��ي ان
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ي��ه��ا ض��غ��ط وق����د ي��ك��ون
ال��ت��أخ��ي��ر ب��س��ب��ب ك��ث��رة ع���دد ال��ق��وان�ين
متمنيا ان ي��ك��ون ال��ج��ان��ب الحكومي
ع���ن���د ح���س���ن ال����ظ����ن وال ي����ك����ون ه��ن��اك
تأخير متعمد.

الري :امنحوا الوزراء
الوقت الكافي
لمعالجة الخلل في
وزاراتهم

تقارير المحاسبة
م���ن ج��ان��ب��ه اوض�����ح ال���ن���ائ���ب نبيل
ال����ف����ض����ل ان��������ه س���ي���ط���ل���ب م������ن دي��������وان
امل��ح��اس��ب��ة ت��ق��ري��را اخ����ر ف��ي��م��ا يخص
وضع املخالفات التي رصدها سابقا
على بعض ال���وزارات وهيئات الدولة
املختلفة وكيفية تعامل كل جهة معها
ونسبة االنجاز منوها ان��ه بناء على
هذا التقرير ستحدد محاسبة الوزراء
وامل���س���ؤول�ي�ن ح��ي��ث ق���د ي���ك���ون ل��دي��ه��م
اسباب فنية او قانونية منعتهم من
ازالة بعض تلك املخالفات.
وع��ن التأخير ف��ي ان��ج��از الحكومة
للوائح التنفيذية لبعض التشريعات
ال��ت��ي اق��ره��ا امل��ج��ل��س ف��ي وق���ت سابق
اك���د ال��ف��ض��ل ان ه���ذا االم���ر ي��ع��د ك��ارث��ة
ب���امل���ع���ن���ى ال��ح��ق��ي��ق��ي م���ش���ي���را ان ه���ذا
امللف يتطلب التطرق اليه من جانبني
اول��ه��م��ا ال��ت��أخ��ر ف���ي اص�����دار ال��ل��وائ��ح
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���ق���وان�ي�ن ال����ت����ي ي��ق��ره��ا
مجلس االمة وتأخذ وقتا طويال لكي
ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا واالم����ر االخ���ر وال��ه��ام
يتعلق بتفريغ الهيئات من مضمونها
ك��م��ا ح��ص��ل بالنسبة للهيئة العامة
ل��ل��ط��رق وت���س���اءل ال��ف��ض��ل م���ا ال��ه��دف

لجان حكومية
اما النائب كامل العوضي فقد اكد
ان��ه الول م��رة في تاريخ مجلس االمة
يحدث ان يصدر هذا الكم من القوانني
وال��ت��ش��ري��ع��ات م��م��ا ج��ع��ل ال��ح��ك��وم��ة ال
ت��س��ت��ط��ي��ع م���س���اي���رة امل��ج��ل��س ب��ال��رغ��م
ان��ه��ا ت��ع��م��ل دون ت��ق��اع��س واف�����اد ب��ان
االشكالية تكمن في ان البرملان لديه
ل��ج��ان ك��ث��ي��رة م���ا ب�ي�ن دائ���م���ة وم��ؤق��ت��ة
بينما ف��ي امل��ق��اب��ل ال تملك الحكومة
سوى ثالث لجان فقط .
وذك��ر ان��ه يتابع باستمرار اص��دار
ال��ل��وائ��ح التنفيذية م��ن ق��ب��ل السلطة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي اق��ره��ا
امل��ج��ل��س وي����درك ال��ع��م��ل ال����دؤوب على
اص�����داره�����ا م��ط��ال��ب��ا ف����ي ال����وق����ت ذات����ه
الجانب الحكومي بزيادة عدد لجانه
ك���ي ت��س��ت��ط��ي��ع م��واك��ب��ة ع��م��ل ال��ب��رمل��ان
من خالل زي��ادة الجهد في العمل الى
االف���ض���ل خ���اص���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��وان�ين
ال��ت��ي ت��م��س امل��واط��ن�ين بشكل مباشر
ك����ال����ت����أم��ي�ن ال����ص����ح����ي ل���ل���م���ت���ق���اع���دي���ن
وغ����ي����ره����ا ف���ه���ي ت���ش���ري���ع���ات ت��ت��ط��ل��ب
ال����س����رع����ة ف����ي االن�����ج�����از ح���ت���ى ي��ش��ع��ر
ال���ش���ع���ب ب����م����دى ال���ع���م���ل وي��ت��ح��س��س
االنجازات على ارض الواقع للحكومة
واملجلس.
تعهدات الوزراء
بدوره قال النائب ماضي الهاجري
ان ال��ق��وان�ين ال��ت��ي م���ازال���ت ال��ح��ك��وم��ة
تتأخر في اصدار الئحتها التنفيذية
كثيرة فهي تقارب الـ  50قانونا مؤكدا
انه من الطبيعي جدا ان يحدث تأخير

اللوائح التنفيذية
وق��ال النائب عبد الله التميمي ان
امل��ج��ل��س اس��ت��ط��اع ف���ي دور االن��ع��ق��اد
الفائت ان يعقد جلسة مارثونية مع
ال��ح��ك��وم��ة مل��ن��اق��ش��ت��ه��ا ف���ي م�لاح��ظ��ات
دي���������وان امل���ح���اس���ب���ة م���ش���ي���را ال������ى ان���ه
يجب على الحكومة متمثلة بجميع
وزرائ�������ه�������ا ان ي����وض����ح����وا ل��ل��م��ج��ل��س
ون��واب االم��ة ما اتخذوه من اج��راءات
تجاه املالحظات التي تمت مناقشتها
سابقا من قبل تقرير لجنة امليزانيات.
وط���ال���ب ال��ت��م��ي��م��ي الحكومة ب��أن
ت����ك����ون م���س���ت���ع���دة ل����ل����رد ع���ل���ى ج��م��ي��ع
استفسارات النواب.
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����م����وض����وع ت���أخ���ر
ال����ل����وائ����ح ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة م�����ش�����ددا ع��ل��ى
ض�������رورة اع����ط����اء االول�����وي�����ة ل��ل��ق��وان�ين
ال����ت����ي ت���م���س ال����ن����اس ب���ش���ك���ل م��ب��اش��ر
وتسهل حياتهم اليومية.

الفضل :سأطلب من
ديوان المحاسبة
تقريرا عن المخالفات
التي رصدت سابقا
العوضي :نطالب
الحكومة بزيادة
عدد لجانها لمواكبة
عمل البرلمان
الهاجري :على
الحكومة استعجال
اللوائح التنفيذية
للقوانين
التميمي :أولوية
المتابعة للقوانين
الشعبية
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األسئلة واألجوبة

 1887جوابًا عن  2288سؤاال هي حصيلة أسئلة النواب وأجوبة الوزراء منذ افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في السادس
من أغسطس  2015وحتى افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع اليوم وقد أعدت الدستور ملفا خاصا للمقارنة بين أسئلة النواب وأجوبة الوزراء موزعة على أدوار االنعقاد.

منها  400في الدور األول و 755في الثاني و 924في الثالث و 209في العطلة

 2288سؤاال في الفصل التشريعي
الرابع عشر منذ افتتاحه
إعداد :أيمن عبد اهلل
وعبده إبراهيم

أع � � � ��دت ج � ��ري � ��دة ال � ��دس � �ت � ��ور م �ل �ف��ا
إح �ص��ائ �ي��ا ل �ل �م �ق��ارن��ة ب �ي�ن األس �ئ �ل��ة
واألج��وب��ة املقدمة من أعضاء مجلس
األمة والوزراء منذ بداية دور االنعقاد
األول ووف��ق البحث اإلحصائي تبني
أن العدد اإلجمالي لألسئلة بلغ 2288
س��ؤاال ق��دم ال �ن��واب ف��ي دور االن�ع�ق��اد

09

األول  400سؤال منها ،فيما قدموا في
دور االنعقاد الثاني  755س��ؤاال وفي
دور االنعقاد الثالث قدموا  924سؤاال
ب�ي�ن�م��ا ت ��م ت �ق��دي��م  209أس �ئ �ل��ة خ�لال
العطلة البرملانية.
وتصدر النواب مقدمي األسئلة في
هذا الدور األول النائب عادل الخرافي
ب �ـ  120س �ـ��ؤاال ت�ل�اه ال�ـ�ـ�ن��ائ��ب ســــعود
ال �ح��ري �ج��ي ب� � �ـ 52س � ��ؤاال وح� ��ل ث��ال�ث��ا
النائب د .محمد الحويلة بـ  50سؤاال.

أم��ا ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ان��ي فقد
ق� � ��دم ال� � �ن � ��واب  755س � � ��ؤاال وت� �ص ��در
النواب مقدمي األسئلة النائب عادل
ال �خ��راف��ي ب �ـ  120س ��ؤاال ت�ل�اه ال�ن��ائ��ب
راك��ان النصف بـ  47س��ؤاال ثم النائب
د .عبد الله الطريجي بـ 41سؤاال.
وف � ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ث ��ال ��ث ق��دم
ال �ن��واب  924س ��ؤاال وت �ص��در ال �ن��واب
م�ق��دم��ي األس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب د.ع �ب��د الله
ال�ط��ري�ج��ي ب � �ـ 114س ��ؤاال ت�ل�اه ال�ن��ائ��ب

%9.1
%17.5
%40.4
%33

ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ب� �ـ 63س ��ؤاال ث��م ال�ن��ائ��ب
د.عبد الرحمن الجيران بـ 59سؤاال.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال �ن��ائ��ب ع��ادل
ال� � �خ � ��راف � ��ي ت� �ب� �ن ��ى أس � �ئ � �ل� ��ة ال� � �ن � ��واب
امل�س�ت�ق�ي�ل�ين د.ع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري
وري ��اض ال�ع��دس��ان��ي وص�ف��اء الهاشم
وع �ل��ي ال ��راش ��د ف�ي�م��ا ل��م ي�ت�بن أي من
ال� � �ن � ��واب أس� �ئ� �ل ��ة ال� �ن ��ائ ��ب امل �س �ت �ق �ي��ل
د.حسني قويعان وعددها  43سؤاال.

رسم بياني مقارنة بين االسئلة في ادوار االنعقاد
االسئلة
العدد
املعدل

األول الثاني الثالث
400

755

% 33 % 17.5

العطلة البرملانية

االجمالي

924

209

2288

% 40.4

% 9.1

% 100

أسئلة النواب موزعة على أدوار االنعقاد خالل الفصل الرابع عشر
النائب

االول

الثاني

الثالث

العطلة البرملانية

االجمالي

النائب

االول

الثاني

الثالث

العطلة البرملانية

االجمالي

عادل الجارالله

120

163

11

1

295

مبارك الحريص

-

12

12

1

25

عبدالله الطريجي

18

41

114

50

223

فيصل الشايع

5

10

9

-

24

صالح عاشور

46

35

44

15

140

يعقوب الصانع

7

13

3

-

23

راكان النصف

13

47

44

6

110

عبدالله العدواني

-

13

8

-

21

خليل عبدالله

6

33

53

16

108

احمد مطيع

-

15

3

2

20

محمد الحويلة

50

12

37

-

99

عبدالرحمن الجيران

1

18

59

8

86

احمد الري

-

-

18

1

19

سعود الحريجي

52

11

19

3

85

5

13

1

19

نبيل الفضل

-

20

63

2

85

يوسف الزلزلة

-

5

9

2

16

محمد طنا

3

29

21

26

79

سلطان اللغيصم

-

2

13

-

15

خليل الصالح

5

31

31

5

72

علي العمير

11

4

-

-

15

حمود الحمدان

11

20

35

4

70

محمد الجبري

3

3

8

1

15

حمدان العازمي

16

13

24

11

64

كامل العوضي

-

6

7

1

14

فيصل الكندري

1

11

38

12

62

ماضي الهاجري

4

-

10

-

14

عبدالله التميمي

1

21

25

3

50

عسكر العنزي

4

-

2

3

9

مبارك الخرينج

1

30

15

-

46

فارس العتيبي

-

-

8

1

9

عودة الرويعي

-

12

16

11

39

محمد البراك

-

-

4

3

7

عدنان عبدالصمد

2

14

19

2

37

روضان الروضان

-

5

1

-

6

فيصل الدويسان

1

17

16

2

36

ماجد موسي

-

3

3

-

6

محمد الهدية

-

21

13

1

35

منصور الظفيري

1

-

-

-

1

عبدالله املعيوف

-

-

31

3

34

حمد الهرشاني

-

-

-

-

-

سعدون حماد

3

6

16

7

32

خلف دميثير

-

-

-

-

-

جمال العمر

2

18

8

-

28

سعد الخنفور

-

-

-

-

-

احمد القضيبي

-

-

22

4

26

سيف العازمي

-

-

-

-

-

عبدالحميد دشتي

-

6

19

1

26

االجمالي

400

755

924

209

2288

طالل الجالل
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األسئلة واألجوبة

 1887جوابا عن  2288سؤاال هي حصيلة أسئلة النواب وأجوبة الوزراء منذ افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في السادس
من أغسطس  2015وحتى افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع اليوم وقد أعدت الدستور ملفا خاصا للمقارنة بين أسئلة النواب وأجوبة الوزراء موزعة على أدوار االنعقاد.

رئيس الوزراء رد على األسئلة بنسبة  ٪ 86وعيسى الكندري األول على مستوى الوزراء النواب

 1887جوابا من الوزراء منذ بداية الفصل
وزارة المالية ردت على األسئلة النيابية بنسبة  ٪ 91تلتها األشغال والكهرباء بنسبة ٪ 90

أيمن عبد اهلل
وعبده إبراهيم:
أع � � � � � ��دت «ال � � � ��دس� � � � �ت � � � ��ور» م� �ل� �ف ��ا
إح �ص��ائ �ي��ا ل �ل �م �ق��ارن��ة ب�ي�ن أس�ئ�ل��ة
ال� � �ن � ��واب وأج � ��وب � ��ة ال � � � � ��وزراء م�ن��ذ
بداية دور االنعقاد األول للفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر وح�ت��ى
بداية دور االنعقاد الرابع انطالقا
م��ن ال ��دراس ��ة ال �ت��ي أج��رت �ه��ا ادارة
ال� �ت ��وث� �ي ��ق وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ب �ق �ط��اع
املعلومات في مجلس األمة.
وق ��د الح �ظ��ت أن ع ��دد األس�ئ�ل��ة
ال�ت��ي قدمها ال �ن��واب  2288وع��دد
أج ��وب ��ة ال� � � ��وزراء ق ��د ب �ل �غ��ت 1887
جوابا موزعة على أدوار االنعقاد
الثالثة والعطلة البرملانية.
وت��وزع��ت أج��وب��ة ال � ��وزراء على
أدوار االن�ع�ق��اد الثالثة إذ أجابوا
ف��ي دور االن�ع�ق��اد األول على 375
س� � ��ؤاال م� ��ن أص � ��ل  400ف� ��ي ح�ين
أج��اب��وا ف��ي ال��دور الثاني ع��ن 690
س ��ؤاال م��ن أص ��ل  755س� ��ؤاال أم��ا

ف� ��ي دور االن � �ع � �ق ��اد ال� �ث ��ال ��ث ف�ق��د
أج��اب��وا ع��ن  788س ��ؤاال م��ن أص��ل
 924س ��ؤاال وأج��اب��وا ف��ي العطلة
البرملانية على  34سؤاال من أصل
 209أسئلة .وجاءت وزارتا املالية
واإلس� �ك ��ان ف ��ي ص � ��دارة ال� � ��وزارات
م ��ن ح �ي��ث ع ��دد اإلج ��اب ��ة ع ��ن ع��دد
األسئلة حيث أجابت وزارة املالية
ع��ن  48س��ؤاال م��ن أص��ل  57س��ؤاال
ق��دم��ت ل�ه��ا م��ن ال �ن ��واب ف��ي أدوار
االن�ع�ق��اد ال�ث�لاث��ة بنسبة ٪ 91.5
من إجمالي عدد األسئلة وأجابت
وزارة اإلس �ك��ان ع��ن  54س��ؤاال من
أصل  59بنفس النسبة .٪ 91.5
وج� � � � � � � ��اءت وزارة األش� � � �غ � � ��ال
وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � ��اء ف � ��ي امل ��رت� �ب ��ة
ال �ث��ان �ي��ة ح �ي��ث أج� ��اب� ��ت ع� ��ن 165
سؤاال من أصل  183بنسبة 90.2٪
ف� ��ي ح�ي��ن ح� �ل ��ت وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة ف ��ي امل ��رت �ب ��ة ال �ث��ال �ث��ة
حيث أج��اب��ت ع��ن  162س��ؤاال من
أص � ��ل 181س� ��ؤاال ب�ن�س�ب��ة ٪ 89.5
وج ��اءت وزارة اإلع�ل�ام والشباب

انس الصالح

عيسى الكندري

ف��ي امل��رت�ب��ة ال��راب �ع��ة ح�ي��ث أج��اب��ت
عن  102سؤال من أصل  117سؤاال
بنسبة . ٪ 87.2
وقد وجه النواب  57سؤاال إلى
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة أج��اب��ت ع��ن 48
سؤاال بنسبة  ٪ 84.2وقد أجابت
وزارة الداخلية ع��ن 161س��ؤاال من
أص��ل  191س ��ؤاال بنسبة ٪ 84.3
وأج ��اب ��ت وزارة ال ��دف ��اع ع �ل��ى 14

س��ؤاال من أص��ل  20س��ؤاال بنسبة
 ٪ 70من إجمالي عدد األسئلة.
وأجابت وزارة التربية والتعليم
عن  232سؤاال من أصل 293سؤاال
وجهها إليها األعضــــاء بنسبـــة
 ٪ 79.2كما أجابت وزارة الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ع ��ن 82
س��ؤاال م��ن أص��ل  111بنسبة 73.9
 ٪وأج � ��اب � ��ت وزارة امل� ��واص�ل��ات

معدل ردود الوزراء على اسئلة النواب

والبلدية عن  140سؤاال من أصل
 162بنسبة  ٪ 86.4م��ن إجمالي
األسئلة.
كما أجابت وزارة الصحة على
 126س ��ؤاال م��ن أص ��ل  189س��ؤاال
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 66.7وردت وزارة
الشؤون والتنمية على  139سؤاال
م��ن أص��ل  180س��ؤاال بنسبة 77.2
 ٪وأجابت وزارة العدل واألوقاف
على  58سؤاال من أصل  81بنسبة
 ٪ 71.6وردت وزارة النفط وشؤون
األم ��ة ع �ل��ى  198س ��ؤاال م��ن أص��ل
 238بنسبة  . ٪ 83.2وأجاب سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى 13
س��ؤاال من أص��ل  15س��ؤاال وجهت
إل��ى س�م��وه بنسبة  .٪ 86.7وم��ن
خ�ل�ال م�ت��اب�ع��ة ال �ج ��دول وم�ق��ارن��ة
اجابات الوزراء النواب احتل وزير
امل��واص�ل�ات وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة عيسى
الكندري امل��رك��ز األول ف��ي االجابة
ع �ل��ى األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة بنسبة
 ٪86.4م ��ن خ �ل�ال رده ع �ل��ى 140
س� ��ؤاال م ��ن أص ��ل  162ت�ل�اه وزي ��ر

النفط وش��ؤون األم��ة علي العمير
بنسبة  ٪83.2من خ�لال رده على
 198سؤاال من أصل  238تاله وزير
ال�ع��دل واألوق ��اف يعقوب الصانع
بنسبة  ٪71.6من خ�لال رده على
 58سؤاال من أصل .81
ويذكر أنه عندما يستقيل وزير
م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� �ض ��اف األس �ئ �ل��ة
امل ��وج� �ه ��ة إل� � ��ى ال� � � � � ��وزارة ل �ل��وزي��ر
الجديد كما حدث عندما استقال
وزي � ��ر اإلس � �ك� ��ان وال �ب �ل��دي��ة س��ال��م
األذينة فقد أضيفت أسئلة وزارة
البلدية إلى الوزير الحالي عيسى
الكندري ووزير الشؤون والتعليم
والصحة وغيرهم.
وتحسب اإلجابات على حسب
الوزارات وليس الوزراء.

100
90
80

%17.5

70

60
50

40

%82.5

30

20
10

0
الصحة

الدفاع

العدل
واالوقاف

الدولة
لشؤون
مجلس
الوزراء

الشؤون
والتنمية

التربية
والتعليم

النفط
وشؤون
األمة

الخارجية

الداخلية

املواصالت
والبلدية

رئيس
الوزراء

التجارة
االعالم
والشباب والصناعة

االشغال
والكهرباء
واملاء

االسكان

املالية

%66.7

%70

%71.6

%73.9%

%77.2

%79.2

%83.2

%84.2

%84.3

86.4%

%86.7

%89.5

%90.2

%91.5

%91.5

%87.2

معدل رد الوزراء على األسئلة
اجمالي االسئلة
2288
املعدل

الجواب
1887
% 82.5

لم يتم الرد
401
% 17.5
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 1887جوابا عن  2288سؤاال هي حصيلة أسئلة النواب وأجوبة الوزراء منذ افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في السادس
من أغسطس  2015وحتى افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع اليوم وقد أعدت الدستور ملفا خاصا للمقارنة بين أسئلة النواب وأجوبة الوزراء موزعة على أدوار االنعقاد.

التشريعي الرابع عشر بنسبة ٪82.5
%8.6

%6.2

%93.8

%85.3

%91.4

معدل رد الوزراء في دور االنعقاد االول
اجمالي االسئلة
400
املعدل

%14.7

الجواب
375
% 93.8

معدل رد الوزراء في دور االنعقاد الثاني
اجمالي االسئلة
755
املعدل

لم يتم الرد
25
% 6.2

الجواب
690
% 91.4

معدل رد الوزراء في دور االنعقاد الثالث
اجمالي االسئلة
924
املعدل

لم يتم الرد
65
% 8.6

لم يتم الرد
136
% 14.7

الجواب
788
% 85.3

ردود الوزراء على اسئلة النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر
الوزارة
املالية
االسكان
االشغال والكهرباء واملاء
التجارة والصناعة
اإلعالم والشباب
رئيس الوزراء
املواصالت والبلدية
الداخلية
الخارجية
النفط وشؤون االمة
التربية والتعليم
الشؤون والتنمية
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
العدل واالوقاف
الدفاع
الصحة
االجمالي

االول

الثالث

الثاني

االجمالي

العطلة البرملانية

عدد االسئلة

االجوبة

عدد االسئلة

االجوبة

عدد االسئلة

االجوبة

عدد االسئلة

االجوبة

عدد االسئلة

األجوبة

41
14
70
15
19
6
34
20
9
28
34
35
19
18
7
31
400

39
11
67
15
19
6
32
19
8
27
33
30
17
17
7
28
375

82
13
55
69
34
7
36
91
32
60
101
47
45
24
5
54
755

80
12
51
67
34
5
34
89
29
54
92
43
33
18
5
44
690

73
30
51
88
51
2
72
67
11
129
122
64
45
35
6
78
924

67
29
46
80
49
2
72
50
11
111
105
61
31
23
2
49
788

15
2
7
9
13
20
13
5
21
36
34
2
4
2
26
209

7
2
1
2
3
6
2
5
1
5
34

211
59
183
181
117
15
162
191
57
238
293
180
111
81
20
189
2288

193
54
165
162
102
13
140
161
48
198
232
139
82
58
14
126
1887

معدل الرد
% 91.5
% 91.5
% 90.2
% 89.5
% 87.2
% 86.7
% 86.4
% 84.3
% 84.2
% 83.2
% 79.2
% 77.2
% 73.9
% 71.6
% 70
% 66.7
% 82.5
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في ظل التفاؤل والتعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة كان ينبغي استطالع آراء النواب بشأن أولوياتهم واهتماماتهم في دور االنعقاد
المقبل وهذا ما دوناه في السطور التالية:

نواب أكدوا لـ«الدستور» اهتمامهم بقضايا اإلسكان والبدون ومراقبة األسعار

البديل االستراتيجي ونقص تشريعات اإليداعات
أولويتان نيابيتان في االنعقاد الرابع
كتب خالد الشمري:
مع اقتراب بدء دور
االنعقاد العادي الرابع
للفصل التشريعي الرابع
عشر ،المقرر افتتاحه بعد
غد الثالثاء ،باتت اولويات
البرلمان الحدث االبرز في
دائرة اهتمام السلطتين
والتي ستساهم في
تدوين خط عريض يضاف
لتاريخ الدورة البرلمانية
الحالية والمكملة لخط
سيرها.
لجنة االولويات التي خرجت
من رحم مجلس األمة
الحالي ،وأدرجت ضمن
اللجان البرلمانية الدائمة
من خالل تعديل الالئحة
الداخلية للمجلس ،مع
منح رئيسها مقعدا في
مكتب المجلس ،اصبحت
احدى اللجان الرئيسية
في المجلس لما منحت
من اختصاصات متنوعة،
منها وضع خطة العمل
التشريعية لدور االنعقاد
والتي تتضمن االولويات
التشريعية كالمشاريع
واالقتراحات بقوانين
وطلبات المناقشة
لجلسات مجلس االمة
المختلفة بالتنسيق
والتشاور مع الحكومة،
وتحديد خط سيرها.

نبيل الفضل

فيصل الشايع

د .منصور الظفيري

الشايع :سنعمل
على معالجة
قضية الشهادات
الوهمية
والمضروبة

الظفيري:
الفضل :نسعى
االستجوابات
إلى مناقشة
ستجعل «االنعقاد االستجوابات في
المقبل» على
جلسات خاصة
صفيح ساخن

وحول هذه االهمية للجنة االولويات
سلطت جريدة «الدستور» الضوء على
االول��وي��ات التي يتبناها بعض ممثلي
االم ��ة ،ح�ي��ث اك��د رئ�ي��س اللجنة املالية
النائب فيصل الشايع ان لديه اولويتني
ي��ري��د االن �ت �ه��اء م�ن�ه�م��ا ب��االض��اف��ة ال��ى
ق � ��وان �ي��ن اس � �ت � �ق�ل��ال ال � �ق � �ض� ��اء وب �ع ��ض
ال �ق ��وان�ي�ن امل �ه �م��ة اال ان� ��ه س �ي��رك��ز ع�ل��ى
م��وض��وع نقص التشريعات ف��ي قضية
االيداعات وغيرها والذي ادى الى حفظ
ب�ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ،الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه متابع
لهذا امللف منذ ادوار االنعقاد السابقة،
م��ؤك��دا ان لديه وع��دا م��ن قبل الحكومة
في دور االنعقاد املقبل ستقدم القوانني
ال �ت��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى اس �ب��اب ن �ق��ص في
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال�ع�م��ل ع�ل��ى تغطية ه��ذا
ال �ن �ق��ص ح �ت��ى ال ت �ت �ك��رر ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
ق�ض�ي��ة االي ��داع ��ات م �ج��ددا وغ�ي��ره��ا من
القضايا.
واض � ��اف ال �ش��اي��ع« :وال� �ه ��م» ال�ث��ان��ي
ال��ذي اعتبره رئيسيا ال يقل اهمية عن
قضية االيداعات وهو قضية الشهادات
الوهمية «وامل �ض��روب��ة» م��ن الجامعات
غ �ي��ر امل �ع �ت �م��دة ال� �ت ��ي ي �ح �م �ل �ه��ا ب�ع��ض
أس ��ات ��ذة ال�ج��ام�ع��ة وامل �ع �ه��د التطبيقي
والتي تم مؤخرا اكتشاف ان الشهادات
ال �ت��ي ي�ح�م�ل��ون�ه��ا ف�ي�ه��ا ش�ب�ه��ة ك�ب�ي��رة،
م ��وض � �ح ��ا ان � � ��ه ي � �ج ��ب م� �ع ��ال� �ج ��ة ه ��ذه

امل �ع �ض �ل��ة وف � ��ق اس � ��س ل� �ع ��دم ت �ك��راره��ا
مستقبال وم�ت��اب�ع��ة م��ن تحصل عليها
في السابق وايقافه ومجازاته على هذا
الفعل م��ن خ�لال تشكيل لجنة يشكلها
وزي��ر التربية والتعليم ال�ع��ال��ي وال��ذي
ملسنا تبنيه هذا املوضوع وهو حريص
ع�ل��ى ع��دم ت�ك��رار م��ا ح�ص��ل ف��ي السابق
وال��ذي سيضع اسسا فنية دقيقة الخذ
اج��راءات منصفة في حق كل من يحمل
الشهادات العليا من االكاديميني.
ال � ��ى ذل � ��ك ب �ي�ن ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ن �ص��ور
الظفيري ان دور االنعقاد املقبل سيكون
دور ان �ع �ق��اد س��اخ �ن��ا ج ��دا ن �ظ��را ل�ك��ون
ه �ن��اك اك �ث ��ر م ��ن ن��ائ ��ب ي� ��ود اس �ت �خ��دام
ادوات ��ه ال��دس�ت��وري��ة ف��ي م�س��اء ل��ة بعض
ال��وزراء ،ولكن ذلك ال يمنع من الشروع
ف��ي مناقشة واق ��رار االول��وي��ات التي تم
االتفاق عليها بني الحكومة واملجلس،
مؤكدا ان��ه يولي اهمية كبيرة للقضية
االس �ك��ان �ي��ة ال �ت ��ي ق �ط��ع ف �ي �ه��ا امل�ج�ل��س
شوطا كبيرا لحلها واتت هذه الخطوات
اكلها بتوزيع العديد من القسائم على
املواطنني.
واوض��ح انه سيستمر في حمل لواء
ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد
املقبل ،زافا البشرى للمواطنني بتسهيل
ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ب �ي��ت ال �ع �م��ر وال �ع �م��ل
ع�ل��ى ح�ل�ح�ل��ة ج�م�ي��ع امل �ش��اك��ل املتعلقة

ب��اإلس �ك��ان م��ن خ�ل�ال ت�ش��ري��ع ال�ق��وان�ين
ال�ت��ي س�ت�س��اه��م ف��ي ذل��ك ب��ال�ت�ع��اون مع
باقي النواب وأعضاء الحكومة.
بدوره قال النائب نبيل الفضل :هناك
ع ��دة ق ��وان�ي�ن س �ن �ح��اول اإلس� � ��راع فيها
وأه�م�ه��ا ال�ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة ،موضحا
ان ال�ح�ك��وم��ة ال ت�ح�ت��اج ال��ى ق��وان�ين في
الرياضة إنما عليها وقف الدعم املالي
وسحب األراضي القائمة عليها األندية
وت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى سكنية ،مبينا ان��ه اذا
كان النشاط الرياضي يضر البلد فليتم
وقفه ،وعلى الحكومة فتح أبواب أندية
جديدة بعيدة عن القائمني على الحركة
الرياضية الحالية.
وأك � � � ��د ال � �ف � �ض ��ل ان � � ��ه س �ي �س �ع ��ى م��ع
مجموعة من أعضاء البرملان للموافقة
على االقتراح الذي يتبناه وهو تحويل
ج �ل �س��ات االس �ت �ج ��واب ��ات ال ��ى ج�ل�س��ات
خاصة وع��دم مناقشتها ف��ي الجلسات
امل�خ�ص�ص��ة إلق� ��رار ال �ق��وان�ي�ن ،موضحا
ان ال�ق�ص��د م��ن ذل ��ك ع ��دم ت�ض�ي�ي��ع وق��ت
املجلس ألن هذا الوقت ملك للمواطنني
وال � �ن� ��اخ � �ب�ي��ن ال � ��ذي � ��ن ي� � ��ري� � ��دون إق � � ��رار
امل��زي��د م��ن ال �ق��وان�ين وع ��دم إه� ��دار وق��ت
املجلس ملناقشة استجوابات قد تصل
مناقشتها إلى اكثر من  12ساعة ،لذلك
يجب ان ت�ك��ون مناقشة االس�ت�ج��واب��ات
وفق جلسات خاصة.

محمد طنا

عبدالله العدواني

طنا :البديل
االستراتيجي
سيكون له
صدى إيجابي على
المواطنين

العدواني :مهمتنا
تعديل القوانين
الرياضية وتطبيق
االحتراف الكلي
للرياضيين

م ��ن ج�ه�ت��ه ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
ان اول��ى اول��وي��ات��ه للمرحلة املقبلة هي
قضية غير محددي الجنسية «البدون»
وت�ج�ن�ي��س امل�س�ت�ح�ق�ين م ��ن أب �ن ��اء ه��ذه
ال �ف �ئ��ة خ �ص��وص��ا ف ��ي ظ ��ل ال ��وع ��د ال ��ذي
تلقاه م��ن قبل وزي��ر الداخلية األسبوع
املاضي في ال�ش��روع بحل ه��ذه القضية
االن� �س ��ان� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي ��ول �ي �ه ��ا اه �ت �م��ام��ا
م�ب��اش��را ،وذل��ك اض��اف��ة ال��ى ملف تقاعد
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن وال� � �ب � ��دون
ومنحهم ه��ذا االم�ت�ي��از ،م��ؤك��دا ان هذه
ال �ف �ض �ي��ة أدرج � � ��ت ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال
البرملان في دور االنعقاد السابق وكان
م��ن امل�ف�ت��رض التصويت عليها وإق��رار
تقاعد العسكريني الخليجيني والبدون
ول� �ك ��ن ل� ��م ي �س �ع �ف �ن��ا ال ��وق� ��ت وس �ت �ك��ون
م � ��درج � ��ة ف � ��ي دور االن� � �ع� � �ق � ��اد امل �ق �ب ��ل
وسنعمل على إق��راره��ا ،وك��ل م��ا يخدم
املواطن سأكون معه.
وقال طنا :سأتابع املشاريع التنموية
املقامة في منطقة الجهراء مثل مجمع
ال ��وزارات ومستشفى الجهراء ومجمع
املحاكم والواجهة البحرية التي أخذنا
وع �دًا قاطعًا فيها م��ن رئ�ي��س الحكومة
بالبدء في العمل بها وتهيئتها بشكل
الئ��ق يستفيد منه امل��واط�ن�ين ،موضحا
ان ق��ان��ون ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي سيتم
ب �ل��ورت��ه وف ��ق ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي ق��دم��ت

عليه من السلطتني ليصب في مصلحة
امل ��واط ��ن وس �ي �ك��ون ل ��ه ص ��دى اي �ج��اب��ي
يساهم في العيش الكريم ألبناء الشعب
الكويتي.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال �ع��دوان��ي إن ال�ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة ذات
أهمية كبيرة ويجب تطويرها وتطبيق
االح �ت��راف ال�ك�ل��ي ل�ل��ري��اض�ي�ين ،مطالبا
بالتركيز على التنمية البشرية ركيزتها
االس��اس �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال� ��ذي ي �ح �ت��اج ال��ى
تطوير وتالفي جميع املشاكل الدراسية
م � ��ن خ �ل ��ال ت� �ع ��دي ��ل ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وتوفير سبل الراحة للطالب من تكييف
وك �ف ��اءات تعليمية ع�ل��ى م�س�ت��وى ع��ال
جدا.
ون ��اش ��د ال� �ع ��دوان ��ي وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
ت�ف�ع�ي��ل دور ادارت � � ��ي م��راق �ب��ة األس �ع��ار
وح �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ع �ل��ى أك� �م ��ل وج��ه
للوقوف ب��وج��ه جشع التجار وم��راع��اة
امل ��واط ��ن وظ ��روف ��ه امل �ع �ي �ش �ي��ة ب�م��راق�ب��ة
األس � �ع� ��ار ،م ��ؤك ��دا ان� ��ه ل ��ن ي �ت��وان��ى ف��ي
خدمة املواطن وما يسهل عليه العيش
الكريم ،ال سيما ان بلدنا يزخر باملوارد
املالية ال�ت��ي ل��و ت��م استغاللها بالشكل
السليم فسنتالفى جميع مشاكل الوطن
واملواطن.

aldostoor

األولويات
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في ظل التفاؤل والتعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة كان ينبغي استطالع آراء النواب بشأن أولوياتهم واهتماماتهم في دور االنعقاد
المقبل وهذا ما دوناه في السطور التالية:

اللجنة توصي بالقضاء على مظاهر اإلنفاق غير المبرر في جميع الجهات الحكومية

«األولويات» تنجز تقريرها األول
بشأن برنامج عمل الحكومة
عبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل:
أحالت لجنة األولويات
تقريرها األول بشأن
متابعتها لبرنامج عمل
الحكومة خالل دور
االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي
الرابع ،الذي سبق أن أحالته
الحكومة الى المجلس
عمال بنص المادة  98من
الدستور ،وذلك بوصفها
اللجنة التي تتابع وتدرس
البرنامج.
وقد ناقشته اللجنة في
عدة اجتماعات استضافت
خاللها الجهات المعنية
وهي المجلس األعلى
للتخطيط ومؤسسة
الرعاية السكنية ووزارات
الصحة والتعليم
والمواصالت والنفط
واألشغال والشؤون
والمالية والتجارة
والصناعة واإلعالم
والعدل.
وفيما يلي أهم مالحظات
اللجنة على انجازات تلك
الوزارات والجهات التابعة
مشفوعة بالتوصيات:
قامت اللجنة بمناقشة
محتويات البرنامج واتضح
ما يلي:

أوال  -في تعزيز الوحدة الوطنية:
ال ش��ك أن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة هي
امل��رت �ك��ز األس ��اس ��ي وال �ل �ب �ن��ة األول ��ى
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �م ��اس ��ك االج� �ت �م ��اع ��ي
وهي الصخرة التي تتحطم أمامها
أط� �م ��اع امل �ع �ت��دي��ن ل� ��ذا ف� ��إن ال�ل�ج�ن��ة
تثمن اهتمام الحكومة بهذا املرتكز
وتطويرها لعدد من املشاريع التي
ت�ع�ن��ى ب�ت��رس�ي��خ ال �ح��ري��ة واالن �ت �م��اء
ال� ��وط � �ن� ��ي وغ � � � ��رس ق � �ي ��م امل ��واط � �ن ��ة
وال � �ق � �ي ��م األخ�ل��اق � �ي� ��ة ون � �ب� ��ذ ج �م �ي��ع
م �ظ��اه��ر ال �ف��رق��ة وال �ت �ن��اح��ر وال�ب�ع��د
عن املشاحنات والتكتالت الطائفية
والقبلية والفئوية.
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ت ��رى ال�ل�ج�ن��ة
أن الوحدة الوطنية ال تقتصر على
وزارة بعينها أو جهة دون أخرى بل
هي شعور شمولي ال بد أن يتسم به
ويقوم على تعزيزه جميع مكونات
امل�ج�ت�م��ع امل �ك��ون��ات ال��رس�م�ي��ة وغير
الرسمية فعلى املستوى الرسمي ال
بد أن تقوم وزارات الشباب واإلعالم
وال� �ت ��رب� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ش� ��ؤون
بدورها تجاه هذا املطلب املهم.
ثانيا  -الرعاية السكنية:
إن امل� �ت� �ت� �ب ��ع ألوض � � � ��اع ال ��رع ��اي ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ي � ��درك ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة
ل � �ح ��ل امل� �ش� �ك� �ل ��ة االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ال �ت ��ي
ج��اءت ضمن أول��وي��ات املجلس في
استطالع الرأي الذي بدأ في مستهل
ه ��ذا ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي وال �ح��ق أن
لجنة األولويات لم تتح لها الفرصة
الس �ت �ض��اف��ة امل �س��ؤول�ي�ن ب��امل��ؤس�س��ة
العامة للرعاية السكنية.
وبناء على ما سبق فإنه ال بد من
ال�ث�ن��اء على ب��رن��ام��ج عمل الحكومة
كونه جعل من هذه القضية أولوية
وه��ذا م��ؤش��ر ت�ع��اون ب�ين السلطتني
ينبغي لهما تعزيزه.
ثالثا  -التربية والتعليم:
إن التعليم هو مؤشر التقدم في
املجتمعات وم��ن هنا تثمن اللجنة
م��ا ج��اء ف��ي ب��رن��ام��ج عمل الحكومة
من نية صادقة وسعي نحو تطوير
املناهج التعليمية وم��ا تضمنه من
ان�ج��از للعديد م��ن امل ��دارس بجميع
م��راح�ل�ه��ا ب�ل�غ��ت  33م��درس��ة وط��رح

جانب من أحد اجتماعات لجنة األولويات

 81م � ��درس � ��ة ل� �ل� �ت� �ع ��اق ��د وت �ص �م �ي��م
وتطبيق نظم ومعايير لرفض املعلم
وتحسني مستوى الكويت عامليا.
أم� ��ا ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ف � ��إن ال� �ع� �ي ��ون ت �ت �ج��ه ن� �ح ��و م��دي �ن��ة
ص �ب��اح ال �س��ال��م ال �ج��ام �ع �ي��ة ل�س��رع��ة
انجازها كما تثمن اللجنة ما طرحه
امل � �س� ��ؤول� ��ون م� ��ن م� � �ح � ��اوالت ل��رف��ع
الطاقة االنتاجية في جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال � �ت ��دري ��ب وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى م�ل�اء م��ة
م�خ��رج��ات التعليم ملتطلبات سوق
ال �ع �م��ل م ��ع ال �ت��وس��ع ف ��ي اس �ت �خ��دام
االس� ��ال � �ي� ��ب ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة
واالهتمام بتكنولوجيا التعليم.
وال �ل �ج �ن��ة إذ ت �ث �م��ن ج �م �ي��ع ه��ذه
ال� �ج� �ه ��ود ف��إن �ه��ا ت �ت �م �ن��ى أن ت �ك��ون
ج�م�ي��ع م�ن��اه��ج وزارة ال�ت��رب�ي��ة وف��ق
خ��ط وب��رام��ج معتمدة وع�ل��ى أسس
مثبتة ومدعمة بالخبرات العاملية
وع �ل ��ى أرض� �ي ��ة ص �ل �ب��ة م ��ن ت�ع��ال�ي��م
دي �ن �ن��ا وم �م ��ا ج �ب��ل ع �ل �ي��ه امل�ج�ت�م��ع
الكويتي من عادات وتقاليد حميدة
وص� ��وال ال ��ى ت �ع��زي��ز روح امل��واط �ن��ة
وتقوية الوحدة الوطنية.
رابعا  -الرعاية الصحية:
ل�ق��د ب��دا واض �ح��ا م��ن اس�ت�ع��راض
ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة االه �ت �م��ام
بامللف الصحي من خالل الرغبة في
ت�ح�س�ين وت �ط��وي��ر ج ��ودة ال�خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي ��ة ورف � � ��ع ك � �ف� ��اءة ال� �ط ��واق ��م
وال � � �ك� � ��وادر وال� �س� �ع ��ي ال � �ج� ��اد ن�ح��و
ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز اقليمي
ملعالجة االمراض املزمنة.

وقد تلمست اللجنة بالفعل هذه
ال �ج��دي��ة ل ��دى امل �س��ؤول�ين ف��ي وزارة
الصحة لدى استضافتها لهم إذ قدم
ه ��ؤالء امل�س��ؤول��ون م��ا يثلج ال�ص��در
وم ��ا ي�ن�ب��ئ ع ��ن ت �ط��ور م �ل �ح��وظ في
مسيرة العمل الحكومي.
وم� ��ن خ �ل�ال اط �ل��اع ال �ل �ج �ن��ة على
ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ل� � ��وزارة ال�ص�ح��ة
اتضح ما يلي:
 ت��وس �ي��ع دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اصف ��ي ان� �ش ��اء م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ص �م��ان
الصحي.
 االس� �ت� �م ��رار ف ��ي اع � � ��ادة ت��أه�ي��لامل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
ال �ق��ائ �م��ة (م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر األح �م��د
وت� ��وس � �ع� ��ة م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال � �ع � ��دان
والفروانية والصباح).
أما املشاريع االنشائية
أ  -زي� � � � ��ادة ال � �ط� ��اق� ��ة ال� �س ��ري ��ري ��ة
م ��ن  7990ال� ��ى  11439س ��ري ��را ف��ي
م �س �ت �ش �ف �ي��ات (االم� � �ي � ��ري وال� � � ��رازي
واالم��راض السارية ومبنى االطفال
ب �م �س �ت �ش �ف��ى م� � �ب � ��ارك وم �س �ت �ش �ف��ى
الشيخ جابر ومستشفى الجهراء).
ب  -زي ��ادة ع��دد امل��راك��ز الصحية
م��ن  101ال��ى  125م��رك��زا ف��ي جميع
محافظات الكويت حيث تم تسليم
ب�ع��ض ه��ذه امل��راك��ز واف�ت�ت��اح�ه��ا وال
ي � � ��زال ال� �ب� �ع ��ض اآلخ � � ��ر ي �س �ي��ر وف ��ق
ال� �ج ��دول امل �ع��د ل��ذل��ك ح �ي��ث ي�ت��وق��ع
تسليم ما لم ينجز منها في موعد
اقصاه .2018/9/30
أما فيما يتعلق بالقوى البشرية
الفنية فقد الحظت اللجنة االهتمام
اذا تم التوسع في زيادة عدد ابتعاث

االط �ب��اء ال��دراس��ة ف��ي ال �خ��ارج حيث
بلغ العدد  128مبتعثا في عام 2014
وزي � ��ادة ع ��دد امل�ب�ت�ع�ث�ين ف��ي ال �ب��ورد
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ج�م�ي��ع ال�ت�خ�ص�ص��ات
وال ��زم ��ال ��ة ح �ي��ث ب �ل��غ  174مبتعثا
ف� ��ي  2014اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى االه� �ت� �م ��ام
باملؤتمرات وورش العمل واالهتمام
ب��ال�ق��وى االداري� ��ة وت��أه�ي��ل املوظفني
من خالل ال��دورات التدريبية عالوة
ع �ل��ى ال� �ب ��رام ��ج ال �ع�ل�اج �ي��ة االخ � ��رى
واه�م�ه��ا ب��رن��ام��ج ت��أه�ي��ل ال�ق�ل��ب في
امل �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ص � ��دري وم� �ش ��اري ��ع
ال� �خ� �ط ��ة االن � �م ��ائ � �ي� ��ة 2016/2015
 2017/2016وأهمها تطوير خدمات
ط ��ب األس� �ن ��ان وع � ��دد م ��ن امل �ش��اري��ع
االخرى املهمة.
وم��ن أه��م امل��ؤش��رات على تحسن
أداء جودة الخدمة في امللف الصحي
من واقع احصائيات الوزارة ما يلي:
 ارتفاع متوسط عمر الفرد وفقاملقاييس املعتمدة عامليا.
 انخفاض نسبة وفيات املواليدإذ ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال�ت�ط�ع�ي�م��ات ٪ 98
بينما الهدف العاملي هو .٪ 90
ومن أهم املشاريع التطويرية:
 م� � �ش � ��روع ت �ح �ق �ي��ق ال� �ب ��رن ��ام ��جال � � ��وط � � �ن � � ��ي ل � �ل ��اع � � � �ت � � ��راف ب � � �ج� � ��ودة
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ص � �ح � �ي� ��ة وج � � � ��ودة
الخدمات الصحية عن طريق برامج
التوعية واج ��راء التقييم الخارجي
لعدد من املستشفيات واتباع خطط
ت��دري�ب�ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج االع �ت��راف
بالرعاية الصحية األولية.
 مشروع ضمان سالمة املرضى. م�ش��روع تطوير خ��دم��ة الرعايةالصحية األولية.
 مشروع زيادة عدد عيادات كبارالسن.
 م �ش��روع ت�ط��وي��ر خ��دم��ات الطبالطبيعي والتأهيل الطبي لألطفال
لذوي االحتياجات الخاصة.
خامسا  -وزارة الكهرباء والماء:
وح� � � ��ول أداء وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء
وامل ��اء ات �ض��ح للجنة م��دى ال�ج�ه��ود
امل �ب��ذول��ة ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن خ�لال
عرض القائمني عليه للرؤى العامة
واأله� � � � � ��داف االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ه��ذا
ال �ق �ط��اع وم� ��ن خ�ل��ال وض� ��ع أه� ��داف
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة وس � �ي� ��اس� ��ات ع��ام��ة
وض �ع��ت ألج ��ل ت�ن�ف�ي��ذه��ا م�ج�م��وع��ة

م��ن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ص��ب ف��ي خانة
تحقيق األهداف.
وق� ��د ح � ��ددت األه � � ��داف امل��رح �ل �ي��ة
ض �م��ن ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ما
يلي:
 - 1زي � � ��ادة ال �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
ب �ن �س �ب��ة  21٪وذل � ��ك ب ��إض ��اف ��ة 930
م �ي �غ��اوات ل �ل �ق��درة ال�ح��ال�ي��ة بحلول
ع ��ام  2017-ول�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال�ه��دف
ه�ن��اك ع��دة م�ش��روع��ات منها م��ا بدأ
ال �ت �ش �غ �ي��ل ف �ع�ل�ا ف ��ي ف �ب ��راي ��ر 2015
ل �ت �ع��زي��ز م �ح �ط��ة ال � � ��زور ال �ج �ن��وب �ي��ة
للقوى الكهربائية ومشروع تعزيز
م �ح �ط��ة ال� � ��زور ال �ش �م��ال �ي��ة( .ي��ون �ي��و
.)2015
 - 2زي � � � ��ادة ال� �ط ��اق ��ة االن �ت ��اج �ي ��ة
لتحلية امل �ي��اه ب�ن�س�ب��ة  ٪ 27وذل��ك
ب � ��إض � ��اف � ��ة  130م� � �ل� � �ي � ��ون غ � ��ال � ��ون
امبراطوري للطاقة الحالية بحلول
ع� ��ام  2017ول �ت �ح �ق �ي��ق ه� ��ذا ال �ه��دف
هناك عدة مشروعات هي:
أ  -إن� �ش ��اء وح � ��دة ل�ت�ح�ل�ي��ة م�ي��اه
ال� �ب� �ح ��ر ب ��ال �ت �ن��اض ��ح ال �ع �ك �س��ي ف��ي
م� �ح� �ط ��ة ال� � � � � ��زور ال � �ج � �ن ��وب � �ي ��ة (ب� � ��دأ
التشغيل في يوليو .)2014
ب -محطة الزور الشمالية النتاج
 107م�ل�اي�ي�ن غ� ��ال� ��ون ام� �ب ��راط ��وري
يوميا (متوقع التشغيل في نوفمبر
.)2016
 3ت � �ع� ��زي� ��ز م� � �ش � ��ارك � ��ة ال� �ق� �ط ��اعال�خ��اص ف��ي مشاريع توليد الطاقة
الكهربائية وتقطير امل�ي��اه ويتمثل
ذل � � ��ك ف � ��ي م� � �ش � ��روع م� �ح� �ط ��ة ال � � ��زور
ال �ش �م��ال �ي��ة ب �ط��اق��ة  1506م �ي �غ��اوات
ح� �ي ��ث ت � ��م ت ��أس� �ي ��س ش� ��رك� ��ة ع ��ام ��ة
ب��اس��م ش��رك��ة ش �م��ال ال � ��زور ل�ل�ق��وى
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل �ي��اه وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون
.2010/39
 - 4نقل وإيصال الطاقة الكهربائية
للمناطق االسكانية الجديدة وذلك
بإنشاء  45محطة تحويل رئيسية
في عدة مناطق ومد خطوط هوائية
وكيبالت ارضية بطول  5750لربط
محطة ال�ق��وى الكهربائية بالشبكة
واملناطق االسكانية الجديدة.
ك �م ��ا اوردت ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة
لوزارة الكهرباء واملاء عدة اولويات
منها:

التتمة ص14
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ملف
األولويات
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في ظل التفاؤل والتعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة كان ينبغي استطالع آراء النواب بشأن أولوياتهم واهتماماتهم في دور االنعقاد
المقبل وهذا ما دوناه في السطور التالية:

من خالل العمل على التزام المعايير والقيم األخالقية والسلوكية واالجتماعية

الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع
الكويتي وثوابتها
تتمة المنشور ص13
أ  -إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء
وامل � � � ��اء (م �ت �ط� �ل ��ب ت� �ش ��ري �ع ��ي ل � ��دور
االنعقاد املقبل).
ب -ت��وق �ي��ع ع �ق��ود ع ��دة م�ش��اري��ع
ل��زي��ادة الطاقة الكهربائية وتقطير
املياه.
ج -ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
عامة لتنفيذ مشاريع زي��ادة الطاقة
وفقا للقانون .2015/39
د -مشاريع نقل الطاقة الكهربائية
للشبكة واملدن االسكانية الجديدة.
ه� �ـ -م �ش��اري��ع ن�ق��ل امل �ي��اه للشبكة
املائية وللمدن االسكانية الجديدة.
و  -ترشيد االستهالك (العدادات
ال � �ت� ��رك � �ي � �ب � �ي� ��ة  -ت � ��رك� � �ي � ��ب أل � � � � ��واح
ك�ه��روض��وئ�ي��ة ع�ل��ى أس �ط��ح امل�ب��ان��ي
الحكومية).

 م�ش��روع مبنى ال��رك��اب الجديدبمطار الكويت.
 -مشروع ميناء مبارك الكبير.

سادسا  -وزارة األشغال العامة:
إن ال�ل�ج�ن��ة ت�ث�ن��ي ع �ل��ى م ��ا ق��دم��ه
امل � �س� ��ؤول� ��ون م� ��ن وزارة األش � �غ� ��ال
م ��ن ع ��رض ج �ي��د ات �ض��ح م ��ن خ�لال��ه
االه � � � � � ��داف وال� � �س� � �ي � ��اس � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
واالج � � � � � ��راءات وامل � �ش� ��اري� ��ع ال�ل�ازم ��ة
لتحقيق االهداف.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق ف� ��إن اب ��رز
األه��داف االستراتيجية هي تطوير
شبكة النقل واملحافظة على البيئة
وت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات التشغيلية من
خالل انشاء املباني الحكومية.
وأم ��ا ال�س�ي��اس��ات ال�ع��ام��ة ل ��وزارة
األشغال فتلخصت فيما يلي:
 - 1تطوير شبكات النقل كما يلي:
أ  -رفع كفاءة شبكة النقل البحري
من خالل زيادة أطوال شبكة الطرق.
ب -امل �س��اه �م��ة ب �ت �ط��وي��ر ش�ب�ك��ات
النقل البري والبحري والجوي.
 - 2املحافظة على البيئة من خالل
ما يلي:
أ  -ح � �م� ��اي� ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة م � ��ن ه �ل�ال
تخفيض مستوى التلوث.
ب  -تطوير البنية التحتية.
ج  -استعمال املياه املعالجة.
د -حماية البىئة البحرية.
ولتطوير شبكة النقل وتحقيق
أه��داف�ه��ا ك��ان��ت ه�ن��اك ع��دة مشاريع
هي:
 مشاريع الطرق وشبكات صرفمياه األمطار.

سابعا -وزارة النفط:
ق� � ��دم ال� � �ح � ��اض � ��رون ع � ��ن وزارة
ال� �ن� �ف ��ط وع � ��ن م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع ��رض ��ا ي �ب�ين ملخصا
ل� � �ع � ��دد م � � ��ن م� � �ش � ��اري � ��ع م ��ؤس� �س ��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� ��درج� ��ة ف��ي
ال� �خ� �ط ��ة االن� �م ��ائ� �ي ��ة (216/2015
 )2020/-2019إذ ب �ل��غ ع ��دد ه��ذه
امل�ش��اري�ع��غ ( 45م�ش��روع��ا) موزعة
حسب السياسات املعتمدة لديهم
وهي ( 8سياسات) كالتالي:
السياسة ( :)1تنمية احتياطي
النفط الخام والغاز الطبيعي.
ال � �س � �ي� ��اس� ��ة ( :)2رف � � ��ع ال� �ط ��اق ��ة
االن �ت ��اج �ي ��ة ل �ل �ن �ف��ط ال� �خ ��ام وال� �غ ��از
الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد من
ال� �غ ��از امل �ص��اح��ب وغ �ي��ر امل �ص��اح��ب
لل��ان �ت��اج م ��ع م ��راع ��اة االش �ت��راط��ات
البيئية.
السياسة ( :)3التوسع في الطاقة
التكريرية للنفط الخام محليا.
ال �س �ي��اس��ة ( :)4ت�ب�ن��ي م�ش��اري��ع
استثمارية في الخارج.
ال �س �ي��اس��ة ( :)5ب� �ن ��اء ال� �ق ��درات
وال�خ�ب��رات ال�لازم��ة لتنفيذ برامج
البحث العلمي.
ال �س �ي��اس��ة ( :)6امل �ح��اف �ظ��ة على
حجم ون��وع�ي��ة االس �ط��ول البحري
الالزم لتلبية الغطاء االستراتيجي
طويل األمد.
ال� �س� �ي ��اس ��ة ( :)7ال � �ت ��وس ��ع ف��ي

مبنى األمانة العامة ملجلس التخطيط

ن� �ش ��اط ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات داخ ��ل
الكويت وخارجها.
ال �س �ي��اس��ة ( :)8إش � ��راك ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ف��ي أن �ش �ط��ة واع �ت �م��ادات
القطاع النفطي.
ثامنا  -وزارة المواصالت:
ف �ي �م��ا ي �خ��ص امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م��وان��ئ ف�ق��د ط�ل�ب��ت ال�ل�ج�ن��ة منهم
ت�ق��ري��را ب�خ�ص��وص م�ت��اب�ع��ة اص ��دار
ق ��ان ��ون ل ��زي ��ادة رأس امل � ��ال ال �ح��ال��ي
ل�ل�م��ؤس�س��ة ل�ك��ي ت�ت�م�ك��ن م��ن ان�ج��از
م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا ح� �ي ��ث ان رأس امل � ��ال
الحالي املعطى من هيئة االستثمار
يبلغ  200مليون دينار اما املشاريع
ف�ت�ك�ل��ف  420م �ل �ي��ون دي �ن��ار وح�ت��ى
ك �ت��اب��ة ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ل ��م ي �ص��ل ال��ى
اللجنة اي شيء حول هذا املوضوع.
كما تبني للجنة ان هناك جهودا
تبذل من املسؤولني حول املساهمة
في التنمية من خالل انجاز املشاريع
خ��اص��ة فيما يتعلق ب��امل�ط��ار إال أن
ه �ن��اك ب �ع��ض امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��أم��ل
اللجنة ان يتم التغلب عليها.
ت��اس��ع��ا  -وزارة ال���ش���ؤون
االجتماعية والعمل والجهات
التابعة لها:
ت� � �ب �ي��ن م � � ��ن خ � �ل� ��ال ال� � � �ع � � ��رض ان
رس��ال��ة وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل تتمثل ف��ي ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وت �ح �ق �ي ��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
امل � �س � �ت ��دام ��ة وال� � �ع � ��دال � ��ة وال� �ت� �ك ��اف ��ل
االج �ت �م��اع��ي ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
ودع � � ��م امل � � � ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة ل � �ل� ��وزارة

وت �ش �ج �ي��ع االن� �ش� �ط ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ن� �ه ��وض ب��ال �ح��رك��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة
للدولة.
ول� �ب� �ي ��ان اه � ��م م� �ش ��اري ��ع ال � � ��وزارة
ال � � � ��واردة ض �م��ن ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة
( )2020/2019 - -20216/2015فهي
كالتالي:
 - 1ال� � �س� � �ن � ��ة امل� � ��ال � � �ي� � ��ة االول� � � � ��ى
 2016/2015ب �ل ��غ ع � ��دد امل �ش ��اري ��ع
 24م�ش��روع��ا وي�ن�ت�ه��ي ال�ع�م��ل بهذه
امل �ش��اري��ع م��ع ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2016/2015اض ��اف ��ة ال� ��ى م �ش��روع
حماية الطفل من العنف واالستغالل
وم �ش��روع امل ��رأة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي رع��اي��ة
ابنائها دون سن املدرسة.
 - 2ال � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
 2017/2016ب�ل��غ ع��دد امل�ش��اري��ع 23
مشروعا منها  22مشروعا مستمرة
منذ السنة املالية  2016/2015كما
ي��دخ��ل م� �ش ��روع واح � ��د اي �ض��ا وه��و
مشروع تطور االداء كمشروع جديد
اعتبارا من .2016/4/1
الهيئة العامة لذوي اإلعاقة
ل��دي�ه��م ع ��دة م �ش��اري��ع ت �ه��دف ال��ى
تحقيق االه� ��داف االن�م��ائ�ي��ة للدولة
كما ترتبط مباشرة بأهداف األلفية
االنمائية اذ تعتبر مشاريع الهيئة
الحالية من ضمن حزمة مشروعات
ال�ت�ن�م�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ي��رج��ى
م � �ن � �ه� ��ا ت� �ح� �ق� �ي ��ق اف � � �ض � ��ل درج � � � ��ات
ال��رف��اه االج�ت�م��اع��ي وك��ذل��ك التنمية
املستدامة.
وق � ��د ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان امل �ي��زان �ي��ة
املعتمدة  2016/2015بلغت 155.000
دينار فقط.
وأن أه � � ��م اول � � ��وي � � ��ات م� �ش ��اري ��ع
الهيئة التي ت��م تحديدها بواسطة
جهات استشارية باملجلس االعلى
للتخطيط والتنمية هي:
 امل �ي �ك �ن��ة وخ � ��دم � ��ات ال �ح �ك��وم��ةااللكترونية.
 الدمج املجتمعي. ت � �ح � �س �ي�ن وت� � �ط � ��وي � ��ر ن � �م� ��وذجالرعاية االيوائية.
 تطبيق مفهوم التصميم العامللمباني واملرافق العامة واملجمعات
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ب � �م ��ا ي� �ت� �ن ��اس ��ب وذوي
االعاقة.

التتمة ص15

 5مشاريع تدور
في فلك الدورة المستندية
ت� � �ب �ي��ن ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ان ه � �ن� ��اك
 5م � �ش� ��اري� ��ع ت �ت �ع �ل��ق ب� � � ��وزارة
امل��واص�ل�ات م��ا زال ��ت ت ��دور في
ف �ل��ك ال� � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة اذ لم
تصل الى مرحلة التنفيذ وهي:
 م� �ش ��روع ش��رك��ة ال �ه��وات��فالثابتة واالتصاالت الدولية.
 م� � �ش � ��روع ان� � �ش � ��اء ش ��رك ��ةالبريد.

 م � �ش� ��روع ت� ��وري� ��د اج� �ه ��زةالفحص الفني.
 م �ش��روع ط�ب��اع��ة ال�خ��رائ��طواملسح الكامل للكويت.
 مشروع اآلليات الضوئيةالكبرى.

 5معوقات لمشاريع
الحكومة
الح � �ظ � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان ث �م��ة
م � � �ع� � ��وق� � ��ات ت� � �ق � ��ف ف� � � ��ي وج � ��ه
م �ش��اري��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
تتمثل فيما يلي:
 ط� ��ول ال � � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ةالالزمة الجراء املشاريع ،وعدم
ق � ��درة ب �ع��ض ال �ق �ي��ادي�ي�ن ع�ل��ى
ب��ذل ال�ج�ه��ود ال�ت��ي م��ن شأنها
التغلب على هذه املشكلة.
 ق �ل��ة االع � �ت � �م� ��ادات امل��ال �ي��ةامل�خ�ص�ص��ة ل�ب�ع��ض امل �ش��اري��ع
من وزارة املالية.
 ال��روت�ين وضعف االتصالاالداري التقليدي.
 -ع � � � ��دم ال � � � �ت� � � ��زام ال � �ج � �ه� ��ات

الرقابية الحكومية في متابعة
تنفيذ املشاريع.
 ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م � � ��ن ال � �ج � �ه� ��اتال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ون� �ت� �ي� �ج ��ة ل �ع ��دم
وجود جهة تتابع معها تنفيذ
الخطة ليس لديها ف�ك��رة عما
ه � ��و م� �ط� �ل ��وب م� �ن� �ه ��ا ،ول ��ذل ��ك
ت� �ت� �ح ��اش ��ى ب � �ع� ��ض ال� �ج� �ه ��ات
ال � �ح � �ض� ��ور إل � � ��ى اج� �ت� �م ��اع ��ات
اللجنة.

أعضاء لجنة األولويات
في الدور الثالث
ش ��ارك  5ن ��واب ف��ي عضوية
ل� �ج� �ن ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات ب � �ع� ��د ان
اص � �ب � �ح� ��ت دائ � � �م� � ��ة م� � ��ن خ �ل�ال
ت� �ع ��دي ��ل ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ملجلس االم��ة بقانون رق��م 118
ل �س �ن��ة  2014ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  12لسنة

 ،1963وال�ن��واب ه��م :د .يوسف
ال � ��زل � ��زل � ��ة رئ� �ي� �س ��ا وع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال �ت �م �ي �م��ي م � �ق � ��ررا ،وع �ض��وي��ة
ك��ل م��ن فيصل ال�ش��اي��ع وكامل
العوضي ومبارك الحريص.
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األولويات

الثالثاء  14محرم  27 . 1437أكتوبر 2015
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في ظل التفاؤل والتعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة كان ينبغي استطالع آراء النواب بشأن أولوياتهم واهتماماتهم في دور االنعقاد
المقبل وهذا ما دوناه في السطور التالية:

االهتمام بالتركيبة السكانية ووضع سياسة ثابتة للعمالة الوافدة

مراجعة المناهج وطرق التدريس
في جميع مراحل التعليم العام والجامعي
تتمة المنشور ص14
 ان� � �ش � ��اء وت � �ط� ��وي� ��ر ال � �خ ��دم ��اتالتأهيلية.
 تطوير قطاع النقل واملواصالتبما يالئم هذه الفئة.
 االس� �ت� �ف ��ادة ال �ق �ص��وى وت�م�ك�ينذوي االع ��اق ��ة م ��ن خ �ل�ال ت�ط�ب�ي�ق��ات
التكنولوجيا الحديثة.
عاشرا :وزارة المالية
ب�ين امل �س��ؤول��ون ال �ح��اض��رون عن
وزارة املالية ان اهم املشروعات التي
سيقومون بتنفيذها هي:
 م� � � �ش � � ��روع ن� � �ظ � ��م امل � �ع � �ل� ��وم� ��اتال�ج�غ��راف�ي��ة وه��و خ��اص ب��االراض��ي
امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة وي�ه��دف ال��ى الحد
م ��ن ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى ام �ل��اك ال��دول��ة
وان ه��ذا امل�ش��روع في بداياته حيث
م��ن امل�ت��وق��ع ان ت �ب��دأ ال �ع �ط��اءات في
سبتمبر او اكتوبر املقبلني ومن ثم
طرح املناقصة والبدء بالتنفيذ.
 م � �ش� ��روع ال� �ت� �ح ��ول ال � ��ى وزارةال �ك �ت��رون �ي��ة :وي �ه��دف ه ��ذا امل �ش��روع
ال ��ى س��رع��ة االن �ج��از واع �ط��اء رق��اب��ة
اضافية على سير العمل وقد اتضح

ل �ل �ج �ن��ة م ��ن ع � ��رض امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
وزارة املالية ان هناك جهودا تبذل
ول �ك ��ن ه �ن ��اك م �ع��وق��ات وت �ح��دي��ات:
منها ما هو تشريعي ومنها ما هو
اجرائي.
حادي عشر:
وزارة التجارة والصناعة
لقد كانت رؤية مسؤولي الوزارة
ال �ح��اض��ري��ن ه��ي ان ت �ك��ون ال � ��وزارة
منظمة حكومية متميزة اكثر تطورا
ب �م��ا ي �ج �ع��ل ال �ك��وي��ت م ��رك ��زا م��ال�ي��ا
وتجاريا وعامليا.
اما رسالتهم فهي كما يلي:
 تهيئة بنية االعمال التجارية. ت� �س� �ه� �ي ��ل اج � � � � � � � � ��راءات ال� �ع� �م ��لالتجاري.
 حماية املستهلك والتحقق منش � ��روط امل �ن��اف �س��ة وم �ن��ع االح �ت �ك��ار
واملغاالة في االسعار.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى م �ط��اب �ق��ة ال �س �ل��عوالخدمات للمواصفات القياسية.
 ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ض� � �م � ��ان ت ��دف ��قال � �س � �ل� ��ع وال � � �خ � � ��دم � � ��ات م � � ��ع ت ��أم�ي�ن
مخزون استراتيجي بصورة دائمة
ومستمرة.

تلك املعوقات اال ان هناك محاوالت
تبذلها لتذليلها.

جانب من احدى الجلسات

وقد الحظات اللجنة من خالل ما
ق��دم م��ن ع��رض وج ��ود ج�ه��ود تبذل
تبينت في املشروعات التي قدمتها
الوزارة منها:
 م � � � �ش� � � ��روع م � �ي � �ك � �ن� ��ة خ � ��دم � ��اتال �ش��رك��ات وال �ت��راخ �ي��ص ال�ت �ج��اري��ة
لتذليل املعوقات االدارية واالجرائية
وتطوير الخدمات العامة وخدمات
قطاع االعمال في القطاع الحكومي
وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

واتضح ان من اه��م معوقات هذا
امل � �ش� ��روع ال �ت �غ �ي �ي��ر ال � � � ��وزاري وق �ل��ة
االعتمادات املالية لعدم وج��ود بند
مالي من قبل وزارة املالية.
 ال �ت ��وس ��ع ف ��ي ان� �ش ��اء وت �ط��وي��رامل �ن��اط��ق ال� �ح ��رة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت
(م �ن �ط �ق��ة ال� �ن ��وي� �ص� �ي ��ب) وم� � ��ن اه ��م
م�ع��وق��ات��ه وج ��ود س�ي��اج ام�ن��ي ح��ول
املوقع من قبل وزارة الداخلية وعدم
وج��ود بند مالي للطرح ولكن رغم

ث���ان���ي ع���ش���ر :وزارة االع��ل�ام
والجهات التابعة لها
في الحديث عن وزارة االعالم فال
يختلف اث�ن��ان على دوره��ا الوطني
امل� �ه ��م وال� �ح� �ي ��وي ف� ��ي ت �ك ��وي ��ن رأي
ع� ��ام وط �ن��ي م�س�ت�ن�ي��ر ي �ع��زز ال� ��والء
واالن �ت �م��اء ال��وط�ن��ي وق�ي��م التسامح
ول ��ذا ف��ان ع�ل��ى ال� ��وزارة مسؤوليات
جساما ينبغي لها القيام بها وقد
تبني للجنة ان اه��م اه��داف مشاريع
هذه الوزارة ما يلي:
ترجمة الخطاب السامي لحضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ج�ع��ل ال �ك��وي��ت م��رك��زا
م��ال �ي��ا واق �ت �ص ��ادي ��ا ع��امل �ي��ا واب � ��راز
م � �ك ��ان ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت خ� ��ارج � �ي� ��ا ك �ب �ل��د
دي� �م� �ق ��راط ��ي ق ��ائ ��م ع �ل ��ى ال ��دس �ت ��ور
وي�ت�م�ت��ع ب��ال�ح��ري��ة وي ��راع ��ي ح�ق��وق
االنسان.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال �خ �ط��اباالع� �ل� ��ام� � � ��ي ال � ��رس � � �م � ��ي م � � ��ن خ �ل��ال
القطاعات االعالمية املختلفة ودعم
ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ع��ام��ة

ل� �ل ��دول ��ة وت ��وج� �ي ��ه ال� �س� �ل ��وك ال �ع ��ام
وت��رش �ي��ده م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ال��وع��ي
بالدستور والقوانني.
ثالث عشر:
وزارة الدولة لشؤون الشباب:
ات�ض��ح للجنة ان رؤيتهم ايجاد
ش � �ب� ��اب م �ت �م �س��ك وم� ��رت� ��ق ب��ال �ق �ي��م
الوطنية مبدع وشريك في التنمية
امل �س �ت��دام��ة وت �ن �ط �ل��ق ه� ��ذه ال ��رؤي ��ة
م ��ن االه �ت �م��ام ال �ش �خ �ص��ي ل�ح�ض��رة
صاحب السمو بالشباب وحرصه
على التأكيد ان ثروة البالد الحقيقة
تكمن في شبابها ومن هذا املنطلق
تعمل ال��وزارة على تنسيق وتعاون
الجهود الوطنية كلها ولذا فقد بني
ال �ح��اض��رون ان دور وزارة ال��دول��ة
لشؤون الشباب هو اع��داد البحوث
املتعلقة بالشباب واب��راز اهميتهم
م� � ��ن خ � �ل ��ال ت � �ع� ��زي� ��ز ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
واس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ال� �ع� �م ��ل ب �ه��دف
ب �ن��اء ق� ��درات ال �ش �ب��اب ون �ش��ر ثقافة
املواطنة واالرتقاء القيمي ومن اهم
مشاريعهم.

 16توصية بشأن برنامج عمل الحكومة
م� � � ��ن خ � �ل � ��ال اج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ات ل �ج �ن ��ة
األول � ��وي � ��ات م ��ع ال �ج �ه ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املختلفة وم��ن خ�ل�ال ال�ن�ق��اش��ات التي
ت �م��ت م ��ع امل �س ��ؤول�ي�ن امل �ع �ن �ي�ين ب�ه��ذه
الجهات توصي اللجنة باآلتي:
 ض� � � ��رورة ت �ق ��دي ��م ال �ح �ك ��وم ��ة ال ��ىمجلس االم��ة ت�ق��اري��ر م��ع رب��ع سنوية
ت �ف �ص��ح م �ن �ه��ا ع� �م ��ا ت� ��م ت �ن �ف �ي ��ذه م��ن
التزاماتها التي وردت في برنامج عمل
الحكومة.
 ضرورة ان يكون لكل وزارة جهازاع�ل��ام� ��ي ي� �ب ��رز م� ��ا ق ��دم �ت ��ه امل �ش ��اري ��ع
وان �ج��ازات لكي يكون امل��واط��ن واملقيم
على بصيرة من العمل.
 ض� ��رورة م�ت��اب�ع��ة االم��ان ��ة ال�ع��ام��ةل�ل�ت�خ�ط�ي��ط الداء م ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة وخ �ط ��ة
التنمية.

 ت ��رى ال�ل�ج�ن��ة ان ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذ ق��رارمجلس ال��وزراء في حق القيادات التي
ال تقوم ب��دوره��ا املناط بها في انجاز
الخطة وتنفيذ املشاريع اما باالفصاح
م��ن م��واق�ع�ه��م واح�ل��ال ال �ك �ف��اءات ب��دال
منهم او ب��ال�غ��اء مراسيمهم اذا كانت
مواقعهم القيادية تتطلب مراسيم.
 ان تقوم الحكومة بتنفيذ ما جاءف��ي ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ال�خ��اص
ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة اداء ال � �ح � �ك ��وم ��ة ل �ل �خ �ط��ة
ال �س �ن��وي��ة وخ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وم�ت��اب�ع��ة
تنفيذ التوصيات.
 ك��ان هناك اص��رار من قبل ال��وزراءب��اس �ت �م��رار م��راق �ب��ة ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
الداء م��ؤس�س��ات�ه��م م��ع ك�ت��اب��ة ت�ق��اري��ر
بشأن ذلك االداء ذلك يؤدي الى مساءلة
ال� � � � ��وزراء مل �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص��ري��ن ل��ذل��ك
ت��وص��ي ال�ل�ج�ن��ة ان ي�س�ت�م��ر تكليفها

ب�م�ت��اب�ع��ة اداء امل��ؤس �س��ات الحكومية
في كل دور انعقاد كما توصي اللجنة
ب��ال��زام ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ح�ض��ور
الى لجان املجلس متى ما طلب منها
ذلك.
 اع� �ط ��اء امل ��زي ��د م ��ن ال �صل��اح �ي��اتلجهاز متابعة االداء الحكومي والزامه
بحضور اجتماعات لجنة األول��وي��ات
املختصة بمتابعة تنفيذ اداء الخطة
السنوية وخطة التنمية.
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى االه �ت �م��ام ب�م��وض��وعال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ووض ��ع سياسة
ث ��اب �ت ��ة ل �ل �ع �م��ال��ة ال � ��واف � ��دة ت ��أخ ��ذ ف��ي
اع � �ت � �ب ��اره ��ا ال � �ن� ��واح� ��ي االج �ت �م��اع �ي��ة
واالقتصادية واالمنية.
 االهتمام بالتعليم العالي من حيثم�لاح �ظ��ة ازدي� � ��اد م �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ث��ان��وي ووض��ع ال�ق��درة االستيعابية

ملؤسسات التعليم العالي.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى م ��راج � �ع ��ة م �ن��اه��جال��دراس��ة وط ��رق ال�ت��دري��س وال��وس��ائ��ل
التعليمية ف��ي جميع م��راح��ل التعليم
ال� �ع ��ام وال �ج��ام �ع��ي ب �م��ا ي �ك �ف��ل اع� ��داد
امل ��واط ��ن ال�ك��وي �ت��ي مل��واج �ه��ة ت�ح��دي��ات
املستقبل ف��ي ظ��ل ث��ورة التكنولوجيا
وثورة املعلومات مع االخذ في االعتبار
عوامل تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز
قيم املواطنة والتربية الوطنية والبعد
عن الغلو والتطرف.
 ال� �ع� �ن ��اي ��ة ب� � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��اتالخاصة.
 ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ك��ل م�ظ��اه��ر االن�ف��اقغ � �ي� ��ر امل � � �ب� � ��رر ف� � ��ي ج � �م � �ي ��ع ال � �ج � �ه ��ات
الحكومية وحماية امل��ال ال�ع��ام م��ن اي
تعد قد يقع عليه ومالحظة املتطاولني
ع �ل �ي��ه ف ��ي ال ��داخ ��ل وال � �خ� ��ارج ج��زائ �ي��ا

وم��دن�ي��ا م��ع االخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار النأي
باستثماراتنا الخارجية عن اي ادوات
استثمارية محفوفة باملخاطر.
 ال �ت �خ �ط �ي ��ط ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل س � ��واءبالنسبة للنمو السكاني او ال��زراع��ي
او ال �ص �ن ��اع ��ي الس �ي �م ��ا ع �ن ��د ت�ن�ف�ي��ذ
قوانني الرعاية السكنية والعمل على
تزويد املناطق التي تستحدث للرعاية
السكنية بكافة الخدمات.
 ض � ��رورة ان ي �ك��ون ال �ح �ف��اظ علىال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة للمجتمع الكويتي
وث��واب �ت �ه��ا وق�ي�م�ه��ا االي �ج��اب �ي��ة ه��دف��ا
استراتيجيا تتكاتف من اجل تحقيقه
كل الجهود سواء الحكومية او االهلية
وي ��أت ��ي ذل � ��ك ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال� �ت ��زام
املعايير والقيم االخالقية والسلوكية
واالج�ت�م��اع�ي��ة الفضيلة ال�ت��ي يتمسك
ب �ه��ا ش �ع �ب �ن��ا ح �م��اي��ة مل �ج �ت �م �ع �ن��ا م��ن

السلوكيات الدخيلة.
 ال� �ت ��دق� �ي ��ق ف � ��ي ج �م �ي ��ع ال� �ب ��رام ��جال�ح��واري��ة االذاع�ي��ة والتلفزيونية بما
ي��رق��ى ب �م �س �ت��وى ه� ��ذه ال �ب��رام��ج فنيا
واعالميا.
 ي� �ج ��ب اب� � � � ��راز ال � �ج� ��ان� ��ب امل� �ش ��رقوالنظام الديمقراطي ال��ذي تتمتع به
دول ��ة ال �ك��وي��ت ح�ي��ث ت�ت�م�ت��ع بمجلس
نيابي يقوم على انتخاب عام حر وان
حقوق االنسان في الكويت مكفولة لكل
مواطن ومقيم وان هناك لجنة برملانية
دائ�م��ة مختصة بحقوق االن �س��ان كما
يجب اب��راز دول��ة الكويت تجاه تمكني
املرأة وانها اصبحت تتمتع بحقوقها
السياسية كاملة كما الرجل.
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ديوان المحاسبة يستضيف
الملتقى العلمي للمنظمات
الرقابية اليوم
ف ��ي ب � ��ادرة م ��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ت� � �ب � ��دأ ال � � �ي� � ��وم (ال � � �ث �ل ��اث � � ��اء) أع � �م� ��ال
امل �ل �ت �ق��ى ال �ع �ل �م��ي ح� ��ول (ال�ت�خ�ط�ي��ط
االس�ت��رات�ي�ج��ي للمنظمات الرقابية
– تجربة املنظمة العربية لألجهزة
ال �ع �ل �ي��ا ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب��ة
(األراب � � ��وس � � ��اي) وال � �ن � ��دوة ال�ع�ل�م�ي��ة
امل �ش �ت��رك��ة ح ��ول م��وض��وع (ال �ت �ح��ول
م � ��ن األس � � � ��اس ال � �ن � �ق ��دي إل� � ��ى ن �ظ��ام
االستحقاق).
ويهدف امللتقى إلى التعرف على
ت �ج��رب��ة امل�ن�ظ�م��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�لأج�ه��زة
ال �ع �ل �ي��ا ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب��ة
(األراب� � ��وس� � ��اي) ف ��ي إع� � ��داد وت�ن�ف�ي��ذ
خ �ط �ت �ه��ا االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة وت � �ب ��ادل
ال� �خ� �ب ��رات م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ال��رق��اب �ي��ة
األخ� � � ��رى وال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ع�ل�اق ��ة،
ويشتمل امللتقى على ع��دة جلسات
يتم خاللها طرح بعض املوضوعات
والتعقيب عليها.
وس � �ت � �ت� ��م خ � �ل ��ال امل� �ل� �ت� �ق ��ى ب �ح��ث
وم �ن��اق �ش��ة ع� ��دة م��وض��وع��ات مهمة

منها أه�م�ي��ة التخطيط للمنظمات
الدولية الرقابية ودوره في معالجة
ال�ق�ض��اي��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ومنهجية
املنظمات الدولية في تحديد أهدافها
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��ن واق� ��ع رس��ال�ت�ه��ا
ورؤيتها وقيمها الجوهرية ،والطرق
واألس��ال �ي��ب امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ق�ي��اس
ن�ت��ائ��ج ت�ح�ق�ي��ق امل�ن�ظ�م��ات ال��رق��اب�ي��ة
أله��داف �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،وت�ج��رب��ة
م �ب��ادرة تنمية اإلن �ت��وس��اي  IDIفي
إع � � ��داد وص� �ي ��ان ��ة دل� �ي ��ل ال�ت�خ�ط�ي��ط
االستراتيجي.
كما سيتم عرض ومناقشة أوراق
عمل عن تجارب منظمات اإلنتوساي
واألراب � � � ��وس � � � ��اي واآلس � � ��وس � � ��اي ف��ي
التخطيط االس�ت��رات�ي�ج��ي ،وت�ج��رب��ة
م �ب��ادرة تنمية اإلن �ت��وس��اي  IDIفي
إع� � � ��داد وت� �ط ��وي ��ر دل� �ي ��ل ال �ت �خ �ط �ي��ط
االستراتيجي ،واستراتيجية البنك
ال ��دول ��ي ف ��ي ت �ط��وي��ر أداء األج �ه ��زة،
واالتحاد الدولي للمحاسبني .IFAC

الكندري يستقبل الوفود
المشاركة في افتتاح دور االنعقاد
اس �ت �ق �ب ��ل أم� �ي��ن ع � ��ام م �ج �ل��س
األم � � � � ��ة ع � �ل� ��ام ال � � �ك � � �ن� � ��دري أم� ��س
الوفود املشاركة في حفل افتتاح
دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال ��راب ��ع
وه� ��م :رئ �ي��س ج��ام �ع��ة االزه� ��ر د.
ع �ب��دال �ح��ي ع ��زب واالم �ي��ن ال �ع��ام
ملجلس الشورى القطري فهد بن
م�ب��ارك ال�خ�ي��اري��ن واالم�ي�ن العام
ل �ل �م �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي االت � �ح� ��ادي
ب��دول��ة االم ��ارات د .محمد سالم
امل � ��زروع � ��ي وام �ي ��ن ع � ��ام م�ج�ل��س
ال �ن��واب ال�ب�ح��ري�ن��ي ع�ب��دال�ل��ه بن
خلف الدوسري.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق وع� �ق ��ب
وص ��ول ��ه م� �ط ��ار ال� �ك ��وي ��ت أع ��رب
ع � �ب� ��دال � �ح� ��ي ع � � � ��زب ع � � ��ن ش� �ك ��ره
وام� � �ت� � �ن � ��ان � ��ه إل � � � ��ى س � �م � ��و ام� �ي ��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ول��ي
ع �ه��ده األم�ي�ن ع�ل��ى ه ��ذه ال��دع��وة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ح �ف��ل االف �ت �ت��اح

الكندري مستقبال فهد بن مبارك الخيارين

م �ت �م �ن �ي��ا أن ي� �ك ��ون ه� ��ذا ال �ح �ف��ل
فاتحة خير واس�ت�ق��رار سياسي
ف � � ��ي ظ � � ��ل ال � � �ق � � �ي� � ��ادة ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة
لصاحب السمو االمير.
وه � �ن ��أ ع � ��زب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م بمناسبة

اف� �ت� �ت ��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع
آم�ل�ا أن ي �ك��ون ب� ��ادرة خ�ي��ر على
البالد وشعب الكويت وأن ينعم
ه� � ��ذا ال� �ش� �ع ��ب ال �ع �ظ �ي ��م ب ��األم ��ن
واالستقرار.

السبتي :برامج جديدة لقناة «المجلس»
مع بداية دور االنعقاد الجديد لمجلس األمة
ك��ون��ا :أك ��د األم �ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل �ق �ط ��اع اإلع� �ل� ��ام ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
ع �ب��دال �ح �ك �ي��م ال �س �ب �ت ��ي أن ال � � ��دورة
ال�ب��رام�ج�ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ق�ن��اة املجلس
ال�ت��ي ستنطلق غ��دا م��ع اف�ت�ت��اح دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ج� ��دي� ��د مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ستشهد برامج جديدة.
وق � � ��ال ال �س �ب �ت��ي ل �ك ��ون ��ا أم � ��س إن
ال� � ��دورة ال �ج��دي��دة ل�ل�ق�ن��اة ستستمر
ف� ��ي ع� � ��رض ب� �ع ��ض ب � ��رام� ��ج ال � � ��دورة
ال �س��اب �ق��ة م ��ع ت �ط��وي��ره��ا م �ب �ي �ن��ا أن
البرامج الجديدة املقررة لهذه الدورة
سيقدمها إعالميون مخضرمون.
وأض� � ��اف أن ه �ن ��اك ب��رن��ام��ج (م��ع
ال �س �ن �ع��وس��ي) ي �ق��دم��ه وزي� ��ر اإلع�ل�ام
األسبق محمد السنعوسي وبرنامج
(م� ��ذك� ��رة) ي �ق��دم��ه اإلع�ل�ام ��ي ي��وس��ف
الجاسم إضافة إلى برامج اخرى مثل
(منصة الجماهير) تقدمه املحامية
أب � ��رار ال �ص��ال��ح وب��رن��ام��ج (م��ورن �ن��غ

شو) وهو برنامج خدماتي يتابع كل
تفاصيل دولة الكويت صباحا.
وت��وق��ع أن ت�س��اه��م ب��رام��ج ال ��دورة
ال� � �ج � ��دي � ��دة ف� � ��ي دع� � � ��م أداء ال� �ق� �ن ��اة
ن �ح��و م ��رات ��ب م �ت �ق��دم��ة ف ��ي ال �س��اح��ة
اإلعالمية الفتا إل��ى أنها استحدثت
برنامجا شبابيا يتعلق باملشاريع
الصغيرة لدعم الشباب ومشاريعهم
االقتصادية ويحمل اسم (ت��م) وذلك
ان �س �ج��ام��ا م ��ع خ �ط��ط م �ج �ل��س األم ��ة
والدولة في دعم الشباب وتمكينهم.
وذك� � ��ر أن ال� �ق� �ن ��اة س �ت �ق��دم أي �ض��ا
ب��رن��ام��ج «م ��ن ال��دس �ت��ور» للمحامي
محمد عقلة يتحدث فيه عن الدستور
ال �ك��وي �ت��ي إض��اف��ة ال ��ى ب��رن��ام��ج آخ��ر
بعنوان «بال حصانة» يقدمه مبارك
ال � ��وص� � �ي � ��ص وي� �س� �ت� �ض� �ي ��ف خ�ل�ال ��ه
ن��واب��ا ووزراء وب�ع��ض الشخصيات
ليتحدثوا فيه عن الجانب اآلخر من
حياتهم إضافة إلى برنامج بعنوان

عبدالحكيم السبتي

«باب النقاش».
وبني السبتي أن أغلب مواد القناة
اإلع�لام �ي��ة س�ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ج�ل��س األم��ة
س� � ��واء ف ��ي ن� �ش ��رات األخ � �ب� ��ار أو ف��ي
م�ت��اب�ع��ة أع �م��ال ون �ش��اط��ات املجلس
إضافة إل��ى ع��رض الجلسات سريعا
ح �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى ل �ل �ج �م �ه��ور م �ت��اب �ع��ة
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ج �ل �س��ات امل �ج �ل��س وم� ��ا ي �ت��م ن�ق��اش��ه
وإقراره داخل قاعة عبدالله السالم.
وأكد حرصه على عرض إنجازات
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وم� � � ��ا ي� �ح� �ق� �ق ��ه ل �ك��ل
املواطنني موضحا أن قطاع اإلع�لام
ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س ي �ع �م��ل ع� �ل ��ى م �ت��اب �ع��ة
ت� �ف ��اص� �ي ��ل أع� � �م � ��ال امل � �ج � �ل ��س ون �ق ��ل
ال�ج�ل�س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ك��ون
م � �ت ��اح ��ة ل �ل �ج �م �ي��ع ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
تلفزيون دولة الكويت.
وبني أن وسائل اإلعالم األخرى لن
ت�ك��ون خ ��ارج ن�ط��اق التغطية م��ؤك��دا
أن ال�ع�م��ل ج ��ار ع�ل��ى أت ��م االس �ت �ع��داد
ل �ت��رت �ي��ب م� ��ا ي �ح �ت��اج��ون��ه م� ��ن أج ��ل
تغطية افتتاح دور االنعقاد الجديد
للمجلس في  27أكتوبر الجاري.
وح ��ول ج��ري��دة ال��دس�ت��ور التابعة
مل �ج �ل��س االم � � ��ة ق� � ��ال ال �س �ب �ت ��ي إن �ه��ا
ت�ع��اود ال�ص��دور بطابع ج��دي��د حيث
ستتوسع إلى متابعة الشأن املحلي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

إل ��ى ج��ان��ب ال �ب��رمل��ان ال � ��ذي س�ي�ك��ون
املادة األساسية فيها كما ستنقل كل
م��ا ي�لام��س اح�ت�ي��اج��ات واه�ت�م��ام��ات
املواطنني.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م إص � � ��دار
ال �ج��ري��دة إل�ك�ت��رون�ي��ا غ ��دا وستطلق
ح �س��اب��ات خ��اص��ة ب �ه��ا ع �ل��ى م��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ك ��اش �ف ��ا أن
ق �ن��اة «امل �ج �ل��س» س�ي�ك��ون ل�ه��ا موقع
إل�ك�ت��رون��ي وأن م��وق��ع م�ج�ل��س األم��ة
االلكتروني سيتغير في اليوم نفسه.
وب �ي��ن أن ذل � ��ك س �ي �ت��م ب��ال �ت �ع��اون
م� ��ع األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
امل�ع�ل��وم��ات باملجلس خ��ال��د املطيري
وب� �م ��ا ي �ل �ي��ق ب �م �ج �ل��س االم � � ��ة ح�ي��ث
سيتمكن زوار املوقع من البحث عما
ي��ري��دون��ه ح ��ول م�ج�ل��س االم ��ة س��واء
تاريخيا أو بشأن الوثائق أو الصور
بطريقة ميسرة.
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