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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يتوجه إلى روسيا اليوم
ي�غ��ادر ح�ض��رة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االحمد
الجابر الصباح وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه ارض ال��وط��ن اليوم
االثنني متوجها الى روسيا االتحادية الصديقة وذلك في زيارة رسمية
يجري سموه خاللها مباحثات رسمية مع الرئيس فالديمير بوتني
رئيس روسيا االتحادية الصديقة.
تفاصيل (ص)02

لجنة الموارد البشرية أكدت وجود تباين حول تفسيره وطالبت بحملة للتعريف به

البديل اإلستراتيجي يعود إلى الواجهة
مجددا وتوقعات بإقراره الدور الحالي
ب �ي�ن امل � �خ� ��اوف ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �ش��أن��ه
واالس �ت �ع �ج��ال ال�ح�ك��وم��ي ف��ي إق ��راره
أعلنت لجنة تنمية امل��وارد البشرية
أن مشروع البديل االستراتيجي من
أول��ى أولوياتها خ�لال دور االنعقاد
الحالي.
وأوض � � ��ح م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة د.ع � ��ودة
الرويعي أن هناك تباينا في تفسير
م �ف �ه��وم ال �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي م��ا
أوج� ��د ن��وع��ا م ��ن ال �غ �م��وض م�ط��ال�ب��ا
بحملة منظمة سواء حكومية أو من
قبل املجلس لتوضيح مفهوم البديل.
وأك � � � � � ��د ال � � ��روي � � �ع � � ��ي أن ال � �ب� ��دي� ��ل
االستراتيجي ال يعني سلم الرواتب
فحسب كما هو مشاع وإنما يندرج
تحته ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ه�ن�ي��ة للموظفني
ون� �ظ ��ام ال �ت �ق �ي �ي��م وال � � �ج� � ��زاءات وم��ن
سواهم متمنيا أن يتم اق��رار البديل
ف��ي دور االنعقاد الحالي خصوصا
أن� �ن ��ا ق ��دم� �ن ��ا دع � � ��وة ل� ��وزي� ��ر امل��ال �ي��ة
وال � �ف� ��ري� ��ق االس � �ت � �ش� ��اري ل �ل �ت �ب��اح��ث
بشأنه.
وع � � �ل � � ��ى ال � �ص � �ع � �ي � ��د ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي
ف � � ��إن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� ��ؤك� ��د أن ال �ب ��دي ��ل

نواب :التصور الحكومي
غير قابل للتطبيق
ط��ال��ب ع ��دد م��ن ال� �ن ��واب ب�ع��دم
االس � � �ت � � �ع � � �ج� � ��ال ف � � ��ي ت �ط �ب �ي ��ق
البديل االستراتيجي ،وأك��دوا
أن ال� �ت� �ص ��ور ال �ح �ك��وم ��ي غ�ي��ر
ق��اب��ل للتطبيق وي �ج��ب إج ��راء
ت�ع��دي�لات عليه مل��ا ف�ي��ه منفعة
للعامة .وش��ددوا على ضرورة
أال ي�ك��ون ل�ل�ق��ان��ون انعكاسات
س�ل�ب�ي��ة ت�ت�ض��رر م�ن�ه��ا اي فئة
م��ن ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع خصوصا

تفاصيل (ص)06

جانب من اجتماع لجنة املوارد البشرية أمس

االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل ��ن ي �م��س ال ��روات ��ب
املرتفعة للموظفني الذين يتقاضون
أجورا أعلى من سلم الرواتب الجديد
ولن يتم تخفيض أجورهم بل سيتم
ت �ج �م �ي��د روات � �ب � �ه� ��م ح� �ت ��ى ت� �س ��اوي
ال � ��روات � ��ب ال� �ت ��ي ت �ن��اس��ب درج��ات �ه��م
وت�ص�ن�ي�ف��ات�ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال �ه��دف

التشريعية :إحالة التعليم
اإللزامي إلى التعليمية
أك� ��د م �ق��رر اللجنة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ان
ال�ل�ج�ن��ة ع �ق��دت اج�ت�م��اع�ه��ا الثالث
بحضور وزير العدل وزير االوقاف
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع ون��اق �ش��ت أرب �ع��ة
بنود على ج��دول اعمال اللجنة تم
خاللها تأجيل ثالثة منها واحالة
احدها الى اللجنة التعليمية.
واضاف القضيبي انه تم تأجيل
ال� �ب� �ن ��د االول امل �ت �ض �م ��ن اق� �ت ��راح ��ا
ب� �ق ��ان ��ون ل �ت �ع��دي��ل اح � �ك� ��ام اص � ��دار
ق� ��ان� ��ون االج � � � � ��راءات واملحاكمات
الجزائية الى االجتماع القادم ملزيد
من الدراسة على ان تقدم الحكومة
تعديالتها بخصوص قانون الجزاء

العاملني ف��ي القطاع النفطي.
وب� �ي� �ن ��وا ان اس� � ��اس امل� �ش ��روع
وامل � ��راد م��ن اق � ��راره ه��و ارس ��اء
ال� �ع ��دال ��ة وامل � �س� ��اواة م�ش�ي��ري��ن
إل��ى أن��ه من املفترض أال يكون
مشروعا تتدخل ب��ه الحكومة
حتى ال يفقد اهميته.

االسبوع املقبل.
وق� � � ��ال :ك �م ��ا ت� ��م ت ��أج �ي ��ل البند
ال� �ث ��ان ��ي امل �ت �ع �ل��ق ب� �ق ��ان ��ون اض ��اف ��ة
مواد جديدة في شأن اصدار قانون
الصناعة واق� �ت ��راح ق��ان��ون ان �ش��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة على ان
تتم مناقشته في االجتماع املقبل.
وذك � ��ر ان ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث تضمن
اق� �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ل �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة
االولى من القانون املتعلق بالتعليم
االل��زام��ي وتمت احالته ال��ى اللجنة
التعليمية املختصة.

األس��اس��ي من القانون هو اإلنصاف
في سلم الرواتب وزيادة الشفافية.
وأك� ��دت أن ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
س �ي��رف��ع روات � � ��ب أك� �ث ��ر م ��ن  50%م��ن
م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وروات� ��ب ه��ذه
ال �ف �ئ��ة ق�ل�ي�ل��ة م �ق��ارن��ة ب �ن �ظ��رائ �ه��ا في
ق� �ط ��اع ��ات أخ � � ��رى م �ض �ي �ف��ا أن ن �ظ��ام

ال ��روات ��ب امل�ح�س��ن س�ي�ح�ق��ق امل �س��اواة
ب�ين موظفي ال�ق�ط��اع الحكومي وفقًا
ل �ل �م �ه �ن��ة ال ت �ب �ع��ا ل �ج �ه��ة ال �ع �م��ل ك�م��ا
س�ي��راع��ي طبيعة ع�م��ل ال��وظ��ائ��ف في
بعض الجهات.
ه��ذا وق��د اص�ط��دم مقترح امل�ش��روع
الحكومي املقدم إلى مجلس األمة قبل

نهاية دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي بتقرير
امل� �ج� �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ال� ��ذي
رف �ع��ه إل ��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء األس �ب��وع
قبل امل��اض��ي ،ال��ذي ج��اءت فيه بعض
املالحظات الكفيلة ب��إع��ادة النظر في
امل� �ش ��روع وف� ��رض ال �ت��أن��ي ف��ي إق� ��راره
مل��دة شهرين وم��ن ه��ذه املالحظات أن

امل�ق�ت��رح ال يمثل ح�لا ج��ذري��ا ناجحا
واستراتيجيا مناسبا ملعالجة تزايد
تكاليف روات��ب املوظفني ف��ي القطاع
الحكومي.
تفاصيل (ص)11-06

اإلسكانية بحثت الرهن
العقاري واتحاد المالك

قناة المجلس

محمد العبداهلل:
 مؤشر مكافحةالفساد يخضع
لألهواء

عبدالرحمن النمش:
 نحتاج لبعضالتشريعات لدعم
عمل الهيئة

تفاصيل (ص)13-12

ان� �ت� �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة أم � � � ��س م � � ��ن وض� ��ع
أولوياتها لدور االنعقاد الحالي
ملجلس االمة.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الكندري إن اللجنة تسعى
إل��ى بحث ومناقشة كافة السبل
الرامية لحل القضية االسكانية
م� ��ن خ �ل��ال ال� �ت� �ع ��اون ال � �ج� ��اد م��ع
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل ��ة ب ��امل ��ؤس �س ��ة
العامة للرعاية السكنية.
وأض� ��اف ال �ك �ن��دري ان اللجنة
ن��اق�ش��ت ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ق��ان��ون��ي
ال ��ره ��ن ال �ع �ق��اري وات� �ح ��اد امل�ل�اك
وس� � ��وف ن �س �ت �ك �م��ل ال� �ن� �ق ��اش ف��ي

اج � �ت � �م� ��اع� ��ات م� �ق� �ب� �ل ��ة ب �ح �ض��ور
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش�ـ�ـ�ـ��ؤون االس �ك��ان
ياسر اب��ل لبحث رؤي��ة الحكومة
ح��ول �ه �م��ا وال �ج �ه ��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة
األخ ��رى ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع م��ا ال��ت
إليه القــــضية االســــكانية في ظــــل
ت��زاي��د ع ��دد ال�ط�ل�ب��ات اإلس�ك��ان�ي��ة
ك� ��أح� ��د األول � � ��وي � � ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة
للمواطنني.
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استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد

األمير يتوجه إلى روسيا اليوم
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ام� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح� �م ��د ب�ق�ص��ر
السيف ص�ب��اح أم��س سمو ولي
العهد الشيخ نواف االحمد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ب�ق�ص��ر
ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح أم� � ��س رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه ب �ق �ص��ر
السيف أمس سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ب�ق�ص��ر
ال� �س� �ي ��ف ص� �ب ��اح أم � ��س ال �ن��ائ��ب
االول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
الخالد.
وي � � � �غ� � � ��ادر ح � � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح والوفد
ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ل �س �م��وه ارض
ال��وط��ن ال �ي��وم االث �ن�ي�ن متوجها
الى روسيا االتحادية الصديقة
وذل ��ك ف��ي زي ��ارة رس�م�ي��ة يجري
سموه خاللها مباحثات رسمية
م ��ع ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ف�لادي�م�ي��ر
بوتني رئيس روسيا االتحادية
الصديقة.
وتشهد العالقات االقتصادية
وال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وروس � � �ي� � ��ا االت� � �ح � ��ادي � ��ة ت� �ط ��ورا
ملموسا في شتى املجاالت بما
ي ��ؤك ��د ال� �ت ��وج ��ه امل� �ش� �ت ��رك ن�ح��و
تكثيف التعاون االقتصادي بني
الجانبني إلى آفاق أكثر رحابة.
وال ي� � � � ��زال ح � �ج� ��م ال � �ت � �ب� ��ادل
ال�ت�ج��اري ب�ين الجانبني ضئيال

صاحب السمو يشيد بدور
الشيخ عبداهلل المبارك
في نهضة الكويت

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

وال ي�ت�ن��اس��ب م ��ع م ��ا يمتلكانه
م ��ن إم� �ك ��ان ��ات ض �خ �م��ة ح �ي��ث ال
تتعدى قيمة ال��واردات الكويتية
م� ��ن روس � �ي� ��ا  52م �ل �ي��ون دي �ن��ار
كويتي طبقا إلح�ص��اءات وزارة
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ل�ع��ام 2013
..كما ال تتعدى قيمة الصادرات
ال � �ك ��وي � �ت � �ي� ��ة إل� � � ��ى روس � � �ي� � ��ا 2.5
مليون دينار كويتي مما يشير
إل ��ى ض � ��رورة ت �ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات
االق�ت�ص��ادي��ة الثنائية وتوسيع
دائ � � ��رة ال� �ت� �ع ��اون ال� �ت� �ج ��اري ف��ي
املجاالت كافة.
وكانت أهم الواردات الروسية
للكويت النحاس ومصنوعاته
بنسبة  37في املئة من اإلجمالي

ثم الحبوب والحديد في املركزين
ال �ث��ان��ي وال� �ث ��ال ��ث ب �ن �س �ب��ة 35.5
و 13.8في املئة على التوالي.
وت� �ع ��ود ال �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة
الثنائية بني البلدين إلى تاريخ
أول اتفاقية تجارية بينهما في
ف�ب��راي��ر ع��ام  1965تبعها ات�ف��اق
ت � �ج� ��اري رئ� �ي� �س ��ي ف� ��ي ن��وف �م �ب��ر
عام  1985وبعدها االتفاق املهم
إلن�ش��اء لجنة مشتركة للتعاون
االقتصادي والعلمي ع��ام 1995
ث� ��م دخ � �ل ��ت ات� �ف ��اق� �ي ��ة (ت �ش �ج �ي��ع
وح � �م� ��اي� ��ة االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات ب�ين
الكويت وروس�ي��ا) حيز التنفيذ
في مايو من عام  1996بينما تم
التوقيع على آخر االتفاقيات بني

البلدين عام  2003وهي اتفاقية
تجنب االزدواج الضريبي.
وت� �ش� �ي ��ر االح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات ال ��ى
ان ه �ن��اك ت�ح�س�ن��ا م �ل �ح��وظ ط��رأ
أخ�ي��را ف��ي ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الس�ي�م��ا ف��ي مجال
ال�غ��از الطبيعي امل�س��ال وه��ذا ما
أك��ده رئيس مجلس إدارة شركة
(غ� ��ازب� ��روم) ال��روس �ي��ة ال��دك �ت��ور
ف�ي�ك�ت��ور زوب� �ك ��وف ف��ي ت�ص��ري��ح
س��اب��ق ل� �ـ(ك ��ون ��ا) أوض� ��ح خ�لال��ه
أن ش��رك �ت��ه ت ��ول ��ت ت ��وري ��د أرب ��ع
ش �ح �ن��ات م��ن ال �غ��از امل �س��ال إل��ى
ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ف �ت��رة ب�ي�ن ع��ام��ي
 2011و.2015

ولي العهد استقبل رئيسي
مجلس األمة والوزراء
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد بقصر السيف صباح
أم ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
الغانم.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه ب�ق�ص��ر السيف
ص� �ب ��اح أم � ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر
ال�س�ي��ف ص �ب��اح أم ��س ال �ن��ائ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ووزي� � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه بقصر السيف
ص �ب��اح أم ��س ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر
ال �س �ي��ف ص �ب��اح أم ��س ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
خالد الجراح.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح أم ��س وزي ��ر
االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب

ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي� � ��ر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبد الله.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف األحمد بقصر السيف
وزي��ر ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح.
سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

أش� � � � � ��اد ح � � �ض� � ��رة ص ��اح� ��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � � �ب � � ��اح االح � � � �م� � � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه
ب� �م� �ن ��اق ��ب ال � �ش � �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه
م � �ب� ��ارك ال� �ص� �ب ��اح ط �ي ��ب ال �ل��ه
ثراه مستذكرا دوره البارز في
نهضة الكويت.
وق��ال سمو امير البالد في
رس��ال��ة وجهها إل��ى الدكتورة
س� �ع ��اد م �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح اث��ر
تأليفها كتابا بعنوان (تاريخ
ع�ب��دال�ل��ه م �ب��ارك ال �ص �ب��اح في
ص��ور) اننا نستذكر باعتزاز
ت� �ف ��ان� �ي ��ه ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ال ��وط ��ن
الغالي في مختلف امليادين.
واش� ��ار س �م��وه ف��ي ال��رس��ال��ة
ال � � ��ى ال � � � � ��دور ال � � �ب� � ��ارز ل �ل �ش �ي��خ
ع �ب��دال �ل��ه امل� �ب ��ارك وإس �ه��ام��ات��ه
ال ��رائ ��دة ف ��ي م �س �ي��رة ال�ن�ه�ض��ة
الشاملة التي شهدتها الكويت.
وي � �ت � �ن� ��اول ال � �ك � �ت� ��اب ال � ��ذي
ص��در ع��ن دار سعاد الصباح
للنشر في الكويت سيرة فقيد
الكويت الكبير الشيخ عبدالله
م � � �ب � ��ارك ال � �ص � �ب� ��اح وح� �ي ��ات ��ه
وم� �س� �ي ��رت ��ه م� ��ن خ �ل��ال ص ��ور
متنوعة.

ي ��ذك ��ر ان ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه
امل � � �ب� � ��ارك ك� � ��ان ل � ��ه دور ب � ��ارز
بنهضة ال�ك��وي��ت ف��ي مختلف
امليادين منذ فترة االربعينات
ال� ��ى ب ��داي ��ة ال �س �ت �ي �ن��ات حيث
س� ��اه� ��م ف � ��ي ت ��اس � �ي ��س دول � ��ة
ال�ك��وي��ت ال�ح��دي�ث��ة وت ��درج في
مناصب ال��دول��ة حتى اصبح
نائبا للحاكم في عهد الشيخ
عبدالله السالم.
وك� � � � ��ان ل� �ل� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه
مساهمة مباشرة وفاعلة في
تأسيس قطاعات حيوية في
ال� �ب�ل�اد ح �ي��ث اس� ��س ال�ج�ي��ش
والشرطة واالذاع ��ة والطيران
وك �ث �ي��را م��ن ال �ق �ط��اع��ات وظ��ل
ي � �م� ��ارس ع �م �ل��ه ك ��رج ��ل دول� ��ة
ح �ت��ى اس �ت �ق��ال م ��ن م�ن��اص�ب��ه
ع� � ��ام  1961واع� � �ت � ��زل ال �ع �م��ل
ال�س�ي��اس��ي ال ��ى ان ان�ت�ق��ل ال��ى
رح� �م ��ة ال� �ل ��ه ع � ��ام  1991ب�ع��د
ت �ح ��ري ��ر ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن ب ��راث ��ن
االحتالل العراقي.
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التقى سفير الكويت في تشيلي والقنصلين العامين لدى اسطنبول وكوانزو

رئيس مجلس األمة استقبل السفير األمريكي

الغانم مستقبال محمد الجديع

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير

..ومستقبال دوغالس سيليمان

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ل��دى
دول ��ة ال�ك��وي��ت دوغ�ل�اس سيليمان.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م س �ف �ي��ر دول ��ة
الكويت لدى تشيلي محمد الجديع

مكتب المجلس
يبحث زيارات الوفود
البرلمانية
ع�ق��د م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س اج�ت�م��اع��ه
امس برئاسة رئيس مجلس األمة
م � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م وح� �ض ��ور
أعضاء املكتب.
وق��ال أمني سر املجلس النائب
املهندس عادل مساعد الجار الله
ال �خ��راف��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
إن م �ك �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س اط � �ل� ��ع ع �ل��ى
ب � �ع ��ض ال � ��رس � ��ائ � ��ل ال� � � � � � ��واردة م��ن

بعض رؤساء البرملانات الشقيقة
والصديقة بشأن ترتيب الزيارات
ف �ي �م��ا ب �ي�ن م �ج �ل��س األم� � ��ة وه� ��ذه
البرملانات.
وأض� � ��اف ال� �خ ��راف ��ي أن امل�ك�ت��ب
اطلع على بعض األم��ور اإلداري��ة
املتعلقة ب��األم��ان��ة ال�ع��ام��ة واتخذ
القرارات املناسبة بشأنها.

والقنصل العام لدولة الكويت لدى
اسطنبول محمد املحمد والقنصل

ال �ع��ام ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ك��وان��زو
م��ال��ك ال ��وزان وذل��ك بمناسبة تسلم

مهامهم الجديدة رؤساء بعثات في
الدول واملدن املذكورة.

أمانة المجلس
تقيم ندوة معمار
القانون غدا

جانب من اجتماع مكتب مجلس األمة امس

ت�ق�ي��م األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
األم��ة بمناسبة ال��ذك��رى السنوية
ل �ص��دور ال��دس �ت��ور ن ��دوة بعنوان
معمار القانون والتي ستحاضر
فيها استاذة القانون الخاص في
ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ال � ��دك� � �ت � ��ورة م� �ش ��اع ��ل ال� �ه ��اج ��ري
وذل � � ��ك م� �س ��اء غ� ��د ال� �ث�ل�اث ��اء ع�ن��د
الساعة السابعة مساء في املركز
األم��ري�ك��ان��ي ال�ث�ق��اف��ي ب ��دار اآلث��ار
اإلسالمية بجانب مبنى مجلس
األمة.

04

برلمان
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ما إجراءاتكم لضبط وتصويب الهياكل التمويلية للمؤسسات والشركات العامة؟

العمر للصالح :لماذا لم يتم تحديد مصادر
تمويل عجز ميزانية 2016/2015؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ج � �م ��ال ال� �ع� �م ��ر ع� ��ددا
م��ن االس�ئ�ل��ة ال��ى نائب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية أنس الصالح قال
فيها :باإلشارة الى ما شهدته تسعينات
القرن املاضي من عدم وضوح وشفافية
ال �س �ي��اس��ة امل ��ال �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة ف �ض�ل�ا ع�م��ا
ش��اب�ه��ا م��ن م�خ��ال�ف��ات ق��ان��ون�ي��ة نتيجة
لقيام وزارة املالية بتمويل عجز امليزانية
م��ن م ��وارد ص�ن��دوق اح�ت�ي��اط��ي األج�ي��ال
القادمة واستمرارها في االقتراض؟
ونظرا ملا نشاهده اآلن من استمرار
التخبط وعدم الوضوح إزاء ما تواجهه
املالية العامة من عجوزات قد تمتد لعدد
ك�ب�ي��ر م ��ن ال �س �ن��وات ن �ظ��را ل�لان�خ�ف��اض
الكبير واملستمر في أسعار النفط طبقا
ل�ت��وق�ع��ات معظم املحللني وامل��ؤس�س��ات
ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �ش��ؤون ال�ن�ف��ط ،حيث
تطالعنا ال�ص�ح��ف ال�ي��وم�ي��ة ب��أن وزارة
امل��ال �ي��ة م ��ازال ��ت ح �ت��ى اآلن ف ��ي م��رح�ل��ة
املفاضلة بني الوسائل البديلة لتمويل
ع �ج��ز امل �ي ��زان �ي ��ة  ،ل � ��ذا ي ��رج ��ى اف ��ادت ��ي
ب��االت��ي  :م��ا صحة االخ �ب��ار ح��ول قيام
وزارة امل��ال�ي��ة بتأجيل س��داد ج��زء كبير
م��ن مستحقات ك��ل م��ن وزارة الكهرباء
وامل��اء ومؤسسة التأمينات االجتماعية
امل �ق ��درة ف��ي م ��وازن��ة  2016/2015ن�ظ��را
لوجود قصور في املوارد املتاحة نتيجة
ل��وج��ود ع�ج��ز ف��ي امل�ي��زان�ي��ة؟ ف ��إذا كانت
االج��اب��ة ب�ن�ع��م ي��رج��ى م��واف��ات�ن��ا بقيمة
امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة واج �ب��ة ال �س ��داد لكل
منهما مع توضيح أثر ذلك على إمكانية
ه��ات�ين ال�ج�ه�ت�ين ب��ال��وف��اء ب�خ��دم��ات�ه�م��ا
املقدرة عن السنة املالية املذكورة.

ومل��اذا لم يتم تحديد مصادر تمويل
ع �ج��ز امل �ي ��زان �ي ��ة امل� �ق ��در ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015والجزء املقدر من كل مصدر
ع�ن��د اع �ت �م��اد امل�ي��زان�ي��ة وذل ��ك ف��ي ض��وء
املوارد املتاحة املقدرة لكل مصدر للسنة
امل��ال�ي��ة امل��ذك��ورة ح�ت��ى ال ت�ت��وق��ف وزارة
امل��ال �ي��ة ع��ن س� ��داد م�س�ت�ح�ق��ات ال�ج�ه��ات
العامة؟
وما ق�ي�م��ة االم � ��وال امل �ت��اح��ة امل �ق��درة
للسنة املالية  2016/2015لدى صندوق
االحتياطي العام واملتاحة لتمويل عجز
امليزانية املقدر للسنة املالية 2016/2015
من خالل توضيح:
 اإلي � � ��رادات وامل� �ص ��روف ��ات ال �ج��اري��ةامل � �ق� ��درة ل �ص �ن ��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015وم ��ا ينتج
عنها من فائض أو عجز مقدر بعد سداد
 10%من االي ��رادات لصندوق احتياطي
األجيال القادمة.
 أرص� � � ��دة االم � � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة ف��ي 2015/3/31وذلك على النحو التالي:
 أرص� � � ��دة ح� �س ��اب ��ات ت �ح ��ت ال �ط �ل��بوال � �ت ��ي ك ��ان ��ت  25,1م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار ف��ي
 4201/6/30وبنسبه  45%م��ن اجمالي
أص� ��ول ال �ص �ن��دوق امل�س�ت�ث�م��رة ف��ي ذل��ك
ال � �ت ��اري ��خ ،م ��ع ت��وض �ي��ح ال� �ح ��د األدن � ��ى
ال�لازم من السيولة ملواجهة احتياجات
دورة التشغيل والتحصيل والتي تمكن
الصندوق من مواجهة التزاماته.
 أرصدة الودائع القصيرة والطويلةاالج��ل مع توضيح قيمة ال��ودائ��ع املقدر
اس �ت��رداده��ا ف��ي  2016/2015وم �ب��ررات
عدم استرداد الجزء الباقي واالج��راءات

جمال العمر

أنس الصالح

التي اتخذت الستردادها.
 أرصدة القروض القصيرة والطويلةاألجل الداخلية والخارجية مع توضيح
ق�ي�م��ة ال� �ق ��روض امل �ق ��در ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا في
 2016/2015وم � �ب ��ررات ع ��دم تحصيل
الجزء الباقي واإلج ��راءات التي اتخذت
لتحصيلها.
 أرص� ��دة االس �ت �ث �م��ارات ف��ي االس�ه��موال�س�ن��دات وال�ع�ق��ارات واملحافظ املالية
واالس �ت �ث �م��ارات امل �ب��اش��رة م��ع ت��وض�ي��ح
ق �ي �م��ة االص� � ��ول امل� �ق ��در ال �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا
ف� ��ي  2016/2015وق �ي �م ��ة االرب � � � ��اح أو
ال�خ�س��ائ��ر ال��رأس�م��ال�ي��ة امل �ق��درة الناتجة
عن التصرف.
ج -اإلج ��راءات ال�ت��ي اتخذتها وزارة
امل ��ال� �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�لإس �ت �ث �م��ار
ل�ض�ب��ط وت�ص��وي��ب ال�ه�ي��اك��ل التمويلية
للمؤسسات ال�ع��ام��ة وال�ش��رك��ات العامة
ال�ت��ي تملك فيها ال��دول��ة أك�ث��ر م��ن 50%

م��ن رأس�م��ال�ه��ا للحد م��ن وج��ود سيولة
ف��ائ �ض��ة ل ��دى ت �ل��ك ال �ج �ه��ات ت��زي��د على
ح ��اج� �ت� �ه ��ا ط� �ب� �ق ��ا ل � �ق� ��وان�ي��ن إن �ش ��ائ �ه ��ا
ونظمها االساسية وذلك من خالل:
 ال� �ح ��د م ��ن ق� �ي ��ام ال �ج �ه ��ات ال �ع��ام��ةم��ن تجنيب أج ��زاء ك�ب�ي��رة م��ن أرب��اح�ه��ا
الجارية ملواجهة التزامات محدده بما
يفوق تلك االلتزامات حتى ال يتم حرمان
صندوق االحتياطي العام من جزء كبير
من االرباح من دون مبرر.
 سحب السيولة الزائدة لدى بعضالجهات العامة والتي نتجت عن حجز
م �ب��ال��غ م ��ن األرب � � ��اح أك �ث ��ر م ��ن ال �ح��اج��ة
ال �ي �ه ��ا خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة ،م��ن
خالل خفض رؤوس أموال تلك الجهات
بمقدار تلك السيولة الزائدة والتي تؤول
الى االحتياطي العام.
وم ��ا ق�ي�م��ة األم � ��وال امل �ق��در ات��اح��ات�ه��ا
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ل�ت�م��وي��ل ع �ج��ز م�ي��زان�ي��ة

 2016/2015ب ��االق� �ت ��راض م ��ن ال �س��وق
امل �ح �ل ��ي ف� ��ي ش �ك ��ل س � �ن� ��دات ي �ص��دره��ا
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ل �ح �س��اب وزارة امل��ال�ي��ة
ويكتتب فيها الجهاز املصرفي من خالل
توضيح:
 ح �ج��م ال �س �ي��ول��ة ال �ف��ائ �ض��ة امل �ق��درةل��دى ال�ج�ه��از ال�ص��رف��ي ف��ي 2016/2015
ب �ع��د ق �ي��ام��ه ب��ال��وف��اء ب �ك��اف��ة ال �ت��زام��ات��ه
االق� ��راض � �ي� ��ة امل � �ق � ��درة ل �ل��أف � ��راد ول �ك��اف��ة
قطاعات االقتصاد الوطني.
 ح�ج��م امل�س�ت�خ��دم م��ن ت�ل��ك السيولةال � �ف� ��ائ � �ض� ��ة امل � � � �ق � � ��درة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة
 2016/2015مل��واج�ه��ة أه ��داف السياسة
ال�ن�ق��دي��ة «ض �ب��ط ال�س�ي��ول��ة وال�ت�ض�خ��م»
وال�ت��ي بلغت ف��ي  2015/6/30مبلغ 7,5
مليارات دي�ن��ار «س�ن��دات البنك املركزي
ل�ح�س��اب وزارة امل��ال�ي��ة وس �ن��دات البنك
امل � ��رك � ��زي ل �ح �س ��اب ��ه واق � � �ت� � ��راض ال �ب �ن��ك
امل ��رك ��زي ل �ب��اق��ي ال �س �ي��ول��ة ال ��زائ ��دة ل��دى
الجهاز املصرفي».
 ح�ج��م ال�س�ي��ول��ة ال�ف��ائ�ض��ة املتبقيةل��دى الجهاز املصرفي وامل�ق��در اتاحتها
لتمويل عجز ميزانية .2016/2015
 - 4م��ا قيمة األم ��وال امل�ق��در إتاحتها
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ل�ت�م��وي��ل ع �ج��ز م�ي��زان�ي��ة
 2016/2015ب��االق �ت��راض م��ن املنظمات
الدولية وأس��واق املال العاملية من خالل
توضيح:
 ح� �ج ��م ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات االئ �ت �م ��ان �ي ��ةامل�ت��اح��ة م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة العاملية
واإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �ت��ي ت �س��اه��م ف �ي �ه��ا دول ��ة
ال �ك ��وي ��ت ط �ب �ق��ا ل �ل �ض��واب��ط وال � �ش ��روط
املتبعة في تلك املنظمات.

 ح� �ج ��م ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات االئ �ت �م ��ان �ي ��ةامل �ت��اح��ة م ��ن أس � ��واق امل � ��ال ال �ع��امل �ي��ة من
خ �ل��ال إب � � ��رام ع� �ق ��ود اق � �ت� ��راض خ��ارج��ي
ع��ن ط��ري��ق ع�م�ل�ي��ات م�ق��اي�ض��ة (س ��واب)
أو عمليات إع ��ادة ش ��راء (ري �ب��و) وال�ت��ي
ت� �س� �ت� �ل ��زم ت� ��وف� ��ر أص� � � ��ول اس �ت �ث �م ��اري ��ة
مناسبة ك��ره��ان ل�ض�م��ان ت�ل��ك ال�ق��روض
وما يتبعها من عمليات حماية لألصول
امل��ره��ون��ة م�م��ا ي�س��اه��م ف��ي زي ��ادة أع�ب��اء
االق � �ت� ��راض ن�ت�ي�ج��ة ألض ��اف ��ه ال�خ�س��ائ��ر
الناتجة عن عمليات حماية االصول الي
ف��وائ��د االق �ت ��راض ،ك�م��ا أن��ه م��ن امل�لاح��ظ
أن االص� � � ��ول االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة امل �ن��اس �ب��ة
املستخدمة كضمان لالقتراض ال تتوافر
ل ��دى االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام وب��ال �ت��ال��ي يتم
هنا االق �ت��راض فقط م��ن خ�لال صندوق
احتياطي االجيال القادمة.
 - 5ما مصادر تمويل عجز امليزانية
امل �ق ��در ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015مع
توضيح نصيب كل مصدر في التمويل
في ضوء:
 املبالغ املقدر أتاحتها خالل السنةامل��ال�ي��ة  2016/2015م��ن ك��ل م �ص��در من
مصادر تمويل العجز.
 توفر غطاء قانوني لتمويل العجزم ��ن م� �ص ��ادر ال �ت �م��وي��ل امل �خ �ت�ل �ف��ة طبقا
ألحكام القوانني السارية.
 امل �ف��اض �ل��ة ب�ي�ن م� �ص ��ادر ال �ت �م��وي��لاملختلفة م��ن ح�ي��ث األع �ب��اء التمويلية،
واآلث � � � � ��ار ال� �ج ��ان� �ب� �ي ��ة ل� �ك ��ل م �ن �ه ��ا ع �ل��ى
النهوض باالقتصاد الوطن.

هل تعاقدت الصحة على سعر القطعة بـ  444دينارا رغم أنها بـ 36؟

العازمي يسأل العبيدي عن الدباسات الطبية
واص� ��ل ال �ن��ائ��ب ح �م ��دان ال �ع��ازم��ي
توجيه اسئلة برملانية لوزير الصحة
د.ع�ل��ي العبيدي ع��ن شبهات الفساد
وال �ت �ن �ف �ي��ع ال �ت��ي ت�ف�ش��ت ف ��ي ال�ق�ط��اع
ال � �ص � �ح� ��ي م � �س � �ت � �ف � �س ��را ع � � ��ن ص �ح��ة
ان �ب��اء ت ��رددت ع�م��ا يسمى بفضيحة
ال ��دب ��اس ��ات ال �ط �ب �ي��ة وج � ��اء ف ��ي ن��ص
السؤال :
م ��ا ص �ح��ة امل �ع �ل ��وم ��ات واألخ � �ب ��ار
ال�ص�ح��اف�ي��ة ال �ت��ي ت��داول �ت �ه��ا وس��ائ��ل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي
ع��ن ت�ع��اق��د وزارة ال�ص�ح��ة م��ع شركة

طبية لتوفير دباسات جراحية بمبلغ
( )444دينارا لكل دباسة في حني أن
القيمة الفعلية للدباسة ال��واح��دة ال
تتجاوز ( )36دينارا؟ إن كانت االجابة
باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة من
ال�ع�ق��د امل �ب��رم م��ع ت�ل��ك ال�ش��رك��ة ل�ش��راء
الدباسات وتوضيح قيمته.
وه � ��ل ط �ل �ب��ت ال� � � � ��وزارة م ��ن خ�ل�ال
إع�ل�ان� �ه ��ا ب ��ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ع��ن
مناقصة الدباسات الطبية املذكورة
بتحديد رغبتها أن تكون وحدة كمية
الدباسات بالقطعة ( )PCSأم بالعدد

اإلجمالي ( )Packetأم بنظام الـ()SET
بملحقات ال��دب��اس��ة؟ ف��ي ك��ل الحاالت
ي��رج��ى ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي طلبته
ال��وزارة وتوضيح قيمة العقد املبرم
مع تلك الشركة عن تلك الدباسات.
وي��رج��ى ت��زوي��دي بجميع العقود
ال �ت��ي رس� ��ت ع �ل��ى ت �ل��ك ال �ش��رك��ة منذ
ي�ن��اي��ر ( )2012ح�ت��ى ت��اري��خ االج��اب��ة
ع ��ن ال� �س ��ؤال م ��ع ت��وض �ي��ح ق �ي �م��ة ك��ل
ع� �ق ��د ون � � � ��وع امل � �ن� �ت ��ج ال � � � ��ذي زودت � � ��ه
للوزارة وعروض األسعار املقدمة من
ال �ش��رك��ات امل�ت�ق��دم��ة ع��ن ك��ل منتج تم

التعاقد م��ع ال�ش��رك��ة ل�ت��زوي��د ال ��وزارة
ف �ي��ه واإلع� �ل� ��ان امل �ن �ش ��ور ب��ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ع ��ن ذل� ��ك امل �ن �ت��ج امل �ط �ل��وب
تزويده للوزارة مع بيان اسم الشركة
واعتماد مالكها.
وي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
ج�م�ي��ع ال� �ق ��رارات ال ��وزاري ��ة واإلداري� ��ة
ال� � �ص � ��ادرة ب� �ش ��أن ال �ت �ع��اق��د م ��ع ت�ل��ك
ال �ش ��رك ��ة م �ن��ذ ي �ن��اي��ر ( )2012ح�ت��ى
تاريخ االجابة عن السؤال وتزويدي
ب� �ن� �س� �خ ��ة م� � ��ن م � ��واف� � �ق � ��ات ال� �ج� �ه ��ات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ( ال � �ف � �ت� ��وى وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع –

ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة – دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة – وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ج�ه��ات )
ع �ل��ى ت�ل��ك ال �ع �ق��ود وي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخة من جميع ال�ق��رارات الوزارية
واإلداري � � ��ة ال� �ص ��ادرة ب �ش��أن ال�ت�ع��اق��د
م� ��ع ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ة ل� �ت ��زوي ��ده ��ا ب�ت�ل��ك
ال��دب��اس��ة الطبية وت��زوي��دي بنسخة
م� ��ن م� ��واف � �ق� ��ات ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي ��ة (
الفتوى والتشريع – لجنة املناقصات
املركزية – ديوان املحاسبة – وغيرها
من الجهات املعنية ) على ذلك العقد.

حمدان العازمي
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حذر العلي من تعيين شخص تحوم حوله الشبهات في هيئة الصناعة

الطريجي يستعجل عقد جمعية عامة
للشركة الدولية لإلجارة واالستثمار
ان�����ت�����ق�����د ال������ن������ائ������ب د.ع�����ب�����دال�����ل�����ه
الطريجي وزير التجارة والصناعة
ي�����وس�����ف ال����ع����ل����ي ل�����ع�����دم ات�����خ�����اذه
اإلج������������راءات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال����واج����ب
ع���ل���ي���ه ات�����خ�����اذه�����ا ح�����ي�����ال امل���ه���زل���ة
ال��ت��ي تحصل ف��ي ال��ش��رك��ة الدولية
ل�لإج��ارة واالس��ت��ث��م��ار م��ش��ي��را إل��ى
أن ص��م��ت ال���وزي���ر ال��ع��ل��ي وب���ق���اءه
متفرجا يثير العديد م��ن عالمات
االستفهام.
وأض����������������اف ال������ط������ري������ج������ي ف���ي
ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي أن م��ج��ل��س
إدارة ال��ش��رك��ة ال��دول��ي��ة ل�لإج��ارة
واالس���ت���ث���م���ار ت��ق��اع��س وب��ل�ا أي
مبرر عن اعتماد البيانات املالية
منذ العام  2009األمر الذي أثار
ش��ك��وك��ا م��ن��ط��ق��ي��ة ل����دى أع��ض��اء
امل��س��اه��م�ين وأع���ض���اء الجمعية
العمومية والذين يتطلعون إلى
عقد جمعية عادية عمومية منذ
فترة من دون اكتراث من وزارة
التجارة وتحديدا وكيل الوزارة
ال��ذي ل��م يعد يكترث بتداعيات
عدم الدعوة إلى هذا االجتماع.
وقال الطريجي ان املعلومات
امل���ت���واف���رة ل���دي���ه ت��ف��ي��د ب��ت��واط��ؤ

ب��ع��ض م��وظ��ف��ي وزارة ال��ت��ج��ارة
ووك�����ي�����ل�����ه�����ا ع�������ن اإلس�����ت�����ج�����اب�����ة
للدعوات املتكررة من مساهمي
ال����ش����رك����ة ل���ع���ق���د ج���م���ع���ي���ة ع���ام���ة
ع���ادي���ة وب�����أن ه���ن���اك م���ن يسعى
إل������ى ش���ط���ب وإل�����غ�����اء ت��رخ��ي��ص
الشركة لحاجة في نفس يعقوب
مما يتسبب ف��ي ضياع واه��دار
ح��ق��وق وام������وال امل��س��اه��م�ين من
ض��م��ن��ه��م ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
املساهمة في هذه الشركة.
وت�������س�������اءل ال�����ط�����ري�����ج�����ي :إل����ى
م���ت���ى ي���س���ت���م���ر وزي�������ر ال���ت���ج���ارة
ب��ه��ذا امل���وق���ف ال��ص��ام��ت وامل��ث��ي��ر
للسخط؟ ومتى يتحرك الوزير
ال����ع����ل����ي مل����م����ارس����ة ص�ل�اح���ي���ات���ه
والتصدي للعبث الذي يقوم به
وك��ي��ل ال�����وزارة وب��ع��ض موظفي
ال�����������وزارة؟ م����ؤك����دا أن اس���ت���م���رار
ه������ذا ال�����وض�����ع ال����خ����اط����ئ وت�����رك
مساهمي ال��ش��رك��ة ت��ح��ت رحمة
األه�����������واء ال���ش���خ���ص���ي���ة وض�����رب
القانون بعرض الحائط يدفعنا
إل���������ى م�����م�����ارس�����ة ص�ل�اح���ي���ات���ن���ا
الدستورية.
وأك�������������������د ال��������ط��������ري��������ج��������ي ح����ق

د.عبدالله الطريجي

امل�����س�����اه�����م��ي��ن ال������ق������ان������ون������ي ف���ي
ع���ق���د م���وع���د ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
ال��ع��ادي��ة ل�لاط�لاع ع��ل��ى اوض���اع
الشركة والسماح لهم بتحديد
م���س���ت���ق���ب���ل وم�����ص�����ي�����ر ال����ش����رك����ة
م���ش���ددا ع��ل��ى اض���ط�ل�اع ال���وزي���ر
ال��ع��ل��ي ب��ص�لاح��ي��ات��ه وأال يكون
ضحية بعض موظفي ال���وزارة
الذين سيورطونه إن لم يتدخل
وق�����ال إن ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ل��ي ال��ي��م�ين
ال��دس��ت��وري��ة ب��اح��ت��رام الدستور

وق�������وان���ي���ن ال�������دول�������ة وال����ح����ف����اظ
ع��ل��ى أم����وال ال��ش��ع��ب ومصالحه
ي��ت��ط��ل��ب م���ن���ه ض�������رورة ال���دع���وة
لعقد الجمعية العامة ،وإال فإنه
املسؤول أمامنا عن أي تداعيات
قد تحصل لعدم انعقادها.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ح���ذر ال��ن��ائ��ب
ال���ط���ري���ج���ي وزي������ر ال���ت���ج���ارة م��ن
اخ���ت���ي���ار ش���خ���ص ت���ح���وم ح��ول��ه
ال������ع������دي������د م�������ن ال�����ش�����ب�����ه�����ات ف���ي
م���ن���ص���ب امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة
العامة للصناعة مشيرا إلى أن
معلومات وصلته عن نية العلي
ترشيح شخص غير كفؤ لهذا
املنصب.
وق����������ال ي����ج����ب ع����ل����ى ال�����وزي�����ر
اخ���ت���ي���ار ال���ن���زي���ه وال���ك���ف���ؤ ل��ه��ذا
امل����ن����ص����ب ال�����ق�����ي�����ادي ف���ال���ك���وي���ت
م��ل��ي��ئ��ة ب���ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة يمكن
أن تشغل املنصب القيادي بدل
اختيار من تحوم حوله شبهات
وس���ج���ل���ه ال ي���خ���ل���و م�����ن ب��ع��ض
املآخذ التي تفرض على الوزير
التفكير مليا ق��ب��ل اإلق����دام على
هذه الخطوة.

التراكمات أصبحت أكبر من التنظيم الهيكلي للقطاع النفطي

الرويعي :من يلوح بتقديم استقالته
فليستقل والكويت والدة
دعا النائب د.ع ـ ــودة الرويـ ــعي
القيادات النفطية ممن اعتادوا
ال���ت���ل���وي���ح ب��ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه��ا
ك��ردة فعل على بعض ال��ق��رارات
االداري��������ة ال���ت���ي ي���ص���دره���ا وزي���ر
ال����ن����ف����ط د.ع������ل������ي ال����ع����م����ي����ر ال����ى
ت��ق��دي��م��ه��ا وال���ل���ه م��ع��ه��م ف��ال��ب��ل��د
م���ن���ق���ول ع���ل���ى اك����ت����اف اب��ن��ائ��ه��ا
والكويت والدة.
م������ؤك������دا ب�����ال�����وق�����ت ذات���������ه ان
اس����ت����م����رار ادارة االم��������ور ب��ه��ذه
ال���ع���ق���ل���ي���ة وال���ت���ل���وي���ح ب��ت��ع��ط��ي��ل
مصالح البلد باستمرار يعني
اننا ال طبنا وال غدا الشر.
وق����ال ال���روي���ع���ي ف���ي ت��ص��ري��ح
ص���ح���ف���ي ي�������وم أم�������س م��ع��ض��ل��ة
ت���������داخ���������ل ال�������ص���ل���اح�������ي�������ات ه���ي
معضلة قائمة منذ زم��ن فعلى

سبيل املثال كانت هذه املعضلة
ح��اض��رة ف��ي ال��ب��ل��دي��ة ل��ك��ن فيما
يتعلق بصالحيات وزير النفط
ف�������إن رد ال����ف����ت����وى وال���ت���ش���ري���ع
اوضح االمر.
وأوض��������������������ح ال���������روي���������ع���������ي ان
االش���ك���ال���ي���ة ب���ال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي
ل����ه����ا ت�����راك�����م�����ات ق����دي����م����ة وه�����ذه
ال���ت���راك���م���ات اص��ب��ح��ت اك���ب���ر من
ال���ت���ن���ظ���ي���م ال���ه���ي���ك���ل���ي ل���ل���ق���ط���اع
النفطي وهي متكررة في وزارات
اخرى مستغربا ان يلوح بعض
ال��ع��ام��ل�ين ب��ال��ق��ط��اع النفطي من
ه��ذا القطاع الحيوي ويتركون
مسؤوليتهم الوطنية ملثل هذه
االمور والخالفات.
وت�����اب�����ع ال����روي����ع����ي «اذا ك���ان
االخ���وان سيهددون في كل مرة

د.ع ـ ــودة الرويـ ــعي

ب��االس��ت��ق��ال��ة وت��ع��ط��ي��ل م��ص��ال��ح
ال���ب���ل���د ب��س��ب��ب ه�����ذه ال���ت���دخ�ل�ات
االداري�����������������ة اق�����������ول ل�����ه�����م ق�����دم�����وا

اس��ت��ق��ال��ت��ك��م وال���ل���ه وي���اك���م وف��ي
غ���ي���رك���م وال����ب����ل����د م���ن���ق���ول���ة ع��ل��ى
اك��ت��اف عيالها وال��ك��وي��ت والدة
بالقياديني».
وب��ي�ن ال���روي���ع���ي ام����ا م��س��أل��ة
التفصيل ف��ي وج���ود ال��ح��ق الى
اي جانب ف��إن ه��ذه تترك لوزير
النفط والقياديني لحلها ونحن
ف����ي م��ج��ل��س االم������ة ن����راق����ب ه���ذه
القضية بكل حيادية واذا وصل
االم����ر ال����ى م��رح��ل��ة االس��ت��ج��واب
ف���إن���ن���ا س��ن��ت��خ��ذ م���وق���ف���ن���ا وف���ق
قناعاتنا.

برلمان
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الجالل يطالب باالستعجال
في افتتاح مستوصف
صباح األحمد
ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ط��ل��ال ال���ج�ل�ال
وزي��������ر ال���ص���ح���ة ع���ل���ي ال���ع���ب���ي���دي
ب����اف����ت����ت����اح م���س���ت���وص���ف م��ن��ط��ق��ة
ص��ب��اح االح���م���د ق��ط��اع  Eب��أس��رع
وق����������ت م�����م�����ك�����ن ،الف�������ت�������ا ال����������ى ان
امل��س��ت��وص��ف رغ���م ج��اه��زي��ت��ه منذ
فترة ،اال ان��ه لم يتم افتتاحه الى
اآلن ل��ع��دم ت��وف��ي��ر ال��ط��اق��م الطبي
الخاص به.
وق���������ال ال������ج���ل��ال ف������ي ت���ص���ري���ح
ص�����ح�����اف�����ي ان م����ن����ط����ق����ة ص����ب����اح
االح���م���د ق���ط���اع  Eال���ت���ي يسكنها
االن ع������دد ك���ب���ي���ر م����ن امل���واط���ن�ي�ن
تفتقر للخدمات الصحية نتيجة
ع���دم اف��ت��ت��اح امل��س��ت��وص��ف الطبي
ال��خ��اص ب��ه��م ،االم���ر ال���ذي يجعل
ق���اط���ن���ي���ه���ا ي����ذه����ب����ون ال������ى م���رك���ز
ص��ح��ي اخ����ر ك���ل ح��س��ب ال��ع��ن��وان
امل��وج��ود ببطاقته امل��دن��ي��ة ،االم��ر
ال���������ذي ي���س���ب���ب م�����ع�����ان�����اة ك���ب���ي���رة
بالنسبة لهم.
وب��ي��ن ال����ج��ل�ال ان ال���ع���دي���د م��ن
امل���رض���ى م���ن س��ك��ان ه����ذه املنطقة
ي�����ع�����ان�����ون ع����ن����د ال������ع���ل��اج ف������ي أي
مستوصف صحي بسبب اغ�لاق
مستوصف منطقتهم ،ويواجهون
ال���ع���دي���د م����ن امل���ش���اك���ل ،م����ؤك����دا ان

طالل الجالل

اف���ت���ت���اح امل��س��ت��وص��ف س��ي��ح��د من
تلك االمور.
وت������س������اءل ال�����ج��ل��ال ع�����ن س��ب��ب
تأخير توفير الطاقم الطبي لهذا
امل��م��س��ت��وص��ف ال�����ى اآلن ؟ وع��ل��ى
ع����ات����ق م����ن ت���ق���ع م���س���ؤول���ي���ة ع���دم
ع�ل�اج امل���رض���ى م���ن اب���ن���اء املنطقة
داع��ي��ا امل��س��ؤول�ين ف��ي ال����وزارة الى
اخذ املوضوع بعني الجد والقيام
بجولة ميدانية الى املنطقة وتفقد
املستوصف ومعرفه احتياجاته
وتوفيرها على الفور.

الصالح للعمير:
االستقالة أو المنصة
كشف النائب خليل الصالح ان
وزي���ر النفط وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس االمة الدكتور علي العمير
اخفق في عمله خالل توليه وزارة
ال���ن���ف���ط وه���ي���ئ���ة ال�����زراع�����ة وال����ث����روة
السمكية وح����ان ال���وق���ت ليترجل
ع��ن ك��رس��ي ال������وزارة واذا ل��م يفعل
فاملنصة جاهزة.
وق���������ال ال����ص����ال����ح ف������ي ت���ص���ري���ح
ص��ح��ف��ي :ل��ي��واج��ه ال���وزي���ر العمير
م�����ص�����ي�����ره م��������ن خ�����ل����ال امل�����س�����اء ل�����ة
السياسية اذا ل��م يقص ال��ح��ق من
نفسه ويستقل من الحكومة عاجال
ول��ي��س اج��ل�ا م��ش��ي��را ال����ى أن����ه ب��ات
عنصر تأزيم في مسيرة التعاون
بني السلطتني ويجب ان يرحل.
واوضح الصالح قائال ان الوزير
ال��ع��م��ي��ر ي��دع��ي ب���أن ك��ل امل��خ��ال��ف��ات
وال��ت��ج��اوزات كانت ف��ي غير عهده
لكن هذا الكالم عار عن الصحة اذا
تم اكتشاف  14شركة مزورة دخلت
ع����ل����ى خ�����ط ت���خ���ص���ي���ص ال���ق���س���ائ���م
الزراعية خصص لها ارب��ع قسائم
حتى اآلن بشهادة وزارة الداخلية
التي تتولى التحقيق في القضية
وانتقد الصالح االجراءات التي
قام بها الوزير العمير في التعامل

خليل الصالح

مع مناقصة املصفاة الرابعة اذا انه
اجل طرحها في املرة االولى مدعيا
ان ذل����ك س��ي��وف��ر ب�ل�اي�ي�ن ال��دن��ان��ي��ر
ع��ل��ى ال���دول���ة ث���م ب���ق���درة ق����ادر بعد
طلب تأجيله املناقصة عاد ليدعو
الشركات لطرحها من جديد الفتا
ال���ى ان���ه يعيش ح��ال��ة م��ن التخبط
وان ع���م���ل���ي���ة اس����ت����ج����واب����ه ت��س��ي��ر
بسرعه وص���وال ال��ى ي��وم صعوده
املنصة اذا ل��م ي��ب��ادر بالرحيل عن
املنصب الوزاري فهو لم يعد قادرا
على ادارة القطاع النفطي.
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طالبت بحملة منظمة لتوضيح مفهوم المشروع

الموارد البشرية تقرر وضع البديل االستراتيجي
ضمن أولويات االنعقاد الحالي

أع �ل ��ن م �ق ��رر ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال ��دك� �ت ��ور ع� � ��وده ال��روي �ع��ي
أن ال �ل �ج �ن��ة ح � ��ددت أول��وي��ات �ه��ا ل ��دور
االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي وت�م�ث�ل��ت ب�م�ش��روع
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي وال�ت �ع�ي�ين في
الوظائف القيادية الفتا إلى أن اللجنة
وضعت أمس باإلضافة إلى األولويات
آلية ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل وال �خ��ارط��ة ال�ت��ي
تسير عليها.
وأوض � � � � � � ��ح ال� � ��روي � � �ع� � ��ي أن ه � �ن ��اك
ت �ب��اي �ن��ا ف ��ي ت �ف �س �ي��ر م �ف �ه��وم ال �ب��دي��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي م� ��ا أوج� � ��د ن ��وع ��ا م��ن
الغموض مطالبا بحملة منظمة سواء
حكومية أو من قبل املجلس لتوضيح
مفهوم البديل.
وأك� � � � � � ��د ال � � ��روي � � � �ع � � ��ي أن ال� � �ب � ��دي � ��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ال يعني سلم ال��روات��ب
فحسب ك�م��ا ه��و م�ش��اع وإن �م��ا ي�ن��درج
تحته ال �ت �ن �م �ي��ة امل �ه �ن �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
ون � �ظ� ��ام ال �ت �ق �ي �ي��م وال� � � �ج � � ��زاءات وم ��ن
س��واه��م متمنيا أن ي�ت��م اق ��رار البديل
ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي خصوصا
أننا قدمنا دعوة لوزير املالية والفريق
االستشاري للتباحث بشأنه.
ودع ��ا ال��روي �ع��ي إل��ى اي �ج��اد طريقة
م �ث �ل��ى الق � � � ��رار اق� � �ت � ��راح ال �ت �ع �ي�ي�ن ف��ي
ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي ح ��ال اق � ��راره
ألن ه �ن��اك ق�ي��ادي�ين م �ع��ارض��ون وغير

نواب :التصور
الحكومي للقانون
غير قابل للتطبيق

جانب من اجتماع لجنة املوارد البشرية

متحمسني لتطبيقه.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ب�ي��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال � � � �ع� � � ��دوان� � � ��ي ان ق� � � ��ان� � � ��ون ال � �ب � ��دي � ��ل
االستراتيجي الى االن لم يعرض على
املجلس مؤكدا انه اذا كان هذا القانون
يحقق ال�ع��دال��ة وم��ن مصلحة امل��واط��ن
سيصوت مع القانون.
وش ��دد ال �ع��دوان��ي ع�ل��ى ض ��رورة أال
ي� �ك ��ون ل �ل �ق��ان��ون ان �ع �ك ��اس ��ات س�ل�ب�ي��ة
تتضرر منها اي فئة من فئات املجتمع
خ � �ص ��وص ��ا ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
النفطي م��وض�ح��ا ان��ه س�ي�ك��ون م��ع اي
قانون يحقق العدالة بني أبناء الشعب
الكويتي
ولفت الى ان ال��دس �ت��ور الكويتي
نظم الحياة ف��ي الكويت وك��رس مبدأ

العدالة بني أفراد املجتمع مشيرا الى ان
الدستور حقق لنا الديمقراطية التي
يحسدنا عليها ب�ع��ض ال ��دول فيجب
علينا شكر املؤسسني واملشرعني على
وض� ��ع ه� ��ذه امل� � ��واد ال �ت��ي ه ��ي ن �ب��راس
مضيء لحياتنا وحياة أبنائنا
م� ��ن جانبه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م� �ب ��ارك
الحريص ان ال�ت�ص��ور ال�ح�ك��وم��ي في
ق ��ان ��ون ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي غ�ي��ر
ق ��اب ��ل ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق وي� �ج ��ب ان الت �ك ��ون
ه ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ردة ف�ع��ل على
ان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط م �ب �ي �ن��ا ان��ه
م � ��ن ض� �م ��ن ال � � �ن � ��واب ال � ��ذي � ��ن ط ��ال �ب ��وا
ب � �ع� ��دم ت �ط �ب �ي��ق ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ع �ل��ى
م ��وظ� �ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي الن ل�ه��م
م �ي��زة وخ �ص��وص �ي��ة ي �ف �ت��رض ان �ه��م ال

يفقدونها كمكتسب دستوري خاصة
ان البترول املصدر الوحيد للدخل.
وأوض � ��ح ال �ح��ري��ص ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة
ل��م ت�ن�ت��ه م��ن ال �ق��ان��ون وم ��ازال ��ت تضع
مل �س��ات �ه��ا االخ � �ي� ��رة ع �ل �ي��ه ب �ح �س��ب م��ا
س �م �ع �ن��ا م� �ن ��ذ س� �ن ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون غ�ي��ر
قابل للتطبيق املنطقي واذا ك��ان لدى
ال�ح�ك��وم��ة غ�ي��ر ه ��ذا ال �ق��ان��ون او بديل
ل��ه عليها ان ت�ت�ق��دم ب��ه م��ؤك��دا رفضه
للقانون الذي سيضر وال ينفع.
أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل� ��وارد البشرية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه ان
ال �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي س �ي �ك��ون م��ن
اول ��وي ��ات ال�ل�ج�ن��ة اض��اف��ة ال ��ى ق��ان��ون
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ال �ب��دي��ل
االستراتيجي ه��و حزمة م��ن القوانني

وليس سلما للرواتب.
واض� � � � ��اف ب � � ��أن ال � �ق � ��ان � ��ون س �ي �ق��دم
رسميا كخدمة ق��وان�ين ال��ى الحكومة
حتى ن��أخ��ذ رأي�ه��ا ح��ول��ه الف�ت��ا ال��ى ان
اللجنة حريصة على تطبيقه التطبيق
الذي تريده ووفق مبدأ املساواة ودون
تمييز.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ع�م��ل
ع�ل��ى امل �ش��روع ع�ل��ى ق��دم وس ��اق ودون
اي ت��أث�ي��ر ف��ي ط��رف او اخ��ر مبينا ان
القانون يحتاج تضافر الجهود حوله
حتى تستطيع اق ��راره ف��ي اس��رع وقت
ممكن.
واك��د النائب عبدالحميد دشتي ان
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي امل �ع ��روض من
قبل الحكومة ومنذ بداية دور االنعقاد

املاضي لم ي��راوح مكانه ولم يتخذ اي
ش ��يء ح��ول��ه م�ع�ت�ق��دا ان ال �ب��دي��ل وف��ق
ال�ت�ص��ور ال�ح�ك��وم��ي ل��ن يحقق طموح
ال �ن��واب ال��ذي��ن اق�ت��رح��وا ف�ك��رة ب�ش��روع
هذا االمر.
واض� ��اف دش �ت��ي ب ��أن ل�ج�ن��ة امل ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة واع �ض��اء ه��ا م �ط �ل��وب منهم
جهد جبار حيال املشروع الذي نصبو
ال �ي��ه وه ��و اي �ج ��اد ام ��ر ع� ��ادل وي�ج�ع��ل
امل� � �س � ��اواة م� ��ا ب �ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن وي �ع ��ود
باملنفعة على املواطنني والدولة كذلك.
وبني ان اساس املشروع وامل��راد من
اق � ��راره ه��و ارس� ��اء ال �ع��دال��ة وامل �س��اواة
ولكن الطريقة التي طرحتها الحكومة
وت�ك�ل�ي�ف�ه��ا ش��رك��ات وه ��و االم� ��ر ال��ذي
يجب اال يخاض به مشيرا الى انه من
املفترض أال يكون مشروعا تتدخل به
الحكومة حتى ال يفقد اهميته ويعطى
ان�ط�ب��اع ل��دى ال �ش��ارع ب��أن��ه غ�ي��ر نافع
لهم وس��وف يتضررون منه ويجب ان
تتعاطى معه اللجنة واعضائها بحذر
ت��ام وان ت�ك��ون ه�ن��اك ح�ل�ق��ات نقاشية
واج��راء استفسار حوله كما تم لغيره
من القوانني.

الهاجري يحذر من المماطلة
في ترجمة مستندات مكتب لندن

لجنة المعاقين :سنبحث جميع
المقترحات الخاصة بذوي اإلعاقة

أكد مقرر لجنة التحقيق في مكتب
استثمارات ل�ن��دن وامل�ك��ات��ب االخ��رى
حول العالم النائب ماضي الهاجري
أن� ��ه وأع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ل ��ن ي�س�م�ح��وا
ب��ال�ت��أخ�ي��ر أك �ث��ر م��ن ذل ��ك ف��ي ان �ج��از
تقرير اللجنة املكلفة من قبل مجلس
األم� ��ة مبينا أن وزي ��ر امل��ال�ي��ة م ��ازال
يطلب املهلة تلو األخ��رى ف��ي ارس��ال
امل�س�ت�ن��دات ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة مطالبا
ال�ح�ك��وم��ة ب��االس�ت�ع�ج��ال ف��ي ترجمة
امل� �س� �ت� �ن ��دات ح �ت ��ى ت� �ص ��در ال �ل �ج �ن��ة
تقريرا متكامال.
وق � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي إن ال�ل�ج�ن��ة ق�ط�ع��ت ش��وط��ا
ط � ��وي �ل��ا ف� � ��ي إج� � � � � � � ��راءات ال �ت �ح �ق �ي��ق
ووص � � �ل � � ��ت إل � � � ��ى ب � �ع� ��ض ال� �ح� �ق ��ائ ��ق
وامل�ع�ل��وم��ات لكنها ت��ري��د أن تدعمها

اج � � �ت � � �م � � �ع� � ��ت ل � � �ج � � �ن� � ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة امس مع
عدد من أعضاء جمعيات النفع
العام ب� �ش ��ؤون االع� ��اق� ��ة وذل ��ك
مل �ن��اق �ش��ة ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي ت�ه�ت��م
بشؤون ذوي االعاقة.
بدوره قال مقرر اللجنة محمد
ال� � �ب � ��راك إن ال �ل �ج �ن ��ة اس �ت �م �ع��ت
مالحظات أهل االختصاص من
اع �ض��اء الجمعيات الحاضرين
ف��ي االج�ت�م��اع وط��ال�ب��وا بتعديل
ب� �ع ��ض م� � � ��واد ق � ��ان � ��ون االع� ��اق� ��ة
وتفعيل البعض منها.
واض � � ��اف ال � �ب� ��راك أن ال�ل�ج�ن��ة
استمعت للعد يد من االقتراحات
ومنها اضافة االعاقة التعليمية
ل� � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة

جانب من اجتماع لجنة التحقيق في مكتب االستثمار في لندن أمس

بمستندات وأدلة.
وأكد الهاجري ان اللجنة من خالل
التحقيق ثبت لها أن هناك أشخاصا
م �ت��ورط�ين ول��دي �ه��ا م �ع �ل��وم��ات ب��ذل��ك
وك ��ذل ��ك ل��دي �ه��ا ت��وج��ه ب��إح��ال��ة امل�ل��ف
برمته إلى النيابة العامة مشيرا إلى
أن��ه ال يمكن إحالة امللف إل��ى النيابة

ال �ع ��ام ��ة م ��ن دون أدل � ��ة وم �س �ت �ن��دات
ق� ��اط � �ع� ��ة ول� � ��ذل� � ��ك ت � �ط� ��ال� ��ب ال �ل �ج �ن ��ة
الحكومة بسرعة ترجمة تلك الوثائق
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ل �ك ��ي ي� �ك ��ون ال �ت �ق��ري��ر
م�س�ت��وف�ي��ا ك��اف��ة األدل � ��ة ح �ت��ى ال يتم
حفظه كما حدث في قضايا مماثلة.

الهاجري مترئسا لجنة املعاقني أمس

م ��ؤك ��دا أن ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ن��اق��ش
ج�م�ي��ع امل�ق�ت��رح��ات ال �ت��ي قدمت
وان يكون هناك مزايا وحقوق
سيتم اقرارها مستقبال.
وب�ين ال �ب��راك ان تقرير قانون
ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال �خ ��اص ��ة
ل �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض م � ��واد ال �ق��ان��ون

م �ع��روض ع�ل��ى ال�ج�ل�س��ة املقبلة
وس �ي �ت��م م�ن��اق�ش�ت��ه ب�ي�ن اع �ض��اء
املجلس وذلك ألجل اقراره.
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الوزارات والهيئات المستقلة والملحقة والقطاع النفطي مشمولة بالنظام الجديد

البديل اإلستراتيجي يعود إلى الواجهة مجددا
وسط مخاوف من المساس بالقطاعات الحيوية
إعداد سامح محمد
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
بين المخاوف النيابية بشأنه
واالستعجال الحكومي في
إقراره يأتي تقرير المجلس
األعلى للتخطيط بشأن
البديل االستراتيجي للرواتب
الذي يعود للواجهة مجددا
ليؤدي إلى فرملة الطلب
الحكومي باالستعجال
وفرض التأني في إقراره
لمدة شهرين.
مقترح المشروع الحكومي
المقدم إلى مجلس األمة
قبل نهاية دور االنعقاد
الماضي اصطدم بتقرير
المجلس األعلى للتخطيط
الذي رفعه إلى مجلس
الوزراء األسبوع قبل
الماضي جاءت فيه بعض
المالحظات الكفيلة بإعادة
النظر في المشروع منها أن
المقترح ال يمثل حال جذريا
ناجحا واستراتيجيا مناسبا
لمعالجة تزايد تكاليف
رواتب الموظفين في
القطاع الحكومي وخاصة
مع التزام الحكومة بتعيين
كل كويتي بغض النظر عن
الحاجة كما لم يتضمن أثره
على العاملين في القطاع
الخاص وقد يؤدي إلى زيادة
رواتب بعض القطاعات
مما سيساعد على هجرة
واستقطاب العاملين من
القطاع الخاص إلى القطاع
الحكومي.

فعلى الصعيد ال�ن�ي��اب��ي تتجدد
املخاوف النيابية من تطبيق البديل
االستراتيجي ألن��ه قد يمس بعض
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ح �ي ��وي ��ة ف� ��ي ال ��دول ��ة
السيما القطاع النفطي خاصة أنهم
يتميزون بعدد من السمات واملزايا
ت �ج �ع��ل ت �ط �ب �ي��ق ذل � ��ك ال �ن� �ظ ��ام أم ��را
خ�ط�ي��را ل�ل�غ��اي��ة وق ��د ي �ف��رغ ال�ق�ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي م� ��ن ال� �خ� �ب ��رات وال � �ك� ��وادر
البشرية التي اكتسبها منذ عقود
من الزمن ويحرم العاملني بالقطاع
النفطي من البدالت واملميزات التي
يحصلون عليها حاليا.
وع � � �ل� � ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��د ال � �ح� �ك ��وم ��ي
ف � ��إن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت ��ؤك ��د أن ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل ��ن ي �م��س ال ��روات ��ب
املرتفعة للموظفني الذين يتقاضون
أج � � � ��ورا أع � �ل� ��ى م � ��ن س� �ل ��م ال� ��روات� ��ب
الجديد ولن يتم تخفيض أجورهم
ب ��ل س �ي �ت��م ت�ج�م�ي��د روات �ب �ه��م حتى
تتساوى مع الرواتب التي تتناسب
ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية
وال�ه��دف األس��اس��ي م��ن القانون هو
اإلنصاف في سلم ال��روات��ب وزي��ادة
الشفافية.
ه� � ��ذا م� ��ا أك � � ��ده ت� �ص ��ري ��ح س��اب��ق
لنائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية أن��س الصالح م��ن أن البديل
االستراتيجي سيرفع روات ��ب أكثر
م��ن  50%م��ن موظفي القطاع العام
وروات � ��ب ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ق�ل�ي�ل��ة م�ق��ارن��ة
ب� �ن� �ظ ��رائ� �ه ��ا ف � ��ي ق � �ط� ��اع� ��ات أخ � ��رى
مضيفا أن ن�ظ��ام ال��روات��ب املحسن
س �ي �ح �ق��ق امل � � �س� � ��اواة ب�ي��ن م��وظ �ف��ي
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي وف �ق��ًا للمهنة ال
ت �ب �ع��ا ل �ج �ه��ة ال �ع �م��ل ك �م��ا س �ي��راع��ي

تأكيدات حكومية
بأن المشروع
المقترح لن يمس
الرواتب المرتفعة
للموظفين

مخاوف نيابية من تطبيق البديل االستراتيجي

ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل ال��وظ��ائ��ف ف��ي بعض
الجهات.
ول� � � �ك � � ��ي ت � � �ت� � ��م م � � �ع� � ��رف� � ��ة م� � ��زاي� � ��ا
ال�ن�ظ��ام امل�ح�س��ن ل �ل��روات��ب وأه��داف��ه
وس �ي��اس��ات��ه وأي �ض ��ا م �ع��رف��ة أوج ��ه
االع �ت ��راض ��ات وامل� �خ ��اوف ال�ن�ي��اب�ي��ة
واملجتمعية من تطبيق هذا النظام
الجديد فقد أع��دت الدستور دراسة
ش��ام �ل��ة ع��ن ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
متضمنة آراء ن�ي��اب�ي��ة ح ��ول م��زاي��ا
وع � �ي� ��وب امل� �ق� �ت ��رح وك� ��ذل� ��ك ت �ع��رض
م �س��ودة ال �ن �ظ��ام امل �ح �س��ن ل �ل��روات��ب
ال ��ذي ت��درس��ه ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل ��وارد
البشرية وال ��ذي م��ن امل�ق��رر أن ترفع
به تقريرها إلى مجلس األمة لنظره
في دور االنعقاد الرابع الحالي.

ضوابط النظام المحسن
لرواتب القطاع العام:
رب � ��ط امل ��وظ ��ف ب �م �ه �ن��ة م �ح��ددة
يقوم بأدائها
ف � � ��ي  19م� � ��اي� � ��و  2015ق ��دم ��ت
ال�ح�ك��وم��ة ال�ن�ظ��ام امل�ح�س��ن ل��روات��ب
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وب ��ه س�ي�ت��م رب ��ط كل
موظف بمهنة محددة على أساس
ال��وظ�ي�ف��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب��أدائ �ه��ا كما
س�ي�ت��م ت�ح��وي��ل درج ��ة امل��وظ��ف ال��ى
النظام الجديد باستخدام ج��داول
ال� �ت� �ح ��وي ��ل م � ��ع ج� �م ��ع امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ال �خ��اص��ة ب��رات��ب امل��وظ��ف لتحديد
املكونات املختلفة للراتب.
وس �ي �ت ��م ك ��ذل ��ك ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى

تفاصيل ال��رات��ب ال�ح��ال��ي للموظف
ومن ثم تتم إعادة تصنيفه لتحديد
رات �ب��ه األس��اس��ي وال �ب��دل الوظيفي
وبدالت املهام والعالوة االجتماعية
التي يتلقاها املوظف حاليا ليمنح
املوظف الراتب األساسي والعالوة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة امل� �خ� �ص� �ص ��ة ح �س��ب
درج � �ت� ��ه وف � ��ي ح � ��ال ك ��ان ��ت امل �ب��ال��غ
ال�ت��ي يحصل عليها امل��وظ��ف أعلى
م��ن القيمة امل�ح��ددة لدرجته ستتم
إضافة املبالغ ال��زائ��دة ضمن البدل
الوظيفي الخاص به.

التتمة ص08

عالج مرحلي ال جذري
ال� �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ه��و
احد الحلول العلمية التي تمثل
نهجا موضوعيا للوصول الى
ال �ت ��وازن امل�ن�ش��ود ف��ي ال�ج��وان��ب
املالية الخاصة بموظفي الدولة
ان�ط�لاق��ا م��ن رؤي ��ة ب�ع�ي��دة امل��دى
للعالج املرحلي وليس الجذري
مل� �ش� �ك�ل�ات وس� �ل� �ب� �ي ��ات ال ��وض ��ع
الراهن بالجهات الحكومية.
تعتبر ال�غ��اي��ة االس��اس�ي��ة من
البديل االستراتيجي  -في نهاية
االمر  -هي وضع نظام مالي عام
لهيكل االجور واملرتبات بحيث
ي�ك��ون ع��ادال وش��ام�لا ومتكامال
وي �س �ت �ن��د ل �ع �م �ل �ي��ات ت��وص �ي��ف

وتقييم وظائف الخدمة املدنية
ب ��ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وف �ق ��ا
للوائح معتمدة ونظم متطورة
(نظام تقييم الوظائف بالنقاط).
وت� �ت� �م� �ث ��ل األه � � � � ��داف ال �ع ��ام ��ة
للبديل االستراتيجي في وضع
اسس علمية تضمن العدالة في
تحديد املرتبات وامل��زاي��ا املالية
وامل �س ��اه �م ��ة ف ��ي دع � ��م وت�ف�ع�ي��ل
عمليات شؤون التوظف واملوارد
البشرية وق�ي��ام نظام الترقيات
ب�ن��اء ع�ل��ى االس ��اس امل��وض��وع��ي
وم� �ع� �ي ��ار ال � � �ج � ��دارة .ب ��االض ��اف ��ة
ال��ى تحقيق م�ب��دأ ع��دال��ة توزيع
ال��روات��ب وامل��زاي��ا والتعويضات

امل��ال�ي��ة وت�ط��وي��ر م�ف��اه�ي��م اع��داد
امل �ي��زان �ي ��ة (ال � �ب� ��اب االول) ع�ل��ى
مستوى الدولةوتطوير أساليب
ادارة امل��وارد البشرية باالجهزة
الحكومية.
وم� � ��ن امل � �ق� ��وم� ��ات االس ��اس� �ي ��ة
التي تمثل شروطا عامة وركائز
ض � � ��روري � � ��ة الن � � �ج� � ��اح م� �س ��اع ��ي
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي تشكيل
لجنة عليا دائمة تابعة ملجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ت �ت��ول��ى ادارة
وت��وج �ي��ه ال �ن �ظ��ام ال �ع��ام لتقييم
ال ��وظ ��ائ ��ف وم ��راج� �ع ��ة االح � ��وال
املالية بالجهات الحكومية كل
فترة زمنية تتراوح ما بني 3 - 2

سنوات وتوافر واستمرار الدعم
التشريعي والسياسي والقيادي
والتنفيذي من مختلف االجهزة
املعنية بالدولة وال��زام الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة بتطبيق م��ا تنتهي
ال�ي��ه عمليات توصيف وتقييم
الوظائف من نتائج وما يصدر
ب �ش��أن �ه��ا م� ��ن ق� � � � ��رارات وت �ل �ب �ي��ة
الطلبات املالية والفنية للديوان
وت ��وف� �ي ��ر ال � � �ك � ��وادر وال� �خ� �ب ��رات
وامل��وارد الالزمة ملتابعة النظام
الجديد على مستوى الدولة.

منح الموظف
الراتب األساسي
والعالوة
االجتماعية
المخصصة حسب
درجته
ال تغيير في قيمة
البدالت الوظيفية
إذا كانت أعلى
من قيمة البدل
الوظيفي المخصصة
له حسب سلم
الرواتب
قيمة بدالت
المهام ينبغي
أن تكون قيمتها
وفقا للسياسة
الجديدة
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هواجس نيابية من حرمان القطاعات
الحيوية من المزايا المكتسبة منذ عقود
تتمة المنشور ص07
الدرجات الوظيفية
وف � ��ي ح � ��ال ك ��ان ��ت امل� �ب ��ال ��غ ال �ت��ي
يحصل عليها املوظف أقل من القيمة
املخصصة لدرجته تتم زيادة املبالغ
للقيمة املخصصة ل��درج�ت��ه .أم��ا في
حال كان مجموع البدالت الوظيفية
التي يحصل عليها املوظف أعلى من
قيمة ال�ب��دل الوظيفي املخصصة له
حسب سلم الرواتب فإنه تبقى قيمة
ال�ب��دالت الوظيفية الخاصة به على
ما هي عليه من دون أي تغيير وفي
حال كان مجموع البدالت الوظيفية
التي يحصل عليها املوظف أق��ل من
قيمة ال�ب��دالت الوظيفية املخصصة
ل��ه ح�س��ب س�ل��م ال ��روات ��ب ت�ت��م زي ��ادة
ال �ب��دالت الوظيفية ال�خ��اص��ة ب��ه ال��ى
القيمة املذكورة في سلم الرواتب.
وف��ي ح��ال ك��ان ي�ت��م م�ن��ح امل��وظ��ف
اي ب ��دالت تصنف ع�ل��ى ان�ه��ا ب��دالت
م �ه��ام ينبغي ان ت �ك��ون ق�ي�م��ة ال�ب��دل
وفقا للسياسة الجديدة وإذا لم يتم
تغيير السياسات الخاصة ببدالت
امل�ه��ام يستطيع امل��وظ��ف االس�ت�م��رار
ف� � ��ي ت� �ل� �ق ��ي ب� � � � ��دالت امل � � �ه� � ��ام ح �س��ب
السياسات القائمة.
وح � � � ��دد ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �ج� ��دي� ��د رب ��ط
املكافآت السنوية والترقيات بنظام
تقييم األداء الوظيفي حيث سيكون
نظام تقييم األداء الوظيفي الجديد
وت�ط�ب�ي�ق��ه ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة مبنيا
على معايير تقييم لألداء الشخصي
لكل موظف على حدة.
توصيف األداء
وس� �ي� �ك� �ف ��ل ن � �ظ� ��ام ت �ق �ي �ي��م األداء
الوظيفي توصيف األداء الحقيقي
ل �ل �م��وظ��ف وس� �ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك خ�م��س
درجات تقييم موزعة على املوظفني:
م � �ت � �ف ��وق م � �م � �ت ��از ج � �ي ��د ج � � ��دا ج �ي��د
وضعيف.

تباين نيابي حول االستعجال في اقرار البديل االستراتيجي

من جانب آخ��ر اختلفت الحكومة
ومجلس األمة أمس في لجنة املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ع�ل��ى ف�ت��رة ب�ق��اء القياديني
في مناصبهم حيث طلبت الحكومة
 8س� � �ن � ��وات ب �ي �ن �م ��ا ط� �ل ��ب ال � �ن� ��واب
ت �ح��دي��ده��ا ب �ـ  4س �ن��وات م��ع إض��اف��ة
سنتني تجديد فقط.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل وال �ش��رح
الفني للنظام:
 -1الجهات املشمولة ضمن نظام
الرواتب الجديد:
ي �ش �م��ل ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د ال �ف �ئ��ات
التالية من الجهات الحكومية.
 الوزارات والدوائر الحكومية. الهيئات ذات امليزانيات امللحقة. ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات ذات امل � �ي� ��زان � �ي� ��اتاملستقلة.
 ش � ��رك � ��ات ال � �ن � �ف ��ط وال � �ش� ��رك� ��اتالتابعة لها.
 -2م � ��وظ� � �ف � ��و ال � � �ق � � �ط� � ��اع ال� � �ع � ��ام
امل �ش �م��ول��ون ض �م��ن ن �ظ ��ام ال ��روات ��ب
الجديد.
ي �ش �م��ل ال �ن �ظ��ام ج �م �ي��ع امل��وظ �ف�ين
الكويتيني ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ال��ذي��ن

مراحل إنجاز البديل
ت� � � �ح � � ��ددت م � � ��راح � � ��ل االن � � �ج � ��از
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال �خ �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ف � � ��ي خ � �م � ��س م � � ��راح � � ��ل ت �ت �ض �م��ن
االج� � ��راءات ال�ت��ال�ي��ة وه ��ي :ع��رض
نتائج ومخرجات النظام املقترح
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
الب��داء ال��رأي واتخاذ التوجيهات
وال �ت��وص �ي��ات امل �ن��اس �ب��ة ب�ش��أن�ه��ا
وص��دور ق��رار من مجلس ال��وزراء
املوقر باملوافقة على آليات تنفيذ
النظام املقترح لتقييم الوظائف
وف ��ق ال �ن �ت��ائ��ج ال�ف�ع�ل�ي��ة وص ��دور

ت�ش��ري��ع ب�ن�ظ��ام ت�ق�ي�ي��م ال��وظ��ائ��ف
ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة (ل�ت�ع��دي��ل
ق ��ان ��ون ون� �ظ ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
فضال ع��ن ص��دور ق��رارات الئحية
ت �ن �ف �ي��ذي��ة م� ��ن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة أو ف��ي نهاية م��دة انجاز
الخطة وصدور تعاميم او قرارات
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة م� ��ن دي � � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن جميع
مراحل الخطة التنفيذية.

ي�ش�غ�ل��ون وظ��ائ��ف ب � ��دوام ك��ام��ل في
الكويت النظام يستثني على وجه
ال �ت �ح��دي��د امل �ج �م��وع��ات ال �ت��ال �ي��ة من
االفراد:
 املوظفون من غير الكويتيني. موظفو القطاع العام العاملونفي الخارج.
 املتعاقدون. املوظفون املؤقتون واملتدربون. موظفو خ��دم��ات ال�ط��وارئ وه��م:الشرطة والجيش والحرس الوطني
وغ �ي ��ره ��م م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن م ��ع ال��رت��ب
العسكرية.
 موظفو القضاء والنيابة العامة.س �ت �خ �ض��ع امل� �ن ��اص ��ب ال �ق �ي ��ادي ��ة
لنظام الرواتب الجديد ـ سيتم وضع
امل�ب��ادئ التوجيهية لرواتبهم خالل
املرحلة التالية:
 -3املدخالت التي تم استخدامها
في تطوير نظام الرواتب الجديد.
ل �ق��د ت ��م ج �م��ع ال �ع �ن��اص��ر ال�ت��ال�ي��ة
وتمت مراجعتها والنظر فيها عند
وضع النظام الجديد للرواتب:
 -ال��روات��ب ال�ف��ردي��ة ال�خ��اص��ة بكل

م��وظ��ف ألك �ث��ر م��ن  320.000موظف
من موظفي القطاع العام في الكويت.
ت��م إج ��راء دراس ��ة ل�غ��رض تحديد
الراتب األكثر شيوعا للموظفني ذوي
امل �ه��ن امل �م��اث �ل��ة وال ��درج ��ات امل�م��اث�ل��ة
ت�ت�ك��ون ال��روات��ب امل�س�ت�خ��دم��ة ضمن
ال� ��دراس� ��ة ال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة م ��ن ال ��روات ��ب
األس��اس �ي��ة ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ال �ب��دالت
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وذل ��ك ل�ض�م��ان اال تشمل
ه��ذه امل �ق��ارن��ة ال �ع��وام��ل االجتماعية
وغ�ي��ر الوظيفية تمثل القيمة التي
ي � �ت ��م ت � �ح ��دي ��ده ��ا ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ه ��ذه
ال��دراس��ة التحليلية مجموع الراتب
األس ��اس ��ي  +ال �ب��دل ال��وظ �ي�ف��ي ال��ذي
ينبغي أن يحصل عليه موظفو هذه
املهنة وهذه الدرجة في املستقبل.
سلم الرواتب
وي �ت��م ت�ط��وي��ر س�ل��م ال ��روات ��ب لكل
م �ه �ن ��ة وذل � � ��ك ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال� ��رات� ��ب
األس � � � ��اس � � � ��ي امل� � � ��وح� � � ��د وال � � � �ب� � � ��دالت
االجتماعية املوحدة وإضافة البدل
ال��وظ �ي �ف��ي اس� �ت� �ن ��ادا ال � ��ى ال� ��دراس� ��ة
التحليلية للقيمة املشتركة.

ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م �ب��ال��غ امل��رت �ب��ات
املذكورة في سلم الرواتب لكل مهنة
م��ن امل�م�ك��ن أن يحصل امل��وظ��ف على
بعض البدالت املتعلقة ببعض املهام
امل �ع �ي �ن��ة وال �ت ��ي ت�ش�م��ل ب �ن ��ودا م�ث��ل:
س��اع��ات ال�ع�م��ل اإلض��اف �ي��ة ون��وب��ات
العمل املتأخرة والعمل في املناطق
النائية وفي حال كان املوظف عضوا
ف ��ي اح � ��دى ال �ل �ج ��ان أو م �ج �م��وع��ات
العمل أو ف��ي ح��ال أن امل��وظ��ف يقوم
بإدارة إحدى الوحدات.
ـ إن ه ��ذه ال� �ب ��دالت امل�ع�ي�ن��ة ت�ك��ون
م� �ح ��دودة ب �م��ا ال ي��زي��د ع ��ن ث�م��ان�ي��ة
ب��دالت سيتم تحديدها وتمنح هذه
ال �ب��دالت للموظفني ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون
بتلك املهام املحددة.
 5ـ منهج العمل املتبع لعملية نقل
املوظفني إلى نظام الرواتب الجديدة.
وس �ي �ت��م رب ��ط ك��ل م��وظ��ف بمهنة
م �ح��ددة ع�ل��ى أس ��اس ال��وظ�ي�ف��ة التي
يقوم بأدائها .تستند عملية الربط
إل��ى عملية تصنيف مبدئية ترتكز
ع �ل��ى امل �س �م��ى ال��وظ �ي �ف��ي وال��وص��ف
ال��وظ�ي�ف��ي وي�ت��م ال�ت�ح�ق��ق م�ن�ه��ا بعد
ذل � ��ك ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع إدارة امل� � ��وارد
ال�ب�ش��ري��ة او اإلدارة ال�ع��ام��ة التابعة
لكل جهة للتأكد من صحتها.
سيتم تحويل درج��ة املوظف إلى
ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ب��اس�ت�خ��دام ج��داول
التحويل ومن ثم سيتم تحديد راتبه
األس� ��اس� ��ي وال � �ع �ل��اوة االج �ت �م��اع �ي��ة
استنادا إلى هذه الجداول.
سيتم ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات الخاصة
ب ��رات ��ب امل ��وظ ��ف ل �ت �ح��دي��د امل �ك��ون��ات
املختلفة ل�ل��رات��ب (ال��رات��ب األس��اس��ي
وال � �ب� ��دل ال��وظ �ي �ف��ي وب � � ��دالت امل �ه��ام
وال � �ع �ل�اوة االج �ت �م��اع �ي��ة) ال �ت��ي يتم
م �ن �ح �ه��ا ل �ل �م��وظ��ف ف ��ي ظ ��ل ال �ن �ظ��ام
ال� � �ج � ��دي � ��د .ت� �ش� �م ��ل ه� � � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة
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المكونات الرئيسية للخطة
تتكون الخطة التنفيذية من
ال �ج��وان��ب االس��اس �ي��ة األرب �ع��ة
ال�ت��ال�ي��ة م��رت �ك��زات ومنطلقات
ال �خ �ط��ة (م ��رت �ك ��زات م�ن�ط�ل�ق��ات
والبديل االستراتيجي (اهداف
م� � � ��راح� � � ��ل م � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات خ� �ط ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ) وم�ن�ه�ج�ي��ة التنفيذ
(م � �ك� ��ون� ��ات ال� �خ� �ط ��ة األن �ش �ط��ة
وال�ف�ع��ال�ي��ات املخططة اللجنة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة آل� � �ي � ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ
م ��دة ال �ع �م��ل ب��رام��ج ال �ت��دري��ب)
وامل� � � � �خ � � � ��رج � � � ��ات وال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج

املتوقعة (املخرجات والنتائج
املتوقعة).
ل �ق��د ق ��ام ال ��دي ��وان بتشكيل
ل �ج �ن��ة رئ �ي �س �ي��ة (ت��وج �ي �ه �ي��ة)
ب��رئ��اس��ة ال �س �ي��د وك �ي��ل دي ��وان
ال � �خ ��دم� ��ة امل ��دن � �ي� ��ة وع �ض ��وي ��ة
ال � �س� ��ادة ال� ��وك �ل�اء امل �س��اع��دي��ن
وعدد من الخبراء واملختصني
ب � � ��ال � � ��دي � � ��وان وت � � �ت � ��ول � ��ى ه � ��ذه
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ت� �خ� �ط� �ي ��ط وإدارة
األع� � � �م � � ��ال واألن � � �ش � � �ط� � ��ة ال� �ت ��ي
تتطلبها مراحل إنجاز الخطة

التنفيذية كما تم تشكيل عدد
 9ف��رق عمل متخصصة تقوم
كل منها بإنجاز املهام الداخلة
ف��ي ج��ان��ب م �ح��دد م��ن ج��وان��ب
امل � �ش� ��روع ال� �ش ��ام ��ل ل �ع �م �ل �ي��ات
ت��وص �ي��ف وت �ق �ي �ي��م ال��وظ��ائ��ف
امل � � �ك� � ��ون ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ل �ل �ب��دي ��ل
االستراتيجي.

النظام الجديد حدد
ربط المكافآت
السنوية والترقيات
بنظام تقييم
األداء الوظيفي
لكل موظف على
حدة
اختالف نيابي
حكومي على مدة
خدمة القياديين
بين  4و 8سنوات
وعامان للتجديد
الوافدون
وموظفو
القطاع العام
والمتقاعدون
والمؤقتون
والعسكريون
والقضاء مستثنون
من البديل
وضع مبادئ
توجيهية للمناصب
القيادية في نظام
الرواتب الجديد
تحصل بعض المهن
على زيادات إضافية
للرواتب كل ثالث
سنوات وفق نظام
مراجعة الرواتب
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المجلس األعلى للتخطيط
يجمد مقترح البديل االستراتيجي شهرين
توصيف وتقييم
الوظائف الحكومية
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الخطوات التالية:
ـ ي �ت��م ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ت �ف��اص �ي��ل
ال ��رات ��ب ال �ح��ال��ي ل �ل �م��وظ��ف وم ��ن ثم
ت�ت��م إع ��ادة تصنيفه لتحديد رات�ب��ه
األس��اس��ي وال�ب��دل الوظيفي وب��دالت
امل �ه��ام وال� �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
يتلقاها املوظف حاليا.
ـ ي � �ت � ��م م � �ن � ��ح امل � � ��وظ � � ��ف ال � ��رات � ��ب
األس� ��اس� ��ي وال � �ع �ل��اوة االج �ت �م��اع �ي��ة
املخصصة حسب درجته.
ـ ف� ��ي ح� � ��ال ك� ��ان� ��ت امل� �ب ��ال ��غ ال �ت��ي
ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا امل ��وظ ��ف أع� �ل ��ى م��ن
القيمة املحددة لدرجته ستتم إضافة
املبالغ الزائدة ضمن البدل الوظيفي
الخاص به.
ـ ف� ��ي ح� � ��ال ك� ��ان� ��ت امل� �ب ��ال ��غ ال �ت��ي
يحصل عليها املوظف أقل من القيمة
املخصصة لدرجته تتم زيادة املبالغ
للقيمة املخصصة لدرجته.
ـ ت�ت��م م �ق��ارن��ة ال �ب��دالت الوظيفية
ال �ف �ع �ل �ي��ة ل �ل �م��وظ��ف (ب� �م ��ا ف� ��ي ذل ��ك
أي م ��ن امل� �ب ��ال ��غ ال � ��زائ � ��دة امل �ض��اف��ة)
م ��ع ال� �ب ��دل ال��وظ �ي �ف��ي ال � ��ذي ينبغي
منحه للموظف وفقا لسلم الرواتب
الخاص باملوظف (حسب املهنة).
ـ ف��ي ح ��ال ك ��ان م �ج �م��وع ال �ب��دالت
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا
امل � ��وظ � ��ف أع � �ل � ��ى م � ��ن ق� �ي� �م ��ة ال � �ب ��دل
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل � ��ه ح �س��ب
س�ل��م ال ��روات ��ب ت�ب�ق��ى ق�ي�م��ة ال �ب��دالت
الوظيفية ال�خ��اص��ة ب��ه ع�ل��ى م��ا هي
عليه من دون أي تغيير.
ـ ف��ي ح ��ال ك ��ان م �ج �م��وع ال �ب��دالت
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا
امل � ��وظ � ��ف أق � � ��ل م � ��ن ق� �ي� �م ��ة ال � �ب� ��دالت
الوظيفية املخصصة له حسب سلم
الرواتب تتم زيادة البدالت الوظيفية
الخاصة به إلى القيمة املذكورة في
سلم الرواتب.

س � � �ي � � �ت� � ��م ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذ ال � �خ � �ط � ��ة
وف� �ق ��ا ل � �ل � �ق� ��رارات امل� �ل ��زم ��ة ال �ت��ي
س �ي �ت��م ص� ��دوره� ��ا وع� �ل ��ى ض��وء
التعليمات التي سيتم تعميمها
ع �ل��ى ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة كما
توجد آليات للتدريب والتنسيق
واملتابعة املستمرة مع الوحدات

الحكومة تحاول اقناع النواب بالبديل االستراتيجي

سياسات المهام
ـ في حال كان يتم منح املوظف أي
بدالت تصنف على أنها بدالت مهام
ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ك��ون ق�ي�م��ة ال �ب��دل وف�ق��ا
للسياسة الجديدة (بمجرد صياغتها
بالشكل النهائي عبر ال �ق��رارات) .إذا
ل��م ي�ت��م ت�غ�ي�ي��ر ال�س�ي��اس��ات ال�خ��اص��ة
ب � �ب� ��دالت امل � �ه� ��ام ي �س �ت �ط �ي��ع امل ��وظ ��ف
االستمرار بتلقي بدالت املهام حسب
السياسات القائمة.
 - 6آلية تعيني املوظفني الجدد في
نظام الرواتب الجديد
ل �ت �ح��دي��د أي درج � � ��ة ي� �ت ��م ت�ع�ي�ين
امل ��وظ �ف�ي�ن ال� �ج ��دد ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ن �ظ��ام
الرواتب الجديد.
 - 7رب� � � ��ط امل� � �ك � ��اف � ��آت ال� �س� �ن ��وي ��ة
وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات ب� �ن� �ظ ��ام ت �ق �ي �ي��م األداء
الوظيفي.
معايير تقييم األداء
ن � �ظ� ��ام ت �ق �ي �ي��م األداء ال��وظ �ي �ف��ي
ال�ج��دي��د س�ي�ت��م تصميمه وتطبيقه

ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة .وس�ي�ك��ون مبنيا
على معايير تقييم لألداء الشخصي
للموظف على حدة.
س� �ي� �ك� �ف ��ل ن� � �ظ � ��ام ت� �ق� �ي� �ي ��م األداء
ال��وظ �ي �ف��ي ل�ت�ق�ي�ي��م األداء ال�ح�ق�ي�ق��ي
ل �ل �م��وظ��ف وس� �ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك خ�م��س
درجات تقييم موزعة على املوظفني
كالتالي 10% :ـ  ٪ 70ـ  ٪ 15ـ 0 - ٪ 5
 ٪للمتفوق ممتاز جيد جيدا جيد
وضعيف حسب الترتيب املذكور.
أ ـ توزع الدرجات باستخدام نظام
تقييم األداء الوظيفي وتطبق على
كل جهة حكومية.
تعتمد الفترة الزمنية للترقية من
درج��ة ال��ى أخ��رى مرتبطة بمستوى
األداء على النحو التالي:
أ ـ لذوي األداء املتفوق ـ سنتان في
كل درجة.
ب ـ لذوي األداء املمتاز ـ  3سنوات
في كل درجة.
ج ـ ل � ��ذوي األداء ال �ج �ي��د ج ��دا ـ 4
سنوات في كل درجة.
د ـ ل��ذوي األداء الجيد ـ  5سنوات

في كل درجة.
هـ ـ ل��ذوي األداء الضعيف ـ ال تتم
ترقيته.
ال � � � �ت � � ��رق � � � �ي � � ��ات غ� � � �ي � � ��ر م� ��رت � �ب � �ط� ��ة
ب��ال�ت�غ�ي�ي��رات ف��ي امل�س�م��ى الوظيفي.
وبالتالي يمكن للموظفني االرت�ق��اء
بالدرجات ولكن من املمكن أن يبقى
املسمى الوظيفي على حاله في حال
ع ��دم وج� ��ود ش��اغ��ر وظ �ي �ف��ي يمكنه
ملؤه.
سياسة المكافآت السنوية
ك � ��ل ج � �ه ��ة ح� �ك ��وم� �ي ��ة س �ت �س �ت �م��ر
ف ��ي اس �ت �خ ��دام ال �س �ي��اس��ات امل�ت�ب�ع��ة
للمكافآت السنوية .علما ب��أن نظام
ت �ق �ي �ي��م األداء ال ��وظ� �ي� �ف ��ي س �ي �ق��وم
ب�ت �ق��دي��م ب �ع��ض امل �ع �ط �ي��ات ل�ت�ح��دي��د
ال�ح��د األق�ص��ى املمكن منحه ملوظف
ك�م�ك��اف��أة س�ن��وي��ة (ب �ن��اء ع�ل��ى درج��ة
امل � � ��وظ � � ��ف وس � � �ي� � ��اس� � ��ات امل � �ك � ��اف � ��آت
ال �س �ن��وي��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ت �ل��ك ال�ج�ه��ة)
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النتائج المتوقعة من إنجاز الخطة المطروحة
س � ��وف ي � � ��ؤدي ت �ط �ب �ي��ق ه ��ذه
ال �خ �ط��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة إل � ��ى ن �ت��ائ��ج
ع��دي��دة ليس فقط على مستوى
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة ب ��ل ف ��ي جميع
شؤون الخدمة املدنية والتنمية
اإلداري ��ة م��ن أهمها وأب��رزه��ا ما
يلي:
الجوانب املالية :سوف يؤدي
إل ��ى ال��وص��ول إل ��ى ن �ظ��ام ش��ام��ل
وم �ت �ك��ام��ل ل �ت��وص �ي��ف وت �ق �ي �ي��م
الوظائف وهيكل أجور ومرتبات

م� �ت � �ط ��ور وي � �ن� ��اس� ��ب األوض � � � ��اع
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة في
الدولة.
ال � � � �ج� � � ��وان� � � ��ب ال � � �ق � ��ان � ��ون � � �ي � ��ة:
س � ��وف ي �ت ��م ت �ط ��وي ��ر وت �ح��دي��ث
التشريعات ال�خ��اص��ة بالخدمة
امل��دن �ي��ة وف �ق��ًا ل ��رؤى وت��وج�ه��ات
إدارة امل��وارد البشرية وعمليات
التنمية اإلدارية.
الجوانب البشرية (التنموية):
س��وف يساهم ف��ي تبني اإلدارة

االستراتيجية للتنمية البشرية
ع� � �ل � ��ى م � �خ � �ت � �ل� ��ف امل � �س � �ت� ��وي� ��ات
الوظيفية.
الجوانب املعلوماتية :سوف
ي�ت��م ت�ح��دي��د م �ج��االت االرت �ب��اط
والتنسيق والتكامل واستخدام
املعلومات البناءة مع مجهودات
التطوير والتنمية البشرية في
ن �ط��اق ن�ظ��م وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
وت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا االت� � � �ص � � ��االت
الحديثة.

الجوانب اإلعالمية والعالقات
ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة :س � ��وف ي �ت ��م وض ��ع
ل ��وائ ��ح وم ��واث� �ي ��ق ل�ل�س�ل��وك�ي��ات
واألخ�ل�اق �ي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة وب�ن��اء
الثقة ف��ي امل��وظ��ف ال�ع��ام وبلورة
خطط وبرامج إعالمية وتوعية
ف��اع �ل ��ة ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال �ج �ه��از
التنفيذي للدولة.

امل �خ �ت �ص��ة ب �ت��وص �ي��ف وت��رت �ي��ب
وتقييم الوظائف ل��دى الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ح �ت��ى ي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق
ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ب��امل�ن�ه��ج نفسه
امل�ت�ف��ق عليه واألس �ل��وب امل��وح��د
للتنفيذ.

كلفة البديل  350مليونا
و 120مليونا للتأمينات
تضمن تقرير املجلس األعلى
للتخطيط الذي رفعه إلى مجلس
الوزراء مؤخرا بعض املالحظات
على قانون البديل االستراتيجي
كما يلي:
 كلفة النظام الجديد املباشرةعلى الخزانة العامة هي حوالي
 350م � �ل � �ي� ��ون دي � � �ن� � ��ار س� �ن ��وي ��ا
باإلضافة إل��ى كلفة االشتراكات
ال� � �س� � �ن � ��وي � ��ة ف� � � ��ي ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات
االجتماعية ومبلغ  120مليون
دينار للكلفة الفورية للتأمينات.
 ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ك �ل �ي��ة ل�ل�م�ش��روعواألرق � � � � � ��ام ال � �ت� ��ي ت ��وص� �ل ��ت ل �ه��ا
الدراسة تعتبر غير دقيقة وهي
بالتالي توقعات حسابية وذلك
ل �ع��دم ال �ت �ط��رق ل�ج�م�ي��ع ال�ع��وام��ل
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب � �ت � �ح� ��دي� ��ات وآث � � � ��ار
املشروع.
 ان امل � �ق � �ت ��رح ال ي �م �ث ��ل ح�لاج ��ذري ��ا ن��اج �ح��ا واس �ت��رات �ي �ج �ي��ا
مناسبا ملعالجة ت��زاي��د تكاليف
روات � � � ��ب امل ��وظ� �ف�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي وخ ��اص ��ة م ��ع ال �ت ��زام
ال �ح �ك��وم��ة ب �ت �ع �ي�ين ك ��ل ك��وي �ت��ي
بغض النظر عن الحاجة.
 ان ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��يل �ل��روات��ب ل��م ي�ت�ض�م��ن أث ��ره على
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وق � ��د ي� � ��ؤدي ال � ��ى زي � � ��ادة روات � ��ب
بعض القطاعات مما سيساعد
على هجرة واستقطاب العاملني
م��ن القطاع ال�خ��اص ال��ى القطاع
الحكومي.
 ان االم��ر يتطلب تبني رؤي��ةت� �ن� �م ��وي ��ة ج� � ��دي� � ��دة ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد
بالكامل تسعى إلى بناء اقتصاد
وط �ن��ي م�ن�ت��ج وم �ت �ع��دد م �ص��ادر

ال � ��دخ � ��ل م � ��ن خ �ل ��ال زي � � � ��ادة دور
امل��واط �ن�ين ف��ي االق �ت �ص��اد تملكًا
وإدارة.
 ال �ن �ظ ��ام ال �ج ��دي ��د ق ��د ي �ك��ونع � � � ��رض � � � ��ة اي� � � � �ض � � � ��ا ل � � �ت� � ��دخ� �ل��ات
وض�غ��وط��ات سياسية للموافقة
ع�ل��ى ك� ��وادر وزي � ��ادة مستقبلية
مما سينسف أسسه.
 املقترح لم يأخذ بالحسباناالح �ت �م��ال ال �ك �ب �ي��ر ب�ح�م�ل��ة ممن
س� �ي� �ت� �ج ��اه� �ل� �ه ��م ال� � �ن� � �ظ � ��ام ب �ع��د
ال��زي��ادة (وخ��اص��ة ال�ع��ام�ل�ين في
القطاع النفطي الذين يعتبرون
أنفسهم في مصاف العاملني في
الشركات العاملية).
 ان نظام البديل االستراتيجيالجديد يدعو ال��ى رب��ط ال��روات��ب
واألج� � � � ��ور ب� �م� �ع ��دالت ال �ت �ض �خ��م
ال �س �ن��وي��ة وال � � ��ذي س� �ي ��ؤدي ال��ى
زيادة الصرف الجاري وبالتالي
ال � ��ى ح � � ��دوث خ� �ل ��ل م �س �ت �م��ر ف��ي
ميزانية الدولة وسينعكس سلبا
على االقتصاد الكويتي وخاصة
في فترات تذبذب أسعار النفط.
 ي� � �ن � ��ص م� � �ق� � �ت � ��رح ال � �ب� ��دي� ��لاالستراتيجي على ان الترقيات
س�ت�ك��ون س��ري�ع��ة ل�ح��وال��ي % 80
من املوظفني اذ سيترقى املوظف
ك � ��ل  3س� � �ن � ��وات وه� � � ��ذا ي �خ��ال��ف
س�ي��اس��ة ال�ت�ق��اع��د ل ��دى مؤسسة
ال �ت��أم �ي �ن��ات ال �ت��ي ق��ام��ت ب��زي��ادة
ال �ع �م��ر ال��وظ �ي �ف��ي ح �س��ب ج ��دول
التقاعد.
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مخاوف من هجرة واستقطاب موظفي
القطاع الخاص إلى الحكومي
بدالت المهام

بدالت المهام ستشمل البدالت التالية
بدل خفارة
بدل اعمال اضافية
بدل اداري

بدل نوبة
بدل فرق عمل
بدل حضور لجان

بدل مناطق نائية
بدل ساعات عمل اطول

البدالت الوظيفية

البدل الوظيفي سيشمل البدالت التالية:
هل يالقي البديل االستراتيجي اجماعا على اقراره؟

تتمة المنشور ص09
املوظف قد يتم منحه مكافأة سنوية
كالتالي:
أ  -ل ��ذوي األداء امل�ت�ف��وق ـ % 100
من قيمة املكافأة السنوية القصوى
حسب سياسة الجهة.
ب  -ل� ��ذوي األداء امل �م �ت��از ـ % 70
من قيمة املكافأة السنوية القصوى
حسب سياسة الجهة.
ج  -لذوي األداء الجيد جدا ـ % 40
من قيمة املكافأة السنوية القصوى
حسب سياسة الجهة.
د  -ل ��ذوي األداء ال�ج�ي��د  10%من
ق �ي �م��ة امل �ك ��اف ��أة ال �س �ن��وي��ة ال �ق �ص��وى
حسب سياسة الجهة.
ه� �ـ  -ل � ��ذوي األداء ال �ض �ع �ي��ف ـ ال
يحصل على مكافأة سنوية.
ال �س �ي ��اس ��ات امل �ت �ب �ع��ة ح��ال �ي��ا ف��ي
الترقيات واملكافآت السنوية سيتم
ال�ع�م��ل ب�ه��ا ح�ت��ى ي�ت��م ت�ف�ع�ي��ل ن�ظ��ام
تقييم األداء الوظيفي.
 -8تطور الرواتب بمرور الوقت
س �ت �ت��م زي� � � ��ادة م �ج �م ��وع ال ��رات ��ب
األس ��اس ��ي وال� �ب ��دل ال��وظ �ي �ف��ي على
اساس سنوي لتعكس زي��ادة تكلفة
امل �ع �ي �ش��ة م ��ن خ�ل��ال ع �م �ل �ي��ة ت�س�م��ى
بـاملقايسة وتستند الزيادة السنوية
الى مؤشر أسعار املستهلك .CPI
 تساوي نسبة الزيادة التي يتمت�ط�ب�ي�ق�ه��ا م �ت��وس��ط زي � � ��ادة م��ؤش��ر
أس� �ع ��ار امل�س�ت�ه�ل��ك خ �ل�ال ال �س �ن��وات
ال �ـ  3ال�س��اب�ق��ة م�ط��روح��ا م�ن��ه ال�ج��زء
ال �ن��ات��ج ع ��ن ال �ن �م��و ال� �ع� �ق ��اري .ع�ل��ى
سبيل املثال اذا كان متوسط مؤشر
أس �ع��ار املستهلك ف��ي ال�ك��وي��ت على
م��دى ال�س�ن��وات ال �ـ  3السابقة % 3.5
و % 0.5م��ن ه��ذه النسبة يرجع الى
ال �ن �م��و ال �ع �ق ��اري ب��ال �ت��ال��ي س�ي�ك��ون
معدل النمو ال��ذي يتم تطبيقه على
ال��روات��ب ه��و  ٪ 3وي�ت��م إج ��راء ه��ذه
ال�ت�ع��دي�لات ل �غ��رض ال �ح��د م��ن دورة

التضخم االقتصادي.
 ال� �ح ��د األق� �ص ��ى مل ��ؤش ��ر أس �ع��اراملستهلك ال��ذي سيتم أخ��ذه في عني
االعتبار هو ..٪ 5
وباإلضافة الى الزيادات الناتجة
ع��ن ال�ت�ض�خ��م االق �ت �ص��ادي امل��ذك��ورة
أع� �ل ��اه ت �ح �ص��ل ب� �ع ��ض امل � �ه ��ن ع�ل��ى
زي� ��ادات إض��اف�ي��ة ل�ل��روات��ب ك��ل ث�لاث
س� � �ن � ��وات وه� � � ��ذا م � ��ن خ �ل ��ال ع �م �ل �ي��ة
ت�س�م��ى ب �ـ �م��راج �ع��ة ال ��روات ��ب وت �ق��وم
م�ج�م��وع��ة م��ن األف � ��راد ت �ع��رف ب��اس��م
ل �ج �ن��ة امل ��راج � �ع ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ()IRB
بتمثيل كل مجموعة من املجموعات
امل�ه�ن�ي��ة (ال �ف �ئ��ات امل�ه�ن�ي��ة) ال �ت��ي من
ش��أن �ه��ا ان ت�ع�ك��س ال �ح��اج��ة ل��زي��ادة
ال��روات��ب ك��ل ث�ل�اث س �ن��وات ألس�ب��اب
مهنية وتتم مراجعة كل الطلبات من
قبل لجنة املراجعة املركزية ()CRB
وه��ي املسؤولة عن تقديم التوصية
ال ��ى دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�ش��أن
زي��ادة ال��روات��ب الشاملة ف��ي القطاع
العام بما يتماشى مع قيود امليزانية
املوضوعة.
 ان مجلس ال��وزراء هو املسؤولع��ن إن �ش��اء ل�ج�ن��ة امل��راج �ع��ة امل��رك��زي��ة
ول �ج �ن ��ة امل ��راج � �ع ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة وف �ق��ا
للمبادئ التالية:
أ  -تتكون لجنة املراجعة املركزية
من ممثلني عن كل من وزارة املالية
واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ووزارة ال�ش��ؤون االجتماعية فضال
عن  3من الخبراء املستقلني بما في
ذلك خبراء املوارد البشرية.
ب  -ت � �ت � �ك� ��ون ل� �ج� �ن ��ة امل� ��راج � �ع� ��ة
امل �س �ت �ق �ل��ة م� ��ن م �م �ث��ل ع� ��ن امل �ج �ل��س
األع�ل��ى للتخطيط والتنمية رئيس
مجلس اإلدارة وخبير مستقل واحد
ع �ل��ى األق � ��ل وخ �ب �ي��ر م� � ��وارد ب�ش��ري��ة
واحد على األقل وينبغي أال يتجاوز
عدد أعضاء اللجنة  5أعضاء.
 تشتمل عملية مراجعة الرواتبعلى الخطوات التالية:

أ  -ي �ق��وم دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب� ��إع�ل��ام ل �ج �ن��ة امل ��راج � �ع ��ة امل ��رك ��زي ��ة
بإجمالي امليزانية املعتمدة من قبل
وزارة امل��ال�ي��ة ع�ل��ى اس ��اس امليزانية
املتاحة لزيادة الرواتب.
ب  -ي�ق��وم دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ب �ت �ق��دي��م ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص ب��ال �ق��وى
العاملة ال��ى لجنة املراجعة املركزية
ح �ي��ث ي �ت��م اب� � ��راز م �س �ت��وى ال �ع��رض
والطلب املتوقع لكل مهنة بناء على
العدد املتوقع من الخريجني وتحليل
طلبات التوظيف التي تصل دي��وان
الخدمة املدنية..
ج  -تقوم لجان املراجعة املستقلة
ب �ت �ق ��دي ��م ط� �ل� �ب ��ات زي � � � ��ادة ال� ��روات� ��ب
ال �خ��اص��ة ب �ه��م ال ��ى ل �ج �ن��ة امل��راج �ع��ة
امل ��رك ��زي ��ة ـ ي �ن �ب �غ��ي ان ت �م �ث��ل ه ��ذه
ال �ط �ل �ب��ات امل �ه ��ن امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �ت��اب �ع��ة
للجنة املراجعة املستقلة.
د  -تقوم لجنة املراجعة املركزية
ب �م��راج �ع��ة ط �ل �ب��ات ل �ج��ان امل��راج �ع��ة
املستقلة ومقارنتها بالتقرير املقدم
من قبل ديوان الخدمة املدنية بشأن
تحليالت مستوى ال�ع��رض والطلب
للقوى العاملة.
هـ  -تقوم لجنة املراجعة املركزية
ب �ت �خ �ص �ي��ص امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال �خ��اص��ة
ب� �ل� �ج ��ان امل� ��راج � �ع� ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ع�ل��ى
أس� � � ��اس األه � �م � �ي� ��ة اإلس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
للطلبات وأثره املحتمل على التنمية
في الكويت.
و  -القرار النهائي لعملية مراجعة
األج��ور ستصدر م��ن دي��وان الخدمة
املدنية ومجلس الخدمة املدنية.

بدل نقل

عالوات وبدالت اخرى مستثناة من حظر الجمع

بدل  42ساعة

بدل غالء معيشة

بدالت اخرى

بدل تمثيل

بدل سكن

مكافأة مؤهل علمي

بدل طعام

بدل عائلة

مكافأة تحكيم

بدل غوص

بدل تشجيع

مكافأة مالية

بدل قيادة

بدل غالء معيشة اضافي

مكافأة مالية مستثناة من حظر الجمع

بدل طبيعة عمل

دعم مالي

مكافأة تشجيعية

بدل استدعاء

فرق بدل سكن

مكافأة تشجيعية من حظر الجمع

بدل خفر سواحل

بدل املاء والكيروسني

مكافأة مستوى وظيفي

بدل تفرغ

بدل تذكرة للوافدين

مكافأة شهرية للمستعان بخدماتهم

بدل سماعة

بدل سفر

مكافأة شهرية بصفة شخصية

بدل تفتيش

بدل رحالت بحرية

مكافأة شهرية بصفة شخصية محددة املدة

بدل سجون

بدل اعمال بحرية

مكافأة عن اعمال اخرى

بدل اعمال شاقة

بدل بعثة

مكافأة اعمال اضافية

املكافأة السنوية للكويتيني

فرق بدل غالء معيشة

مكافأة خاصة

بدل تخصص

بدل اغتراب

مكافأة خاصة مستثناة من حظر الجمع

بدل خاص

منحة سكنية

مكافأة تدريب

بدل منصب

بدل تشجيع للكويتيني

مكافأة تدريب وفقا لقرار 98 /3

بدل مهنة

بدل تدريب ناقالت نفط

زيادة خاصة

بدل حضور جلسات

بدل خارج البالد

زيادة خاصة اثناء الخدمة

بدل موقع

ساعات االغاثة

زيادة خاصة عند التعيني

بدل اغتراب

بدل تدريب وتعليم
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من خالل  28رغبة قدمها  14نائبا منذ بداية الفصل التشريعي الحالي

اقتراحات نيابية بمعالجة وتحسين
األوضاع المعيشية للمواطن
 28اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا 14
نائبا وهم عسكر العنزي ود.محمد
ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال �ت �م �ي �م��ي
ود.أح � � � �م� � � ��د م� �ط� �ي ��ع ود.ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه
ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي وم� � � �ب � � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج
ود.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وط�ل�ال ال�ج�لال
وم �ح �م��د ط �ن��ا وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
وم �ح �م��د ال � �ب ��راك وص ��ال ��ح ع��اش��ور
وروض� � � � � � ��ان ال� � � ��روض� � � ��ان وم� ��اض� ��ي
ال �ه��اج��ري ح��ول م�ع��ال�ج��ة األوض ��اع
املعيشية للمواطن.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي 7اق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ب �ش��أن م��راج�ع��ة
روات� � � � � ��ب ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ب� �ت� �ع� �ث�ي�ن م��ن
مؤسسات ال��دول��ة املختلفة سنويا
وزي ��ادت � �ه ��ا وف � ��ق ن �س �ب��ة ال �ت �ض �خ��م
ف��ي دول��ة اإلبتعاث ومعاملة وزارة
ال�ت��رب�ي��ة امل�ع�ل�م�ين ال �ب ��دون معاملة
املعلمني الكويتيني وال��واف��دي��ن من
ح �ي��ث امل� ��زاي� ��ا وروات � � � ��ب وم �ك��اف��آت
وإل�غ��اء ق��رار دي��وان الخدمة املدنية
ب�ش��أن ت�ع��دي��ل آل�ي��ة ص��رف ال��روات��ب
ص � � ��رف م� �خ� �ص� �ص ��ات ��وب ��دل ت ��ذاك ��ر
وت �ح �م��ل ال ��دي ��وان رس � ��وم ال ��دراس ��ة
ل �ط �ل �ب��ة امل ��اج �س �ت �ي ��ر وال� ��دك � �ت� ��وراه
وت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ب�م�ن��ح ك��ل كفيف
ب� � ��دل س ��ائ ��ق ب �م �ب �ل��غ م ��ائ ��ة دي� �ن ��ار
( )100شهريا وذل��ك لتسهيل ام��ور
ح�ي��ات�ه��م وت�خ�ف�ي��ض االع �ب��اء عنهم
وع��ن ذوي�ه��م واع�ط��اء االم الكويتية
حق كفالة ابنائها من زوجها غير
الكويتي الى حني ايجاد وظيفة لهم
دون ت�ح��دي��د ال�ع�م��ر وم�ن��ح املوظفة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ع�ل�اوة
االوالد.
 ق��دم النائب د.محمد الحويلة 6اق�ت��راح��ات برغبة ب�ش��أن مراجعة
روات� � � � � ��ب ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ب� �ت� �ع� �ث�ي�ن م��ن
مؤسسات ال��دول��ة املختلفة سنويا
وزي ��ادت � �ه ��ا وف � ��ق ن �س �ب��ة ال �ت �ض �خ��م
ف��ي دول��ة اإلب�ت�ع��اث وزي ��ادة روات��ب
امل�ت�ق��اع��دي��ن س�ن��وي��ا ب�م��ا ال ي�ق��ل عن
معدل ارتفاع األسعار ورفع مستوى
الدعم املخصص للسلع والخدمات
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة بنفس ارت�ف��اع
م �ع��دالت ال�ت�ض�خ��م س�ن��وي��ا وإل �غ��اء
قرار ديوان الخدمة املدنية الصادر
ف ��ي  8ي �ن��اي��ر  2015ب �ش ��أن ت�ع��دي��ل
آل� � �ي � ��ة ص � � ��رف ال � � ��روات � � ��ب ب �ت �ع��دي��ل
ص � ��رف ال ��دي� �ن ��ار م �ق ��اب ��ل ال �ع �م�ل�ات
األج� �ن� �ب� �ي ��ة وص� � � ��رف م �خ �ص �ص��ات
(ل�ل�م�ج��از إج� ��ازة دراس �ي��ة خ��ارج�ي��ة
م � ��ع رات� � � ��ب ك � ��ام � ��ل) وم �خ �ص �ص ��ات
للزوجة واألبناء للمبعوث واملجاز
للخارج براتب طلبة البكالوريوس
وال � ��دراس � ��ات ال �ع �ل �ي��ا وف �ت��ح امل �ج��ال
ل �ل �ش �ب��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� �ل ��دخ ��ول ف��ي
دورات تدريبية متخصصة للعمل
ك �ض��اب��ط أم � ��ن ف ��ي ج �م �ي��ع وزارات

املجلس الحالي اهتم باملواطن وتحسني أوضاعه املعيشية

ه �ي �ئ��ات ال ��دول ��ة ع �ل��ى أن ي�ع��ام�ل��ون
م �ع��ام �ل��ة ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��ي ال �ب��دالت
وامل� � ��زاي� � ��ا امل � ��ادي � ��ة االخ � � � ��رى وع � ��دم
خصم ال�ب��دالت الخاصة للموظفني
امل ��دن � �ي �ي�ن أث � �ن � ��اء ح� �ص ��ول� �ه ��م ع �ل��ى
اإلج��ازة السنوية وتصرف العالوة
االج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ن األوالد م ��ن دون
التقيد بحد أق�ص��ى ل�ع��دده��م وذل��ك
للعاملني في الحكومة أوالشركات
اململوكة للدولة بالكامل أوالقطاع
ال� �خ ��اص ول �غ �ي��ر ال �ح��اص �ل�ي�ن ع�ل��ى
عمل من املواطنني الكويتيني.
 ق��دم النائب عبدالله التميمي 3اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ب �ش��أن وق��ف
اإلح � ��ال � ��ة إل� � ��ى ال� �ت� �ق ��اع ��د  -ت �ق��اع��د
اإلج � � � � � �ب � � � � ��اري -إل� � � � ��ى ح � �ي ��ن إق� � � � ��رار
ال� � �ب � ��دي � ��ل االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ل �س �ل��م
ال � ��روات � ��ب م ��ع اس �ت �ث �ن��اء أص �ح��اب
املاجستير وال��دك�ت��وراه وإمكانية
ش � � ��راء امل ��وظ� �ف�ي�ن م� � ��دد االش � �ت� ��راك
للتأمني التكميلي م��ن التأمينات
االجتماعية حتى سن  65سنة مع
ال �س �م��اح ب��ال �ت �ن��ازل ع ��ن ال��وظ��ائ��ف
اإلش��راف �ي��ة ل�ل��راغ�ب�ين ب��االس�ت�م��رار
حتى سن  65سنة وتبليغ املوظف
عن اإلحالة للتقاعد قبل ستة أشهر
على األق��ل وت�ع��دي��ل ال�ب��دل النقدي
لرصيد اإلج��ازات من  90يوما إلى
 180ي��وم��ا ت��وح�ي��د م �ك��اف��أة نهاية
ال �خ��دم��ة وي �ش �م��ل ج �م �ي��ع م��وظ�ف��ي
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي واأله �ل��ي ال��ذي��ن
تتم إحالتهم للتقاعد.
 ق ��دم د.أح �م��د م�ط�ي��ع اق�ت��راح�ينب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن زي � � ��ادة ب � ��دل ال �ف �ي��زا
ال � � �س � � �ن� � ��وي ل� � �ل� � �ط �ل��اب امل� �ب� �ت� �ع� �ث�ي�ن
مل ��واج� �ه ��ة غ �ل��اء امل �ع �ي �ش��ة وزي � � ��ادة
ال��رس��وم امل�ف��روض��ة لتجديد الفيزا
وم �ص��روف ��ات �ه��ا وت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
م� �م� �ث� �ل ��ة ف � � ��ي امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بزيادة
ع �ل��اوة األوالد ال �ت ��ي ت �م �ن��ح ل��وال��د

املعاق أو من يرعاه إلى  150دينارا
شهريا .
 قدم النائب د.عبدالله الطريجياق� �ت ��رح ��ا ب� �ش ��أن اع � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف��ي
س� �ل ��م روات � � � ��ب ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب��ال �س �ل��ك
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ب �ح �ي ��ث ت �ت �س ��اوى
روات�ب�ه��م م��ع اف�ض��ل روات��ب تصرف
بالدول الخليجية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��جاق� �ت ��راح ��ا ب� �ش ��أن ض � � ��رورة ت�ع�ج�ي��ل
مواعيد صرف معاشات املتقاعدين
املدنيني والعسكريني لتكون بنفس
موعد صرف رواتب موظفي الدولة
م �م��ا ي �س��اه��م ف��ي ت�خ�ف�ي��ف ال�ض�غ��ط
امل� ��ال� ��ي ع �ل �ي �ه��م وي� �س ��اع ��ده ��م ع�ل��ى
ترتيب ميزانيتهم االس��ري��ة بشكل
أفضل.
 ق ��دم ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ةاق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن م �ن��ح ف�ئ��ة
امل �ه �ن��دس�ين غ �ي��ر ال �ق �ي��ادي�ي�ن م��زاي��ا
وم � �ك� ��اف� ��آت م ��ال� �ي ��ة ت� �ع ��وي� �ض ��ا ع��ن
خسارتهم ل�ل�ب��دالت املشمولة على
مرتباتهم مع منح هؤالء املهندسني
ف� � �ت � ��رة س � �ن� ��ة اوس � �ن � �ت �ي��ن ل �ت �ع��دي��ل
اوضاعهم وتسوية أمورهم املالية
والحياتية.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ط� �ل ��ال ال� �ج�ل�الاق� � �ت � ��راح � ��ا ب� � �ش � ��أن ت� �خ� �ف� �ي ��ض س��ن
امل��واط �ن��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة التي
التعمل ليكون  45عاما بدال من 55
عاما كشرط الستحقاق املساعدات
االجتماعية.
قدم النائب محمد طنا اقتراحا
بشأن إعفاء كفيل الخادم او العامل
ال� ��ذي ت�س�ج��ل ب�ح�ق��ة ق�ض�ي��ة ه��روب
او تغيب عن مسؤولية دف��ع نفقات
س� �ف ��ره وي � �ل� ��زم م� ��ن ق � ��ام ب��إي��وائ �ه��م
اوالتستر عليهم بتحمل املسؤولية
امل ��ال �ي ��ة م ��ن ن �ف �ق��ات س �ف��ر وروات � ��ب
وي�ع��وض الكفيل ع��ن جميع املبالغ
ال �ت��ي ق ��ام ب��دف�ع�ه��ا ل �ل �خ��ادم وك��ذل��ك
للدولة م��ع إل��زام مكاتب االستقدام

بأن تكون مدة الكفالة  300يوم.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب سلطان اللغيصماق �ت��راح��ا ب �ش��أن م �ن��ح امل��وظ��ف حق
استبدال أيام اإلجازة الدورية التي
ل��م ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا خ�ل�ال ال �س �ن��ة ب�ب��دل
ن�ق��دي ي�ص��رف ل��ه رات��ب شهر كامل
على أال تزيد أيام االجازة على شهر
في كل سنة.
 ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب م �ح �م ��د ال � �ب� ��راكاق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب �ش��أن ص ��رف ب��دل
ن �ق��دي ع��ن أي ��ام اإلج� � ��ازات ال��دوري��ة
ال �ت��ي ل��م ينتفع ب�ه��ا امل��وظ��ف أث�ن��اء
الخدمة أسوة بإخوانهم العسكريني
ب �م��ا الي� �ج ��اوز ع ��دد أي� ��ام اإلج � ��ازات
الدورية للسنة الواحدة.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��وراقتراحا برغبة بشأن منح العالوة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وع � � �ل� � ��اوة االوالد
ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والشركات اململوكة للدولة بالكامل.
 ق��دم النائب روض��ان ال��روض��اناقتراحا برغبة بشأن إلزام الحكومة
بعد تقدم املواطن بطلب التوظيف
ل � ��دي � ��وان ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن � �ي ��ة وع � ��دم
ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ال��وظ �ي �ف��ة امل�ن��اس�ب��ة
خ�لال فترة  6أشهر بصرف الراتب
األس ��اس ��ي وال � �ع �ل�اوة االج �ت �م��اع�ي��ة
ل �ل �م �ت �ق��دمي��ن ب �ط �ل��ب ال ��وظ �ي �ف ��ة ك��ل
حسب شهادته.
 ق ��دم ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��رياق� �ت ��راح ��ا ب �ش ��أن م��رت �ب��ات م��وظ�ف��ي
ال � � ��دول � � ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن م� � ��ع إع� � � ��داد
ال � � ��دراس � � ��ات ال �ل��ازم � ��ة ل� ��رف� ��ع ق �ي �م��ة
العالوة االجتماعية لألبناء املقررة
للموظف الكويتي لتكون  100دينار
لالبن شهريا.
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 20نائبا قدموا  25اقتراحا بقانون بزيادة المكافآت

مطالبات نيابية بتعديل رواتب وبدالت
ومزايا موظفي الدولة في كافة القطاعات
 ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��واب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زيود.محمد الحويلة ود.ع ��ودة الرويعي
وص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ود.ي� ��وس� ��ف ال��زل��زل��ة
وم �ح �م��د ال �ج �ب��ري وح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
وم� �ح� �م ��د ال � � �ب � ��راك وف � � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي
وفيصل الكندري ود.عبدالله الطريجي
ود.أح � � �م � � ��د م� �ط �ي ��ع وس � � �ع� � ��دون ح �م ��اد
وع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ود.خ� �ل� �ي ��ل أب��ل
وع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ون �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م وخ �ل �ي��ل ال�ص��ال��ح
وأحمد الري  25اقتراحا بقانون تتعلق
بالرواتب والبدالت ومكافآت للموظفني
املدنيني واملعاشات التقاعدية.
 ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي 5اقتراحات بقانون بشأن تعديل الفقرة
األول � � � ��ى م � ��ن امل � � � ��ادة  10م � ��ن ال� �ق ��ان ��ون
رق ��م  53ل�س�ن��ة  2001ف��ي ش ��أن اإلدارة
ال �ع��ام��ة للتحقيقات ب � ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
(ب � ��دالت وع �ل ��اوات ) وت �ع��دي��ل امل � ��ادة 5
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  28لسنة  2011بشأن
منح ب��دالت وم�ك��اف��آت ألع�ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب ��وزارة التربية
ووزارة االوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
وت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق��م
 28ل �س �ن��ة  2011ب� �ش ��أن م �ن ��ح ب� ��دالت
وم �ك��اف��آت الع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
ال �ك��وي �ت �يي��ن ب� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة

االوق��اف وال�ش��ؤون االسالمية وتعديل
املادة الثانية من املرسوم بالقانون رقم
( )14لسنة  1992بمنح املواطنني زيادة
ف��ي ال� �ع�ل�اوة االج �ت �م��اع �ي��ة وامل �ع��اش��ات
التقاعدية واملساعدات العامة.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.م� �ح� �م ��د ال �ح��وي �ل��ةاق �ت��راح�ين ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م ()28ل �س �ن ��ة  2011ب�ش��أن
منح ب��دالت وم�ك��اف��آت ألع�ض��اء الهيئة
التعليمية الكويتيني ب ��وزارة التربية
ووزارة األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
(م�س�م�ي��ات ال��وظ��ائ��ف) وت�ع��دي��ل بعض
أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  28ل �س �ن��ة 2011
ب �ش��أن م�ن��ح ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع�ض��اء زيادة مكافأت ورواتب املوظفني ضمن اهتمامات النواب
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
التعليمية الكويتيني ب ��وزارة التربية ب �ش��أن م�ن��ح ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع�ض��اء
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � � � ��ودة ال ��روي �ع ��ي ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية ال�ك��وي�ت�ي�ين ب ��وزارة
اق �ت��راح�ين ب �ش��أن إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
 قدم النائب صالح عاشور اقتراحني ال �ت��رب �ي��ة ووزارة األوق � � ��اف وال� �ش ��ؤونإل ��ى امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ف ��ي ش� ��أن م �ن��ح ع �ل��اوة اج �ت �م��اع �ي��ة عن اإلسالمية.
(  ) 28ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن م�ن��ح ب��دالت األوالد وم �ن ��ح ع �ل��اوة األوالد ل �ل �م��رأة
 قدم النائب محمد الجبري اقتراحاوم �ك��اف��آت ألع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل��ادة
ال �ك��وي �ت �يي��ن ب� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة واملرأة العاملة بالقطاع الخاص.
الثالثة القانون رقم  19لسنة  2000في
األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية (مكافأة
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ة شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعهااستحقاق ت�ع��ادل رات��ب سنة ونصف) اقتراحني بشأن منح ع�لاوة اجتماعية ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
وإض ��اف ��ة ف �ق ��رة ج ��دي ��دة ل �ل �م��ادة  6م��ن ع� ��ن األوالد وامل � �ع� ��اش� ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة (عالوة اجتماعية).
ال�ق��ان��ون رق��م  28لسنة  2011ف��ي ش��أن وامل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة وت �ع��دي��ل بعض
 ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م� ��دان ال� �ع ��ازم ��يمنح ب��دالت وم�ك��اف��آت ألع�ض��اء الهيئة أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  28ل �س �ن��ة  2011اق �ت��راح��ا ب �ش��أن زي � ��ادة ع �ل��اوة األوالد

وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة وامل �س ��اع ��دات
العامة.
 ق��دم النائب محمد ال�ب��راك اقتراحاب � �ش� ��أن م� �ن ��ح ع� �ل� ��اوة االوالد ل �ل �م ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
واملرأة العاملة بالقطاع الخاص.
 قدم النائب فارس العتيبي اقتراحابشأن اضافة فقرة جديدة إل��ى امل��ادة (
 ) 6من القانون رق��م (  ) 28لسنة 2011
في شأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء
ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية ال�ك��وي�ت�ي�ين ب ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة األوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلسالمية.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص ��ل ال� �ك� �ن ��درياق�ت��راح��ا ب�ش��أن م�ن��ح ع�ل�اوة اجتماعية
ع� ��ن األوالد وامل � �ع� ��اش� ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
واملساعدات العامة.
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
اقتراحا في شأن منح بدالت ومكافآت
للموظفني املدنيني الكويتيني العاملني
في القطاع العسكري.
 ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��واب د.أح� � � �م � � ��د م �ط �ي��عوس �ع��دون ح�م��اد وعبدالحميد دشتي
وع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي وف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
اق�ت��راح��ا مشتركا ب�ش��أن تعديل بعض
احكام القانون رق��م  53لسنة  2001في
شأن االدارة العامة للتحقيقات بوزارة

ال��داخ�ل�ي��ة (م��رت �ب��ات وب� ��دالت وع�ل�اوات
أعضاء اإلدارة).
 ق��دم ال�ن��واب د.خليل أب��ل ود.ع��ودةالرويعي وع��دن��ان عبدالصمد وفيصل
الكندري ونبيل الفضل اقتراحا بقانون
ف��ي ش ��أن ح�م��اي��ة ال ��روات ��ب وامل�ع��اش��ات
ال �ت �ق��اع��دي��ة وم� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين امل�ق�ت��رض�ين وم �ن��ع الحجز
أوال� �خ� �ص ��م ب��أك �ث��ر م ��ن ن �ص��ف ال ��رات ��ب
الشهري أواملعاش التقاعدي أو مكافأة
نهاية الخدمة.
 ق ��دم ال �ن��ائ �ب��ان س �ل �ط��ان اللغيصموع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي اق�ت��راح��ا مشتركا في
ش��أن منح ب��دالت وم�ك��اف��آت للموظفني
املدنيني الكويتيني العاملني في القطاع
العسكري.
قدم النائبان خليل الصالح وأحمد
الري اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا ب �ش��أن اض��اف��ة
مادة جديدة برقم  18مكررا الى املرسوم
بالقانون رق��م  15لسنة  1979في شأن
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة (ال �ع�ل�اوة اإلجتماعية
وعالوة األوالد للكويتية).
 ق��دم ال�ن��ائ�ب��ان خ�ل�ي��ل أب��ل وفيصلال��دوي �س��ان اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا ف��ي ش��أن
ت�ع��دي��ل أح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
 23لسنة  1990في شأن تنظيم القضاء
(املرتبات والبدالت).

مالحظات لجنة السياسات العامة والتنمية
اإلدارية على المقترح
وض �ع��ت ل �ج �ن��ة ال �س �ي��اس��ات ال �ع��ام��ة
وال�ت�ن�م�ي��ة اإلدارة ع��دة م�لاح�ظ��ات على
م �ق �ت��رح ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ج ��اءت
كاآلتي:
 - 1إن ال �ن �ظ��ام امل �ق �ت��رح ي �ه��دف إل��ى
زي� ��ادة ال �ع��دال��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة وإل ��ى إدارة
النمو في مصروفات الرواتب وتنبؤها
ب �ش �ك��ل م �س �ت �ق �ب �ل��ي وك � �ع�ل��اج ل �ل��وض��ع
ال�ح��ال��ي ال ��ذي ي�ع��ان��ي م��ن ع ��دم ال�ع��دال��ة
واخ�ت�لاف ال�ب��دالت وال�ك��وادر والتذبذب
املستمر في امليزانية.
 - 2صنف املقترح املوظفني إلى مهن
م��رت �ب��ة ع �ل��ى  15درج � ��ة وظ �ي �ف �ي��ة وف��ق
مقياس األم��م املتحدة وامل�ع��روف باسم
 ISCOوت��م تحديد جميع العاملني في
مهن معينة.
 - 3النظام املقترح مبني على زيادة
روات � � ��ب ال� �ش ��رائ ��ح ال ��دن �ي ��ا ال� �ت ��ي ت�م�ث��ل
 % 35م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن واع� � ��ادة تصنيف
ال��رت��ب ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ت�ك��ون متناسقة في
جميع الجهات الحكومية وف��ي جميع

ال � �ق � �ط ��اع ��ات ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
العاملني في خدمات الطوارئ.
 - 4وال�ن�ظ��ام ب��األس��اس ه��و م�ش��روع
زيادة عامة للرواتب وحجم الباب االول
وما يخص الرواتب في الباب الخامس
في املوازنة العامة.
 - 5ورب ��ط ال�ن�ظ��ام ال��زي��ادة السنوية
ل �ل ��روات ��ب ب �ن �س �ب��ة ال �ت �ض �خ��م ال �س �ن��وي��ة
(م �ح �س��وب ع �ل��ى أس� ��اس م �ع��دل س�ن��وي
ل �ث�ل�اث س� �ن ��وات م �ت �ت��ال �ي��ة) م �م��ا ي�ع�ن��ي
مزيدا من التكلفة املالية للمقترح.
 - 6كلفة النظام الجديد املباشرة على
الخزانة العامة هي حوالي  350دينارا
سنويا باإلضافة إلى كلفة االشتراكات
ال�س�ن��وي��ة ف��ي ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ومبلغ  120مليون دينار للكلفة الفورية
للتأمينات.
 - 7لم يأخذ البديل أثر املقترح على
العاملني في القطاع الخاص وقد يؤدي
إل� ��ى زي � � ��ادة روات � � ��ب ب �ع��ض ال �ق �ط��اع��ات
مما سيساعد على ه�ج��رة واستقطاب

ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص إل ��ى
ال�ح�ك��وم��ي وه ��ذا ال ي�ت�م��اش��ى وأه ��داف
ال� �خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م ��وي ��ة ال � �ت ��ي ت� �ح ��ث ع�ل��ى
خفض هيمنة القطاع الحكومي وزيادة
مشاركة القطاع الخاص.
 - 8ان ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ج ��دي ��د ق ��د ي �ك��ون
ع��رض��ة أي �ض��ا ل �ت��دخ�ل�ات وض �غ��وط��ات
سياسية للموافقة على ك��وادر وزي��ادة
مستقبلية م�م��ا س�ي�ن�س��ف أس �س��ه .ول��م
ي ��أخ ��ذ ب��ال �ح �س �ب��ان االح� �ت� �م ��ال ال�ك�ب�ي��ر
بحملة ممن سيتجاهلهم النظام بعدم
ال��زي��ادة (وخ��اص��ة العاملني ف��ي القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب��رون أن�ف�س�ه��م في
مصاف العاملني في الشركات العاملية).
 - 9ان النظام الجديد يدعو إلى ربط
ال ��روات ��ب واالج � ��ور ب �م �ع��دالت التضخم
ال �س �ن��وي��ة وال � ��ذي س� �ي ��ؤدي إل ��ى زي ��ادة
ال�ص��رف ال�ج��اري وبالتالي إل��ى ح��دوث
خ� �ل ��ل م �س �ت �م��ر ف� ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� ��دول� ��ة.
وس �ي �ن �ع �ك��س س �ل �ب ��ا ع� �ل ��ى االق� �ت� �ص ��اد
ال �ك��وي �ت��ي وخ��اص��ة ف��ي ف �ت��رات ت��ذب��ذب

اسعار النفط.
 - 10ق � ��د ي� � � ��ؤدي م � �ش � ��روع ال �ب ��دي ��ل
االستراتيجي ملقترح توحيد ال��روات��ب
ال � ��ى م �ط��ال �ب��ات م��ال �ي��ة وخ ��اص ��ة ل�ف�ئ��ة
املتقاعدين لالنتفاع بمميزات النظام
امل�ق�ت��رح م�م��ا ي�ع��ود ع�ل��ى ال�ب�لاد بأعباء
مادية كبيرة.
 - 11التكلفة الكلية للمشروع واألرقام
التي توصلت لها ال��دراس��ة تعتبر غير
دقيقة (وهي بالتالي توقعات حسابية)
وذل� ��ك ل �ع��دم ال �ت �ط��رق ل�ج�م�ي��ع ال �ع��وام��ل
الخاصة بتحديات وآثار املشروع.
 - 12بحسب امل�ق�ت��رح ف��إن الترقيات
ستكون سريعة لنحو  80من املوظفني
اذ سيترقى املوظف كل  3سنوات وهذا
يخالف سياسة التقاعد ل��دى مؤسسة
ال�ت��أم�ي�ن��ات ال �ت��ي ق��ام��ت ب ��زي ��ادة العمر
الوظيفي حسب جدول التقاعد.
 - 13وب� � �ن � ��اء ع� �ل ��ى م � ��ا ت � �ق� ��دم ت ��رى
اللجنة ان املقترح ال يمثل حال ناجحا
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ا مناسبا ملعالجة ت��زاي��د

ت�ك��ال�ي��ف روات � ��ب امل��وظ �ف�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
الحكومي خصوصا مع التزام الحكومة
ب�ت�ع�ي�ين ك ��ل ك��وي �ت��ي ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر عن
الحاجة.
 - 14وعليه ف��إن األم��ر يتطلب تبني
رؤية تنموية جديدة لالقتصاد بالكامل
تسعى إل��ى بناء اقتصاد وطني منتج
ومتعدد مصادر الدخل من خالل زيادة
ع� ��دد امل ��واط �ن�ي�ن ف ��ي االق �ت �ص ��اد ت�م�ل�ك��ا
وإدارة.
توصيات لجنة السياسات
 - 1بحسب دراسة آثار املشروع على
ه �ج��رة امل��واط �ن�ين م��ن ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
ال� ��ى ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي وخ �ل��ق ح�ل��ول
وسيناريوهات بديلة وان يكون البديل
بأقل تكلفة مالية ممكنة.
 - 2ت �ط �ب �ي��ق ال �ن �ظ ��ام امل �ق �ت ��رح ع�ل��ى
امل��وظ �ف�ي�ن ال� �ج ��دد مل �ن��ع خ �ل��ق خ �ل��ل ف��ي
األنظمة في ح��ال تطبيقه على الجميع
مع مراعاة املبادئ الدولية املعترف بها

من قبل األمم املتحدة.
 - 3ض ��رورة وض��ع ض��واب��ط ول��وائ��ح
لعملية تطبيق ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
م��ع ض��رورة ال�ت��درج ف��ي تطبيق النظام
على مراحل كأن يبدأ تطبيقه مثال على
الهيئات املستقلة وامللحقة.
 - 4االستعانة بدراسات البنك الدولي
ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن ال �ت �ج��ارب وامل�ق�ت��رح��ات
لدراسة إبعاد املشروع املقترح.
 - 5امل��راج �ع��ات ال ��دوري ��ة ل�ل�ن�ظ��ام كل
 3س�ن��وات وذل��ك مل��واك�ب��ة إب�ع��اد تطبيق
املشروع.
 - 6اإلس ��راع ف��ي ب��رام��ج الخصخصة
واإلص �ل ��اح االق �ت �ص ��ادي وخ �ل��ق ف��رص
ع �م��ل ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ول �ت �ح �ق �ي��ق ال � � �ت � ��وازن ب�ي��ن ال �ق �ط��اع��ات
املختلفة وللسيطرة على التفاوت بني
املهن املختلفة.
 - 7وض��ع ب�ي��ان��ات دق�ي�ق��ة ل�ك��ل مهنة
وت�ح��دي��د ال��وص��ف ال��وظ�ي�ف��ي للموظف
بشكل أكثر دقة.
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استضافه برنامج «مفكرة» على قناة المجلس ورئيس هيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن النمش

العبداهلل :مؤشر مكافحة الفساد يخضع
لألهواء والفرضيات وال يعكس الواقع
إنشاء هيئة مكافحة الفساد مبادرة حكومية لسد الباب على من ينتقد الكويت
انتقد وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء وزير
الكهرباء والماء باإلنابة
الشيخ محمد العبداهلل
آليات تقييم الكويت
بمؤشر مكافحة الفساد
وقال إنه يفتقر للدقة وال
يعكس حقيقة جهود
الكويت في مكافحة
الفساد مشيرا إلى أن
إنشاء هيئة مكافحة
الفساد جاء بمبادرة
حكومية في ظل غياب
المجلس ليعكس رغبة
الحكومة في سد الباب
أمام من ينتقد الكويت
في هذا الجانب.
كالم العبداهلل جاء خالل
استضافته في برنامج
مفكرة الذي يقدمه
اإلعالمي يوسف الجاسم
على قناة المجلس برفقة
ضيف البرنامج اآلخر رئيس
هيئة مكافحة الفساد
المستشار عبدالرحمن
النمش الذي أكد بدوره
وجود العديد من
اإلصالحات التي لم يأخذها
المؤشر بعين االعتبار
الفتا الى أن مبادرة رئيس
مجلس الوزراء بتقديم
إقرار الذمة المالية رد
قوي أوضح عدم دقة آلية
االستبيان الذي يستند إليه
المؤشر حيث سجل سابقة
للكويت أمام العالم
كونه أول رئيس حكومة
يقوم بتلك الخطوة.
وفي تفاصيل اللقاء:

الواسطة والرشوة
قضية اجتماعية
تتعلق ببناء
الفكر في المنزل
والمدرسة
الفساد اإلداري
أكثر أنواع الفساد
الذي تعاني منه
الكويت
الشيخ محمد العبدالله

مبادرة حكومية
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م�ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الكهرباء وامل��اء ب��االن��اب��ة الشيخ
محمد العبدالله ان ق��رار انشاء
ه� �ي� �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد ج ��اء
ب� � �م� � �ب � ��ادرة ح� �ك ��وم� �ي ��ة واص� � � ��در
ق��ان��ون�ه��ا وف �ق��ا مل��رس��وم ب�ق��ان��ون
في غياب املجلس ليعكس رؤية
الحكومة في ضرورة انشاء مثل
ت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�ك��ون خ��ط ال��دف��اع
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ض� ��د ال� �ف� �س ��اد وس ��د
ال �ب��اب ام� ��ام م��ن ي�ن�ت�ق��د ال�ك��وي��ت
ف ��ي ال ��داخ ��ل وال � �خ� ��ارج ف ��ي ه��ذا
الجانب.
مؤشر الفساد
وفيما يتعلق بترتيب الكويت
ع �ل��ى م ��ؤش ��ر م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ق � ��ال ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه :اود ب ��داي ��ة ان
اوض � � ��ح ن �ق �ط��ة م �ه �م��ة وه � ��ي ان
م��ؤش��ر مكافحة ال�ف�س��اد منبثق
ع� ��ن ج� �ه ��ة اه� �ل� �ي ��ة غ� �ي ��ر رس �م �ي��ة
ب� � �خ �ل��اف م � ��ؤش � ��ر ال� �ت� �ن ��اف� �س� �ي ��ة
وال��ذي يصدر عن البنك الدولي
ك �م��ا ان ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي يستند
ال �ي �ه��ا م��ؤش��ر م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
مبنية على االه ��واء الشخصية
والفرضيات كما أن من يستطلع
آراء ه� � ��م ي �ح �ت��اج��ون ال ��ى ت��وع�ي��ة

عبدالرحمن النمش

وارش � ��اد ح ��ول م�ف��اه�ي��م معايير
االستبيان حتى يضعوا درجات
واق�ع�ي��ة م�ش�ي��را ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
الى مبادرة حكومية قدمت منذ
س� �ن ��وات وت �ق �ت �ض��ي االس �ت �ع��ان��ة
بجهات عاملية لتوضيح الصورة
كاملة امام من يشارك في تقييم
دولة الكويت وايضاح الحقائق
غ �ي��ر ان ال �ف �ك��رة الق ��ت م�ع��ارض��ة
ش� ��دي� ��دة م� ��ن م �ج �ل��س االم� � ��ة ف��ي
ذل ��ك ال ��وق ��ت وان �ت �ه��ى االم� ��ر ال��ى
استجواب الوزير املعني.
إصالحات حكومية
وت��اب��ع ال�ع�ب��دال�ل��ه ان ��ه ف��ي ظل
تلك املعطيات التي اوضحناها
ف��إن �ن��ا ن �ش �ع��ر ب �ع��دم ال ��رض ��ا عن
ترتيب دولة الكويت على املؤشر
وذل � � ��ك الن� � ��ه ال ي� �ن ��اس ��ب ت �م��ام��ا
ام � �ك ��ان ��ات دول� �ت� �ن ��ا وال ي�ع�ك��س
ال �ح �ق �ي �ق��ة وال � ��واق � ��ع واس �ت �ش �ه��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه ع�ل��ى ع��دم دق��ة نتائج
امل ��ؤش ��ر ب �ق��ول��ه ان ه �ن��اك بعض
ال��دول التي حققت مراكز عديدة
وت �ح �س��ن م��وق�ف�ه��ا ف��ي ال�ت��رت�ي��ب
العام للمؤشر برغم أنها لم تقم
ب��إص�ل�اح��ات ع �ل��ى ارض ال��واق��ع
تؤهلها لتحسني اوضاعها على
مؤشر مكافحة الفساد.

فساد إداري
واوض ��ح ال�ع�ب��دال�ل��ه ان ذل��ك ال
يعني انكارنا وجود فساد حتى
ال ندفن رأسنا في الرمال معربا
عن اعتقاده ان الفساد االداري هو
اكثر ان��واع الفساد ال��ذي تعاني
م�ن��ه دول ��ة ال�ك��وي��ت .واس�ت�ع��رض
العبدالله في هذا الجانب بعضا
م��ن الجهود الحكومية للقضاء
على هذا النوع من الفساد قائال:
ان الحكومة اتخذت تدابير عدة
ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى امل �ح �س��وب �ي��ة ف��ي
ت ��ول ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع��ام��ة ح�ي��ث
اع �ت �م��د دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
آل�ي��ة ج��دي��دة لترشيح الوظائف
ت� � �ق � ��وم ع � �ل� ��ى االخ� � �ت� � �ي � ��ار اآلل� � ��ي
ب �ح �س��ب ال� � ��دور وف �ق ��ا ل �ض��واب��ط
ت�ت�لاف��ى س�ل�ب�ي��ات ن�ظ��ام املقابلة
امل�ب��اش��ر ك�م��ا اص ��درت الحكومة
م��رس��وم ف��ي  2015/11لتعديل
ب �ع��ض اح � �ك ��ام ق ��ان ��ون ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ف� ��ي ش � ��أن آل� �ي ��ة ت�ع�ي�ين
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ت �ض �م��ن اح �ت �ي��اره��م
وفقا لالفضلية والكفاءة واعتبر
ال �ع �ب��دال �ل��ه ان ص � ��دور امل ��رس ��وم
انتصار كبير للكفاءات الوطنية.
محاصرة السلبيات
ك � �م ��ا اش � � � ��ار ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال ��ى
ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ة مل�ي�ك�ن��ة بعض

الخدمات الحيوية للقضاء على
ال ��واس� �ط ��ة ف ��ي ت� �ج ��اوز م ��ن ل�ه��م
احقية واسبقية الدور للحصول
على الخدمة مؤكدا ان الحكومة
ح � �ق � �ق� ��ت ان� � � � �ج � � � ��ازات اي� �ج ��اب� �ي ��ة
مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد غ �ي��ر ان� �ه ��ا ال
تجيد التسويق النجازاتها.
قضية اجتماعية
واعتبر العبدالله ان الواسطة
وال� � ��رش� � ��وة ق �ض �ي ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة
ب��امل�ق��ام االول تتعلق ببناء فكر
االن � �س� ��ان ف ��ي امل� �ن ��زل وامل ��درس ��ة
واالع �ل��ام وع�ل�ي��ه ف ��إن م�ح��اص��رة
تلك السلبيات تحتاج الى تعاون
امل ��واط ��ن وال� �ج� �ه ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املختلفة لنشر الوعي االيجابي
ح� � � � ��ول ض� � � � ��رر ت� � �ل � ��ك ال� � �ظ � ��اه � ��رة
وضرورة مكافحتها.
وف� ��ي رده ع �ل��ى س � ��ؤال ب�ش��أن
خ� � �س � ��ارة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل� �ع� �ش ��رات
ال� �ق� �ض ��اي ��ا االداري � � � � � ��ة امل ��رف ��وع ��ة
عليها قال ان ذلك بسبب قصور
ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� �ق ��ائ� �م ��ة وه� � ��ي ت�ع��د
ق��دي�م��ة وال ت��واك��ب مستحدثات
العصر ومن ثم فيجب تحديثها
ل� �ت ��دع ��م ج � �ه� ��ود ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف��ي

التتمة ص13

الحكومة اتخذت
تدابير للقضاء على
المحسوبية في
تولي الوظائف
وآلية تعيين
القياديين انتصارا
للكفاءات
نسعى لميكنة
بعض الخدمات
الحيوية للقضاء
على الواسطة
قصور القوانين
الحالية سبب
خسارة الحكومة
لعشرات القضايا
اإلدارية المنظورة
أمام القضاء
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قال إن ترتيب الكويت الدولي يحول دون تحويلها إلى مركز مالي

النمش :استراتيجية وطنية لمكافحة
الفساد وتطبيقها منتصف العام المقبل

جابر المبارك سجل سابقة للكويت كأول رئيس حكومة يقدم إقرار الذمة المالية
تتمة المنشور ص 12

قانون المناقصات
يعاني من ثغرات
عدة تحتاج إلى
بعض التشريعات
لدعم عمل الهيئة

اعطاء كل ذي حق حقه.
منظمة أهلية
وق � ��ال رئ �ي��س ه �ي �ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ار ع�ب��دال��رح�م��ن
النمش ان مؤشر مكافحة الفساد
أنشأته منظمة الشفافية الدولية
وهي منظمة غير رسمية تعتمد
في ترتيب قوائم الدول باملؤشر
ع �ل��ى ان� �ط� �ب ��اع ��ات ل �ل �م��ؤس �س��ات
واالش� � � � �خ � � � ��اص وال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن
ورج� � � � ��ال االع � � �م� � ��ال م� �ع� �ت� �ب ��را ان
امل��ؤش��ر ل��ه م��ا ل��ه وعليه م��ا عليه
وقد واجه العديد من االنتقادات
من مختلف دول العالم.
درجة الشفافية
وت � ��اب � ��ع ال� �ن� �م ��ش ان ت��رت �ي��ب
ال �ك��وي��ت ع�ل��ى م��ؤش��ر ال �ف �س��اد ال
ي�ع�ك��س ح�ق�ي�ق��ة اوض��اع �ه��ا على
ارض ال� ��واق� ��ع م ��ن ح �ي��ث درج ��ة
ال �ش �ف��اف �ي��ة وي� �ه� �ض ��م ج �ه��وده��ا
ملكافحة الفساد حيث ال يستند
ال��ى حقائق علمية يبنى عليها
ن�ت��ائ�ج��ه وان �م��ا ع�ل��ى ان�ط�ب��اع��ات
اشخاص قد تخطئ وقد تصيب
ك �م��ا ان امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ت�ق��وم
بتحليل نتائج االستبانة الذي
يستند اليه املؤشر غير معترف
بها دوليا الفتا ال��ى وج��ود دول
ك�ب��رى وج��ه لها م��ؤش��ر مكافحة
ال �ف �س��اد ان �ت �ق��ادات الذع� ��ة ب�ش��أن
الشفافية غير ان اهميته تكمن
في اعتماد رؤوس االم��وال التي
ترغب ف��ي ال��دخ��ول الس��واق احد
ال � ��دول ع �ل��ى امل ��ؤش ��رات ال�ع��امل�ي��ة
م �ث��ل م ��ؤش ��ر ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ال ��ذي
ي �ص��دره ال�ب�ن��ك ال��دول��ي وم��ؤش��ر
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ال� ��ذي ت�ص��دره
منظمة الشفافية الدولية.
واوض � ��ح ال �ن �م��ش ان ��ه ب��ال��رغ��م
م��ا س �ب��ق الب ��د ان ن �ق��ر ان وض��ع
ال�ك��وي��ت وت��رت�ي�ب�ه��ا ع�ل��ى مؤشر
الفساد وان ك��ان يخالف الواقع
فانه ال يليق بدولة تمتلك موارد
وام� �ك ��ان� �ي ��ات ك �ب �ي��رة م� ��ؤك� ��دا ان
ه��ذا ال�ت��رت�ي��ب يمثل ع��ائ�ق��ا ام��ام
ت�ط�ل�ع��ات وج �ه��ود ال �ت �ح��ول ال��ى
مركز مالي عاملي.

قدمنا بعض
المسؤولين الى
النيابة في قضايا
تزوير ورشوة

جهود نيابية لدعم وتفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد

وع ��ن ج� �ه ��ود ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س��اد ف ��ي ت��وض �ي��ح ال�ح�ق��ائ��ق
ام � ��ام ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى امل ��ؤش ��رات
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ن��زاه��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة
ق��ال النمش ان الهيئة تتواصل
بالجهات التي تقيم دولة الكويت
في مؤشر مكافحة الفساد على
وج � ��ه ال �ت �ح��دي��د ل� �ل ��وق ��وف ع�ل��ى
اس�ب��اب ت��راج��ع الترتيب وسيتم
دراس ��ة تلك االس �ب��اب وتوضيح
ال�ح�ق��ائ��ق ام ��ام ال�ج�ه��ات املقيمة
مؤكدا ان هيئة مكافحة الفساد
ت� �ع ��ام ��ل ج� ��دي� ��ا ن� �ت ��ائ ��ج م��ؤش��ر
الفساد.
واض � � � � ��اف ان� � � ��ه م� � ��ن االش� � �ي � ��اء
امل � �ب � �ش ��رة ب ��ال� �خ� �ي ��ر ق � �ي� ��ام س �م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء بتقديم
اق ��رار ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ح�ي��ث سجل
سابقة للكويت امام العالم كونه
اول رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ي �ق��دم إق ��رار
الذمة املالية.
وعن أعمال الهيئة وأنشطتها
ق � ��ال ان ال �ه �ي �ئ��ة م �ع �ن �ي��ة ح��ال �ي��ا
بجانبني هما اقرار الذمة املالية
والكسب غير املشروع في حني ان

للفساد مجاالت عدة تحتاج الى
س��د ث �غ��رات ال �ق��وان�ين امل��وج��ودة
وسن املزيد من القوانني الداعمة
ل �غ �ل��ق ال � �ب� ��اب ع� �ل ��ى ال �ف��اس��دي��ن
واح �ك��ام ال�س�ي�ط��رة عليهم وس��د
الطريق امام اتساع رقعة الفساد
في مختلف جهات الدولة.
وفي هذا الصدد اشار النمش
ال � ��ى ان ق ��ان ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ب��ه
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ث � �غ� ��رات ك� �م ��ا ان
ال� �ح ��اج ��ة م �ل �ح��ة الق � � ��رار ق ��ان ��ون
ت �ع��ارض امل �ص��ال��ح وق��ان��ون حق
االط � �ل� ��اع ال� � � ��ذي اع � �ت � �ب� ��ره ي �ع��زز
ال��رق��اب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ع�ل��ى امل��وظ��ف
ال�ح�ك��وم��ي وي��وف��ر رادع� ��ا كبيرا
لكل من يحاول استغالل منصبه
ل�ل��وص��ول ال ��ى م�ك��اس��ب ل�ي��س له
وج� ��ه ح ��ق ف �ي �ه��ا وأش � ��ار ال� ��ى ان
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ت�ب��اش��ر
اعمالها وق��ام��ت ف��ي ه��ذا االط��ار
ب �ت �ح��وي��ل ع � ��دد م� ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
الحكوميني ال��ى النيابة العامة
ف��ي ق�ض��اي��ا ت��زوي��ر ورش� ��او وان
ال�ه�ي�ئ��ة ت �ع��ام��ل ب �ج��دي��ة ب�لاغ��ات
االفراد وما يتم رصده بالصحف

ووس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
حيث ت�ق��وم باستدعاء املعنيني
وت�ط��ال�ب�ه��م ب�م��ا ل��دي�ه��م م��ن ادل��ة
على وجود فساد ،ومن ثم تتخذ
اج��راءات�ه��ا م��ع م��ن ت��دور حولهم
شبهة الفساد ويتم احالتهم الى
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وي �ت��م م�ك��اف��أة
املبلغ عند ث�ب��وت ت��ورط املدعي
عليه في قضايا فساد.
تشريعات ضرورية
وم� � � � ��ن ج� � �ه � ��ة اخ� � � � � ��رى ط� ��ال� ��ب
امل�س�ت�ش��ار ع�ب��دال��رح�م��ن النمش
ب� ��اق� ��رار ت �ش��ري �ع��ات ت ��دع ��م ع�م��ل
الهيئة وتعزز دوره��ا في تعقب
ج �م �ي��ع م� �ظ ��اه ��ر ال� �ف� �س ��اد ح�ي��ث
ان ال � �ف � �س� ��اد م� �ن� �ظ ��وم ��ة ك �ب �ي��رة
وم�ت�ش�ع�ب��ة ول ��ن ت�س�ت�ط�ي��ع جهة
ب�ع�ي�ن�ه��ا ال �ت �ص��دي ل��ه ب�م�ف��رده��ا
وانما يحتاج الى مشاركة جهات
ال ��دول ��ة ك��اف��ة ل�ت��رس�ي��خ ال �ن��زاه��ة
ون � �ش � ��ر ال � �ت ��وع � �ي� ��ة ال � �ض� ��روري� ��ة
ب �خ �ص��وص �ه��ا ك ��اش �ف ��ا ف� ��ي ه ��ذا
الصدد عن اع��داد هيئة مكافحة
ال�ف�س��اد ول��دراس��ة استراتيجية

وط�ن�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد سيتم
ت� �ط� �ب� �ي� �ق� �ه ��ا م � �ن � �ت � �ص� ��ف ال� � �ع � ��ام
امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ج�ه��ات ال��دول��ة كافة
بغرض تعزيز الشفافية مشيرا
ال ��ى ض � ��رورة ت �ع��اون امل��واط �ن�ين
وتوسيع الرقابة الشعبية.

تحسين التشريعات
والتسهيل على
مراجعي الجهات
الحكومية يقضي
على جانب من
الفساد
إقرار قانون حق
االطالع يعزز
الرقابة الشعبية
ويردع من يحاول
استغالل منصبه
نتواصل مع
الجهات العالمية
لمعالجة أسباب
تراجع ترتيب
الكويت
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انطالق فعاليات حملة بصمة ضد العنف

الزين الصباح :حلول جذرية لظاهرة
العنف في المجتمع
أك � � ��دت وك� �ي� �ل ��ة وزارة ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي�خ��ة ال��زي��ن
ال �ص �ب��اح ض � ��رورة اي �ج��اد ح�ل��ول
ج� ��ذري� ��ة ل� �ظ ��اه ��رة ال� �ع� �ن ��ف ال �ت��ي
تشهد مؤشراتها ارتفاعا متزايدا
في املجتمع الكويتي.
جاء ذلك في تصريح للشيخة
الزين للصحافيني أمس بمناسبة
ان �ط�لاق ف�ع��ال�ي��ات حملة (بصمة
ضد العنف) التي ينظمها مركز
االس � ��رة ل�ل�اس �ت �ش��ارات ال�ن�ف�س�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وت��رع��اه��ا وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال �ش �ب��اب م�س�ت�ه��دف��ة زي � ��ادة وع��ي
الطلبة تجاه الظواهر العنيفة.
وقالت ان جامعة الكويت هي
الصرح االول في البناء املجتمعي
ح �ي��ث ان� �ه ��ا ت �ض��م وت �ه �ي��ئ ق ��ادة
املستقبل وخصوصا كلية العلوم
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ت �ه �ت��م ب�ط��رح
ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة واي� �ج ��اد
الحلول املناسبة لها.
واف � � � � ��ادت ب� � ��أن اي� � �ج � ��اد ح �ل��ول
للمشكالت االجتماعية والعنف
م ��ن ش ��أن ��ه االس � �ه� ��ام ف ��ي ت�ط��وي��ر
امل�ج�ت�م��ع ك�ك��ل وال �ن �ه��وض ب��ه من
ش �ت��ى ال �ن��واح��ي ب��اع �ت �ب��ار ال �ف��رد
ب�ص��ورة ع��ام��ة وال�ش�ب��اب امل��راه��ق
ب� �ش� �ك ��ل خ � � ��اص اس� � � ��اس ت �ك��وي��ن
املجتمع وبنيته الرئيسية.

واوض�ح��ت ان الحلول تحتاج
الى وجود قدوة للمراهقني سواء
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال�ك�ب�ي��ر او الصغير
وه��و البيت لكي يتم االق �ت��داء به
وتقليده بالصورة التي تنعكس
اي�ج��اب��ا على ت�ص��رف��ات املراهقني
وت� � �ب� � �ع � ��ده � ��م ع� � � ��ن امل � � �م� � ��ارس� � ��ات
الخاطئة.
واضافت «اننا ندرك جميعا أن
الشباب يميلون الى التمرد على
اوض ��اع �ه ��م واي� �ج ��اد م�ج�ت�م�ع��ات
ت� �ت ��واف ��ق م� ��ع م �ي��ول �ه��م وط��ري �ق��ة
تفكيرهم ون��درك ايضا ان العنف
له نتائج ت��ؤدي ال��ى وق��وع الظلم
ع �ل��ى ب �ع��ض االف � � ��راد ل��ذل��ك ال بد
م��ن ن�ش��ر ث�ق��اف��ة ال�ت�س��ام��ح ودف��اع
ب �ع �ض �ن ��ا ع � ��ن ب� �ع ��ض وت �ط �ب �ي��ق
مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص».
وذك � ��رت ان ��ه ان �ط�لاق��ا م ��ن دور
وزارة الدولة لشؤون الشباب في
ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال�ت�س��ام��ح وال�ت�ع��اون
ب �ي ��ن ش� � �ب � ��اب ال� � �ك � ��وي � ��ت وط �ل ��اب
وط� ��ال � �ب� ��ات ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ك��ون �ه��م
م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ال� � �ك � ��وي � ��ت واس � � � ��اس
ن �ه �ض �ت �ه��ا ف �ق��د ب � � ��ادرت ال � � ��وزارة
ب��رع��اي��ة ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة وامل�ش��ارك��ة
في فعالياتها.
وقالت الشيخة الزين ان وزارة
ال� �ش� �ب ��اب ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى االس � �ه ��ام
ف ��ي ت �ط��وي��ر امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي
وت ��دع �ي �م ��ه داخ� �ل� �ي ��ا م �س �ت �خ��دم��ة

الشيخة الزين الصباح

اح��دث ال��وس��ائ��ل وال�ط��رق ملواكبة
العصر بهدف بناء مجتمع قوي
وم �ت �م��اس��ك ق � ��ادر ع �ل��ى م��واج �ه��ة
كل الصعوبات بأفضل الوسائل
والطرق.
ودع� � ��ت ال � ��ى ت �ط �ب �ي��ق م�ف��اه�ي��م
ال � �ح� ��وار واح � �ت� ��رام االراء ون �ش��ر
ثقافة التسامح ونبذ العنف في
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وخ �ص��وص��ا
بني الشباب واملراهقني والدعوة
الى االلفة والتعاون بني الجميع
م�ب�ي�ن��ة ان ه ��ذا ال �ع �م��ل ي �ق��ع على
ع� ��ات� ��ق ج� �م� �ي ��ع اف� � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع
وال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وااله �ل �ي��ة
وي �ح �ت ��اج ال� ��ى ت �ك��ات��ف امل�ج�ت�م��ع
ن� �ف� �س ��ه ل� �ل� �ق� �ض ��اء ع � �ل ��ى ظ ��اه� ��رة
العنف.

واض� ��اف� ��ت ان وزارة ال �ش �ب��اب
ت� � �س� � �ت� � �ه � ��دف ت � � �ع � ��زي � ��ز ال � �ه � ��وي � ��ة
ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م �ش �ي��رة ال��ى
ان املمارسة واملواطنة الصالحة
ت�ب��دأ بالشباب وتنتهي بجميع
ش��رائ��ح املجتمع ب�ح��وار عقالني
يبدأ باملدرسة الى الجامعة.
من جانبها قالت رئيس مركز
االس � ��رة ل�ل�اس �ت �ش��ارات ال�ن�ف�س�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال� ��دك � �ت� ��ورة أم �ث ��ال
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ان م � ��ن اه � � ��م اه � � ��داف
الحملة التكامل ب�ين املؤسسات
ال �ج��ام �ع �ي��ة وال �ح �ك ��وم �ي ��ة ل�ل�ح��د
م ��ن ال �ع �ن��ف االن �ت �خ��اب��ي ووض ��ع
اجراءات ولوائح تردع املمارسات
العنيفة في االنتخابات.
واض � ��اف � ��ت ان ال� �ح� �م� �ل ��ة ال �ت��ي
ي�ش��ارك فيها  350طالبا وطالبة
م��ن مختلف ت�خ�ص�ص��ات الكلية
وت �س �ت �م ��ر خ �م �س��ة اي � � ��ام ت�س�ع��ى
ال� ��ى زي� � ��ادة وع� ��ي ال �ط �ل �ب��ة ت �ج��اه
ه��ذه ال�ظ��واه��ر وتكثيف الجهود
املبذولة للحد من العنف الطالبي
مشيرة الى ضرورة تنمية الروح
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ون � �ب� ��ذ ج �م �ي ��ع ان� � ��واع
ال �ت �م �ي �ي��ز س � � ��واء ال� �ع� �ن� �ص ��ري او
الطائفي او القبلي.

خبير دولي :استضافة الكويت لمانحي
الصومال تؤكد دورها اإلنساني
ثمن رئيس اللجنة التنظيمية
ملؤتمر املانحني لدعم التعليم في
ال�ص��وم��ال ال��دك�ت��ور غانم النجار
م � � �ب� � ��ادرة ال� �ك ��وي ��ت اس �ت �ض��اف��ة
امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي امل �ق��رر ف��ي ال�ع��ام
املقبل اي�م��ان��ا منها ب��أن التعليم
ه��و «ط��ري��ق ال �س�لام واالس �ت �ق��رار
في املنطقة ككل».
جاء ذلك في لقاء له مع وكالة
االن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك ��ون ��ا) ام��س
ع �ق��ب اج �ت �م��اع ع �ق��دت��ه االط � ��راف
االرب � �ع� ��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ش��روع
م��ؤت �م��ر امل��ان �ح�ي�ن وه ��ي ال �ك��وي��ت
م �م �ث �ل��ة ب ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي ال ��دك� �ت ��ور ب��در
ال�ع�ي�س��ى ون�ظ�ي��رت��ه ال�ص��وم��ال�ي��ة
الدكتورة خضرة بشير.
وي � � � � � �ش� � � � � ��ارك ف� � � � ��ي امل� � � � �ش � � � ��روع

اي� �ض ��ا امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل �م �ن �ظ�م��ة
االس �ل�ام � �ي� ��ة ل �ل �ت��رب �ي��ة وال� �ع� �ل ��وم
وال �ث �ق��اف��ة (اي�س�ي�س�ك��و) ال��دك�ت��ور
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ت��وي �ج��ري وامل��دي��ر
العام للمنظمة العربية للتربية
وال � �ع � �ل� ��وم وال � �ث � �ق ��اف ��ة (ال� �ك� �س ��و)
ال� � ��دك � � �ت� � ��ور ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه م� � �ح � ��ارب
وب�ح�ض��ور ع�ص��ام ال�ج��ام��ع مقرر
اللجنة التنظيمية واألمني العام
ل �ل �ج �ن��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ص��وم��ال �ي��ة
للتربية والثقافة والعلوم.
واكد النجار وهو خبير دولي
واس� �ت ��اذ ال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة في
جامعة الكويت اهمية االجتماع
االول ل �ل ��اط � � ��راف االرب � � �ع � � ��ة ف��ي
م �ق��ر ال �ي��ون �س �ك��و ب �ب��اري��س حيث
املكان االنسب لالعالن عن تبني
الكويت ملؤتمر املانحني والتأكيد

على دوره��ا وحضورها العاملي
في الجانب االنساني.
ول�ف��ت ال��ى ان مؤتمر املانحني
ل� ��دع� ��م ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي ال� �ص ��وم ��ال
ال ��ذي ي�ت��وق��ع ع�ق��ده ف��ي اب��ري��ل او
م��اي��و امل �ق �ب��ل ب��ال �ك��وي��ت ي�خ�ت�ل��ف
ع ��ن امل��ؤت �م��رات امل��ان �ح��ة االخ ��رى
التي تنظم بشكل طارئ ملعالجة
ك� � � � � ��وارث م� �ع� �ي� �ن ��ة م� �ض� �ي� �ف ��ا ان� ��ه
س�ي�ح�م��ل رؤي ��ة وخ �ط��ة متكاملة
وليس فقط كمؤتمر دولي لجمع
املال وتقديمه للصومال.
وأعرب عن شكره لتبني وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
الدكتور ب��در العيسى للمشروع
مل �ب��ادرة (ال �ك �س��و) و(اي�س�ي�س�ك��و)
ون � �ق � �ل� ��ه امل� � � �ب � � ��ادرة ال � � ��ى ح� �ض ��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد

الشيخ صباح األحمد قائد العمل
االن �س ��ان ��ي م ��ؤك ��دا ان «امل� �ش ��روع
الق��ى الترحيب والتأييد والدعم
القوي من قبل سموه».
وأوض � ��ح ان «امل� �ش ��روع ع��رض
ب �ع��د ذل� ��ك ع �ل��ى م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ال� ��ذي أح ��ال ��ه ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ك �ج �ه��ة اخ� �ت� �ص ��اص وخ � �ب ��رة ف��ي
ه� ��ذا امل� �ج ��ال وب��ال �ت��ال��ي س�ن�ع�ق��د
اجتماعا تشاوريا مع مسؤولي
ال� ��وزارة للتباحث ح��ول املسائل
التنفيذية قريبا جدا».

العيسى ينفي إنشاء جامعة
مشتركة مع إيران
ن� �ف ��ى وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� � �ع � ��ال � ��ي ال� ��دك � �ت� ��ور
ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ام� ��س ص �ح��ة م��ا
تناقلته بعض وس��ائ��ل االع�لام
بأنه طلب من الجانب االيراني
ان � �ش� ��اء ج ��ام� �ع ��ة م �ش �ت ��رك ��ة م��ع
الكويت.
وق� � � � � ��ال ال � � � ��وزي � � � ��ر ال� �ع� �ي� �س ��ى
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل ��وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء
الكويتية (ك��ون��ا) ان م��ا نشرته
بعض وس��ائ��ل االع�ل�ام ف��ي هذا
الشأن «عار عن الصحة تماما».
واوض� ��ح ان ل �ق��اء ه م��ع وزي��ر
ال� �ع� �ل ��وم وال � �ب � �ح� ��وث االي� ��ران� ��ي
محمد ف��ره��ادي ل��م يتطرق الى
ه��ذا املوضوع بتاتا بل يندرج
في اطار اللقاء ات التي تعقدها
ال��وف��ود امل�ش��ارك��ة على هامش
اعمال الدورة الـ 38لـ (يونسكو).

د .بدر العيسى

الداخلية :ننفذ القانون وال
نخضع للضغوط والواسطات
أك� ��دت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ان�ه��ا
تنفذ القانون وال تخضع مطلقا
ألي� � ��ة ض � �غ� ��وط أو ت� ��دخ�ل��ات أو
واس � �ط� ��ات وأن ال� �ق ��ان ��ون ي��أخ��ذ
مجراه وفقا للقنوات اإلجرائية.
ون �ف��ت ادارة االع �ل��ام االم �ن��ي
ب� � � � � ��وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي ب� �ي ��ان
ص� �ح ��اف ��ي أم� � ��س امل � ��زاع � ��م ال �ت��ي
ت� � ��رددت ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ح��ول ص�ل��ة ال ��وزارة
ف��ي االف� ��راج ع��ن امل�ت�ه��م ال�س��وري
ال� ��ذي ت��م ض�ب�ط��ه اخ �ي��را بتهمة
انتحال صفة رجل امن.
وأكد البيان ان االفراج عنه تم
"بناء على أمر سلطات التحقيق

امل �ع �ن �ي��ة ول �ح�ي�ن ص � ��دور ال�ح�ك��م
النهائي بحقة".
ودع � � ��ا ال� �ب� �ي ��ان م �س �ت �خ��دم��ي
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ال� ��ى ت �ح��ري ال ��دق ��ة وع � ��دم ن�ش��ر
م� �ث ��ل ه � ��ذه االخ � �ب � ��ار امل �خ �ت �ل �ق��ة
وال �ت��أك��د م��ن امل �ص��در امل �س��ؤول
وه��و اإلدارة ال�ع��ام��ة للعالقات
واالع � �ل � ��ام األم� � �ن � ��ي ف � ��ي وزارة
الداخلية.

قوة من خفر السواحل
تنفذ رماية تدريبية
أع� �ل� �ن ��ت م ��دي ��ري ��ة ال �ت��وج �ي��ه
امل� �ع� �ن ��وي وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة
ب��ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن ق�ي��ام
قوة من خفر السواحل ب��وزارة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ب� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ رم� ��اي� ��ة
تدريبية اليوم وغدا من الساعة
الثامنة صباحا وحتى الساعة
الثانية ظهرا.
وقالت مديرية التوجيه في
ب�ي��ان صحافي أم��س إن موقع
ميدان الرماية البحري سيكون
ع�ل��ى م�س��اف��ة  16.5م�ي��ل بحري
ش ��رق رأس ال�ج�ل�ي�ع��ة ام �ت ��دادا
ل� �ج ��زي ��رة ق � � ��اروه وب �م �س��اف��ة 6

أميال بحرية شرق رأس الزور
امتدادا إلى جزيرة أم املرادم.
ودع � � � ��ا ال � �ب � �ي� ��ان امل� ��واط � �ن �ي�ن
وامل�ق�ي�م�ين م��ن م��رت��ادي البحر
إل��ى ع��دم االق �ت��راب م��ن املنطقة
امل��ذك��ورة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املعلنة
ح � ��رص � ��ا م� �ن� �ه ��ا ع � �ل� ��ى س�ل�ام ��ة
الجميع على أن يتم االت�ص��ال
ف��ي ال�ق�ن��اة املعتمدة (ي��و.ات��ش.
اف) قناة  16الدولية.
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افتتاح مؤتمر اكتشف الكويت

الدفاع :تحديث خرائط الكويت
باستخدام جي.اي .اس
أكدت نائب املدير العام للجهاز
امل��رك��زي لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات
م� ��اج� ��دة ال �ن �ق �ي ��ب س� �ع ��ي ال �ج �ه��از
الت�ب��اع اح��دث التقنيات ف��ي مجال
ن� �ظ ��ام االس �ت �ش �ع��ار ع ��ن ب �ع��د ب�م��ا
ي �س ��اه ��م ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر اداء ون �ظ��م
املعلومات الجغرافية في الكويت.
وق��ال��ت ال�ن�ق�ي��ب ف��ي ك�ل�م��ة خ�لال
ح� �ف ��ل اف� �ت� �ت ��اح م ��ؤت� �م ��ر (اك �ت �ش��ف
ال� �ك ��وي ��ت) ال � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه ال ��وح ��دة
االس� �ت� �ش ��اري ��ة ل �ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات
الجغرافية واالس�ت�ش�ع��ار ع��ن بعد
بجامعة الكويت أم��س إن الكويت
ال ت��أل��و ج �ه��دا ف ��ي م��واك �ب��ة ن�ظ��ام
االس � �ت � �ش � �ع ��ار ع � ��ن ب� �ع ��د وت �س �خ��ر
االم� �ك ��ان ��ات ك��اف��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة م��ن
احدث التقنيات في هذا املجال.
م��ن جانبه أك��د الوكيل املساعد
ب��وزارة النفط الشيخ ط�لال ناصر
ال�ع��ذب��ي ال�ص�ب��اح اهمية موضوع
املؤتمر واملعلومات الجغرافية في
اعمال البترول.
وق��ال الشيخ ط�لال ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش امل��ؤت �م��ر
إن ت�ل��ك ال�ت�ق�ن�ي��ات ت�ع�ت�ب��ر م��ن اه��م
العوامل املساعدة واملكلمة لعملية
االستكشاف النفطي.
ب ��دوره ق��ال ممثل وزارة ال��دف��اع
رئ �ي��س ف� ��رع امل �س��اح��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
املقدم ركن نواف محمد ابا الخيل
ان االستشعار عن بعد يعتبر من
احد االنظمة املستخدمة لدى فرع
املساحة العسكرية وتكمن اهميته
ف��ي ت �ح��دي��ث ال �خ��رائ��ط ع��ن ط��ري��ق

املشاركون في مؤتمر اكتشف الكويت

الصور الجوية.
واض� � ��اف اب� ��ا ال �خ �ي��ل ان وزارة
ال� ��دف� ��اع ب� �ص ��دد ت �ح��دي��ث خ��رائ��ط
ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ك ��ام ��ل ب ��اس� �ت� �خ ��دام
نظام (ج ��ي.اي.اس) بهدف مواكبة
ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا جميع
ج� � �ي � ��وش ال� � �ع � ��ال � ��م ف� � ��ي امل� �س ��اح ��ة
العسكرية.
واوض ��ح ان امل �ش��روع ال��ذي جاء
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات م ��ن ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال� �ج ��راح الي � ��زال في
بداياته وم��ن املتوقع ان يستغرق
عامني بالتعاون مع معهد الكويت
ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ف ��ي ال �ن��واح��ي
الفنية وانتاج الخرائط وتحديثها
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت ��دري ��ب ف� ��رع امل �س��اح��ة
العسكرية.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� � ��ال م� ��دي� ��ر وح � ��دة
ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات ال �ج �غ��راف �ي��ة ف��ي
معهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية

الدكتور حمدي الجميلي ان نظام
االستشعار عن بعد من التقنيات
ال �ت��ي ي�ت��م ت�ح��دي�ث�ه��ا ي��وم�ي��ا الف�ت��ا
الى انها ب��دأت في شكل تطبيقات
عسكرية وت�ح��ول��ت فيما بعد الى
املدنية.
واض ��اف الجميلي ف��ي تصريح
مماثل ان هذا النظام يعد مصدرا
ل�ل�ب�ي��ان��ات امل��وث�ق��ة ال �ت��ي ت�ب�ن��ى من
خاللها القرارات مشيرا الى ان لدى
الكويت ص��ورا القمار اصطناعية
بدقة  30سم.
واوض ��ح ان امل�ع�ه��د يتعامل مع
تلك التقنية منذ ثمانينات القرن
املاضي في العديد من التطبيقات
من بينها العسكرية الفتا الى قرب
تحديث الخرائط املساحية لوزارة
الدفاع بهدف انتاج خريطة اساس
رق �م �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت ي �ك��ون م�ص��دره��ا
اح� � � ��دى ال � �ج � �ه ��ات ال� �س� �ي ��ادي ��ة ف��ي
الدولة.

واش � � � � ��ار ال � � ��ى ق � � ��رب ال� � �ب � ��دء ف��ي
امل��رح�ل��ة الثانية مل�ش��روع اكتشاف
امل� � � �ي � � ��اه ف � � ��ي ص� � � �ح � � ��راء ال � �ك� ��وي� ��ت
ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع وك � ��ال � ��ة ال� �ف� �ض ��اء
االمريكية (ناسا) من خالل تطبيق
ال�ت�ق�ن�ي��ة امل�س�ت�خ��دم��ة ع �ل��ى ك��وك��ب
امل��ري��خ م��ؤك��دا ان امل��رح �ل��ة االول ��ى
للمشروع استطاعت الوصول الى
م �ي��اه ج��وف�ي��ة ع�ل��ى ع�م��ق  40م�ت��را
باستخدام املجسات.
وأف� � ��اد ال �ج �م �ي �ل��ي ب� ��أن امل��رح �ل��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل� �ش ��روع ستتضمن
ال � �ن� ��زول ألع� �م ��اق اك� �ب ��ر الف� �ت ��ا ال��ى
م� ��واص � �ل� ��ة ال �ت �ن �س �ي ��ق م � ��ع وك ��ال ��ة
الفضاء األمريكية في هذا الصدد.

احتواء الشباب حتى ال ينجروا وراء أفكار متطرفة

الكندري :تعزيز التعاون الثقافي
والرياضي بين الكويت وكردستان
بحث القنصل العام الكويتي في
اربيل الدكتور عمر الكندري أمس
م��ع وزي��ر الثقافة وال�ش�ب��اب القليم
ك��ردس �ت��ان ال �ع ��راق خ��ال��د دوس�ك��ي
سبل ال�ت�ع��اون الثنائي ف��ي املجال
الثقافي والرياضي.
وق � ��ال ال �ك �ن ��دري ف ��ي ت �ص��ري��ح لـ
(ك��ون��ا) ان ال �ل �ق��اء ي �ه��دف ال ��ى «م��د
جسور التعاون بني دول��ة الكويت
وإق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان» متمنيا زي��ادة

م� � �ج � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون الس� �ي� �م ��ا ف��ي
الجانب الثقافي.
وش � ��دد ع �ل��ى ال � ��دور امل �ه��م ال ��ذي
يقع على ع��ات��ق ال ��وزارة واملجتمع
ف ��ي ت��وج �ي��ه ال �ش �ب��اب وت��وع�ي�ت�ه��م
واحتوائهم في ظل اوضاع املنطقة
الحالية حتى ال ينجروا وراء افكار
متطرفة.
ب��دوره رح��ب دوسكي بالتعاون
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ف��ي كل

امل �ج��االت م��ؤك��دا رغ�ب��ة ال� ��وزارة في
تعزيز التبادل الثقافي والشبابي
وإق��ام��ة معسكرات تدريب لألندية
ال ��ري ��اض �ي ��ة ب �ي�ن ال� �ك ��وي ��ت وإق �ل �ي��م
كردستان.
وق� ��ال ان االق �ل �ي��م ي�س�ع��ى دائ �م��ا
ال � ��ى ت��وط �ي��د ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
وال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة م � ��ع ك� ��اف� ��ة ال� �ب� �ل ��دان
السيما دولة الكويت التي لها باع
طويل في املجالني.

ي� � ��ذك� � ��ر ان وف � � � � � � ��ودا ري� ��اض � �ي� ��ة
واع�لام�ي��ة كويتية ق��ام��ت ب��زي��ارات
الق �ل �ي��م ك ��ردس� �ت ��ان ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى
ال� � � ��واق� � � ��ع االع� �ل� ��ام� � � ��ي وال � �ث � �ق� ��اف� ��ي
وال��ري��اض��ي ف��ي االقليم اض��اف��ة الى
تبادل الخبرات في هذا املجال.

أخبار
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الصحة :ال تسرب إشعاعيا
في مطار الكويت
نفت وزارة الصحة حدوث أي
تسرب مل��واد مشعة من حاويات
خ��اص��ة ب� ��ال� ��وزارة خ�ل�ال عملية
نقلها م��ن ال�ط��ائ��رة ال��ى امل�خ��ازن
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال� �ج� �م ��ارك ت �م �ه �ي��دا
لنقلها الى معامل الطب النووي.
وأوض �ح��ت ادارة ال��وق��اي��ة من
االشعاع في وزارة الصحة انها
تلقت اتصاال من االدارة العامة
ل�ل�اط� �ف ��اء ي �ف �ي��د ب� �س� �ق ��وط ارب� ��ع
ح � ��اوي � ��ات ت� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى م� ��واد
م �ش �ع��ة خ ��اص ��ة ب � ��ال � ��وزارة ع�ل��ى
ارض املطار مؤكدة انه لم يحدث
أي ت �س��رب اش �ع��اع��ي م��ن أي من
هذه الحاويات األربع وتم التأكد
من ذلك بأخذ املسحات والقياس
للحاويات وم��وق��ع السقوط في
أرض املطار.
وم��ن جانبها اوض�ح��ت وكيل
وزارة ال�ص�ح��ة ل �ش��ؤون الصحة
العامة الدكتورة ماجدة القطان
في تصريح لـ(كونا) الليلة قبل

امل��اض �ي��ة ان ال �ح��اوي��ات سقطت
اث� �ن ��اء ن �ق �ل �ه��ا م ��ن ال� �ط ��ائ ��رة ال��ى
امل � �خ� ��ازن ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ج �م��ارك
بسيارة نقل ك��ان��ت محملة ب�ـ25
ح��اوي��ة ت�م�ه�ي��دا ل�ن�ق�ل�ه��ا ملعامل
الطب النووي بوزارة الصحة.
واف��ادت الدكتورة القطان بأن
فريقا من مفتشي امل��واد املشعة
بوزارة الصحة تواجدوا باملوقع
فور تلقيهم االتصال حيث تبني
ان أرب� ��ع ح ��اوي ��ات ال �ي��ود امل�ش��ع
وق �ع��ت م��ن س �ي��ارة ال �ن �ق��ل داخ��ل
امل �ط ��ار ف��اص �ي �ب��ت اث �ن �ت��ان منها
ب �ت �ل��ف ب ��ال� �ح ��اوي ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة
وواح� ��دة اص�ي�ب��ت ب�ت�ل��ف بسيط
ف��ي ح��اوي��ة ال ��رص ��اص وواح� ��دة
اصيبت بتلف شديد في حاوية
الرصاص.

االعتماد األكاديمي ينظم
ندوة عن جودة التعليم
أع� � � �ل � � ��ن (ال� � � �ج� � � �ه � � ��از ال � ��وط � �ن � ��ي
ل�ل�اع �ت �م ��اد األك� ��ادي � �م� ��ي وض �م ��ان
ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م) ان ��ه س�ي�ن�ظ��م في
 16نوفمبر الجاري ندوة بعنوان
(ت�ج��وي��د اداء م��ؤس�س��ات التعليم
العالي تجارب ناجحة) بمشاركة
ن �خ �ب��ة م ��ن امل �خ �ت �ص�ين م ��ن داخ ��ل
الكويت وخارجها.
وق ��ال ��ت امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ه��از
ال ��دك� �ت ��ورة ن ��وري ��ة ال �ع ��وض ��ي ف��ي
تصريح صحافي أم��س ان��ه نظرا
ل �ل��دور ال�ك�ب�ي��ر ل�ع�م�ل�ي��ة االع �ت �م��اد
االك��ادي �م��ي ع�ل��ى ت�ط��وي��ر مستوى
أداء م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
جاءت الندوة لتبرز تجارب الدول
االخ��رى في التفاعل املثمر وبناء
ال� �ش ��راك ��ة ال �ف �ع��ال��ة ب �ي�ن م��ؤس �س��ة
االع� �ت� �م ��اد االك� ��ادي � �م� ��ي ال��وط �ن �ي��ة
وم � ��ؤس � �س � ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي
املحلية.
واض��اف��ت ال�ع��وض��ي ان ال�ن��دوة
ستتضمن ث�لاث جلسات تتناول
م ��وض ��وع ��ات ذات ص �ل��ة ب��ارت �ق��اء
أداء م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
منها املنطلقات النظرية والعملية
إلن�ش��اء هيئات وطنية لالعتماد
األكاديمي وضمان جودة التعليم
وم �ع��اي �ي��ر االع� �ت� �م ��اد االك ��ادي� �م ��ي
املؤسسي.
وذك� � ��رت ان ال� �ن ��دوة س�ت�ن��اق��ش
ت �ق �ي �ي��م اوج� � ��ه ف �ع��ال �ي��ة امل��ؤس �س��ة
التعليمية ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة وامل� �م� �ل� �ك ��ة امل� �ت� �ح ��دة
وامل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة

د .نورية العوضي

واالتجاهات الجديدة واالبتكارية
ال � � �ت� � ��ي ي� �س� �ت� �ح� �ض ��ره ��ا ال� �س� �ع ��ي
ل �ل �ج��ودة ال �ف��ائ �ق��ة ف ��ي م��ؤس �س��ات
التعليم العالي.
ي� ��ذك� ��ر ان (ال � �ج � �ه� ��از ال ��وط �ن ��ي
ل�ل�اع �ت �م ��اد األك� ��ادي � �م� ��ي وض �م ��ان
جودة التعليم) أنشىء سنة 2010
وم��ن مهامه قيادة عملية تجويد
التعليم ال�ع��ال��ي وق�ي��اس مستواه
ب� � �ص � ��ورة دوري � � � ��ة وف� � ��ق م �ع��اي �ي��ر
محددة ومؤشرات تتعلق بقياس
مستوى النوعية وفعالية األداء
بهدف ضمان محافظة مؤسسات
التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي ال�ك��وي��ت على
مستويات الجودة بحدها األدنى
واملقبول.

16

األخيرة

aldostoor

االثنين  27محرم  09 . 1437نوفمبر  -2015العدد 713

بيت البدر نموذج معماري مميز
للبيوت الكويتية في القرن الـ 19
ي �ع ��د (ب� �ي ��ت ال � �ب � ��در) أح � ��د ال �ب �ي��وت
الكويتية القديمة التي تمثل نموذجا
م�ع�م��اري��ا م�م�ي��زا ك��ون��ه يعبر ب��وض��وح
عن املظاهر االجتماعية واالقتصادية
والحضارية التي كانت تسود املجتمع
الكويتي في القرن الـ.19
ويتميز ب�ي��ت ال �ب��در ال ��ذي استغرق
ب � �ن� ��اؤه  10س � �ن� ��وات ام � �ت� ��دت م� ��ن ع ��ام
 1837ال��ى ع��ام 1847م وت�ع��ود ملكيته
إلى ورث��ة التاجرين عبد العزيز وعبد
املحسن يوسف البدر بمحافظته على
املخطط املعماري ومواد البناء القديمة
ك��ال�ط�ين وال �ص �خ��ر ال �ب �ح��ري وال�ج�ن��دل
والباسجيل .على مر العقود.
ول �ب �ي��ت ال� �ب ��در م ��دخ�ل�ان األول ه��و
املدخل الرئيسي الضخم املقوس الذي
يؤدي إلى ساحة استقبال الرجال أما
االخ��ر فهو عبارة عن زوج من األب��واب
ي��ؤدي إل��ى س��اح��ة األع �م��ال فيما يضم
البيت خمس ساحات مكشوفة.

أش � � � � � � ��ادت رئ� � �ي� � �س � ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
االع�ل��ام � �ي� ��ة ل � � � ��دوري م� �ن ��اظ ��رات
ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت مل ��ؤس� �س ��ات
التعليم العالي باللغة العربية
ن��ورة ال�غ�ن��ام باملستوى املتميز
الذي ظهرت عليه الفرق املشاركة
ف �ض�لا ع��ن ال �ك �ف��اءة ف��ي ال �ح��وار
املوضوعي والنقدي.
وق ��ال ��ت ال� �غ� �ن ��ام ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي أم� � � ��س إن ال �ن �س �خ��ة
ال � ��راب� � �ع � ��ة م � ��ن امل � �س� ��اب � �ق� ��ة ال� �ت ��ي
انطلقت امس االول شهدت تأهل
ف��ري��ق ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت (ط�ل�اب)
وف��ري��ق جامعة الخليج (ط�لاب)
وف��ري��ق ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب (طالبات)
وفريق جامعة الكويت (طالبات)
إلى الدور النهائي.

واضافت أن منافسات الجولة
النهائية ستقام اليوم في الحرم
ال �ج ��ام �ع ��ي ب ��ال �ش ��وي ��خ وت �ش �ه��د
مقابلة جامعة الكويت والخليج
(ط�ل�اب) وف��ري��ق جامعة الكويت
(طالبات) مع فريق التطبيقي.
وذك � � ��رت ال� �غ� �ن ��ام أن م�س��اب�ق��ة
دوري مناظرات جامعة الكويت
تهدف الى إثراء لغة الحوار لدى
الطالب وتساهم في ايجاد طرق
التواصل باآلخرين وتقبل الرأي
اآلخ��ر ف��ي أج��واء طالبية أخوية
متسلحني بالحجج وال�ب��راه�ين
امل� �ن� �ط� �ق� �ي ��ة ف � ��ي إط � � � ��ار ال� �ح ��ري ��ة
وسرعة البديهة.

الوفيات

ساحة من ساحات بيت البدر

وصلت إلى البالد خالل األيام األخيرة

حماية البيئة تدعو إلى عدم التعرض
لطيور العقبان المهاجرة
دع � � ��ت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
لحماية البيئة إلى عدم التعرض
ل �ط �ي��ور ال �ع �ق �ب��ان امل �ه��اج��رة ال�ت��ي
تحلق فوق الكويت هذه األيام في
موجة هجرة جديدة تزامن حالة
الطقس.
وق � ��ال ع �ض��و ال �ج �م �ع �ي��ة راش ��د
ال �ح �ج��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ (ك��ون��ا)
أم��س إن ط �ي��ور ال�ع�ق�ب��ان وصلت
إل��ى ال �ب�لاد خ�ل�ال األي ��ام األخ�ي��رة
من األسبوع املاضي نظرا لسوء
األحوال الجوية وانتشار الغيوم
ف� ��ي أج � � � ��واء ط� �ي ��ران� �ه ��ا ف �ف �ض�ل��ت
ال �ه �ب��وط ب��ال �ك��وي��ت ت �ف��ادي��ا لتلك
الظروف.

المنافسات النهائية لدوري
مناظرات الجامعة اليوم

راشد الحجي

وأوض� � ��ح ال �ح �ج��ي أن� ��ه ف ��ي كل
ع��ام وت�ح��دي��دا ف��ي ش�ه��ر نوفمبر
يبدأ موسم جديد لهجرة الطيور

حيث تصل معظمها الى افريقيا
لكن هناك ما تتأخر في الهجرة
بسبب بعد املسافة ب�ين أفريقيا
ومكان وجودها.
واض��اف أن معظم تلك الطيور
ت �س �ل��ك أق� �ص ��ر ال� �ط ��رق ل �ل��وص��ول
ألف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ل � �ك� ��ن ه � �ن � ��اك ع ��وائ� ��ق
طبيعية تمنعها من املرور فوقها
خ� �ص ��وص ��ا ال � �ب � �ح� ��ار م �ب �ي �ن��ا أن
ال�ك��وي��ت ت�ق��ع ع�ل��ى رأس الخليج
العربي لذلك فان الطيور تتجنب
عبور الخليج وت�ح��اول أن تصل
لرأس الخليج ثم تنتقل ألفريقيا
م��ن خ�لال ال�ج��زي��رة العربية بعد
عبور باب املندب.

aldostoor

وذك� � � ��ر ال� �ح� �ج ��ي أن ال �ع �ق �ب��ان
وال� �ن� �س ��ور ال� �ت ��ي ت �ق��ع ع �ل��ى خ��ط
م�س�ت�ق�ي��م م��ن ال �ك��وي��ت إل ��ى أع�ل��ى
خ ��اص ��ة م ��ن ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان ت�ص��ل
أوال للكويت ف��ي منتصف شهر
سبتمبر وبعد ذلك تصل الطيور
ألب �ع��د م �س��اف��ة م��ن ش ��رق أوروب� ��ا
وغرب آسيا قاطعة مسافة أطول
م��ن األول ��ى ل��ذل��ك تستمر الطيور
في عبور الكويت حتى منتصف
شهر نوفمبر.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• شيخة فالح عسكر املطيري ،زوج��ة :بريسم حجاب
الحميدي 64 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :السرة ،ق ،1شارع طارق
بن زياد م ،302تلفون ،99706446 :نساء :صباح الناصر ،ق،5
ش ،104م ،49تلفون99792065 - 96633310 :
• بدر حسني علي الحسن 55 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :تم
العزاء باملقبرة ،نساء :مشرف ،ق ،1ش ،4م ،29تلفون99703615 :
• كاظمية عبدالله جراق ناصر ،أرملة :مصطفى عوض
حسني علي 61 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :حسينية سيد محمد،
سلوى ،تلفون ،65556777 :نساء :حسينية املولى ،مبارك الكبير،
ق ،3ش ،1م ،3مقابل ش ،44تلفون67717737 - 99733833 :
• الف��ي علي س��ال��م ال�ع��ازم��ي 81 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
جابر العلي ،ق ،6ش ،14م ،9تلفون ،23625109 :نساء :الصباحية،
ق ،4ش ،11م ،171تلفون50626929 :
• سبيكة ع�ل��ي ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ت �م��ار ،أرم �ل��ة :عبدالله
ع�ب��دال��رح�م��ن م�ن��دن��ي 85 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :صباح
السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،14م ،34تلفون ،55951573 :نساء:
العديلية ،ق ،1ش ،11م ،10تلفون22510212 :
• موضي مرزوق فرج العبدالله ،أرملة :محمد مجبل
الفرج 82 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :ديوان الفرج ،الفنطاس ،ق،2
ش ،20م ،4تلفون ،23900508 - 99000183 :نساء :الفنطاس،
ق ،2ش ،20م ،6تلفون23902881 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

4.45
6.07
11.32

العصر
املغرب
العشاء

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

2.35
4.57
6.16

