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الغانم :العالقات
الدبلوماسية
بين الكويت وأنقرة
تمتد إلى  51عاما

نواب يطالبون
العبيدي بإقالة
سليمان الحربش
والتحقيق معه

المالية:
إيقاف التداوالت
الورقية بين
قيادات الوزارة

وجه برقية شكر إلى الغانم والنواب بمناسبة افتتاح دور االنعقاد

األمير :بتعاون السلطتين
يتحقق ما ننشده من نمو وازدهار
أع��رب سمو األم�ي��ر الشيخ صباح
األح�م��د الجابر الصباح ع��ن خالص
ش�ك��ره لرئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م وأع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة على
إه ��دائ �ه ��م س �م ��وه ال� � ��درع ال �ت��ذك��اري��ة
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الرابع
من الفصل التشريعي الرابع عشر.
وقال سموه في رسالة أدرجت على
ج��دول أع�م��ال مجلس األم��ة الثالثاء
امل �ق �ب��ل :إذ ن �ق��در ع��ال �ي��ا ه ��ذا اإله� ��داء
الكريم وما يرمز إليه من معاني الود
وال�ت��واص��ل ،لنسأل امل��ول��ى تعالى أن
ي��وف��ق الجميع وي �س��دد ال�خ�ط��ى لكل
ما فيه خير وطننا الغالي وتحقيق
امل��زي��د مما ننشده ل��ه م��ن رق��ي ونمو
وازده � � � ��ار ف ��ي ظ ��ل ال� �ت� �ع ��اون امل �ث �م��ر
واملنشود بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية.
وف��ي رس��ال��ة أخ ��رى وج�ه�ه��ا سمو
األم � �ي� ��ر إل� � ��ى رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة

ب�م�ن��اس�ب��ة إط�ل��اق ل �ق��ب ق��ائ��د للعمل
اإلن � �س� ��ان� ��ي ع� �ل ��ى س � �م� ��وه وت �س �م �ي��ة
ال �ك��وي��ت م��رك��زا إن�س��ان�ي��ا ع��امل�ي��ا ق��ال
سموه :تلقينا بكل التقدير رسالتكم
الكريمة التي عبرتم فيها عن خالص
تهانيكم وت�ه��ان��ي اخ��وان �ك��م اع�ض��اء
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ل� �ن ��ا مل� �ن ��اس� �ب ��ة ع �ي��د
االض �ح��ى امل �ب��ارك وب�م�ن��اس�ب��ة م��رور
عام على قيام االم��م املتحدة بإطالق
ل �ق��ب ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي علينا
وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا
ع ��امل� �ي ��ا .م� �ع ��رب�ي�ن ل� �ك ��م ع� ��ن خ��ال��ص
شكرنا وتقديرنا على ما عبرتم عنه
من صادق التهاني وطيب املشاعر.
ض� ��ارع�ي��ن ل �ل �م��ول��ى ع� ��ز وج � ��ل ان
يوفقنا جميعا لإلسهام في تحقيق
امل��زي��د م�م��ا ن�ن�ش��ده ل��وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز
م��ن نهضة وت�ق��دم وازده ��ار بتضافر
ال�ج�ه��ود املخلصة وال �ت �ع��اون املثمر
بني السلطتني.

إحالة  111متأخرا عن تقديم
الذمة المالية إلى التحقيقات
أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال� � �ف� � �س � ��اد امل� �س� �ت� �ش ��ار
ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ن �م��ش أن ال�ه�ي�ئ��ة
حصرت وجمعت ح��االت التأخير
والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة
امل��ال�ي��ة للمسؤولني وع��دده��ا 111
حالة تمت دراستها بشكل دقيق
وإح ��ال� �ت� �ه ��ا إل � ��ى ج �ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
امل �خ �ت �ص��ة وه � ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات الت� �خ ��اذ اإلج � � ��راءات
القانونية ضدها.

طالب ن��واب التقتهم «الدستور»
ح � ��ول ال� �ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وس �ب��ل
تطويره بخطة استراتيجية لرسم
األهداف القابلة للتطبيق والتنفيذ
ومن بينها توطني التكنولوجيا في
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م مل��واك�ب��ة التطور
التكنولوجي والنهوض بالعملية

التربوية والتعليمية.
كما ش��ددوا على أهمية التركيز
على االرت�ق��اء باملهارات التدريسية
ل �ل �م �ع �ل �م�ين وت� �ط ��وي ��ر ع� �م ��ل ل �ج��ان
ال �ت �ع��اق��دات ووض ��ع ش ��روط ح��ازم��ة
ت�ض�م��ن اخ �ت �ي��ار ال� �ك ��ادر التعليمي
ال � � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ال� �خ� �ب ��رة وال� �ك� �ف ��اءة

والقدرة على تطوير أداء الدارسني
مطالبني بتحسني أوضاع املعلمني
وامل �ع �ل �م��ات وت��وف �ي��ر اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
ومعالجة قضاياهم باعتبار املعلم
أساس العملية التربوية.
تفاصيل (ص)05-04

 6لجان تنتخب الرئيس والمقرر اليوم
ت� �ع� �ق ��د  6ل� � �ج � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة أول
اجتماعاتها اليوم النتخاب الرئيس
وامل� � �ق � ��رر ل� �ك ��ل م� �ن� �ه ��ا ،ف �ي �م��ا ت�ب�ح��ث
ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة تحديد
أول ��وي ��ات � �ه ��ا اض� ��اف� ��ة إل� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب � ��إص � ��دار ق ��ان ��ون

األح� � ��داث واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
املستحقات املالية والتأمني لشاغلي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي ��ادي ��ة ح �ت��ى ان �ت �ه��اء
ال�خ��دم��ة واالق �ت��راح ب�ق��ان��ون بإضافة
م��ادة ب��رق��م ( 90م �ك��ررا) إل��ى القانون
رقم  26لسنة  1962بتنظيم السجون،

واق �ت��راح آخ��ر ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إض��اف��ة
مادة لقانون املرئي واملسموع.
وال �ل �ج��ان ال �ت��ي س�ت�ج�ت�م��ع ال �ي��وم
ه��ي :ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة وال��داخ�ل�ي��ة
وال��دف��اع واملالية واالسكانية وذوي
االحتياجات الخاصة.

تفاصيل (ص)15

العيسى :إحالة الشهادات
الوهمية للنيابة

سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

نواب لـ «الدستور» :تغيير السياسات
ضرورة لالرتقاء بالتعليم

وق� ��ال امل �س �ت �ش��ار ال �ن �م��ش أم��س
إن ال �ه �ي �ئ��ة ات � �خ� ��ذت إج ��راءات� �ه ��ا
القانونية التي نص عليها قانون
إن� �ش ��ائ� �ه ��ا والئ� �ح� �ت ��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ح�ي��ال امل�ت��أخ��ري��ن واملتخلفني عن
تقديم إقرارات الذمة املالية األولى
وال �ن �ه��ائ �ي��ة س � ��واء ق ��دم ال �خ��اض��ع
إق ��رار ذم�ت��ه امل��ال�ي��ة م�ت��أخ��را أو لم
يقدم نهائيا.

 288قضية
اعتداء على
المال العام
ارس � � � ��ل وزي � � � ��ر ال� �ع ��دل
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع تقريرا
إل� � � � � � ��ى م � � �ج � � �ل� � ��س األم� � � � ��ة
م �ت �ض �م �ن��ا رد ال � � ��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ح � � � � � ��ول ع � � � � � ��دد ق � �ض� ��اي� ��ا
االعتداء على املال العام.
وت � � �ب �ي ��ن م� � � ��ن ت� �ق ��ري ��ر
ال � ��وزي � ��ر ان ه � �ن� ��اك 288
ق � �ض � �ي� ��ة م� � ��رف� � ��وع� � ��ة م ��ن
ال � � � � � � � ��وزارات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
و 13ج �ه��ة ل �ي��س ل��دي �ه��ا
قضايا اعتداء على املال
و 10ج � �ه� ��ات ل� ��م ت��رس��ل
تقاريرها بهذا الشأن.
تفاصيل (ص)14

أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي د .بدر العيسى ان الجهاز
ال ��وط� �ن ��ي ل�ل�اع �ت �م ��اد االك ��ادي� �م ��ي
وض� �م ��ان ج � ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ت��اب��ع
ل ��وزارة التعليم العالي ل��م يصدر
اي قرار باعتماد اي من الجامعات
ال �ت��ي ت��دي��ره��ا ش��رك��ة (أك �س��اك��ت)
ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ش� � �ه � ��ادات وه �م �ي��ة،
م �ش��ددا ع �ل��ى ان ه ��ذه ال�ج��ام�ع��ات
غير معتمدة للدراسة بها.

وق� � ��ال ال �ع �ي �س��ى ف ��ي رده ع�ل��ى
س� � � ��ؤال ب� ��رمل� ��ان� ��ي ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ك��ام��ل
العوضي انه في حال وجود عدد
م��ن الطلبة الكويتيني الحاصلني
ع�ل��ى ه ��ذه ال �ش �ه��ادات امل � ��زورة من
قبل ه��ذه الشركة سيتم احالتهم
للنيابة العامة.
تفاصيل (ص)03

جدول األعمال
  14بندا و 32تقريرا للجان البرلمانية علىجدول أعمال جلسة الثالثاء
 المجلس يناقش جامعة جابر ومدينة صباحاألحمد واألحداث وحمايةالمنتجات الوطنية
 ديوان المحاسبة :أهمية ترشيد انفاقالبعثات الديبلوماسية في الخارج

تفاصيل (ص)14-06
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األمير يشكر رئيس وأعضاء مجلس األمة
ب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم� � �ي � ��ر ال � � �ب� �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األحمد الجابر الصباح  3رسائل
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ � �ي� ��س وأع � �ض� ��اء
م �ج �ل��س األم � � ��ة ع� �ل ��ى ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م
ب �م �ن��اس �ب �ت��ي ع �ي��د ال �ف �ط��ر وع �ي��د
األض� �ح ��ى وك ��ذل ��ك اه � ��داء س�م��وه
الدرع التذكارية بمناسبة افتتاح
دور االنعقاد ال�ع��ادي ال��راب��ع من
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع عشر
وفيما يلي نص الرسائل الثالث:
معالي األخ مرزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس األمة
تحية طيبة وبعد،،،
ي � �س� ��رن� ��ا أن ن � �ع � ��رب ل � �ك� ��م ع��ن
خ ��ال ��ص ال �ش �ك��ر ع �ل ��ى إه��دائ �ك��م
ل �ن��ا ال � ��درع ال �ت��ذك��اري بمناسبة
افتتاحنا دور االنعقاد الرابع من
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع عشر
ملجلس االمة.
واذ ن �ق��در ع��ال �ي��ا ه ��ذا االه� ��داء
الكريم وما يرمز إليه من معاني
ال� ��ود وال �ت��واص��ل ل �ن �س��أل امل��ول��ى
تعالى ان يوفق الجميع ويسدد
الخطى لكل م��ا فيه خير وطننا

ال� �غ ��ال ��ي وت �ح �ق �ي ��ق امل� ��زي� ��د م�م��ا
ننشده له من رقي ونمو وازدهار
في ظل التعاون املثمر واملنشود
ب� �ي��ن ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
والتنفيذية.
م� �ت� �م� �ن�ي�ن ل � �ك� ��م وإلخ � ��وان� � �ك � ��م
اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة م ��وف ��ور
الصحة ودوام العافية.
ونصت الرسالة الثانية على
ما يلي:
معالي االخ مرزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
ال� �س�ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة ال �ل��ه
وبركاته،،،
تلقينا بكل التقدير رسالتكم
ال� �ك ��ري� �م ��ة امل �ت �ض �م �ن��ة ت �ه��ان �ي �ك��م
وتهاني اخوانكم اعضاء مجلس
األم ��ة ل�ن��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د الفطر
السعيد.
واذ ن� �ع ��رب ل �ك ��م ج �م �ي �ع��ا ع��ن
خ��ال��ص ال �ش �ك��ر ع �ل��ى م ��ا ع�ب��رت��م
ع�ن��ه م��ن ط�ي��ب امل�ش��اع��ر وص��ادق
ال� � ��دع� � ��وات ل� �ن� �س ��أل ال � �ل� ��ه ال �ع �ل��ي
ال�ق��دي��ر ان ي�ع�ي��ده��ا ع�ل��ى وطننا
ال �ع��زي��ز وش�ع�ب�ن��ا ال �ك��ري��م وع�ل��ى

االم � �ت �ي�ن ال �ع ��رب �ي ��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
ب��ال�خ�ي��ر وال �ي �م��ن وال �ب��رك��ات وان
ي ��وف ��ق ال �ج �م �ي��ع ل �خ��دم��ة ال��وط��ن
ال � �غ � ��ال � ��ي وان ي� � �س � ��دد ال �خ �ط ��ى
ل �ل�اس � �ه� ��ام ف � ��ي ت �ح �ق �ي ��ق امل ��زي ��د
مما ننشده لوطننا ال�ع��زي��ز من
تقدم وازده ��ار من خ�لال تضافر
ال� �ج� �ه ��ود امل �خ �ل �ص��ة وال� �ت� �ع ��اون
املثمر بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية.
م �ت �ض��رع�ين ل �ل �ب��اري ع ��ز وج��ل
ان يحفظ وطننا ال�ع��زي��ز ويديم
عليه نعمة االمن واالمان ويسبغ
عليكم جميعا ب�م��وف��ور الصحة
والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير
ون �ص��ت ال��رس��ال��ة ال �ث��ال �ث��ة من
سموه على ما يلي:
معالي االخ مرزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
تحية طيبة وبعد،،،
تلقينا بكل التقدير رسالتكم
ال � �ك� ��ري � �م� ��ة ال � �ت � ��ي ع � �ب� ��رت� ��م ف �ي �ه��ا
ع ��ن خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي �ك��م وت �ه��ان��ي
اخوانكم اعضاء مجلس االمة لنا

بمناسبة عيد االضحى املبارك،
وبمناسبة م��رور ع��ام على قيام
االم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ب � ��إط �ل��اق ل �ق��ب
«ق��ائ��د للعمل اإلن�س��ان��ي» علينا،
وت�س�م�ي��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت «م��رك��زا
إنسانيا عامليا».
معربني لكم عن خالص شكرنا
وتقديرنا على ما عبرتم عنه من
ص��ادق التهاني وط�ي��ب املشاعر
ب�ه��ات�ين امل�ن��اس�ب�ت�ين مبادلينكم
اط �ي��ب ال�ت�ه��ان��ي ب�ع�ي��د االض�ح��ى
املبارك ،سائلني الله العلي القدير
ان ي �ع �ي��ده ع �ل��ى وط �ن �ن��ا ال �ع��زي��ز
وش�ع�ب�ن��ا ال �ك��ري��م وع �ل��ى االم�ت�ين
العربية واالسالمية بوافر الخير
واليمن والبركات.
ض� ��ارع �ي�ن ل �ل �م��ول��ى ع� ��ز وج ��ل
ان ي ��وف �ق �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ل�ل�إس �ه��ام
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د م �م��ا ن�ن�ش��ده
ل ��وط� �ن� �ن ��ا ال � �ع� ��زي� ��ز م� � ��ن ن �ه �ض��ة
وت� � � �ق � � ��دم وازده � � � � � � � � ��ار ب� �ت� �ض ��اف ��ر
ال� �ج� �ه ��ود امل �خ �ل �ص��ة وال� �ت� �ع ��اون
املثمر بني السلطتني التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وأن ي�س�ب��غ عليكم
جميعا موفور الصحة والعافية.

ويعزي رئيس روسيا
بضحايا حادث سقوط طائرة
الركاب بمصر
ب� � �ع � ��ث ح� � � �ض � � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � � �ب� � ��اح األح � � � �م � � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة ال� ��ى ف�خ��ام��ة
ال ��رئ� �ي ��س ف�ل�ادي� �م� �ي ��ر ب��وت�ي�ن
رئ � �ي� ��س روس � �ي� ��ا االت� �ح ��ادي ��ة
ال�ص��دي�ق��ة اع ��رب فيها سموه
حفظه الله عن خالص تعازيه
وص� ��ادق م��واس��ات��ه لفخامته
ول�ل�ش�ع��ب ال��روس��ي ال�ص��دي��ق
ب � �ض � �ح� ��اي� ��ا ح � � � � ��ادث س� �ق ��وط
ط��ائ��رة ال��رك��اب ال��روس �ي��ة من
املواطنني ال��روس بالقرب من
ج�ن��وب��ي م��دي�ن��ة ال �ع��ري��ش في
س�ي�ن��اء ف��ي ج�م�ه��وري��ة مصر

العربية الشقيقة راجيا سموه
للضحايا ال��رح�م��ة ول��ذوي�ه��م
جميل الصبر وحسن العزاء.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر بعث سمو
ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
االح� � �م � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر ال� �ص� �ب ��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة
مماثلة.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س� �م ��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء حفظه
الله ببرقية تعزية مماثلة.

شارك والمحمد والعلي في حفل السفارة التركية بمناسبة األعياد الوطنية

الغانم :العالقات الكويتية التركية تمتد إلى  51عاما
أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م ع� �ل ��ى ال � �ع �ل�اق� ��ات ال��وث �ي �ق��ة
وال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ت�ج�م��ع الشعبني
الكويتي والتركي الفتا إلى أن تركيا
من الدول املحورية التي تلعب دورا
بارزا في املنطقة.
وأش� � ��ار ال �غ��ان��م ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ل��ى ه��ام��ش اح�ت�ف��ال
السفارة التركية بالعيد الوطني الـ
 92ل�ق�ي��ام ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة في
مقر السفارة مساء الخميس املاضي
بحضور سمو الشيخ ناصر املحمد
ووزير التجارة والصناعة د.يوسف
العلي إلى تاريخ طويل من العالقات
ال� ��دي � �ب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة ب �ي ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن ي� �م� �ت ��د إل � � ��ى  51ع��ام��ا
متوجها بالتهنئة إل��ى الجمهورية
التركية بمناسبة األع�ي��اد الوطنية
مثمنا ح��رص السفير ال�ت��رك��ي لدى
ال �ب�ل�اد م� ��راد ت��ام �ي��ر ع �ل��ى ال�ح�ض��ور
إل ��ى م�ج�ل��س األم ��ة وع �ل��ى ال ��زي ��ارات
امل �ت �ب��ادل��ة ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان�ين ال�ك��وي�ت��ي
وال �ت��رك��ي وال �ع�ل�اق��ات ال�ط�ي�ب��ة ال�ت��ي
تجمعهما متمنيا التوفيق والسداد
لألصدقاء في تركيا.

 ..ويعزي رئيسي مجلسي
الشيوخ والنواب الروسيين
بضحايا الطائرة الروسية
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ب �ب��رق �ي �ت��ي
ت �ع��زي��ة ال � ��ى رئ �ي �س��ة امل �ج �ل��س
ال �ف �ي��درال��ي ال ��روس ��ي (م�ج�ل��س
ال �ش �ي��وخ ال ��روس ��ي) ف��ال�ن�ت�ي�ن��ا
ماتييفينكو ورئ �ي��س مجلس
ال � � �ن� � ��واب ال� � ��روس� � ��ي س �ي��رج��ي
ن� ��ارش � �ك�ي��ن ع � �ب� ��ر ف� �ي� �ه� �م ��ا ع��ن

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مشاركا في احتفال السفارة التركية باألعياد الوطنية

ب � ��دوره أك ��د ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي عمق
العالقات الكويتية ـ التركية مشيرا
إل� � ��ى ان � �ه� ��ا ش � �ه� ��دت ف � ��ي ال� �س� �ن ��وات
األخ � � �ي � � ��رة ت � � �ط � � ��ورات ك � �ب � �ي� ��رة ع �ل��ى
م �خ �ت �ل��ف ال� �ص� �ع ��د ح� �ت ��ى أص �ب �ح��ت
ن �م��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ب��ه ف��ي ال�ع�لاق��ات
الدولية.
وأوض� � � ��ح ال �ع �ل ��ي خ �ل��ال ت�م�ث�ي�ل��ه

ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي ال �ح �ف��ل ان ال �ع�لاق��ات
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ـ ال � �ت � ��رك � �ي � ��ة ات� �س� �م ��ت
باملصداقية والتعاون ووحدة الرأي
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل ��واق ��ف واألزم � ��ات
التي تعرض لها البلدان منوها إلى
ان من بني هذه املواقف محنة الغزو
ال�ع��راق��ي حيث أعلنت تركيا وقتها
عن موقفها الحازم املعارض للغزو

م ��ؤك ��دة وق��وف �ه��ا ال ��ى ج��ان��ب ال�ح��ق
الكويتي وعودة الشرعية.
واف� � � � � ��اد ال � � ��وزي � � ��ر ان ال � �ع�ل��اق� ��ات
الكويتية  -التركية متينة تزداد عمقا
س��واء على املستوى االقتصادي أو
السياسي موضحا أن االستثمارات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ت��رك �ي��ا واض �ح��ة ج��دا
ولها مكانة كبيرة.

خ � � ��ال � � ��ص ال� � � � �ع � � � ��زاء وص � � � � ��ادق
امل� ��واس� ��اة ب �ض �ح��اي��ا ال �ط��ائ��رة
املدنية الروسية التي سقطت
فوق شبه جزيرة سيناء وعلى
متنها  ٢٢٤راكبا.

 ..ويهنئ نظيره التركي
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم برقية تهنئة الى
رئيس مجلس الشعب التركي
الكبير في الجمهورية التركية

عصمت يلماز وذلك بمناسبة
العيد الوطني لبلده.
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يسيء التعامل مع المرضى ويتعسف معهم ويستخدم سياسة األبواب المغلقة وتعطيل إجراءاتهم

نواب يطالبون بإقالة الحربش والتحقيق معه

شن عدد من النواب هجوما عنيفا
ع�ل��ى رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي باملانيا
سليمان الحربش مؤكدين ان��ه يسيء
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع امل � ��رض � ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
وي�ت�ع�س��ف م�ع�ه��م وي�س�ت�خ��دم سياسة
األب� ��واب امل�غ�ل�ق��ة وت�ع�ط�ي��ل إج��راءات �ه��م
وطالبوا وزير الصحة د .علي العبيدي
ب��اس �ت��دع��اء ال �ح��رب��ش ب �ش �ك��ل ف� ��وري
ل �ل �ب�ل�اد واق� �ص ��ائ ��ه م ��ن م �ن �ص �ب��ه ب�ع��د
ازدي � ��اد ال �ش �ك��اوى م��ن ق�ب��ل امل��واط�ن�ين
وت� ��أخ� ��ر م ��واع� �ي ��د ال � �ع �ل�اج امل �م �ن��وح��ة
للمرضى االمر الذي يعرضهم ملشاكل
صحية خطيرة.
واك � � ��د ال� � �ن � ��واب ض � � � ��رورة إخ� �ض ��اع
الحربش للتحقيق في وزارة الصحة
وات�خ��اذ ق��رار ع��اج��ل بوقفه ع��ن العمل
ف �ه ��و الي �ص �ل ��ح ألن � ��ه أح� �ن ��ث ب��ال �ق �س��م
ال �ط �ب��ي ب�ح�س��ن ال �ت �ع��ام��ل م��ع امل��رض��ى
وكشفوا ع��ن رس��ائ��ل صوتية يرسلها
رئ� �ي ��س امل �ك �ت��ب إل � ��ى امل ��رض ��ى ت �س��يء
إليهم.
ال� � ��ى ذل� � ��ك ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
الهاجري بضرورة محاسبة سليمان
الحربش مؤكدا أنه يسيء التعامل مع
امل��رض��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين وي�ت�ع�س��ف معهم
وي �س �ت �خ��دم س �ي��اس��ة األب� � ��واب امل�غ�ل�ق��ة
وتعطيل إجراءاتهم.
وق � � � � ��ال ال � � �ه� � ��اج� � ��ري ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي إن امل��رض��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين في
أملانيا تقدموا لوزارة الصحة بشكاوى
عدة ضد رئيس املكتب .
وك� � �ش � ��ف ال� � �ه � ��اج � ��ري ع� � ��ن رس� ��ائ� ��ل
ص��وت �ي��ة ي��رس�ل�ه��ا رئ �ي��س امل �ك �ت��ب إل��ى
امل��رض��ى ت�س��يء إليهم م��ؤك�دًا أن وزي��ر

ماضي الهاجري

عبدالله العدواني

عبدالله التميمي

حمد الهرشاني

الصحة الدكتور علي العبيدي صعق
عندما اطلعته على الرسائل الصوتية
واب �ل �غ �ن ��ي أن � ��ه س � ��وف ي� �ق ��وم ب ��إج ��راء
تحقيق عاجل ف��ي ه��ذا األم��ر ول��ن يمر
مرور الكرام.
واس �ت �غ��رب ال �ه��اج��ري ع��دم معاقبة
ال�ح��رب��ش رغ��م ال�ش�ك��اوى امل�ت�ك��ررة من
ق �ب ��ل امل� ��رض� ��ى واس� �ل ��وب ��ه امل �ت �ع �ج��رف
وال �ف��وق �ي��ة ال �ت��ي ت�ط�غ��ى ع �ل��ى ت�ع��ام�ل��ه
مطالبا بمحاسبة ك��ل شخص يسيء
م�ع��ام�ل��ة امل��رض��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين وتفعيل
مبدأ الثواب والعقاب .
م��ن ج��ان�ب��ه ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
العدواني وزي��ر الصحة الدكتور علي
العبيدي باقالة رئيس املكتب الصحي
ف� ��ي امل ��ان� �ي ��ا ب �ع ��د ازدي� � � � ��اد ال� �ش� �ك ��اوى
م ��ن ق �ب��ل امل ��واط� �ن�ي�ن وت ��أخ ��ر م��واع �ي��د
العالج املمنوحة للمرضى االم��ر الذي
يعرضهم ملشاكل صحية خطيرة.

واض � � ��اف ال � �ع ��دوان ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي أن رئ �ي ��س امل �ك �ت��ب ال�ص�ح��ي
بأملانيا يسيء ويتعسف في التعامل
م� ��ع امل� ��رض� ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن واه��ال �ي �ه��م
مستغربا الية التعامل املتبعة وتأخير
معامالت امل��رض��ى املالية واالداري ��ة ال
سيما ان هناك تذمرا وعدم رضا ضد
رئيس املكتب نتيجة لهذه املعامالت
السيئة.
وق ��ال العدواني إن وزي ��ر الصحة
ال��دك �ت��ور ع �ل��ي العبيدي وم �س��ؤول��ي
الوزارة يبذلون جهودا حثيثة ملساعدة
امل��رض��ى واالس� ��راع ب��اج��راءات�ه��م اال ان
هذه الجهود وبكل اسف تذهب سدى
م��ع ت�ع��ام�لات رئ �ي��س امل�ك�ت��ب الصحي
ف��ي امل��ان �ي��ا داع �ي��ا ال ��ي ت��زوي��د امل�ك�ت��ب
بكفاءات كويتية ق��ادرة على مساعدة
اب�ن��اء الكويت وادارة االم��ور االداري��ة
وامل� ��ال � �ي� ��ة ه � �ن ��اك ب �ح �ي��ث ي �ت �ع��ام �ل��ون

م��ع ال�ك��وي�ت�ي�ين م�ب��اش��رة ويتلمسون
احتياجاتهم وي �ح �ل��ون �ه��ا ب� ��دال م��ن
الوضع الحالي.
ب��دوره خاطب مراقب مجلس األمة
النائب عبدالله التميمي وزير الصحة
د.ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي ب��ال �ق��ول ت� �ج ��اوزات
ال�ح��رب��ش باتت الت�ط��اق وإن �ه��اء ندبه
ب � ��ات م ��ن أول� � ��ى االول � ��وي � ��ات م�ض�ي�ف��ا:
إن�ن��ي صمت كثيرًا ع��ن ت �ج��اوزات هذا
الشخص م��رات ع��دة على أم��ل أن يتم
تقويم سلوكه مع املرضى في الغربة
ل�ك�ن��ه ط�ف��ح ال�ك�ي��ل م��ن ت�ص��رف��ات��ه غير
اإلنسانية معهم وكأنه هو املنفق من
ج�ي�ب��ه ال �خ��اص وامل �ت �ف �ض��ل ب�ع�لاج�ه��م
وتخفيف معاناتهم .
وت� ��اب� ��ع ال �ت �م �ي �م��ي ق� ��ائ �ل�ا :ي ��اوزي ��ر
ال �ص �ح��ة إن رئ �ي ��س امل �ك �ت��ب ال�ص�ح��ي
بأملانيا يعامل أب�ن��اء ال�ك��وي��ت بتعال
ب ��ل إن � ��ه ق � ��ام ب ��إه �م ��ال أح � ��د امل �ص��اب�ين

بالحادث اإلرهابي على مسجد االمام
ال�ص��ادق أسبوعا ك��ان م�ق��ررًا أن يعود
ق �ب �ل��ه ل �ل �ب�ل�اد وأع � � ��اده م ��ن ب ��رل�ي�ن ال��ى
ف ��ران �ك �ف ��ورت ب �س �ي��ارة مل� ��دة 7س ��اع ��ات
ت�م�ه�ي�دًا ل �ل �ع��ودة ل �ل��وط��ن ب�س�ب��ب ع��دم
ال � �ت� ��زام� ��ه ب �م �ت ��اب �ع ��ة ح� � � ��االت ال� �ع�ل�اج
بالخارج وعدم احترام موظفي املكتب
ال �ص �ح��ي ل�ع�م�ل�ه��م ف ��ي ت�س �ه �ي��ل أم ��ور
املرضى ومرافقيهم وبلغ بهم اإلهمال
أال ي ��ردوا ع�ل��ى ات�ص��االت�ه��م ويمعنون
بتجاهل رسائلهم مل��دة  48س��اع��ة ملن
أرادوا أن يتكرموا عليه بالرد.
وأض � � � ��اف أن ع �ن �ج �ه �ي��ة ال �ح��رب��ش
وتعاليه على امل��رض��ى تفوق الوصف
ف� �ه ��و ي� �ض ��ع ن �ف �س ��ه ف � ��ي ب� � ��رج ع��اج��ي
ب �ي �ن �م��ا ال �ح �ق �ي �ق��ة أن � ��ت وه � ��و ب �خ��دم��ة
اب �ن��اء ال�ك��وي��ت ش�ئ�ت��م أم أب�ي�ت��م م��ؤك��دا
ض� � � � ��رورة اس � �ت� ��دع� ��اء ال � �ع � �ش� ��رات م��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن ي �ع��ال��ج م��رض��اه��م

باملانيا ومن مختلف شرائح املجتمع
وسؤالهم عن تعامل الحربش وفريقه
السيئ معهم واالنتظار الذي يعانونه
من أجل أن يتعطف عليهم برد ال يغني
وال يسمن من جوع أحيانا.
وط ��ال ��ب ال �ت �م �ي �م��ي وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
ب� ��االط �ل�اع ع �ل��ى م ��وض ��وع ال�ت�س�ج�ي��ل
ال�ص��وت��ي ال��ذي ارس�ل��ة ال�ح��رب��ش ألحد
ذوي املرضى وم ��ا ي �ح��وي م ��ن شتم
وقسوة مؤكدا انه لن يمر مرور الكرام.
وط � � ��ال � � ��ب ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ح� � �م � ��د س �ي ��ف
ال� �ه ��رش ��ان ��ي وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع�ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ب �س��رع��ة إق ��ال ��ة ن ال �ح��رب��ش
لتعامله السيئ مع املرضى الكويتيني
هناك وتعطيل اجراءاتهم بل واالدهى
واألمر انه يرسل إليهم رسائل صوتية
يسبهم فيها وتسيء إليهم.
وأضاف الهرشاني أنه ينبغي على
وزير الصحة معاقبته وليعرف جميع
املسؤولني أمثاله أنهم في مناصبهم
م� ��ن أج � ��ل خ ��دم ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي أي
م �ك��ان راف �ض��ا ت�ع��ام�ل��ه ال �ف��ظ والغليظ
والالإنساني مع املرضى.
وت � �س� ��اءل ال �ه ��رش ��ان ��ي  :ه ��ل ت�ق�ب��ل
ي ��ا وزي � ��ر ال �ص �ح��ة أن ي� �ه ��ان امل��رض��ى
ال �ك��وي �ت �ي��ون م ��ن أح� ��د م �س��ؤول �ي��ك في
الخارج ؟ م�ط��ال�ب��ا إي ��اه ب ��أن يتحمل
املسؤولية السياسية واالنسانية وأن
يقص الحق من مدير املكتب الصحي
بأملانيا ويقيله من منصبه ف��ورا وإال
س �ي �ك��ون ل �ن ��واب االم� ��ة م��وق�ف�ه��م ال ��ذي
يتناسب مع هكذا مسؤول.

لم نعتمد أي جامعة تديرها شركة «أكساكت»

العيسى :إحالة الشهادات الوهمية للنيابة
أك � � ��د وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي � ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
ان ال �ج �ه��از ال��وط �ن��ي ل�لاع�ت�م��اد
االك � ��ادي� � �م � ��ي وض� � �م � ��ان ج � ��ودة
التعليم التابع ل��وزارة التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي ل � ��م ي � �ص� ��در اي ق � ��رار
باعتماد اي من الجامعات التي
تديرها شركة (أكساكت) التي
تمنح ش�ه��ادات وهمية مشددا
ع �ل��ى ان ه� ��ذه ال �ج��ام �ع��ات غير
معتمدة للدراسة بها.
وق ��ال ال�ع�ي�س��ى ف��ي رده على
س � ��ؤال ب��رمل��ان��ي ل �ل �ن��ائ��ب ك��ام��ل
ال �ع��وض��ي ان ��ه ف��ي ح ��ال وج��ود

كامل العوضي

د .بدر العيسى

ع � ��دد م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
الحاصلني على هذه الشهادات
امل� � ��زورة م ��ن ق �ب��ل ه ��ذه ال�ش��رك��ة

سيتم احالتهم للنيابة العامة
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ع ��ال ��ي ت� ��أخ� ��ذ ع� �ل ��ى ع��ات �ق �ه��ا

م �س��ؤول �ي��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ات �خ��اذ
االج � ��راءات الكفيلة للتأكد من
ص� �ح ��ة اي أخ� � �ب � ��ار وال �ك �ش ��ف
ع��ن املستفيدين م��ن الشهادات
ال ��وه �م �ي ��ة وج� � ��ار ال �ع �م ��ل ع�ل��ى
س� � ��رع� � ��ة االن� � � �ت� � � �ه � � ��اء م� � � ��ن ه � ��ذا
املوضوع.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ال �ع��وض��ي
هل علقت وزارة التعليم العالي
من اي جهة معينة في باكستان
او أميركا خطابا يتعلق بشأن
م ��ا ن �ش��رت��ه ج ��ري ��دة ن �ي��وي��ورك
ت��اي�م��ز األم�ي��رك�ي��ة ح��ول ص��دور
آالف ال �ش�ه��ادات الوهمية على

م� �س� �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م م �ن �ه��م م� ��ا ال
ي� �ق ��ل ع� ��ن ث�ل�اث ��ة االف ش� �ه ��ادة
وه� �م� �ي ��ة مل ��واط� �ن�ي�ن خ�ل�ي�ج�ي�ين
م ��ن ش ��رك ��ة ت �س �م��ى (اك �س��اك��ت)
 Axactيديرها احد االشخاص
امل �ع��روف�ين ف��ي ب��اك�س�ت��ان حيث
ك �ش �ف��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ان ال�ش��رك��ة
امل � ��ذك � ��ورة ت ��دي ��ر ح� ��وال� ��ي 370
موقعا اكاديميا وهميا يتضمن
ج ��ام � �ع� ��ات وم � � � � ��دارس ث ��ان ��وي ��ة
ومنظمات اعتماد واتضح من
الئ�ح��ة اس �م��اء ال�ح��اص�ل�ين على
شهادات من تلك الجامعة التي
نشرت انه يوجد بها الكثير من

املواطنني الكويتيني.
وق� � ��ال ال �ع �ي �س��ى ان ال � � ��وزارة
ل� ��م ت �ت �ل��ق اي خ� �ط ��اب ��ات ب �ه��ذا
ال�ش��أن م��ن اي جهة رسمية في
باكستان او ال��والي��ات املتحدة
األميركية.

04

تحقيق

aldostoor

األحد  19محرم  01 . 1437نوفمبر 2015

أعلنوا استعدادهم لدعم الحكومة بما تحتاج إليه من قوانين لتطويره

نواب لـ «الدستور» :توطين التكنولوجيا
تحقيق مصطفى حسين:
طالب نواب التقتهم
«الدستور» حول القطاع
التعليمي وسبل تطويره
بخطة استراتيجية لرسم
األهداف القابلة للتطبيق
والتنفيذ ومن بينها
توطين التكنولوجيا في
التربية والتعليم لمواكبة
التطور التكنولوجي
والنهوض بالعملية
التربوية والتعليمية
والقضاء على األمية
التكنولوجية.
كما شددوا على أهمية
التركيز على االرتقاء
بالمهارات التدريسية
للمعلمين وتطوير عمل
لجان التعاقدات ووضع
شروط حازمة تضمن
اختيار الكادر التعليمي
الذي يمتلك الخبرة
والكفاءة والقدرة على
تطوير أداء الدارسين
مطالبين بتحسين أوضاع
المعلمين والمعلمات
وتوفير احتياجاتهم
ومعالجة قضاياهم
باعتبار المعلم أساس
العملية التربوية.

إذ أب � ��دى ال� �ن ��واب اس �ت �ع��داده��م
ل �ت �ق��دي��م ال� ��دع� ��م ال �ت �ش��ري �ع��ي ب�ك��ل
القوانني التي تحتاجها الحكومة
ل� � �ت� � �ط � ��وي � ��ر ال � � �ق � � �ط� � ��اع م� �ط ��ال� �ب�ي�ن
ال �ح �ك��وم��ة ب ��امل ��زي ��د م ��ن االه �ت �م��ام
ووض ��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات لتطوير
العملية التعليمية في الدولة ألن
ال �ت �ع �ل �ي��م أس � ��اس ك ��ل امل�ج�ت�م�ع��ات
امل �ت �ح �ض��رة م �ش��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
تغيير امل�ن��اه��ج ال�ح��ال�ي��ة لألفضل
واألح �س��ن م�ش�ي��ري��ن إل��ى ضرورة
تطوير املناهج وآليات التدريس.

د .عبدالحميد دشتي

الوحدة الوطنية
م� ��ن ج �ه �ت��ه اع� �ت� �ب ��ر ال� �ن ��ائ ��ب د.
ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي أن م�ن��اه��ج
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
ح��ال�ي��ا أض�ع�ف��ت ال��وح��دة الوطنية
داعيا وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ف ��ي ظل
ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ح��رج��ة ال�ح�س��اس��ة
أن يعيد النظر ب��داي��ة ف��ي املناهج
التعليمية بمختلف امل��راح��ل مع
ضرورة وأهمية نسف كل املناهج
ال� �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن أف � �ك� ��ارا وت �ع��ال �ي��م
م�غ�ل��وط��ة وم �ت �ش��ددة ول ��و أع �ي��دت
مناهج الستينات كما كانت عليه
فهي أرح��م بكثير على حد تعبير
ال �ن��ائ��ب م ��ن امل �ن��اه��ج ال �ح��ال �ي��ة بل
إن� �ه ��ا س � �ت ��ؤدي إل � ��ى م �ع��ال �ج��ة ك��ل
االخ �ت�ل�االت إذا م��ا ط�ع�م��ت بشيء
م ��ن ال �ع �ل��م ال �ح��دي��ث ال� ��ذي ي�س��اي��ر
التطور التكنولوجي.
وش ��دد د .دش �ت��ي ع�ل��ى ض��رورة
ت�ط�ه�ي��ر وت�ن�ظ�ي��ف وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وال �ق �ط��اع التعليمي ال �ت��رب��وي من
ذوي ال�ش�ه��ادات امل��زورة الضعيفة
ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون األف� �ك ��ار ال �ه��دام��ة
وإع��ادة إص�لاح ال�ه��رم املقلوب في
التربية والتعليم ال�ع��ال��ي وإن�ق��اذ
م��ا ي�م�ك��ن إن �ق��اذه ورس ��م مستقبل
أف � �ض� ��ل ألب � �ن � ��اء ال � �ك ��وي ��ت خ��اص��ة
أن ��ه خ�ل�ال ال�خ�ط��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
املقبلة أي في غضون ال�ـ  25سنة
اآلت � �ي� ��ة ف� � ��إن ال � �ح� ��ال ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
وال�ك��وي��ت ل��ن يكون كما ك��ان عليه
ب��ال �س��اب��ق ح �ي��ث س �ت �ش��ح امل � ��وارد
املالية واإلمكانات واالحتياطيات
لذلك الب��د من بناء قاعدة رصينة
م�ت�ي�ن��ة ي �ت��م ال �ت��أس �ي��س ف �ي �ه��ا ألن
ي� �ك ��ون ال� �ف ��رد ال �ك��وي �ت��ي م�س�ت�ع��دا
مستقبال مل��واج �ه��ة ك��ل اح�ت�م��االت
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال � ��ذات م ��رة أخ��رى
واس �ت �غ�لال امل � ��وارد وم ��ا سيتبقى
من االحتياطيات وهو ما يتطلب
إع ��ادة ال�ن�ظ��رة الشمولية وات�خ��اذ
ال� �ق ��رارات ال�ج��ري�ئ��ة م��ن ق�ب��ل وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
وامل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ت�ع�ل�ي��م وك��ل
م� ��ن س �ي �خ �ت ��اره ب �ت �ج ��رد وع �ن��اي��ة
بغض النظر عن املكون والطائفة
والقبيلة واختيار األصلح واألكفأ

سلطان اللغيصم

فيصل الكندري

دشتي :العودة إلى
مناهج الستينات
مع تطعيمها
بالعلم الحديث

اللغيصم  :بند
الرواتب يستهلك
 % 97من ميزانية
التربية والتعليم
العالي

الكندري :معالجة
خلل التعليم
ستخلق مستقبال
واعدا لتنمية
المجتمع

ووض �ع��ه ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ليكون
مؤتمنا على م��ا سيتم التخطيط
له للمستقبل التربوي والتعليمي.
وت ��اب ��ع أن ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي ب��داي��ة
عصر النهضة بالكويت الحديثة
ج � ��اء ل �ي �ج �س��د واق� � ��ع ورغ � �ب ��ة أه��ل
الكويت في حب التعليم واالقبال
ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية ب�ع��د ان
ك ��ان ��وا ي � �ت� ��رددون ع �ل��ى ال�ك�ت��ات�ي��ب
واملاللي في وقت كان فيه الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ب��ال��رغ��م م��ن بساطته اال
انه حرص على اهمية التعلم.
واضاف ان سمو الشيخ عبدالله
السالم رحمة الله عليه عندما سن
ال ��دس� �ت ��ور ح � ��رص ع �ل ��ى ض � ��رورة
واه� �م� �ي ��ة االن� �ف� �ت ��اح ال �ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
التعليم الحديث املعاصر وب��دأت
األم��ور ب��وزارة التعليم ثم تحولت
ال� � ��ى وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
وص� � � ��وال ال � � ��ى وزارت� � � � � ��ي ال �ت ��رب �ي ��ة
م �ن �ف��ردة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ال �ت��ي
ت�ض��م ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ه�ن��ي التطبيقي
واألك� ��ادي � �م� ��ي واوض � � ��ح ان ب��داي��ة
ال�ك��وي��ت م��ع التعليم ك��ان��ت رائ�ع��ة
ج��دا وامل�ن��اه��ج راق�ي��ة للغاية فيما
ي�خ��ص ت��رس�ي��خ دعائم االرت �ب��اط
االن� �س ��ان ��ي وال� �ث� �ق ��اف ��ة االس�ل�ام �ي��ة
السمحة واالنفتاح على املكونات
االنسانية واالس�لام�ي��ة ك��اف��ة ومن
ث ��م ت��رس �ي��خ ال� �ع ��روب ��ة وال �ق��وم �ي��ة
وك��ذل��ك ال��وط�ن�ي��ة وال� ��والء للكويت
وايضا ترسيخ املبادئ الدستورية
والتحاب وع��دم التمييز والوحدة
ال��وط �ن �ي��ة م ��ا ج �ع��ل ك ��ل م ��ا س�ب��ق
يخدم الكويت بالرغم من بساطة
الهيكلية وامل��راف��ق ف��ي ذل��ك الوقت
الن النية الصادقة كانت موجودة .
وذكر ان التعليم في الكويت مر
بمراحل كثيرة صقلته وجعلت منه

هيكال ذا بنيان شامخ وخير دليل
ان ثانوية الشويخ اليوم تستوعب
واحدة من اعرق الجامعات وايضا
ال �ك �ل �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ال � �ي� ��وم ت�ض��م
ك�م��ا ك�ب�ي��را م��ن ال�ك�ل�ي��ات وامل��راف��ق
امل �خ �ت �ص��ة ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وه ��ذا ي��دل��ل ع�ل��ى ال��وع��ي وال��رغ�ب��ة
الصادقة والنظرة الثاقبة البعيدة
من الكويتيني االوائ��ل في االرتقاء
بالتعليم الفتا انه لالسف الشديد
وم �ن��ذ ت �م��دد ال �ت �ي��ارات االس�لام�ي��ة
ورغبتها في الهيمنة على مفاصل
امل �ج �ت �م��ع ف �ق ��د ح� ��رص� ��وا ع �ل ��ى ان
ي �ت �غ �ل �غ �ل��وا ف � ��ي م� �ف ��اص ��ل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة واس �ت� �ط ��اع ��وا ال �س �ي �ط��رة
ع�ل��ى م�ف��اص��ل العملية التعليمية
ف��ي ال�ك��وي��ت ون�س�ف��وا امل�ن��اه��ج في
مختلف املراحل التي كانت تهدف
ال� ��ى ت �خ��ري��ج اج� �ي ��ال راق� �ي ��ة تبني
بعيدا عن التمييز .

ال�س�ي��اس��ات واأله� ��داف التعليمية
ال �ح��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ع �ل��ى م�ح��و
األمية في وق��ت اصبحت فيه هذه
ال �ق �ض �ي��ة م� ��ن م �س �ل �م��ات امل ��اض ��ي
م �ط��ال �ب��ا ب � �ض� ��رورة ت �ب �ن��ي ح��زم��ة
ج��دي��دة م��ن السياسات واأله ��داف
ي �ك��ون أس��اس �ه��ا ع��ام �ل��ي ال �ك �ف��اءة
وال�ف�ع��ال�ي��ة وال�ل�ح��اق ب��رك��ب ال��دول
امل �ت �ق��دم��ة خ��اص��ة أن ال�ت�ع�ل�ي��م هو
ال� ��رك� ��ن األس� ��اس� ��ي ل �ن �م��و وت �ط ��ور
املجتمعات.
وق � ��ال ال �ل �غ �ي �ص��م :ي �ج��ب ال�ع�م��ل
على ايجاد جيل قادر على االبداع
واالبتكار وحل املشكالت الحديثة
بالطرق العلمية مشيرا إلى انه ال
يمكن تحقيق هذه األهداف اال من
خالل النظر الى التعليم منظومة
متكاملة أركانها املعلم واملدرسة
وال� �ط ��ال ��ب وامل �ن �ه ��ج وف� ��ي امل �ق��اب��ل
ع� ��دم اغفال ال� � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
ت��ؤدي��ه االس��رة واملجتمع واالدارة
التعليمية الجادة في هذه العملية.
وت��اب��ع ب��ال�ق��ول ان��ه ي�ج��ب ال��دف��ع
ب ��ات �ج ��اه ت �ط��وي��ر ارك � � ��ان ال�ت�ع�ل�ي��م
االساسية باالضافة إل��ى ض��رورة
تبني املعايير التعليمية العاملية
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا ه �ي �ئ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
العاملية واخيرا اص�لاح الخلل في
العملية االدارية التعليمية بحيث
ت �ت �م ��اش ��ى م � �ص� ��روف� ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
وم� �خ ��رج ��ات ��ه م � ��ن خ �ل ��ال ت��رش �ي��د
الهدر االداري املتمثل في التكدس
في الوظائف االداري��ة التي جعلت
بند الرواتب يستهلك ما يقارب 97
في املئة من ميزانية وزارة التربية
والتعليم العالي.

مرتبة متأخرة
م��ن جانبه ق��ال ال�ن��ائ��ب سلطان
ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م ان ال � �ك � ��وي � ��ت ت �ح �ت��ل
الترتيب الحادي عشر تقريبا من
حيث االن�ف��اق على التعليم عامليا
وان ه � ��ذا ي �ع �ك��س األه� �م� �ي ��ة ال �ت��ي
ي��ول �ي �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون ل�ل�ت�ع�ل�ي��م اال
ان مخرجاتها التعليمية وج��ودة
النظام التعليمي فيها تضعها في
مرتبة متأخرة على نفس املقياس
السابق.
واض � � � ��اف :ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ت��وف �ي��ر
ه��ذه امل� ��وارد امل��ال�ي��ة وان ك��ان يعد
م� ��ؤش� ��را خ� �ط� �ي ��را ع� �ل ��ى ال � �ه� ��در إذ
يقابله يقابله غياب الكفاءة لدى
الجهاز التعليمي مشددا على ان
ه ��ذا ال��وض��ع ي�ت�ط�ل��ب وق �ف��ة ج��ادة
م� ��ع ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى اع� � � ��ادة ص �ي��اغ��ة

مسؤولية الجميع
ب � � � ��دوره ش� � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل

ال�ك�ن��دري على ان اص�ل�اح التعليم
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال� �ج� �م� �ي ��ع س� � � ��واء ف��ي
األسرة واملجتمع وكذلك الحكومة
ومؤسسات املجتمع املدني مشيرا
ال��ى أن معالجة التعليم ستساعد
ف� � ��ي ت� �ن� �م� �ي ��ة األج� � � �ي � � ��ال ال � �ق� ��ادم� ��ة
وت�ح�ق��ق مستقبال واع� ��دا لتنمية
امل�ج�ت�م��ع وت�ج�ع��ل ال�ك��وي��ت ت��واك��ب
التطور الحاصل حاليا في الدول
املتقدمة مطالبا باهمية االهتمام
ب��ال�ن��شء اك�ث��ر م��ن اي وق��ت مضى
الس �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل م��واج �ه��ة بعض
السلوكيات الدخيلة على املجتمع
م��ع ض ��رورة ان ت�ك��ون ه�ن��اك م��ادة
م�خ�ت�ص��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا ت �ع��زز ال��وح��دة
ال��وط �ن �ي��ة وت �ح��اف��ظ ع �ل��ى ال �ن��شء
مؤكدا الكندري ان مناهج الكويت
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ج � �ي� ��دة وم ��رض � �ي ��ة وان
املجلس ف��ي ات��م االس�ت�ع��داد الق��رار
م��ا ت�ح�ت��اج��ه ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
م� ��ن ت �ش ��ري �ع��ات ج� ��دي� ��دة ش��ري �ط��ة
ع � ��دم ال� �ت� �ع ��رض مل �ن��اه��ج ال �ت��رب �ي��ة
االسالمية .
واضاف أن التعليم من القضايا
ال �ح �ي��وي��ة وامل� �ه� �م ��ة ال� �ت ��ي اواله � ��ا
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ح��ال��ي االه �ت �م��ام
ال �ك �ب �ي��ر ب� �ه ��دف خ �ل��ق ج �ي��ل واع ��د
ق � � ��ادر ع� �ل ��ى ت �ح �م ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ات
ال��وط��ن داع �ي��ا ال��ى ض ��رورة العمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
من خالل وضع خطة استراتيجية
ل� � ��رس� � ��م االه� � � � � � � ��داف ال � � �ت� � ��ي ت� �ك ��ون
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق وال �ت �ن �ف �ي��ذ وم��ن
ب�ي�ن�ه��ا ت��وط�ين ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا في
التربية والتعليم ملواكبة التطور
التكنولوجي والنهوض بالعملية
ال �ت��رب��وي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ق �ض��اء
على األمية التكنولوجية.
وان� � � �ت� � � �ق � � ��د ال � � � �ك � � � �ن� � � ��دري ل � �ج� ��ان
ال� �ت� �ع ��اق ��دات وط ��ري� �ق ��ة اخ �ت �ي��اره��ا
للمعلمني وامل �ع �ل �م��ات وق� ��ال إن�ه��ا
ت �ف �ت �ق��د ل �ل �خ �ب��رات األس ��اس� �ي ��ة ف��ي
اخ�ت�ي��ار ال �ك��ادر التعليمي مؤكدا
أه � �م � �ي� ��ة ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م� � ��ع م �ع �ل �م�ي�ن
وم �ع �ل �م ��ات ذوي ك � �ف� ��اءة وخ �ب ��رة
ع ��ال� �ي ��ة ي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا أب� �ن ��اؤن ��ا
وتنعكس على مخرجات التعليم
مطالبا بتحسني أوضاع املعلمني
وامل �ع �ل �م��ات وت��وف �ي ��ر اح �ت�ي��اج �ه��م
وم �ع��ال �ج��ة ق �ض��اي��اه��م وم�ط��ال�ب�ه��م
ألن امل �ع �ل ��م ه� ��و أس� � ��اس ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ك �م��ا ط��ال��ب بتحصني
املعلم من اي اعتداءات قد يتعرض
لها.
وأع� � � ��رب ع� ��ن خ ��وف ��ه م� ��ن ت� ��ردي
األوض ��اع خ��اص��ة ف��ي ظ��ل تناقص
ال � �خ � �ب� ��رات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م��وض �ح��ا
ان ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة ت��ول��ي التعليم
االه � � �ت � � �م� � ��ام ال� � �ك � ��اف � ��ي وال � � �ص � ��رف
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وتغيير السياسات لالرتقاء بالتعليم
تتمة المنشور ص04
ع�ل�ي��ه ب�ل�ا ح� ��دود ،داع �ي��ا مؤسسة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي وم�ع�ه��د
الكويت لألبحاث العلمية بتبني
املوهوبني من ابناء الوطن وتقديم
ك ��ل س �ب��ل ال ��دع ��م ل �ه��م الس �ت �ك �م��ال
دراس � �ت � �ه� ��م ف � ��ي ال � � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة
عامليا .
وذك � � ��ر أن ال� �ع� �م ��ل ال � �ج� ��اد ع�ل��ى
ال �ق �ض��اي��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة وم ��ن بينها
القضية التعليمية سيكون فرصة
ل� �خ� �ل ��ق أج� � � � ��واء ال� �ع� �م ��ل ال �ن �ي��اب��ي
املهني الفني موضحا أن املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ت �ح �ت��اج ن� ��واب� ��ا أص �ح��اب
ك� �ف ��اءات وت �خ �ص �ص��ات ب �م��ا فيها
ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة امل �ت �ط��ورة
ونوه الى ان اصالح التعليم سوف
ي �س��اع��د ف��ي ت�ن�م�ي��ة أج �ي��ال ق ��ادرة
ع �ل��ى ال �ن �ه��وض ب��ال �ت �ن �م �ي��ة ودف ��ع
عجلة ال�ت�ق��دم ال��ى األم ��ام لتحقيق
ت �ط �ل �ع��ات أب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت مل��واك �ب��ة
التقدم والتطور.
حزمة تعديالت
أم � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
ف��أك��د اهمية ملف التعليم واعلن
ان � ��ه س �ي �ت �ق��دم ف� ��ي دور االن �ع �ق��اد
ال� � �ق � ��ادم ب �ج �م �ل��ة م� ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات
واالق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب � �ش� ��أن االرت� � �ق � ��اء
بالعملية التعليمية ف��ي الكويت
خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل وج � ��ود م�ش�ك�لات
ب��امل �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة الس�ي�م��ا
في املرحلة الجامعية حيث توجد
فروق كبيرة بني خريجي الثانوية
ال �ع ��ام ��ة وم � ��دى ت �ط��وي��ره��م داخ ��ل
الجامعة بالرغم من التكلفة التي
تصرف على الطالب.
واض��اف القضيبي ان الحكومة
م �ط ��ال �ب ��ة ب ��امل ��زي ��د م� ��ن االه� �ت� �م ��ام
ووض ��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات لتطوير
العملية التعليمية في الدولة الن
ال �ت �ع �ل �ي��م اس � ��اس ك ��ل امل�ج�ت�م�ع��ات
امل �ت �ح �ض��رة م �ش��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
تغيير امل�ن��اه��ج ال�ح��ال�ي��ة لالفضل
واالحسن مشيرا الى أن الخلل في
تطوير املناهج وآليات التدريس.
ودع ��ا ال�ق�ض�ي�ب��ي ال ��ى االه�ت�م��ام
ب��ال �ت �ع �ل �ي��م م � ��ن م ��راح � �ل ��ه األول� � ��ى
ال��ى ال�ج��ام�ع�ي��ة وت�ح��دي��ث املناهج
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واألدوات ال��دراس �ي��ة
ح�ي��ث ان �ه��ا ال �خ �ط��وة األول� ��ى ال�ت��ي
يتلقى منها الطالب العلم مشددا
في الوقت ذاته على ضرورة تطوير
الهيئة التعليمية واالعتماد على
امل�خ��رج��ات ال�ت��ي تستطيع ايصال
رسالة العلم مبينا أن كلية التربية
وه��ي امل�ص�ن��ع للمعلمني ي�ج��ب أن
ت �ك��ون ع �ل��ى ق ��در ع ��ال م��ن ال�ت�ط��ور
حتى يخرج لنا مدرسون قادرون
على أداء مهاهم.
وت �ن��اول ال�ق�ص��ور ال�ت��ي تعانيه

أحمد القضيبي

محمد طنا

عبدالله املعيوف

القضيبي:
سأقدم حزمة
من المقترحات
لالرتقاء بالعملية
التعليمية

طنا:
تأهيل المعلمين
ومنحهم رخصا
للتدريس

المعيوف:
العملية التعليمية
في الكويت تسير
بالفهلوة

ال��دراس��ات الجامعية ف��ي الكويت
الفتا ال��ى ان الكويت الت��زال ورغ��م
كل تلك السنوات من دخول التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ف �ي �ه��ا ت� �ح� �ت ��وي ج��ام �ع��ة
حكومية واح��دة مضيفا أن تأخر
ان �ش��اء ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة ك��ل تلك
السنوات أدى ال��ى تكدس وضغط
ك�ب�ي��ر ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ة ال �ح��ال �ي��ة ما
ان �ع �ك��س ف��ي امل �ق��اب��ل ع �ل��ى ال�ط�ل�ب��ة
وأعضاء الهيئة التدريسية .

مشيرا إل��ى أن��ه ال يعقل كلما جاء
وزي ��ر ت�ت�غ�ي��ر ال�س�ي��اس��ة وال�خ�ط��ة
وطريقة التعامل في جميع امللفات
وب�م�ج��رد ان يتغير ينسف ك��ل ما
يأتي به.
واضاف طنا انه ال يعقل ان تدار
العملية التعليمية بناء على الفعل
وردت ��ه م��ن دون النظر ف��ي عواقب
األم� � � � ��ور وم � ��آالت � �ه� ��ا م � �ش� ��دد ع �ل��ى
ضرورة االهتمام بامللف التعليمي
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ون� � ��واب االم ��ة
وتابع علينا أن نبدأ بوضع خطة
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت�ن�ب�ث��ق م ��ن االب� �ن ��اء في
املرحلة االولى قبل دخول املدارس
ري ��اض االط �ف��ال وبث ف�ي�ه��م روح
امل � � � �ب� � � ��ادرة وت � �ح � �م� ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
وال �ت �ن �ش �ئ��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة وت �ع �ل �ي��م
م�ه��ارات االب ��داع والتفكير وحسن
االس� � �ت� � �ه �ل��اك وت� � � � � ��دارك ال � �ه � �ف ��وات

واالدارة ال �س �ل �ي �م��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
وتحريك شاعر االنتماء واملواطنة
إض� ��اف� ��ة ال� � ��ى امل � � �ه� � ��ارات ال �ح �س �ي��ة
وال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ث � ��م ت ��وس� �ع ��ة امل� � � ��دارك
ب�ح�س��ب ال �س��ن وزي� � ��ادة ال �ج��رع��ات
ال �ف �ك��ري��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة ال �ت ��ي ي �ش��رف
عليها متخصصون ف��ي م�ج��االت
التنمية البشرية ورعاية املواهب.
وش � � � ��دد ط� �ن ��ا ع� �ل ��ى رف � �ض� ��ه ان
ت �ق��وم امل�ع�ل�م��ات ب �ت��دري��س الطلبة
ف ��ي ب �ع��ض امل� � ��دارس ب�ي�ن�م��ا ي�ق��وم
امل� �ع� �ل� �م ��ون ب � �ت ��دري ��س ال� �ط ��ال� �ب ��ات
مشيرا إل��ى ان��ه ت�ح��دث ه��و ووزي��ر
التربية ف��ي ه��ذا ال�خ�ص��وص وان��ه
سيستمر في تحريك هذا املوضوع
ح�ت��ى ي�ت��م ع�لاج��ه وال �ق �ض��اء عليه
م �ط��ال �ب��ا ك ��ذل ��ك ب��اه �م �ي��ة م��راج �ع��ة
امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي مختلف
امل��راح��ل التعليمية للتصدي ال��ى

بناء الوطن
وق��ال النائب محمد طنا ان وزارة
ال �ت��رب �ي��ة م��ن أه ��م ال � � ��وزارات ألن�ه��ا
ت� �ع ��د امل� �ع� �م ��ل ال ��رئ� �ي� �س ��ي إلع� � ��داد
ب� �ن ��اة ال� ��وط� ��ن م �ط��ال �ب��ا ب� �ض ��رورة
ان ت �ك��ون ه �ن��اك خ �ط��ة مستقبلية
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال �ك��وي��ت ي �ت��م ال�س�ي��ر
عليها وال تتغير بتغير ال ��وزراء

مطالبات نيابية باالهتمام بالطالب واملعلم

كل ما من شأنه الحس على التفرقة
وال �ط��ائ �ف �ي��ة وال� �ت� �ط ��رف م�خ��اط�ب��ا
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب��در العيسى ان يهتم باملناهج
الحالية وان يعيد تصفيتها من
قبل لجان مختصة وان يتم اضافة
م��ادة تحث على ال��وح��دة الوطنية
وان ت� �ك ��ون م ��ن امل � � ��واد ال� �ت ��ي ب�ه��ا
ن �ج��اح ورس� ��وب وان ي �ك��ون ه�ن��اك
خ�ط��ة ل�ت��أه�ي��ل امل�ع�ل�م�ين ومنحهم
إج � ��ازات تعليم رخ ��ص للتدريس
م�ث��ل ب��اق��ي امل �ه��ن االخ� ��رى السيما
ان ذلك يصب في مصلحة الكويت
واملواطنني جميعا حيث ان تنمية
مهارات املعلمني من خالل الدورات
التثقيفية وال�ت��دري�ب�ي��ة واملتابعة
امل�س�ت�م��رة الدائ �ه��م وت�ط�ب�ي��ق مبدأ
ال � �ث� ��واب وال� �ع� �ق ��اب ت� �خ ��رج ك � ��ادرا
ت�ع�ل�ي�م�ي��ا ع �ل��ى درج � ��ة ع��ال �ي��ة م��ن
االداء وال� �ن� �ج ��اح ف ��ي اداء م�ه�م��ة
تعليم النشء.
ميزانية التعليم
وم � ��ن ن��اح �ي �ت��ه ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف ن � � ��واب االم� ��ة
وال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة وامل� � � ��واط � � � �ن � �ي ��ن أال
ي �ك��ون��وا ك��ال �ن �ع��ام��ة ع �ن��دم��ا تضع
رأس �ه��ا ب��ال��رم��ال وذل ��ك ف��ي اش ��ارة
م � �ن ��ه ال � � ��ى وج � � � ��ود م � �ش � �ك �ل�ات ف��ي
العملية التعليمية ومخرجاتها
ومناهجها مشيرا الى ان امليزانية
امل��رص��ودة للتعليم ف��ي الكويت ال
تناسب نهائيا مخرجات العملية
التعليمية املتدنية
واوض � � � � � ��ح امل� � �ع� � �ي � ��وف ان � � � ��ه م��ن
امل�ل�اح ��ظ ف ��ي االون � ��ة االخ� �ي ��رة ب��دأ
االت�ج��اه نحو استقدام املعلم ذي
الراتب املتدني ما ادى ال��ى وجود
م �ع �ل �م�ين غ �ي��ر م��ؤه �ل�ي�ن ي ��أخ ��ذون
القضية وكأنها فقط كسب للرزق
والعيش أم��ا التعليم ودور املعلم
ف �ي �م �ث�ل�ان ص �ن �ع��ة ي� �ج ��ب ال �ب �ح��ث
خ�لال �ه��ا ع ��ن ال �ش �خ��ص امل ��اه ��ر في
صنعته ولفت ان الحكومة في هذا
ال�ص��دد مطالبة ب��اع��ادة النظر في
السياسة التعليمية كاملة وليس
ف�ق��ط ك�م��ا ي�ط��ال��ب ال�ب�ع��ض ب��اع��ادة
مراجعة املناهج الن االم��ر يتعلق
ب�م�س�ت��وي��ات التعليم وم�خ��رج��ات��ه
وال �خ �ط��ط ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م ��ؤك ��دا ان
وزارت��ي التربية والتخطيط ليس
لديهما منظور ملخرجات العملية
التعليمية ل�ع�ش��ر س �ن��وات مقبلة
فال يوجد توجيه لطلبة الثانوية
ال�ع��ام��ة أو ت��أه�ي��ل لكيفية اختيار
ال �ج��ام �ع��ة وال �ك �ل �ي��ة االن� �س ��ب ال�ت��ي
يلتحقون بها.
واض � ��اف امل �ع �ي��وف أن ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ت�س�ي��ر
ب��ال �ف �ه �ل��وة ول �ي �س��ت ض �م��ن خطط
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة اك��ادي�م�ي��ة م��دروس��ة
ف�لا ي��وج��د ادن ��ى تقييم ملخرجات

ال �ت �ع �ل �ي��م ع �ل��ى س� �ن ��وات م �ت �ف��اوت��ة
وه��ذا يعد الشيء البسيط مشيرا
الى ان التعليم في البالد ال ينقصه
تشريعات وانما يفتقد الدراسات
من الجهات العلمية املتقدمة وفقا
ل �ل��وس��ائ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة
وامل � � �ت � � �ط� � ��ورة ال� � �ت � ��ي ن � �ج� ��ده� ��ا ف��ي
م��دارس �ن��ا ع�ل��ى ال�ن�ق�ي��ض م��ا زال��ت
وسائل بدائية قديمة عفى عليها
الزمن
وح� � ��ول االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى امل �ع �ل��م
ال�ك��وي�ت��ي ق ��ال م�ع�ي��وف ان ��ه ال يتم
االع�ت�م��اد عليه ف��ي ال��وق��ت الحالي
وك ��ل ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى امل �ع �ل��م ال��واف��د
ح �ي��ث ان خ��ري �ج��ي ك �ل �ي��ة ال�ت��رب�ي��ة
ي �ت �ج �ه��ون ل �ل �ع �م��ل ف� ��ي ال��وظ��ائ��ف
االخرى على غير تخصصهم حتى
أص �ب��ح ال �ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ط ��اردا
للعمالة الوطنية فضال عن الجسد
التعليمي نفسه وم��ا ي�ش��وب��ه من
ن � ��واق � ��ص ب � � ��امل � � ��دارس وال� �ف� �ص ��ول
م�ط��ال�ب��ا ب �ض��رورة ان ت�ك��ون هناك
ادارة او ج�ه��ة م�خ�ت�ص��ة م�س��ؤول��ة
عن تجهيز املدارس ومبانيها.
وك� � �ش � ��ف امل � �ع � �ي� ��وف ان � � ��ه الج� ��ل
االرت � �ق� ��اء ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ان��ه ينبغي
فصل التربية عن التعليم العالي
الس �ي �م��ا أن االخ� �ي ��ر ن �ف �س��ه متخم
ب �ك��م ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ش ��اك ��ل وه� ��و م��ا
يتطلب ان ي�ك��ون ل��ه وزي��ر مستقل
ب �ن �ف �س��ه وح � ��ول م �ط��ال �ب��ات ب�ع��ض
ال�ن��واب بتغيير املناهج اك��د ان��ه ال
ي��واف��ق ه ��ذا ال� ��رأي الج ��ل التغيير
فقط مشيرا الى ان بعض املناهج
ال �ح��ال �ي��ة ق� ��د ي� �ك ��ون ص��ال �ح��ا أم��ا
االخر فيجب تغييره رافضا ان يتم
التركيز على االم ��ور ال�ت��ي تتعلق
بالتطرف والطائفية فقط خاصة
أن ال� �ه ��دف م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م ت �خ��ري��ج
ط� ��ال� ��ب ي� �ع� �م ��ل وي � �ن � �خ� ��رط داخ � ��ل
امل�ج�ت�م��ع ول �ي��س امل��رج��و ان يكون
شيخ دين او صاحب فكر محدد.
واك��د املعيوف ان��ه يؤيد تغيير
وت � �ع� ��دي� ��ل امل � �ن� ��اه� ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال �ح��ال �ي��ة اذا ك ��ان ��ت ب� �ه ��دف اث� ��راء
العملية التعليمية ول�ي��س ملجرد
اقصاء فئة او طائفة او لتعزيز فكر
معني داعيا ان تكون مادة الوحدة
الوطنية ليست قاصرة فقط على
امل� � ��دارس وإن� �م ��ا ي �ج��ب ان تشمل
امل �ع��اه��د وال �ج��ام �ع��ات وان ت�ك��ون
اي� �ض ��ا ف� ��ي امل� �ص ��ال ��ح ال �ح �ك��وم �ي��ة
لتعزيزها وتنميتها الفتا ان هذا
االم��ر ه��و مسؤولية الحكومة من
خالل منابرها املختلفة .
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المجلس يحيل الخطاب األميري إلى لجنة اعداد مشروع الجواب

 32تقريرا للجان البرلمانية على جدول
أعمال جلسة الثالثاء

وزع جدول أعمال
الجلسة الثانية في دور
االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر المقرر عقدها بعد
غد الثالثاء ،متضمنا 14
بندا و 64فقرة تتضمن
التصديق على المضابط
وكشف االوراق والرسائل
الواردة وكشفا بـ 204
اسئلة و 180ردا حكوميا
على االسئلة البرلمانية
اضافة الى عدد من
االحاالت و 32تقريرا للجان
البرلمانية حول عدد من
االقتراحات.
وينظر المجلس ايضا على
جدول االعمال احالة
الخطاب االميري الذي
افتتح به دور االنعقاد
الرابع الى لجنة اعداد
مشروع الجواب على
الخطاب االميري ،كما ينظر
عددا من تقارير اللجان
عن المراسيم بقوانين
والمشروعات بقوانين
واالقتراحات بقوانين
حول جامعة جابر ومدينة
صباح االحمد المتطورة
والرعاية السكنية
وقوانين االحداث وتنظم
الوكاالت التجارية وحظر
التعامل مع الكيان
الصهيوني وحماية
المنتجات الوطنية.

البند األول:
ال �ت �ص��دي��ق ع �ل��ى امل �ض��اب��ط ذات
األرقام التالية:
 (/1335أ) بتاريخ 2015/ 6/23م. (/1335ب) بتاريخ 2015/ 6/24م. (/1335ج) بتاريخ 2015/ 6/25م. (/1336أ) بتاريخ 2015/ 6/30م. (/1336ب) بتاريخ 2015/ 7/1م. ( )1337بتاريخ 2015/ 7/1م. ( )1338بتاريخ 2015/ 10/27م.البند الثاني:
كشف األوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث:
األسئلة( :وتنظر حسب ترتيبها
في كشف األسئلة املتوقع أن يأتيها
ال � � � ��دور امل � � � ��وزع م� ��ع ج � � ��دول أع� �م ��ال
الجلسة)
البند الرابع:
اإلح��االت (حسب ما هو وارد في
الكشوف املرفقة)
البند الخامس:
ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري ال � ��ذي اف�ت�ت��ح
ب��ه دور االنعقاد ال�ع��ادي ال��راب��ع من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع�ش��ر
مل�ج�ل��س األم ��ة ص �ب��اح ي ��وم ال�ث�لاث��اء
املوافق 2015/ 10 / 27م.
(ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي إح��ال �ت��ه إل� ��ى ل�ج�ن��ة
إعداد مشروع الجواب على الخطاب
األميري)
البند السادس:
ت� �ق ��اري ��ر ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن امل ��راس� �ي ��م
ب� �ق ��وان�ي�ن وامل� � �ش � ��روع � ��ات ب �ق��وان�ي�ن
واالقتراحات بقوانني- :
 ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ش ��ؤونالتعليم والثقافة واإلرش��اد واملدرج
ب � �ص � �ف� ��ة االس� � �ت� � �ع� � �ج � ��ال ف � � ��ي ش � ��أن
االقتراحني بقانونني بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )4لسنة 2012م
في شأن جامعة جابر األحمد.
(ف � ��ي ج �ل �س��ة  2015/6/17ق ��رر
املجلس إع��ادة التقرير إل��ى اللجنة
م� ��ع اح� �ت� �ف ��اظ ��ه ب� � � ��دوره ف� ��ي ج� ��دول
األعمال حتى دور االنعقاد املقبل)
 التقرير السابع للجنة حمايةاألم� � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة وامل� � � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس �ت �ع �ج��ال ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )1ل �س �ن��ة 1993م ب� �ش ��أن ح �م��اي��ة
األموال العامة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث للجنة ش��ؤوناإلسكان واملدرج بصفة االستعجال
عن االقتراح بقانون في شأن إنشاء

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

مدينة صباح األحمد املتطورة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤوناإلسكان واملدرج بصفة االستعجال
عن االقتراح بقانون في شأن توفير
وح��دات وشقق سكنية في املناطق
الحضرية.
 التقرير الثاني والثالثون بعدامل �ئ��ة ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وامل � � � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس �ت �ع �ج��ال ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )53ل �س �ن��ة 2001م ب �ش��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات.
 التقرير الثامن والثالثون بعدامل �ئ��ة ل�ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وامل � � � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن م�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين
ب � ��إص � ��دار ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن األح � � ��داث
وعددها ( )3مشاريع.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �خ��ام��س واألرب� �ع ��ونل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب��إض��اف��ة ف �ق ��رة ج ��دي ��دة إل� ��ى امل� ��ادة
( )180م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )12لسنة
1963م ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس االمة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةاملرافق العامة عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن إن�ش��اء م�ط��ار دول��ى خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
بشأن منع التعامل ال�ت�ج��اري وقت
صالة الجمعة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس ع�ش��ر للجنةال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة عن
م�ش��روع القانون بتنظيم ال��وك��االت
التجارية.

 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ع �ش��ر للجنةال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل � � � ��درج ب �ص �ف��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع��ن
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )12لسنة
 2008م بتعديل بعض أحكام قانون
ال�ج��زاء ال�ص��ادر بالقانون رق��م ()16
لسنة 1960م.
 التقرير الثامن عشر التكميليل�ل�ت�ق��ري��ر ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال � � �خ � � ��ارج � � �ي � � ��ة وامل � � � � � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة
االس �ت �ع �ج��ال ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش ��أن ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ك �ي��ان
الصهيوني.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��اب ��ع وال �س �ت��ونالتكميلي للتقرير الخامس عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة وامل� � ��درج
ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ع ��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )119لسنة 2013م
ف��ي ش ��أن ت��أج�ي��ل تشكيل املجلس
البلدي.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث وال� �س� �ت ��ونللجنة ال�ش��ؤون الداخلية وال��دف��اع
عن االقتراحات بقوانني (وعددها
خ �م �س��ة) ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد
ال � � � ��ذي ي � �ج� ��وز م� �ن� �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2014م.
 التقرير ال�س��ادس عشر للجنةال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن التزام األشخاص
االع� �ت� �ب ��اري ��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
واألج � �ن � �ب � �ي� ��ة ف � ��ي دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب��أح �ك��ام ال �ق��ان��ون ال��دول��ي لحقوق
اإلنسان.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي وال�ث�م��ان��ونل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة ع��ام��ة مستقلة
ل��رؤي��ة ه�لال شهر رم�ض��ان وه�لال

شهر شوال.
 التقرير الثالث للجنة ش��ؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د ب��رق��م ( )11ال��ى
املادة ( )21من
القانون رقم ( )3لسنة  2006في
شأن املطبوعات والنشر.
- 2االق �ت��راح�ين ب�ق��ان��ون�ين بشأن
تعديل بعض أحكام املواد بإضافة
فقرة جديدة
إل � ��ى امل � � ��ادة ( )2وإض� ��اف� ��ة ب�ن��د
ج��دي��د ب��رق��م ( )11إل��ى امل� ��ادة ()21
ومادتني جديدتني برقم ( )27مكررا
و( )28مكررا إل��ى القانون رق��م ()3
لسنة 2006م ف��ي ش��أن املطبوعات
وال �ن �ش��ر (وامل ��درج�ي�ن ب��ال�ت�ق��ري��ري��ن
رقمي ( )127 ،126للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية.
 التقرير ال��راب��ع للجنة ش��ؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1التقرير الحادي عشر للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق�ت��راح بقانون بشأن التشجيع
على حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
حفظة القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال�ت�ص��دي��ق على
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع واألرب� �ع ��ونللجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء وإدارة
وت � �ش � �غ � �ي� ��ل امل� � �ن� � �ش � ��آت ال � �ن � ��ووي � ��ة
لألغراض السلمية.

 التقرير السابع والعشرون بعدامل �ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف��ي ش ��أن ت �ج��ري��م م �م��ارس��ة أع�م��ال
السحر والشعوذة.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن وال� �س� �ت ��ونللجنة املرافق العامة عن:
- 1ا الق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ي�ن ف��ي
شأن عدم جواز قطع املياه والتيار
الكهربائي ع��ن املشتركني إال بعد
صدور حكم قضائي.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ( 3م �ك��ررا) إل��ى
ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )48ل �س �ن��ة 2005م
ب �ش��أن ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن�ي��ن امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع �ل��ى
استهالكهم للكهرباء واملاء.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس والسبعونالتكميلي للتقرير ال�س��ادس عشر
للجنة املرافق العامة عن:
 - 1م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة
على قانون نظام الرفق بالحيوان
لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
الرفق بالحيوان وحقوقه.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ج��ري��م
اقتناء أو بيع أو ش��راء الحيوانات
املفترسة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع وال �ع �ش��رونللجنة الشؤون املالية واالقتصادية
واملدرج بصفة االستعجال عن:
 - 1م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
املناقصات العامة.
 - 2االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
املادة الثالثة من القانون رقم ()37
لسنة 1964م في شأن املناقصات
العامة.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م��ادت�ين ج��دي��دت�ين رق��م (56م �ك��ررا)
و( 65م�ك��ررا أ) للقانون رق��م ()37
لسنة 1964م ف��ي ش��أن املناقصات
العامة.
 - 4االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 64م� �ك ��ررا)
للقانون رقم ( )37لسنة 1964م في
شأن املناقصات العامة.
 - 5االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
حماية املنتجات الوطنية.
 - 6االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
املناقصات العامة.
 - 7االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
ب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()37
لسنة 1964م ف��ي ش��أن املناقصات
العامة.
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المجلس يناقش جامعة جابر ومدينة صباح
األحمد واألحداث وحمايةالمنتجات الوطنية
تتمة المنشور ص06
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع عشرللجنةال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن إنشاء قالدة قائد
اإلنسانية.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ع � �ش� ��رون ل �ل �ج �ن��ةال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م �ش��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول
ت �ع��دي��ل ات�ف��اق �ي��ة ال �ج��رائ��م وب�ع��ض
األف�ع��ال األخ��رى التي ترتكب على
منت الطائرات.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي وال �ع �ش��رونل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب��رن��ام��ج
األمم املتحدة اإلنمائي.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي وال �ع �ش��رونل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات�ف��اق�ي��ة ال�ن�ق��ل ال �ب �ح��ري ال�ت�ج��اري
بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية تركيا.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �ع �ش��رونل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم
وع�م�ل�ي��ات لوجستية ب�ين حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت (م �م �ث �ل ��ة ب � � ��وزارة
ال� ��دف� ��اع) وح �ك ��وم ��ة ك� �ن ��دا (م�م�ث�ل��ة
ب � � ��وزارة ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي وال �ق ��وة
الكندية).
 ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع وال� �ع� �ش ��رونل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية
إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ط�ي��ران
املدني.
التقرير الثالثون للجنة شؤون
ذوي االحتياجات الخاصة عن:
 - 1االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
تعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )8لسنة 2010م ف��ي ش��أن حقوق
األشخاص ذوي االعاقة.
 - 2االق � �ت� ��راح ف ��ي ش� ��أن ت�ع��دي��ل
امل � ��ادة ( )42م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()8
ل� �س� �ن ��ة 2010م ف � ��ي ش� � ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي االعاقة.
 - 3االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إضافة مادة جديدة رقم ( 40مكررا)
إل��ى القانون رق��م ( )8لسنة 2010م
في شأن حقوق ذوي االعاقة.
 - 4االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م (40
مكررا) إل��ى القانون رق��م ( )8لسنة
2010م في شأن حقوق األشخاص
ذوي االعاقة.

جانب من احدى جلسات املجلس

 - 5االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
تعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )8ل �س �ن��ة 2010م ش � ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي االعاقة.
البند السابع:
التقرير األول للجنة األولويات
ب �ش��أن م�ت��اب�ع�ت�ه��ا ل �ب��رن��ام��ج عمل
ال� �ح� �ك ��وم ��ة خ �ل ��ال دور االن� �ع� �ق ��اد
ال � � � �ع� � � ��ادي ال� � �ث � ��ال � ��ث م � � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
التشريعي الرابع عشر.
البند الثامن:
طلبات املناقشة:
 طلب مناقشة مقدم من األعضاء:م� ��اج� ��د م� ��وس� ��ى امل � �ط � �ي � ��ري ،خ �ل �ي��ل
إب ��راه� �ي ��م ال� �ص ��ال ��ح ،ج� �م ��ال ح�س�ين
ال �ع �م ��ر ،د.ع� � � ��ودة ع � ��ودة ال ��روي �ع ��ي،
د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ص ��ال ��ح ال� �ج� �ي ��ران
ف� ��ي ش � ��أن األوض � � � ��اع ال� �ج ��اري ��ة ف��ي
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��راق�ي��ة الستيضاح
سياسة الحكومة في شأنها وتبادل
الرأي بصددها.
(ل�ت�ح��دي��د م��وع��د ل�ن�ظ��ره ويقترح
م� �ق ��دم ��و ال� �ط� �ل ��ب ت �خ �ص �ي��ص م ��دة
ساعتني ملناقشته)
 طلب مناقشة م�ق��دم م��ن بعضاألع� � �ض � ��اء ب � �ش� ��أن ح� ��ال� ��ة االن� �ه� �ي ��ار
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف� ��ي س � ��وق ال �ك��وي��ت
لألوراق املالية الستيضاح سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل ال��رأي
بصدده.
(ف��ي جلسة 2014/12/17م قرر
امل �ج �ل��س م �ن��اق �ش��ة امل ��وض ��وع آن��ف
الذكر بجلسة 2015/1/13م).
 طلب مناقشة مقدم من بعضاألعضاء بشأن مناقشة توصيات
مجلس حقوق اإلنسان الستيضاح

سياسة الحكومة في شأنه وتبادل
الرأي بصدده.
(ي� � � �ق� � � �ت � � ��رح م � � �ق� � ��دم� � ��و ال � �ط � �ل� ��ب
ت � �خ � �ص � �ـ � �ـ � �ي� ��ص م � � � � � ��دة س� ��اع � �ت�ي��ن
ملناقشته)
 ط � �ل� ��ب م � �ن ��اق � �ش ��ة م� � �ق � ��دم م��نب� �ع ��ض األع � �ض � ��اء ب� �ش ��أن ظ ��اه ��رة
إل �غ��اء امل �ن��اق �ص��ات ال �ح �ي��وي��ة مثل
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �ض� �م ��ان وم �ب �ن��ى
مطار الكويتي الدولي الستيضاح
س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ش ��أن ��ه
وتبادل الرأي بصدده.
(في جلسة 2015/2/10م طلبت
ال�ح�ك��وم��ة -وزي ��ر األش �غ��ال العامة
ووزير الكهرباء واملاء تأجيل نظر
املوضوع آنف الذكر ملدة أسبوعني
 فأجيبت إلى طلبها). ط � �ل� ��ب م � �ن ��اق � �ش ��ة م� � �ق � ��دم م��نبعض األع�ض��اء بشأن اإلج ��راءات
ال� �ت ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع�ب��ر
ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ملتابعة
ح�س��اب��ات م��دي��ر امل��ؤس�س��ة العامة
للتأمينات االجتماعية السابق،
الستيضاح سياسة الحكومة في
شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(ي� � � �ق� � � �ت � � ��رح م � � �ق� � ��دم� � ��و ال � �ط � �ل� ��ب
تخصيص مدة ساعتني ملناقشته)
(ف��ي جلسة 2015/3/24م قرر
امل �ج �ل��س م�ن��اق�ش��ة امل ��وض ��وع آن��ف
الذكر بجلسة 2015/4/8م)
 ط � �ل� ��ب م � �ن ��اق � �ش ��ة م� � �ق � ��دم م��نبعض األعضاء بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات ال�ت��ي اعتمدها السيد
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة في
الفترة التي عاصرت االستجواب
املقدم من النائب الدكتور عبدالله
م �ح �م��د ال� �ط ��ري� �ج ��ي الس �ت �ي �ض��اح

س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ش ��أن ��ه
وتبادل الرأي بصدده.
البند التاسع
ت� �ق ��اري ��ر ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن ط �ل �ب��ات
التحقيق:
ال�ت�ق��ري��ر ال�ع��اش��ر للجنة حماية
األم� � ��وال ال �ع��ام��ة (ب�ص�ف�ت�ه��ا لجنة
تحقيق) ع��ن صفقة ال��داو كيمكال
ن �ظ��را ل�ت�ع�ل��ق امل ��وض ��وع ب�ق�ض��اي��ا
تخص األموال العامة.
 ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � � �ح � � � ��ادي ع �ش ��رل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
(ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة ت �ح �ق �ي��ق) ب�ش��أن
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة ع�ل�اق��ة ال �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب �ش��رك��ة
أدف��ان �ت��ج ل�لاس �ت �ث �م��ارات اإلداري � ��ة
واالقتصادية.
البند العاشر:
االقتراحات بقرارات:
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في
مشروع الوقود البيئي.
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألع �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
في تكرار سرقة األسلحة من إدارة
ال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة(ع��دد أع�ض��ائ�ه��ا
خمسة ومدتها ثالثة أشهر).
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألع�ض��اء ب��أن تتولى لجنة املرافق
ال �ع��ام��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ب �ش��أن م �ش��روع
ت� ��رك � �ي� ��ب أن � ��اب � �ي � ��ب ن � �ق� ��ل ال � ��وق � ��ود
منخفض ال�ك�ب��ري��ت وأن��اب�ي��ب نفط
الغاز إلى محطة الدوحة والشعيبة
والصليبية لتوريد الطاقة.
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألع �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق

ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى م � � ��دى ص� �ح ��ة م��ا
ينسب لوزارة الشؤون االجتماعية
والعمل وإدارات �ه��ا ذات الصلة عن
التجاوزات واالنتهاكات الصارخة
ضد االنسانية التي تمارس بحق
أبناء دور الحضانة العائلية (عدد
أع �ض��ائ �ه��ا خ�م�س��ة وم��دت �ه��ا ث�لاث��ة
أشهر).
(ف ��ي ج�ل�س��ة 2014 / 12/ 18م)
ط �ل �ب��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة -وزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش� �ئ ��ون م�ج�ل��س
األم ��ة ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر امل��وض��وع آن��ف
الذكر مل��دة أسبوعني فأجيبت إلى
طلبها).
 اق� � � �ت � � ��راح ب � � �ق� � ��رار م� � �ق � ��دم م��نب �ع��ض األع� �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال �ت �ج��اوزات ال�ك�ث�ي��رة
ف ��ي امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي ل��ل`ث �ق��اف��ة
والفنون واآلداب.
 اق�ت��راح بقرار مقدم من بعضاألع � �ض � ��اء ب �ت��وس �ي��ع ص�ل�اح �ي��ات
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ب �ش��أن ت �ج��اوزات
ش ��اب ��ت ع �م �ل �ي��ة ت� ��وزي� ��ع ح� �ي ��ازات
زراع� �ي ��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ال ��وف ��رة ليشمل
التحقيق كل ما يتعلق بتجاوزات
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وك��اف��ة أن ��واع
ال� �ح� �ي ��ازات وف� ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق
ال��زراع �ي��ة وال �ح �ي��وان �ي��ة وامل �ن��اح��ل
املخصصة من قبل الهيئة.
(في جلسة 2015/1/13م طلبت
ال �ح �ك��وم��ة  -وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي� ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة تأجيل
ن �ظ ��ر امل� ��وض� ��وع آن � ��ف ال� ��ذك� ��ر مل ��دة
أسبوعني -فأجيبت الى طلبها).
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألع �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
ح��ول ت�ك��رار ح��االت وف�ي��ات العمال
ف��ي م�ش��روع مدينة ص�ب��اح السالم
الجامعية (الشدادية).
 اق�ت��راح ب�ق��رار م�ق��دم م��ن بعضاألع �ض ��اء ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
ف��ي امل�خ��ال�ف��ات وال �ت �ج��اوزات التي
ح �ص �ل��ت ب� �م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ج��اب��ر
األحمد اإلسكاني.
البند الحادي عشر:
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن
ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س األم � � ��ة ل� �ل ��دي ��وان
بإحالة تقارير اللجان عن طلبات
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن اإلح��ال��ة
للنيابة إلى ديوان املحاسبة.
البندالثاني عشر:
ال �ت �ق��ري��ر األول ل �ل �ج �ن��ة ح �ق��وق
اإلن � � � �س� � � ��ان ع � � ��ن زي� � � � � � ��ارة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
h -ل � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � �ث � ��ال � ��ث ل �ل �ج �ن��ة

الظواهر السلبية عن ظاهرة عنف
العمالة املنزلية.
البند الثالث عشر:
كتاب وزير املالية مرفق به مذكرة
ب � ��رأي ال �ف��ري��ق االق� �ت� �ص ��ادي ل � ��وزارة
امل ��ال � �ي ��ة ح� � ��ول م �ل�اح � �ظ ��ات أع� �ض ��اء
مجلس األمة بشأن موضوع تنويع
مصادر الدخل.
 كتاب وزير النفط ووزير الدولةلشؤون مجلس األمة مرفق به تقرير
وزارة الكهرباء واملاء ومعهد الكويت
ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ب �ش ��أن ان �ق �ط��اع
التيار الكهربائي في مناطق متفرقة
بدولة الكويت ي��وم االرب�ع��اء املوافق
2015/2/11م.
 ك � �ت� ��اب ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��سال� ��وزراء ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
مرفق به تقرير الرد على التوصيات
الخاصة بجلسة االستجواب املوجه
من العضو الدكتور عبدالله محمد
الطريجي.
 ك� �ت ��اب وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � ��رالتعليم العالي بشأن طلب تشكيل
ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ح� ��ول ت� �ك ��رار ح ��االت
وف �ي��ات ال �ع �م��ال ف��ي م �ش��روع مدينة
صباح السالم الجامعية (الشدادية).
 كتاب وزير الشؤون االجتماعيةوال� �ع� �م ��ل م ��رف ��ق ب� ��ه م� ��ذك� ��رة ب �ش��أن
امل �خ ��ال �ف ��ات وال � �ت � �ج� ��اوزات م ��ن ق�ب��ل
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية
الشفافية الكويتية.
 كتاب وزير النفط ووزير الدولةلشؤون مجلس األمة مرفق به تقرير
عقد محطة ال��زور الشمالية املرحلة
األولى.
 كتاب وزي��ر التجارة والصناعةب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال� �ت ��رق� �ي ��ات او
ال �ت �ن �ق�ل�ات خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة
مباشرة على استقالة السيد نائب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ووزي � � ��ر
التجارة والصناعة السابق الدكتور
عبداملحسن مدعج املدعج.
 ك � �ت � ��اب وزي � � � ��ر ال � �ن � �ف ��ط ووزي � � ��رال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة بشأن
التعيينات وال�ت��رق�ي��ات او التنقالت
خ�لال الفترة السابقة مباشرة على
استقالة السيد نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
السابق.
 كتاب وزير النفط ووزير الدولةل � �ش � ��ؤون م �ج �ل ��س األم� � � ��ة م� ��رف� ��ق ب��ه
رد ال �ح �ك��وم��ة ب �ش��أن ت �ق��ري��ري لجنة
التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق
املال رقمي (.)1،2
البند الرابع عشر:
ما يستجد من األعمال.
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اللجنة تأكدت من تعمد مخالفة أحكام قانون المناقصات

حماية المال العام تحيل الداو كيميكال
إلى النيابة العامة
أن�ج��زت لجنة حماية امل��ال العام
ت�ق��ري��ره��ا (ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة تحقيق
ع��ن صفقة ال ��داو كيميكال وفحص
وم��راج�ع��ة ع�لاق��ة ال�ش��رك��ة الكويتية
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ب � �ش� ��رك� ��ة ادف� ��ان � �ت� ��ج
لالستشارات االدارية واالقتصادية،
وق��د اوص��ت اللجنة باحالة امللفني
الى النيابة العامة.
صفقة الداوكيميكال
ب �ن ��اء ع �ل��ى م��واف �ق��ة م �ج �ل��س االم ��ة
في جلسته املنعقدة في يوم االربعاء
امل��واف��ق 2013 /3 /6م ع�ل��ى االق �ت��راح
امل� �ق ��دم م ��ن ب �ع��ض االخ � � ��وة االع� �ض ��اء
بتكليف لجنة حماية االم��وال العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ص �ف �ق��ة ال � � ��داو ون �ظ��را
لتعلق امل��وض��وع بقضايا امل��ال العام،
وع� �ل ��ى اح ��ال ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
للجنة حماية االم��وال العامة بتاريخ
2013 /11 /13م ب��ال�ب�ح��ث وال��دراس��ة
فان اللجنة باشرت عملها على الفور
وعقدت لهذا الغرض ع��دة اجتماعات
دع � ��ت ال �ي �ه ��ا امل �خ �ت �ص�ي�ن م� ��ن ج�م�ي��ع
االطراف.
ب�ت��اري��خ  2007 /12 /13ت��م توقيع
م � ��ذك � ��رة ت� �ف ��اه ��م (غ � �ي� ��ر م � �ل ��زم ��ة) ب�ين
ال �ش��رك �ت�ين وذل � ��ك ل �ت��أس �ي��س وم�ل�ك�ي��ة
وادارة وتشغيل شركة مشتركة عاملية،
ي� �ك ��ون م �ق ��ره ��ا ال ��رئ �ي �س ��ي ال� ��والي� ��ات
املتحدة االمريكية بغرض الصناعات
الكيماوية البترولية ،ويكون التحكيم
ه� ��و وس� �ي� �ل ��ة ف� ��ض امل � �ن� ��ازع� ��ات وف �ق��ا
للقانون االنجليزي لدى غرفة التجارة
ال��دول�ي��ة بلندن وع�ل��ى ان ت�ك��ون اللغة
االن �ج �ل �ي��زي��ة ه ��ي ل �غ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ،م��ع
تحديد االصول ملك شركة (كي  -داو)
والتي ستكون موضوع املشاركة.
 ب �ت ��اري ��خ  2007 / 12 / 16ق��رررئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ش��رك��ة ص�ن��اع��ة
ال �ك �ي �م ��اوي ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال�س�ي��د س�ع��د ع�ل��ي ال �ش��وي��ب ون��ائ�ب�ت��ه
السيدة مها مال حسني خالل اجتماع
مجلس االدارة رق��م  13لسنة  2007ان
اصول شركة (كي  -داو) بلغت قيمتها
نحو  19بليون دوالر امريكي سيتم
ش� � ��راء  ٪ 50م ��ن ه � ��ذه االص � � ��ول ب�م��ا
قيمته  9.7باليني دوالر امريكي.
ب �ع��د ذل ��ك ق ��ام امل �س��ؤول��ون ب�ش��رك��ة
ص� �ن ��اع ��ات ال �ك �ي �م ��اوي ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة
بالتعاقد ب��األم��ر امل�ب��اش��ر م��ع املكاتب
امل��وض �ح��ة ب �ع��د ن�ظ�ي��ر امل �ب��ال��غ امل��ال�ي��ة
املوضحة دون ال�ع��رض على (اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا مل�ن��اق�ص��ات م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية) ودون تحديد نطاق العمل
امل �ك �ل��ف ب ��ه ك ��ل م �ك �ت��ب وم � ��دة ان �ج��ازه
وكيفية املحاسبة.
وترتب على توقيع العقد ما يلي:

إل ��زام ش��رك��ة ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات
البترولية ب�س��داد م�ق��دم حصتها في
املشاركة بما قيمته  6مليارات دوالر
امريكي في موعد غايته 2009 /1 /12
واال تكون ملزمة بدفع دف��ع تعويض
ل �ل �ط��ري��ق ال �ث��ان��ي (ش ��رك ��ة ك ��ي  -داو)
ب�س�ق��ف اع �ل��ى ق ��دره  2.5م�ل�ي��ار دوالر
ام��ري �ك��ي ،وك��ذل��ك ذات ال �ع �ق��وب��ة ح��ال
ص��دور ام��ر ب��ال�غ��اء اتفاقية املشاركة
م��ن اي ط��رف م��ا ل��م يكن االل�غ��اء لقرار
م ��ن ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ب �ع��د اس �ت �ئ �ن��اف
اج� � ��راءات ال �ط �ع��ن ف��ي (م 3،4 /10من
العقد صـ .)59
ب� �ت ��اري ��خ  2008 /12 /24ص ��در
ق ��رار مجلس ال� ��وزراء رق��م  126لسنة
 2008ب�ت��أج�ي��ل امل �ص��ادق��ة ع �ل��ى ق��رار
امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل �ل �ب �ت��رول ب��امل��واف�ق��ة
على الشراكة مع شركة داو كيميكال
م��ع تكليف لجنة ال�ش��ؤون القانونية
ب�م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��دراس��ة امل��وض��وع
واعداد تقرير عنه.
ب � �ت ��اري ��خ  2008 /12 /28اص � ��در
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ق � � � ��راره رق� � ��م 1262
ب �ت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ب �ت��رول
باتخاذ اجراءات الغاء العقد مع شركة
داو كيميكال.
ب �ت ��اري ��خ  2008 /12 / 28اج�ت�م��ع
امل �ج �ل��س االع �ل��ى ل �ل �ب �ت��رول وق� ��رر ب�ن��اء
على طلب مجلس ال��وزراء الغاء ق��راره
ال �س��اب��ق رق ��م  2008 / 11 / 24ب�ش��أن
املوافقة على هذه الشراكة.
ب� �ت ��اري ��خ  2008 / 12 / 31ق��ام��ت
شركة صناعة الكيماويات البترولية
الكويتية باخطار شركة داو كيميكال
بالغاء مشروع املشاركة.
بتاريخ  2009 / 2 / 18قامت شركة
داو كيميكال االم��ري�ك�ي��ة ب��رف��ع دع��وى
ت�ح�ك�ي��م ام� ��ام غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة
للمطالبة بتفعيل امل ��ادة  / 10فقرتي
 4 /3من االتفاقية والخاصة بتطبيق
ش � ��رط ال �ت �ع��وي��ض االت� �ف ��اق ��ي ل �ل �ط��رف
املتضرر.
ب� �ت ��اري ��خ  2012/ 5 / 21اص � ��درت
م �ح �ك �م��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ح �ك �م �ه��ا ال �ق��اض��ي
بحق شركة داو كيميكال االمريكية في
التعويض واستحقاقها املبالغ التالية:
( )257.749.697دوالرا امريكيا حتى
 2013 / 1 / 31وعلى ان تحسب الفوائد
بعد ذلك
( )33.693.163دوالرا ام��ري �ك �ي��ا
كمصروفات للتحكيم.
( )2.253.653دوالرا ك �ف��وائ��د حتى
تاريخ .2013 / 1 / 31
ب�ت��اري��خ  2013 / 4 / 22ص��در ق��رار
مجلس ال ��وزراء رق��م  2 / 555بتكليف
وزير النفط باتخاذ االجراءات الواجبة
لتنفيذ حكم التحكيم.

االخير بتاريخ  2015/10/22بإجماع
اعضائها الحاضرين على املالحظات
والتوصيات املذكورة في التقرير.

اعضاء لجنة حماية املال العام من دور االنعقاد الثالث

ب �ت��اري��خ  2013 / 5 / 6اج�ت�م�ع��ت
اللجنة املشكلة م��ن مؤسسة البترول
الكويتية وشركة صناعة الكيماويات
الكويتية مع رئيس مجلس ادارة شركة
داو وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل� ��ه ،وق� ��د ان�ت�ه��ى
االجتماع الى االتفاق على اآلتي:
 2 ،194 ،743 ،163م �ل �ي ��ار دوالر
وتفصيلها كاآلتي:
ا  )2.050.950.000( -م�ل�ي��ار دوالر
كتعويض من الغاء الصفقة.
ب  )110.100.000( -م�ل�ي��ون دوالر
قيمة التكاليف املهدرة.
ج  )33.693.163( -ماليني دوالر قيمة
املصاريف واالتعاب.
مع الغاء الفوائد املترتبة على تأخير
ال � �س� ��داد وال � �ت ��ي ب �ل �غ��ت ()3.256.873
مليون دوالر امريكي.
ورأت ال�ل�ج�ن��ة ادل ��ة ع��دي��دة ل�لادان��ة
منها:
ت� �ع� �م ��د م � �خ ��ال � �ف ��ة اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ون
املناقصات الخاص بمؤسسة البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ع��دم االع �ل�ان ع��ن مناقصة
عامة دولية عن هذه املشاركة لتحقيق
اك� �ب ��ر ق � ��در م� ��ن ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة
تحقيقا للصالح العام والعمال رقابة
اللجنة العليا للمناقصات بمؤسسة
البترول الكويتية.
ع ��دم ت�ف�ع�ي��ل م��ا ج ��اء ب�ت�ق��ري��ر لجنة
الشؤون املالية ولجنة االستراتجيات
ال � � ��ذي ع� � ��رض ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س االع� �ل ��ى
للبترول بجلسته ب�ت��اري��خ / 11 / 20
 2008وامل ��ؤرخ  2008 / 8 / 13وال��ذي
تضمن م�ع�ل��وم��ات غ��اي��ة ف��ي ال�خ�ط��ورة
وك��ان م��ن شأنها ال��وق��وف ب��االج��راءات
ال �س��اب �ق��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اق��د ف �ق��د ت�ض�م��ن
ان� �خ� �ف ��اض ق �ي �م��ة اص � � ��ول ش ��رك ��ة داو
كيميكال االمريكية ف��ي ال�س��وق املالي
من  47دوالرا امريكيا قيمة السهم الى
 19دوالرا امريكيا فقط ،بما يستتبع
ان �خ �ف��اض ق�ي�م��ة اص� ��ول ه ��ذه ال�ش��رك��ة
ال ��ى  5.196م �ل �ي��ارات دوالر ف �ق��ط مما
ت �ك��ون م�ع��ه ن�س�ب��ة امل �ش��ارك��ة الكويتية

فقط  3.775مليارات دوالر بدال من 7.5
مليارات دوالر.
عدم تفعيل االج��راءات التي كان من
ال��واج��ب ات �خ��اذه��ا ق�ب��ل ال �غ��اء التعاقد
الب �ط��ال ال �ش��رط ال �ج��زائ��ي امل�ت�م�ث��ل في
استحقاق التعويض ال��ذي ق��ارب ال �ـ 3
مليارات دوالر امريكي ،وتتمثل في:
ع��دم الطعن م��ن قبل شركة تصنيع
ال �ك �ي �م��اوي��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة  -ع �ل��ى ال �ق��رار
ال�ص��ادر بالغاء التعاقد م��ن السلطات
امل�خ�ت�ص��ة (امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ب�ت��رول)
ام� ��ام ج �ه��ات ال �ق �ض��اء امل�خ�ت�ص��ة وق�ب��ل
اللجوء الى التحكيم.
تعمد اه��دار  16مليون دينار نظير
ال� �ت� �ع ��اق ��دات امل� �ب ��اش ��رة م ��ع ال �ش��رك��ات
االس �ت �ش��اري��ة ال�ل�ازم��ة الت �م��ام الصفقة
ف��ي ض ��وء اس�ت�ك�م��ال ال�ش�ك��ل االج��رائ��ي
امل �ت �ع ��ارف ع �ل �ي��ه ف ��ي ه� ��ذا ال �خ �ص��وص
وع��دم تأثير تلك االع �م��ال وال��دراس��ات
ف��ي ت �ح��دي��د ق�ي�م��ة ال�ص�ف�ق��ة م��ع ش��رك��ة
الداو وعدم تحقيقها النتائج املفروضة
وان �ع��دام فائدتها وع��دم تغطية نطاق
اعمالها طبقا للعقود املبرمة وتعمد
املسؤولني عن الصفقة بشركة صناعة
ال �ك �ي �م��اوي��ات ذل� ��ك ح �ي��ث اوض � ��ح ذل��ك
ك�ت��اب ي��وس��ف العتيقي ن��ائ��ب العضو
امل�ن�ت��دب لالولفينات ب�ت��اري��خ / 9 /10
 2008املوجه ملكتب ديلويت ،مما اسفر
ع��ن االض � ��رار ب ��االم ��وال ال�ع��ام��ة وتكبد
خسائر مالية ضخمة.
ومن ثم وبالبناء على ما سبق يكون
مجلس الوزراء ال دور له باملوافقة على
العقد او ال�غ��ائ��ه اذ ان اوام ��ره ل��م تنفذ
بعرض العقود على الفتوى والتشريع
ودي��وان املحاسبة للدراسة وال�ع��رض،
وح�ي�ن�م��ا ت��أك��د ل��ه ال�س�ي��ر ف��ي ال�ت�ع��اق��د
رغم الظروف الدولية واالنهيارات في
اس � ��واق ال �ب �ت��رول وال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
طلب فقد دراس��ة الغاء العقد مع حفظ
حقوق الدولة ومن ثم كان من الواجب
م��ن القائمني على التعاقد ف��ي ك��ل من
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ()K.P.C

وشركة صناعة الكيماويات البترولية
( )P.I.Cات � �خ� ��اذ اج � � � � ��راءات م ��دروس ��ة
للحفاظ على حقوق الدولة حال الغاء
العقد على نحو ما ج��اء بالعقد املبرم
م ��ادة  10 /ف�ق��رت��ي  4 - 3اال ان ذل��ك لم
يتم.
ومن ثم فاملسؤولية كاملة تقع على
عاتق هاتني الجهتني ...والسؤال الذي
يثور هنا على من تقع املسؤولية؟!
لذلك رأت اللجنة اآلتي:
أوال :إح��ال��ة األوراق لنيابة العامة
إلع�م��ال اختصاصاتها ب�ش��أن م��ا جاء
ب��األوراق وعلى أن يتم إخطار مجلس
األمة بنتائج التحقيقات.
ثانيًا :إي�ق��اف كافة م��ن ساهموا في
ال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ة داو األم�ي��رك�ي��ة عن
العمل وإحالتهم للنيابة العامة.
ثالثًا :التوصية بأن تطلب الحكومة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م� ��ن ش ��رك ��ة ال� � � ��داو ع� ��ن أي
عموالت دفعت منذ عالقة شركة الداو
مع دولة الكويت.
وب � �ع� ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت � � �ب� � ��ادل اآلراء
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب ��إج� �م ��اع أع �ض��ائ �ه��ا
الحاضرين بجلستها املنعقدة بتاريخ
 2015/10/22على ما انتهت عليه من
مالحظات وتوصيات سالفة البيان.
شركة أدفانتج
ب �ن ��اء ع �ل��ى اح ��ال ��ة رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األمة الى اللجنة بتاريخ 2015/2/15
ت � �ق� ��ري� ��ر دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� �ش ��أن
ف� �ح ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��اق� ��ة ال� �ش ��رك ��ة
الكويتية لالستثمار بشركة أدفانتج
ل�لاس�ت�ش��ارات االداري � ��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
وال��دراس��ة وتقديم تقرير بشأنه ،فإن
ال�ل�ج�ن��ة ب��اش��رت ع�ل��ى ال �ف��ور اعمالها
بعقد عدة اجتماعات لبحث املوضوع
م �ح��ل ال� ��دراس� ��ة وت� �ن ��اول ��ت ف �ي��ه ك��اف��ة
امل �س �ت �ن��دات امل �ق��دم��ة ل �ه��ا ودراس �ت �ه��ا
ق��ان��ون�ي��ا ومحاسبيا وت�ب��ادل��ت اآلراء
وامل �ن��اق �ش��ات ب�ي�ن اع�ض��ائ�ه��ا وامل�ك�ت��ب
ال �ف �ن��ي ح �ت��ى ان �ت �ه��ت ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا

المخالفات التي شابت الشراكة
بين الشركة الكويتية لالستثمار
وشركة أدفانتج لالستشارات
اإلدارية واالستثمارية
ب�ت��اري��خ  2014/5/22ك�ل��ف مجلس
االمة الكويتي ديوان املحاسبة بإعداد
ت �ق ��ري ��ر ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
الشراكة بني الشركتني سالفتي الذكر
والتي تتمثل في:
 خ �س��ارة ال�ش��رك��ة الكويتية لكاملنسبة مساهمتها ف��ي ش��رك��ة ادفانتج
م �ب �ل �غ��ا وق � � ��دره  156.000ال � ��ف دي �ن��ار
وخ� � �س � ��ارة ال� �ش ��رك ��ة االخ� � �ي � ��رة ل �ك��ام��ل
رأسمالها وقدره  602.890الف دينار.
 خسارة الشركة الكويتية للمبالغال � �ت ��ي اق �ت �ض ��رت �ه ��ا ل� �ش ��رك ��ة ادف ��ان� �ت ��ج
وقدرها  55.000الف دينار.
 عدم قيام الشركة الكويتية باتخاذاالج� � � � ��راءات ال �ق �ض��ائ �ي��ة ض ��د ال �ش��رك��ة
االخرى لعدم سداد القرض.
 وبتاريخ  2014/11/30أودع ديواناملحاسبة تقريره بشأن هذه املخالفات.
وباإلطالع عليه تبني اآلتي:
 ان ال�ش��رك��ة الكويتية لالستثمار،هي شركة كويتية تأسست ع��ام 1961
وهي تابعة للهيئة العامة لالستثمار،
ونشاطها التعامل في مختلف انشطة
االس� �ت� �ث� �م ��ار داخ� �ل� �ي ��ا وخ� ��ارج � �ي� ��ا ف��ي
االوراق امل��ال�ي��ة وال �ع �ق��ارات وال�س�ن��دات
وش � �ه � ��ادات االي� � � ��داع وق� �ب ��ول ال ��ودائ ��ع
وادارة املحافظ االستثمارية.
وت � �ب � �ل ��غ ن� �س� �ب ��ة م � �ش� ��ارك� ��ة ال � ��دول� ��ة
ف�ي�ه��ا  ٪ 76.19م��ن رأس �م��ال �ه��ا وق ��دره
 55.125.000دي�ن��ار وف��ق آخ��ر ميزانية
في  2013/12/31وتخضع هذه الشركة
لرقابة البنك املركزي وديوان املحاسبة.
 وم ��ن ث��م ف ��إن أم��وال �ه��ا ت�ع�ت�ب��ر فيح�ك��م االم� ��وال ال�ع��ام��ة وال�ع��ام�ل�ين فيها
م��وظ �ف��ون ع �م��وم �ي��ون ،وت �خ �ض��ع ه��ذه
األم � � ��وال ل �ل �ح �م��اي��ة ال �ج �ن��ائ �ي��ة امل �ق��ررة
ل�ل�م��ال ال �ع��ام ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة
 1993بشأن حماية االموال العامة.
 أما شركة «ادفانتج» لالستشاراتاالداري � � � ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف �ه��ي ش��رك��ة
خ � ��اص � ��ة ش � ��رك � ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ك��وي �ت �ي��ة
ب��رأس�م��ال  500.000ال��ف دي�ن��ار كويتي
ومملوكة ملؤسسيها.
وق ��د ان �ت �ه��ى ال �ت �ق��ري��ر ال ��ى تسجيل
املخالفات التالية:
 -قيام الشركة الكويتية لالستثمار
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خسائرها المالية الفادحة بلغت  ٪ 98من رأسمالها

شراء أسهم أدفانتج من دون دراسة
وضعها المالي أهدر المال العام
 8رسائل في كشف
العرائض

تتمة المنشور ص08
باملوافقة على املساهمة بمبلغ 60.000
ال ��ف دي �ن��ار ل�ش��رك��ة ادف��ان �ت��ج ب�ت��اري��خ
 2007/7/10بالرغم من :
 عدم اعداد دراسة جدوى أو دراسةج��دي��ة م ��ن ك��اف��ة ال �ن��واح��ي ال�ق��ان��ون�ي��ة
وامل��ال��ةي واالق�ت�ص��ادي��ة لتأسيس فرع
لشركة ادفانتج في سلطنة عمان والتي
ن�ق�ل��ت اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ال��ى ال�س�ع��ودي��ة
ث��م البحرين ،ث��م فشلها وإع ��ادة املبلغ
بتاريخ  2009/5/24للشركة الكويتية
لالستثمار مرة اخرى.
 ت �ب�ين ان ت �ح��وي��ل ه ��ذا امل �ب �ل��غ ال��ىش ��رك ��ة ادف ��ان� �ت ��ج ب� �ن ��اء ع �ل ��ى امل ��ذك ��رة
املقدمة من مساعد املدير العام لقطاع
االستثمار املباشر وتمويل املؤسسات
ب� ��ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار
واملؤرخة  2008/6/12وموافقة رئيس
مجلس االدارة والعضو املنتدب آنذاك
ب �ت��اري��خ  2008/6/15ل�ل�م�س��اه�م��ة في
هذه الشركة بنسبة  ٪ 35من رأسمالها
وتحويل هذا املبلغ.
 قيام الشركة الكويتية لالستثماربعد ذل��ك باملساهمة ف��ي ه��ذه الشركة
ب �ت ��اري ��خ  2009/12/2ب� �ش ��راء ح�ص��ة
ش��رك��ة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت االستثمارية
إلدارة األص� � ��ول وال �ب��ال �غ��ة  ٪ 30م��ن
رأسمال شركة ادفانتج بمبلغ 165.000
الف دينار.
 وبتاريخ  2009/12/15تم توقيعات �ف��اق �ي��ة ق ��رض ت�ك�م�ي�ل��ي ب�ي�ن ال�ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار وشركة ادفانتجح
لصالح الشركة االخيرة قيمته 55.000
ال��ف دي�ن��ار ،وث��م املوافقة على تحويله

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

ل �ه��ذه ال �ش��رك��ة ف � � ��ي 2010/1/4م��ن قبل
رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة وت ��م التحويل
بالفعل في  2010/1/5وذلك بالرغم من
ت��دن��ي ال��وض��ع امل��ال��ي ب�ش��رك��ة ادف��ان�ت��ج
نتيجة الرت�ف��اع االج ��ور للعاملني بها
ال�ت��ي اس�ت�ح��وذت ع�ل��ى ن�ح��و  ٪ 57من
رأسمالها خالف الخسائر املالية التي
لحقت بها في .2009/12/31
واخيرا ما لحق بشركة ادفانتج من
خ�س��ائ��ر م��ال�ي��ة ف��ادح��ة ب�ل�غ��ت ٪ 98.5
م��ن رأس�م��ال�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ض�ي��اع كافة
امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وهي عبارة عن:
  165.000الف دينار نسبة املشاركة.  55.000ال��ف دي �ن��ار قيمة ال�ق��رضال �ت �م��وي �ل��ي ل �ح �س��اب ش ��رك ��ة ادف��ان �ت��ج
ودون ات� �خ ��اذ أي اج � � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة
م��ن قبل ال�ش��رك��ة الكويتية ض��د شركة
ادفانتج.
 -وم ��ا ث�ب��ت ف��ي ت�ق��ري��ر امل�س�ت�ش��ار

املالي ملجلس االمة املرفق من التواطؤ
م � ��ع امل � �س� ��ؤول�ي��ن ب� �ش ��رك ��ة ادف ��ان� �ت ��ج
ب��ال�ت�غ��اض��ي ع�م��ا ارت�ك�ب��وه م��ن تغير
الحقيقة بميزانية هذه الشركة عامي
 2008-2007ب �ت��رح �ي��ل م �ص��روف��ات
هذين العامني بمقدار  544الف دينار
ت �ح��ت م �س��م» م��دي��ون �ي��ات امل �ي��زان �ي��ة
ع�ل��ى  2009إلظ �ه��ار ان ه��ذه ال�ش��رك��ة
حققت ارباحا بقصد اتمام املشاركة
م ��ع ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
اذ ان الشركة االخ�ي��رة اج��رت دراس��ة
ال �ج��دوى االق �ت �ص��ادي��ة ع�ل��ى ب�ي��ان��ات
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2008-2007وال �ت��ي
اظ� �ه ��رت  -ع �ل��ى خ �ل�اف ال�ح�ق�ي�ق��ة ان
حقوق املساهمني في شركة ادفانتج
 450الف دينار كويتي.
والدليل على ذلك انه بعد ان قامت
ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ش��راء
 ٪ 30أس �ه��م م ��ن ش��رك��ة ادف��ان �ت��ج في
نهاية عام  2009قامت الشركة االخيرة

ب ��إظ� �ه ��ار ه � ��ذه امل � �ص� ��روف� ��ات امل��رح �ل��ة
ت �ح��ت م �س �م��ى م ��دي ��ون �ي ��ات م �م��ا رت��ب
خسارتها نحو  ٪ 98.5من رأسمالها
ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2009/12/31وم��ن
ثم الحاقه الخسارة بالشركة الكويتية
لالستثمار.
وح�ي��ث ان ال�ب�ين م�م��ا س�ل��ف ان�ط��واء
ه��ذا التقرير على وقائع تشكل اه��دارا
ل �ل �م ��ال ال � �ع� ��ام ي �ص ��ل ال � ��ى ح� ��د ال �ع �م��د
وذل��ك ب�ش��راء اس�ه��م ب�ه��ذه القيمة دون
اي دراس ��ة ل��وض��ع ال�ش��رك��ة (ادف��ان �ت��ج)
في س��وق العمل رغ��م فشلها في عمان
وال �س �ع��ودي��ة وال �ب �ح��ري��ن ،ث ��م منحها
ق��رض��ا ب �ه��ذه ال�ق�ي�م��ة وه� ��ذا م��ا يشكل
جريمة جنائية مؤثمة ب��امل��ادة  11من
ال �ق ��ان ��ون ل �س �ن��ة  1993ب �ش ��أن ح�م��اي��ة
االم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ،م �م��ا ي �ت �ن��اس��ب م�ع��ه
احالة املوضوع للنيابة العامة إلعمال
شؤونها.

تضمن كشف األوراق والرسائل 8
رسائل جاء نصها كالتالي:
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن ح � �ض� ��رة ص ��اح ��بالسمو أمير البالد يشكر فيها رئيس
وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم
بمناسبة عيد الفطر السعيد ورسالة
س� �م ��وه ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة ب �ع �ي��د األض �ح��ى
املبارك.
 رسالة من حضرة صاحب السموأمير البالد يشكر فيها املجلس على
إه��دائ��ه ال� ��درع ال �ت��ذك��اري��ة بمناسبة
افتتاح دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي الرابع
من الفصل التشريعي الرابع عشر.
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة ش��ؤونامل � ��رأة واألس � ��رة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا دراس ��ة
ال�ق�ض��اي��ا املتعلقة ب ��أوالد الكويتية
من تجنيس وإقامة وصرف جوازات
وإسكان بحضور كل من نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن وزي � � ��ر امل� ��واص�ل��اتوزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون البلدية يحيط
ب �ه��ا امل �ج �ل��س ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ق ��د أج ��اب
ع �ل��ى ج �م �ي��ع األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي وج�ه��ت
إل � �ي� ��ه وال� � �ت � ��ي ب� �ل ��غ ع � ��دده � ��ا ()121
س ��ؤاال ت��رس�ي�خ��ًا مل �ب��دأ ال �ت �ع��اون بني
السلطتني.
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة ش��ؤونال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث �ق��اف��ة واإلرش � ��اد يطلب
فيها إحالة االقتراح برغبة املقدم من

السيد ع�ب��دال��ه التميمي ال��ى اللجنة
اإلسكانية طبقا لنص املادة ( )58من
الالئحة الداخلية.
 رسالة من رئيس دي��وان املحابةب ��اإلن ��اب ��ة ب �ع��دم ت �م �ك��ن ال� ��دي� ��وان من
إن� �ج ��از ال �ت �ك �ل �ي��ف ال � ��ذي واف � ��ق ع�ل�ي��ه
امل �ج �ل��س ف ��ي ج�ل �س�ت��ه امل �ع �ق ��ودة ف��ي
 2015/2/17وذل ��ك ن�ظ��را ل�ع��دم قيام
الحكومة بتقديم تقريرها للديوان
ع ��ن ال ��دراس ��ة ال �ت��ي أع ��ده ��ا ال ��دي ��وان
وأرس �ل ��ت ل�ل�ح�ك��وم��ة م��ن 2010/1/1
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه (م ��رف ��ق ن �س �خ��ة من
تقرير ديوان املحاسبة املشار إليه).
 رسالة من رئيس لجنة التحقيقف� � ��ي أوض � � � � � ��اع م� �ك� �ت ��ب االس � �ت � �ث � �م ��ار
الكويتي بلندن واملكاتب الخارجية
األخ � � ��رى ح� ��ول ال �ع ��ال ��م ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
تمديد عمل اللجنة ملدة  6أشهر حتى
ت�ت�م�ك��ن م��ن ات �م��ام مهمتها وال�ط�ل��ب
م��ن ال�ح�ك��وم��ة س��رع��ة م��واف��اة اللجنة
باملستندات التي طلبتها.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ال �ع �ض ��و ال ��دك �ت ��ورع �ب��دال �ل��ه م �ح �م��د ال �ط��ري �ج��ي ي�ط�ل��ب
فيها موافقة املجلس على مجموعة
م� ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات ح �س �م��ا ل �ل �م��واق��ف
غ �ي��ر امل� �س ��ؤول ��ة م ��ن ب �ع��ض األن ��دي ��ة
واالتحادات الرياضية في االستجابة
ل ��دع ��وة م �ق��اط �ع��ة امل� �ب ��اري ��ات ووق ��ف
النشاط الرياضي.

 11شكوى واردة
ت� � �ض� � �م � ��ن ك � � �ش� � ��ف ال � � �ع� � ��رائ� � ��ض
وال�ش�ك��اوى امل��درج��ة على الجلسة
املقبلة  11شكوى وعريضة نصها
كالتالي:
 مقدمة من موظف في مؤسسةال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ت �ض��رر م��ن
رف � ��ض امل ��ؤس� �س ��ة ت �ع��دي��ل وض �ع��ه
الوظيفي.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي دائ ��رةامل ��وارد البشرية يتضرر م��ن ق��رار
ق� �ط ��اع ال � �ش� ��ؤون اإلداري� � � � ��ة ط��ال �ب��ا
اعادته الى وظيفته السابقة بذات
املسمى.
 -م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي وزارة

االع�ل��ام ي �ت �ض��رر م��ن ع ��دم ش�م��ول��ه
ب�ق��رار ال ��وزارة ب��ال�ن��دب ف��ي وظيفة
مراقب بالرغم من تكليفه بأعمال
املراقب ملدة سنتني وتوافر جميع
الشروط.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ�ف��ة ف��ي وزارةال �ت��رب �ي��ة ت �ت �ض��رر م ��ن م �م��ارس��ات
ال ��وزارة قسم التوجيه مل��ادة اللغة
ال �ع ��رب �ي ��ة م� ��ن ال� �ت ��أخ ��ر ب��ال �ت �ب �ل �ي��غ
ب � �م� ��وع� ��د اخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ال� �ت ��وج� �ي ��ه
وع ��دم ك�ف��اي��ة ال��وق��ت امل �ح��دد لهذه
االختبارات مما انعكس سلبا عن
ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه االخ� �ت� �ب ��ارات خ��اص��ة
وان املرشح ملناصب التوجيه من

الكفاءات وذوي الخبرة.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي شركةال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة ي �ت �ض��رر فيها
م��ن امل�م��ارس��ات التعسفية تجاهه
من قبل نائب العضو املنتدب مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ح��رم��ان��ه م��ن ال��درج��ة
التالية.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي�ت�ض��ررم ��ن م��وق��ف االدارة امل �خ �ت �ص��ة في
كلية الشريعة م��ن ع��دم اي�ف��اده في
ب �ع �ث��ة دراس� �ي ��ة الس �ت �ك �م��ال درج ��ة
املاجستير والدكتوراه على الرغم
م ��ن اس �ت �ي �ف��ائ��ه ل �ج �م �ي��ع ال� �ش ��روط
الالزمة.

 مقدمة من مواطن يتضرر فيهام��ن امتناع املباحث الجنائية من
الرد على االدارة العامة للجنسية
ووث ��ائ ��ق ال�س�ف��ر ب �ش��أن اس�ت�خ��راج
الجنسية الكويتية ل��زوج�ت��ه رغ��م
استحقاقها لذلك.
 م � �ق� ��دم� ��ة م� � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��نامل � � ��راق � � �ب �ي ��ن امل� � ��ال � � �ي� �ي��ن ورؤس� � � � � ��اء
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ف � ��ي وزارة امل ��ال� �ي ��ة
يتضررون من ممارسات مسؤولي
ق �ط��اع ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة م �م��ا ي��ؤث��ر
س� �ل� �ب ��ا ع � �ل� ��ى م� � �ب � ��دأ اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة
وحيادية الرقابة املالية وتحجيم
دور املراقبني املاليني.

 ش�ك��وى رق��م ( )236مقدمة منم��واط �ن��ة ت�ت�ض��رر م��ن ع ��دم ش�م��ول
حالتها من ضمن الحاالت الواردة
ب��ال�ق��رار ال� ��وزاري رق��م /25أ2014/
وك ��ذل ��ك ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 2015/80
وال��ذي كفل ح��ق ال��رع��اي��ة السكنية
ألي �ت��ام وزارة ال� �ش ��ؤون وق�ص��ره��ا
على ن��زالء دور ال��رع��اي��ة الحاليني
دون غيرهم علما بأنها كانت من
نزالء دور الرعاية مما يعد اخالال
بمبدأ املساواة.
 مقدمة م��ن موظفة ف��ي الهيئةال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال�ت��دري��ب تتضرر م��ن ممارسات

مديرها السابق في ادارة الخدمات
ال�ع��ام��ة وال�ت��ي أدت ال��ى مجازاتها
تأديبا بالخصم من راتبها نتيجة
مل �خ��ال �ف��ة م��ال �ي��ة ل ��م ي �ت��م اع�لام �ه��ا
ب�ه��ا إال ب�ع��د ان�ت�ق��ال�ه��ا م��ن االدارة
وم��واف��ات �ه��ا ب �ق ��رار ال �خ �ص��م علما
بأنه لم يتم استدعاءها للتحقيق
باملخالفة.
 مقدمة م��ن موظف ف��ي الهيئةالعامة للقوى العاملة يتضرر من
ق� ��رار إن �ه��اء ن��دب��ه ك �م��راق��ب وح��دة
حولي ب��إدارة عالقات العمل علما
بانه تظلم من هذا القرار إال أنه لم
يتم الرد عليه حتى تاريخه.
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أحال على المجلس عدة تقارير بناء على تكليفات سابقة بشأن قطاعات النفط والصحة واألموال المستثمرة

ديوان المحاسبة :أهمية ترشيد إنفاق
البعثات الديبلوماسية في الخارج
أح� � � ��ال دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع �ل��ى
مجلس االمة مجموعة من التقارير
بالفحص والبحث بناء على تكليف
امل�ج�ل��س وف�ي�م��ا ي�ل��ي تفاصيل ه��ذه
التقارير:
 متابعة توصيات تقييم كفاءةأنظمة الكشف ع��ن ال�غ��از والحريق
ف ��ي م ��راك ��ز ال�ت�ج�م�ي��ع ب �ش��رك��ة نفط
الكويت والذي تم انجازه في يونيو
 2015وب��ال �ت �ع��اون م��ع ش��رك��ة نفط
الكويت.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ناألم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ع��ن ال �ف �ت��رة من
 2015/1/1إلى .2015/6/30
 نتائج الفحص واملراجعة علىتنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح�س��اب��ات�ه��ا الختامية
وكذلك الجهات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2015/2014
 م�ت��اب�ع��ة ت��وص �ي��ات ت�ق�ي�ي��م اداءمستشفى االمراض السارية (الجزء
الثاني  -بمنطقة الصباح الصحية).
 تقييم فاعلية تنفيذ مشاريعخ� �ط ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للشباب والرياضة.
 ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال�ن�ظ��مالتشغيلية للهيئة العامة للصناعة
 ال � �ج � ��زء ال � �ث ��ان ��ي (ن � �ظ� ��م ال ��رق ��اب ��ةالداخلية).
 املهمة رق��م 97-pa2014 - 2018ب �ش��أن ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءة وف��اع�ل�ي��ة اداء
ال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ص�ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 املهمة رق��م 12-pa2004 - 2008. c3 -2015بشأن متابعة توصيات
ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال �ص �ي��ان��ة
بمصافي ش��رك��ة ال�ب�ت��رول الوطنية
الكويتية.
 تقرير عن نتائج أعمال الفحصوال�ت��دق�ي��ق ل�ل�م�ه��ات ال��رس�م�ي��ة التي
ق��ام بها دي ��وان املحاسبة للبعثات
ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة
ع��ن ال�ف�ت��رة م��ن ( 2005/2004حتى
.2014/2013
وجاءت أهم النتائج والتوصيات
ل �ت �ق��ري��ر امل� �ه� �م ��ات ال ��رس �م �ي ��ة ال �ت��ي
ق��ام بها دي ��وان املحاسبة للبعثات
ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة
ف � ��ي ال � � �خ � � ��ارج ل � �ل � �س � �ن� ��وات امل ��ال� �ي ��ة
( )2014/2013-2005/2004كالتالي:
أوال -أه��م ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي اس�ف��رت
ع��ن اع �م��ال ال�ف�ح��ص وال �ت��دق �ي��ق في
ال�ب�ع�ث��ات ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وامل�ك��ات��ب
التابعة بالخارج ،املتمثلة باآلتي:
 -1م �ل��اح � � �ظ � ��ات ب � � �ش� � ��أن ش � � ��راء
واس� �ت� �ئ� �ج ��ار ال � �ع � �ق� ��ارات (اراض -

زيادة اجراءات
الضبط الداخلي لدى
صرف المخصصات
المالية للمرضى
والمرافقين
مراعاة أحكام
نظم الرقابة
الداخلية على
األعمال المالية
رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي خالل جلسة مناقشة مالحظات ديوان املحاسبة في دور االنعقاد الثالث

م �ب ��ان) امل �خ �ص �ص��ة مل �ق��ار وم�س��اك��ن
رؤس� � ��اء ال �ب �ع �ث��ات ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
والديبلوماسيني ف��ي ال �خ��ارج ادت
ال��ى تحميل ال�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة اع�ب��اء
م��ال �ي��ة ال م �ب ��رر ل �ه��ا م ��ا ي �ع��د ه ��درا
باملال العام.
 -2وج � � ��ود م� ��آخ� ��ذ ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
امل�ش��اري��ع االنشائية ملقار ومساكن
رؤس� � ��اء ال �ب �ع �ث��ات ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
والديبلوماسيني في الخارج ترتب
عليه عدم تحقيق االه��داف املرجوة
م��ن االع�ت�م��ادات املالية امل��درج��ة لها
لعدة سنوات مالية.
 -3م� � ��آخ� � ��ذ ش� � ��اب� � ��ت ت � �ع � ��اق � ��دات
ب �ع ��ض ال �ب �ع �ث ��ات ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة ف��ي ال �خ ��ارج مع
ال �غ �ي��ر م ��ا ي�ض�ي��ع ح �ق��وق ال�ب�ع�ث��ات
الديبلوماسية واملكاتب التابعة لها
لدى الغير.
 -4ضعف اج ��راءات ال��رق��اب��ة على
العمليات املالية واالداري� ��ة املتبعة
ل � � ��دى ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال ��دي� �ب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ف��ي ال �خ��ارج
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه زي � ��ادة االع� �ب ��اء امل��ال�ي��ة
املترتبة على الخزانة العامة للدولة
دون مبرر.
 - 5عدم تقيد العديد من البعثات
الدبلوماسبة واملكاتب التابعة لها
ب��ال �ق��رارات وال �ل��وائ��ح ال �ص ��ادرة من
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
وت�ع�ل�ي�م��ات وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ل��دى
قيامها ب�ص��رف ال�ع��دي��د م��ن املبالغ
االم� � � ��ر ال� � � ��ذي ي� � � ��ؤدي ال� � ��ى ت �ح �م �ي��ل
الخزانة العامة اعباء مالية اضافية
ال مبرر لها.
 - 6اس �ت �م��رار ظ �ه��ور م�لاح�ظ��ات
ع �ل��ى االن �ظ �م ��ة اآلل� �ي ��ة امل �س �ت �خ��دم��ة

ل��دى معظم البعثات الدبلوماسية
وامل �ك��ات��ب ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وال �ت��ي يتم
االعتماد عليها كليا في العمليات
املالية واملحاسبية واالداري��ة وعدم
ربطها آليا م��ع الجهات وال ��وزارات
الحكومية املعنية ،وع��دم الحصول
ع �ل��ى م ��واف� �ق ��ة وزارة امل ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
استخدام تلك االنظمة.
ثانيا -نتائج ذات طبيعة خاصة
ل� �ح ��االت ال �ت �ع��دي ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��ام
وبعض التجاوزات االدارية واملالية
لدى بعض البعثات الديبلوماسية
واملكاتب التابعة.
 -1س� � �ف � ��ارة دول� � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ف��ي
بانكوك بمملكة تايلند:
 استيالء السفير السابق (ع.ع.م)ع �ل��ى م �ب �ل��غ  1.200.000/000ب��ات
ت��اي�ل�ن��دي ب�م��ا ي �ع��ادل 11.015/000
دي �ن ��ارا ت�ق��ري�ب��ا دون وج ��ه ح��ق عن
ق �ي �م��ة اي� �ج ��ار ش �ق��ة ع ��ن ال �ف �ت��رة من
( 2010/11/5حتى  )2011/3/4لم
يستأجر بها بالواقع.
 تالعب السفير السابق (ع.ع.م)بقيمة ايجار عقد السكن املخصص
له والذي يبدأ من تاريخ 2011/8/1
ب � � �ه� � ��دف ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع� � �ل � ��ى م �ب �ل ��غ
 3.800.000/00ب ��ات ت��اي�ل�ن��دي بما
ي�ع��ادل  34.885/000دي�ن��ارا تقريبا
دون وجه حق.
 تالعب السفير (ع.ع.م) بالتذاكرال� �ت ��ي ص ��رف ��ت ل ��ه وال� �س� �ي ��دة ح��رم��ه
لعالجها في لوس انجلوس بهدف
االس�ت�ي�لاء على مبلغ 907.400/00
بات تايلندي بما يعادل 8.316/000
دينارا تقريبا قيمة فرق السعر بني
التذكرة التي تم اصدارها والغائها
والتذكرة التي تم السفر بموجبها.

 ت� � � �ض � � ��ارب ب� � �ي � ��ان � ��ات ال� �ح� �ج ��زال �خ��اص ب �ع��دد  30غ��رف��ة ف��ي ف�ن��دق
الفورسيزن خالل ازم��ة الفيضانات
ب � � �ه � ��دف االس � � �ت � � �ي� �ل��اء ع � �ل� ��ى م �ب �ل��غ
 2.947.800/00ب ��ات ت��اي�ل�ن��دي بما
يعادل  27.065/000دينار دون وجه
حق وتحميل الخزانة العامة للدولة
بتلك املبالغ.
 اس � �ت � �خ� ��دام ال �س �ف �ي ��ر ال �س ��اب ��ق(ع.ع.م) ال�ص�لاح�ي��ات امل�م�ن��وح��ة له
ب �ص �ف �ت��ه س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
م �م �ل �ك��ة ت��اي �ل �ن��د ل � �ش� ��راء ش�ح�ن�ت�ين
وادخ � ��ال� � �ه� � �م � ��ا ال� � � ��ى امل � �م � �ل� ��ة ب ��اس ��م
س � �ف� ��ارة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ح �ص��ول
ع�ل��ى اع �ف��اءات جمركية االم ��ر ال��ذي
يشير ال��ى س��وء اس�ت�خ��دام السلطة
وتحقيق مكاسب مادية.
 -2امل� � � �ك� � � �ت � � ��ب ال� � � �ص� � � �ح � � ��ي ف� ��ي
فرانكفورت:
 ق �ي��ام أح ��د امل��وظ �ف�ي�ن ب�ت�ح��وي��لمبلغ  228.115/66يورو خالل شهر
ي �ن��اي��ر  2009ل �ح �س��اب��ه (اخ� �ت�ل�اس)
بعد تزوير توقيع امللحق الصحي
باملكتب واع� ��داد اس �ت �م��ارات ص��رف
ب��امل �ب �ل��غ امل ��ذك ��ور ت��وط �ئ��ة ل�ت�س��وي��ة
حساب البنك.
 -3املكتب العسكري في باريس:
 ق �ي��ام امل�ك�ت��ب ب�ت�ح��ري��ر شيكاتت� �ص ��رف ل �ح��ام �ل��ه ب �م �ب��ال��غ ك �ب �ي��رة
ل�ت�م��وي��ل ص �ن��دوق امل�ك�ت��ب ب��واس�ط��ة
املوظفني املحليني العاملني باملكتب
خالل شهر سبتمبر  2008ما ترتب
عليه اختفاء مبلغ  30.000/00يورو
وادع� � � ��اء س ��ائ ��ق امل �ك �ت��ب ب�س��رق�ت�ه��ا
م�ن��ه ت�ح��ت ت�ه��دي��د ال �س�لاح م��ن قبل
اشخاص آخرين..
 -4املكتب الصحي في واشنطن:

 س��دد املكتب مبالغ بما جملته 1.355.613/37دوالر أميركي بناء
ع �ل��ى ش �ي �ك��ات ت ��م اص� ��داره� ��ا ل�غ�ي��ر
امل �س �ت �ف �ي ��د االص� � �ل � ��ي (امل �س �ت �ش �ف��ى
ال �ص��ادر ع�ن��ه ف��وات�ي��ر ال �عل��اج) دون
بيان او معرفة اسباب ذلك باملخالفة
للتعليمات املالية.
أهم التوصيات:
 -1ال�ت�ن�ب�ي��ه ع�ل��ى اه�م�ي��ة م��راع��اة
ت��رش�ي��د االن �ف��اق وال �ح��د م��ن ص��رف
م �ب��ال��غ ل �ي��س ل �ه��ا م � � ��ردود ت �ن �ف �ي��ذا
لتوجهات السياسة العامة للدولة
وق� � � � ��رارات م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب �ش��أن
معالجة م��واط��ن ال�ه��در ف��ي االن�ف��اق
ال �ح �ك��وم��ي ،وم� ��راع� ��اة االس �ت �خ ��دام
االم�ث��ل ل�ل�م��وارد املالية واالس�ت�ف��ادة
م� ��ن االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال� �ي ��ة امل ��درج ��ة
بميزانية الوزارات املعنية.
 -2ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع � �ل� ��ى ال� �ب� �ع� �ث ��ات
ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة
بالخارج في شغل اعمال املحاسبة
واالمور املالية بالكفاءات الكويتية
ذوي االخ� �ت� �ص ��اص ��ات وامل ��ؤه �ل�ات
ال �ع �ل �م �ي ��ة ،وع � � ��دم االع � �ت � �م� ��اد ك�ل�ي��ا
ع �ل��ى امل��وظ �ف�ين امل�ح�ل�ي�ين ف��ي ادارة
ش � ��ؤون ال �ب �ع �ث��ات ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
امل��ال�ي��ة واالداري� ��ة وت�ح��دي��د مهامهم
ال � ��وظ � �ي � �ف � �ي � ��ة ط � �ب � �ق� ��ا مل� ��ؤه �ل�ات � �ه� ��م
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��م ل� �ض� �م ��ان س�ي��ر
االعمال بكفاءة عالية وحفاظا على
املال العام.
 -3وج � � ��ود االل � � �ت � ��زام ب��امل �ع��اي �ي��ر
واإلج� ��راءات امل�ط�ل��وب اتباعها عند
ش��راء العقارات الخاصة بالبعثات
الديبلوماسية مع االخ��ذ باالعتبار
الحاجة الفعلية لها وال�ص��ادرة من

وزارة الخارجية.
 -4ض��رورة وج��ود رؤي��ة واضحة
ل � � ��دى ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال ��دي� �ب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
واملكاتب التابعة بها بشأن املباني
واالس� �ت� �م�ل�اك ��ات ل�ت�ج�ن��ب ت��أث�ي��ره��ا
ال �س �ل �ب ��ي ع� �ل ��ى ال � �خ� ��زان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة،
وم� � ��راع� � ��اة اس� �ت� �غ�ل�ال� �ه ��ا ل �ل �م �ب��ان��ي
امل� �م� �ل ��وك ��ة ل� �ه ��ا وم� �ت ��اب� �ع ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
املشاريع االنشائية حسب البرامج
ال��زم�ن�ي��ة امل �ح ��ددة ل�ه��ا دون تأخير
للحد من النفقات الجارية املتمثلة
ف � ��ي اي � � �ج� � ��ارات امل � �س� ��اك� ��ن ال �ب��دي �ل��ة
ون �ف �ق ��ات االص �ل��اح� ��ات وال �ص �ي��ان��ة
للمباني القائمة.
 -5م ��راع ��اة اح �ك ��ام ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع االع � �م� ��ال
امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب��ة ل ��دى ال�ب�ع�ث��ات
الديبلوماسية واملكاتب التابعة لها
ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ،وذل ��ك من
خالل ما يلي:
 ال � �ت � �ق � �ي� ��د ب � ��أس� � �ع � ��ار ال � �ص� ��رفامل�ث�ب�ت��ة ل�ل�ع�م�لات االج�ن�ب�ي��ة مقابل
الدينار الكويتي وامل�ح��ددة من قبل
وزارة امل��ال�ي��ة ل ��دى ص ��رف ال��روات��ب
الشهرية للموظفني الدبلوماسيني
واالداري�ي��ن العاملني ل��دى البعثات
الدبلوماسية املختلفة م��ع االل�ت��زام
بجدول الحدين.
 ع� � � � ��رض ج � �م � �ي� ��ع امل � �ط� ��ال � �ب� ��اتوال�ف��وات�ي��ر ال�خ��اص��ة باملستشفيات
وامل��راك��ز العالجية واعتماد اسعار
صرف االدوية على االطباء املحليني
العامليني لدى املكاتب الصحية.
 زيادة اجراءات الضبط الداخليل � ��دى ص � ��رف امل �خ �ص �ص��ات امل��ال �ي��ة
للمرضى واملرافقني.
 ال� �ت� �ح� �ق ��ق م � ��ن ص� � ��رف امل �ب ��ال ��غوامل��دف��وع��ات املستحقة ع��ن االعمال
وال� �خ ��دم ��ات ال �ت ��ي ي �ت��م االس �ت �ف��ادة
منها بدقة وعناية تامة حتى ال يتم
س ��داد م�ب��ال��غ ب��ال��زي��ادة ق��د يصعب
استردادها الحقا.
 ع��دم ص��رف م�ب��ال��غ دون وج��ودسند قانوني لها والعمل على ارفاق
ك ��اف ��ة امل �س �ت �ن ��دات امل� ��ؤي� ��دة ل�ص�ح��ة
صرف املبالغ.
 اس� �ن ��اد اع� �م ��ال ال �ت��دق �ي��ق ع�ل��ىجميع العمليات املالية واملحاسبية
مل� ��راج � �ع�ي��ن ذوي خ � �ب � ��رة ف � ��ي ه ��ذا
الجانب او استحداث اق�س��ام يكون
اخ �ت �ص��اص �ه��ا ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى ت�ل��ك
العمليات.
 ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى ت �ط �ب �ي ��ق ن �ظ ��امال � �ت� ��أم�ي��ن ال� �ص� �ح ��ي ع� �ل ��ى اع� �ض ��اء
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العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي على أعضاء البعثات الدبلوماسية

االلتزام باللوائح المالية الصادرة
والقرارات الوزارية واإلدارية
تتمة المنشور ص 10
ال �ب �ع �ث��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة واف� � ��راد
اسرهم واملصرح لهم بالسفر معهم
مل �ق��ر ع�م�ل�ه��م وذل� ��ك ل�ل�ح�ص��ول على
اف�ض��ل ال�خ��دم��ات الصحية بأنسب
االس� �ع ��ار ول �ل �ح��د م��ن ال �ص��رف غير
املبرر.
 - 6االل� � �ت � ��زام ب ��ال� �ل ��وائ ��ح امل��ال �ي��ة
ال � � �ص � � ��ادرة وال � � � �ق� � � ��رارات ال� � ��وزاري� � ��ة
واالدارية والتعاميم املنظمة.
 - 7م � � ��راع � � ��اة اب � � � � ��رام ال� �ب� �ع� �ث ��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وامل� �ك ��ات ��ب ال �ت��اب �ع��ة
عقود م��ع الغير وتضمينها بكافة
ال�ش��روط ال�لازم��ة لضمان حقوقها،
واخ� ��ذ ك��اف��ة امل��واف �ق��ات ال�ل�ازم ��ة من
ال � �ج � �ه� ��ات امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب � �ش � ��أن ت �ل��ك
التعاقدات.
ت�ق��ري��ر ب �ش��أن ع ��دم ال �ت��زام بعض
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� ��ال� ��دراس� ��ة
والتوصية خ�لال امل��دة امل�ح��ددة لها
من لجنة املناقصات املركزية:
وج� � � � � � � � � � � ��اءت اه� � � � � � � ��م ال � � �ن � � �ت� � ��ائ� � ��ج
وال� �ت ��وص� �ي ��ات ب� �ش ��أن ت �ق��ري��ر ع��دم
ال� �ت ��زام ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ب��ال��دراس��ة
والتوصية خالل املدة املحددة لها
م��ن لجنة املناقصات املركزية وما
تحمله املال العام من اعباء اضافية
كالتالي:
 - 1ع ��دم ال �ت��زام ب�ع��ض ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال��دراس��ة وال�ت��وص�ي��ة
خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة ل�ه��ا م��ن لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ع �م�لا بنص

إعداد وثائق
ومستندات
المناقصات بدقة
ووفقا للمتطلبات
الحقيقية للجهات
وما هو متاح
من مواصفات
وتقنيات

مبنى ديوان املحاسبة

املادة ( )38من القانون رقم  37لسنة
 1965في شأن املناقصات العامة.
 - 2ت �ح �م �ي��ل امل� � ��ال ال � �ع ��ام اع �ب��اء
اض��اف �ي��ة م �ب��اش��رة ن �ت �ي �ج��ة اع �ت ��ذار
امل �ن��اق��ص االق� ��ل س �ع��را ع ��ن ت�ج��دي��د
ال �ك �ف��ال��ة االول� �ي ��ة ن �ظ��را ل �ط��ول ف�ت��رة
الترسية ،ما يسبب ضررا على املال
العام نتيجة اللجوء للترسية على
املناقص التالي له في االسعار حيث
س�ب�ب��ت ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة اث ��را م�ب��اش��را
ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام ح �س��ب ال �ب �ي��ان��ات
ال��واردة بالتقرير مبلغ وق��دره (578
 53.403.069 /د .ك).

 - 3ط � � � ��ول م � � � ��دة ب� � �ق � ��اء ب �ع��ض
امل��وض��وع��ات بالجهة ب�ع��د ص��دور
ق � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ب��ال �ت��رس �ي��ة وق� �ب ��ل ع ��رض �ه ��ا ع�ل��ى
رقابة ديوان املحاسبة املسبقة.
 - 4تحميل العام العام اعباء غير
مباشرة نظرا لضرورة تمديد العقد
ال �س��اب��ق األع �ل��ى س �ع��را ع��ن ال�س�ع��ر
الوارد باملناقصة الجديدة.
 - 5ل� �ج ��وء ب �ع��ض ال �ج �ه ��ات ال��ى
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء اس �ت �ن��ادا الح �ك��ام
ال�ف�ق��رة  7م��ن امل ��ادة  13م��ن القانون
رقم  30لسنة  1964الخذ موافقته ما

يساهم في تحميل املال العام مبالغ
اضافية.
أهم التوصيات:
 - 1على الجهات الحكومية اتخاذ
ال �ل�ازم ف��ي اج � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق لكل
م��ن تسبب ف��ي ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي دراس��ة
املناقصات وامل�م��ارس��ات واملشاريع
وال � �ت� ��ي ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا ان �س �ح��اب
صاحب العطاء االقل سعرا وتحميل
املال العام مبالغ اضافية مع مراعاة
ت �ن��اس��ب ال �ع �ق��وب��ات امل �ت �خ��ذة بحق
امل �ت �س �ب��ب وح �ج ��م ال� �ض ��رر امل �ت��رت��ب

على امل��ال العام نتيجة التراخي او
االهمال.
 - 2اع � � ��داد وث ��ائ ��ق وم �س �ت �ن��دات
املناقصات بدقة ووفقا للمتطلبات
الحقيقية ل�ل�ج�ه��ات وم ��ا ه��و متاح
م��ن مواصفات وتقنيات ب��االس��واق
وب �ط��ري �ق��ة ي�س�ه��ل ع �ل��ى امل�ن��اق�ص�ين
ت �ع �ب �ئ �ت �ه��ا وب � �م� ��ا ي� �ق �ل ��ل م � ��ن ف �ت��رة
استيفاء الجهات ملالحظاتها على
ال �ع �ط��اءات امل �ق��دم��ة م��ن امل�ن��اق�ص�ين
وع��رض تلك الوثائق على الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة امل �خ �ت �ص��ة ق ��ان ��ون ��ا ق�ب��ل
الطرح.

 - 3ات� �خ ��اذ ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
خ� � �ط � ��وات ت �ش �ك �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة دراس � � ��ة
ال �ع �ط��اءات ق�ب��ل وص ��ول ال �ع �ط��اءات
م��ن لجنة املناقصات املركزية على
ان ي� ��راع� ��ى ف� ��ي ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ت�م�ث�ي��ل
كافة القطاعات املختصة في مجال
العقد املزمع توقيعه توفيرا للوقت
والجهد لحني انتظار اح��ال��ة اوراق
املناقصة الى ادارات وجهات اخرى
وانتظار ردها في هذا الشأن.
 - 4تضمني التقرير امل��رف��وع من
الجهة صاحبة املناقصة الى لجنة
امل �ن ��اق �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ب��ال �ت��وص �ي��ة
بالترسية لكافة العناصر والوثائق
التي تؤيد وجهة نظرها منعا من
تكرار املكاتبات من اللجنة والجهة
الس �ت �ي �ف��اء ب �ع��ض ال �ن �ق��اط ال � ��واردة
بالتقرير.
 - 5التزام كافة الجهات الخاضعة
الح � �ك� ��ام رق� ��اب� ��ة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل �س �ب �ق��ة ب �ت �ع �م �ي��م ال� ��دي� ��وان رق� ��م 9
ل �س �ن��ة  2010ب �ش��أن ال �ت �ق �ي��د ب��دل�ي��ل
اعداد اوراق املناقصات ومشروعات
ال �ع �ق��ود واالرت� �ب ��اط ��ات واالت �ف��اق��ات
الخاضعة للرقابة املسبقة.
 - 6التزام الجهات بتعميم لجنة
املناقصات املركزية رقم ( )6الصادر
ب� �ت ��اري ��خ  17م� � ��ارس  ،2013ب �ش��أن
ع��رض تمديد الكفالة األول �ي��ة على
لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة الت�خ��اذ
ال�ق��رار املناسب م��ع تقديم امل�ب��ررات
التي دعت الى التمديد.

خالل تقرير بشأن المالحظات حول المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية

غالبية الجهات الحكومية لم تلتزم بصحيح القانون
أح� � � ��ال دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال ��ى
م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة ت� � �ق � ��ري � ��ره ب� �ش ��أن
امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل ��ال � �ي ��ة ال� � � � � ��واردة ف��ي
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة وق � ��د أك ��د
الديوان انه قد كشف الواقع العملي
ع ��ن ع� ��دم ال � �ت ��زام غ��ال �ب �ي��ة ال �ج �ه��ات
املشمولة برقابة الديوان بصحيح
القانون عند تعاملها مع املخالفات
امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي وق � �ع� ��ت ب� �ه ��ا وذل � ��ك
بتقاعسها او تراخيها ف��ي اتخاذ
االج ��راءات القانونية الواجبة أوال
بأول ومن قبيل ذلك ما يلي:

 التأخير او ع��دم اح��ال��ة فيمايتكشف لها من مخالفات مالية
او فيما يبلغه اليها الديوان من
مخالفات مالية الى التحقيق.
 ع � ��دم االل � � �ت � ��زام ب� ��ال� ��رد ع�ل��ىطلبات الديوان الخاصة باجراء
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ل��ازم ف��ي امل�خ��ال�ف��ات
املالية.
 ع � � � ��دم االس� � �ت� � �ج � ��اب � ��ة ل �ط �ل��بال��دي��وان ب��اج��راء التحقيق ال�ل�ازم
ف�ي�م��ا يبلغه ال�ي�ه��ا م��ن مخالفات
مالية وتبرير ذلك بدفوع محلها

ال�ق��ان��ون��ي ال�ص�ح�ي��ح أم ��ام جهات
التحقيق.
 التأخير في انجاز التحقيقاتواص � ��دار ق � ��رارات ال �ت �ص��رف فيها
خ�ل�ال م ��دة م�ن��اس�ب��ة دون م�س��وغ
ب� �م ��ا ي � �ن� ��ال م� ��ن ت �ح �ق �ي��ق ال� �ه ��دف
املنشود من املساءلة.
 عدم شمول بعض التحقيقاتاالداري� ��ة ك��اف��ة وق��ائ��ع امل�خ��ال�ف��ة او
كافة االشخاص املسؤولني عنها
بما ي��ؤدي ال��ى اف�لات البعض من
املساءلة.

 عدم موافاة الديوان او التأخرف��ي م��واف��ات��ه بمحاضر التحقيق
وال � �ق� ��رارات ال� �ص ��ادرة ب��ال�ت�ص��رف
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة م�ش�ف��وع��ة
ب��امل �س �ت �ن��دات واألوراق ال�ل�ازم ��ة
خالل املواعيد املقررة قانونا.
 ع � ��دم ا الل� � �ت � ��زام ب� ��ال� ��رد ع�ل��ىم � �ك� ��ات � �ب� ��ات ال� � � ��دي� � � ��وان ال� �خ ��اص ��ة
بالتعقيب على القرارات الصادرة
ب��ال�ت�ص��رف ف��ي امل�خ��ال�ف��ات املالية
خالل املواعيد املقررة قانونا.
وق��د اع�ت�م��د ال��دي��وان ع�ل��ى ع��دة

معايير ع�ن��د ت�ق��دي��ره م��دى جدية
الردود واالجراءات التي اتخذتها
الجهات املشمولة برقابته وذل��ك
وفقا لآلتي:
 -1ع � ��دم ال� � ��رد ع �ل ��ى م �ك��ات �ب��ات
الديوان الصادرة بشأن املخالفات
امل��ال�ي��ة او ال�ت��أخ��ر ف��ي ال��رد عليها
دون مسوغ.
 -2امل �م��اط �ل��ة وال� �ت� �س ��وي ��ف ف��ي
االستجابة لطلبات الديوان او في
الرد عليها.
 -3اب� ��داء دف ��وع س�ب��ق ل�ل��دي��وان

االع� � �ت � ��راض ع �ل �ي �ه��ا وب � �ي� ��ان ع ��دم
صحتها.
 -4االك � �ت � �ف � ��اء ب� ��ذك� ��ر م � �ب� ��ررات
واس �ب��اب ل��وق��وع امل�خ��ال�ف��ة امل��ال�ي��ة
دون اجراء التحقيق االداري الالزم
مع املسؤولني عن ارتكابها.
 -5ال�ت��راخ��ي ف��ي اص��دار ق��رارات
ال �ت �ص��رف ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة
وفقا الح�ك��ام امل��ادة  54م��ن قانون
انشاء الديوان رقم  30لسنة 1964
بعد اجراء التحقيق فيها.
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مجلس الوزراء أحال المرسوم على مجلس األمة متضمنا  28مادة

الحكومة :اإلعالم اإللكتروني يقدم الدعم
أح��ال مجلس ال� ��وزراء امل��رس��وم رقم
 246لسنة  2015بإحالة مشروع قانون
بشأن تنظيم االعالم االلكتروني املدرج
ع �ل��ى ج � ��دول اع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة امل�ق�ب�ل��ة
ونص املشروع على االتي:
م� � ��ادة  :1ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق اح � �ك� ��ام ه ��ذا
القانون تكون للكلمات واملصطلحات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
ـ الوزير :وزير االعالم.
ـ الوزارة :وزارة االعالم.
ـ امل �ح �ت��وى االل �ك �ت ��رون ��ي :امل �ح �ت��وى
النصي او السمعي او امل��رئ��ي الثابت
او امل�ح�ت��رك او امل�ت�ع��دد ال��وس��ائ��ل ال��ذي
ي �ش �م��ل اي ت��رك �ي �ب��ة م �م��ا ذك � ��ر وال � ��ذي
يتم تطويره او انتاجه او تحديثه او
تداوله بوسائل الكترونية او اي نوع
من املحتوى تم تحويله الى الكتروني
والذي ينشر ويتم النفاذ اليه من خالل
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصاالت اخرى.
 االع�ل�ام االك�ت��رون��ي :النشاط ال��ذييتضمن نشر او بث امل��واد او النماذج
او ال�خ��دم��ات االع�لام�ي��ة ذات املحتوى
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال� �ت ��ي ي �ت��م ان �ت��اج �ه��ا او
ت�ط��وي��ره��ا اوت�ح��دي�ث�ه��ا او ت��داول �ه��ا او
بثها او نشرها والنفاذ اليها من خالل
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصاالت اخرى.
 ال �ن �ش��ر االل �ك �ت ��رون ��ي :ن �ق��ل او بثاو ارس ��ال او استقبال انشطة االع�لام
االلكتروني من خالل شبكة املعلومات
ال � ��دول� � �ي � ��ة االن� � �ت � ��رن � ��ت او اي ش �ب �ك��ة
ات � �ص � ��االت اخ � � ��رى وذل � � ��ك ب��اس �ت �خ��دام
اجهزة وتطبيقات الكترونية ايا كانت
طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية
الحديثة وذلك بقصد التداول العام.
 امل� ��وق� ��ع االع �ل��ام � ��ي االل� �ك� �ت ��رون ��ي:ال �ص �ف �ح ��ة او ال � ��راب � ��ط او امل � ��وق � ��ع او
ال�ت�ط�ب�ي��ق االل �ك �ت��رون��ي ال � ��ذي يتصف
باالحترافية وي�ص��در باسم معني وله
ع� �ن ��وان ال �ك �ت��رون��ي م �ح ��دد وي �ن �ش��أ او
يستضاف او يتم النفاذ اليه من خالل
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصاالت اخرى.
 ال �ص �ح �ي �ف��ة االل �ك �ت ��رون �ي ��ة :م��وق��عال �ك �ت��رون��ي ي �ق��دم م��ن خ�ل�ال��ه امل�ح�ت��وى
االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي امل � �ت � �ض � �م� ��ن االخ � � �ب� � ��ار
وامل��وض��وع��ات وامل �ق ��االت ذات ال�ط��اب��ع
ال �ص �ح �ف��ي او االع �ل�ام ��ي وت� �ص ��در ف��ي
مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
 ال� �خ ��دم ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة ال �ت �ج��اري��ةاالل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة :امل � �ح � �ت� ��وى امل �ت �ض �م��ن
ال� �ت ��روي ��ج ل�ل�اع� �م ��ال او ال� �خ ��دم ��ات او
امل �ن �ت �ج��ات او ل�ل�أش �خ ��اص م ��ن خ�ل�ال
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصاالت اخرى.
 صاحب املوقع :الشخص الطبيعياو االعتباري املقيد باسمه او لحسابه
املوقع االعالمي االلكتروني.
 امل � � ��دي � � ��ر امل � � � � �س� � � � ��ؤول :ال� �ش� �خ ��صالطبيعي ال��ذي يعينه ص��اح��ب املوقع
ويكون مسؤوال ام��ام الجهات االداري��ة

وال � �ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة ع � ��ن م � �ح � �ت� ��وى امل� ��وق� ��ع
االعالمي االلكتروني.
 ال� �ح� �ج ��ب :م� �ن ��ع ال� �ن� �ف ��اذ ل �ل �م��وق��عاالعالمي االلكتروني.
مادة ( :)2يعتبر االعالم االلكتروني
اح��د م�ك��ون��ات املنظومة االع�لام�ي��ة في
ال� ��دول� ��ة وح ��ري ��ة اس �ت �خ��دام��ه م�ك�ف��ول��ة
ل�ل�ج�م�ي��ع وف �ق��ا ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وال رق��اب��ة مسبقة على م��ا يتم ت��داول��ه
م ��ن م �ح �ت��وى ع �ب��ر امل ��واق ��ع االع�ل�ام �ي��ة
االلكترونية.
مادة ( :)3تتولى الدولة رعاية املواقع
االع �ل�ام � �ي ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �خ��اض �ع��ة
ألح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون وال�ع��ام�ل�ين فيها
ب�ت��وف�ي��ر ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ل�ازم ��ة مل��واك�ب��ة
ال�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي امل �ط��رد ل�لاع�لام
االلكتروني.
م��ادة ( :)4يسري ه��ذا ال�ق��ان��ون على
املواقع االعالمية االلكترونية التالية:
 - 1دور النشر االلكتروني.
 - 2وكاالت االنباء االلكترونية.
 - 3الصحافة االلكترونية.
 - 4الخدمات االخبارية.
 - 5امل ��واق ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة للصحف
ال��ورق �ي��ة وال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة امل��رئ�ي��ة
واملسموعة.
 - 6امل ��واق ��ع وال �خ ��دم ��ات االع�لام �ي��ة
التجارية االلكترونية.
م � ��ادة ( :)5م ��ع م� ��راع� ��اة اح� �ك ��ام اي
ق��ان��ون آخ��ر ع�ل��ى م��ن ي��رغ��ب ف��ي ان�ش��اء
او ت�ش�غ�ي��ل اي م��ن امل ��واق ��ع االع�لام �ي��ة
االلكترونية املذكورة في املادة السابقة
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت��رخ�ي��ص ف��ي ذل ��ك من
ال��وزارة وتكون م��دة الترخيص خمس
سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب
املرخص له وموافقة الوزارة.
وت�ب�ين ال�لائ�ح��ة التنفيذية االح�ك��ام
ال �ت��ي ي�ج��ب ان يتضمنها ال�ت��رخ�ي��ص
واالجراءات الالزمة للحصول عليه.
م��ادة ( :)6يستثنى من احكام املادة
السابقة املواقع االعالمية االلكترونية
ال � �خ ��اص ��ة ب� � � ��ال � � ��وزارات وامل ��ؤس � �س ��ات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة وأي جهة حكومية
اخرى وجمعيات النفع العام والجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وي �ك �ف��ي ل �ه ��ذه ال �ج �ه��ات
إخ � �ط� ��ار ال � � � � ��وزارة ع� ��ن ان � �ش� ��اء امل ��وق ��ع
االع �ل��ام � ��ي االل � �ك � �ت ��رون ��ي ال� �ت ��اب ��ع ل�ه��ا
وتحديد املسؤول عنه.
م � � ��ادة ( :)7ي� �ق ��دم ط �ل ��ب ال �ح �ص��ول
ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص ال��ى ال�ج�ه��ة املختصة
ب ��ال ��وزارة وف �ق��ا ل �ل �ن �م��وذج امل �ع��د ل��ذل��ك
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
 -1ان يكون كويتي الجنسية ال يقل
عمره عن  21عاما كامل االهلية.
 -2ان ي�ك��ون حسن ال�س�ي��رة محمود
السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة
جناية او في جريمة مخلة بالشرف او
االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
 -3ان يحدد اسم املوقع االلكتروني
وي �ش �ت��رط اال ي �ك��ون م �خ��ال �ف��ا ل�ل�ن�ظ��ام
ال �ع��ام او االداب ال�ع��ام��ة او مطابقة او
مماثال السم موقع آخر.

ال رقابة مسبقة
على مايتم تداوله
من محتوى عبر
المواقع
الدولة حريصة
على رعاية المواقع
االلكترونية
ومواكبة تطور
اإلعالم

الشيخ سلمان الحمود

 -4ان يكون له عنوان معلوم خاص
بالنشاط موضوع الترخيص.
وي� �ج ��وز ل�ل�اش �خ��اص االع �ت �ب��اري�ي�ن
ال �ك��وي �ت�ين ط �ل��ب ال �ت��رخ �ي��ص ب �م��زاول��ة
اح��د االن�ش�ط��ة ال ��واردة ف��ي امل ��ادة  4من
هذا القانون مع مراعاة ان يكون جميع
رأس امل� ��ال ك��وي�ت�ي��ا ل�ط�ل��ب ال�ت��رخ�ي��ص
بمباشرة االنشطة الواردة في البنود 1
و 2و 3و 4من ذات املادة.
ام� ��ا ال �ص �ح��ف ال ��ورق� �ي ��ة وال �ق �ن ��وات
الفضائية املرئية واملسموعة  -املرخص
لها من الوزارة الراغبة في انشاء موقع
اع�لام��ي الكتروني لها يكتفى بتقديم
نسخه من الترخيص ال�ص��ادر لها مع
الطلب.
م � ��ادة ( :)8ع �ل��ى ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص
تعيني م��دي��ر م�س��ؤول كممثل قانوني
ل��ه ام ��ام ال � ��وزارة وال �ج �ه��ات الحكومية
االخ ��رى او الغير ع��ن امل��وق��ع االع�لام��ي
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي وي� � �ك � ��ون م� � �س � ��ؤوال ع��ن
املحتوى املنشور به سواء كان صادرا
م�ن��ه او م��ن ال�غ�ي��ر وي�ش�ت��رط ف��ي امل��دي��ر
املسؤول ما يلي:
 -1ان يكون كويتي الجنسية ال يقل
عمره عن  21عاما كامل األهلية.
 -2ان ي �ك��ون ح��اص�ل�ا ع �ل��ى ش �ه��ادة
دب� �ل ��وم ب �ع��د ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة او م��ا
يعادله على االقل.
 -3ان ي�ك��ون حسن ال�س�ي��رة محمود
السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة
جناية او في جريمة مخلة بالشرف او
االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
واذا ك��ان طالب الترخيص شخصا
طبيعيا او شركة من شركات الشخص
ال ��واح ��د ف �ي �ج��وز ان ي �ك��ون ه ��و امل��دي��ر
امل� �س ��ؤول ع��ن امل��وق��ع اذا ت ��واف ��رت فيه
الشروط السابقة.
م � ��ادة ( :)9ف ��ي ح��ال��ة خ �ل��و منصب
امل��دي��ر امل �س��ؤول او ف�ق��ده اح��د ال�ش��روط
الالزم توافرها فيه يجب على املرخص
له تعيني بديل تتوافر فيه ذات الشروط
املقررة وذلك خالل مدة شهرين
وي �ك ��ون امل ��رخ ��ص ل ��ه م �س ��ؤوال عن

امل��وق��ع االع�لام��ي االل�ك�ت��رون��ي ال��ى حني
تعيني البديل خالل امليعاد املحدد في
الفقرة السابقة.
م��ادة ( :)10يصدر ال��وزي��ر ق��رارا في
ش��أن طلب الترخيص وذل��ك خ�لال 30
ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ تقديم الطلب
مستوفيا للشروط املقررة قانونا فاذا
انقضت ه��ذه امل��دة دون ص��دور ال�ق��رار
اع �ت �ب��ر ال �ط �ل��ب م��رف��وض��ا وع �ل��ى ذوي
ال �ش ��أن ال �ت �ظ �ل��م م ��ن ق � ��رار ال ��رف ��ض ال��ى
ال��وزي��ر خ�ل�ال م��دة  60س�ت�ين ي��وم��ا من
ت��اري��خ ق��رار ال��رف��ض ف��اذا انقضت هذه
امل ��دة دون ص ��دور ق ��رار اع�ت�ب��ر التظلم
مرفوضا.
م ��ادة ( :)11ي�ج��ب ع�ل��ى امل��رخ��ص له
ب �م��وق��ع اع�ل�ام ��ي ال �ك �ت��رون��ي أن ي ��ودع
خ�لال ث�لاث��ة أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ اخ�ط��اره
ب ��اص ��دار ال �ت��رخ �ي��ص خ ��زان ��ة ال� � ��وزارة
كفالة مالية مقدارها:
 خ �م �س��ة آالف دي � �ن� ��ار ل�ل�ص�ح��اف��ةاالل �ك �ت��رون �ي��ة وال� �خ ��دم ��ات االخ �ب��اري��ة
وللقناة املرئية العلمية او التعليمية
او ال � �ث � �ق ��اف � �ي ��ة او االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة او
االجتماعية او الفنية او الرياضية او
الخدمات االعالمية التجارية او لدور
ال�ن�ش��ر االل�ك�ت��رون��ي او وك ��االت االن�ب��اء
االلكترونية.
 ع�ش��رة آالف دي �ن��ار للقناة املرئيةاالخبارية او الشاملة.
وي �ج ��وز ان ي �ق��دم ب ��دال م ��ن ال�ك�ف��ال��ة
امل��ال �ي��ة ض�م��ان��ا م�ص��رف�ي��ا م��وج�ه��ا ال��ى
الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.
ول �ل ��وزارة ال �ح��ق ف��ي ان ت�خ�ص��م من
الكفالة املالية او الضمان املصرفي ما
يلزم به او يستحق على املرخص له او
املدير املسؤول من التزامات او غرامات
م��ال�ي��ة ت�ع��وي�ض��ات م�س�ت�ح�ق��ة ل �ل��وزارة
بناء على هذا القانون.
وعلى املرخص به استكمال ما يرد
على الكفالة او الضمان من نقص خالل
ش�ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ اخ �ط��اره ب��ذل��ك من
ال��وزارة وللوزير مد امليعاد الى مدة ال
تجاوز شهرا واحدا.

م ��ادة ( :)12ي�ج��ب ع�ل��ى امل��رخ��ص له
ب ��اي م��ن االن �ش �ط��ة ال�خ��اض�ع��ة الح�ك��ام
ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون م ��زاول ��ة ال �ن �ش��اط خ�لال
س�ت��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ ح�ص��ول��ه على
الترخيص ول�ل��وزارة تمديد ه��ذه امل��دة
بحد اقصى ستة اشهر اخ��رى اذا قدم
املرخص له اسبابا مقبولة.
م� ��ادة ( :)13ي �ق��ع ب��اط�ل�ا ك ��ل اي �ج��ار
للترخيص وال يجوز بيعه او التنازل
عنه دون الحصول على موافقة مسبقة
من الوزارة.
وي �ج��ب ان ت �ت��واف��ر ف��ي امل �ش �ت��ري او
امل�ت�ن��ازل ال�ي��ه ال�ش��روط امل�ق��ررة ف��ي هذا
القانون الصدار الترخيص.
ولورثة املرخص له خالل ستة اشهر
من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص
ال� �ي� �ه ��م او ال� � ��ى ش� �خ ��ص آخ� � ��ر ب �ش��رط
توافر الشروط املقررة قانونا وموافقة
الوزارة على نقل الترخيص واال اعتبر
الترخيص منتهيا.
م ��ادة ( :)14ي�ج��ب ع�ل��ى امل��رخ��ص له
اخطار الوزارة باي تغيير في البيانات
الخاصة باملوقع االعالمي االلكتروني
او ب��امل �س��ؤول ع ��ن ادارت� � ��ه خ�ل�ال شهر
م��ن ت��اري��خ ح��دوث التغيير وذل��ك على
النموذج املعد لهذا الغرض لدى الجهة
املختصة بالوزارة.
م� ��ادة ( :)15م ��ع ع ��دم االخ �ل��ال ب��اي
اس �ب��اب اخ ��رى ل�لال �غ��اء ت�ض�م�ن�ه��ا ه��ذا
القانون يلغى الترخيص بقوة القانون
في االحوال التالية:
 -1اذا ك � ��ان امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه ش�خ�ص��ا
اع� � �ت� � �ب � ��اري � ��ا وان� � �ق� � �ض � ��ت ش �خ �ص �ي �ت��ه
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ألي س �ب ��ب م� ��ن االس� �ب ��اب
املقررة قانونا.
 -2اذا ف� �ق ��د امل � ��رخ � ��ص ل � ��ه اي� � ��ا م��ن
ال �ش��روط ال� ��واردة ف��ي امل ��ادة  7م��ن ه��ذا
القانون.
 -3اذا خال منصب املدير املسؤول
او ف�ق��د امل��دي��ر امل �ع�ين اح ��د ال �ش��روط
الالزم توافرها فيه ولم يقم املرخص
له بتعيني بديل تتوافر فيه الشروط
املقررة خالل املدة املحددة في املادة

 9من هذا القانون.
 -4اذا ق� � � ��ام امل� � ��رخ� � ��ص ل� � ��ه ب �ب �ي��ع
الترخيص او التنازل عنه بدون موافقة
من الوزارة او اجره الغيره.
 -5اذا لم يقم املرخص له بمباشرة
ال � �ن � �ش� ��اط امل � ��رخ � ��ص ب � ��ه خ� �ل ��ال امل � ��دة
املنصوص عليها في املادة  12من هذا
القانون.
 -6اذا ان�ت�ه��ت م��دة ال�ت��رخ�ي��ص دون
تجديده خ�لال ثالثة أشهر م��ن تاريخ
انتهائه.
وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز
ال �غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص اال ب�ح�ك��م ن�ه��ائ��ي او
بناء على طلب كتابي من املرخص له.
مادة ( :)16يكون املدير املسؤول عن
امل��وق��ع االع�لام��ي االل�ك�ت��رون��ي مسؤوال
عما يتضمنه امل�ح�ت��وى م��ن مخالفات
الحكام هذا القانون ويجب عليه تحري
الدقة واملصداقية في كل ما ينشره من
اخ �ب ��ار او م �ع �ل��وم��ات او ب �ي��ان��ات كما
ي �ج��ب ع �ل �ي��ه ان ي �ن �ش��ر وب � ��دون م�ق��اب��ل
اي رد او تصحيح او تكذيب ي��رد اليه
ب�ص��ورة م�ب��اش��رة او غ�ي��ر م�ب��اش��رة من
ال��وزارة او الجهات الحكومية االخ��رى
او من اي شخص اعتباري او طبيعي
ورد اس�م��ه او اش�ي��ر ال�ي��ه ف��ي كتابه او
رس ��م او رم ��ز ت��م ن �ش��ره ب��امل��وق��ع وذل��ك
في التاريخ الذي تحدده الجهة املعنية
او ذوي ال�ش��أن وف��ي ذات م�ك��ان النشر
وب ��ذات ال�ط��ري�ق��ة واالس �ل��وب وحجمها
ال��ذي نشرت به امل��ادة موضوع ال��رد أو
التصحيح او التكذيب.
م � � ��ادة ( :)17ي �ح �ظ��ر ع �ل ��ى امل ��واق ��ع
االع �ل�ام � �ي ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �خ��اض �ع��ة
الح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون ن �ش��ر او ب ��ث او
اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى
ي �ت �ض �م��ن اي � ��ا م� ��ن امل� �س ��ائ ��ل امل �ح �ظ��ور
نشرها وبثها او اعادة بثها املنصوص
عليها ف��ي ال�ق��ان��ون�ي�ين رق�م��ي  3لسنة
 2006و  61لسنة  2007املشار اليهما.
م� ��ادة ( :)18م ��ع ع ��دم االخ �ل��ال ب��اي
ع�ق��وب��ة اش��د ي�ن��ص عليها ق��ان��ون آخ��ر
يعاقب كل من يمارس ايا من االنشطة
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ب � � ��دون ت ��رخ� �ي ��ص ب ��ال� �غ ��رام ��ة ال � �ت ��ي ال
ت �ق��ل ع ��ن ث�ل�اث��ة االف دي �ن ��ار وال ت��زي��د
على ع�ش��رة االف دي�ن��ار وي�ج��ب الحكم
بحجب املوقع نهائيا.
م� ��ادة ( :)19م ��ع ع ��دم االخ �ل��ال ب��اي
ع�ق��وب��ة اش��د ي�ن��ص عليها ق��ان��ون آخ��ر
ي �ع��اق��ب امل ��دي ��ر امل � �س ��ؤول او م ��ن ي�ح��ل
م�ح�ل��ه ح ��ال م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام امل � ��ادة 17
من ه��ذا القانون بالعقوبة امل�ق��ررة في
اي من امل��واد 19و  20و 21من القانون
رق��م  3لسنة  2006امل�ش��ار اليه بحسب
االحوال.
وف ��ي ج�م�ي��ع االح � ��وال للمحكمة ان
ت��أم��ر ب��ال�غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص او وق�ف��ه م��دة
ال ت ��زي ��د ع �ل��ى س �ن��ة او ح �ج��ب امل��وق��ع
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االعالمي االلكتروني نهائيا او مؤقتا
ملدة ال تزيد على سنة.
م � ��ادة ( :)20ي� �ص ��در ال� ��وزي� ��ر ق � ��رارا
ب �ت �ح��دي��د امل ��وظ �ف�ي�ن امل �خ ��ول�ي�ن ض�ب��ط
املخالفات التي تقع الحكام هذا القانون
وت�ح��ري��ر م�ح��اض��ره��ا واج��راءات �ه��ا ال��ى
النيابة العامة.
م��ادة ( :)21تختص النيابة العامة
دون غ �ي��ره��ا ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق وال �ت �ص��رف
واالدعاء في جميع الجرائم املنصوص
عليها في هذا القانون.
مادة ( :)22تكون دائرة الجنايات في
املحكمة الكلية هي املحكمة املختصة
ب �ن �ظ ��ر ج �م �ي ��ع ال � � ��دع � � ��اوى ال� �ج ��زائ� �ي ��ة
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وت �س �ت ��أن ��ف اح �ك ��ام �ه ��ا ام � � ��ام م�ح�ك�م��ة
االستئناف واستثناء من احكام املادة
الثامنة من القانون رقم  40لسنة 1972
امل�ش��ار ال�ي��ه ي�ج��وز الطعن ف��ي االح�ك��ام
ال � � �ص � ��ادرة م� ��ن م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
بطريق التمييز.
مادة ( :)23تسقط الدعوى الجزائية
عن الجرائم املنصوص عليها في هذا
القانون اذا لم يتم ابالغ النيابة العامة
عنها خ�لال سنة م��ن ت��اري��خ النشر ما
لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ
ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او
صدور حكم نهائي فيها.
م � ��ادة ( :)24ي �ج ��وز ل��رئ �ي��س دائ� ��رة
ال�ج�ن��اي��ات ع�ن��د ال �ض��رورة وب �ن��اء على
ط �ل ��ب ال �ن �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة اص� � � ��دار ق� ��رار
ب�ح�ج��ب امل��وق��ع االع�ل�ام��ي االل�ك�ت��رون��ي
ملدة ال تجاوز اسبوعني قابلة للتجديد
وذلك اثناء التحقيق او املحاكمة.
وي �ج��ب ع�ل��ى ال � ��وزارة اخ �ط��ار هيئة
تنظيم االت �ص��االت وتقنية املعلومات
لحجب اي موقع اعالمي الكتروني لم
ي�ص��در ل��ه ت��رخ�ي��ص وف�ق��ا الح �ك��ام ه��ذا
القانون.
م ��ادة ( )25ي�ج��ب ع�ل��ى ك��اف��ة امل��واق��ع
االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة امل ��ذك ��ورة في
املادة  4من هذا القانون والقائمة حاليا
توفيق اوضاعها وفقا الحكامه خالل
ستة اشهر م��ن ت��اري��خ ص��دور الالئحة
التنفيذية.
م � � ��ادة ( :)26ت �ن �ش��ر ف� ��ي ال �ج ��ري ��دة
ال��رس �م �ي��ة وف � ��ي ج ��ري ��دت�ي�ن م�ح�ل�ي�ت�ين
يوميتني االح�ك��ام القضائية النهائية
والقرارات املتعلقة بتطبيق احكام هذا
القانون.
م ��ادة ( :)27ي�ص��در ال��وزي��ر الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�ل�ال ستة
اشهر من تاريخ العمل به.
م��ادة ( : )28على ال� ��وزراء ك��ل فيما
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية ملشروع
قانون بشأن تنظيم االعالم اإللكتروني
على ما يلي:
ت �ش �ك��ل ش �ب �ك��ة امل �ع �ل��وم��ات ال��دول �ي��ة

على المرخص له
ايداع ضمان مالي
لصالح الوزارة
اإلعالم اإللكتروني
أحد مكونات
المنظومة
اإلعالمية للدولة

(االن � � �ت� � ��رن� � ��ت) اه � � ��م ان � � � �ج � � ��ازات ث� � ��ورة
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت �ص ��االت
ال�ت��ي ش�ه��ده��ا ال�ع��ال��م ف��ال�ت�ط��ور امل��ذه��ل
للشبكة وان �ت �ش��ار ال�ت�ق�ن�ي��ات الحديثة
لالتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال
االع �ل��ام واالت � �ص ��ال س��اه��م ف ��ي ظ�ه��ور
ن ��وع ج��دي��د م ��ن االع �ل��ام وه ��و االع�ل�ام
االلكتروني املقروء واملرئي واملسموع
ال ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ظ��اه��رة اع�لام �ي��ة ج��دي��دة
يتميز بسرعة االنتشار والوصول الى
ق��اع��دة ك�ب�ي��رة م��ن ال�ج�م�ه��ور وب��أق�ص��ر
وق � � ��ت م� �م� �ك ��ن وب � ��أق � ��ل ت� �ك� �ل� �ف ��ة وب � ��ات
ي�ش�ك��ل ن��اف��ذة م�ه�م��ة ل�ن�ش��ر امل�ع�ل��وم��ات
والحصول عليها وذلك اصبح االعالم
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي اح � � ��د م� � �ح � ��اور ال �ح �ي ��اة
امل � �ع ��اص ��رة ح �ت ��ى اط� �ل ��ق ع �ل �ي��ه اع�ل��ام
امل�س�ت�ق�ب��ل مل��ا ل��ه م��ن اه�م�ي��ة ك �ب��رى في
ال�ق�ض��اي��ا ال�ف�ك��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واص�ب��ح
مستخدمو االنترنت في تزايد مستمر
ف ��ي ظ ��ل االن� ��دم� ��اج ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي بني
وس��ائ��ل االع�ل��ام واالت �ص ��ال ف��ال�ق�ن��وات
التلفزيونية امكن لها ان تبث برامجها
عبر اج�ه��زة الهواتف املحمولة وبذلك
استطاع االعالم االلكتروني ان يفرض
واقعا مختلفا على الصعيد االعالمي
وال �ث �ق��اف��ي وال �ف �ك��ري وال �س �ي��اس��ي فهو
ال ي�ع��د ت�ط��وي��را ف�ق��ط ل��وس��ائ��ل االع�ل�ام
التقليدية وان �م��ا ه��و وس�ي�ل��ة اعالمية
احتوت كل ما سبقها من وسائل االعالم
م��ن خ�لال انتشار امل��واق��ع االلكترونية
وظهور الصحف واملجالت االلكترونية
التي تصدر عبر االنترنت بل ان الدمج
ب�ين ك��ل ه��ذه االن�م��اط وال�ت��داخ��ل بينها
افرز قوالب اعالمية متنوعة ومتعددة
حديثة وقابلة للتطور مستقبال.
وملا كان االعالم االلكتروني قد اخذ
حيزا مهما على الساحة االعالمية في
دولة الكويت وقبل صدور التشريعات
واالنظمة التي ترعى عمله وتعززه ما
ي�س�ت��دع��ي م �ع��ه اس �ت �ص��دار ت�ش��ري�ع��ات
مرنة ملواكبة الطفرة االعالمية الجديدة
وذلك لالسباب التالية:
أوال :سعي الدولة ال��ى تقديم الدعم
الكامل لتعزيز حرية ال��رأي والتعبير

وح � � � ��ق ال� � � ��وص� � � ��ول ال � � � ��ى امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات
وات��اح �ت �ه��ا ل�ل�ج�م�ي��ع ورف � ��ع ال �ح��واج��ز
والعوائق من ام��ام تدفقها والحصول
ع �ل �ي �ه��ا وارس ��ال� �ه ��ا واع� � � ��ادة ارس��ال �ه��ا
بواسطة تلك الثورة االعالمية الجديدة
التي يطلق عليها االعالم االلكتروني.
ث��ان �ي��ا :اس �ت �ص��دار ت �ش��ري��ع ع�ص��ري
ي � � �ك � ��ون م � ��دخ �ل��ا ل � �ح � �س ��ن اس � �ت � �خ� ��دام
ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل � �ع � �ل ��وم ��ات واالع� �ل� ��ام
والتواصل وان يكفل حقوق الجميع مع
حرية رأي وتعبير وحق الحصول على
امل �ع �ل��وم��ات م��ع ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى امل �ب��ادئ
واالسس واملعتقدات املختلفة وتمكني
الجميع من التعامل بدراية ووعي مع
وف��رة املعلومات ال��واف��دة واملتاحة كما
ونوعا وحسن استخدامها والحصول
عليها وتملكها دون قيد او ش��رط او
تحديد تحت مظلة اعالمية وقانونية
واض�ح��ة ال تخرج او تحيد ع��ن االط��ار
الدستوري.
وم� ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ص� ��در ال �ق��ان��ون
امل ��رف ��ق ال� � ��ذي ي ��أت ��ي م �ك �م�ل�ا ل�س�ل�س�ل��ة
ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات وال� � �ق � ��وان �ي��ن امل �ت �ع �ل �ق��ة
بوسائل االعالم املختلفة.
ويتضمن القانون ( )28م��ادة حيث
ع ��رف ��ت امل � � � ��ادة االول � � � ��ى امل �ص �ط �ل �ح��ات
ال � � � ��واردة ف ��ي ن �ص ��وص امل � � ��واد وم�ن�ه��ا
امل � � �ح � � �ت� � ��وى االل� � � �ك� � � �ت � � ��رون � � ��ي االع� � �ل � ��ام
االل�ك�ت��رون��ي النشر االل�ك�ت��رون��ي املوقع
االع �ل ��ام� � ��ي االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة
التجارية االلكترونية ص��اح��ب املوقع
واملدير املسؤول والحجب.
اوضحت املادة  2فلسفة الوزارة من
اص� ��دار ه ��ذا ال �ق��ان��ون وه ��ي ان االع�ل�ام
االل � �ك � �ت ��رون ��ي ي �ع �ت �ب��ر اح� � ��د م �ك��ون��ات
املنظومة االعالمية ف��ي ال��دول��ة مؤكدة
ع �ل��ى ان ح ��ري ��ة اس� �ت� �خ ��دام ��ه م �ك �ف��ول��ة
للجميع وفقا الحكام هذا القانون وانه
ال رق��اب��ة م�س�ب�ق��ة ع�ل��ى م��ا ي�ت��م ت��داول��ه
م ��ن م �ح �ت��وى ع �ب��ر امل ��واق ��ع االع�ل�ام �ي��ة
االلكترونية.
واك � � ��دت امل� � � ��ادة 3ع �ل��ى اح� ��د اه� ��داف
اص � � � ��دار ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون وه� � ��و ح ��رص

ال��دول��ة ع�ل��ى رع��اي��ة امل��واق��ع االع�لام�ي��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �خ��اض �ع��ة الح �ك ��ام ه��ذا
القانون والعاملني فيها وذل��ك ملواكبة
ال�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي امل �ط��رد ل�لاع�لام
االلكتروني.
وح ��ددت امل ��ادة  4امل��واق��ع االع�لام�ي��ة
االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي � �س� ��ري ع �ل �ي �ه��ا
ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون وع � � ��دده � � ��ا  6ح� �ص ��را
جميعها تتعلق بالوسائل االعالمية
االل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة وه � � � ��ي دور ال� �ن� �ش ��ر
االلكتروني وكاالت االنباء االلكترونية
ال� �ص� �ح ��اف ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� �خ ��دم ��ات
االخ �ب ��اري ��ة م ��واق ��ع ال �ص �ح��ف ال��ورق �ي��ة
والقنوات الفضائية املرئية واملسموعة
واخ �ي��را امل��واق��ع وال �خ��دم��ات االع�لام�ي��ة
التجارية االلكترونية.
وي� �س� �ت� �ف ��اد م � ��ن ال� �ح� �ص ��ر ال �س ��اب ��ق
ل � �ل � �م ��واق ��ع االع �ل��ام � �ي � ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
ان ال � �ق� ��ان� ��ون ال ي �ن �س �ح��ب اث � � ��ره ع�ل��ى
ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة خ ��اص ��ة
بمواقع التواصل االجتماعي واملواقع
ال �ش �خ �ص �ي��ة م �ث ��ل (امل � � ��دون � � ��ات) وذل� ��ك
ل �ك ��ون �ه ��ا ت � �خ� ��رج ع � ��ن ن � �ط� ��اق االع �ل ��ام
االل�ك�ت��رون��ي امل�ه�ن��ي وب��ال�ت��ال��ي تنطبق
عليها القوانني االخرى.
واوج� �ب ��ت امل � ��ادة  5ع �ل��ى م ��ن ي��رغ��ب
ف��ي ان �ش��اء او ت�ش�غ�ي��ل اي م��ن امل��واق��ع
االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة امل ��ذك ��ورة في
املادة السابقة الحصول على ترخيص
م��ن ال � ��وزارة وح� ��ددت م ��دة ال�ت��رخ�ي��ص
بخمس سنوات قابلة للتجديد واحالت
الى الالئحة التنفيذية في شأن بيان ما
يجب ان يتضمنه الترخيص من احكام
واالجراءات الالزمة للحصول عليه.
واستثنت املادة  6املواقع االعالمية
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب� � ��ال� � ��وزارات
وامل ��ؤس �س ��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام��ة واي
جهة حكومية اخ��رى وجمعيات النفع
العام والجهات التابعة لها من شرط
الحصول على الترخيص امل�ش��ار اليه
ف ��ي امل� � ��ادة  5م�ك�ت�ف�ي��ة ب��ال �ن �س�ب��ة ل�ه��ذه
ال �ج �ه��ات ب��اخ �ط��ار ال� � ��وزارة ع��ن ان�ش��اء
املوقع االعالمي واملسؤول عنه.
وح ��ددت امل ��ادة  7الجهة ال�ت��ي يقدم

اليها طلب الحصول على الترخيص
وال � �ش ��روط ال ��واج ��ب ت��واف��ره��ا ف ��ي في
طالب الترخيص.
كما ألزمت املادة  8طالب الترخيص
ب �ت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر م � �س� ��ؤول ع� ��ن امل ��وق ��ع
االع�ل�ام ��ي وح � ��ددت ال� �ش ��روط ال��واج��ب
توافرها في هذا املدير.
وألزمت املادة  9املرخص له بتعيني
ب��دي��ل ت�ت��واف��ر فيه ال�ش��روط امل�ق��ررة في
ح��ال��ة خ�ل��و منصب امل��دي��ر امل �س��ؤول او
فقده احد الشروط الالزم توافرها فيه.
وح� � � ��ددت امل� � � ��ادة  10امل � � ��دة امل� �ق ��ررة
الص� ��دار ال��وزي��ر ق� ��راره ف��ي ش ��أن طلب
الترخيص املستوفى للشروط املقررة
قانونا وبينت طريقة التظلم من قرار
الرفض.
واوج� �ب ��ت امل � ��ادة  11ع �ل��ى امل��رخ��ص
ل��ه اي ��داع كفالة مالية او ض�م��ان مالي
ل�ص��ال��ح ال � ��وزارة ي�خ�ص��م م�ن��ه م��ا يلزم
ب� ��ه امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه او امل� ��دي� ��ر امل� �س ��ؤول
م ��ن ال� �ت ��زام ��ات او غ� ��رام� ��ات م��ال �ي��ة او
ت �ع��وي �ض��ات م�س�ت�ح�ق��ة ل � �ل� ��وزارة وف��ي
حالة عدم قيام املرخص له بااللتزامات
الواردة في هذه املادة في امليعاد املحدد
اعتبر الترخيص ملغيا بقوة القانون.
وح� ��ددت امل� ��ادة  12ال �ف �ت��رة ال��زم�ن�ي��ة
الواجبة ملزاولة النشاط بعد الحصول
على الترخيص.
ونصت املادة  13على بطالن ايجار
الترخيص بطالنا مطلقا وع��دم جواز
كل بيع له او التنازل عنه بدون موافقة
ال� � ��وزارة ك �م��ا ح� ��ددت االج � � ��راءات ال�ت��ي
ي �ل��زم ال ��ورث ��ة ات�ب��اع�ه��ا ف��ي ح��ال��ة وف��اة
املرخص له كما اوجبت امل��ادة  14على
املرخص له اخطار ال��وزارة بأي تغيير
بالبيانات الخاصة باملوقع االعالمي
االلكتروني او باملسؤول عن ادارتها.
وح � ��ددت امل � ��ادة  15االس� �ب ��اب ال�ت��ي
يلغى فيها الترخيص بقوة القانون.
واوضحت املادة  16مسؤولية املدير
املسؤول للموقع االعالمي االلكتروني
عما يتضمنه امل�ح�ت��وى م��ن مخالفات
الح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ك �م��ا اوج� �ب ��ت ع�ل�ي��ه
ت� �ح ��ري ال ��دق ��ة وال �ح �ق �ي �ق��ة ف ��ي ك ��ل م��ا

ينشر باملوقع من اخبار او معلومات
او ب �ي��ان��ات ووج� � ��وب ن �ش��ر ك ��ل رد او
تصحيح او تكذيب.
واح��ال��ت امل��ادة  17في ش��أن املسائل
امل�ح�ظ��ور نشرها او بثها او ارسالها
او نقلها ال��ى االح�ك��ام ال ��واردة ف��ي هذا
الشأن في القانونني رقم  3لسنة 2006
و 61لسنة  2007املشار اليهما.
ون � �ص� ��ت امل � � � � ��ادة  18ع� �ل ��ى ع �ق��وب��ة
ممارسة االنشطة املنصوص عليها في
هذا القانون بدون ترخيص.
وح��ددت امل��ادة  19العقوبات املقررة
ف��ي ح��ال��ة مخالفة اح�ك��ام امل��ادة  17من
القانون.
وخ��ول��ت امل ��ادة  20ل�ل��وزي��ر املختص
سلطة اص ��دار ق��رار بتحديد املوظفني
امل �خ��ول�ي�ن ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات وت�ح��ري��ر
محاضرها واجراءاتها واحالتها الى
النيابة العامة.
ون �ص��ت امل� ��ادة  21ع�ل��ى اخ�ت�ص��اص
النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق
والتصرف واالدعاء في جميع الجرائم
املنصوص عليها في هذا القانون.
كما نصت املادة  22على اختصاص
م� �ح� �ك� �م ��ة ال � �ج � �ن� ��اي� ��ات ب� �ن� �ظ ��ر ج �م �ي��ع
الدعاوى الجزائية املنصوص عليه في
هذا القانون.
وح � ��ددت امل � ��ادة  23م �ي �ع��اد س�ق��وط
ال � � ��دع � � ��وى ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ع� � ��ن ال � �ج� ��رائ� ��م
املنصوص عليه في هذا القانون وكذا
ميعاد سقوط دعوى التعويض.
ون ��اط ��ت امل � � ��ادة  24ب��رئ �ي��س دائ� ��رة
ال �ج �ن��اي��ات ع �ن��د ال� �ض ��رورة ب �ن��اء على
ط �ل ��ب ال �ن �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة اص� � � ��دار ق� ��رار
ب��ال �ح �ج��ب امل ��ؤق ��ت ل �ل �م��وق��ع االع�ل�ام ��ي
االلكتروني اثناء التحقيق او املحاكمة.
واوج �ب ��ت ع �ل��ى ال� � ��وزارة اخ �ط��ار هيئة
تنظيم االت �ص��االت وتقنية املعلومات
لحجب اي موقع اعالمي الكتروني لم
يصدر له ترخيص.
واوجبت املادة  25على كافة املواقع
االع �ل�ام � �ي ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �خ��اض �ع��ة
الح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون وال�ق��ائ�م��ة حاليا
ت��وف �ي��ق اوض��اع �ه��م وف �ق��ا الح �ك��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون خ�ل�ال س�ت��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
صدور التنفيذية لهذا القانون.
ونصت امل��ادة  26على نشر االحكام
القضائية النهائية والقرارات املتعلقة
ب �ت �ط �ب �ي��ق اح � �ك � ��ام ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ف��ي
ال� �ج ��ري ��دة ال ��رس �م �ي ��ة وف � ��ي ج��ري��دت�ي�ن
يوميتني.
وان ��اط ��ت امل � ��ادة  27ب ��وزي ��ر االع �ل�ام
اصدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون
خالل ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ون �ص��ت امل� ��ادة  28ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
القانون والعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
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 288قضية اعتداء على المال العام
لدى الوزارات والهيئات الحكومية
ارس��ل وزي��ر العدل يعقوب الصانع
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ان� ��ي (اك � �ت� ��وب� ��ر )2015
م �ت �ض �م �ن��ا رد ال� � � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وف� ��ق ق ��رار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب ��أن ت �ق��دم ال�ح�ك��وم��ة
للجنة حماية املال العام بمجلس االمة
تقريرين من االسبوع االول من شهري
ابريل واكتوبر من كل ع��ام ،احصائية
ب � �ع ��دد ق� �ض ��اي ��ا االع � � �ت� � ��داء ع� �ل ��ى امل� ��ال
ال �ع��ام ،وق��د ق��ام وزي ��ر ال �ع��دل بتشكيل
ل �ج �ن��ة ب��رئ��اس �ت��ه وع �ض ��وي ��ة م�م�ث�ل�ين
ع� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ذات ال� �ص� �ل ��ة ل �ت �ت��ول��ى
م �ت��اب �ع��ة ق �ض��اي��ا امل � ��ال ال� �ع ��ام واع � ��داد
التقارير ال��واردة من الجهات املختلفة
واالجراءات املتخذة.
وت �ب�ين م��ن ت�ق��ري��ر ال��وزي��ر ان هناك
 288ق �ض �ي��ة م ��رف ��وع ��ة م ��ن ال � � � ��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات و 13ج� �ه ��ة ل� �ي ��س ل��دي �ه��ا
قضايا اعتداء على املال و 10جهات لم
ترسل تقاريرها بهذا الشأن.
أوال :ال �ج �ه ��ات ال� �ت ��ي ل �ي��س ل��دي�ه��ا
قضايا متعلقة باملال العام.
 - 1ال �ح��رس ال��وط �ن��ي :ع ��دم وج��ود
قضايا متعلقة باملال العام.
 - 2دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة :ع ��دم وج��ود
قضايا متعلقة باملال العام.
 - 3وزي��ر الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية :ع��دم وج��ود قضايا متعلقة
باملال العام.

 - 4االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق ��اف :ع��دم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 5ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع :ع��دم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 6االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�اط �ف��اء :ع��دم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 7وزارة املالية :عدم وجود قضايا
متعلقة باملال العام طرف كل من وزارة
امل��ال �ي��ة ،وادارة ن ��زع امل �ل �ك �ي��ة ،وه�ي�ئ��ة
م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،ووح � ��دة ال�ت�ح��ري��ات
املالية ،واملجلس األعلى للتخصيص.
 - 8االدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك :ع��دم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 9وك��ال��ة االن �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة :ع��دم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 10وزارة الدولة لشؤون الشباب:
عدم وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 11لجنة املناقصات املركزية :عدم
وجود قضايا متعلقة باملال العام.
 - 12الجهاز امل��رك��زي لتكنولوجيا
املعلومات :عدم وجود قضايا متعلقة
باملال العام.
 - 13الهيئة العامة ملكافحة الفساد:
عدم وجود قضايا متعلقة باملال العام.
ثانيا :الجهات التي لديها قضايا
املال العام:
 - 1ب � �ي ��ت ال � � ��زك � � ��اة :ع � � ��دد (خ �م ��س
قضايا).

 - 2وزارة االشغال :عدد قضيتني.
 - 3ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت�ي��ة للتنمية
االقتصادية :قضية واحدة.
 - 4وزارة الخارجية :قضية واحدة.
 - 5الهيئة العامة لالستثمار:
التقرير اآلتي:
أ  -كشف القضايا الجنائية داخ��ل
الكويت وعددها اثنا عشر قضية ،وتم
ارفاق بيانات القضايا.
ب  -كشف بالقضايا خارج الكويت
وع ��دده ��ا خ �م��س ق �ض��اي��ا ،وت ��م ارف ��اق
بيانات القضية ،وما آلت اليها.
ج  -كشف عن قضايا االستثمارات
ف ��ي اس �ب��ان �ي��ا وق� ��د ت ��م ارف� � ��اق ج� ��داول
موضح فيها بيانات االحكام الصادرة
ف � �ي � �ه ��ا ،وك � �ش � ��ف ب ��امل � �ب ��ال ��غ ال � �ت � ��ي ت��م
اس�ت��رج��اع�ه��ا الهيئة وش��رك��ة ت��وراس،
وك �ش��ف ب��ال�ق�ض��اي��ا ال �ص ��ادرة لصالح
ال�ه�ي�ئ��ة وش��رك��ة ت� ��وراس ف��ي القضايا
املرفوعة عليهما من الغير والحجوزات
املوقعة على الهيئة ومجموعة توراس،
وك�ش��ف ب��االح�ك��ام الجنائية ال�ص��ادرة
ف��ي اس�ب��ان�ي��ا ،وك�ش��ف ببيان القضايا
التي ما زال��ت متابعتها وج��دول يبني
املبالغ املحجوز عليها ،وج��دول بيان
املبالغ التي تم تحصيلها خالل االربع
س �ن��وات االخ �ي��رة م�ق��ارن��ة م��ع تكاليف
مكاتب املحاماة.
 - 6ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي :قضية
واحدة.

يعقوب الصانع

 - 7امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية :عدد ( )13قضية.
 - 8وزارة االعالم :عدد ( )3قضايا.
 - 9امل � �ج � �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون واآلداب :عدد ( )3قضايا.
 - 10ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة :عدد ( )11قضية.
 - 11م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف :تضمن
ع ��دد ( )11ق�ض�ي��ة ص ��درت ام ��ام لجنة
محاكمة الوزراء.
 - 12النيابة العامة :خمسة كشوف:
أ  -كشف موضوح فيه عدد القضايا
التي ما زالت رهن التحقيق من الفترة
م��ن  2015 /2 /1حتى ،2015 /7 /31
وعددها ( )65قضية.
ب  -ك� �ش ��ف ب ��ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي ت��م

ح�ف�ظ�ه��ا او ع ��دم اخ �ت �ص��اص ال�ن�ي��اب��ة
خالل الفترة من  2015 /2 /1الى /31
 ،2015 /7وعددها ( )25قضية.
ت  -ك �ش��ف ب��ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي ت�م��ت
اح��ال �ت �ه��ا ال ��ى امل �ح �ك �م��ة ،خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
م��ن  2015 /2 /1ال ��ى ،2015 /7 /31
وعددها ( )32قضية.
ث  -كشف بالقضايا املحكوم فيها
خالل الفترة من  2015 /2 /1الى /31
 ،2015 /7وعددها ( )5قضايا.
ج  -ك �ش��ف ب��ال �ت �ظ �ل �م��ات م ��ن ق ��رار
النيابة بالحفظ من قضايا املال العام
خالل الفترة من  2015 /2 /1الى /31
 ،2015 /7وعددها ( )3قضايا.
 - 13وزارة الدفاع :عدد ( )5قضايا.
 - 14وزارة امل� ��واص�ل��ات :ع� ��دد ()4
قضايا.
 - 15االدارة العامة للطيران املدني:
قضية واحدة.
 - 16بنك االئتمان الكويتي :عدد ()3
قضايا.
 - 17امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية :قضيتان.
 - 18وزارة الصحة :عدد ( )27قضية.
 - 19وزارة األوق� � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
االسالمية :عدد ـ )37قضية.
القصر:
لشؤون
 - 20الهيئة العامة
ّ
قضية واحدة.
 - 21م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة:
قضيتان.

 - 22م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية :قضيتان.
 - 23وزارة العدل :عدد ( )6قضايا.
ث ��ال� �ث ��ا :ال� �ج� �ه ��ات ال � �ت ��ي ل� ��م ت��رس��ل
تقاريرها:
 - 1وزارة الداخلية.
 - 2وزارة النفط ومؤسسة البترول
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا،
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة.
 - 3الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر ال�ق��رآن الكريم وال�س� ّ�ن��ة النبوية
وعلومهما.
 - 4وزارة التربية ووزارة التعليم
العالي والجهات التابعة لها (جامعة
ال� �ك ��وي ��ت  -ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي  -معهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
العلمية).
 - 5وزارة األشغال ووزارة الكهرباء
واملاء.
 - 6وزارة التجارة والصناعة.
 - 7وزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل.
 - 8مجلس الوزراء الجهات التابعة
لها (دي ��وان الخدمة املدنية  -برنامج
إع��ادة هيكلة ال�ق��وى العاملة  -الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة  -الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� � ��زراع� � ��ة وال � �ث� ��روة
السمكية).
 - 9وزارة االسكان.
 - 10وزير الدولة لشؤون البلدية.

خالل التعقيب على التوصيات النيابية الصادرة إثر الجلسة الخاصة لمناقشة وضع الهيئة

سوق المال :نسعى لجعل السوق الكويتي
جاذبا لرؤوس األموال وتحقيق الشفافية
رف ��ع وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم��ة وزي��ر النفط د .علي العمير الى
م�ج�ل��س األم ��ة ال�ت�ق��ري��ر ال � ��دوري ب�ش��أن
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب �ه ��ا ب�ع��ض
أع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ش ��أن وض��ع
سوق الكويت لألوراق املالية ،واملرفوع
من الهيئة ،وفيما يلي تعقيب الهيئة
على بعض التوصيات الخاصة بها:
ال� �ت ��وص� �ي ��ة :اإلس � � � � ��راع ف � ��ي ت �ع��دي��ل
وتنقيح قانون هيئة أس��واق امل��ال بما
يسمح بتعزيز تنافسية البورصة مع
البورصات اإلقليمية.
ت�ع�ق�ي��ب ال �ه �ي �ئ��ة :أق ��ر م�ج�ل��س االم��ة
املوقر في جلسته املنعقدة يوم االربعاء
امل��واف��ق  2015/4/8ال �ق��ان��ون بتعديل
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء

ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� � ��ال وت �ن �ظ �ي��م ن �ش��اط
األوراق املالية ،وقد جاء التعديل ملبيًا
مل �ت �ط �ل��ب ت �ع��زي��ز ت �ن��اف �س �ي��ة ال �ب��ورص��ة
م � ��ع ال� � �ب � ��ورص � ��ات اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،ح �ي��ث
اض��اف التعديل ه��دف��ا ج��دي��دا أله��داف
ه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل ��ال ي�ت�م�ث��ل ف��ي تنمية
اس��واق امل��ال وتنويع وتطوير ادواتها
االستثمارية ،كما اضيفت فقرة جديدة
ب ��رق ��م ( )15ل �ل �م��ادة ( )4م ��ن ال �ق��ان��ون
ت �خ � ّ�ول ال�ه�ي�ئ��ة إص � ��دار ن �ظ��ام ل�ص��ان��ع
السوق الذي يقوم بدور فعال لتنشيط
ال � � � �ت � � � ��داوالت ،وض� � �م � ��ان ت ��وف� �ي ��ر ق ��وى
ال �ع��رض وال�ط�ل��ب ع�ل��ى ورق ��ة م��ال�ي��ة او
اكثر ،باالضافة الى ذلك نص التعديل
ع�ل��ى ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ش��رك��ات
ذات الغرض الخاص التي تساعد في

عمليات التمويل ،والتوريق ،واص��دار
الصكوك ،بما يجعل السوق الكويتي
ج ��اذب ��ا ل � ��رؤوس االم� � ��وال ال �ت��ي ت��رغ��ب
ف��ي االستثمار ف��ي مثل ه��ذا ال�ن��وع من
الشركات.
ال �ت ��وص �ي ��ة :رف � ��ع درج� � ��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
وت �ف �ع �ي��ل ادوات ال �ح��وك �م��ة ت��دري�ج�ي��ا
لحماية صغار املستثمرين.
تعقيب الهيئة :إن هيئة اسواق املال
ت�س�ع��ى ال��ى تحقيق اه ��داف الشفافية
والعدالة والكفاءة باعتبارها من اهم
االه � � ��داف ال �ت��ي ن ��ص ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��ان��ون
رق��م  7لسنة  2010ب�ش��أن ان�ش��اء هيئة
اس� ��واق امل� ��ال ،ك�م��ا ت�ع�م��ل ع�ل��ى حماية
صغار املستثمرين من املمارسات غير
امل �ش��روع��ة وامل �ض �ل �ل��ة وب��االض��اف��ة ال��ى

م��ا س�ب��ق نفيدكم ب��أن الهيئة اص��درت
ب �ت��اري��خ  2015 / 6 / 30ق ��راره ��ا رق��م
( )48لسنة  2015بشأن قواعد الحوكمة
ل� �ل� �ش ��رك ��ات امل� � ��درج� � ��ة ف � ��ي ال� �ب ��ورص ��ة
وال� �ش ��رك ��ات امل ��رخ ��ص ل �ه��ا ب �م��ا ي �ع��زز
الشفافية وحماية صغار املستثمرين.
ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ة :ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل � �ج � �ن ��ة م��ن
املختصني من القطاع الخاص وممثلي
ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة
اوضاع البورصة.
ت�ع�ق�ي��ب ال �ه�ي �ئ��ة :ان ال�ه�ي�ئ��ة تسعى
دائ �م ��ا ل �ل �ت��واص��ل م ��ع م�م�ث�ل��ي ال�ق�ط��اع
ال � � �خ� � ��اص ل�ل��اس � �ت � �م� ��اع ال� � � ��ى اراء ه� � � � ��م
وم� �ق� �ت ��رح ��ات� �ه ��م ،وك � ��ذل � ��ك ت �ن �س ��ق م��ع
ال �ج �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة االخ � � ��رى ف ��ي ه��ذا
االطار.

ال� �ت ��وص� �ي ��ة :ت �ع ��دي ��ل امل� � � ��ادة ()122
م��ن ق��ان��ون اس ��واق امل ��ال او ال�غ��ائ�ه��ا او
استبدالها بحيث يستبعد التحويل
للنيابة مباشرة.
ت�ع�ق�ي��ب ال �ه �ي �ئ��ة :ت ��م ت �ع��دي��ل امل� ��ادة
( )122م� ��ن ض �م ��ن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ت��ي
اقرها مجلس االمة املوقر مؤخرا على
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن انشاء
هيئة اسواق املال ،وذلك بما يتوافق مع
املمارسات العاملية في هذا الشأن.
ال� �ت ��وص� �ي ��ة :االس � � � ��راع ع �ل ��ى ال �ع �م��ل
الي � �ج� ��اد آل� �ي ��ة ل �ص ��ان ��ع ال � �س� ��وق وه ��و
املعمول به في جميع اسواق املال.
ت �ع �ق �ي��ب ال� �ه� �ي� �ئ ��ة :ك� � ��ان م � ��ن ض�م��ن
ال�ت�ع��دي�لات ال �ت��ي اق��ره��ا م�ج�ل��س االم��ة
املوقر بعد اص��داره التوصيات املشار

ال� �ي� �ه ��ا ذل� � ��ك ال� �ت� �ع ��دي ��ل ال � � ��ذي اض �ي��ف
بموجبه ف�ق��رة ج��دي��دة ب��رق��م ( )15ال��ى
امل ��ادة ( )4م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )7لسنة
 2010بأن تصدر الهيئة نظاما لصانع
ال� �س ��وق ،وت �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ح��ال �ي��ا على
اص��دار ه��ذا النظام عند دخ��ول تعديل
القانون حيز التطبيق.
ال �ت ��وص �ي ��ة :اإلس� � � ��راع ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
اخ �ط ��اء ال �ن �ظ��ام اآلل� ��ي ل �س��وق األوراق
املالية لتجاوز االخطاء املتكررة والتي
ت �ك��ون س�ب�ب��ا دائ �م ��ا ف ��ي ال �ت��أث �ي��ر على
السق.
ت �ع �ق �ي��ب ال �ه �ي �ئ��ة :خ��اط �ب��ت ال�ه�ي�ئ��ة
س ��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة ب�ش��أن
ه ��ذه ال�ت��وص�ي��ة ،ون��رف��ق لعنايتكم رد
السوق على ذلك.
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وزير التجارة :تقرير البنك الدولي أظهر
تحسنا في وضع الكويت بمؤشر بيئة األعمال
اك� ��د وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ال ��دك� �ت ��ور ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي م �ت��اب �ع��ة
ال� � ��وزارة ع��ن ك�ث��ب ل�ن�ت��ائ��ج ال�ت�ق��ري��ر
األخير لعام  2016في شأن ممارسة
االع �م ��ال ال ��ذي ص ��در ع��ن مجموعة
البنك الدولي مؤخرا.
وقال العلي في تصريح صحفي
أم��س ان التجارة تتابع نتائج هذا
التقرير ال��ذي أظهر تحسنا نسبيا
ف � ��ي وض � � ��ع ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي (م ��ؤش ��ر
س�ه��ول��ة م�م��ارس��ة أن�ش�ط��ة األع �م��ال)
من خ�لال ارتفاع مقياس القرب من
األداء األفضل من 77ر 59في تقرير
عام  2015إلى 17ر 60في عام 2016
«رغم تراجع ترتيب الكويت من 100
الى  101ضمن  189دول��ة تدخل في
التقرير للفترة ذاتها».

وشدد على أهمية تضافر جهود
كل اجهزة الوزارة املعنية واملختصة
وال �ه �ي �ئ ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ت��اب �ع��ة
الس �ت �ك �م��ال م ��ا ب ��دأت ��ه م ��ن خ �ط��وات
ت� �س� �ت� �ه ��دف ت� �ب� �س� �ي ��ط اإلج � � � � � ��راءات
وتقليص ال ��دورة املستندية وامل��دة
ال��زم �ن �ي��ة ال�ل��ازم� ��ة الس �ت �ي �ف��اء ه��ذه
امل �ت �ط �ل �ب��ات وج� �ع ��ل ب �ي �ئ��ة األع� �م ��ال
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة أك � �ث� ��ر م � ��رون � ��ة وج ��ذب ��ا
لالستثمار.
وأض � ��اف ال �ع �ل��ي أن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م
من بعض اإلش��ارات التي تضمنها
ال �ت �ق��ري��ر وال � �ت ��ي رك� � ��زت ع �ل��ى ب��طء
اإلج� � � � � � � � ��راءات ال� �ل ��ازم � � ��ة ل �ت ��أس �ي ��س
الشركات فان الواقع أثبت في الفترة
األخيرة نجاح الجهود التي تقودها
ك��ل م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة

وزير التجارة والصناعة

وهيئة تشجيع االستثمار املباشر
وال � �ت� ��ي ت �س �ت �ه��دف ت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
امل � �ن ��اس � �ب ��ة الس � �ت � �ق � �ط ��اب وت ��وط �ي�ن
االستثمارات املتميزة.
وذكر ان هذا األمر تبلور على أكثر

م��ن صعيد الس�ي�م��ا م��ن خ�ل�ال قيام
هيئة تشجيع االس�ت�ث�م��ار املباشر
ب ��ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ل� �ب� �ع ��ض ال� �ش ��رك ��ات
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ب � � � ��دأت ن �ش��اط �ه��ا
بالفعل داخ��ل السوق الكويتي وما
ي �س �ت �ت �ب �ع��ه ذل � ��ك م ��ن ت��وف �ي��ر ف��رص
وظيفية وتدريبية للكويتيني فضال
عن مساهمتها في تعزيز توجهات
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ه� ��ادف� ��ة ال � ��ى ت�ن�ش�ي��ط
االقتصاد الكويتي وتنويع مصادر
الدخل.
واشار إلى تقرير وزارة الخارجية
األم��ري �ك �ي��ة ت�ح�ق�ي��ق ال �ك��وي��ت تقدما
ملموسا ف��ي تحسني بيئة األعمال
واالستثمار بالسنوات األخيرة.

علي الخالد يؤكد أهمية ربط البحث العلمي
باحتياجات المجتمع
أش � � � ��اد س� �ف� �ي ��ر دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ل ��دى اي�ط��ال�ي��ا ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�خ��ال��د
الصباح بمخرجات معرض اكسبو
ميالنو  2015ح��ول البحث العلمي
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واالب �ت �ك ��ار م��ؤك��دا
الحاجة ال��ى رب��ط نشاط الجامعات
وامل� �ع ��اه ��د ال �ب �ح �ث �ي��ة ب��اح �ت �ي��اج��ات
امل � �ج � �ت � �م� ��ع وال � � �ق � � �ط� � ��اع االن � �ت� ��اج� ��ي
والخاص.
وق� � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال� �خ ��ال ��د ل��وك��ال��ة
األن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) بمناسبة
م � �ش � ��ارك � �ت � ��ه ف � � ��ي م � �ن � �ت � ��دى (آف � � � ��اق
امل�س�ت�ق�ب��ل :االس�ت�ث�م��ار ف��ي امل��واه��ب
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ات ال � �ف� ��ائ � �ق� ��ة) ان
ف �ع��ال �ي��ات االك �س �ب��و وك ��ذل ��ك ج�ن��اح
ال� �ك ��وي ��ت أب� � � ��رزت ف� ��ي ه � ��ذا امل �ح �ف��ل
ال� �ع ��امل ��ي ال �ك �ب �ي��ر أه� �م� �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م

محليات

وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ف ��ي االس �ت �خ��دام
األمثل واملستدام للموارد الطبيعية
وتحقيق رفاهية االنسان.
وذك ��ر أن امل �ن �ت��دى ال ��ذي ش��ارك��ت
به وزي��رة التعليم والبحث العلمي
االي � �ط ��ال � �ي ��ة س �ت �ي �ف��ان �ي��ا ج��ان �ي �ن��ي
ونظمته كبرى شركات الصناعات
التكنولوجية والفضائية املتقدمة
"أظ �ه��ر ال �ع�لاق��ة ال �ق��وي��ة ب�ي�ن ال�ع�م��ل
ال�ب�ح�ث��ي واالب �ت �ك��اري والتطبيقات
ال�ع�م�ل�ي��ة ف ��ي ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث في
س ��ائ ��ر أوج � ��ه ال �ح �ي ��اة الس �ي �م��ا ف��ي
املجاالت املرتبطة بموضوع اكسبو
م� �ي�ل�ان ��و "ت � �غ� ��ذي� ��ة ال � �ك� ��وك� ��ب ط��اق��ة
للحياة".
وأك��د أهمية النقاش ال��دول��ي في
اط��ار معرض اكسبو ال��ذي حرصت

السفير علي الخالد

اي� �ط ��ال� �ي ��ا ع� �ل ��ى أن ي � �ك� ��ون ف ��رص ��ة
ل�ل�ت�ف��اع��ل ال �ف �ك��ري وال �س �ي��اس��ي في
تناول القضايا والتحديات العاملية
وال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي م� � �ج � ��االت ال � ��زراع � ��ة
وال �ث� �ق ��اف ��ة وال� �ص� �ح ��ة واالس� �ت ��دام ��ة

وال �ت �ع ��اون وال �ش ��راك ��ة ال��دول �ي��ة في
ت �ح �ق �ي��ق م �ج �م��وع��ة األه � � ��داف ح��ول
ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
(أج � �ن� ��دة  )2030وم� � �ب � ��ادرة (ص �ف��ر
ج��وع) التي طرحت ف��ي ي��وم الغذاء
العاملي باكسبو.
واشار الى أن جناح دولة الكويت
نجح ف��ي تجسيد ه��ذه ال�ع�لاق��ة في
ع � ��رض واب� � � ��راز ان� � �ج � ��ازات ال �ك��وي��ت
ف��ي (ت �ح��دي ال�ط�ب�ي�ع��ة) ف��ي مسيرة
ن�ه�ض�ت�ه��ا ال �ش��ام �ل��ة اع� �ت� �م ��ادا ع�ل��ى
ال �ع �ل��م وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واس �ت �ث �م��ار
الدولة القوي في الشباب واألجيال
ال� �ق ��ادم ��ة ب ��إت ��اح ��ة أف� �ض ��ل وأح � ��دث
وس ��ائ ��ل ال�ت�ع�ل�ي��م وف� ��رص ال�ت��أه�ي��ل
ل �ب �ن��اء امل�س�ت�ق�ب��ل ال ��واع ��د وال �ح �ف��اظ
على املوارد الطبيعية.
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ثامرالعلي يؤكد أهمية
ملفات حوار المنامة
اك � � � ��د رئ� � �ي � ��س ج� � �ه � ��از االم � � ��ن
ال��وط�ن��ي ال�ك��وي�ت��ي ال�ش�ي��خ ثامر
ال �ع �ل��ي ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م اه �م �ي��ة
امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ي�ط��رح�ه��ا منتدى
حوار املنامة السنوي السيما ما
يتعلق باألمن االقليمي.
وقال الشيخ ثامر في تصريح
ل �ك ��ون ��ا ان امل� �ل� �ف ��ات وال �ق �ض��اي��ا
ال �ت��ي يبحثها امل �ن �ت��دى م��ن اه��م
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ت�ش�غ��ل امل�ن�ط�ق��ة
ع � �م� ��وم� ��ا وت � �ت � �ض � �م� ��ن االت� � �ف � ��اق
ال �ن��ووي وت��أث �ي��ره ع�ل��ى املنطقة
والوضع في اليمن وكذلك ملف
االرهاب واألزمة السورية.
وأوض � � ��ح ان � ��ه س� �ي� �ش ��ارك ف��ي
ج�ل�س��ة ض�م��ن ج�ل�س��ات امل�ن�ت��دى
بعنوان املوقف الدفاعي ملجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وال� �ق ��وى
الخارجية.
وش � � � � � ��دد ع� � �ل � ��ى ان امل � ��وق � ��ف
الدفاعي لدول املجلس يعد احد
امللفات املهمة بخاصة انه يأتي

الشيخ ثامر العلي

ف� ��ي وق � ��ت ت �ع ��ان ��ي امل �ن �ط �ق��ة م��ن
اضطرابات ومخاطر وتهديدات
متعلقة باالرهاب.
وي � ��واص � ��ل امل� �ن� �ت ��دى اع �م��ال��ه
ل�ل�ي��وم ال �ث��ان��ي ل�ب�ح��ث ال�ق�ض��اي��ا
االم�ن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة املستجدة
على الساحة االقليمية والدولية.

إحالة المتأخرين عن تقديم
الذمة المالية للتحقيقات
أع �ل��ن رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد امل �س �ت �ش ��ار
ع � � �ب� � ��دال� � ��رح � � �م� � ��ن ال � � �ن � � �م� � ��ش أن
ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ح � � �ص� � ��رت وج� �م� �ع ��ت
ح� ��االت ال�ت��أخ�ي��ر وال�ت�خ�ل��ف عن
ت �ق��دي��م إق � � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
للمسؤولني وع��دده��ا  111حالة
ت �م��ت دراس� �ت� �ه ��ا دراس� � ��ة دق�ي�ق��ة
وإح��ال�ت�ه��ا ع�ل��ى ج�ه��ة التحقيق
امل�خ�ت�ص��ة وه ��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات الت �خ��اذ اإلج� ��راءات
القانونية ضدها.
وقال املستشار النمش لكونا
إن ال �ه �ي �ئ��ة ات� �خ ��ذت إج��راءات �ه��ا
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال� �ت ��ي ن� ��ص ع�ل�ي�ه��ا
ق� � ��ان� � ��ون إن � �ش� ��ائ � �ه� ��ا والئ � �ح � �ت ��ه
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ح� �ي ��ال امل �ت��أخ��ري��ن
وامل�ت�خ�ل�ف�ين ع��ن ت�ق��دي��م إق ��رارات

ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة األول ��ى والنهائية
س��واء ق��دم الخاضع إق��رار ذمته
املالية متأخرا أم لم يقدم نهائيا.
وأض� � ��اف أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ت �ت��اب��ع جميع
ح� ��االت ال�ت��أخ�ي��ر وال�ت�خ�ل��ف عن
ت �ق��دي��م إق � � � ��رارات ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
إلح ��ال �ت �ه ��ا ب � ��دوره � ��ا إل � ��ى ج�ه��ة
التحقيق املختصة.
وش� ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة ح��رص
ك��ل الخاضعني ألح�ك��ام الكشف
ع ��ن ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ت�ق��دي��م
إق � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة الخاصة
ب �ه ��م ف� ��ي امل ��واع� �ي ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة
املحددة لئال يقعوا تحت طائلة
املساءلة القانونية.

المالية أصدرت تعميما بإيقاف التداوالت الورقية بين قيادات الوزارة

حمادة :بدء المرحلة الثانية لنظام المراسالت اإللكترونية اليوم
ص � � ��رح خ �ل �ي �ف ��ة م � �س ��اع ��د ح � �م ��ادة
وك �ي��ل وزارة امل��ال �ي��ة ان ��ه ت�م��اش�ي��ا مع
ال� �ت ��وج� �ه ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة ال �ح ��دي �ث ��ة ف��ي
م �ف �ه��وم ال �ح �ك��وم��ة ال ��ذك� �ي ��ة وبدعم
وت� �ف ��اع ��ل مباشر م� ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء وزير املالية تم اعتبارا
م��ن ال�ي��وم االح��د امل��واف��ق  11 /1البدء

بتطبيق املرحلة الثانية لنظام إدارة
امل� ��راس �ل�ات االل �ك �ت��رون �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام
التصديق والتوقيع االلكتروني الذي
ت��م تشغيل مرحلته االول ��ى ف��ي بداية
ف� �ب ��راي ��ر امل� ��اض� ��ي وف � ��ي ه � ��ذا ال �ص��دد
ت��م اص ��دار تعميم ب��إي�ق��اف ال �ت��داوالت
ال��ورق �ي��ة ل �ل �م��راس�لات امل �ت �ب��ادل��ة فيما

ب�ي�ن امل �س �ت��وي��ات ال �ق �ي��ادي��ة ب ��ال ��وزارة
واس�ت�ق�ب��ال امل ��راس�ل�ات ف�ق��ط م��ن خ�لال
ال�ن�ظ��ام اآلل ��ي وستتيح ه��ذه املرحلة
ام �ك��ان �ي��ة اس �ت�ل�ام واع �ت �م��اد وت�ح��وي��ل
ج�م�ي��ع امل ��راس�ل�ات آل �ي��ا ف��ي اي مكان
وبشكل مستمر على مدار  24ساعة
وجميع ايام باالسبوع والذي سيكون

ل��ه االث� ��ر االي �ج��اب��ي ب�ت�ح�س�ين فاعلية
وسرعة انجاز االعمال.
واوضح ان هذا النظام تم تصميمه
وتطويره وتشغيله بواسطة الكوادر
الفنية العاملة بالوزارة في ادارة مركز
املعلومات اآللي ودون االستعانه بأي
ش��رك��ة م��ن ال �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة في

هذا املجال.
وقد تم بناء هذا النظام باستخدام
أحدث تقنيات ادارة املحتوى املؤسسي
واس �ت �غ�ل�ال ك��ل م��ن ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��وق�ي��ع
االل�ك�ت��رون��ي وال�ت��وق�ي��ع ال��رق�م��ي والتي
ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى اص� ��دار ش �ه��ادات رقمية
للمتعاملني مع النظام وتضمن أعلى

درج ��ات ال�س��ري��ة والخصوصية وأم��ن
امل �ع �ل��وم��ات ل �ل �م��راس�لات االل�ك�ت��رون�ي��ة
املتداولة وقد تم اآلخذ في االعتبار عند
تصميم ه��ذا ال�ن�ظ��ام ب��أن ي�ك��ون سهال
ومرن االستخدام ويمكن التعامل معه
من مختلف األجهزة الذكية من هواتف
نقالة وأجهزة لوحية.
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بالتعاون مع السفارة األميركية

المعيوف يستقبل رواد
ديوانه مساء اليوم

وزارة التربية تواصل االحتفاالت بالذكرى
الـ  25لتحرير الكويت
أك ��د ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�لأن�ش�ط��ة
التربوية والتنمية في وزارة التربية
ف�ي�ص��ل امل�ق�ص�ي��د اس �ت �م��رار ال � ��وزارة
ف��ي إق��ام��ة االح�ت�ف��االت التي تنظمها
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �س �ف��ارة األم��ري �ك �ي��ة
بمناسبة الذكرى ال 25لحرب تحرير
الكويت.
وق� � � � ��ال امل � �ق � �ص � �ي ��د ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني خالل حفل مشترك أقيم
ف��ي ث��ان��وي��ة (اإلم � ��ام م��ال��ك) بمنطقة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ام� ��س إن ال �ب��رن��ام��ج
يشتمل على فقرات تربوية ومشاهد
ت �ج �س ��د م � ��واق � ��ف ال � � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال�ص��دي�ق��ة ال�ت��ي وق�ف��ت م��ع الكويت
في استعادة الحق.
وأضاف أن هذا الحفل يأتي ضمن
احتفالية ال��وزارة باليوبيل الفضي
ل��ذك��رى التحرير مشيرا إل��ى حرص

ال � � ��وزارة ع �ل��ى ع ��دم ت �ش��اب��ه ال �ف �ق��رات
وال �ب��رام��ج ب�ي�ن امل �ن��اط��ق التعليمية
الست التاحة الفرصة للتنافس في
عرض الفقرات بطرق تربوية جذابة.
وذكر أن الهدف من هذا البرنامج
ه ��و رد ال �ج �م �ي��ل ل� �ق ��وات ال �ت �ح��ال��ف
ب �م �ش ��ارك ��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
وال��دول العربية الشقيقة والصديقة
ب�ح�ض��ور ممثلني ع��ن س �ف��ارات تلك
ال � ��دول م��وض �ح��ا أن م � ��دارس وزارة
التربية قدمت وستقدم لوحات شكر
لكل تلك الدول.
ول� �ف ��ت ال � ��ى أن ال � � � � ��وزارة ط��رح��ت
مسابقة طالبية إلنتاج أفضل فيلم
ق�ص�ي��ر ي�ج�س��د وي� ��ؤرخ ل�ف�ت��رة ح��رب
تحرير الكويت م��دت��ه خمس دقائق
يتضمن مشهدا تمثيليا أو لقاء مع
أفراد املقاومة الكويتية للتعبير عن

فيصل املقصيد

ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ال �ت��اري �خ �ي��ة إل ��ى ج��ان��ب
عرض أجمل صورة ما يمنحهم روح
الوالء والعطاء لهذا البلد.
من جانبه اعرب الناطق الرسمي
باسم السفارة األمريكية لدى الكويت

م� ��ارك ب��وس��ي ع ��ن ال �ش �ك��ر ل�ل�ق��ائ�م�ين
على االحتفالية على حفاوتهم التي
ت��ؤك��د ال �ع�لاق��ة ال �ق��وي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
واألصدقاء معربا عن فخره بوقوف
ب�ل�اده إل ��ى ج��ان��ب ال �ك��وي��ت م��ا جعل
عالقة الصداقة أكثر قوة.
وق� � � ��ال ان ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
األم ��ري� �ك� �ي ��ة ل �ي �س��ت ف �ق ��ط ع �س �ك��ري��ة
وإنما إقتصادية واجتماعية مشيدا
بجهود ق��وات التحالف في الحفاظ
على أمن واستقرار دولة الكويت.
بدوره اعرب مدير مدرسة (اإلمام
م� ��ال� ��ك) ف ��اي ��ز ال� �ع ��ازم ��ي ع� ��ن ال �ف �خ��ر
بمواقف ال��دول��ة الصديقة الفتا إلى
أن ه � ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج ه ��و ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
ال �ح��ب ل�ل�م��واق��ف ال�ب�ط��ول�ي��ة ل�ل�ق��وات
التي ح��ررت دول��ة الكويت من براثن
العدوان الغاشم.

تشكيل شريط وردي مؤلف من  1300شخص

جانب من فعاليات اختتام برنامج الحملة التوعوية

وت �ض �م �ن��ت ال �ح �م �ل��ة م �ن��ذ ب��داي��ة
ان �ط�لاق �ه��ا س�ل�س�ل��ة م ��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال� �ت ��ي ح �ث��ت امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين

على املساهمة في نشر الوعي حول
أهمية الكشف املبكر لسرطان الثدي
ك� ��ان أب ��رزه ��ا ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع م��راك��ز
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات
• عشية مرزوق الظفيري ،أرملة :رميح خدعان الظفيري75 ،
ع��ام��ًا( ،شيعت) ،رج��ال ون�س��اء :ال�ج�ه��راء ،العيون ،ق ،2ش ،3م،494
تلفون55566888 - 90091945 :

• عائشة جاسم ال�ع��زران ،زوج��ة :فهد عبدالرحمن أبوربيع،
 70ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ال�ش�ع��ب ،ق ،3ش امل�ن��ام��ة ،م ،16تلفون:
 ،22646157نساء :السالم ،ق ،7ش ،701م ،16تلفون99225533 :
• خالد طلق فالح الطرقي العازمي 15 ،عامًا( ،شيع) ،رجال:
مبارك الكبير ،ق ،6ش ،16م ،7تلفون ،99050938 :نساء :مبارك الكبير،
ق ،6ش ،15م ،23تلفون60020900 :

الرعاية الصحية األول�ي��ة باملناطق
ال�ص�ح�ي��ة ل�ت��وع�ي��ة أه��ال��ي امل�ن��اط��ق
وب � ��ث ف �ي �ل��م ت� ��وع� ��وي ع� ��ن ض � ��رورة
ال� �ك� �ش ��ف امل� �ب� �ك ��ر ع� �ب ��ر ال� �ش ��اش ��ات
امل��وج��ودة ف��ي م�ط��ار الكويت وعلى
م�ت�ن ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
والتلفزيون والسينما والجمعيات
التعاونية.
واعرب رئيسة البرنامج الوطني
ل�ل�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر ع��ن أم� ��راض ال�ث��دي
الدكتورة هناء الخواري في كلمتها
في الحفل عن الشكر لكل من ساهم
في نشر الوعي حول أهمية الكشف
املبكر ألمراض الثدي.

رئيس التحرير

عبدالله املعيوف

• سامي عبدالله فنجان اليعقوب 59 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
حسينية الشامية ،ق ،6ش ،62م ،15تلفون ،99674733 :نساء :العدان،
ق ،6ش ،1م11

اختتام حملة البرنامج الوطني للكشف
المبكر عن أمراض الثدي
اختتم البرنامج الوطني للكشف
امل �ب �ك��ر ع��ن أم � ��راض ال �ث��دي الحملة
التوعوية التي أطلقها مطلع شهر
أكتوبر املاضي تحت شعار (دقيقة
واح � � � ��دة) ب �ت �ش �ك �ي��ل ش ��ري ��ط وردي
بشري مؤلف من  1300شخص في
منطقة (املارينا كرسنت).
وج � ��رى خ �ل�ال ال �ح �ف��ل ال�خ�ت��ام��ي
ال��ذي اقيم أم��س اإلع�ل�ان ع��ن أسماء
ال �ف��ائ��زي��ن ب��ال �ح �م �ل��ة ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا
ال �ب��رن��ام��ج ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
اإلج �ت �م��اع��ي ت �ح��ت ع �ن ��وان (س�ل�ف��ي
باللون ال��وردي) لنشر الوعي حول
أه�م�ي��ة ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر ع��ن أم ��راض
ال �ث��دي وإق��ام��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات لألطفال
والكبار.

يتشرف النائب عبدالله
امل � � �ع � � �ي� � ��وف ب� ��اس � �ت � �ق � �ب� ��ال
امل��واط �ن�ي�ن ورواد دي��وان��ه
ال� �ك ��رام م �س��اء ال� �ي ��وم بعد
ص�ل��اة ال �ع �ش��اء وذل � ��ك ف��ي
دي� ��وان� ��ه ال �ك ��ائ ��ن ب�م�ن�ط�ق��ة
ك � �ي � �ف ��ان ،ق �ط �ع ��ة  3ش � ��ارع
الخليل ابن أحمد منزل .a9
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