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األمير يهنئ
علي ثنيان الغانم
بمناسبة حصوله على
جائزة النبتة الذهبية

الميزانيات :إحالة
 5مخالفات على
المحاكمات
التأديبية

وزير الداخلية إلى
أبوظبي للمشاركة
في قمة حماية
األطفال

العبداهلل :مجلس الوزراء سيدرس مادة االستجواب ويتخذ قرارا بشأنه

حماد يستجوب وزير األشغال:
إما االستقالة أو المنصة
أك ��د ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد أن
استجوابه لوزير األشغال العامة
ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء م .أح �م��د
ال � �ج � �س� ��ار ي � �ه� ��دف إل � � ��ى م �ك��اف �ح��ة
الفساد والحفاظ على املال العام.
وق � � � � � � ��ال ح� � � �م � � ��اد ف � � � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ر
ص � �ح� ��اف� ��ي أم� ��س ع � �ق� ��ب ت �ق��دي �م ��ه
صحيفة االستجواب إن الوزير بني
خيارين إما املنصة وإما االستقالة
م�ش�ي��را إل��ى أن االس �ت �ج��واب م��ن 3
محاور تتعلق بالتجاوزات املالية
ال�ت��ي ش��اب��ت م �ش��روع مبنى رك��اب
املطار والتجاوزات املالية لصيانة
م �ط��ار ال �ك��وي��ت وال � �ت � �ج ��اوزات في
ت��رس �ي��ة م �م��ارس��ة م� �ش ��روع مبنى
امل �ط��ار وأض� ��اف ح �م��اد أن السعر
الحقيقي ملناقصة املطار اليتجاوز

الخالد :استاد جابر يتمتع
بمواصفات عالمية

 300مليون ف �ك �ي��ف وص� � ��ل ال ��ى
املليار و 316مليون دينار مشيرا
إل��ى أن هناك تالعبا كبيرا ت��م في
ه ��ذه امل�ن��اق�ص��ة وزاد ح �م��اد ق��ائ�لا
ح�ت��ى ل��و اس�ت�ق��ال ال��وزي��ر الجسار
قبل صعوده املنصة فسأستجوب
الوزير الجديد إذا لم يلغ مناقصة
املطار ويقصي الشركة التركية.

أش � � ��اد ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
الخالد الصباح بجهوزية استاد
جابر ال��دول��ي ،معبرا خ�لال جولة
ميدانية قام بها امس عن سعادته
ب �م ��ا رآه م� ��ن م ��واص� �ف ��ات ع��امل �ي��ة
وتقنيات عالية املستوى.
وبني الخالد خالل الجولة التي
ق��ام��ت ب�ه��ا اللجنة ال��وزاري��ة التي
ي �ت��راس �ه��ا ل�ل�اط �ل�اع ع �ل��ى اع �م��ال

م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال � ��وزراء الشيخ
م �ح �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� � �ب � ��ارك ان
ال�ح�ك��وم��ة س �ت��درس االس�ت�ج��واب
املقدم من النائب سعدون حماد
ومحاكاة مواد الالئحة الداخلية
ليتخذ االمر بشأنه.
تفاصيل (ص  09-05و )14

سعدون حماد عقب تقديمه صحيفة استجواب وزير األشغال

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم

الحمود :من أوقفوا النشاط الرياضي
وحدهم القادرون على رفعه
كشف وزير اإلعالم وزير الشباب
والرياضة الشيخ سلمان الحمود
أن من سعى إليقاف الرياضة هو
ال��ذي بإمكانه إع��ادت�ه��ا م��ن جديد
للمشاركة مشيرا إل��ى أن الكويت
دولة ذات سيادة ونرفض املشاركة
بالعلم األوليمبي تحت أي ظرف.
وق� ��ال ال �ح �م��ود ع �ق��ب اج�ت�م��اع��ه
م��ع أع�ض��اء اللجنة التعليمية :لن

نشارك إال والعلم الكويتي خفاقا
ونحن نعد العدة إلصالح الوضع
ال��ري��اض��ي وإع� ��ادة م�ك��ان��ة الكويت
امل��رم��وق��ة ري��اض�ي��ا مضيفا أن من
سعى إلى وقف النشاط الرياضي
عليه أن يتحمل املسؤولية كاملة
في إعادة النشاط الرياضي مؤكدا
أن �ن ��ا س �ن �ت �خ��ذ ج �م �ي��ع اإلج � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ح��ق ك ��ل م ��ن ت�س�ب��ب

وسعى إلى وقف النشاط.
وقال الحمود إن هيئة الرياضة
رف �ع��ت ك�ت��اب��ا م �ج��ددا إل ��ى اللجنة
األوليمبية الدولية تؤكد فيه التزام
ال �ك��وي��ت ب��ال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة وأم��ا
ال�ص��وت ال��واح��د ال��ذي أق��رت��ه لجنة
الشباب والرياضة فهو اجتهادات
نيابية وهدفنا أكبر من ذلك.

أمر قبض دولي ضد الرجعان
وحبسه غيابيا
أص � ��درت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أم��ر
ق �ب��ض دول� �ي ��ا ض ��د امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ال � �س � ��اب � ��ق ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج� �ت �م ��اع �ي ��ة ف�ه��د
ال� ��رج � �ع� ��ان ك� �م ��ا أم � � ��رت ب�ح�ب�س��ه

غيابيا على ذمة القضية املحررة
عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم
بأموال املؤسسة.
وق� ��ال� ��ت ال� �ن� �ي ��اب ��ة العامة إن
ال�ق�ض�ي��ة أح�ي�ل��ت ع�ل��ى املستشار

رئ�ي��س امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة لتحديد
ج �ل �س��ة ل �ن �ظ��ره��ا أم � � ��ام م�ح�ك�م��ة
الجنايات.

قناة المجلس
 النصف :تدخل نيابيإذا قصرت الحكومة
في خطة الـ 12ألف
وحدة سنويا
 السكن العموديقد يكون أحد
خيارات المواطن
 آبل :فزعة السلطتينللقضية اإلسكانية
أوقفت تنامي
أزمتها
 التوزيعات السكنيةوفق المخطط
ومازلنا فوق المائة
ألف طلب حتى اآلن
تفاصيل (ص)13-12

الصيانه والتحسينات التي جرت
م��ؤخ �رًا ان امل��واص �ف��ات ع��ال�ي��ة من
جميع النواحي.
وتمنى الخالد ان تشهد الكويت
امل��زي��د م��ن امل�ش��اري��ع ال�ح�ي��وي��ة في
املستقبل القريب.

تفاصيل (ص)14

التشريعية:رفض تحصيل % 5
من التحويالت المالية للوافدين
رف � �ض ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادة
جديدة برقم  71مكررا أ إلى القانون
رقم  32لسنة  1968في شأن النقد
وب �ن ��ك ال �ك��وي��ت امل� ��رك� ��زي وامل �ه �ن��ة
امل �ص��رف �ي��ة امل �ت �ع �ل��ق ب�ت�ح�ص�ي��ل 5
ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ال �ت �ح��وي�ل�ات امل��ال�ي��ة
ل�ل��واف��دي��ن ك�م��ا أح��ال��ت م�ق�ت��رح��ات
ت �ت �ع �ل��ق ب� �ت� �ع ��دي ��ل ق � ��ان � ��ون ه �ي �ئ��ة
ال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى اللجنة املختصة.

وأك ��د م�ق��رر اللجنة ال�ن��ائ��ب أحمد
القضيبي أن اللجنة أرجأت البت
ف��ي طلب رف��ع الحصانة النيابية
ع��ن ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ف��ي ما
ق ��ررت رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب
نبيل الفضل ورف�ض��ت رفعها عن
النائب عبدالله املعيوف.
تفاصيل (ص)04

المالية :خالف نيابي حكومي
حول زيادة الرسوم والتكاليف
أعلن رئيس اللجنة املالية النائب
فيصل الشايع عن خالف دستوري
نشأ بني أعضاء اللجنة والحكومة
ح ��ول م��ا إذا ك��ان��ت زي� ��ادة ال��رس��وم
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ت �ح �ت��اج إل��ى
ق��ان��ون أم ال إذ أن ال �ح �ك��وم��ة ت��رى
بأنه ال يحتاج إل��ى تشريع ويحق
لها إص ��داره عبر ق ��رارات .وأض��اف
الشايع أن هناك رأي��ا نيابيا يؤكد
ب��أن��ه ال يمكن رف��ع تلك ال��رس��وم إال

من خالل تشريع مبينا أنه تم طلب
ال��رأي ال��دس�ت��وري لالستئناس به.
وح��ددت اللجنة املالية  4أولويات
ف� ��ي ال� � � ��دور ال � ��راب � ��ع وه � ��ي ق ��وان�ي�ن
ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة وامل�ن��اق�ص��ات
العامة وتعديل قانوني التخطيط
االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وزي ��ادة
ال��رس��وم والتكاليف امل��ال�ي��ة مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات.
تفاصيل (ص)04
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بعث برقية تعزية إلى ملك البحرين

أمير البالد استقبل ولي العهد والغانم والمبارك

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح بقصر بيان صباح
امس سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد الجابر الصباح
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� � �م � ��وه رئ� �ي ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه س �م��و ال�ش�ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ال� �ن ��ائ ��ب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ب� �ع ��ث ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى أخ �ي��ه ص��اح��ب
ال � �ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ح� �م ��د ب � ��ن ع �ي �س��ى
ب��ن س �ل �م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك مملكة
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ع � �ب� ��ر ف �ي �ه��ا
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق
مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله
ت�ع��ال��ى ال�ش�ي��خ ع�ي�س��ى ب��ن ع�ل��ي بن
حمد آل خليفة سائال املولى تعالى
أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه
وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وأن يلهم
األسرة املالكة الكريمة وذوي الفقيد
جميل الصبر وحسن العزاء.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى أخ �ي��ه ص��اح��ب

ال � �ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ح� �م ��د ب � ��ن ع �ي �س��ى
ب��ن س �ل �م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك مملكة
ال�ب�ح��ري��ن الشقيقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى
ال �ش �ي��خ ع �ي �س��ى ب ��ن ع �ل��ي ب ��ن ح�م��د
آل خليفة س��ائ�لا امل��ول��ى ت�ع��ال��ى أن
يتغمده ب��واس��ع رحمته ورض��وان��ه
ويسكنه فسيح جناته.
ك �م ��ا ب �ع ��ث س �م ��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
م� � �ب � ��ارك ال� �ح� �م ��د ال � �ص � �ب� ��اح رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة
مماثلة.

 ..ويهنئ علي ثنيان الغانم بحصوله
على جائزة النبتة الذهبية
بعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح ببرقية تهنئة ال��ى رئيس
غ ��رف ��ة ت � �ج� ��ارة وص� �ن ��اع ��ة ال �ك��وي��ت
ع �ل��ي م �ح �م��د ث �ن �ي��ان ال �غ��ان��م وع�ب��ر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص التهنئة
ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة
االمل��ان �ي��ة (ال�ن�ب�ت��ة ال��ذه�ب�ي��ة) وال�ت��ي
منحت ل��ه خ�لال فعاليات الجائزة

امل � �ق ��ام ��ة ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة االمل ��ان� �ي ��ة
ب��رل�ين وامل�خ�ص�ص��ة الل �ق��اء ال�ض��وء
على مختلف ثقافات العالم وذل��ك
تقديرا لجهوده في ابراز املوروثات
الثقافية العربية االصيلة.
م�ش�ي��دا س�م��وه ب�ج�ه��وده الطيبة
ف� � ��ي رف� � � ��ع راي� � � � ��ة ال� � ��وط� � ��ن ال� �ع ��زي ��ز
ف� � ��ي م� �خ� �ت� �ل ��ف امل� � �ح � ��اف � ��ل الس �ي �م ��ا
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة وال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة ع �ل��ى

الصعيدين االقليمي والدولي.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى ع �ل��ي ال �غ��ان��م
ض�م�ن�ه��ا س �م��وه ت�ه��ان�ي��ه بمناسبة
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ال �ج��ائ��زة ك�م��ا بعث
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
مماثلة.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلس األمة والوزراء
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح بقصر
ب �ي��ان ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س مجلس
األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س �م ��وه س �م��و ال�ش�ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر
ب�ي��ان ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد .
واستقبل سمو ولي العهد نائب

 ..ويرعى احتفالية ذكرى
تأسيس كلية الهندسة

رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح الصباح.
واس �ت �ق �ب ��ل وزي � ��ر االع �ل ��ام وزي ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ص � �ب� ��اح ال � �س ��ال ��م و وزي � ��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء وزير
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبد الله.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر
بيان ظهر امس وزير التربية وزير
التعليم ال�ع��ال��ي ال��دك�ت��ور ب��در حمد
العيسى.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

ي�ش�م��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن� � � ��واف األح � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح
ب��رع��اي�ت��ه اح�ت�ف��ال�ي��ة ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة
وال � � �ب � � �ت� � ��رول ب � ��ال � ��ذك � ��رى األرب� � �ع �ي��ن
لتأسيسها وختام فعاليات مؤتمر
ال�ت�ح��دي ال�ع��امل��ي ل�ل��ري��ادة والتقنية
ف��ي ال�ك��وي��ت ال�ل��ذي��ن تنظمهما كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت.

وق � ��د أن� � ��اب س� �م ��وه وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم��ة
الدكتور علي صالح العمير لحضور
الحفل الساعة التاسعة صباح اليوم
االثنني على مسرح املغفور له الشيخ
ص� �ب ��اح ال �س ��ال ��م ال �ص �ب ��اح ب�م�ن�ط�ق��ة
الخالدية.

aldostoor

االثنين  04صفر  16 . 1437نوفمبر 2015

برلمان
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بالتنسيق مع األمين العام للمجلس

الخرافي :هيئة للخبراء والمستشارين الدستوريين

أكد أمني سر مجلس األمة النائب
عادل الخرافي حرص مجلس األمة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام ال�ع�م��ل واألداء
في األمانة العامة للمجلس مشيرا
إلى االستعانة بخبراء دستوريني
جدد.
وق� ��ال ال �خ��راف��ي ف��ي ك�ل�م��ة خ�لال
ت��رح�ي�ب��ه ب��ال �خ �ب��راء وامل�س�ت�ش��اري��ن
ال��دس �ت��وري�ي�ن ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ب� �ح� �ض ��ور األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
األم� � ��ة ع �ل��ام ال� �ك� �ن ��دري إن األم ��ان ��ة
اس �ت �ع��ان��ت خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل ��اض� �ي ��ة ب �م �س �ت �ش��اري��ن وخ� �ب ��راء
دس �ت��وري�ين ج ��دد ن�ت��وق��ع م�ن�ه��م أن
ي�ح��دث��وا نقلة نوعية ف��ي القوانني
التي سيصدرها املجلس خالل دور
انعقاده الحالي ولسنوات عديدة
مقبلة.
وع �ب��ر ع��ن ت�ط�ل�ع��ات امل�ج�ل��س إل��ى
تشكيل هيئة للخبراء واملستشارين
الدستوريني تضاهي إدارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع وذل� � ��ك ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع

الكندري:
على جميع
المستشارين
العمل بروح
الفريق الواحد
لتقليل األخطاء
عادل الخرافي متوسطا الخبراء واملستشارين الدستوريني الجدد

األمني العام للمجلس عالم الكندري
ووضع اللوائح اإلدارية لهذه الهيئة.
وأض � � � � � ��اف ان ه � �ي � �ئ ��ة ال � �خ � �ب� ��راء
سينضم إليها رجال قانون وخبراء
ك��وي �ت �ي��ون ف ��ي م��رح �ل��ة الح �ق��ة عند
وض ��ع األس ��اس ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ه��ذا
املشروع ال��ذي سيساهم في إضفاء
املزيد من املهنية واإلبداع للمؤسسة

ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��د واح � ��دة من
أع� ��رق األن �ظ �م��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة في
عاملنا العربي واإلقليمي.
وذك��ر ان هيئة ال�خ�ب��راء سيسند
إليها مهام عديدة مثل إب��داء ال��رأي
وامل � �ش� ��ورة ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل��واض �ي��ع
الدستورية والقانونية لالقتراحات
ال �ن �ي��اب �ي��ة وامل � �ش� ��اري� ��ع ال �ح �ك��وم �ي��ة

سأل الصالح عن تكلفة إنارة أبراج الكويت

دشتي :ضم زوجات المتقاعدين
إلى قانون التأمين الصحي
قدم النائب د .عبدالحميد دشتي
اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ت�ع��دي��ل
امل��ادة الثانية من القانون رق��م 114
لسنة  2014بشأن التأمني الصحي
على املواطنني املتقاعدين.
ي �ع ��دل ن ��ص امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
القانون لتصبح كالتالي :وقال في
نص االقتراح:
((تسري أحكام هذا القانون على
امل ��واط� �ن�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن امل�س�ج�ل�ين
ب ��امل ��ؤس� �س ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة وزوج��ات �ه��م  ،وي�ج��وز
إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره
الوزير.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة:ي �ل �غ��ى ك ��ل ح �ك��م أو
ن��ص ورد ف��ي أي ق��ان��ون يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
م��ادة ثالثة :يعمل بهذا القانون
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ن � �ش� ��رة ف � ��ي ال� �ج ��ري ��دة
الرسمية.
مادة رابعة:يصدر وزير الصحة
اللوائح وال �ق��رارات ال�لازم��ة لتنفيذ
ه��ذا ال�ق��ان��ون خ�لال ستة أش�ه��ر من
تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
م� � � � ��ادة خ � ��ام � �س � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
مجلس ال ��وزراء وال� ��وزراء ك��ل فيما

د .عبدالحميد دشتي

يخصه بتنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية على
م��اي �ل��ي :دأب� ��ت دول� ��ة ال �ك��وي��ت على
تقديم الرعاية الصحية للمواطنني
وخصوصا املتقاعدين منهم دون
م �ق ��اب ��ل م� � � ��ادي ،إي� �م ��ان ��ا ب� �ض ��رورة
ت��وف �ي��ر ه� ��ذه ال ��رع ��اي ��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة
على حياة وصحة الفرد واملجتمع،
وإع� �م ��اال مل ��ا ن ��ص ع �ل �ي��ه ال��دس �ت��ور
ف ��ي امل� � ��ادة  11م �ن��ه م ��ن أن ال ��دول ��ة
تكفل املعونة للمواطنني في حالة
ال �ش �ي �خ��وخ��ة أو امل� ��رض أو ال�ع�ج��ز
ع��ن ال�ع�م��ل ،كما ت��وف��ر لهم خدمات

ال � �ت� ��أم �ي�ن االج � �ت � �م ��اع ��ي وامل� �ع ��ون ��ة
االجتماعية والرعاية الصحية.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر وج � ��ه ال �ن��ائ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي س� ��ؤاال إل��ى
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر املالية
أن ��س ال �ص��ال��ح ع ��ن ت �ح��دي��ث إن ��ارة
أبراج الكويت.
وج� ��اء ف ��ي ن ��ص ال� �س ��ؤال ي��رج��ى
تزويدي وإفادتي باآلتي:
ه ��ل ت �ع��اق��د ش ��رك ��ة امل �ش ��روع ��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة م ��ع اي م� �ق ��اول ش��رك��ة
كانت او فرد ألغراض تحديث انارة
ابراج الكويت؟
ما دور (شركة خ�ب��اري) في هذا
العقد؟
م � ��ا آل � �ي� ��ة ال� �ت� �ع ��اق ��د وان ك��ان��ت
مناقصة او ممارسة ؟
م ��ا ال �ق �ي �م��ة االج �م��ال �ي��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة
األعمال املنصوص عليها في عقد
املقاولة املشار اليه؟
ن�س�خ��ة م ��ن ع �ق��د ت �ح��دي��ث ان ��ارة
االبراج وكافة أولوياته ومستندات
االع� �م ��ال ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة ح �ت��ى ت�م��ام
التعاقد؟

وب �ح��ث م ��دى دس�ت��وري�ت�ه��ا لرئيس
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وم� �ك� �ت ��ب امل �ج �ل��س
وال� � �ن � ��واب ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
إض��اف��ة إل��ى م��واض�ي��ع ذات العالقة
ب��ال��دس �ت��ور وم ��ذك ��رت ��ه ال�ت�ف�س�ي��ري��ة
والالئحة الداخلية ملجلس األمة.
بدوره أعرب األمني العام ملجلس
األمة عالم الكندري عن فخر األمانة

ال� �ع ��ام ��ة ب ��امل �س �ت �ش ��اري ��ن أص� �ح ��اب
ال �خ �ب��رة ال��ذي��ن ق �ض��وا م ��دة ط��وي�ل��ة
لديها ونحن سعداء باملستشارين
ال� �ج ��دد أص� �ح ��اب ال �خ �ب��رة ال�ك�ب�ي��رة
وال ��ذي ��ن س �ي �ث��رون ال �ن �ق��اش إض��اف��ة
إل ��ى إن �ج��از االق �ت��راح��ات وال�ق��وان�ين
وامل �ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي ترسل
من الحكومة.

ودع� � � ��ا ال � �ك � �ن� ��دري إل� � ��ى ض� � ��رورة
عمل ال��دورات التدريبية للموظفني
وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ف� ��ي األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ع� � ��رض اق� � �ت � ��راح ع�ل��ى
مكتب امل�ج�ل��س ب��أن ي�ك��ون ج��زء من
التقييم السنوي لبعض املسؤولني
وال�ب��اح�ث�ين ال�ق��ان��ون�ي�ين ع��ن ط��ري��ق
املستشارين القانونيني.
وأض � � � ��اف ان امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ف��ي
م �ج �ل��س األم � � ��ة ي �م �ث �ل��ون أك� �ث ��ر م��ن
جنسية ومن املهم أن يعمل الجميع
ب��روح الفريق الواحد الداعم للعمل
ال� �ج� �م ��اع ��ي وال� � � ��ذي س �ي �س��اه��م ف��ي
ت �ق �ل �ي��ل األخ � �ط� ��اء وت �س �ي �ي��ر ال �ع �م��ل
بسالسة مطلقة.
كما ثمن الدور الكبير الذي لعبه
أم �ي��ن س� ��ر امل �ج �ل ��س ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��ادل
ال �خ��راف��ي ل �ك��ون��ه ص��اح��ب امل �ش��روع
الذي حظي بدعم من رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم.

رد الوزير على سؤالي جاء مبهما وغير واضح

الهاجري للعيسى :لماذا ال يطبق
قانون المعاقين على المعلمين؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى قال
ف�ي��ه :س�ب��ق ان ت�ق��دم��ت ب �س��ؤال إل��ى
الوزير بشأن رفض الوزارة تطبيق
امل��ادة  42م��ن القانون رق��م  8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش�خ��اص
ذوي االع��اق��ة والتي تنص على ان
امل��ؤم��ن ع�ل�ي��ه او امل�س�ت�ف�ي��د املكلف
ق ��ان ��ون ب��رع��اي��ة م �ع��اق ذي اع��اق��ة
م� �ت ��وس� �ط ��ة او ش � ��دي � ��دة م �ع��اش��ا
ت �ق��اع��دي��ا اذا ب�ل�غ��ت م ��دة ال�خ��دم��ة
امل �ح �س��وب��ة ع �ل��ى امل �ع��اش  20سنة
ل �ل ��ذك ��ور و  15س �ن��ة ل�ل�إن ��اث وان
ال � ��وزارة ت�ش�ت��رط اك �م��ال خ��دم��ة 30
ع��ام��ا ول � ��ذا رف �ض��ت م �ن��ح امل �ع��اش
ملعلم بالوزارة وتحديدا في منطقة
حولي التعليمية رغم اكماله فترة
 22س �ن��ة ك�م�ع�ل��م ورغ� ��م ان ��ه ي��رع��ى
م �ع��اق��ا ذي اع��اق��ة ذه �ن �ي��ة ش��دي��دة
ودائمة منذ الوالدة.
وأض��اف الهاجري :رغم وضوح
ال� � �س � ��ؤال ف� �ق ��د ج� � ��اء ال � � ��رد ف � ��ي 16
 2015/9/مبهما وغير واضح وفيه
اش ��ارة إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  28لسنة
 2011بشأن منح ب��دالت ومكافآت

ماضي الهاجري

ألعضاء الهيئة التعليمية ل��وزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة ب �ي �ن �م��ا ال � �س� ��ؤال ع�ل��ى
املادة ( )42من القانون رقم  8لسنة
 2010م�م��ا اق�ت�ض��ى اع ��ادة توجيه
السؤال.
لذا يرجى افادتي باالتي:
 - 1ه��ل ق��ام��ت ال� ��وزارة بتطبيق
املادة ( )42من القانون رقم  8لسنة
 2010ع �ل��ى امل � ��وظ � ��ف.؟ إذا ك��ان��ت
االجابة باإليجاب يرجى تزويدي
ب ��ال� �ق ��رار وت� ��اري � �خ� ��ه؟ وإذا ك��ان��ت
االج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي ف�م��ا اس �ب��اب ع��دم

تطبيق القانون؟
 - 2ه��ل وردت ل�ل��وزارة تظلمات
م��ن م�ع�ل�م�ين ي��رع��ون م �ع��اق�ين ول��م
ت� �ط� �ب ��ق ع �ل �ي �ه��م ن � �ص� ��وص امل � � ��ادة
( )42إذا ك��ان��ت االج��اب��ة باإليجاب
يرجى تزويدي بقائمة من االسماء
وال � �ب � �ي ��ان ��ات واإلج � � � � ��راء ال � � ��ذي ت��م
بالنسبة لكل تظلم على حدة.
 3ج� � � ��اء ف� � ��ي ردك� � � � ��م ال� �س ��اب ��قان ال � � � ��وزارة ت �ن �س��ق ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب ��امل �ع ��اش ال �ت �ق��اع��دي امل �ن �ص��وص
عليه في املادة  42من القانون رقم
 8لسنة  2010مع كل من املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ش� �ئ ��ون ذوي
االعاقة يرجى تزويدي بقائمة من
ال �ح��االت ال �ت��ي ط�ب�ق��ت ف�ي�ه��ا امل ��ادة
( )42بالتنسيق م��ع ه��ذه الجهات
وم��ا ن�ت��ائ��ج ه��ذا التنسيق ف��ي كل
حالة.
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إحالة  5مخالفات مالية على المحاكمات التأديبية

الميزانيات :الئحة قانون ديوان
المحاسبة قريبا

ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال�ح�س��اب الختامي ع��دن��ان عبد
الصمد إن اللجنة اجتمعت امس
ملتابعة تفعيل الفصل الرابع من
ق ��ان ��ون دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ش��أن
امل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال� �ت ��أدي� �ب� �ي ��ة وذل � ��ك
اس �ت �ك �م��اال ل �خ �ط��ة ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة
امل� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي �ه��ا ل � � ��دور االن� �ع� �ق ��اد
الحالي.
وب�ي�ن ع�ب��دال�ص�م��د ان ال��دي��وان
ب�ص��دد االن�ت�ه��اء قريبا م��ن إع��داد
ال �ل�ائ � �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ل �ق��ان��ون��ه
الصادر سنة  1964باإلضافة إلى
عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع
رئيس الهيئة التأديبية (رئيس
إدارة الفتوى والتشريع) لوضع
اإلج� ��راءات ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ�ط��وات
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
الفصل.
وأوضح أن اللجنة اطلعت على
ن �ت��ائ��ج ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشأن (املخالفات املالية ال��واردة
ف � � ��ي ال � � �ح � � �س � ��اب � ��ات ال � �خ � �ت ��ام � �ي ��ة
للجهات الحكومية) حيث تبني
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لها أن النسبة الكبرى م��ن ردود
وإج� � � ��راءات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
غير جدية في تسوية مالحظاتها
وع ��دم ال �ت��زام ال�غ��ال�ب�ي��ة بصحيح
ال � � �ق � ��ان � ��ون ع � �ن� ��د ت� �ع ��ام� �ل� �ه ��ا م��ع
املخالفات املالية التي وقعت بها
، ،مشيرا إل��ى إحالة  5مخالفات
مالية إل��ى امل�ح��اك�م��ات التأديبية
عقب تفعيل هذا الفصل.
وت��اب��ع  :أك��دت اللجنة أن��ه رغم
أهمية هذه املحاكمات التأديبية

ك ��إج ��راء إداري إال أن ��ه ال ب ��د من
إع � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ر ف � ��ي ال � � �ج� � ��زاءات
وال �ع �ق��وب��ات ال � � ��واردة ف��ي ق��ان��ون
ال ��دي ��وان ل�ت�ت�ن��اس��ب م ��ع ج�س��ام��ة
ب �ع ��ض امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ت�م��س
اإلض��رار باملال العام خاصة أنها
غ �ي��ر رادع � ��ة ب �ت��ات��ا وت �ح �ت��اج إل��ى
إعادة نظر.
وأردف ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د ان
ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت أه�م�ي��ة التعديل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ع�ل��ى ق��ان��ون ال��دي��وان
من إعطائه الحق في االطالع على
صيغ اإلحاالت للنيابة العامة من
قبل الجهات الحكومية في حال
اكتشافه ملخالفات تمس وتضر
ب��امل��ال ال �ع��ام ل�ت�ك��ون ه��ذه الصيغ
م�ح�ك�م��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ومشفوعة باألدلة الثبوتية التي
ت��دع �م �ه��ا  ،وه� ��و م ��ا س �ي��زي��د م��ن
ف �ع��ال �ي��ة ال� ��دي� ��وان ك �ج �ه��ة رق��اب �ي��ة
بأدوات رقابية فعالة.

الشايع:خالف نيابي حكومي حول
زيادة الرسوم مقابل الخدمات
ح� ��ددت ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالقتصادية البرملانية اولوياتها
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي ارب� �ع ��ة م �ش��اري��ع
بقوانني وه��ي ال��وك��االت التجارية
وامل�ن��اق�ص��ات العامة والتعديالت
عن قانوني التخطيط االقتصادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي وزي � � � ��ادة ال ��رس ��وم
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
باملرافق العامة والخدمات.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ش � ��اي � ��ع ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح �ف��ي ي� � ��وم ام� � ��س إن ال �ل �ج �ن��ة
ن��اق�ش��ت خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا مسألة
تحديد اولويات اللجنة ومواعيد
اجتماعها وتشكيل لجنة فرعية
باالضافة ال��ى مناقشة ق��ان��ون 60
 1986 /بشأن الخطط االقتصادية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب� �ح� �ض ��ور وزي � ��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
ووزي ��ر ال ��دول ل �ش��ؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح.
واوض � � � � ��ح ال � �ش� ��اي� ��ع ان ه� �ن ��اك
ت � �ع� ��دي �ل�ا ع � �ل� ��ى ارب� � � � ��ع م� � � � ��واد م��ن
ق� ��ان� ��ون ال �ت �خ �ط �ي��ط االق� �ت� �ص ��ادي
واالجتماعي تم مناقشتها خالل
االج � �ت � �م� ��اع وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع�ل�ي�ه��ا

اإلعالم اإللكتروني يساند المرئي
والمسموع والمطبوعات والنشر
قال وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل�ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
ال� �ح� �م ��ود ان � ��ه ت ��م ع � ��رض وج �ه��ة
نظر الحكومة في ش��أن مشروع
قانون تنظيم االعالم االلكتروني
املهني في لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرملانية.
وأضاف في تصريح صحافي
عقب انتهاء االجتماع مع اللجنة
أن��ه ت��م ش��رح األه��داف والفلسفة
م��ن وراءه وكيف أن��ه يسد ثغرة
ف � ��ي ت �ن �ظ �ي��م االع� � �ل� ��ام ال ��وط� �ن ��ي
ال �ك ��وي� �ت ��ي وم � �س ��ان ��دة ل �ت �ش��ري��ع
امل��رئ��ي وامل �س �م��وع وامل�ط�ب��وع��ات
والنشر.
واش ��ار ال��ى ان��ه اس�ت�م��ع لكافة
املالحظات أعضاء اللجنة ونحن
ك �ل �ن��ا ف ��ي خ �ن��دق واح � ��د ل�خ��دم��ة
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ؤك� ��دا دع � �م� ��ه ل �ك��اف��ة
الجهود ف��ي تعزيز دور اإلع�لام
الوطني املهني.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال م �ق��رر اللجنة
ح �م��ود ال� �ح� �م ��دان :ان ال�ح�ك��وم��ة

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

م�م�ث�ل��ة ب ��وزي ��ر اإلع �ل��ام اس�ه�ب��ت
في اجتماع اللجنة امس بشرح
مواد مشروع االعالم االلكتروني
لتبرير م ��واده م��ؤك��دا ان ال��وزي��ر
وال�ف��ري��ق ال��ذي حضر االجتماع
اك � � ��دوا ان االع� �ل ��ام االل �ك �ت��رون��ي
امل � �ه � �ن� ��ي ه� � ��و اض� � ��اف� � ��ة ل �ل�اع �ل�ام
الوطني.
وذك� � ��ر ال � �ح � �م� ��دان :ان ال ��وزي ��ر
الحمود اك��د ان الحكومة اخ��ذت

باالعتبار املالحظات التي وردت
ف ��ي ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ال �ت��ي
اجرتها التعليمية الفتا ال��ى ان
االع�ل�ام اف��ادت ان ق��ان��ون االع�لام
االل�ك�ت��رون��ي يختص بالصحف
االل �ك �ت��رون �ي��ة ام ��ا االف � ��راد ال��ذي��ن
ل� ��دي � �ه� ��م ح� � �س � ��اب � ��ات ش �خ �ص �ي��ة
ي �ن �ظ��م ع �م �ل �ه��م ق ��ان ��ون ال �ج��رائ��م
االلكترونية.
واوضح الحمدان :ومن ضمن

م� ��ا ط � ��رح ام � ��س ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع�ل��ى
قانون امللكية الفكرية ليتماشى
مع الحقوق الفكرية الدولية وان
االس ��م ل�ل�ق��ان��ون ال �ج��دي��د اص�ب��ح
املؤلف والحقوق املجاورة.
واك � � ��د ال � �ح � �م� ��دان :ان ق ��ان ��ون
امل �ل �ك �ي��ة ال� �ف� �ك ��ري ��ة ال� �ج ��دي ��د ق ��ام
بتغليظ ال�ع�ق��وب��ة ف�ف��ي ال�ق��ان��ون
ال�ح��ال��ي عقوبة الحبس ال تزيد
ع��ن س�ن��ة واآلن اص�ب�ح��ت ال تقل
ع� ��ن س �ت��ة اش� �ه ��ر وال ت ��زي ��د ع��ن
سنتني والعقوبات املالية كانت
ال تقل عن  500دينار واصبحت
ال تزيد عن مئة ألف دينار.

القضيبي والشايع وعسكر وهند الصبيح

مبينا ان ه��ذه التعديالت تنصب
حول الصياغة.
وت��اب��ع ال�ش��اي��ع ك�م��ا ان اللجنة
حصرت اولوياتها التشريعية في
 4قوانني وهي الوكاالت التجارية
وتعديل قانون املناقصات العامة
والتعديالت عن قانون التخطيط
االقتصادي واالجتماعي وتعديل
ق� � ��ان� � ��ون ال � � ��رس � � ��وم وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف
امل��ال �ي��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق
والخدمات العامة.
وذك��ر الشايع ان الحكومة ترى
ب� ��أن زي� � ��ادة ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف
امل��ال �ي��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق
والخدمات ال تحتاج الى اي اجراء

تشريعي ويحق لها اص��داره عبر
ق��رارات وهناك رأي يؤكد على انه
ال يمكن رفع اي رسوم اال من خالل
ت�ش��ري��ع وع ��ن ض ��وء ه ��ذا ال�ت�ب��اي��ن
ب��االراء تم طلب ال��رأي الدستوري
ب�ه��ذا ال�ش��أن لالستئناس برأيهم
حول دستورية او عدم دستورية
رفع رسوم مقابل االنتفاع باملرافق
والخدمات دون الحاجة لتشريع.

التشريعية :رفض تحصيل
 % 5على التحويالت
المالية للوافدين
أك��د مقرر اللجنة التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اح �م��د
القضيبي تأجيل رفع الحصانة
عن النائب صالح عاشور بطلب
م �ن��ه ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
القادم فيما رفعت الحصانة عن
ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ورف�ض��ت
اللجنة رفع الحصانة عن النائب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف ب �ت �ص��وي��ت
االغلبية.
وأشار القضيبي في تصريح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع � �ق ��ب اج� �ت� �م ��اع
ال �ل �ج �ن ��ة ام� � ��س ال� � ��ى ان ق ��ان ��ون
اج � � ��راءات ال �ح �ب��س االح �ت �ي��اط��ي
ف � ��ي ال � �ج � �ن ��اي ��ات س� �ت� �ع ��ود ك �م��ا
كانت عليه في املدد وفق ما كان
ب��ال�س��اب��ق وام ��ا ال�ج�ن��ح ف�ل��م يتم
تغيير مددها.
وأض ��اف القضيبي ان��ه تمت
مناقشة مقترحات قانون هيئة
الصناعة و إحالته ال��ى اللجنة

احمد القضيبي

املختصة فيما لم توافق اللجنة
ع�ل��ى اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون م �ق��دم من
ق� �ب ��ل ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
ل �ت �ع��دي��ل ق� ��ان� ��ون ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
امل��رك��زي ال�خ��اص بتحصيل ٪٥
من التحويالت املالية للوافدين.
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قدم استجوابا إلى وزير األشغال العامة وزير الكهرباء والماء مكونا من  3محاور

حماد 600 :مليون دينار قيمة تجاوزات
مالية وإدارية في مشروع المطار
قدم النائب سعدون حماد أمس استجوابا الى
وزير األشغال العامة وزير الكهرباء والماء م.
أحمد الجسار مكونا من  3محاور هي التجاوزات
المالية واإلدارية وشبهات التعدي على األموال
العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع
إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي.
ويعد هذا االستجواب رقم  94في تاريخ الحياة
النيابية ورقم  17في الفصل التشريعي الرابع عشر
الحالي والثاني في دور االنعقاد الرابع الحالي .وفيما
يلي نص الصحيفة:
ص �ح �ي �ف��ة االس� �ت� �ج ��واب امل ��وج ��ه إل��ى
ال �س �ي��د وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وزي ��ر
الكهرباء وامل��اء بصفته عن التجاوزات
وال�ت�ع��دي��ات امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة وشبهات
ال �ت �ع��دي ع �ل��ى االم� � ��وال ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ال� � �ت � ��ي ش � ��اب � ��ت م� �ن ��اق� �ص ��ة وم � �م� ��ارس� ��ة
وت��رس�ي��ة م�م��ارس��ة امل �ش��روع رق��م ه�ـ م خ
 214/الخاص بإنشاء وإنـجاز وتأثيث
وصيانة مبنى ال��رك��اب الجديد بمطار
الكويت الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الحق تبارك وتعالى في محكم
كتابه العزيز « :إنا عرضنا األمانة على
ال� �س� �م ��اوات واألرض وال� �ج� �ب ��ال ف��أب�ين
أن ي�ح�م�ل�ن�ه��ا وأش �ف �ق��ن م�ن�ه��ا وح�م�ل�ه��ا
اإلن � � �س� � ��ان إن � � ��ه ك � � ��ان ظ� �ل ��وم ��ا ج� �ه ��وال»
األحزاب72
وأداء ل��واج��ب األم��ان��ة وق�ي��ام��ا بحق
الشهادة وحفظا للعهد الوارد في قوله
تعالى :والذين ه��م ألماناتهم وعهدهم
راع��ون والذين هم بشهاداتهم قائمون.
املعراج 33-32 :
ل�ل�أم��وال ال �ع��ام��ة ح��رم��ة وحمايتها
ودع�م�ه��ا وال� ��ذود عنها واج ��ب ع�ل��ى كل
مواطن .املادة  1من القانون رقم  1لسنة
 1993ب �ش ��أن ح �م��اي��ة األم� � � ��وال ال �ع��ام��ة
وح �ي��ث ان ��ه م��ن أق ��دس ال �ض��واب��ط ال�ت��ي
ت��رت�ق��ي ب��امل�ج�ت�م�ع��ات ض��واب��ط ال�ق��ان��ون
خ ��اص ��ة إذا ك � ��ان ال� �ق ��ان ��ون م �ت �ف �ق��ا م��ع
ال��دس �ت��ور م�ع�ب��را ع�ن��ه م�ل�ت��زم��ا ب�ق��واع��د
ال�ع�م��وم�ي��ة وال�ت�ج��ري��د ب�ح�ي��ث ال يعطي
ح�ق��ا لفئة وي �ح��رم ف�ئ��ة م�م��اث�ل��ة م��ن ه��ذا
ال�ح��ق وتطبيق ال�ق��ان��ون على ك��ل أف��راد
املجتمع ليس ترفا أو رفاهية بل هو من
أل��زم اللزوميات حتى ال تترك العالقات
بني الناس.
وال�ت��زام��ا ب��ال��دس�ت��ور ووف ��اء بالقسم
املنصوص عليه في املادة  91من دستور
دول��ة الكويت والتي تنص على قبل أن

يتولى عضو مجلس األم��ة أع�م��ال��ه في
امل�ج�ل��س أو ل�ج��ان��ه ي��ؤدي أم��ام املجلس
ف��ي ج�ل�س��ة علنية ال�ي�م�ين اآلت �ي��ة :أقسم
بالله العظيم أن أك��ون مخلصا للوطن
ولألمير وأن اح�ت��رم ال��دس�ت��ور وقوانني
ال � ��دول � ��ة وأذود ع� ��ن ح� ��ري� ��ات ال �ش �ع��ب
ومصالحه وأمواله وأؤدي أع �م��ال��ي
ب ��األم ��ان ��ة وال � �ص � ��دق وب� �ع ��د أن أوالن � ��ا
الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق
م� ��ن ال� �ل ��ه وع� ��ون� ��ه ف �ق ��د أدي � �ن� ��ا ج�م�ي�ع��ا
بصفتنا نوابا منتخبني ممثلني لألمة
يمني القسم الدستوري املنصوص عليه
في املادة  91من الدستور.
وعندما أدينا هذا القسم العظيم كنا
ندرك معه عظم املسؤولية وثقل األمانة
ب��واج �ب��ات �ن��ا ال��دس �ت��وري��ة ف��ي ال�ت�ش��ري��ع
وال��رق��اب��ة م��ن دون خ ��ور أو ت ��ردد وم��ن
دون تجن أو تقصد أيا كانت تبعات ذلك
ومهما كانت نتائجه وبغض النظر عن
الطرف املعني به.
وم ��ن ب�ي�ن أه ��م أدوات ال��رق��اب��ة ال�ت��ي
أوالن��ا إياها الدستور :أداة االستجواب
ح�ي��ث ن�ص��ت امل� ��ادة  100م�ن��ه وذل ��ك من
ب�ين م��ا ن�ص��ت ع�ل�ي��ه ان��ه ل�ك��ل ع�ض��و من
أع � �ض ��اء م �ج �ل��س األم� � ��ة أن ي ��وج ��ه إل��ى
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وإل� ��ى ال � ��وزراء
اس �ت �ج��واب��ات ع ��ن األم � ��ور ال��داخ �ل��ة في
اختصاصاتهم.
وال تجري املناقشة ف��ي االستجواب
إال بعد ثمانية أي��ام على األق��ل م��ن يوم
تقديمه وذلك في غير حالة االستعجال
وموافقة الوزير وبمراعاة حكم املادتني
 101102م��ن ال��دس�ت��ور ي�ج��وز أن ي��ؤدي
االس �ت �ج��واب إل ��ى ط ��رح م��وض��وع الثقة
على املجلس.
وإذا كان هذا الحق من األمور املسلمة
وامل�س�ت�ق��رة ف��ي ظ��ل األن�ظ�م��ة البرملانية
فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور
الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من
املبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية

تطبيق القانون
على كل أفراد
المجتمع ليس ترفا
أو رفاهية بل من
الواجبات

سعدون حماد متحدثا في املؤتمر الصحافي عقب تقديمه صحيفة االستجواب

كما أش��ارت إلى ذلك املذكرة التفسيرية
حيث ك��ان م��ن ضمن م��ا أوردت ��ه ...وذل��ك
مخافة أن تطغى ه��ذه الضمانات على
شعبية ال�ح�ك��م أو تضيع ف��ي التطبيق
ج��وه��ر امل �س��ؤول �ي��ة ال ��وزاري ��ة ال �ت��ي هي
ج� �م ��اع ال �ك �ل �م��ة ف ��ي ال �ن �ظ ��ام ال �ب��رمل��ان��ي
وم �م��ا ي�ب�ع��ث ع �ل��ى االط �م �ئ �ن��ان ف��ي ه��ذا
الشأن ويدفع تلك املظنة إل��ى حد كبير
ما أثبتته التجارب الدستورية العاملية
م ��ن أن م� �ج ��رد ال �ت �ل��وي��ح ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ف�ع��ال ف��ي درء األخ�ط��اء قبل وقوعها أو
م�ن��ع ال�ت�م��ادي فيها أو اإلص� ��رار عليها
ولذلك تولت فكرة املسؤولية السياسية
ت ��اري �خ �ي ��ا ع� ��ن ال �ت �ل ��وي ��ح أو ال �ت �ه��دي��د
بتحريك امل�س��ؤول�ي��ة الجنائية ل�ل��وزراء
وقد كانت هذه املسؤولية الجنائية هي
الوحيدة امل�ق��ررة قديما كما أن تجريح
ال��وزي��ر ...كفيل بإحراجه والدفع به إلى
االستقالة .
وحيث نصت الفقرة الثانية من املادة
رقم  2من القانون رقم  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة على ...ويجوز أن
تكون املناقصة العامة محدودة يقصر
االش �ت��راك فيها ع�ل��ى م�ق��اول�ين معتمدة
أس� �م ��اؤه ��م ف ��ي ق ��وائ ��م ت �ع��ده��ا ال �ج �ه��ة
املختصة وتعتمدها لجنة املناقصات
امل ��رك ��زي ��ة – وت� �س ��ري ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ات
امل � �ح� ��دودة فيما ع� ��دا م ��ا ت �ق��دم ج�م�ي��ع
األحكام املنظمة للمناقصات العامة.
ون �ص ��ت ال �ف �ق ��رة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل� ��ادة
رق��م  3م��ن ال�ق��ان��ون س��ال��ف ال��ذك��ر ع�ل��ى...
«وي� �ج ��وز ل�ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
فيما زاد على الحدود املبينة في الفقرة
السابقة أن ت��أذن للجهة الحكومية أن
ت�ق��وم ب��اس�ت�ي��راد أص�ن��اف أو بالتكليف
ب��إج��راء أع�م��ال امل�م��ارس��ة إذا رأت أن من
املصلحة ذل��ك بسبب ن��وع األص�ن��اف أو
األعمال املطلوبة أو ظروف االستعجال
أو غير ذلك».
ون �ص��ت امل� ��ادة  14م��ن ذات ال�ق��ان��ون

ع�ل��ى ي�ج��ب ق�ب��ل ط��رح ت��وري��د االص�ن��اف
أو م� � �ق � ��اوالت االع� � �م � ��ال ف� ��ي امل �ن��اق �ص��ة
ال�ع��ام��ة أن ت�ق��وم الجهة الحكومية ذات
الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن
ك��ل ص�ن��ف أو ع�م��ل وت �ض��ع التعليمات
ال �ل��ازم� ��ة ال � ��ى امل� �ق ��اول�ي�ن وال ��رس ��وم ��ات
التفصيلية ال�ك��ام�ل��ة وج ��داول الكميات
املفصلة الدقيقة التي تبني افراد البنود
واالج � ��راءات واج��ب ات�ب��اع�ه��ا ف��ي تنفيذ
العقد وال �ج��زاءات التي يمكن توقيعها
ف ��ي ح ��ال ��ة االخ �ل ��ال ب ��أح �ك ��ام ال �ع �ق��د أو
التأخر في تنفيذه وه��ذا كله باإلضافة
ال ��ى ص�ي�غ��ه امل �ن��اق �ص��ة وش � ��روط ال�ع�ق��د
العامة.
وأوج � � �ب � � ��ت امل � � � � ��ادة  17م� � ��ن ق� ��ان� ��ون
امل �ن ��اق �ص ��ات اع � � ��داد وث ��ائ ��ق امل �ن��اق �ص��ة
م��ن ش ��روط ع��ام��ة وق��وائ��م االص �ن��اف أو
االع� �م ��ال وم�ل�ح�ق��ات�ه��ا ق �ب��ل ن �ش��ر اع�ل�ان
املناقصة....
ون �ص��ت امل� ��ادة  43م��ن ال �ق��ان��ون ذات��ه
معدلة بموجب القانون رقم  70/18على
ت��رس��ي لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة على
امل�ن��اق��ص ال ��ذي ق ��دم أق ��ل س�ع��ر إج�م��ال��ي
إذا ك��ان ع�ط��اؤه متمشيا م��ع متطلبات
وثائق املناقصة .......وفي جميع األحوال
على اللجنة قبل إرساء املناقصة التأكد
م��ن ت��وف�ي��ر االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة الكافية
ل�ت�غ�ط�ي��ة ق�ي�م��ة ال�س�ع��ر ال ��ذى ت��رس��ي به
املناقصة.
ون�ص��ت ال�ف�ق��رة األول ��ي م��ن امل ��ادة 44
من قانون املناقصات على إذا رأت لجنة
املناقصات املركزية أن هناك مبررا قويا
ي��دع��و ل�ت�ف�ض�ي��ل م �ن��اق��ص ت �ق��دم بسعر
أكبر ول��م تتوافر ش��روط امل��ادة السابقة
رفعت األمر إلى مجلس الوزراء ليصدر
فيها قراره...
ونصت امل��ادة  48من القانون سالف
ال��ذك��ر ت�ن��ص ع�ل��ى ي�ج��ب ع�ن��د ال �ب��ت في
العطاءات أن تسترشد اللجنة باألثمان
األخيرة السابق التعامل بها محليا أو

خارجيا وبأسعار السوق وعلى اللجنة.
إذا رأت إلغاء املناقصة الرتفاع األسعار
أن تثبت ف��ي محضرها م��ا ات�خ��ذت��ه من
إجراءات للوقوف على اسعار السوق.....
ونصت امل��ادة  48من القانون سالف
الذكر على يعاد طرح املناقصة إذا ورد
عطاء وحيد عن بعض أو كل األصناف
واألع �م��ال ول��و ك��ان مستوفيا للشروط
– وي�ع�ت�ب��ر ال �ع �ط��اء وح �ي��دا ول ��و وردت
معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة
ل�ل�ش��روط أو مكتملة ب�م��ا يجعلها غير
ص��ال �ح��ة ل �ل �ن �ظ��ر .وم� ��ع ذل� ��ك ي �ج��وز ف��ي
حالة االستعجال قبول العطاء الوحيد
بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة
املناقصات املركزية.
ذلك وبالبناء على ما سبق ذكرة من
اح�ك��ام ف��ي م��واد ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة
 1964ف��ي ش��ان املناقصات العامة ومن
خ�ل��ال م ��ا ث �ب��ت ل��دي �ن��ا ي�ق�ي�ن��ا م��دع��وم��ا
ب �ك��اف��ة امل �س �ت �ن��دات وم ��ؤي ��دا ب��ال�ح�ق��ائ��ق
الدامغة والوقائع الثابتة من تجاوزات
وم �خ��ال �ف��ات ق��ان��ون �ي��ة وم��ال �ي��ة واداري � ��ة
وش �ب �ه��ات واس �ت �غ�ل�ال ال �ن �ف��وذ وت�ع�م��د
اه� ��دار وت�ب��دي��د األم � ��وال ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ب �م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ت �ت �ج��اوز ق�ي�م�ت�ه��ا 600
مليون دينار كويتي من خ�لال مشروع
إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى
ال��رك��اب الجديد بمطار الكويت الدولي
وذل��ك م��رورا بجميع امل��راح��ل منذ طرح
امل �ن��اق �ص��ة ث ��م امل �م ��ارس ��ة وح �ت��ى ت�ع�م��د
ت�ن�ف�ي��ع وت��رس �ي��ة امل� �ش ��روع ع �ل��ى إح��دى
الشركات بعينها.
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام
وتوجيهات صريحة وال�ت��زام��ا بالقسم
الدستوري ال��ذي بدأنا به مسؤولياتنا
الدستورية في الفصل التشريعي الرابع
ع�ش��ر وب��ال�ن�ظ��ر مل��ا ارت�ك�ب��ه ال�س�ي��د وزي��ر
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التجارب
الدستورية اثبتت
أن مجرد التلويح
بالمسؤولية فعال
لدرء األخطاء
تجاوزات مالية
وإدارية في
مشروع المطار
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ادراج أسماء
شركات وهمية
ضمن الشركات
المؤهلة لمناقصة
المطار
عدد الشركات
المؤهلة للمشروع
 22شركة بينما
تقدمت  4شركات
فقط بالعطاءات
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لجنة المناقصات المركزية قررت الموافقة
على طلب وزارة األشغال بإلغاء المناقصة
تتمة المنشور ص05
االش�غ��ال العامة ووزي��ر الكهرباء وامل��اء
 م��ن إخ�ل�ال ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه ال��دس�ت��وري��ةوال �ق��ان��ون �ي��ة م�م��ا ي�س�ت��وج��ب م�س��اء ل�ت��ه
سياسيا فإنني اتقدم باستجوابي إلى
ال �س �ي��د وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ووزي ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب�ص�ف�ت��ه م�ج�م�لا فيما
يلي بصفة عامة وبإيجاز املوضوعات
وال � � ��وق � � ��ائ � � ��ع ال � � �ت� � ��ي ي � �ت � �ن� ��اول � �ه� ��ا ه � ��ذا
االستجواب.

المحور االول
التجاوزات املالية واالدارية وشبهات
التعدي على االموال العامة للدولة التي
ش��اب��ت م�ن��اق�ص��ة امل� �ش ��روع رق ��م ه �ـ م خ
 214/الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث
وصيانة مبنى ال��رك��اب الجديد بمطار
الكويت الدولي.
إدراج اس�م��اء ش��رك��ات وهمية ضمن
ال� �ش ��رك ��ات امل ��ؤه �ل ��ة مل �ن��اق �ص��ة م �ش��روع
إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى
ال��رك��اب الجديد بمطار الكويت الدولي
لزيادة عدد الشركات املتقدمة للمشروع.
قامت وزارة االشغال العامة في عهد
وزي ��ر االش �غ��ال ال �ع��ام��ة االس �ب��ق ف��اض��ل
ص �ف ��ر  -ب �م �ط��ال �ب��ة ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية بطرح مناقصة مشروع إنشاء
وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب
الجديد بمطار الكويت الدولي وبتاريخ
 2013/12/22ق��ام��ت لجنة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية باإلعالن في الصحف الرسمية
ع ��ن ط ��رح امل �ن��اق �ص��ة ه �ـ م خ 214/على
ان ي �ك��ون ب ��داي ��ة ال �ط ��رح 2013/12/22
واالق � �ف ��ال ب �ت��اري��خ  2014/11/2وب�ع��د
ق�ي��ام لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة بطرح
املناقصة في عهد وزير االشغال السابق
ع�ب��دال�ع��زي��ز االب��راه �ي��م  -ت�ب�ين أن اغلب
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت ��م إدراج� �ه ��ا ل�ل�ت��أه�ي��ل
ه � ��ي ش � ��رك � ��ات وه� �م� �ي ��ة وت� � ��م ادراج � �ه � ��ا
دون علمها وال��دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك أن ع��دد
ال�ش��رك��ات امل��ؤه�ل��ة ل�ل�م�ش��روع  22شركة
بينما الشركات التي تقدمت بعطاءاتها
للمشروع  4شركات فقط.
ك �م��ا ص ��رح وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
السابق عبدالعزيز االب��راه�ي��م ب��أن عدد
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��م ت��أه�ي�ل�ه��ا  19ش��رك��ة
اهلت في عهد الوزير السابق لألشغال
ف��اض��ل ص�ف��ر وع �ن��د ف�ت��ح ب ��اب ال�ت��أه�ي��ل
امام الشركات ملشروع املطار تقدمت 11
شركة للتأهيل فقط واللجنة لم توافق
اال على  3شركات منها ليصبح اجمالي
ع��دد ال�ش��رك��ات ال�ت��ي تأهلت للمناقصة
 22ش��رك��ة وع�ن��د ط��رح امل�ن��اق�ص��ة قامت
ب�ش��راء مستندات املناقصة  10شركات
ف �ق��ط وم � ��ن ت� �ق ��دم ل �ل �م �ن��اق �ص��ة م ��ن ت�ل��ك
الشركات  5شركات شركتان من الخمس
ت �ح ��ال �ف ��ت وال� � �ث �ل��اث ش� ��رك� ��ات األخ� � ��رى
تقدمت منفردة.

وبعد فض املظاريف وكشف عطاءات
تلك الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة
بتاريخ  2014/11/3وبموجب الكتاب
رق��م ل م م  1848/16/14/ارسلت لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة وث��ائ��ق ال�ع�ط��اءات
املقبولة وكشف تفريغ االس�ع��ار املرفق
به الى وزارة االشغال العامة لدراستها
وت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ات ال�ل�ازم ��ة ب�ش��أن�ه��ا
ت �ب�ين ارت �ف ��اع س �ع��ر أق ��ل ال �ع �ط��اءات عن
التكلفة التقديرية للمشروع حيث كان
س�ع��ره م�ل�ي��ارا و 386مليونا و 250الف
دينار كويتي وهي شركة ليماك التركية
ل �ي �م��اك إن � �ش� ��اءات ص �ن��اع��ي وت� �ج ��ارات
 Limak Insaat Sanayi Ve Ticaretووكيلها شركة الخرافي ناشيونال ش
م ك م اي ب��زي��ادة عن التكلفة التقديرية
للمشروع بأكثر م��ن  388مليون دينار
ك��وي �ت��ي ح �ي��ث ان ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
ل�ل�م�ش��روع  998.163.405دي�ن��ار كويتي
وذل � ��ك ب �ن ��اء ع �ل��ى دراس� � ��ة االس �ت �ش��اري
ل�ل�م�ش��روع م�ك�ت��ب ف��وس�ت��ر ان ��د ب��ارت�ن��رز
ليميتد ب��امل�ش��ارك��ة م��ع دار م�س�ت�ش��ارو
الخليج.
واصدر وزير االشغال العامة السابق
عبدالعزيز االبراهيم القرار الوزاري رقم
 92لسنة  2014والخاص بتشكيل لجنة
ف �ن �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ت�ق�ي�ي��م ال �ع �ط��اءات
ودراسة املناقصة.
وق��ام��ت ت�ل��ك اللجنة ب��إع��داد تقييما
ماليا وفنيا للعطاءات االرب�ع��ة وقامت
بتحليل االسعار للمناقصني مقارنة مع
السعر التقديري للمشروع 998.163.405
دي� � � �ن � � ��ار ك � ��وي � �ت � ��ي وامل � � � �ق� � � ��دم م � � ��ن ق �ب��ل
االستشاري مكتب فوستر اند بارتنرز
ليميتد ب��امل�ش��ارك��ة م��ع دار م�س�ت�ش��ارو
الخليج .وتبني م��ن تلك املقارنة أن اقل
العطاءات سعرا شركة ليماك إنشاءات
ص �ن��اع��ي وت � �ج � ��ارات Limak Insaat -
 Sanayi Ve Ticaretووك �ي �ل �ه��ا ش��رك��ة
ال �خ��راف��ي ن��اش �ي��ون��ال ش م ك م ي�ف��وق
ال�س�ع��ر ال�ت�ق��دي��ري ب�م��ا ي �ق��ارب م��ن 39%
كما أن العطاءات الثالثة االخ��رى تفوق
التكلفة التقديرية بنسبة ت�ت��راوح بني
 63%ال��ى  72%وك��ان��ت نتيجة التقييم
ال �ف �ن��ي ل �ل �ع �ط ��اءات ه ��ي ع � ��دم م�ط��اب�ق��ة
ع�ط��اء امل�ن��اق��ص ص��اح��ب اق��ل ال�ع�ط��اءات
للشروط الفنية للمناقصة.
وذلك لألسباب التالية -:
 ارت� �ف ��اع س �ع��ر ال �ع �ط��اء ع ��ن ال�ق�ي�م��ةالتقديرية بنسبة  % 39الزيادة اكثر من
 388مليون دينار.
 م �خ��ال �ف��ات ف��ي امل��واص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ةاملطلوبة في مستندات املناقصة.
 وضع اسعار عالية لبنود األعمالاألولى للحصول على دفعات عالية عند
بداية املشروع.
 برنامج العمل املقدم ال يتوافق معمتطلبات املناقصة.
 -جدول العمالة املقدمة ال يتوافق مع

وزير األشغال العامة وزير الكهرباء واملاء م .أحمد الجسار

متطلبات املناقصة.
وخ� �ل� �ص ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ع ��د م ��راج �ع ��ة
ال�ت�ح�ل�ي��ل ال �ف �ن��ي ل �ل �ع �ط��اء ص��اح��ب أق��ل
االسعار أنه غير مطابق للشروط الفنية
للمناقصة.
واوص� ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب�ع��د ال ��دراس ��ة بما
يلى :
اوال  :استبعاد املناقص صاحب أقل
العطاءات سعرا.
ثانيا :عدم الترسية على املناقصني
ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث وال��راب��ع الرت �ف��اع قيمة
العطاءات.
ثالثا  :الغاء املناقصة.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل� ��ك ق� ��ام وك �ي ��ل وزارة
االش � � �غ � � ��ال ب� �م� �خ ��اط� �ب ��ة رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة بالكتاب رق��م 372
بتاريخ  2015/2/3مرجع رقم 39 – 1/4
–  372إلحاطة لجنة املناقصات املركزية
بما توصلت اليه دراس��ة اللجنة الفنية
بالتوصية باستبعاد املناقص صاحب
اق��ل ال�ع �ط��اءات س�ع��را وإل �غ��اء املناقصة
لألسباب سالفة الذكر.
وب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ق��ام��ت وزارة االش �غ��ال ال�ع��ام��ة
ب �م��راس �ل��ة ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
بالكتاب رق��م  503بتاريخ 2015/2/18
مرجع  2013/36/14وتزويدها بنسخة
م��ن ك �ت��اب االس �ت �ش��اري ب �ش��أن التكلفة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة – ن �س �خ��ه م��ن
التقرير املقدم من االستشاري في شأن
تقييم ال�ع�ط��اءات موضح ب��ه املخالفات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال �ش ��روط ف �ي �م��ا ي �خ��ص أق��ل
امل �ن��اق �ص�ي�ن س� �ع ��را – ن �س �خ��ة م ��ن ك�ت��ب
املناقصني املتقدمني للمناقصة بشأن
أس� �ب ��اب زي � � ��ادة أس� �ع ��ار امل �ن��اق �ص��ة ع��ن
التكلفة التقديرية لها.
ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ت�ن��اق��ش
ك �ت��اب وزارة االش� �غ ��ال وم��رف �ق��ات��ه رق��م
 503وال�ص��ادر بتاريخ  2015/2/18في

االجتماع رقم  2015/15املنعقد بتاريخ
 2015/2/17أي قبل تاريخ صدور كتاب
وزارة االشغال العامة.
اجتمعت لجنة املناقصات املركزية
ب ��االج� �ت� �م ��اع رق � ��م  2015/15ب �ت��اري��خ
 2015/2/17ب �ن��د ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
– االس �ت��دع��اءات – ملناقشة ط�ل��ب إل�غ��اء
املناقصة رقم هـ م خ  214/وذلك ملخالفة
اق��ل امل�ن��اق�ص�ين س �ع��را ل�ل�ش��روط الفنية
امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة والرت� �ف ��اع س�ع��ره
بنسبة  % 39ع��ن امل�ي��زان�ي��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة
واالط �ل ��اع ع �ل��ى ك �ت��اب وزارة االش �غ��ال
ال �ع��ام��ة رق� ��م  372ب �ت��اري��خ 2015/2/3
والخاص بتقرير اللجنة الفنية املشكلة
ل ��دراس ��ة ع �ط ��اءات امل�ن��اق�ص��ة وم�ن��اق�ش��ة
ك�ت��اب وزارة االش �غ��ال رق��م  503بتاريخ
 2015/2/18امل �ت �ض �م��ن ت �ق��ري��ر امل�ك�ت��ب
االس� �ت� �ش ��اري واالس� �ت� �م ��اع ال� ��ى اع �ض��اء
اللجنة واملكتب االستشاري واملناقصني
وق � ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ت��أج �ي��ل ال �ب��ت ب��ال �ق��رار
لالجتماع القادم وبتاريخ 2015/4/22
اخ � �ط ��رت ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة
وزارة االش�غ��ال العامة بموجب كتابها
رقم ل م م  7260/36/14بأن اللجنة في
اجتماعها رقم  2015/31املنعقد بتاريخ
 2015/4/15ق��ررت اللجنة املوافقة على
ط �ل��ب وزارة االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ب��إل �غ��اء
املناقصة.
اختالف بني رأي الفتوى والتشريع
في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة
التقديرية املقدمة م��ن قبل االستشاري
م �ك �ت��ب ف��وس �ت��ر ان� ��د ب ��ارت� �ن ��رز ل�ي�م�ي�ت��د
ب��امل�ش��ارك��ة م��ع دار م�س�ت�ش��ارو الخليج
مما يؤكد ان اعمال تلك املناقصة شابها
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال � �ت � �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات
وشبهات اهدار املال العام للدولة.
ت � �ب�ي��ن وج � � � � ��ود اخ � � �ت �ل ��اف ب �ي ��ن رأي
الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية
للمناقصة والقيمة التقديرية املقدمة

م ��ن ق �ب��ل االس� �ت� �ش ��اري م �ك �ت��ب ف��وس �ت��ر
ان��د ب��ارت�ن��رز ليميتد باملشاركة م��ع دار
م�س�ت�ش��ارو ال�خ�ل�ي��ج ح�ي��ث ق��ام��ت وزارة
االش �غ��ال ال �ع��ام��ة ب �ت��اري��خ 2013/11/6
ب �م��وج��ب ك�ت��اب�ه��ا رق ��م 2221-39-2/10
ب�م�خ��اط�ب��ة أم�ي�ن س��ر ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل��رك��زي��ة بأنها ترفق ع��دد  2نسخة من
اع�ل��ان امل �ن��اق �ص��ة وع� ��دد  39ن�س�خ��ة من
صيغة ع�ط��اء امل�ن��اق�ص��ة وامل�ل�ح��ق ال�ع��ام
وع ��دد  20ق��رص��ا م��دم�ج��ا ش��ام�ل��ة ك��اف��ة
م�س�ت�ن��دات امل�ن��اق�ص��ة وص ��ور م��ن كتاب
طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع رقم
 2123-37-2/10ب�ت��اري��خ 2013/10/24
واض��اف��ت أن القيمة ال�ت�ق��دي��ري��ة لتنفيذ
اع �م ��ال امل �ن��اق �ص��ة ه ��ي 1.023.140.500
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي وط� �ل� �ب ��ت االع � �ل� ��ان ع��ن
امل� �ن ��اق� �ص ��ة ب � �ه� ��ذه ال � � �ش � ��روط ف � ��ي ع ��دد
الجريدة الرسمية القادمة وهذا الخطاب
موقع من الوكيل املساعد لقطاع الرقابة
والتوثيق.
وح � �ي� ��ث ل� ��وح� ��ظ أن ق� �ي� �م ��ة اع� �م ��ال
امل �ن��اق �ص��ة ال � � � ��واردة ف ��ي ه � ��ذا ال �خ �ط��اب
وامل �ق��درة بمبلغ  1.023.140.500دي�ن��ار
ك� ��وي � �ت� ��ي ت� �خ� �ت� �ل ��ف ع � ��ن ق� �ي� �م ��ة اع � �م� ��ال
املناقصة املقدرة من االستشاري والتي
ورد ذك��ره��ا ف��ي ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة الفنية
املشكلة ب��ال�ق��رار ال ��وزاري رق��م  92لسنة
 2014وال � �ص� ��ادر ب �ت ��اري ��خ 2014/2/5
وال �ب��ال��غ ق�ي�م�ت�ه��ا  998.163.405دي�ن��ار
ك� ��وي � �ت� ��ي وق� � ��ام� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��دراس � ��ة
التقييم امل��ال��ي ل�ل�ع�ط��اءات ع�ل��ى اس��اس
ت�ل��ك ال�ق�ي�م��ة واع �ت �م��دت وزارة االش �غ��ال
العامة تقرير تلك اللجنة وخاطبت به
لجنة املناقصات املركزية مما يبني ان
القيمة التقديرية ألعمال املناقصة هي
 998.163.405دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ول�ي�س��ت
 1.023.140.500دينار كويتي مما يؤكد
ان اعمال تلك املناقصة وم��ا تم بها من
اجراءات يشوبها العديد من التجاوزات
واملخالفات وشبهات اه��دار امل��ال العام
ل �ل��دول��ة وي �ب�ي�ن ع� ��دم ص �ح��ة م ��ا ت ��م م��ن
اجراءات ومخاطبات بني وزارة االشغال
العامة ولجنة املناقصات املركزية بشأن
تلك املناقصة.

المحور الثاني
التجاوزات املالية واالدارية وشبهات
ال �ت �ع��دي ع �ل��ى االم� � ��وال ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ال �ت��ي ش��اب��ت م �م��ارس��ة امل �ش��روع رق ��م هـ
م خ  214/ع ال�خ��اص��ة ب��إن�ش��اء وإنـجاز
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي.
 - 1ل� �ج� �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات امل ��رك ��زي ��ة
ت ��واف ��ق ع �ل��ى ط ��رح امل �م��ارس��ة ف ��ي نفس
اجتماعها رقم  2015/31املنعقد بتاريخ
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إعادة التصويت على طرح المناقصة
يخالف لوائح لجنة المناقصات
تتمة المنشور ص06
 2015/4/15ال � � ��ذي ت� �ق ��رر ف �ي ��ه ال �غ ��اء
املناقصة.
وف � ��ي ع �ه��د وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ال�ح��ال��ي اح�م��د ال�ج�س��ار  -طالبت وزارة
االش �غ ��ال ال �ع��ام��ة اع� ��ادة ط ��رح امل �ش��روع
رقم هـ م خ  214/إنشاء وإنجاز وتأثيث
وصيانة مبنى ال��رك��اب الجديد بمطار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ب��ال �ك �ت��اب رق� ��م 1178
بتاريخ  2015/4/15كممارسة بالظرف
امل �خ �ت ��وم ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات ال �ت ��ي ق��دم��ت
عطاءاتها للمناقصة امللغاة حيث افادت
لجنة املناقصات املركزية بالكتاب رقم
ل ل م  7125/36/14بتاريخ 2015/4/21
ب � ��أن ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ف��ي
اجتماعها رقم  2015-31املنعقد بتاريخ
 2015/4/15ق ��ررت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط��رح
املمارسة على ان تكون فترة الطرح ملدة
شهر.
 - 2م �خ ��ال �ف ��ة ال � �ق� ��واع� ��د وال � �ل ��وائ ��ح
واألنظمة املتبعة ف��ي لجنة املناقصات
امل � ��رك � ��زي � ��ة ب � � ��إع � � ��ادة ال � �ت � �ص ��وي ��ت ع �ل��ى
ال� �ط� �ل ��ب امل� � �ق � ��دم م � ��ن وزارة االش � �غ� ��ال
العامة رق ��م 1178/بتاريخ 2015/4/15
وال�خ��اص ب�ط��رح امل�م��ارس��ة رق��م ه �ـ.م.خ/
214ع للموافقة على الطلب بعد رفضة
من قبل اللجنة.
اجتمعت لجنة املناقصات املركزية
ب� � �ت � ��اري � ��خ  2015/4/15االج � �ت � �م � ��اع
رق � � � � � � ��م 2015/31وت � ��م خ �ل��ال االج �ت �م ��اع
م� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ط � �ل ��ب امل� � �ق � ��دم م � ��ن وزارة
االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة رق � � � ��م 1178/ب �ت��اري��خ
 2015/4/15وال�خ��اص بطرح املمارسة
رق � ��م ه � � � � � � � �ـ.م.خ 214/ع إن � �ش� ��اء وإن � �ج ��از
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي بالظرف املختوم
وت �ق��دي��م ال �ع �ط��اءات ب�م�ق��ر ال�ل�ج�ن��ة على
ان ت�ك��ون م �ح��دودة ب�ين ال �ش��رك��ات التي
سبق أن قدمت عطاءاتها باملناقصة مع

التزامها بالكيانات التي تقدمت بها وان
مستندات املمارسة مطابقة ملستندات
املناقصة امللغاة والسابق ارسالها من
قبل ال��وزارة من تاريخ  2013/11/6الى
تاريخ  2014/11/2إال انه سيتم اضافة
مستند ملحق املمارسة رقم  1وتوزيعه
على تلك الشركات.
وق ��ام ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ص��وي��ت على
الطلب املقدم من وزارة االشغال العامة
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ب �ت��اري��خ 2015/4/15
االج�ت�م��اع رق � ��م 2015/31وك��ان��ت نتيجة
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ه � ��ي رف � � ��ض ط� �ل ��ب وزارة
االشغال العامة.
ث��م قامت اللجنة باملخالفة للقواعد
وال �ل��وائ��ح واألن �ظ �م��ة امل�ت�ب�ع��ة ف��ي لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة وف� ��ي س��اب �ق��ة ل��م
ت�ح��دث م��ن قبل ب��إع��ادة التصويت مرة
اخ � ��رى ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل� �ق ��دم م ��ن وزارة
االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وت �م��ت امل��واف �ق��ة على
ط��رح امل�م��ارس��ة على ان ت�ك��ون م�ح��دودة
بني تلك الشركات مما يمثل شبهة تعد
على امل��ال العام بهدف تنفيع مجموعة
شركات محددة بترسية املمارسة.
 - 3ال �ت �ع��دي ع�ل��ى ص�لاح �ي��ات وزارة
امل ��ال �ي ��ة وت �ج ��اه ��ل رأي إدارة ال �ف �ت��وى
والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة
التقديرية للممارسة قبل طرحها دون
ال ��رج ��وع ل�ل�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وال �ح �ص��ول
ع �ل��ى م��واف �ق��ات �ه��ا ق �ب��ل ال �ط ��رح وت��زوي��د
لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة بمعلومات
مغلوطة عن القيمة التقديرية للممارسة
م �م��ا ي�م�ث��ل ش�ب�ه��ة ت �ع��د وإه� � ��دار ل�ل�م��ال
العام للدولة.
حصلت وزارة األش�غ��ال العامة على
موافقة لجنة املناقصات املركزية على
ط��رح م�م��ارس��ة م�ش��روع إن�ش��اء وإن�ـ�ج��از
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت ال��دول��ي بطريقة الظرف
املختوم وطالبت وزارة األشغال العامة
أن يكون الطرح محدود على الشركات

لقطة من مطار الكويت

التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ
.2014/11/2
وحيث أك��دت وزارة األش�غ��ال العامة
ف � ��ي ك �ت ��اب �ه ��ا إل� � ��ى ل �ج �ن ��ة امل �ن ��اق �ص ��ات
املركزية رقم  1266بتاريخ 2015/4/20
مرجع  213/36/14أن القيمة التقديرية
لتنفيذ أعمال املمارسة هي ذاتها القيمة
ال �ت �ق��دي��ري��ة الع� �م ��ال امل �ن��اق �ص��ة امل �ل �غ��اة
ال�س��ال�ف��ة بياناتها بكتابنا رق��م -2/10
 2221/39امل ��ؤرخ ب�ت��اري��خ 2013/11/6
وال� � � � ��ذي اك � � ��د أن رأي إدارة ال �ف �ت ��وى
والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ
أع �م��ال امل �ن��اق �ص��ة ه��ي 1.023.140.500
دينار كويتي.
إال ان��ه بعد فض مظاريف املمارسة
تبني ارتفاع القيمة التقديرية للمشروع
ال � ��ى  1.210.012.048دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى وج� � ��ود ت �غ �ي �ي��رات ف��ي
االش � � �ت � ��راط � ��ات وامل � ��واص � � �ف � ��ات ال �ف �ن �ي��ة
للمشروع والغاء بعض البنود.

حيث انه بتاريخ  2015/8/3ارسلت
ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ك �ت��اب �ه��ا
رق ��م  12651/36/14ال ��ى وك �ي��ل وزارة
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة تخطرها ب��أن اللجنة
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا رق��م  2015/59املنعقدة
ب � �ت� ��اري� ��خ  2015/8/3ق � � � ��ررت اح ��ال ��ة
ال �ع �ط��اءات امل�ق�ب��ول��ة ل�ل�م�م��ارس��ة ل ��وزارة
ال� �ش� �غ ��ال ال� �ع ��ام ��ة ل ��دراس� �ت� �ه ��ا وت �ق��دي��م
ال�ت��وص�ي��ات ال�ل�ازم��ة ب�ش��أن�ه��ا خ�ل�ال 30
يوما من تاريخه على أن تؤكد ال��وزارة
ف��ي ت��وص�ي�ت�ه��ا ب ��أن امل �ي��زان �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
تسمح بالصرف على هذه املمارسة.
 - 4وزي ��ر األش �غ��ال ال �ع��ام��ة يخاطب
االس� �ت� �ش ��اري مل� �ش ��روع إن� �ش ��اء وإن �ـ �ج��از
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
ب�م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي ل��زي��ادة القيمة
التقديرية للممارسة.
قام وزير األشغال العامة بمخاطبة
االس � �ت � �ش ��اري مل � �ش ��روع م �ك �ت��ب ف��وس �ت��ر
ان��د ب��ارت�ن��رز ليميتد باملشاركة م��ع دار

مستشارو الخليج وذل��ك لزيادة القيمة
التقديرية للمشروع الى 1.210.012.048
دينار كويتي وذلك دون الحصول على
موافقة وزارة املالية ورأي ادارة الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ف ��ي ت �ل��ك ال� ��زي� ��ادة واخ �ف ��اء
ت �ل��ك ال� ��زي� ��ادة ف ��ي ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
ع��ن لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة وتأكيد
وزارة االش �غ��ال م��ن خ�ل�ال مخاطباتها
للجنة املناقصات املركزية ب��أن التكلفة
التقديرية للممارسة هي نفس التكلفة
ال�ت�ق��دي��ري��ة للمناقصة امل�ل�غ��اة .مخالفة
صريحة للوائح والقوانني
وذلك على الرغم من ان وزير االشغال
العامة سبق أن صرح في مجلس االمة
واك��د ب��ان املمارسة لن تتجاوز قيمتها
ع� ��ن ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة
امللغاة واك��د انه سيعيد طرح املناقصة
م ��رة اخ� ��رى إذا ت� �ج ��اوزت ق�ي�م�ت�ه��ا تلك
التكلفة .إال أنه قام بمخاطبة استشاري
امل �ش��روع ل��زي��ادة القيمة التقديرية الى
 1.210.012.048دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي وذل ��ك
ب��ال��رغ��م م ��ن إل �غ ��اء ال �ع��دي��د م ��ن ال�ب�ن��ود
االساسية في نطاق اعمال العقد واجراء
تغييرات في االش�ت��راط��ات واملواصفات
الفنية باإلضافة إلى أن وزارة االشغال
العامة قامت بمخاطبة لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ب�خ�ص��وص امل �م��ارس��ة واك ��دت
ل �ه��ا ان م �س �ت �ن��دات امل �م ��ارس ��ة م�ط��اب�ق��ة
مل�س�ت�ن��دات امل�ن��اق�ص��ة امل �ل �غ��اة وال�س��اب��ق
ارس��ال �ه��ا م��ن ق�ب��ل ال� � ��وزارة وأن القيمة
التقديرية لتنفيذ أع�م��ال امل�م��ارس��ة هي
ن�ف�س�ه��ا ل�ل�م�ن��اق�ص��ة امل �ل �غ��اة ك �م��ا اك ��دت
وزارة االشغال العامة للجنة املناقصات
املركزية بأن رأي إدارة الفتوى والتشريع
ع ��ن ال�ق�ي�م��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أع �م��ال
املمارسة هي نفسها للمناقصة امللغاة
مما يمثل وج��ود العديد م��ن الشبهات

التتمة ص08

حماد :سأستجوب الوزير الجديد
لو استقال الجسار قبل صعوده المنصة
اك � ��د ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح� �م ��اد ان
اس�ت�ج��واب��ه ل��وزي��ر االش �غ��ال العامة
ووزير الكهرباء واملاء احمد الجسار
يهدف الى مكافحة الفساد والحفاظ
ع �ل��ى امل � ��ال ال � �ع ��ام .وق � ��ال ح �م ��اد ف��ي
م��ؤت �م��ر صحفي أمس ع� �ق ��ده ع�ق��ب
تقديمه الستجواب الوزير الجسار
ان الوزير ب�ين خ�ي��اري��ن ام��ا املنصة

وإم��ا االس�ت�ق��ال��ة م��ن منصبه مشيرا
ال� ��ى ان االس� �ت� �ج ��واب م ��ن  3م �ح��اور
األول ح��ول ال�ت�ج��اوزات امل��ال�ي��ة التي
ش��اب��ت م �ش��روع م�ب�ن��ى رك ��اب امل�ط��ار
وال �ت �ج��اوزات امل��ال�ي��ة لصيانة مطار
ال �ك��وي��ت وال � �ت � �ج� ��اوزات ف ��ي ت��رس�ي��ة
ممارسة مشروع مبنى املطار.
واضاف قائال ان تعليمات صدرت

بمنح مناقصة املطار لشركة تركية
دون وجه حق رغم ان الوزير السابق
ع �ب��دال �ع��زي��ز االب ��راه� �ي ��م ق ��ام ب��ال �غ��اء
هذه املناقصة .وقال حماد ان السعر
الحقيقي ملناقصة املطار اليتجاوز
 300مليون فكيف وصل الى املليار
و 316م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار م �ش �ي��را ال��ى
ان ه �ن��اك ت�لاع�ب��ا ك�ب�ي��را ت��م ف��ي ه��ذه

املناقصة .وزاد حماد قائال حتى لو
استقال الوزير الجسار قبل صعوده
املنصة فسأستجوب الوزير الجديد
اذا ل��م يلغ مناقصة امل�ط��ار ويقصي
ال�ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة .وك�ش��ف حماد ان
هناك  600مليون دينار فارق السعر
بني مناقصة املطار التي رست على
ال�ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة وال�س�ع��ر الحقيقي

وهذا يؤكد وجود سرقة كبرى.
وق ��ال ح�م��اد :اس�ت�ج��واب��ي للوزير
ال �ج �س��ار ل�ي��س ح�م��اي��ة ل �ل��وزي��ر علي
ال �ع �م �ي��ر ون �ي �ت��ي باستجوابه منذ
الصيف لكن املجلس كان في اجازة.
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لجنة المناقصات
المركزية وافقت
على طرح الممارسة
في نفس االجتماع
الذي قررت فيه
إلغاء المناقصة
التعدي على
صالحيات وزارة
المالية وتجاهل
رأي الفتوى
والتشريع بتغيير
وزيادة التكلفة
التقديرية
للممارسة
وزير األشغال
خاطب استشاري
المشروع لزيادة
القيمة التقديرية
للممارسة
وزير االشغال
ألغى العديد
من االشتراطات
والمواصفات
الفنية تجاوزت
قيمتها 300
مليون دينار
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وجود تغييرات في االشتراطات والمواصفات
الفنية للمشروع وإلغاء بعض بنوده
تتمة المنشور ص07
والتعديات على االموال العامة للدولة.
 - 5وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ي�ل�غ��ي
العديد من البنود االساسية في نطاق
اع�م��ال املمارسة وق��ام ب��إج��راء تغييرات
ف��ي االش �ت ��راط ��ات وامل ��واص �ف ��ات ال�ف�ن�ي��ة
تتجاوز قيمتها  300مليون دينار دون
ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية
للممارسة ودون ان يعاد طرح املناقصة
ب�ع��د اج� ��راء ت�ل��ك ال�ت�ع��دي�لات م�م��ا يمثل
شبة ال�ت�لاع��ب ب��األم��وال ال�ع��ام��ة للدولة
ومخالفة صريحة ملواد القانون رقم 37
لسنة  1964في شأن املناقصات العامة.
قام وزير االشغال العامة باالجتماع
املنعقد مع ال��وزارة بتاريخ 2015/5/31
بإلغاء العديد من البنود االساسية في
نطاق اعمال املمارسة واج��راء تغييرات
في االشتراطات واملواصفات الفنية بما
يعادل قيمته  300مليون دينار كويتي
دون ان ي �ن �ع �ك��س ذل � ��ك ع �ل ��ى ال �ت �ك �ل �ف��ة
التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح
امل �ن��اق �ص��ة ب �ع��د اج � ��راء ت �ل��ك ال�ت�ع��دي�لات
وذل ��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة مل ��واد ال�ق��ان��ون رق��م 37
لسنة  1964في شأن املناقصات العامة
بهدف تقليل وتخفيض قيمة املمارسة
ع �ل ��ى ح� �س ��اب امل� ��واص � �ف� ��ات وال � �ش� ��روط
الفنية للمشروع حيث اف��اد الوزير بأن
م��ا ت��م ت�ق��دي�م��ه م��ن أس �ع��ار غ�ي��ر مقبول
وي �ف��وق امل�ي��زان�ي��ة امل��رص��ودة للمشروع
ك�م��ا اف� ��اد ال ��وزي ��ر ان ��ه م��ن امل �ت��وق��ع عند
اع ��ادة ال�ت�ق��دي��م للممارسة ان ينخفض
السعر إل��ى م��ا دون امليزانية امل��رص��ودة
للمناقصة امللغاة.
واع� � �ط � ��ى وزي � � � ��ر االش � � �غ� � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ��ه ب � ��إل � �غ � ��اء ب � �ع� ��ض ال� �ب� �ن ��ود
االساسية من املمارسة وتعديل بعضها
ب �ه��دف ت�ق�ل�ي��ل امل �خ��اط��ر امل �ت��وق �ع��ة على
امل �ق��اول�ي�ن وت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة
للممارسة على النحو التالي:
زي��ادة نسبة الدفعة املقدمة من 10%
الى  20%ومن دون فوائد
ت � ��م ال � �س � �م� ��اح ل � �ل � �م � �ق ��اول ب �ت �س �ع �ي��ر
بعض البنود بالعملة االجنبية امل��واد
املستوردة بالدوالر– الني– اليورو
ادراج بعض االعمال والبنود كمبلغ
اح �ت �ي��اط��ي م ��ن ج � ��دول ال �ك �م �ي��ات وه��ي
كالتالي :
 نظام االتصاالت كامل القسم. ن� �ظ ��ام ف �ح ��ص  -م ��راق� �ب ��ة ال ��رك ��ابواالمتعة.
 نظام فحص  -مراقبة نظام مناولةاالمتعة.
 نظام مناولة االمتعة .BHS الغاء بعض البنود من نطاق أعمالال �ع �ق��د ...ت �ع��دي�لات ج��وه��ري��ة ف��ي ن�ط��اق
العمل.
 ال �غ��اء م �ع��دات امل�ل�ج��أ للمناطقاالمنة والبنود املتعلقة بها تم الغاء

ي�ت�ج��اوز  600مليون دي�ن��ار كويتي عن
ال�ت�ك�ل�ف��ة امل �ف �ت��رض��ة ب �ع��د إل �غ��اء ال�ع��دي��د
م� � ��ن ال � �ب � �ن � ��ود االس � ��اس� � �ي � ��ة ف� � ��ي ن� �ط ��اق
اع �م��ال امل �م��ارس��ة واج � ��راء ت�غ�ي�ي��رات في
االشتراطات واملواصفات الفنية.

لقطة من احدى جلسات املجلس

جدول الكميات لها.
 األعمال الخارجية بمنطقة الطيران. نظام توزيع وقود الطائرات. ت��م ال�غ��اء الليد جولد والليد امل��وادذات ال� ��درج� ��ة ال �ع��ال �ي��ة م ��ن ال�ت�ش�ط�ي��ب
وامل � �ص� ��اح � �ب� ��ة ل �ل �ب �ي �ئ ��ة م� � ��ن امل� � �ش � ��روع
نهائيا مما يمثل انخفاضا في اسعار
املواصفات من  12%الى  % 15من قيمة
املشروع.
ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل  :س�ي�ت��م االف � ��راج عن
امل �ح �ج��وز  % 5ك��ل س �ت��ة ش �ه��ور م�ق��اب��ل
كفالة بنكية.
 ت�ع��وي��ض ال�ت��أخ�ي��ر :ي�ج��وز ل �ل��وزارةال� �س� �م ��اح ب �ت��أج �ي��ل ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات ف��ي
التأخير لحني انجاز االعمال.
 حيث قرر السماح للمقاول بالعملح�س��ب ان�ظ�م��ة ع�ق��ود التشييد ال��دول�ي��ة
.FIDIC
 الغاء أنظمة دولة الكويت وااللتزامفقط باألنظمة الدولية.
 م� � �ن � ��ح امل� � � � �ق � � � ��اول م � �ج � �م� ��وع� ��ة م ��نال �ت �س �ه �ي�لات وال �س �م��اح ب �ت �ق��دي��م امل ��واد
املكافئة واملماثلة كانت مرفوضه تماما
سابقا.
 ال �س �م��اح ل �ل �م �ق��اول ب �ع �م��ل م�ص�ن��عب ��امل ��وق ��ع ل �ل �خ ��رس��ان ��ة ج� ��اه� ��زة ال �ص��ب
ال� �ب� �ي� �ض ��اء وال � �س � �م� ��اح ل� ��ه ب ��اس �ت �خ ��دام
خرسانه رمادية اللون خفيفة.
 ال�س�م��اح ل�ل�م�ق��اول ب��إح�ض��ار امل��واداملصنعة بالعقد م��ن أي بلد تصنع به
وليس من الضروري إحضارها من بلد
املنشأ االصلي.
 ال �ت �ض �خ��م ي� �ع ��اد ال �ن �ظ��ر ف �ي��ه ك��لس�ن�ت�ين – اي ان ��ه ي�م�ك��ن ت�ع��دي��ل قيمة
امل �ش��روع ل�ي�ص��ل ال ��ى  5او  6م�ل�ي��ارات
اثناء التنفيذ.

 زي� � � ��ادة م � ��دة امل� � �ش � ��روع ال � ��ى س��تسنوات.
 تغيير نظام العمل في املشروع من 24س��اع��ة ي��وم�ي��ا ال ��ى ن �ظ��ام  8س��اع��ات
باليوم.
وذل ��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة مل ��واد ال �ق��ان��ون رق��م
 37ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش� ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة ويمثل ش�ب�ه��ة ت�ل�اع��ب وت �ع��دي
ع�ل��ى االم � ��وال ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وتحميل
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��روط م �ج �ح �ف��ة ف � ��ي ب �ن��ود
املمارسة كما كان من املفترض بعد قيام
وزي��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة بتلك االج ��راءات
والتغييرات والتعديالت الجوهرية في
اعمال املشروع أن يعاد ط��رح املناقصة
مرة اخرى.
ك �م��ا ق��ام��ت وزارة االش �غ ��ال ال�ع��ام��ة
ب� �ت ��زوي ��د ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة
ب��ال �ك �ت��اب رق � ��م  2124-39-20ب �ت��اري��خ
 2015/6/30مع امللحق رقم  2مرفق عدد
 25قرص مدمج من امللحق  2للممارسة
وتطالب ب��اإلع�لان ع��ن موعد االجتماع
ال �ت �م �ه �ي��دي ال �ث��ان��ي ل �ل �م �ق��اول�ين وال ��ذي
س �ي �ع �ق��د ي� ��وم االح � ��د  2015/7/12ف��ي
وزارة االشغال العامة قاعة االجتماعات
ال�ك�ب��رى – ال ��دور ال�ث��ال��ث وت�ط��ال��ب بعدم
ال �ت �م ��دي ��د ل �ل �م �ن��اق �ص�ين ن� �ظ ��را أله �م �ي��ة
امل �ش��روع ح�ي��ث ت��م اج ��راء م�ج�م��وع��ة من
ال�ت�ع��دي�لات ف��ي مستندات امل�م��اس��ة كما
ق��ام��ت وزارة االش �غ��ال ال �ع��ام��ة ب�ت��زوي��د
لجنة املناقصات املركزية بالكتاب رقم
 2150-39-114بتاريخ  2015/7/2بعدد
 25ق��رص��ا م��دم�ج��ا امل�ل�ح��ق رق ��م  3ال��ذي
يتضمن تعديالت على ج��دول الكميات
في املمارسة ملحق .3
وح�ي��ث ت��ؤك��د ت�ل��ك امل��راس�ل�ات القيام
ب��ال �ت �ع��دي��ل ف� ��ي م �س �ت �ن ��دات امل �م ��ارس ��ة

وجدول الكميات للممارسة ولم تنعكس
تلك التغييرات على التكلفة التقديرية
ل �ل �م �م��ارس��ة م �م��ا ي ��ؤك ��د وج � ��ود ش�ب�ه��ة
تالعب واهدار لألموال العامة للدولة.
 6اإلض��رار الجسيم باألموال العامةل�ل��دول��ة ب�ق�ب��ول ال�ت�ع��دي��ل ف��ي ب�ن��ود عقد
امل �م��ارس��ة وال �غ��اء أن�ظ�م��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
واالل� � � �ت � � ��زام ف� �ق ��ط ب ��األن� �ظ� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
والسماح للمقاول بالعمل حسب انظمة
عقود التشييد الدولية  FIDICوتجاهل
م ��واد ال �ق��ان��ون رق��م  37ل�س�ن��ة  1964في
ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة واالس �ت �م��رار
ف ��ي ط� ��رح امل �م ��ارس ��ة م �م��ا ي �م �ث��ل شبهة
استغالل السلطات وال�ن�ف��وذ والتالعب
والتعدي على األموال العامة للدولة.
كما كان من املفترض لوزير االشغال
العامة بعد إلغاء تلك البنود االساسية
ف� ��ي ن� �ط ��اق اع � �م� ��ال امل � �م ��ارس ��ة واج � � ��راء
تغييرات في االش�ت��راط��ات واملواصفات
الفنية للمشروع أن يقوم بطلب إع��ادة
ط ��رح امل�ن��اق�ص��ة م��ن ج��دي��د وأن تصبح
ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ل�م�م��ارس��ة اق ��ل من
التكلفة التقديرية للمناقصة امللغاة بما
يعادل  300مليون دينار كويتي تقريبا
وذل � ��ك ب �ع��د ال� �غ ��اء ال �ع��دي��د م ��ن ال �ب �ن��ود
االس��اس �ي��ة ف��ي ن �ط��اق اع �م��ال امل�م��ارس��ة
واج� � � � ��راء ت �غ �ي �ي ��رات ف� ��ي االش � �ت ��راط ��ات
وامل��واص �ف��ات الفنية إال ان��ه وب�ع��د فض
العطاءات وكشف االسعار تبني وجود
ف � ��ارق ك �ب �ي��ر ف ��ي االس � �ع ��ار ب�ي�ن ال�ق�ي�م��ة
التقديرية للمشروع واالس�ع��ار املقدمة
ح�ي��ث أن ال�ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة ص��اح�ب��ة أق��ل
االسعار بلغ قيمة عطائها مليارا و312
مليون دي�ن��ار كويتي بما ي�ع��ادل زي��ادة
ت�ت�ج��اوز  300مليون دي�ن��ار كويتي عن
التكلفة التقديرية للمناقصة وب�ف��ارق

المحور الثالث
التجاوزات املالية واالدارية وشبهات
التعدي على االموال العامة للدولة التي
شابت ترسية ممارسة املشروع رق��م هـ
م خ  214/ع ال�خ��اص��ة ب��إن�ش��اء وإنـجاز
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي.
 - 1ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة م ��ن ق �ب��ل وزي ��ر
االش� � �غ � ��ال ال � �ع ��ام ��ة ل � ��دراس � ��ة ع � �ط ��اءات
امل� � �م � ��ارس � ��ة ت� �ب� �ن ��ي م � �ق� ��ارن� ��ة االس � �ع � ��ار
امل� �ق ��دم ��ة ف� ��ي ال � �ع � �ط� ��اءات ع� �ل ��ى ت�ك�ل�ف��ة
تقديرية تختلف عن التكلفة التقديرية
ل�ل�م�ن��اق�ص��ة امل �ل �غ��اة رغ ��م ت��أك �ي��د وزارة
االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل��رك��زي��ة ف��ي م�خ��اط�ب�ت�ه��ا ب ��أن التكلفة
التقديرية هي نفسها التكلفة التقديرية
ل �ل �م �ن��اق �ص��ة امل � �ل � �غ� ��اة وح� �ص� �ل ��ت ع �ل��ى
موافقة لجنة املناقصات املركزية لطرح
املمارسة على ذلك.
حصلت وزارة االش�غ��ال العامة على
موافقة لجنة املناقصات املركزية بطرح
ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث
وصيانة مبنى ال��رك��اب الجديد بمطار
الكويت الدولي بطريقة الظرف املختوم
ب�ع��د أن ط��ال�ب��ت وزارة االش �غ��ال العامة
أن يكون الطرح محدود على الشركات
التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ
 2014/11/2واك� � ��دت وزارة األش �غ ��ال
العامة في كتابها إلى لجنة املناقصات
املركزية رقم  1216بتاريخ 2015/4/20
م� ��رج� ��ع  213/36/14ان م �س �ت �ن ��دات
امل�م��ارس��ة مطابقة مل�س�ت�ن��دات املناقصة
امللغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة
وأن ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أع�م��ال
امل�م��ارس��ة ه��ي ذات �ه��ا القيمة التقديرية
للمناقصة امللغاة واملبينة بكتاب وزارة
االش� �غ ��ال رق ��م  2221/39-2/10امل ��ؤرخ
ب�ت��اري��خ  2013/11/6كما اك��دت فيه ان
رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة
التقديرية لتنفيذ أع�م��ال امل�م��ارس��ة هي
ن�ف�س�ه��ا ال�ق�ي�م��ة ال �ت�ق��دي��ري��ة للمناقصة
امللغاة.
إال ان��ه بعد فض مظاريف املمارسة
ت � �ب�ي��ن ارت� � � �ف � � ��اع ال � �ق � �ي � �م ��ة ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة
ل�ل�م�م��ارس��ة ال ��ى  1.210.012.048دي�ن��ار
كويتي م��ن قبل االس�ت�ش��اري باإلضافة
إل ��ى وج ��ود ت�غ�ي�ي��رات ف��ي االش �ت��راط��ات
وامل��واص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�م�ش��روع وال�غ��اء
العديد من البنود األساسية في نطاق
أع �م��ال امل �م��ارس��ة وإج� ��راء ت�غ�ي�ي��رات في

التتمة ص09

تغيير نظام العمل
في المشروع من
 24ساعة يوميا
إلى نظام  8ساعات
الوزير استغل
سلطته ونفوذه
وساهم في
التعدي على
األموال العامة
للدولة
شبهة تزوير
في تقرير اللجنة
المشكلة من وزير
األشغال لتقييم
العطاءات
انسحاب أربعة
من أعضاء لجنة
التقييم اعتراضا
على وجود شركة
ليماك لمخالفتها
للشروط الفنية
المطلوبة
استغالل السلطات
والنفوذ بإدراج
الشركة التركية
ليماك الفائزة
بالممارسة
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كشف أسعار العطاءات قبل فض مظاريف
الممارسة يمثل عدم شفافية الطرح
تتمة المنشور ص08
االشتراطات واملواصفات الفنية والتي
كان من املفترض بعد إلغائها من نطاق
أع �م ��ال امل �م��ارس��ة أن ي �ق��دم امل �م��ارس��ون
أس � �ع� ��ار اق � ��ل م� ��ن ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
االص�ل�ي��ة ل�ل�م�ش��روع ك�م��ا ان��ه ت��م تغيير
التكلفة التقديرية وطرح املمارسة دون
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزارة امل��ال �ي��ة
ورأي ادارة الفتوى والتشريع قبل طرح
املمارسة.
 - 2شبهة التزوير في تقرير اللجنة
املشكلة م��ن قبل وزي��ر االش �غ��ال العامة
لتقييم العطاءات ودراسة املمارسة رقم
ه�ـ م خ  214/ع إن�ش��اء وإنـجاز وتأثيث
وصيانة مبنى ال��رك��اب الجديد بمطار
الكويت الدولي:
اص ��در وزي ��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ال�ق��رار
ال � � ��وزاري رق ��م  46ل�س�ن��ة  2015ب�ت��اري��خ
 2015/8/2بتشكيل لجنة فنية لدراسة
ع �ط��اءات امل�م��ارس��ة رق��م ه �ـ م خ  214/ع
إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى
ال��رك��اب الجديد بمطار الكويت الدولي
م �ك��ون��ة م��ن  10اع �ض��اء ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل
وزارة االشغال العامة املهندسةعواطف
سليمان الغنيم وعضوية كل من السادة
التالية اسماؤهم:
 أ.د حسني علي الخياط عميد كليةالهندسة والبترول – جامعة الكويت
 د .س ��ال ��م ف� �ل��اح ال� �ح� �ج ��رف م��دي��رم��رك��ز ال�ط��اق��ة وال�ب�ن��اء – معهد الكويت
لألبحاث العلمية.
 امل �ه �ن��دس��ة رح � ��اب ف �ي �ص��ل ال�ف�ل�ي��جال� ��وك � �ي� ��ل امل � �س� ��اع� ��د ل� �ق� �ط ��اع امل� �ش ��اري ��ع
االنشائية /وزارة االشغال العامة.
 امل�ه�ن��دس اح�م��د سليمان الحصانال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع ال�ط��رق  -وزارة
االشغال العامة.
 امل�ه�ن��دس ج��اس��م محمد ال�ل�ن�ق��اويال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش �ب �ك��ات ال �ت ��وزي ��ع -
وزارة الكهرباء واملاء.
 ال�س�ي��د س��ال��م ذي ��اب ال �ع �ن��زي م��دي��رادارة م �ي��زان �ي��ات امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
وال �ص �ي��ان��ه -ش �ئ��ون امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة –
بوزارة املالية.
 املهندس ع��ادل عبدالعزيز القعودك �ب �ي ��ر امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ب � � � � � ��اإلدارة ال �ع ��ام ��ة
للطيران املدني.
 السيد/وليد خالد محمد البصرياخ� �ت� �ص ��اص ��ي اول ق� ��ان� ��ون� ��ي ب � � � ��وزارة
االشغال العامة.
 امل�ه�ن��دس��ة اب �ت �س��ام ع�ث�م��ان ال�غ�ن��اممدير ادارة املستشارين بالتكليف قطاع
املشاريع االنشائية – مقررا.
وب � �ع � ��د ان � �ع � �ق� ��اد اج � �ت � �م� ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ل��وح��ظ ان �س �ح��اب ارب �ع��ة م��ن اع�ض��ائ�ه��ا
وذل � � � ��ك اع� � �ت � ��راض � ��ا واح � �ت � �ج� ��اج� ��ا ع �ل��ى
وج��ود شركة ليماك إن�ش��اءات صناعي
وت�ج��ارات ضمن ال�ش��رك��ات ال�ث�لاث التي

كشف أسعار
العطاءات قبل
فض مظاريف
الممارسة مما
يمثل عدم
الشفافية
في الطرح
عدم توافر
اعتمادات مالية
في ميزانية
الدولة للممارسة
بالمخالفة لقانون
المناقصات العامة
جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

تقدمت بعطائها للممارسة حيث أنها
س �ب��ق وت �ق ��دم ��ت ل �ل �م �ن��اق �ص��ة وأوص � ��ت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة امل�ش�ك�ل��ة م��ن ق�ب��ل وزي��ر
االش�غ��ال السابق عبدالعزيز االبراهيم
باستبعادها ملخالفتها للشروط الفنية
امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة والرت �ف ��اع السعر
ب �ن �س �ب��ة ت ��زي ��د ع �ل��ى  39%ع ��ن ال�ت�ك�ل�ف��ة
ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة ل �ل �م �ش ��روع وأوص� � � ��ت ت�ل��ك
اللجنة باستبعادها وبإلغاء املناقصة
وهم :
 أ.د حسني علي الخياط عميد كليةالهندسة والبترول – جامعة الكويت.
 د .س ��ال ��م ف� �ل��اح ال� �ح� �ج ��رف م��دي��رم��رك��ز ال�ط��اق��ة وال�ب�ن��اء – معهد الكويت
لألبحاث العلمية.
 ال�س�ي��د س��ال��م ذي ��اب ال �ع �ن��زي م��دي��رادارة م �ي��زان �ي��ات امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
وال �ص �ي��ان��ه -ش �ئ��ون امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة –
بوزارة املالية.
 السيد وليد خالد محمد البصرياخ� �ت� �ص ��اص ��ي اول ق� ��ان� ��ون� ��ي ب � � � ��وزارة
االشغال العامة.
وبعد انتهاء اللجنة املشكلة من قبل
وزي��ر االش�غ��ال العامة ب��ال�ق��رار ال��وزاري
رق��م  46لسنة  2015بتاريخ 2015/8/2
ل��دراس��ة ع �ط��اءات امل�م��ارس��ة رق��م ه �ـ م خ
 214/ع تم االنتهاء من دراس��ة عطاءات
امل �م ��ارس ��ة ف ��ي خ�ل��ال ع �ش ��رة اي � ��ام ف�ق��ط
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ان ال �ل �ج �ن��ة ال �س��اب �ق��ة
املشكلة لدراسة املناقصة استمرت ملدة
ث�لاث��ة اش�ه��ر ون�ص��ف الستكمال دراس��ة
العطاءات وصدر التقرير املالي والفني
وت��وص�ي��ات ت�ل��ك اللجنة م��ذي��ل بتوقيع
 8اع �ض ��اء !! ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ان�س�ح��اب
 4اع �ض��اء م��ن ت �ل��ك ال�ل�ج�ن��ة ح �ي��ث تبني

وج��ود عضوين لم يتم ادراج اسمائهم
ضمن ال�ق��رار ال��وزاري الخاص بتشكيل
تلك اللجنة وليسوا ذوي صفة ليقوموا
بالتوقيع على تقرير تلك اللجنة وليس
لهم عالقة نهائيا باملمارسة وهم-:
 السيد نايف احمد النويف مراقبال �ش ��راء ال�ج�م��اع��ي ب � ��إدارة ن�ظ��م ال �ش��راء
بوزارة املالية.
 وال � �س � �ي ��د ع� �ي ��د م �ل �ي ��ح ال ��رش� �ي ��دياخ �ت �ص��اص��ي ق��ان��ون��ي ب � � ��إدارة ال �ع �ق��ود
القانونية– وزارة االشغال.
ح� �ي ��ث ق � ��ام � ��وا ب ��ال �ت ��وق �ي ��ع ب� � ��دال م��ن
اع�ض��اء اللجنة ليكتمل ن�ص��اب اللجنة
مما يؤكد وجود شبهة تالعب وتزوير
ف��ي م�س�ت�ن��دات ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة وت�ق��ري��ره��ا
وت ��وص� �ي ��ات� �ه ��ا ك� �م ��ا ت � ��م االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
دراس � ��ة ال �ع �ط ��اءات ل�ت�ل��ك امل �م��ارس��ة في
 10اي� ��ام ف �ق��ط ل �ت��رف��ع ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا
بالتوصية على ترسية امل�م��ارس��ة على
ت�ل��ك ال �ش��رك��ة امل�س�ت�ب�ع��دة م��ن امل�ن��اق�ص��ة
امللغاة شركة ليماك إن�ش��اءات صناعي
وت� �ج ��ارات .ب��ال�ك�ت��اب رق ��م 2503/10/2
ب� �ت ��اري ��خ  2015/8/16ح� �ي ��ث اوص� ��ت
وزارة االشغال العامة بناء على دراسة
تلك اللجنة بترسية املمارسة على اقل
امل�م��ارس�ين س�ع��را ال �س��ادة ش��رك��ة ليماك
إنشاءات صناعي وتجارات بمبلغ وقدر
 1.312.000.000دينار كويتي.
استغالل السلطات والنفوذ ب��إدراج
الشركة التركية ليماك الفائزة باملمارسة
وال � �ت� ��ي س �ب ��ق أن ت �ق ��دم ��ت ل�ل�م�ن��اق�ص��ة
وأوص� � ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �ش �ك �ل��ة م��ن
قبل وزي��ر األش�غ��ال السابق عبدالعزيز
االب ��راه � �ي ��م ب��اس �ت �ب �ع��اده��ا مل�خ��ال�ف�ت�ه��ا
ل �ل �ش��روط ال�ف�ن�ي��ة امل �ط�ل��وب��ة للمناقصة

والرت �ف��اع السعر بنسبة ت��زي��د على 39
 %ع ��ن ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�م�ش��روع
واوصت بإلغاء املناقصة.
قامت وزارة االشغال العامة بقبول
إدراج ش��رك��ة ل�ي�م��اك إن �ش��اءات صناعي
وت � � �ج � ��ارات Limak Insaat Sanayi -
 Ve Ticaretووك�ي�ل�ه��ا ش��رك��ة ال�خ��راف��ي
ن��اش �ي��ون��ال ش م ك م ض �م��ن ال �ش��رك��ات
امل��ؤه �ل��ة ل �ل �م �م��ارس��ة وذل� ��ك ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن ان�ه��ا ه��ي ن�ف��س ال�ش��رك��ة ال�ت��ي سبق
وأن تقدمت للمناقصة امللغاة وأوصت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة امل�ش�ك�ل��ة م��ن ق�ب��ل وزي��ر
االش�غ��ال السابق عبدالعزيز االبراهيم
ب ��اس �ت �ب �ع ��اده ��ا مل �خ��ال �ف �ت �ه��ا ل �ل �ش��روط
ال�ف�ن�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة والرت �ف��اع
ال �س �ع��ر ب �ن �س �ب��ة ت ��زي ��د ع �ل��ى  % 39ع��ن
التكلفة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ل�م�ش��روع وأوص��ت
تلك اللجنة بإلغاء املناقصة كما تبني
ب�ع��د ف��ض ال�ع�ط��اءات ان�ه��ا ص��اح�ب��ة أق��ل
االس �ع��ار بقيمة  1.312.000.000دي�ن��ار
كويتي واوص��ت وزارة االش�غ��ال العامة
بقبول الترسية على تلك الشركة.
كشف االس�ع��ار للعطاءات قبل فض
امل �ظ��اري��ف ف��ي امل �م��ارس��ة م �م��ا ي��ؤك��د ان
املمارسة سبق التنسيق لترسيتها على
احدى الشركات بعينها بهدف تنفيعها
م �م ��ا ي �م �ث��ل ت�ل�اع �ب ��ا وإه � � � ��دار ل�ل�أم ��وال
العامة للدولة وعدم الشفافية في طرح
املمارسة.
ب�ع��د ط��رح م�م��ارس��ة امل �ش��روع رق��م هـ
م خ  214/ع ال�خ��اص��ة ب��إن�ش��اء وإنـجاز
وت � ��أث � �ي � ��ث وص � �ي � ��ان � ��ة م� �ب� �ن ��ى ال � ��رك � ��اب
ال�ج��دي��د ب�م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي وقبل
ف��ض ال�ع�ط��اءات للشركات ال�ث�لاث التي
تقدمت للممارسة تبني كشف االسعار

ل �ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ات ق �ب��ل ف ��ض امل �ظ��اري��ف
مما ي��ؤك��د ان امل�م��ارس��ة سبق التنسيق
لترسيتها على احدى الشركات بعينها
بهدف تنفيعها ويمثل تالعب وإه��دار
ل�لأم��وال ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وع ��دم شفافية
في ط��رح املمارسة ولقد قمت شخصيا
بالتصريح في الصحف املحلية واملواقع
االل �ك �ت��رون �ي��ة ب ��أن ق�ي�م��ة ع �ط��اء ال�ش��رك��ة
ال �ت��رك �ي��ة وه� ��ي ص��اح �ب��ة اق� ��ل االس �ع ��ار
 1.312.000.000دينار كويتي قبل فض
العطاءات وتبني صحة االرقام بعد فض
العطاءات وحذرت وزير االشغال العامة
م��ن االس�ت�م��رار ف��ي ط��رح املمارسة لعدم
الشفافية ووج��ود العديد من الشبهات
التي تحوم حول تلك املمارسة.
ع ��دم ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزارة
املالية قبل ط��رح املمارسة وع��دم توافر
اع �ت �م ��ادات م��ال �ي��ة ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال��دول��ة
للممارسة .باملخالفة الصريحة للمادة
 43م��ن القانون رق��م  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة.
اكدت وافادت وزارة املالية في كتابها
ال�ص��ادر بتاريخ  2015/8/9اش��ارة رقم
 31178امل��وج��ه ل��وك�ي��ل وزارة االش �غ��ال
ال �ع��ام��ة ردا ع�ل��ى ط�ل��ب وزارة االش �غ��ال
االف��ادة ع��ن ميزانية امل�ش��روع وإمكانية
ال �ص ��رف ع �ل��ى امل �م��ارس��ة ه �ـ م خ 214/
ع ب� ��أن ال �ب �ن��د امل� �ش ��ار ال �ي ��ه ال ي�ت�ض�م��ن
ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ك�ل�ي��ة واالع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة
ل �ل �ص��رف ع �ل��ى أع� �م ��ال ال�ت�ن�ف�ي��ذ للسنة
امل��ال�ي��ة  2016/2015ن�ظ��را ل�ص��دور ق��رار
لجنة املناقصات املركزية السابق بإلغاء
املناقصة الخاصة باملشروع.
م� �م ��ا ي� ��ؤك� ��د ع � � ��دم ح � �ص� ��ول وزارة
االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزارة

امل��ال �ي��ة ع�ل��ى زي� ��ادة ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة
ل� �ل� �م� �م ��ارس ��ة ع � ��ن ال� �ق� �ي� �م ��ة ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة
ل �ل �م �ن��اق �ص��ة امل� �ل� �غ ��اة ب �م��ا ي � �ع ��ادل 212
مليون دينار كويتي تقريبا باإلضافة
ال��ى إل�غ��اء بعض ال�ب�ن��ود االس��اس�ي��ة في
نطاق اعمال املمارسة واج��راء تغييرات
ف��ي االش �ت ��راط ��ات وامل ��واص �ف ��ات ال�ف�ن�ي��ة
ل �ل �م �ش��روع ب �م��ا ي �ت �ج ��اوز ق �ي �م �ت��ه 300
مليون دي�ن��ار كويتي بما يعد مخالفة
ص��ري �ح��ة ل� �ل� �م ��ادة  43م ��ن ق ��ان ��ون رق��م
 37ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش� ��أن امل �ن��اق �ص��ات
ال �ع��ام��ة.وت �ح �م �ي��ل وت �ع ��ري ��ض االم� � ��وال
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ل �ل�إه ��دار ب �ق �ب��ول م�ن��ح
م �ق��اول امل �ش��روع م�ج�م��وع��ة التسهيالت
واالش �ت��راط��ات املجحفة لتنفيذ اع�م��ال
امل �م ��ارس ��ة .ك �م��ا ق��ام��ت وزارة االش �غ��ال
ب�م�خ��اط�ب��ة ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال �ك �ت ��اب رق � ��م  2503/10/2ب �ت��اري��خ
 2015/8/16حيث ذكرت افادتها للجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ب ��أن االع �ت �م��ادات
امل��ال�ي��ة ألع�م��ال امل�م��ارس��ة م�ت��واف��رة وهو
ام��ر غير صحيح وي��ؤك��د وج��ود شبهة
تعد على االم ��وال ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وذل��ك
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ق ��رار ال�ت��رس�ي��ه االول �ي��ة
والقيمة النهائية للممارسة م��ن لجنة
املناقصات املركزية.

الخاتمة
وب� �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق وف� ��ي س�ب�ي��ل
تصحيح األوض��اع واملخالفات ال��واردة
ف��ي صحيفة ه��ذا االس�ت�ج��واب ل��م نترك
أب � ��واب � ��ا إال وط ��رق� �ن ��اه ��ا وال س �ب�ل�ا إال
وسلكناها إال أن�ن��ا م��ع األس��ف ل��م نجد
التجاوب املطلوب لذا التزاما بالواجب
ال��وط �ن��ي وم �س��ؤول �ي��ات �ن��ا ال��دس �ت��وري��ة
ق��دم��ت ه��ذا االس�ت�ج��واب وف�ق��ا مل��ا قررته
م� � ��واد ال ��دس� �ت ��ور  100و  101م ��ن ح��ق
دس � �ت ��وري ألع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم � ��ة ف��ي
اس �ت �ج��واب ال � ��وزراء ع�م��ا ي�ك��ون ق��د وق��ع
منهم م��ن أخ �ط��اء أو تقصير س ��واء من
ن��اح �ي��ة دس �ت��وري��ة أو ق��ان��ون �ي��ة أو من
الناحية الواقعية والعملية ف��ي ح��دود
اختصاصاتهم إذ ن �ص��ت امل � ��ادة 100
على ان��ه لكل عضو م��ن أع�ض��اء مجلس
األم � � ��ة أن ي ��وج ��ه إل � ��ى رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وإل��ى ال� ��وزراء اس�ت�ج��واب��ات عن
األم � ��ور ال��داخ �ل��ة ف��ي اخ �ت �ص��اص��ات �ه��م...
كما تنص امل��ادة  101على أن ك��ل وزي��ر
م �س��ؤول ل ��دى م�ج�ل��س األم ��ة ع��ن أع�م��ال
وزارته ...واثقون بحكم ن��واب األم��ة في
هذا الشأن .وق��ال تعالى «يا أيها الذين
آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أول��ى بهما
فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
أو ت�ع��رض��وا ف��إن ال�ل��ه ك��ان بما تعملون
خبيرا».
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مدرج على جدول أعمال جلسة الغد ويتضمن تأهيل الحدث للعودة إلى الطريق السوي

التشريعية تقر قانونا متكامال لألحداث
بهدف العالج االجتماعي والتربوي
م� ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ن �ظ��ر م �ج�ل��س
االمة في جلسة غد الثالثاء تقرير
ال�ل�ج�ن��ة التشريعية ع��ن مشاريع
القوانني باصدار قانون األح��داث
وق��د واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة عليها وه��ي
كالتالي:
 - 1م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  3لسنة
 1983في شأن االحداث وقد احيل
الى اللجنة بتاريخ .1997 /6 /28
 - 2م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  3لسنة
 1983في شأن األحداث وقد احيل
الى اللجنة بتاريخ .2004 /6 /22
 - 3م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  3لسنة
 1983في شأن األحداث وقد احيل
الى اللجنة بتاريخ .2011 /7 /26
 - 4م� �ش ��روع م �ت �ك��ام��ل ي �ح��ل م�ح��ل
قانون األحداث رقم  3لسنة  1983وقد
احيل الى اللجنة في .2014 /12 /9
ام��ا ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون األول
ف �ق��د ت ��م س �ح �ب��ه ب �ن ��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
ال �ح �ك ��وم ��ة ك �م ��ا س �ب ��ق ان ق��دم��ت
اللجنة تقريرها امل��ؤرخ /12 / 5
 2010ب� �ش ��أن امل � �ش ��روع �ي�ن االول
وال �ث��ان��ي وال� ��ذي ظ��ل م�ع�ل�ق��ا على
ج ��دول اع �م��ال امل�ج�ل��س ال��ى ان تم
سحبه بتاريخ  2014 /3 /5بناء
ع�ل��ى ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ة مل� ��رور ف�ت��رة
زم �ن �ي��ة ط��وي �ل��ة ع �ل �ي��ه ورغ� �ب ��ة م��ن
الحكومة في تقديم مشروع جديد
متكامل وهو املشروع الذي احيل
الى اللجنة في  2014 /12 / 9كما
سبق ذكره.
ومل ��ا ك ��ان امل� �ش ��روع ال ��راب ��ع هو
امل �ش��روع ال��وح�ي��د املتكامل املقدم
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ل �ي �ح��ل م�ح��ل
القانون الحالي في شأن االحداث
رق � ��م  3ل �س �ن��ة  1983وذل� � ��ك ع�ل��ى
خالف املشروعني الثاني والثالث
لذلك فان اللجنةارتأت ان املشروع
املتكامل ق��د ح��ل محل املشروعني
ال �س��اب �ق�ي�ن وي �ع �ت �ب��ر ت �ق��دي �م��ه م��ن
ج � ��ان � ��ب ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع � � � � ��دوال ع��ن
املشروعني الثاني والثالث اللذين
الي� � � � ��زاالن م� ��درج�ي��ن ع� �ل ��ى ج� ��دول
اعمال اللجنة اذ لم يتم سحبهما
رسميا من جانب الحكومة.
وق � ��د ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان ال �ه ��دف
م ��ن امل� �ش ��روع ه ��و اص � ��دار ق��ان��ون
م� � �ت� � �ك � ��ام � ��ل ل� � �ل� ��اح� � � � ��داث ي� � ��واك� � ��ب
التطورات التي لحقت بتشريعات
االح��داث ويرعى املبادئ املتقدمة
ال �ت��ي اع�ت�ن�ق�ت�ه��ا االس� ��رة ال��دول �ي��ة
ف��ي امل�ع��ام�ل��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ل�لاح��داث

تحديد سن الحدث
ال يتعارض مع
االتفاقيات الدولية
المصدق عليها
في الكويت

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

ب �ح �ي��ث اص �ب��ح ال� �ه ��دف امل �ق �ص��ود
م �ن �ه��ا ف� ��ي االس � � ��اس ه� ��و ال �ع�ل�اج
االج �ت �م��اع��ي وال �ت��رب��وي ل �ه��م قبل
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال� � �ج � ��زاء ات ال �ع �ق��اب �ي��ة
وذل ��ك ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال ��ذي يؤهلهم
ل � �ل � �ع� ��ودة ال� � ��ى ال � �ط� ��ري� ��ق ال� �س ��وي
واالن�خ��راط في مجتمعهم كأفراد
عاديني لهم دور فاعل في تقدمه
والنهوض به.
ك�م��ا ت�ب�ين ل�ه��ا ان اه ��م االح �ك��ام
ال �ت��ي تضمنها امل �ش��روع ب�ق��ان��ون
ت� �ح ��دي ��د س � ��ن ال� � �ح � ��دث ب� ��أن� ��ه ك��ل
ش� �خ ��ص ل � ��م ي� � �ج � ��اوز ال� �س ��ادس ��ة
ع � �ش� ��رة م � ��ن ع � �م� ��ره ك� ��ذل � ��ك ب� �ي ��ان
ال �ت��داب �ي��ر وال� � �ج � ��زاء ات ال�ع�ق��اب�ي��ة
املقررة ملعالجة ما يرتكبه الحدث
من جرائم وتم التمييز بني فئتني
ع� �م ��ري� �ت�ي�ن م � ��ن االح� � � � � ��داث ال �ف �ئ��ة
االول��ى :الحدث ال��ذي اتم السابعة
ول� ��م ي �ك �م��ل ال �خ��ام �س��ة ع �ش��رة م��ن
العمر .الفئة الثانية :الحدث الذي
ب �ل��غ س �ن��ه ال �خ��ام �س��ة ع �ش ��رة ول��م
تتجاوز السادسة عشرة.
وقد استحدث املشروع بقانون
ض �م��ان��ات اخ�ل�اق �ي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة
وقضائية تعزز الحماية املطلوبة
ملعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.
ك� �م ��ا ورد ال� � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك �ت��ب
رد م ��ن امل �ج �ل��س االع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء
ووزارة ال �ع��دل ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ووزارة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ع� �م ��ل ت �ض �م �ن��ت رأي � �ه� ��م ع �ل��ى
املشروع ومالحظاتهم على املواد
اوردناها في الجدول املقارن رفق
هذا التقرير.
كما استمعت اللجنة ال��ى رأي

ال�ج�ه��ات الحكومية امل �ش��ار اليها
سلفا حيث اكدوا تأييدهم الكامل
ل� �ل� �م� �ش ��روع ب �ش �ك��ل ع� � ��ام واب � � ��دوا
م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات ع�ل��ى
املشروع واملواد نوجزها باآلتي:
 ب �ي�ن م �م �ث��ل وزارة ال� �ش ��ؤوناالج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ان ال� ��وزارة
ت�ق��دم��ت ب�ت�ع��دي�لات اض��اف �ي��ة غير
امل ��ذك ��ورة ف��ي ال �ك �ت��اب ال � ��وارد ال��ى
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى امل� ��واد ( /7 / 1د 4
 )5م� ��ن امل � �ش � ��روع ب ��ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
شأن االحداث اوردناها بالجدول
املقارن املرفق.
كما ب�ين ان تغيير تحديد سن
الحدث ال يتعارض مع االتفاقيات
ال ��دول� �ي ��ة امل� �ص ��دق ��ة ع �ل �ي �ه��ا دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت وب��ال �ت �ح��دي��د امل � � ��ادة 40
من املرسوم رق��م  104لسنة 1991
ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ح �ق��وق
الطفل وهو توجه مجلس الوزراء
حيث ان املقصود في هذا املشروع
ه��و تحديد امل�س��ؤول�ي��ة الجنائية
للحدث وان يكون مرتبط في هذ
السن.
 أك ��د م�م�ث�ل��و وزارة ال��داخ�ل�ي��ةان ال��وزارة قدمت تعديالتها على
امل �ش��روع ب��ال�ق��ان��ون ب�م��ا يتناسب
م��ع دوره� ��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة العملية
ول � �ت� ��وف � �ي� ��ر ال � �غ � �ط� ��اء ال� �ق ��ان ��ون ��ي
ل�لاج��راء ات التي تتخذها ال��وزارة
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ك �م��ا اوض� � ��ح أن
ال ��وزارة ع��دل��ت ع��ن رأي�ه��ا السابق
ف ��ي ت �ح��دي��د ال� �س ��ن وان� �ه ��ا ت�ت�ف��ق
م� � ��ع ت � ��وج � ��ه امل � � � �ش � � ��روع وت� ��وج� ��ه
الجهات املعنية االخرى املختصة
ب��ال �ق��ان��ون وت �ط �ل��ب ت �ح��دي��د س��ن

ال� �ح ��دث ب �م��ا الي� �ج ��اوز ال �س��ادس��ة
عشرة من العمر.
واب� � � ��دوا ت �ح �ف��ظ ال � � � ��وزارة ع�ل��ى
ع� ��دم االخ � ��ذ ب �ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات
امل� �ق ��دم ��ة م �ن �ه��ا وت � � ��رى ان ه ��دف
ال � � � � ��وزارة س ��ام ��ي وي � �ج ��ب ال �ن �ظ��ر
بعني االعتبار والتقدير للشرطة
حيث انها جهاز مهم ف��ي ش��ؤون
االحداث.
 ب �ي �ن��ت وزارة ال� �ع ��دل م�م�ث�ل��ةبوزيرها بأنه يجب عدم التوسع
في االختصاصات املوكلة لوزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
ش� ��أن االح� � � ��داث وذل � ��ك الن ه �ن��اك
اخ �ت �ص��اص��ات م �ح��ددة ل �ك��ل جهة
تنظم سير القضية ف��ي مراحلها
ومن املصلحة العامة عدم افتئات
س�ل�ط��ة ع�ل��ى اخ ��رى وع �ل��ى جميع
الجهات املختصة مراعاة مصلحة
الحدث وحمايته وتقويمه.
وب � �ع� ��د ال � � ��دراس � � ��ة وامل� �ن ��اق� �ش ��ة
رأت ال�ل�ج�ن��ة ب ��أن امل �ش��روع امل�ق��دم
ج �ي��د وج��دي��ر ب��االخ��ذ ب��ه ف��ي ظل
التطورات التي لحقت بتشريعات
االح� ��داث وال �ت��ي ت�ط�ل�ب��ت ض ��رورة
اص� � � ��دار ق� ��ان� ��ون ج ��دي ��د م �ت �ك��ام��ل
ي�ح��ل م�ح��ل ال�ق��ان��ون ال�ق��دي��م حتى
يواكب التطورات الحديثة في ظل
املبادئ الدولية الراسخة ويحقق
امل ��زي ��د م ��ن ال �ض �م��ان��ات امل�ط�ل��وب��ة
مل�ع��ال�ج��ة ال �ح��دث ك�م��ا رأت الجنة
اج� � � ��راء ب� �ع ��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
امل�ش��روع للتوفيق مع التعديالت
امل� �ق ��دم ��ة م ��ن ال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة
وذل � ��ك ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل ��وض ��ح ف��ي
الجدول املقارن املرفق.

كما ابدى احد االعضاء تحفظه
ع�ل��ى امل��ادت�ي�ن االول� ��ى وال�خ��ام�س��ة
وال�ل�ت�ين ح��ددت��ا س��ن ال �ح��دث بما
الي �ج ��اوز ال �س��ادس��ة ع �ش��رة حيث
رأى ت�خ�ف�ي�ض��ه ال ��ى س��ن ال��راب �ع��ة
عشرة.
ب � �ن� ��اء ع� �ل� �ي ��ه ان � �ت � �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة
باجماع آراء اعضائها الحاضرين
ال��ى امل��واف�ق��ة على م�ش��روع قانون
االح��داث بعد التعديل وذل��ك وفق
م��ا ج��اء ف��ي ال �ج��دول امل �ق��ارن رف��ق
هذا التقرير.
وج ��اء ف��ي امل��ذك��رة االي�ض��اح�ي��ة
ل�ل�ق��ان��ون امل �ك��ون م��ن  69م ��ادة ما
يلي:
الباب األول :االحكام العامة:
وت �ض �م �ن��ت امل� � ��ادة االول� � ��ى م�ن��ه
ت �ع��ري��ف ال �ك �ل �م��ات وامل�ص�ط�ل�ح��ات
امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ال �ق��ان��ون وم�ن�ه��ا
ال� � � �ح � � ��دث وال� � � � �ح � � � ��دف امل � �ن � �ح� ��رف
وامل � �ع� ��رض ل�ل�ان� �ح ��راف وم�ح�ك�م��ة
االحداث ونيابة االحداث وشرطة
االح � � � ��داث وم ��ؤس � �س ��ات ال ��رع ��اي ��ة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ل �ل ��اح� � ��داث م ��رك ��ز
اس �ت �ق �ب��ال ودار امل�ل�اح� �ظ ��ة ودار
ال �ض �ي��اف��ة ودار االي � � ��داع وم�ك�ت��ب
امل ��راق� �ب ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وال��رع��اي��ة
ال �ل ��اح � � �ق � � ��ة وم � � �ك � � �ت� � ��ب االرش� � � � � � ��اد
االج� �ت� �م ��اع ��ي وم � ��راق � ��ب ال �س �ل ��وك
ول�ج�ن��ة رع��اي��ة االح� ��داث وم�ت��ول��ي
الرعاية.
وق� � ��د ق � � ��ررت امل� � � ��ادة  2ام �ت �ن��اع
املسؤولية الجزائية للحدث الذي
ل ��م ي �ب �ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر س �ب��ع س�ن�ين
ك��ام �ل��ة وق � ��ت ارت � �ك� ��اب اي واق �ع��ة
ت �ش �ك��ل ج��ري �م��ة وق �ض ��ت امل� � ��ادة 3

بأن يعتد في تحديد سن الحدث
ب �ش �ه��ادة امل �ي�ل�اد ال��رس �م �ي��ة او اي
م�س�ت�ن��د رس �م��ي آخ ��ر وللمحكمة
ان ت� ��أم� ��ر ب� ��اح� ��ال� ��ة ال� � �ح � ��دث ال ��ى
الجهات الطبية املختصة لتقرير
س� � ��ن ال � � �ح� � ��دث وت � �ح � �س� ��ب ال� �س ��ن
بالتقويم امل �ي�لادي وبينت امل��ادة
 4اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ل� �ج� �ن ��ة رع ��اي ��ة
االح � � � ��داث ال� �ت ��ي ج� � ��اء ت ل �ح �م��اي��ة
االحداث املعرضني لالنحراف.
وخ �ص ��ص ال� �ب ��اب ال� �ث ��ان ��ي :م��ن
ال� �ق ��ان ��ون ل �ل �ت��داب �ي��ر وال � �ج � ��زاء ات
ال� �ع� �ق ��اب� �ي ��ة امل� � �ق � ��ررة مل �ع ��ال �ج ��ة م��ا
يرتكبه الحدث من جرائم فميزت
بني فئتني سنيتني من االحداث.
ال� �ف� �ئ ��ة االول � � � ��ى :ال � �ح� ��دث ال� ��ذي
ات��م السابعة ول��م يبلغ الخامسة
عشرة من العمر.
الفئة الثانية :الحدث الذي بلغ
سنه الخامسة عشرة ولم تتجاوز
السادسة عشرة.
وبالنسبة للفئة االولى بينتها
امل��واد من ( 5ال��ى  )14من القانون
ف �ق��د ب�ي�ن��ت امل � ��ادة  5م ��ن ال �ق��ان��ون
التدابير الوقائية والعالجية التي
يجوز الحكم بها على الحدث.
وقضت الفقرة الثانية من هذه
املادة بأنه ال يجوز ان يحكم على
ال �ح��دث ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة السنية
ب� ��أي ت��داب �ي��ر او ع �ق��وب��ة ج��زائ �ي��ة
منصوص عليها ف��ي ق��ان��ون آخر
ع��دا م��ا يقضي عليه م��ن عقوبات
تبعية.
وبينت الفقرة الثالثة من هذه
امل� � � ��ادة ب ��أن ��ه ال ي �ت �خ��ذ ف� ��ي ش ��أن
م ��ن ل ��م ي�ب�ل��غ ال �س��اب �ع��ة م ��ن ع�م��ره
اال ت��دب �ي��ر ال �ت �س �ل �ي��م او االي� � ��داع
ف��ي اح ��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع�لاج�ي��ة
وامل � � � ��ؤس� � � � �س � � � ��ات االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة
املتخصصة بحسب االحوال.
وت� �ن ��اول ��ت امل � � ��واد ( 6ال � ��ى )13
تعيرف التدابير املشار اليها في
املادة .5
ك �م ��ا ب �ي �ن��ت امل � � ��ادة ( )13ح�ك��م
الحالة التي يرتكب فيها الحدث
في هذه السن جرائم عدة لغرض
واح ��د ب�ح�ي��ث ارت �ب �ط��ت ببعضها
ارت � �ب� ��اط� ��ا ال ي �ق �ب��ل ال� �ت� �ج ��زئ ��ة أو
إذا ك� ��ون ال �ف �ع��ل ج ��رائ ��م م �ت �ع��ددة
بحيث يجب الحكم بتدبير واحد
مناسب.
ك� �م ��ا ق� �ض ��ت امل � � � ��ادة ( )14ب ��أن
ي �ن �ت �ه��ي ال �ت ��دب �ي ��ر ح �ت �م��ا ب �ب �ل��وغ
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حظر نشر معلومات عن قضايا األحداث
في وسائل اإلعالم
تتمة المنشور ص10
امل � �ح � �ك� ��وم ع� �ل� �ي ��ه س � ��ن ال � �ح� ��ادي� ��ة
والعشرين.
أم ��ا ال �ف �ئ��ة ال �ث��ان �ي��ة وال �ت��ي بلغ
ف�ي �ه��ا س ��ن ال� �ح ��دث خ �م��س ع�ش��رة
سنة ولم يجاوز السادسة عشرة
ف�ب�ي�ن��ت امل � ��داة ( )15م ��ن ال �ق��ان��ون
على ان تخفف له العقوبة املقررة
ق��ان��ون��ا وان� ��ه ال ي �ج��وز ف ��ي ح��ال��ة
الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق
اإلكراه البدني على من لم يجاوز
عمره ست عشرة سنة كاملة وقت
التنفيذ.
ك�م��ا بينت ال�ف�ق��رة االخ �ي��رة من
ه� ��ذه امل � � ��ادة س �ل �ط��ة امل �ح �ك �م��ة ف��ي
تطبيق املواد ( 81و  82و  )83من
قانون الجزاء الخاصة في الحدود
املسموح بتطبيقها قانونا على
الجريمة التي وقعت من الحدث.
وأج ��ازت امل ��ادة ( )16للمحكمة
ف �ي �م��ا ع� ��دا ال� �ج ��رائ ��م ال� �ت ��ي ت �ك��ون
عقوبتها اإلعدام أو الحبس املؤبد
بدال من توقيع العقوبة املقررة في
امل ��ادة ( )15ان تحكم عليه بأحد
ال �ت��داب �ي��ر امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
البنود ( 4و  5و  )6من املادة (.)5
وبينت املادة ( )17أماكن تنفيذ
العقوبات املقيدة للحرية املحكوم
بها على األحداث.
وأج� � ��ازت امل � ��ادة ( )18ال�ح�ب��س
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ل �ل �ح��دث ال� � ��ذي ب�ل��غ
ال �خ��ام �س��ة ع �ش��رة اذا رأت ن�ي��اب��ة
االحداث ذلك ملصلحة التحقيق او
ملصلحة الحدث ذاته وحظرت هذا
ال �ح �ب��س ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ح��دث ال ��ذي
ل��م يبلغ س�ن��ه خ�م��س ع�ش��رة سنة
وأج� � ��ازت ل�ل�ن�ي��اب��ة اي � ��داع ال �ح��دث
في احدى دور املالحظة وتقديمه
عند كل طلب.
ت � �ت � �ح� ��دث امل � � � � ��واد ( 19و )20
ع ��ن اع �م ��ال م ��راق ��ب ال �س �ل��وك على
االح� � ��داث ك �م��ا ب�ي�ن��ت امل � ��ادة ()21
م �خ��ال �ف��ة ال� �ح ��دث ألح� ��د ال �ت��داب �ي��ر
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل� ��ادة ()5
من هذا القانون.
وأج ��ازت امل ��ادة ( )22للمحكمة
ب �ن ��اء ع �ل��ى ال �ت �ق��اري��ر ال �ت ��ي ت �ق��دم
إل�ي�ه��ا أو ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب النيابة
أو لجنة رعاية األحداث أو الحدث
نفسه أو متولي الرعاية أن تأمر
بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه
أو بإبداله بآخر مع م��راع��اة حكم
املادة ( )14من هذا القانون.
ونصت امل��واد ( 23ال��ى  )26من
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ال �ع �ق��اب على
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ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ي��رت �ك �ب�ه��ا م�ت��ول��ي
الرعاية أو املسؤولون عن الحدث.
واشتملت املواد من ( 27الى )30
قواعد وإجراء ات تشغيل األحداث
واألج��ور التي يتقاضونها داخل
املؤسسة العقابية.
وأشارت املادة ( )31الى االماكن
املخصصة لزيارة االح��داث داخل
امل��ؤس �س��ة ال �ع �ق��اب �ي��ة ك �م��ا ح�ظ��رت
املادة ( )32تنفيذ العقوبة املقيدة
للحرية على ال�ح��دث داخ��ل غرفة
الحبس االنفرادي.
وخ� �ص ��ص ال � �ب� ��اب ال� �ث ��ال ��ث م��ن
ال �ق��ان��ون مل�ح�ك�م��ة االح � ��داث بينت
ف� �ي� �ه ��ا امل � � � ��واد ( 33و  34و )35
م��ن ال �ق��ان��ون ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا وت�ح��دي��د
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا وال �ق��ان��ون املتبع
ف� ��ي اج� ��راء ات � �ه� ��ا وح� � � ��ددت امل � ��ادة
( )36م��ا لها م��ن سلطات جزائية
ف ��ي ق �ض��اي��ا االح� � ��داث امل�ن�ح��رف�ين
واالح� � ��داث امل �ع��رض�ين ل�لان �ح��راف
كما تختص دون غيرها بالنظر
في الجرائم املنصوص عليها في
امل ��واد ( 18و  20و  23و  24و 25
و .)26
ووض � �ع� ��ت امل � � � ��واد ( 37و )38
ك �ي �ف �ي��ة س �ي��ر ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �ل �س��ات
ف ��ي م�ح�ك�م��ة األح� � ��داث م ��ن ام��اك��ن
ان� �ع� �ق ��اده ��ا واس �ت �م��اع �ه��ا ألق � ��وال
مراقب السلوك.
وبينت املادة ( )39حكم الحالة
ال � �ت� ��ي ي� �ت� �ع ��دد ف� �ي� �ه ��ا امل �ت �ه �م ��ون
بارتكاب جناية أو جنحة ويكون
من بينهم احداث آخرون.
وأوج � � � �ب� � � ��ت امل� � � � � � ��ادة ( )40ان
ت�ج��ري امل�ح��اك�م��ة ف��ي غ�ي��ر عالنية

ول �ل �م �ح �ك �م ��ة س� �ل� �ط ��ة ف � ��ي إع� �ف ��اء
ال �ح��دث م��ن ال �ح �ض��ور ك �م��ا أق��رت
امل� � ��ادة ( )41ح ��ق ال� �ح ��دث امل �ت �ه��م
ب �ت��وك �ي��ل م� �ح ��ام إم � ��ا ب �ن �ف �س��ه أو
ع ��ن ط��ري��ق م �ت��ول��ي رع��اي �ت��ه وإذا
ل��م ي��وك��ل ل��ه م�ح��ام�ي��ا وج ��ب على
النيابة أو املحكمة ذلك.
ك� �م ��ا ق � � ��ررت امل� � � ��ادة ( )42ع ��دم
س � � ��ري � � ��ان أح� � � �ك � � ��ام ال� � � �ع � � ��ود ع �ل��ى
االح ��داث ونصت امل��ادة ( )43عدم
احتساب احكام محكمة االح��داث
ضمن ال�س��واب��ق واوج �ب��ت اص��دار
صحيفة الحالة الجنائية للحدث
خالية م��ن االح �ك��ام وذل��ك حرصا
على مستقبله.
واوج � �ب� ��ت امل � � ��ادة ( )44ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر ب��أح��د ال �ت��داب �ي��ر
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل� ��ادة ()5
فورا ولو كان قابال لالستئناف.
وب� �ي� �ن ��ت امل� � � � ��ادة ( )45اح� �ك ��ام
ال � �ص � �ل� ��ح او ال � �ع � �ف� ��و ع� � ��ن ب �ع��ض
ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ح��دث
وي� �س ��ري ع�ل�ي�ه��ا م ��ا ي �ت��رت��ب على
ال �ح �ك��م ب ��ال� �ب ��راء ة م ��ن آث � ��ار وذل ��ك
ملراعاة مصلحة الحدث وحتى ال
تعوقه العقوبة عن االن�خ��راط في
املجتمع.
وأج ��ازت امل ��ادة ( )46للمحكمة
ان ت��وق��ف ك��ل أو ب �ع��ض س�ل�ط��ات
متولي الرعاية في األحوال املبينة
فيها وأوضحت املادة ( )47الجهة
املختصة في التحقيق والتصرف
واالدعاء بجرائم األحداث.
ك �م��ا أوض� �ح ��ت امل� � ��واد م ��ن (48
ال ��ى  )50ط ��رق اس �ت �ئ �ن��اف اح �ك��ام
محكمة االحداث وتشكيل الدائرة

االستئنافية.
وإذا أغفل تنفيذ اح��د التدابير
مل� ��دة س �ن��ة ك��ام �ل��ة ف �ق��د اوض �ح��ت
املادة ( )51بأن ال ينفذ التدبير إال
ب �ق��رار ج��دي��د ي �ص��در م��ن املحكمة
ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ن �ي��اب��ة االح� ��داث
بعد اخذ رأي مراقب السلوك .كما
أناطت املادة ( )52برئيس محكمة
االح� � � ��داث ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري ال �ت �ن �ف �ي��ذ
ف ��ي دائ ��رت� �ه ��ا ال �ف �ص��ل ف ��ي ج�م�ي��ع
منازعات التنفيذ.
ق ��ررت امل� ��ادة ( )53ان �ش��اء ملف
للتنفيذ ل�ك��ل ح ��دث ي �ع��رض على
رئ � �ي� ��س م �ح �ك �م ��ة االح � � � � ��داث ق �ب��ل
ات � �خ� ��اذه أي ق� � ��رار أو إج � � ��راء ف��ي
منازعات التنفيذ.
وعهدت املادة ( )54على رئيس
محكمة االح ��داث ب��أن ي�ت��ول��ى هو
أو من ينيبه من خبيري املحكمة
زي ��ادة دور امل�لاح�ظ��ة ومؤسسات
ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�أح ��داث
وم��راك��ز ومعاهد التأهيل املهني
وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع�لاج �ي��ة وغ�ي��ر
ذلك من الجهات املعنية بهم ليأمر
بما يراه الزما ملصلحة الحدث.
وفقا للمادة ( )55تنفذ االحكام
وال �ت��داب �ي��ر ال �ص ��ادرة م��ن محكمة
االح � � � ��داث وف� �ق ��ا ألح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
االج ��راء ات واملحاكمات الجزائية
ف �ي �م��ا ل ��م ي� ��رد ف �ي��ه ن ��ص ف ��ي ه��ذا
القانون.
وب� �ي� �ن ��ت امل � ��ادت � ��ان ( 56و )57
امكانية فحص ال�ح��دث بدنيا أو
عقليا أو نفسيا اذا استدعى ذلك
وت��وق��ف اج� � ��راء ات س �ي��ر ال��دع��وى
ال��ى ان يتم الفحص واذا ثبت ان

ال �ف �ع��ل امل� �ك ��ون ل �ل �ج��ري �م��ة وق �ع��ت
ت �ح��ت ت��أث �ي��ر ع�ق�ل��ي أو ن�ف�س��ي أو
ضعف عقلي حكم بإيداع الحدث
أح��د املستشفيات أو امل��ؤس�س��ات
ال �ع�ل�اج �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة وي �ت �خ��ذ
ه ��ذا ال�ت��دب�ي��ر اي �ض��ا ب��إح��دى ه��ذه
ال �ح��االت أث �ن��اء ال�ت�ح�ق�ي��ق أو بعد
صدور الحكم.
وأوج� � �ب � ��ت امل� � � ��ادة ( )58إب�ل��اغ
متولي رع��اي��ة ال�ح��دث بكل اج��راء
ي� �ت� �خ ��ذ ض� � ��د ال � � �ح� � ��دث وي� ��وج� ��ب
ال� �ق ��ان ��ون اع�ل�ان ��ه ب ��ه وب� �ك ��ل ح�ك��م
يصدر ضده .واجازت له مباشرة
الطعن على هذا االجراء أو الحكم
بالطرق املقررة في القانون.
وق� � �ض � ��ت امل� � � � � ��ادة ( )59ب� �ع ��دم
ج��واز االدع��اء املدني أم��ام محاكم
األح� � ��داث ك �م��ا ب�ي�ن��ت امل � ��ادة ()60
ث� � �ب � ��وت اخ � � �ت� �ل��اف ع � �م� ��ر ال � �ح� ��دث
ب � � ��األوراق ال��رس �م �ي��ة ب �ع��د ص ��دور
الحكم فإنه يجوز للنيابة العامة
ان ت��رف��ع األم ��ر ال��ى املحكمة التي
أص��درت الحكم لتعيد النظر فيه
م ��ع وج � ��وب وق� ��ف ت �ن �ف �ي��ذ ال�ح�ك��م
وأج � ��ازت ال�ت�ح�ف��ظ ع �ل��ى امل�ح�ك��وم
ع�ل�ي��ه وف �ق��ا ل �ل �م��ادة ( )18م��ن ه��ذا
القانون.
وخصص الباب الرابع لإلفراج
ت �ح��ت ش� ��رط ف �ق��د ت �ن��اول��ت امل� ��واد
من ( 61الى  )64قواعد واج��راء ات
االف� � ��راج ت �ح��ت ش ��رط ع ��ن ال �ح��دث
امل �ح �ك��وم ع �ل �ي��ه ب��ال �ح �ب��س وال �ت��ي
روع ��ي فيها امل �ب��ادئ ال��دول �ي��ة في
التوسع في ه��ذا النظام بالنسبة
للعقوبة املقيدة للحرية املحكوم
بها على األح ��داث وج��واز التقدم

بطلب اإلفراج املشروط من الحدث
أو من متولي رعايته بعد انقضاء
ن �ص��ف امل� ��دة امل �ح �ك��وم ع�ل�ي�ه��ا مع
ت� ��وق� ��ع ح� �س ��ن س � �ل� ��وه وإذا س ��اء
س �ل��وك��ه ل�ن�ي��اب��ة االح � ��داث اع��ادت��ه
الى املؤسسة العقابية.
وخ� � �ص � ��ص ال � � �ب� � ��اب ال� �خ ��ام ��س
ل�ل�أح� �ك ��ام ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ل �م �ش��روع
ح �ي��ث أع �ف��ت امل � ��ادة ( )65ال �ح��دث
أو م��ن يمثله ق��ان��ون��ا م��ن أداء أي
رس ��وم أو م �ص��اري��ف أم ��ام جميع
املحاكم في الدعاوى املقامة.
وح � � ��ددت امل � � ��ادة ( )66ت�ط�ب�ي��ق
قانون الجزاء وقانون االج��راء ات
الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص
في هذا القانون.
وح � � �ظ� � ��رت امل � � � � ��ادة ( )67ع �ل��ى
ال�ص�ح��ف وامل �ط �ب��وع��ات ووس��ائ��ل
اإلع � � � �ل� � � ��ام امل � � � ��رئ� � � ��ي وامل � � �س � � �م� � ��وع
واالل�ك�ت��رون��ي ن�ش��ر أي معلومات
ع� ��ن ق� �ض ��اي ��ا االح� � � � ��داث ت �ت �ض �م��ن
اس� � �م � ��اء امل� �ت� �ه� �م�ي�ن االح� � � � � ��داث أو
ص��وره��م ق�ب��ل أو أث �ن��اء امل�ح��اك�م��ة
أو بعد صدور الحكم كما حظرت
نشر وقائع التحقيق أو جلسات
املحاكم أو ملخص عما دار فيها
وع ��اق� �ب ��ت م �خ��ال �ف��ة ه � ��ذا ال �ح �ظ��ر
ب �ع �ق��وب��ة ال �غ ��رام ��ة وأج � � ��ازت ف�ق��ط
ن� �ش ��ر م �ل �خ��ص ع� ��ن ال� �ح� �ك ��م دون
اإلش��ارة على اسم الحدث أو لقبه
أو صورته.
كما قررت املادة ( )68بأن يصدر
الختيار مراقبي السلوك وتحديد
ال �ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا فيهم
قرار من وزير الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ع �ل��ى أن ي �ح �ل��ف م��راق��ب
السلوك قبل م��زاول��ة عمله يمينا
أم��ام محكمة االح ��داث ب��أن ت��ؤدي
وظيفته باألمانة والصدق.
وقضت امل��ادة ( )69ب��أن يتولى
وزي� � � � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والعمل إص��دار ال �ق��رارات املنظمة
مل��ؤس �س��ات ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
املنصوص عليها في هذا القانون
وتحديد مقارها وتعيني أو ندب
العاملني فيها.
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اكد لبرنامج مفكرة ان تفاقم القضية اإلسكانية يشكل خطرا على األمن االجتماعي

النصف :تدخل نيابي إذا لمسنا تقصير
الحكومة في خطة الـ12ألف وحدة سنويا

حل عضو اللجنة
اإلسكانية النائب راكان
النصف ووزير الدولة
لشؤون اإلسكان ووزير
األشغال باإلنابة ياسر
آبل ضيفين على برنامج
مفكرة حيث ناقشا قضية
الرعاية السكنية بين
األزمة والحلول.
وأدار دفة الحوار في
البرنامج الذي يذاع على
تليفزيون المجلس
اإلعالمي يوسف الجاسم
والذي طرح مشكلة
الرعاية السكنية في
الكويت من كافة
جوانبها واستعرض
الجهود النيابية
والحكومية لحلها.
ومن أبرز ما تناوله
حديث الوزير آبل ان
التوزيعات السكنية
تسير وفقا للمخطط
ومازلنا فوق المائة ألف
طلب حتى اآلن مشيرا
إلى مجموعة عوامل
خلقت األزمة اإلسكانية
خالل العقد األخير من
أبرزها التشريعات وغياب
المطورين العقاريين عن
السوق المحلي.

اعتبر عضو اللجنة اإلسكانية
ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف أن تفاقم
القضية اإلسكانية يشكل خطرا
ع� �ل ��ى األم� � � ��ن االج � �ت � �م� ��اع� ��ي غ �ي��ر
ان م�ج�ل��س األم� ��ة ال �ح��ال��ي نجح
ف ��ي ت �ح �ج �ي��م امل �ش �ك �ل��ة ع �ن��د ح��د
معني بوضع حلوال واقعية لها
الف� �ت ��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد إل � ��ى أن
ال�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ك��ان��ت أب��رز
امل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ت� ��ي ت �ض �م �ن �ه��ا
ب ��رن ��ام� �ج ��ه االن� �ت� �خ ��اب ��ي وال� � ��ذي
ج ��اء م��واف �ق��ا ل�ت��وج�ه��ات ال �س��واد
األع � �ظ� ��م م� ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن وال� �ت ��ي
أظهرها استطالع شعبي أطلقه
مكتب املجلس في بداية الفصل
التشريعي واحتلت فيه القضية
اإلس �ك��ان �ي��ة امل��رت �ب��ة األول� � ��ى بني
القضايا التي تشغل فكر املواطن.
وت��اب��ع النصف أن��ه ف��ي الفترة
ب�ي�ن ع��ام��ي  1985و 2005ت�ن��ازل
 60باملئة من املوطنني الطالبني
ل�ل��رع��اي��ة السكنية ع��ن طلباتهم
وات � � �ج � � �ه � � ��وا ل � �ت � �م � �ل� ��ك ب� �ي ��وت� �ه ��م
ال� �خ ��اص ��ة ع� �ن ��دم ��ا ك � ��ان ال� �س ��وق
ال � �ع � �ق� ��اري م� �ت� �م� �ي ��زا وم �ف �ت��وح��ا
مل �ش��ارك��ة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص الف�ت��ا
إل ��ى أن ��ه م��ن ال �ع��ام  2005وح�ت��ى
اآلن ل��م ي �ق��م ب�ت�ل��ك امل� �ب ��ادرة غير
 3آالف م��واط��ن ف�ق��ط م�ع�ت�ب��را ان
التشريعات املغلوطة واملعرقلة
لجهود املؤسسة العامة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ه� � ��ي س � �ب� ��ب األزم� � � ��ة
الحاصلة خالل العقد األخير.
وأث � � � � � �ن� � � � � ��ى ال � � � �ن � � � �ص� � � ��ف ع � �ل� ��ى
جهود موظفي الرعاية السكنية
م �ع �ت �ب��را ان� �ه ��م ق ��ام ��وا ب�م�ج�ه��ود
ك �ب�ي��ر ط� ��وال ال �ع��ام�ي�ن امل��اض�ي�ين
معتبرا ان هذا الجهد دليل على
وج � � ��ود رغ� �ب ��ة ف� ��ي ال� �ع� �م ��ل ل�ح��ل
املشكلة غير ان التشريعات هي
من كانت تعوق الجهود املبذولة
من املؤسسة.
واس� �ت� �غ ��رب ال �ن �ص ��ف ق ��وان�ي�ن
ت�ق�ض��ي ب ��إل ��زام ال �ح �ك��وم��ة ب�ب�ن��اء
م ��ائ� �ت ��ي أل � � ��ف ب� �ي ��ت ف � ��ي خ �م��س
سنوات في حني أن جميع بيوت
ال � �ك ��وي ��ت ال ت� �ت� �ع ��دى  140أل ��ف
ب�ي��ت وح�م��ل ال�ح�ك��وم��ة ج ��زءا من
مسؤولية تفاقم األزمة اإلسكانية
من خ�لال موافقتها على قوانني
ال تستطيع تنفيذها.
ك �م��ا أش� ��ار إل ��ى ق��ان��ون إن �ش��اء
ش� ��رك� ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ل� �ك ��ل م��دن �ي��ة
ج��دي��دة وال � ��ذي ق �ي��دت األراض� ��ي
امل� � �ح � ��ررة م� ��ن ق� �ط ��اع ��ات ال ��دول ��ة
م �س �ت��ذك��را ال �ل �ج��وء ع �ن��د ت��وزي��ع
م��دي �ن��ة امل� �ط�ل�اع ف ��ي ع �ه��د س��ال��م

راكان النصف

االذينة إلى تحويلها إلى مسمى
ضاحية لاللتفاف على القانون
السابق وهو ما يؤكد أن القضية
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ت� �ش ��ري ��ع ف� ��ي امل� �ق ��ام
األول.
السوق العقاري
وارجع النصف تراكم الطلبات
االس� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة ل� � ��وض� � ��ع ال � �س � ��وق
ال � �ع � �ق� ��اري وال� � � � ��ذي ت� �غ� �ي ��ب ع �ن��ه

ال �ق��وان�ين امل�ن�ظ�م��ة وع� ��دم وج��ود
قانون التحاد املالك مشيرا إلى
أن امل �ج �ل��س ال �ح ��ال ��ي أخ� ��ذ ع�ل��ى
ع��ات �ق��ه س� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي
ت�خ��دم القضية اإلسكانية حيث
ادى ق��ان��ون  2014/10وال ��ذي تم
ب �ت ��واف ��ق ال �س �ط �ل �ت�ين إل� ��ى إل �غ��اء
ال� �ق ��وان�ي�ن ال �س��اب �ق��ة وإط �ل ��اق ي��د
مؤسسة الرعاية السكنية وسمح
بدخول املطورين العقاريني.

وش � � � � � ��دد ال� � �ن� � �ص � ��ف ع� � �ل � ��ى أن
التوزيعات الحكومية السنوية
تتم بمراقبة نيابية وأن النواب
لن يترددوا في التدخل إذا أخلت
الحكومة بالخطة املتفق عليها
مشيرا إل��ى ان امل��واط��ن خ��ذل في
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االع� �م ��ال ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل�ك��ن ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة ليست
ب�ب�ع�ي��دة ع��ن ح��ال ال�ب�ل��د وم��ن ثم
ف��إن الحلول املتوافق عليها بني
ال �س �ط �ل �ت�ين م �ه �م��ة ج� ��دا ف ��ي ظ��ل
األوض � � � ��اع ال �ق ��ائ �م ��ة م �ع ��رب ��ا ع��ن
رفضه ألي م��زاي��دات سياسيا أو
ان �ت �ق��ادات ت �ه��دف إل ��ى ال �ح��د من
اإلنجاز املحقق.
وأوض� � ��ح ال �ن �ص��ف أن ال�س�ك��ن
العمودي قد يكون خيارا مناسبا
لبعض امل��واط�ن�ين وم��ن ث��م يجب
العمل على إيجاد القوانني التي
ت� ��وف� ��ر ل� ��ه أرض � �ي� ��ة ص �ل �ب��ة وم ��ن
أبرزها قانون اتحاد املالك والذي
ي �ت��م ال �ت �ن �س �ي��ق ب �خ �ص��وص��ه م��ع
مؤسسة الرعاية السكنية.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �ن � �ص� ��ف م ��وج �ه ��ا
الشكر للحمالت الشعبية املؤثرة
والتي ساندت الجهود النيابية
الحكومية في تلك القضية وقال
 :أن��ا متفائل بحملة ن��اط��ر بيت
وال �ت ��ي ت�م�ث��ل ال �ض �غ��ط ال�ش�ع�ب��ي
ال��راق��ي إلي �ص��ال ص ��وت امل��واط��ن
وتحقيق مطالبه.

التتمة ص13

التشريعات
المغلوطة السبب
األول في أزمة
اإلسكان خالل
العقد األخير
قانون 2014/10
ألغى القوانين
السابقة وأطلق
يد مؤسسة
الرعاية السكنية
وفتح الباب
لعودة المطورين
العقاريين
السكن العمودي
قد يكون أحد
خيارات المواطن
ونسعى إلقرار
قانون اتحاد
المالك لتوفير
أرضية صلبة له
حملة ناطر بيت
مثال للضغط
الشعبي الراقي
إليصال صوت
المواطن وتحقيق
مطالبه

الرعاية السكنية قامت بجهود كبيرة خالل العامني األخرين
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آبل :فزعة السلطتين للقضية اإلسكانية
أوقفت تنامي أزمتها
تتمة المنشور ص12

توزيعات الفتة
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��وزي��ر ياسر
آب � � ��ل إن ال � ��رع � ��اي � ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
خ��دم��ة دأب ��ت ال��دول��ة أن تقدمها
للمواطن منذ أك�ث��ر م��ن خمسني
ع��ام��ا ب�ه��دف ال�ح�ف��اظ على كيان
األس � � ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ش �ي��را إل��ى
أن� � ��ه ال ي� ��وج� ��د ن � ��ص دس � �ت� ��وري
ي� �ل ��زم ال� ��دول� ��ة ب �ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة
ال�س�ك �ن �ي��ة مل��واط �ن �ي �ه��ا وإن� �م ��ا ما
يكفله الدستور هو حق التعليم
والصحة.
وتابع أن الوضع القائم اليوم
ه��و أن�ن��ا م��ازل�ن��ا ف��وق امل��ائ��ة أل��ف
طلب ولكن التوزيعات مستمرة
م� ��ن  2014ودخ� �ل� �ن ��ا إل � ��ى ال �ع ��ام
ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ال� �ت ��وزي� �ع ��ات ال �ت��ي
ت� �ع� �ه ��دت ب� �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة وه ��ي
 12أل �ف��ا وع �ل��ى ذل ��ك ي�م�ك�ن�ن��ا أن
ن�ط�م�ئ��ن امل��واط �ن�ين ب ��أن الخطط
التي قدمتها الحكومة للخمس
سنوات املقبلة تسير بشكل جيد
الفتا إلى حجم التوزيعات التي
ت �ت �ض �م �ن �ه��ا ال �خ �ط��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ق �ص �ي��رة امل � ��دى ي �ض��اه��ي م ��ا ت��م
ت��وزي �ع��ه خ �ل�ال ال �ع �ش��ري��ن ع��ام��ا
األخيرة.
وأكد آبل أن الحكومة تتعامل
م � ��ع ال� �ق� �ض� �ي ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ب �ك��ل
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ل �ت �ض �م��ن اس� �ت ��دام ��ة
ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا وأن
ك��ل تركيزها و مجلس األم��ة في
الوقت الحالي ينصب على ضخ
أك �ب��ر ع ��دد م �م �ك��ن م ��ن ال ��وح ��دات
ال�س�ك�ن�ي��ة ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى ت�ك��دس
الطلبات.
تكدس الطلبات
وأوض� � � ��ح أن ه� �ن ��اك م �ج �م��وع��ة
ع� ��وام� ��ل أدت إل � ��ى ه � ��ذا ال �ت �ك��دس
ت ��راك� �م ��ت خ �ل��ال ال� �ع� �ش ��ر س� �ن ��وات
األخيرة ومنها التشريعات وعدم
ق ��درة م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة السكنية
ع�ل��ى ب�ن��اء امل ��دن ال�ج��دي��دة بوتيرة
ت �س �ت��وع��ب ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة
ف � �ض �ل��ا ع � � ��ن خ � � � � ��روج امل � �ط � ��وري � ��ن
العقاريني من السوق املحلية حيث
نجد اآلن أن كل املعارض العقارية
ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام ع� �ل ��ى أرض ال �ك��وي��ت
ت� ��روج مل �ش��اري��ع ع �ق��اري��ة خ��ارج�ي��ة
م � �ع � �ت � �ب� ��را أن غ� � �ي � ��اب امل � �ط� ��وري� ��ن
العقاريني ساهم في تفاقم األزم��ة
وأدى إل ��ى وج� ��ود ش ��ح ال ��وح ��دات
السكنية املعروضة بالسوق وقد
ح ��ال ��ت ب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات دون

تواجدهم في ال� �س ��وق ال �ع �ق��اري
املحلي.
وت � ��اب � ��ع  :م � ��ن ت� �ل ��ك امل �س �ب �ب��ات
أي � �ض ��ا م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ع ��دم وج� ��ود
الرهن العقاري وأرى أن املنظومة
العقارية بشكل كامل تعاني خلال
أدى إلى تحميل الدولة هذا العبء
الكبير وأصبحت ملتزمة بمفردها
ع �ل��ى ال ��وف ��اء ب�م�ت�ط�ل�ب��ات امل��واط��ن
م��ن ه��ذه ال�ن��اح�ي��ة وه��و م��ا دفعها
إل ��ى ال �ب �ن��اء واإلن� �ش ��اء ب ��أي تكلفة
للوصول إلى رضا املواطنني.
وأكد آبل على أن مشاركة القطاع
الخاص ضرورة ال مفر منها حيث
ال ت��وج��د دول� ��ة ف ��ي ال �ع��ال��م تعمل
على توفير السكن ومواكبة حجم
الطلبات اإلسكانية بمفردها كما
رفض آبل تحميل التشريعات
اللوم كله باعتبار أن املنظومة
ال �ع �ق��اري��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ت �ع��ان��ي خلال
واضحا في جميع أركانها.
وث�م��ن آب��ل ج�ه��ود مجلس األم��ة
ال �ح��ال��ي وال� � ��ذي ت �ف �ه��م م�ت�ط�ل�ب��ات
املرحلة الحالية وش��رع لتحقيقها
ح � �ي� ��ث م � �ه� ��د ال � �ط � ��ري � ��ق ك �م��رح �ل��ة
أول � ��ى ل�ل�ان �ط�ل�اق��ة ن �ح��و اس �ت �م��رار
ال �ت��وزي �ع��ات وم �ج��اب �ه��ة ال �ع��وائ��ق
التي تعرقلها مشيرا إلى ان العمل
ج��ار ف��ي استكمال التوزيعات في
م �ن��اط��ق امل� �ط�ل�اع و ج �ن ��وب س�ع��د
العبد الله واملناطق األخ��رى وفقا
ل� �ل� �ج ��دول ال ��زم� �ن ��ي امل� �ت� �ف ��ق ع�ل�ي��ه
م ��ع م�ج�ل��س األم� ��ة م �ش ��ددا ح��رص
الحكومة على ال��وف��اء بتعهداتها
ب�ت��وف�ي��ر أك �ب��ر ع ��دد م ��ن ال ��وح��دات
م �ع �ت �ب��را ان امل �ش �ك �ل��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ل� �ي� �س ��ت ب� �س� �ي� �ط ��ة ب� �ح� �ي ��ث ي �م �ك��ن
ح�ل�ه��ا ف�ق��ط م��ن خ�ل�ال ال�ت��وزي�ع��ات
وإن�م��ا ه��ي مشكلة معقدة يحتاج
ال �ح��ل امل �س �ت��دام ف�ي�ه��ا إل ��ى تطوير
ال� �ن� �ظ ��م امل� � ��وج� � ��ودة داخ� � � ��ل ال �ب �ل��د
ف��ي أم� ��ور ت �خ��ص اإلدارة وأخ ��رى
ت� � �خ � ��ص ال� � � �ل � � ��وائ � � ��ح وال � �ت � �ن � �ظ � �ي ��م
وال � �س � ��وق وال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ال ��دول ��ة
والقطاع الخاص وإج��راءات طرح
امل�ن��اق�ص��ات بحيث نضمن توفير
الشفافية املطلوبة ملشاركة القطاع
ال � �خ� ��اص ال� �ق ��ائ ��م ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��اون
الشريف كاشفا ع��ن وج��ود توجه
ح�ك��وم��ي ل�ت�ق��دي��م ف�ك��رت��ه لتحقيق
ذل � � ��ك م � ��ن خ� �ل ��ال أن � �ظ � �م ��ة ت �س �ع��ى
ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى إن �ش��ائ �ه��ا ل�ض�م��ان
ديمومة الحلول.
عوامل معقدة
وأض � � � � � ��اف آب � � � ��ل م � �ف � �ص�ل��ا :ان
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ع ��ام ��ل م� ��ن ض�م��ن

ياسر آبل

م�ج�م��وع��ة ع��وام��ل اخ ��رى معقدة
س��اه�م��ت ف��ي ت�ف��اق��م األزم� ��ة وما
ن�ف�ع�ل��ه ال �ي��وم ل �ي��س ح�ل�ا ج��ذري��ا
للمشكلة وه��و حل غير مستدام
ونسعى لخلق اس�ت��دام��ة للدولة
تخفف عن خزينة الدولة واشراك
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وامل�ش�ك�ل��ة التي
نعاني منها ومجلس األم��ة هي
مشكلة أنية غير ان هناك تصورا
ق� ��ادم� ��ا ي �ت �ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
س�ت�ق��دم ل�ل�ع�ش��ري��ن ع��ام��ا املقبلة
بمشاركة مستشار عاملي.
وت� � �ط � ��رق آب � � ��ل إل � � ��ى ال� �ح ��دي ��ث
ع��ن ب�ع��ض ال �ق��وان�ين ال �ت��ي كانت
ت �ع��رق��ل ع �م��ل م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة وق � � ��ام م �ج �ل��س األم� ��ة
الحالي بإلغائها ومنها قانون
 2010/50وال��ذي يقضي بإنشاء
ش ��رك ��ة ل �ك��ل م��دن �ي��ة م �ع �ت �ب��را أن
ه � � ��ذا ال� � �ش � ��رط ت� �ع� �ج� �ي ��زي ��ا وم ��ن
ال� �ص� �ع ��ب تطبيقه معتبرا ان
تناغم العمل الحكومي النيابي
ح��ال �ي��ا س� �ي ��ؤدي إل� ��ى ح ��ل ق��اب��ل
للتطبيق ومستدام وان القانون
الجديد يخدم الخطة الخمسية
ويبقى العمل قائما لوضع خطة
عشرينية مستدامة.
وفيما يتعلق بجهود اإلسكان
ل� �ل� �ت� �غ� �ل ��ب ع� � �ل � ��ى ال� � �ع� � �ي � ��وب ف��ي
امل�ش��اري��ع القائمة ومنها مدينة
جابر األحمد قال آبل لقد نجحنا
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة ال �ك �ه��رب��اء

ف��ي تقليص فترة إي�ص��ال التيار
الكهربائي حيث سبقنا البرنامج
الزمني لتوصيل الخدمة والتي
ك��ان من املقرر االنتهاء منها في
 2017غير أن��ه وبفضل الجهود
املشتركة بني اإلسكان والكهرباء
سيتم االنتهاء من إيصال التيار
الكهربائي لجميع مناطق مدينة
جابر االحمد بنهاية .2016
وش ��دد آب ��ل ع�ل��ى أن الحكومة
تعمل على تالفي أخطاء السابق
ف ��ي امل �ش ��اري ��ع ال �ج ��دي ��دة وم�ن�ه��ا
م�ش��روع امل�ط�لاع وال��ذي يتضمن
ب ��رن ��ام� �ج ��ا ح� �ك ��وم� �ي ��ا م �ت �ك��ام�ل�ا
للمشروع يضم مختلف الجهات
امل �ع �ن �ي��ة ل �ض �م��ان ت��وف �ي��ر جميع
ال� � �خ � ��دم � ��ات ض � �م� ��ن ال � �ب ��رن ��ام ��ج
الزمني املوضوع.
وكشف آبل عن إمكانية توجه
الحكومة إلعادة النظر في مفهوم
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة خ�ل�ال مرحلة
الح� �ق ��ة ت �ت �ض �م��ن إع� � � ��ادة ال �ن �ظ��ر
ف ��ي ك �ي �ف �ي��ة اس �ت �ح �ق��اق ال��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ع��د ت �ن �ظ �ي��م ال �س��وق
العقاري مشيرا إلى ان الحكومة
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ت��وف��ر أرب�ع��ة
بدائل لطالبي الرعاية السكنية
هي :القسيمة واملنزل الحكومي
والشقة والقرض اإلسكاني الفتا
إلى ان أكثر إقبال املواطنني على
القسائم والبيت الحكومي مثنيا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ع �ل��ى ال �ق��ان��ون

ال �ج��دي��د وال � ��ذي ي�س�م��ح ب��دخ��ول
املطورين العقاريني لبناء البيوت
ال �ح �ك��وم �ي��ة م� �م ��ا س � �ي� ��ؤدي إل ��ى
ت �ن��وع ال�ت�ص��ام�ي��م وي��وف��ر ج��ودة
اع �ل��ى وس ��رع ��ة ف ��ي اإلنجاز بما
يتالفى األخطاء القديمة ويلبي
متطلبات امل��واط�ن�ين وأش ��ار إلى
أن التوزيعات وصلت إلى 2007
فيما وصلت القرعة إلى .2004
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ك �ش��ف آب��ل
أن توزيع أراض��ي غ��رب عبد الله
املبارك التي تنازلت عنها هيئة
ال� ��زراع� ��ة س �ت �ت��م ف ��ي اق � ��رب وق��ت
ممكن وت�ض��م  600قسيمة الفتا
إل��ى ان املخطط الهيكلي للدولة
ي��راع��ي ك��ل اح �ت �ي��اج��ات ال��زراع��ة
واألم � � � � ��ن ال� � �غ � ��ذائ � ��ي واالس � � �ك� � ��ان
وان الدولة لم تقصر في توفير
األراض��ي لإلسكان وأن مؤسسة
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل��دي�ه��ا أراض
ت �ك �ف �ي �ه��ا ل� �ع ��دة س � �ن� ��وات م�ق�ب�ل��ة
معتبرا ان توفير عمائر للسكن
امل��ؤق��ت ح�ت��ى وص ��ول ال ��دور حل
غ�ي��ر منطقي ف��ي ال��وق��ت الحالي
ألن � ��ه ي ��أخ ��ذ م� ��ن م� � � ��وارد ال ��دول ��ة
وال � � ��وق � � ��ت ال � � � ��ذي ت � �ح � �ت� ��اج إل� �ي ��ه
الحكومة لالنتهاء من بناء املدن
السكنية الجديدة.
وأك ��د آب��ل ع��دم ت��أث��ر امل�ش��اري��ع
ال �س �ك �ن �ي��ة ب ��ان� �خ� �ف ��اض أس� �ع ��ار
ال � �ن � �ف� ��ط ورد ع � �ل� ��ى م� � ��ن ي ��دع ��ي
ت��وزي�ع��ات وهمية ب��أن الحكومة
لديها التزام تعاقدي مع املواطن
وع �ن ��دم ��ا ي �ت �س �ل��م امل� ��واط� ��ن ع�ل��ى
امل �خ �ط ��ط ي� �ب ��دأ ال� �ع ��د ال �ت �ن��ازل��ي
للتسليم وتابع معلقا :نوضح
للجميع أن��ه ف��ي قضية اإلسكان
ال غالب وال مغلوب واذا ضاعت
ال � �ث � �ق� ��ة ب� �ي� �ن� �ن ��ا ف � �ل� ��ن ن �س �ت �ط �ي��ع
ال �ع �م��ل م ��ؤك ��دا س �ع��ي ال�ح�ك��وم��ة
إل��ى االرت �ق��اء بخدماتها املقدمة
ل�ل�م��واط��ن ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى سكن
اف� �ض ��ل ن ��اف �ي ��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال �ص ��دد
أن ي �ك��ون ال�س�ك��ن ال �ع �م��ودي حال
تتوجه الحكومة لفرضه بالنظر
إل� ��ى ان االس� � ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة ذات
ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر وب��ال �ت��ال��ي ف��إن�ن��ا
نطمح لوحدات سكنية مالئمة.

التوزيعات السكنية
تسير وفقا
للمخطط ومازلنا
فوق المائة ألف
طلب حتى اآلن
مجلس األمة مهد
الطريق لتوفير
أكبر كم من
الوحدات والحل
الجذري يتطلب
تطوير النظم
وتنظيم السوق
بنهاية 2016
ستصل الكهرباء
إلى جميع مناطق
مدينة جابر األحمد
توجه حكومي
إلعادة النظر في
مفهوم الرعاية
السكنية بعد
تنظيم السوق
العقاري
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خالل جولة ميدانية لالطالع على جهوزيته الستضافة األحداث الرياضية الكبرى

الخالد :استاد جابر يتمتع بمواصفات
عالمية عالية المستوى
أش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء
ووزير الخارجية الشيخ صباح
ال � �خ� ��ال� ��د ال � �ص � �ب� ��اح ب �ج �ه��وزي��ة
اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر ال� ��دول� ��ي ،م�ع�ب��را
خ�ل�ال ج��ول��ة م �ي��دان �ي��ة ق ��ام بها
ام ��س ع��ن س �ع��ادت��ه ب�م��ا رآه من
م� ��واص � �ف� ��ات ع ��امل� �ي ��ة وت �ق �ن �ي��ات
عالية املستوى.
وب �ي��ن ال� �خ ��ال ��دخ�ل�ال ال �ج��ول��ة
ال � �ت � �ف � �ق ��دي ��ة ال� � �ت � ��ي ق � ��ام � ��ت ب �ه��ا
اللجنة ال��وزراي��ة التي يتراسها
ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى اع �م��ال ال�ص�ي��ان��ه
والتحسينات التي جرت مؤخرًا
اس� � �ت� � �ع � ��دادا الط � �ل� ��اق االش � � � ��ارة
رسميًا بجهوزيته الستضافة
امل�ب��اري��ات واالح ��داث الرياضية
ال �ك �ب��رى ان امل ��واص� �ف ��ات ع��ال�ي��ه
م � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال� � �ن � ��واح � ��ي س � ��واء
لالضاءه او االرضية والتقنيات
االخ � � � ��رى  ،م� �ش� �ي� �رًا ال� � ��ي ان م��ا
تمت مشاهدته يستحق الشكر
وال �ث �ن��اء وال �ع��رف��ان ل�ك��ل م��ن ق��ام
بمجهود في هذا املشروع بداية
م ��ن ال� ��دي� ��وان االم � �ي� ��ري وه�ي�ئ��ة
الرياضة  ،اضافة لوزير االعالم
والشباب وال��ري��اض��ة واالخ��ري��ن
ال� ��ذي� ��ن س ��اه� �م ��وا ب ��أق ��ام ��ة ه ��ذا
الصرح العالي املستوى .
وتمنى الخالد ان تشهد البلد
املزيد من املشاريع الحيوية في
املستقبل القريب باذن الله.

الشيخ صباح الخالد يستمع إلى شرح من وزير االعالم

أعلى المستويات
من جانبه ب��ارك وزي��ر االع�لام
وزي��ر الشباب والرياضة الشيخ
س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ل�ل�ك��وي��ت ك��اف��ة
ام � �ي � �رًا وح� �ك ��وم � ً�ة وش �ع �ب��ًا ع�ل��ى
ج �ه��وزي��ة اس �ت��اد ج��اب��ر ال��دول��ي

ال ��ذي اص�ب��ح ب��أع�ل��ى املستويات
العاملية املطلوبة لهذه املنشآت،
م �ب �ي �ن��ا ان االس� � �ت � ��اد ي� �ع ��د االن
االف �ض��ل ب��ال�ش��رق االوس ��ط وه��و
ع �م��ل م �ش �ت��رك ب �ج �ه��ود ال�ج�م�ي��ع
وال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م��رك �زًا ل�لان�ط�لاق
الرياضة الكويتية.

واشار الي ان صفحة العراقيل
السابقة م��ن فنية واداري ��ة التي
ك ��ان ��ت ت �ع��رق��ل امل � �ش ��روع ط��وي��ت
وس �ن �ت �ط �ل��ع الف �ت �ت��اح �ي��ة م�م�ي��زة
ل � �ه � ��ذا ال� � �ص � ��رح واق� � ��ام� � ��ة ح� ��دث
رياضي مميز بافتتاحه.
وح � � � � ��ول اس� � � �ن � � ��اد ال� �ح� �ك ��وم ��ة

الصحة :دعم المؤسسات الصحية
للحصول على االعتماد بجودة الخدمة
اك� � ��دت م ��دي ��ر إدارة ال� �ج ��ودة
واالع � � � �ت � � ��راف ب� � � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة
ال��دك�ت��ورة بثينة امل�ض��ف حرص
ال� � � � ��وزارة ع �ل ��ى ت �ب �ن��ي األن �ش �ط��ة
وال �ب��رام��ج ال �ت��ي ت��رف��ع م�س�ت��وى
ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ودع � � ��م
امل��ؤس �س��ات الصحية للحصول
على االعتماد الوطني في جودة
الخدمة.
وق ��ال ��ت امل �ض��ف ف��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ع�ل��ى ه��ام��ش محاضرة
ع��ن م �ب��ادرة (ال �ج��راح��ة امل��أم��ون��ة
ت �ن �ق��ذ االرواح) ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
ال� � �ص� � �ب � ��اح ام � � � ��س أن ال � � � � � ��وزارة

ت �ق��وم م ��ن خ �ل�ال إدارة ال �ج��ودة
واالعتراف بدعم وتطبيق أنظمة
وب � ��رام � ��ج ال� �س�ل�ام ��ة م� �ث ��ل ن �ظ��ام
التبليغ ع��ن ال �ح��وادث العارضة
وب � � ��رن � � ��ام � � ��ج إدارة امل � �خ� ��اط� ��ر
باملؤسسات الصحية وبرنامج
حلول السالمة التسعة.
وأضافت ان��ه ايمانا من إدارة
ال� � �ج � ��ودة واالع � � �ت� � ��راف ب��أه �م �ي��ة
الجراحة املأمونة للحفاظ على
ص �ح��ة وح � �ي ��اة امل ��رض ��ى ف��إن �ه��ا
أط� �ل� �ق ��ت ح �م �ل��ة ت ��وع ��وي ��ة خ�ل�ال
ال�ف�ت��رة م��ن  8ال��ى  22م��ن الشهر
ال �ج��اري دع�م��ا مل �ب��ادرة التحدي

العاملي الثاني لسالمة املرضى
(الجراحة املأمونة تنقذ األرواح)
التابعة ملنظمة الصحة العاملية.
واوضحت ان املبادرة تهدف
ال��ى ت��زوي��د م�ق��دم��ي ال�خ��دم��ة من
األط� �ب ��اء وال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�م��ري�ض�ي��ة
ب ��االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات واألدوات
الالزمة للحد من حدوث الوفيات
وامل�ض��اع�ف��ات مبينة ان م��ن أه��م
ه��ذه األدوات ال�ق��ائ�م��ة التفقدية
ل � �ل � �ج� ��راح� ��ة اآلم � � �ن� � ��ة -ال� �ن� �س� �خ ��ة
الوطنية.
من جانبها قالت رئيسة قسم
االع �ت��راف وال �ج��ودة بمستشفى

ال� � �ص� � �ب � ��اح ه� � � ��دى ال� � �ف � ��ري � ��ح ان
امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ي� �ط� �ب ��ق ال� �ق ��ائ� �م ��ة
ال�ت�ف�ق��دي��ة ل�ل�ج��راح��ة اآلم �ن��ة منذ
ن�ح��و ارب ��ع س �ن��وات م�ش�ي��رة ال��ى
أن� � ��ه ي� �ت ��م امل� �ت ��اب� �ع ��ة ع � ��ن ط��ري��ق
ع ��دد م��ن امل �م��رض�ين ل�ل�ت��أك��د من
استخدامها وتطبيقها.

ل � � � � � � � � � ��وزارة ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة م� �ل ��ف
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ع�ل��ى
ارض ال �ك��وي��ت وم �ن �ه��ا امل�ج�ل��س
االومل �ب��ي االس �ي��وي ق��ال الحمود
ان الكويت تستضيف  ١٩منظمة
دول�ي��ة واستضافتها نابعة من
امل �س��ؤول �ي��ة ال��دول �ي��ة ف ��ي رع��اي��ة
ال �ن��شء وال �ش �ب��اب ف�ي�م��ا يخص
امل � �ج � �ل� ��س االومل � � �ب� � ��ي االس� � �ي � ��وي
ف �ه �ن��اك ق � ��رار ص� ��در م ��ن مجلس
ال� � � � ��وزراء ي �ت �ع �ل��ق ب� �ع ��دم وق� ��وف
االومل �ب ��ي االس �ي ��وي م��ع ال�ك��وي��ت
وانه لم يقم بدوره املطلوب لدعم
الكويت بقرار االيقاف الرياضي
الجائر.
وبشأن تخصيص االندية اكد
الحمود انه في املرحلة الحالية
سنقيم الوضع الرياضي لوضع
ت � � �ص � ��ورات ج � ��دي � ��دة ل �ل��ري��اض��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �ي��ث ان ال� �ك ��ل غ�ي��ر
راض ع� ��ن ال� ��وض� ��ع ال ��ري ��اض ��ي
وهبوط املستوى مقارنة بحجم
ال��رع��اي��ة امل �ق��دم��ة م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع  ،م �ش �ي �رًا ال ��ى ان��ه
س �ي �ت��م ال �ع �م��ل وف� ��ق امل �س��ؤول �ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة ب�ت�ق�ي�ي��م ال�ت�ش��ري�ع��ات
ال�خ��اص��ة ب�ه��ذا ال�ش��أن وسنضع
م��رئ�ي��ات لتطوير ال��ري��اض��ة وقد
ق�م�ن��ا ب�ت�ك�ل�ي��ف ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة
ب �ت �ص �ح �ي��ح امل � �س� ��ار ال ��ري ��اض ��ي
لتحقيق نقلة نوعوية.

صرح عالمي

وم��ن جانبه ق��ال وزي��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء الشيخ
م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ان ال� ��زي� ��ارة
ال� �ت� �ف� �ق ��دي ��ة ل�ل��اس � �ت� ��اد اع �ط �ت �ن��ا
ان�ط�ب��اع��ا ب ��أن امل �ن �ش��أة اصبحت
جاهزة ،مؤكدا ان االستاد يعتبر
صرحا عامليا.
وأضاف العبدالله :لقد سعدنا
بهذا االمر حيث ان االستاد اآلن
ي �ل �ي��ق ب ��اس ��م ش �خ �ص �ي��ة االم �ي��ر
ال� ��راح� ��ل ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر االح �م��د
رحمه الله الذي هو عزيز علينا
كلنا.
واض� � � � � � � ��اف ال � � �ش � � �ي � ��خ م� �ح� �م ��د
ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه ان االس � � �ت� � ��اد ب �ع��د
االط�لاع عليه نستطيع ان نقول
ب��أن��ه اص �ب��ح ج��اه �زًا وب��االم �ك��ان
اقامة الفعاليات الرياضية عليه،
الفتا الى ان االم��ر واجهه بعض
ال�ع��راق�ي��ل ول�ك��ن ان تتأخر خيرًا
من ان ال تنجز اطالقًا .
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع� ��ن االس� �ت� �ج ��واب
املقدم من النائب سعدون حماد
اك ��د ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء سيقوم
ب� ��دراس� ��ة االس� �ت� �ج ��واب وم � ��واده
وك��ذل��ك م �ح��اك��اة ت �ل��ك امل � ��واد مع
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ليتخذ االم��ر
بشأنه.

الكويت رئيسا التحاد
الموانئ العربية باإلجماع
ان �ت �خ �ب��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
الت �ح��اد امل ��وان ��ئ ال�ب�ح��ري��ة ال�ع��رب�ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ال � ��دوري ال � �ـ 50ام��س
ب ��االج� �م ��اع دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م�م�ث�ل��ة
ب ��امل ��دي ��ر ال � �ع� ��ام مل ��ؤس� �س ��ة امل ��وان ��ئ
ال� �ش� �ي ��خ ي ��وس ��ف ع� �ب ��دال� �ل ��ه ص �ب��اح
الناصر رئيسا لالتحاد في دورت��ه
الجديدة.
وقال الشيخ يوسف في تصريح
لوكالة االن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ان
بصمة الكويت في التعاون العربي
وتعزيزه واضحة وأكيدة في شتى
امل � �ج� ��االت الس �ي �م��ا م� �ج ��ال امل ��وان ��ئ
م��ا ي�ع�ط��ي اه�ت�م��ام��ا اك �ب��ر ل�ل�ت�ع��اون
املشترك ب�ين كافة امل��وان��ئ البحرية
العربية .واش��ار ال��ى ان��ه وج��ه دعوة

الستضافة الكويت االجتماع ال�ـ51
لالتحاد.
وع��ن التوصيات التي خ��رج بها
االج �ت �م ��اع ق� ��ال ال �ش �ي��خ ي��وس��ف ان
ابرز ما جاء من توصيات هو وضع
لجان تكون محاذية العمال االتحاد
الى جانب تشكيل لجنة للتعامل مع
القوانني املتعلقة باالمن والسالمة
التي يجب على جميع دول العالم
تطبيقها في موانئها.
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وزير الداخلية إلى أبوظبي للمشاركة
في قمة حماية األطفال
ت��وج��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء وزي ��رال ��داخ �ل �ي ��ة ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د إل � ��ى ال �ع��اص �م��ة
االم ��ارات� �ي ��ة أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى رأس
وف��د ام �ن��ي رف �ي��ع امل�س�ت��وى وذل��ك
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي أع� � �م � ��ال ال �ق �م��ة
ال��دول �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ح�م��اي��ة الطفل
عبر االنترنت.
وق ��ال ��ت ادارة االع� �ل��ام االم �ن��ي
ب� � � � � � ��وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص �ح��اف��ي ام � ��س ان اع � �م ��ال ه��ذه
ال �ق �م��ة ت �ه��دف إل ��ى ت��وف �ي��ر ال��دع��م
ل � �ل ��وك ��االت وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال �ع��ام��ة
والخاصة بهدف حماية االطفال.
وك ��ان ف��ي وداع ال�ش�ي��خ محمد
ال �خ��ال��د ع�ل��ى أرض امل �ط��ار وك�ي��ل
وزارة الداخلية الفريق سليمان
الفهد والقائم باالعمال باإلنابة
ب� �س� �ف ��ارة اإلم� � � � ��ارات ل � ��دى ال �ب�ل�اد
ع ��ارف ع�ب��دال�ل��ه الطنيجي وع��دد
من الوكالء املساعدين والقيادات
األمنية.

الفهد :رجال األمن قادرون على القيام
بمهامهم بكفاءة واقتدار
ق � ��ال وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
الفريق سليمان الفهد ان أبناء
امل��ؤس�س��ة االم�ن�ي��ة ق� ��ادرون على
ال� �ق� �ي ��ام ب ��امل� �ه ��ام امل� �ن ��وط ��ة ب�ه��م
بكفاءة واقتدار في كل الظروف
م��ؤك��دا أه�م�ي��ة االل �ت��زام باليقظة
وال � �ج ��اه ��زي ��ة وت� �ط ��وي ��ر ال �ع �م��ل
األمني.
وق��ال��ت ادارة االع�ل��ام االم�ن��ي
ب� � � � � ��وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي ام��س ان الفريق الفهد
ت ��رأس اج�ت�م��اع��ا أم�ن�ي��ا م��ع ع��دد
من قطاعات الوزارة.
ونقل البيان عن الفريق الفهد
ت �ش��دي��ده ع �ل��ى ض� � ��رورة ت�ع��زي��ز
التنسيق ب�ين ق�ط��اع��ات ال ��وزارة
واالس � � � � ��راع ف� ��ي ت� �ط ��وي ��ر آل� �ي ��ات
العمل وإنهاء االجراءات تسهيال
على املواطنني واملقيمني.
وأكد اهمية العمل على حثهم
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع امل��ؤس �س��ة
االم� �ن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ف �ت��ح أب ��واب� �ه ��ا
ل�ه��م دائ �م��ا داع �ي��ا إل ��ى ال�ت�ع��اون
واإلب �ل ��اغ ع ��ن أي س �ل �ب �ي��ات إل��ى
غرفة العمليات.
وحضر االجتماع كل من وكيل

وزارة الداخلية املساعد لشؤون
األم� ��ن ال �ع��ام ال� �ل ��واء ع�ب��دال�ف�ت��اح
ال�ع�ل��ي ووك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون امل ��ؤس� �س ��ات
االص�ل�اح� �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذ االح� �ك ��ام
ال �ل��واء خ��ال��د ال��دي�ين وم��دي��ر عام
اإلدارة العامة للتحقيقات اللواء
الدكتور فهد الدوسري.
وم� � � � ��ن ن � ��اح� � �ي � ��ة اخ� � � � � ��رى أك � ��د
ال�ف��ري��ق سليمان الفهد ض��رورة
ال �ت �ص��دي ل �ل �ظ��واه��ر ال�س�ل��وك�ي��ة
السلبية واملمارسات األخالقية
الخاطئة وترسيخ ثقافة املحبة
والتسامح واحترام اآلخر.
وشدد الفريق الفهد في كلمة
له خالل احتفال وزارة الداخلية
م� �م� �ث� �ل ��ة ف � � ��ي ادارة ال � �ش� ��رط� ��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة ب� ��ال � �ي� ��وم ال� �ع ��امل ��ي
ل� �ل� �ت� �س ��ام ��ح وال � � � � � ��ذي ي � �ص� ��ادف
 16ن��وف �م �ب��ر م ��ن ك ��ل ع� ��ام ت�ح��ت
شعار (بالتسامح..نرتقي) على
ان امل��ؤس �س��ة االم �ن �ي��ة ت �ب��ذل كل
ال�ج�ه��ود املمكنة لتفعيل العمل
األم� � �ن � ��ي وت � �ط� ��وي� ��ره ل �ل �ت �ص��دي
للسلوكيات الخاطئة.
واش ��ار ال��ى ان اح�ت�ف��ال وزارة
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السليمان :ال كويتيين ضمن
ضحايا اعتداءات باريس
ط �م��أن س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى فرنسا
س��ام��ي السليمان ال��ى ع��دم وج ��ود اي
مواطن كويتي ضمن الضحايا الذين
لقوا مصرعهم في االعتداءات الدامية
ال�ت��ي ض��رب��ت العاصمة ب��اري��س مساء
ال �ج �م �ع��ة .وق� ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�س�ل�ي�م��ان لـ
ك��ون��ا ان ال �س �ل �ط��ات ال �ف��رن �س �ي��ة اك ��دت
ع��دم وج��ود م��واط�ن�ين كويتيني ضمن
الضحايا القتلى في هجمات باريس
وجار التواصل بني السفارة الكويتية
وال � �س � �ل � �ط� ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ف��رن �س��ا
ل�ل�ت��أك��د م�م��ا اذا ك ��ان ه �ن��اك م�ص��اب��ون
او م �ت �ض��ررون م��ن ج� ��راء االع� �ت ��داءات
وذلك بسبب العدد الكبير من الجرحى
املوزعني في مستشفيات عدة.
وأض � ��اف «ان� ��ه ان �ط�لاق��ا م��ن ح��رص
ال� � �س� � �ف � ��ارة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا
امل �س �ت �م��رة ف��إن �ه��ا ك��ان��ت وب��ال�ت�ن�س�ي��ق
مع ادارة األزم��ات في وزارة الخارجية
الفرنسية على اتصال دائ��م بالجهات

سامي السليمان

املعنية منذ وق��وع الحادث للتأكد من
ع� ��دم وج � ��ود م��واط �ن�ي�ن ك��وي �ت �ي�ين بني
ال�ض�ح��اي��ا» مشيدا ب��ال�ت�ع��اون الوثيق
بني البلدين في هذا الجانب.

العوضي :اتفاقية خليجية للحد
من الشهادات المزورة

الشيخ محمد الخالد إلى اإلمارات للمشاركة في القمة الدولية لحماية الطفل

ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ب � ��ال� � �ي � ��وم ال � �ع ��امل ��ي
للتسامح ه��و استكمال ملسيرة
النجاح التي بدأها قائد العمل
اإلن�س��ان��ي ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
م�ب�ي�ن��ا ان ح �ص��ول س �م��وه على
هذا اللقب العاملي بكل جدارة زاد
من قناعة وثقة القيادات العليا
ف ��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ت�ك��ري��س
وت� � �ط � ��وي � ��ر ال � �ع � �م� ��ل اإلن � �س� ��ان� ��ي
واالجتماعي في جهاز الشرطة
وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ت �ف �ع �ي��ل دور
ال �ش��رط��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
الشراكة ب�ين الشرطة واملجتمع
للوقاية من الجريمة.
وأض � � ��اف ان ظ ��اه ��رة ال �ع �ن��ف
في املجتمع هي واحدة من أبرز
ال� �ظ ��واه ��ر ال� �ج ��دي ��رة ب��ال �ت��وق��ف
أم��ام �ه��ا وم��واج �ه �ت �ه��ا م��ن خ�لال
التعرف على أسبابها الجتثاثها
من جذورها.
من جانبه ق��ال الع��ب منتخب
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي األس �ب��ق سعد
ال� � �ح � ��وط � ��ي ال� � � � � ��ذي ش� � � � � ��ارك ف��ي
االح�ت�ف��ال�ي��ة إن ال�ت�س��ام��ح يعمل
على تعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين اف��راد

أخبار

امل �ج �ت �م��ع وي� �س� �ه ��م ب��ال �ن �ه��وض
بالوطن والعمل على علو شأنه
م � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه أك� � � � � ��د ال� � �ف� � �ن � ��ان
عبدالرحمن العقل ان الكثير من
املشاكل تحل بالتسامح ونسيان
االس� � � � � � ��اءة ب � � � � ��دوره ق � � ��ال م ��دي ��ر
مشروع (غ��راس) الدكتور احمد
الشطي ان ه��ذه املناسبة تعتبر
م�ن�ص��ة ل�ت�ج��دي��د االل� �ت ��زام ب��روح
التسامح والسالم والحوار بدال
من التعصب والتمييز والعنف.
وح�ض��ر ال�ح�ف��ل ك��ل م��ن وك�لاء
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل� �س ��اع ��دي ��ن
ورئ� �ي� �س ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لألسرة املثالية الشيخة فريحة
األح� � �م � ��د ال � �ص � �ب� ��اح وع � � � ��دد م��ن
القيادات األمنية .

ب� �ح� �ث ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة
ل�ل�اع� �ت� �م ��اد األك � ��ادي� � �م � ��ي وض �ب��ط
ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ف ��ي دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي سبل
ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة خليجية م��وح��دة
ل�ل�ح��د م��ن ال �ش �ه��ادات امل � ��زورة في
التعليم العالي.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك خ� �ل� ��ال االج � �ت � �م� ��اع
ال�ت��اس��ع للجنة ال ��ذي استضافته
ال�ك��وي��ت ام��س ب��دع��وة م��ن األم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ح�ي��ث
ت � � ��رأس ال� �ك ��وي ��ت ه � ��ذا االج �ت �م��اع
ممثلة بالجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي وضمان جودة التعليم
وه��و االج�ت�م��اع األول بعد إنشاء
الجهاز.
وأك� � ��دت امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ه��از
د .ن��وري��ة ال �ع��وض��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
ص� � �ح � ��اف � ��ي أه� � �م� � �ي � ��ة االج� � �ت� � �م � ��اع
ف� ��ي م �ن��اق �ش��ة أه � ��م امل ��وض ��وع ��ات
املشتركة ب�ين دول املجلس منها
إن� �ش ��اء ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات م�ش�ت��رك��ة
للمراجعني الخارجيني في مجال
االعتماد املؤسسي والبرامجي.
وأوض� �ح ��ت أن ��ه س�ي�ت��م االت �ف��اق
على االع�ت��راف املتبادل بشهادات
االع �ت �م��اد امل��ؤس �س��ي وال�ب��رام�ج��ي
ال �ت��ي ت �ص��دره��ا ه�ي�ئ��ات االع�ت�م��اد
ب ��دول امل�ج�ل��س إض��اف��ة إل��ى وض��ع
آل� � �ي � ��ة م � �ش � �ت� ��رك� ��ة ف� � ��ي االع � �ت � �م� ��اد
األكاديمي ومعادلة الشهادات.
وذك� � � ��رت أن االج � �ت � �م ��اع ي�ع�ن��ى
أي� �ض ��ا ب �م �ن��اق �ش��ة إن � �ش� ��اء م�ك�ت��ب
دائ ��م للشبكة الخليجية لعملية
االع � �ت � �م� ��اد االك� ��ادي � �م� ��ي ب�ي��ن دول

د .نورية العوضي

امل � �ج � �ل� ��س م �ت �م �ن �ي ��ة وأن ي �ح �ق��ق
االجتماع أهدافه املرجوة.
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت م �س �ت �ش��ار
ق � � �ط� � ��اع ال� � � � �ش � � � ��ؤون اإلن � �س � ��ان � �ي � ��ة
والبيئة في األمانة العامة للجنة
ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة ل�ل�ش�ب�ك��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
لالعتماد االكاديمي لدول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال ��دك� �ت ��ورة
هنادي املسن أن االجتماع تناول
بحث سبل توقيع اتفاقية املقر مع
سلطنة عمان حول توجه الشبكة
الخليجية لتوحيد آراء الكليات
ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ال� �ش� �ه ��ادات امل� � ��زورة
والحد منها في دول املجلس ومن
ثم سيبدأ العمل في الشبكة فعليا
وم�ن��اق�ش��ة ك��ل ال�ق�ض��اي��ا ال�خ��اص��ة
بالتعليم العالي.
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بيت عبداهلل يفوز بجائزة التميز
من مؤسسة تكريم

الكويت تشارك في مهرجان
األردن المسرحي

صورة جماعية للمكرمني من مؤسسة تكريم

تسلم ك��ل م��ن رئ�ي��س الجمعية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��رع ��اي ��ة األط � �ف� ��ال ف��ي
ب �ي ��ت ع �ب��دال �ل��ه د .ه �ل��ال ال �س��اي��ر
وحرمه مؤسسة ومديرة الجمعية
الكويتية لرعاية األطفال في بيت
عبدالله مارغريت الساير جائزة
(ال� �ت� �م� �ي ��ز) ف� ��ي م� �ج ��ال ��ي ال �ص �ح��ة
واألطفال من (مؤسسة تكريم).
ج ��اء ذل ��ك ف��ي اح�ت�ف��ال�ي��ة كبيرة
أق ��ام �ت �ه ��ا امل ��ؤس� �س ��ة ال �ل �ي �ل��ة ق�ب��ل
امل��اض�ي��ة ف��ي اط ��ار ان�ش�ط��ة تكريم
امل� �ب ��دع�ي�ن ف ��ي ك ��ل أرج � � ��اء ال �ع��ال��م
ال� �ع ��رب ��ي ت �ح��ت رع ��اي ��ة وح �ض��ور

وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال �ش �ب��اب وتنمية
املجتمع في دولة االمارات الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان.
وق � � ��ال د .ه �ل��ال ال� �س ��اي ��ر وه ��و
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي��ة
ال� � �ه �ل��ال االح � � �م � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف��ي
تصريح لـ (كونا) إن لجنة خاصة
تابعة ملؤسسة تكريم زارت بيت
ع� �ب ��دال� �ل ��ه وش � ��اه � ��دت ال� �خ ��دم ��ات
امل �ق��دم��ة ألط �ف��ال ال ش �ف��اء م��أم��وال
منهم وق��ررت تكريم بيت عبدالله
مل��ا ح�ق�ق��ه م��ن ان� �ج ��ازات وخ��دم��ات
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال فضال ع��ن املبادئ

االنسانية التي يقوم عليها.
وأوضح ان بيت عبدالله أنشئ
ل��رع��اي��ة أط� �ف ��ال ال ش �ف ��اء م��أم��وال
م �ن �ه��م وي� �ع ��د م �ن �ش��أة ف ��ري ��دة م��ن
نوعها في منطقة الشرق األوسط
ت �ع��ال��ج األط � �ف� ��ال وف� ��ق م ��ا ي �ع��رف
بـالعالج التلطيفي.
وب�ي�ن أن ص��اح�ب��ة ف �ك��رة ان�ش��اء
بيت عبدالله ه��ي حرمه مؤسسة
وم� � ��دي� � ��رة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لرعاية األط�ف��ال ف��ي بيت عبدالله
لرعاية الطفولة مارغريت الساير
التي ق��ال انها سعت ب��إص��رار إلى

انجازه حتى صار حلمها حقيقة
متجسدة على أرض الواقع.
وش � ��دد ع �ل��ى أن ب �ي��ت ع�ب��دال�ل��ه
لم يكن ليرى النور ل��وال مساعدة
ودعم حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الذي
أه ��دى األرض ال�ت��ي ت��م ب�ن��اء بيت
عبدالله عليها وبارك وشجع على
إن �ش��اء ه��ذا ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي وت��م
اف �ت �ت��اح��ه ت �ح��ت رع��اي �ت��ه ف ��ي ع��ام
.2012

بمشاركة  508دور نشر

معرض الكويت الدولي للكتاب ينطلق  18الجاري
أعلن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب انطالقة ال��دورة
األرب�ع�ين ملعرض الكويت الدولي
ل�ل�ك�ت��اب  2015ف��ي ال�ف�ت��رة ب�ين 18
و 28ن��وف�م�ب��ر ال� �ج ��اري ب�م�ش��ارك��ة
 508دور نشر عربية وأجنبية.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة امل� �ع ��رض
باملجلس عبدالله املطيري لوكالة
األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ام��س إن
العديد من الهيئات الدبلوماسية
وامل ��ؤس � �س ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة وم ��راك ��ز
األبحاث ودور النشر اإللكتروني

ستساهم ف��ي امل�ع��رض ف�ض�لا عن
أكثر من عشرة آالف عنوان جديد
بمختلف مناحي األدب والثقافة
والفكر والشعر والتراث والعديد
من كتب التراجم.
وذك � ��ر أن امل� �ع ��رض ه� ��ذا ال �ع��ام
ي �ح �ف��ل ب �ب��رن��ام��ج ث �ق��اف��ي م�ت�ن��وع
يواكب الحركة األدب�ي��ة والثقافية
في الكويت ومنها املقام في املقهى
الثقافي في الصالة رقم ( )6الذي
سيتضمن ع ��ددا م��ن امل�ح��اض��رات
وال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ول� �ق ��اءات

مل � �ب� ��دع�ي��ن ون� � � � � � ��دوات وأم � �س � �ي� ��ات
ق �ص �ص �ي��ة وش �ع��ري��ة ل �ل �ع��دي��د م��ن
األدباء والشخصيات الثقافية.
ولفت إلى أن النشاط املصاحب
للمعرض سيفتتح في  18نوفمبر
ال� � �ج � ��اري ب� �م� �ح ��اض ��رة ع �ن��وان �ه��ا
(األدب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي رؤى النقاد
املصريني) إضافة إلى لقاء الروائي
ال�س��ودان��ي أم�ي��ر ت��اج ال�س��ر بينما
تقام في  19الجاري حلقة نقاشية
حول (الدراما الخليجية ودوره��ا
في تغيير صورة املجتمع).
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

عبدالله غلوم

مسرحي في املهرجان والتي بدورها
اخ �ت��ارت ه��ذا ال�ع�م��ل ب�ع��د مشاركتها
بذات املسرحية في مهرجان الشارقة
أخ �ي��را م�ش�ي��را ال��ى ان ال�ف��رق��ة تستعد
ل �ل �م �ش��ارك��ة ب�ع�م��ل آخ ��ر ف ��ي م�ه��رج��ان
الكويت مطلع ديسمبر املقبل.
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عبدالله املطيري

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

تشارك الكويت في مهرجان األردن
املسرحي الـ  22بعمل مسرحي يحمل
ع �ن��وان (ص ��دى ال �ص �م��ت) إل ��ى ج��ان��ب
ع� ��دد م ��ن األع� �م ��ال ال �ع��رب �ي��ة امل�ن�ت�ق��اة
ل�ع��رض�ه��ا ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل�ه��رج��ان
الذي انطلقت فعالياته مساء السبت.
وق� ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
ف��رق��ة امل �س��رح ال�ك��وي�ت��ي رئ �ي��س ال��وف��د
الكويتي الى املهرجان عبدالله غلوم
ل� � �ـ ك� ��ون� ��ا خ� �ل ��ال ح� �ف ��ل االف � �ت � �ت � ��اح ان
امل � �س� ��رح � �ي� ��ة امل� � �ش � ��ارك � ��ة م� � ��ن ت ��أل �ي ��ف
العراقي الراحل قاسم مطرود وإخراج
ال �ك��وي �ت��ي ف�ي�ص��ل ال �ع �م �ي��ري وت�م�ث�ي��ل
الفنانني عبدالله التركماني وسالي
فراج وسماح عزيزية.
وأض � � � � ��اف ان امل � �ج � �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
للثقافة والفنون واآلداب رشح (فرقة
امل �س��رح ال �ك��وي �ت��ي) ل�ل�م�ش��ارك��ة بعمل
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