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التشريعية
تستكمل مناقشة
«األحداث» األحد
المقبل

المعيوف
لـ «الدستور» :تمرير
قانون القياديين
أو االستجواب

الخالد :قمة خليجية
تشاورية  5مايو
بالرياض قبل لقاء
كامب ديفيد

األمير بحث والرئيس التركي تنمية عالقات التعاون في جميع المجاالت

أردوغان :الكويت
بوابة الخليج
أجرى سمو أمير البالد الشيخ
صباح األح�م��د بقصر بيان أمس
م� �ح ��ادث ��ات م ��ع ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي
رج � ��ب ط �ي��ب أردوغ� � � � ��ان ب �ح �ض��ور
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح �م ��د وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
الرسمية للبالد.
وص� � � ��رح ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر ش � ��ؤون
ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ال �ش �ي ��خ ع�ل��ي
ج � � ��راح ال� �ص� �ب ��اح أن امل �ب ��اح �ث ��ات
ت �ن��اول��ت ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني

ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ي�ن ال �ص��دي �ق�ين
وس �ب��ل ت �ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا في
م�خ�ت�ل��ف امل �ج ��االت وت��وس �ي��ع أط��ر
التعاون بني دولة الكويت وتركيا
بما ي�خ��دم مصالحهما املشتركة
وأه � � ��م ال� �ق� �ض ��اي ��ا ذات االه� �ت� �م ��ام
املشترك.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال أردوغ� � ��ان قبيل
م �غ��ادرت��ه ال �ب�ل�اد أم ��س إن ت��رك�ي��ا
ت�س�ع��ى إل��ى زي� ��ادة ح�ج��م ال�ت�ب��ادل
ال �ت �ج��اري م��ع ال �ك��وي��ت إل ��ى مليار

دوالر ف� ��ي ال � �ع� ��ام  2016م ��ؤك ��دا
أن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��واب��ة ال�خ�ل�ي��ج
وتمثل أهم الشراكات االقتصادية
واالستثمارية في املنطقة.
ودع ��ا أردوغ � ��ان رج ��ال األع �م��ال
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن إل � ��ى االس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
ف� ��رص االس �ت �ث �م��ار امل �ت �ن��وع��ة ف��ي
بالده كالزراعة والصحة.
وخ �ل ��ال ت� ��واج� ��د أردوغ� � � � ��ان ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ال� �ت� �ق ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة مرزوق الغانم وسمو رئيس

الحلقة النقاشية الثانية تطالب
بقانون موحد لإلعالم
واص � �ل� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح �ل �ق��ات �ه��ا ال �ن �ق��اش �ي��ة
أمس باستعراض آراء املختصني
واملعنيني بالشأن اإلعالمي حول
ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
اإلع�لام املرئي واملسموع .وطالب
امل �ش��ارك��ون ف��ي الحلقة النقاشية
ال �ث��ان �ي��ة ب ��أن ي �ك��ون ه �ن��اك ق��ان��ون
م� ��وح� ��د ي� �ج� �م ��ع ق � ��وان �ي��ن االع �ل ��ام
االلكتروني واملطبوعات والنشر
وامل ��رئ ��ي وامل �س �م ��وع ورد ممثلو
وزارة االع�ل�ام ب��أن ال� ��وزارة قدمت
م��ن قبل مشروعا م��وح��دا لالعالم
لكن تم االعتراض عليه لتضمينه
عقوبات مشددة.
وأب � � � � � � ��دى ب� � �ع � ��ض امل� � �ش � ��ارك �ي��ن
مالحظات على شروط الترخيص
ف ��ي امل ��رئ ��ي وامل� �س� �م ��وع وط��ال �ب��وا
بتخفيض مبلغ ال�ـ 500ألف دينار
امل� �خ� �ص ��ص ل� �ت ��أم�ي�ن ال �ت��رخ �ي��ص
للقناة.
وشدد رئيس اللجنة التعليمية
د .ع��ودة الرويعي على أن الهدف
م� � ��ن ال � �ح � �ل � �ق� ��ات ال � �ن � �ق� ��اش � �ي� ��ة ه��و
الوصول إلى صيغة توافقية حول

الرويعي مترئسا الحلقة الثانية من املناقشات حول تعديالت املرئي واملسموع

ق��وان�ي�ن اإلع �ل��ام .م��ن ج�ه�ت��ه أع��رب
ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران
عن أسفه من ع��دم وج��ود مشروع
ع� ��رب� ��ي ل� �ت� �ح� �ص�ي�ن ال � �ش � �ب� ��اب م��ن
ال �غ ��زو ال �ث �ق��اف��ي ال �غ��رب��ي مضيفا
أن ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ل��م ي ��راع آلية
دخ� � ��ول رأس امل� � ��ال األج� �ن� �ب ��ي ف��ي
امل��ؤس �س��ات اإلع�ل�ام �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وم��دى تأثيره على األم��ن القومي
ال سيما في ظل مطالبات تنادي
بسقف عال من الحرية.
وم ��ن امل �ق��رر أن ت�خ�ت�ت��م اللجنة

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ح �ل �ق��ات �ه��ا ال�ن�ق��اش�ي��ة
ال�ي��وم بمناقشة امل�لاح�ظ��ات حول
ت � �ع� ��دي�ل��ات ق � ��ان � ��ون امل� �ط� �ب ��وع ��ات
وال� �ن� �ش ��ر ل� �ت� �ب ��دأ ب� �ع ��ده ��ا دراس� � ��ة
ك��اف��ة امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي أث �ي��رت في
الحلقات النقاشية لتشكل رؤي��ة
ع��ام��ة أم� ��ام ال�ل�ج�ن��ة ع �ن��د ص�ي��اغ��ة
قوانني اإلعالم.

ملف «الدستور» (ص)07-04

الوزراء الشيخ جابر املبارك وعددا
من الوزراء ورجال األعمال.
وغ ��ادر ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي ال�ب�لاد
ب� �ع ��د زي� � � ��ارة رس� �م� �ي ��ة اس �ت �غ��رق��ت
ي��وم�ين وك ��ان ع�ل��ى رأس م��ودع�ي��ه
ع �ل��ى أرض امل� �ط ��ار س �م��و األم �ي��ر
وسمو ولي العهد ورئيس مجلس
األمة وسمو رئيس الوزراء وكبار
الشيوخ ورجاالت الدولة.
تفاصيل (ص)03-02
سمو األمير مودعا الرئيس التركي الذي غادر البالد بعد زيارة استمرت يومني

العيسى :إزالة
جميع فصول
الكيربي
أع �ل��ن وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
ع��ن ق ��رار إزال� ��ة ج�م�ي��ع ف�ص��ول
الكيربي من املدارس بمختلف
م�ن��اط��ق ال �بل��اد م�ض�ي�ف��ا خ�لال
جولة تفقدية بمدرسة لولوة
القعود لالطالع على الحريق
ال � ��ذي ان ��دل ��ع ف �ي �ه��ا أن ف�ص��ول
ال �ك �ي��رب��ي أم� ��ر غ �ي��ر ح �ض��اري
وس�ن�ع�م��ل ع �ل��ى إزال �ت �ه��ا وف��ق
ب� ��رن� ��ام� ��ج زم � �ن � ��ي م � ��ع ان � �ش ��اء
ف� �ص ��ول ب��دي �ل��ة م ��ن ال �ط��اب��وق
الس�ت�ي�ع��اب ال�ك�ث��اف��ة الطالبية
ف ��ي امل� � � ��دارس ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهات املعنية.
وك �ش��ف ع ��ن ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ب ��رئ ��اس ��ة ال ��وك� �ي ��ل ال �ق��ان��ون��ي
بالتربية للتحقيق ف��ي واقعة
ال� � �ح � ��ري � ��ق ل � �ك � �ش� ��ف أس � �ب� ��اب� ��ه
وم �ل ��اب � � �س� � ��ات� � ��ه وم � �ح� ��اس � �ب� ��ة
امل�ق�ص��ري��ن م�ش�ي��دا ف��ي ال��وق��ت
نفسه ب��االج��راءات التي قامت
بها إدارة املدرسة للتعامل مع
الحادث وإخراج الطالبات من
الفصول.
تفاصيل (ص)15

نواب لـ«الدستور» :إنجازات
المجلس لمصلحة المواطن
أع � � � � ��رب ع � � � ��دد م� � ��ن ال � � � �ن � � ��واب ف��ي
ت�ص��ري �ح��ات خ��اص��ة ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
ع��ن ارت �ي��اح �ه��م ل��وت �ي��رة اإلن �ج ��ازات
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة ال � � �ت� � ��ي ي � � �ق� � ��وم ب �ه��ا
املجلس وطالبوا الحكومة بتحمل
مسؤولياتها ف��ي تطبيق القوانني
ال �ص��ادرة مشيدين ب�م��ا ت��م إن�ج��ازه
خ�ل�ال الجلسة األخ �ي��رة م��ن ق��وان�ين
ط � ��ال ان� �ت� �ظ ��اره ��ا ل �ت �ع��ال��ج أوض � ��اع
ش��رائ��ح كبيرة م��ن املجتمع وتعيد
أوض � � ��اع � � ��ا ع � ��ام � ��ة إل � � � ��ى ن� �ص ��اب� �ه ��ا
ال �ص �ح �ي��ح ح �ي��ث ج � ��اءت ت �ع��دي�لات

ق � ��ان � ��ون ال� ��ري� ��اض� ��ة ب � �ه� ��دف إع � � ��ادة
ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى ال� �خ ��ري� �ط ��ة ال �ع��امل �ي��ة
للرياضة إذ سينصف تعديل قانون
التأمينات االجتماعية املتقاعدين
ق �س��را وس �ي �ط��ور ق��ان��ون امل��راف �ع��ات
امل��دن �ي��ة آل �ي��ة اإلع�ل�ان ��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة
وسيقضي قانون هيئة الزراعة على
ت� �ج ��اوزات ط ��ال أم��ده��ا ب�خ�ص��وص
توزيع الحيازات الزراعية.
تفاصيل (ص)09-08

الكاميرات األمنية
من أولويات جلسة  5مايو
ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ت �ح��دي��د وت��رت �ي��ب
األول��وي��ات البرملانية برئاسة النائب
د.يوسف الزلزلة اليوم ووزراء الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه وال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم��ة د.ع�ل��ي العمير وال��دول��ة لشؤون
ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح
مل �ن ��اق �ش ��ة االق� � �ت � ��راح � ��ات وامل � �ش ��اري ��ع
ب�ق��وان�ين امل��درج��ة ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال
جلسة  5مايو املقبل ومنها مشروع

ق ��ان ��ون ال �ك��ام �ي��رات األم �ن �ي��ة وإن �ش��اء
شركة م��واش وجامعة جابر األحمد
واق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ص ��رف ب��دل
نقدي إلجازات العسكريني.
ون� � ��اق � � �ش� � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات
البرملانية أمس برنامج عمل الحكومة
ل��وزارت��ي األش�غ��ال ال�ع��ام��ة والكهرباء
واملاء.
تفاصيل (ص)10
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سموه استقبل األمين العام لمجلس التعاون وهنأ رئيسي السودان وكازاخستان

األمير والرئيس التركي يبحثان العالقات الثنائية
أردوغان قبل مغادرته:٬
الكويت بوابة الخليج

سمو األمير يجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل س � �م � ��و أم � � �ي� � ��ر ال � �ب �ل��اد
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د ب�ق�ص��ر بيان
أم ��س ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج ��ب طيب
أردوغ ��ان وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق له
ب �ح �ض��ور س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
ه � � � ��ذا وق � � � ��د ع � � �ق � ��دت امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن وت � ��رأس
الجانب الكويتي سمو األمير وسمو
ول ��ي ال �ع �ه��د وس �م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس
ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د وك� �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن
بالدولة وعن الجانب التركي فخامة
الرئيس رج��ب طيب أردوغ��ان وكبار
املسؤولني في الحكومة التركية.
وق � ��د ص � ��رح ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ش� ��ؤون
ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ علي ج��راح
ال � �ص � �ب ��اح أن امل� �ب ��اح� �ث ��ات ت �ن ��اول ��ت
ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
والشعبني الصديقني وسبل تعزيزها
وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
وت ��وس �ي ��ع أط� ��ر ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن دول ��ة

الكويت وجمهورية تركيا الصديقة
ب �م��ا ي �خ ��دم م �ص��ال �ح �ه �م��ا امل �ش �ت��رك��ة
وأهم القضايا ذات االهتمام املشترك.
ه � ��ذا وق � ��د س � ��اد امل� �ب ��اح� �ث ��ات ج��و
ودي عكس روح التفاهم والصداقة
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب �ه��ا ال �ع�ل�اق��ات الطيبة
بني البلدين في خطوة تجسد رغبة
الجانبني في تعزيز التعاون القائم
بينهما في املجاالت كافة.
وأق � ��ام س �م��و األم� �ي ��ر م ��أدب ��ة غ ��داء
على ش��رف ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي وال��وف��د
ال��رس�م��ي امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته للبالد.
ه � ��ذا وق � ��د اج �ت �م��ع ال �ن ��ائ ��ب األول
ل� ��رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
م��ع وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك��ي م��ول��ود
تشاووش أوغلو وال��ذي ي��زور البالد
ضمن الوفد املرافق لرئيس جمهورية
تركيا رجب طيب أردوغان.
وت ��م خ�ل�ال االج �ت �م��اع ب�ح��ث سبل
ت ��وط� �ي ��د ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ب�ين
ال�ب�ل��دي��ن ف��ي ك��اف��ة امل �ج��االت وتعزيز
ق �ن ��وات ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ح�ي��ال

ولي العهد
يستقبل
المحمد
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح األمس سمو الشيخ ناصر
املحمد.

سمو ولي العهد مستقبال املحمد

ال �ق �ض ��اي ��ا ذات االه� �ت� �م ��ام امل �ش �ت��رك
وآخ ��ر ال �ت �ط��ورات وامل�س�ت�ج��دات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مدير إدارة أوروب��ا
السفير وليد الخبيزي وسفير دولة
الكويت ل��دى تركيا عبدالله الذويخ
وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.
كما استقبل س�م��وه أم��س النائب
األول ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
واألم�ين العام ملجلس التعاون لدول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة د .ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ال ��زي ��ان ��ي ح �ي ��ث اط� �ل ��ع س� �م ��وه ع�ل��ى
أه��م القضايا امل�ط��روح��ة على ج��دول
أع �م ��ال ال �ل �ق��اء ال �ت �ش ��اوري ال�خ��ام��س
عشر ألصحاب الجاللة والسمو قادة
دول مجلس التعاون املزمع عقده في
العاصمة السعودية الرياض الشهر
امل�ق�ب��ل .وح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
جراح الصباح.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و األم �ي��ر سمو
الشيخ ناصر املحمد والشيخ صباح
الخالد.

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث س�م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س ال�س��ودان��ي عمر
البشير عبر فيها سموه عن خالص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة إع� � ��ادة ان�ت�خ��اب��ه
رئيسا لجمهورية السودان الشقيقة
م �ت �م �ن �ي��ا ل� �ف �خ ��ام� �ت ��ه ك � ��ل ال �ت ��وف �ي ��ق
وال� �س ��داد ودوام ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
ول� �ل� �ع�ل�اق ��ات ال �ط �ي �ب��ة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الشقيقني املزيد من التطور والنماء.
وب � � �ع� � ��ث س� � �م � ��و األم� � � �ي � � ��ر ب ��رق� �ي ��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان
ن ��ور س�ل�ط��ان ن��زارب��اي �ي��ف ع�ب��ر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
إع� ��ادة ان�ت�خ��اب��ه رئ�ي�س��ا ل�ج�م�ه��وري��ة
ك��ازاخ�س�ت��ان ل�ف�ت��رة رئ��اس�ي��ة ج��دي��دة
م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه ك ��ل ال �ت��وف �ي��ق وال� �س ��داد
وموفور الصحة والعافية وللعالقات
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد
من التطور والنماء.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف األح �م��د وس �م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ب �ب��رق �ي��ات
تهنئة مماثلة.

ق� � � � ��ال ال� � ��رئ � � �ي� � ��س ال � �ت� ��رك� ��ي
رج� � � ��ب ط � �ي� ��ب أردوغ� � � � � � � ��ان إن
ب � �ل� ��اده ت� �س� �ع ��ى إل � � ��ى زي � � ��ادة
ح �ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري مع
الكويت إل��ى مليار دوالر في
ال �ع��ام  2016م��ؤك��دا أن دول��ة
الكويت بوابة الخليج وتمثل
أه ��م ال �ش��راك��ات االق �ت �ص��ادي��ة
واالستثمارية في املنطقة.
وأض � � � � � ��اف أردوغ � � � � � � � ��ان ف��ي
ك�ل�م�ت��ه خ�ل�ال اج �ت �م��اع رج��ال
األع �م��ال األت� ��راك والكويتيني
في قصر بيان أمس إن حجم
التبادل التجاري بني الكويت
وتركيا بلغ  569مليون دوالر
ف��ي  2014وت��م ط��رح ال�ت�ب��ادل
الحر بني تركيا ودول مجلس
التعاون الخليجي ونحن اآلن
ب��ان �ت �ظ��ار ان �ش ��ائ ��ه وان� �ج ��ازه
وإذا ت �ح �ق��ق ه� � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون
ف �س �ن �ح �ق��ق ق � �ف� ��زة ف � ��ي ح �ج��م
التبادل التجاري بيننا وبني
دول مجلس التعاون وسنرى
أرقاما ونتائج مثمرة.
وأوض��ح أردوغ��ان أن حجم
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
تبلغ نحو ملياري دوالر لكن
ذل ��ك دون امل �س �ت��وى امل�ط�ل��وب
ألن ت��رك�ي��ا ت �ق��دم اس�ت�ث�م��ارات
ه��ائ�ل��ة داع �ي��ا رج� ��ال األع �م��ال
الكويتيني إلى االستفادة من
ف� ��رص االس �ت �ث �م��ار امل �ت �ن��وع��ة
ف ��ي ب �ل��اده وق � ��ال إن ال �ك��وي��ت
ب��واب��ة الخليج ويجب تعزيز
شراكتنا معها مشيرا إلى أن
ه�ن��اك ف��رص��ا ل��رج��ال األع�م��ال
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ف � � ��ي م� � �ج � ��االت
كالزراعة والصحة.
وأك � � � ��د أن ت� ��رك � �ي� ��ا ب� �ص ��دد
القيام بصناعة دفاعية داعيا
إل��ى االس�ت�ث�م��ار امل�ش�ت��رك بني
ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي ه� ��ذه ال�ص�ن��اع��ة
ال � ��واع � ��دة ق� ��ائ �ل�ا :ن� ��راق� ��ب ع��ن
كثب مشاريع البنية التحتية
واملشاريع التنموية الكويتية
وال�ك��وي��ت تحقق ن�م��وا كبيرا
وتتجه لتصبح م��رك��زا ماليا
وتجاريا .ولفت إلى أن خطط
ال�ك��وي��ت التنموية الخمسية
ت� � �ق � ��دم ف � ��رص � ��ا اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
ج ��ذاب ��ة ف ��ي م �ج��ال امل� �ق ��اوالت
للمستثمرين األت��راك معتبرا
أن ت��رك �ي��ا م �ت �ق��دم��ة ف ��ي ه��ذا
املجال وتتبادل هذه الخبرات
ه � � ��ي وك � �ث � �ي� ��ر م � � ��ن ال � �ب � �ل� ��دان
الشقيقة والصديقة.
ودعا رجال األعمال األتراك
إل��ى االس�ت�ف��ادة م��ن وج��وده��م

ف��ي الكويت لتبادل الخبرات
م � ��ع ن � �ظ ��رائ � �ه ��م م �ت �م �ن �ي ��ا أن
ي � � � ��زداد ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ت� �ج ��اري
واالستثماري بني البلدين.
وغ� � � ��ادر ال ��رئ� �ي ��س ال �ت��رك��ي
ال � �ب �ل�اد ب� �ع ��د زي� � � ��ارة رس �م �ي��ة
اس � �ت � �غ� ��رق� ��ت ي � ��وم �ي��ن أج� � ��رى
خ�ل�ال �ه��ا م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة
م��ع سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
صباح األحمد الذي كان على
رأس مودعي الرئيس التركي
على أرض املطار.
وك � � � ��ان ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت ��رك ��ي
رج� � � ��ب ط � �ي� ��ب اردوغ� � � � � � � ��ان ق��د
اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل � � � � �ب� � � � ��ارك رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
ال � � � � � � � ��وزراء وال � � �ن� � ��ائ� � ��ب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
ال� �خ ��ال ��د وال� �ع� �ض ��و امل �ن �ت��دب
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ب� � � ��در ال � �س � �ع� ��د وذل � � � � ��ك ب �م �ق��ر
إقامته بقصر بيان .واستقبل
أردوغان رئيس مجلس إدارة
بيت التمويل الكويتي حمد
امل � � � ��رزوق وح� �ض ��ر امل �ق ��اب�ل�ات
رئ�ي��س بعثة ال�ش��رف املرافقة
املستشار ب��ال��دي��وان األم�ي��ري
د.يوسف حمد اإلبراهيم.
وع �ل��ى ش� ��رف ح� ��رم رئ�ي��س
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ت� ��رك � �ي� ��ا أم� �ي� �ن ��ة
أردوغ� ��ان وال��وف��د امل��راف��ق لها
أق��ام��ت رئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف
امل� � ��راف � � �ق� � ��ة ح � � � ��رم امل� �س� �ت� �ش ��ار
ب��ال��دي��وان األم �ي��ري د.ي��وس��ف
حمد اإلبراهيم السيدة ليلى
م�ه�ل�ه��ل امل �ض��ف م �س��اء أم��س
األول م ��أدب ��ة ع �ش��اء بمطعم
ش� �ي ��رم ��ن ك �ل ��اب ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ش��رق .كما قامت ح��رم رئيس
ج� �م� �ه ��وري ��ة ت ��رك� �ي ��ا وال� ��وف� ��د
امل� � ��راف� � ��ق ل � �ه ��ا ص � �ب� ��اح أم ��س
بزيارة إلى بيت السدو.
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رئيس مجلس األمة يستقبل سفير كوريا الجنوبية

الرئيس التركي يلتقي الغانم

الرئيس التركي خالل استقباله رئيس مجلس األمة

استقبل الرئيس التركي رجب
ط � �ي� ��ب أردوغ� � � � � � � ��ان أم� � � ��س رئ� �ي ��س
مجلس األمة م��رزوق الغانم وذلك

بمقر اقامة فخامته بقصر بيان.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم� � � ��ة ف � ��ي م �ك �ت �ب ��ه أم � � ��س س �ف �ي��ر

الغانم مستقبال سفير كوريا الجنوبية

جمهورية ك��وري��ا الجنوبية لدى
دول��ة الكويت ش�ين ب��ون��ام .وج��رى
خ� �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء ب � �ح ��ث ال � �ع �ل�اق ��ات

استعرض العالقات الثنائية مع نائب ياباني

ال�ق��ائ�م��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
في شتى املجاالت والسبل الكفيلة
بتعزيزها وتطويرها بما يواكب

م��ا وص�ل��ت ل��ه ال�ع�لاق��ات الثنائية
وم� � ��ا ت� �ش� �ه ��ده م � ��ن ت � �ق� ��دم ون� �م ��و.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت

ل��دى جمهورية ك��وري��ا الجنوبية
جاسم البديوي.

اجتمع بنائب وزير الخارجية األوزبكي

الخرينج يثمن توجيهات األمير
في إغاثة الشعب اليمني

«الصداقة االولى» يواصل
مباحثاته في أوزبكستان

الخرينج مستقبال نائب ياباني بحضور مراقب املجلس أحمد الري

وفد الصداقة األولى خالل اجتماعه مع نائب وزير خارجية أوزبكستان

استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األم ��ة م �ب��ارك بنيه ال�خ��ري�ن��ج في
مكتبه أمس رئيس لجنة الشؤون
الخارجية ف��ي ال�ح��زب الليبرالي
ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي ال� �ح ��اك ��م وع �ض��و
مجلس ال�ن��واب باليابان كينيا
أك �ي �ب��ا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه وذل ��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
وت ��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء اس�ت�ع��راض
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس� �ب ��ل وإم� �ك ��ان ��ات
ت�ع��زي��زه��ا ودع �م �ه��ا ف��ي مختلف
املجاالت.
من جهة أخرى اشاد الخرينج

بالتوجيهات السامية لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح � � �م� � ��د ف� � ��ي ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال �ه �ي �ئ ��ة
الخيرية االس�لام�ي��ة العاملية في
العمل لجمع ال�ت�ب��رع��ات للشعب
اليمني الذي يمر بمرحلة عصيبة
م��ن اي��ام��ه نتيجة االن �ق�لاب ال��ذي
قامت به العصابات الحوثية.
واك� � � � � ��د ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج ان ه � ��ذه
ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة ت��دل على
ال �ب �ع��د االن� �س ��ان ��ي ال � ��ذي ي�ح�م�ل��ه
س � �م� ��وه ت � �ج� ��اه اخ � ��وان � ��ه ال� �ع ��رب
وامل�س�ل�م�ين ول�لان�س��ان�ي��ة جمعاء
م �م ��ا اس �ت �ح ��ق ع �ل �ي��ه ل �ق ��ب ق��ائ��د

ال�ع�م��ل االن �س��ان��ي م��ن ق�ب��ل األم��م
املتحدة.
واع� �ت� �ب ��ر ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان ق �ي��ام
ال�ك��وي��ت ح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا بجمع
ال�ت�ب��رع��ات للشعب ال�ي�م�ن��ي ي��دل
على ال�ح��س ال�ق��وم��ي واالن�س��ان��ي
ملا يعانيه اه��ل اليمن على ايدي
ه ��ذه ال�ع�ص��اب��ات ال�ح��وث�ي��ة التي
ع ��اث ��ت ف� �س ��ادا ف ��ي ارض ال �ي �م��ن
السعيد من قتل وتشريد البناء
اليمن.

اجتمع وف��د مجموعة الصداقة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة االول� ��ى ب�م�ج�ل��س االم��ة
برئاسة النائب سعود الحريجي
مع النائب االول لوزير الخارجية
االوزبكستاني على قورمانوف.
وقال مصدر في الوفد البرملاني
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ات �ص ��ال م ��ع (ك��ون��ا)
أم ��س ان امل �ب��اح �ث��ات ت��رك��زت على
م �ن��اق �ش��ة س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وامل �س��ائ��ل
املتعلقة ب��ال�غ��اء ت��أش �ي��رات السفر
ل �ل �م��واط �ن�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��راغ �ب�ين
ب��زي��ارة اوزبكستان واف��اق افتتاح
خ��ط ج��وي م�ب��اش��ر ب�ين عاصمتي

ال�ب�ل��دي��ن ودع ��م دول ��ة ال �ك��وي��ت في
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى م �ق �ع��د دائ � � ��م ف��ي
م �ج �ل��س االم� � ��ن ال� ��دول� ��ي ل�ل�ع��ام�ين
 2018و.2019
واض� � � � � � � � ��اف ان ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي �ي��ن
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن اج � � � � ��روا م� �ب ��اح� �ث ��ات
ك ��ذل ��ك م ��ع ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �ع�ل�اق��ات
االق� � � � �ت� � � � �ص � � � ��ادي � � � ��ة ال � � �خ � � ��ارج � � �ي � � ��ة
واالس � �ت � �ث � �م � ��ارات وال � �ت � �ج � ��ارة ف��ي
اوزبكستان علشير مقصودوف.
واوض ��ح ان امل�ب��اح�ث��ات تناولت
ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت � �ع � ��اون االق � �ت � �ص� ��ادي
واالستثمارات والتبادل التجاري
ب� �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وس� � �ب � ��ل ت �ش �ج �ي��ع

االستثمارات االجنبية.
وك��ان ال��وف��د البرملاني الكويتي
اجرى مباحثات مع كبار املسؤلني
البرملانيني في اوزبكستان.
ويضم الوفد البرملاني الكويتي
ال � � �ن� � ��واب م� �ح� �م ��د ط � �ن ��ا وح � �م� ��دان
ال�ع��ازم��ي ومحمد ال�ه��دي��ة وحمود
الحمدان.
وم� ��ن امل� �ق ��رر ان ي �ت��وج��ه ال��وف��د
ال��ى العاصمة االذربيجانية باكو
الج � � ��راء م �ب��اح �ث��ات م ��ع ن �ظ��رائ �ه��م
اآلذريني.

04

ملف

الحلقات النقاشية
حول قوانين اإلعالم
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

تواصل فعاليات الحلقة النقاشية بشأن تعديالت المرئي والمسموع

الرويعي :نسعى للوصول إلى صيغة

صورة عامة من الحلقة النقاشية الثانية التي عقدتها اللجنة التعليمية ملناقشة التعديالت على قانون املرئي واملسموع

اس� � �ت � ��أن� � �ف � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالرش � � ��اد
حلقاتها النقاشية ح��ول م�ش��روع
القانون بشأن االع�لام االلكتروني
وال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق ��ان ��ون امل��رئ��ي
وامل� � �س� � �م � ��وع ،وف � � ��ي ه � � ��ذه ال �ح �ل �ق��ة
ال �ث ��ان �ي ��ة ت �س �ت �ع��رض ال �ل �ج �ن��ة م��ع
امل� �خ� �ت� �ص�ي�ن وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب ��ال� �ش ��أن
االع�لام��ي ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة على
قانون املرئي واملسموع.
وف��ي ال�ب��داي��ة ق��ال رئيس اللجنة
د .ع � � � � ��ودة ال� � ��روي � � �ع� � ��ي ن �س �ت �ك �م��ل
ال � �ن � �ق� ��اش ح � � ��ول ق � ��وان �ي��ن االع� �ل ��ام
مؤكدا ان الهدف االساسي من هذه
الحلقات التقصي ومن ثم التنقيح
والوصول الى صيغة توافقية حول
ال �ق��ان��ون ،م�ش�ي��را ال ��ى ان ال�ت�ح��اور
ي� �ث ��ري ال� �ن� �ق ��اش وي� �س ��اع ��دن ��ا ع�ل��ى
الوصول الى صيغة نهائية.
وق � � ��ال ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع� �ل ��ي (م ��ن
الجمعية ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح��ري��ة ت��داول
امل � � �ع � � �ل � ��وم � ��ات) ان ه � � �ن � ��اك ب �ع��ض
امل�لاح�ظ��ات على امل��رئ��ي واملسموع
م �ن �ه��ا ش � ��روط ال �ت��رخ �ي��ص وم�ب�ل��غ
ال �ـ  500أل��ف دي �ن��ار مقترحا اج��ازة
تخفيض املبلغ وي�ك��ون باستثناء
م� ��ن ال � ��وزي � ��ر ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ط �ل ��ب م��ن
صاحب العالقة حتى نكرس مسألة
التنويع في االعالم.
واض��اف شرطا ملدير القناة بأن
يكون مجيدا للغة التي تتحدث بها
القناة واللغة االنجليزية.
من ناحيته ،قال مستشار اللجنة
د .منيب ان ه�ن��اك بعض ال�ش��روط
ف� � ��ي ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى ت ��رخ� �ي ��ص،
وه��ي ان تكون شركة كويتية ومن
ش ��رك ��ات ال �ش �خ��ص ال ��واح ��د الن �ه��ا
مؤسسة فردية.

وق � ��ال م �م �ث��ل وزارة اإلع� �ل ��ام ان
ال � � � ��وزارة ق ��دم ��ت ت� �ع ��دي�ل�ات ك �ث �ي��رة
ف � �ه � �ن� ��اك ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ع � �ل� ��ى امل � � � ��ادة
ال�خ��ام�س��ة ف��إن جميع ال�ش��رك��اء في
الشركات املساهمة كويتيون لكن
ال �ت �ع��دي��ل ال �ح��ال��ي ي�س�م��ح ب��وج��ود
شريك اجنبي.
وق � � ��ال أم� �ي��ن ص � �ن� ��دوق ج�م�ع�ي��ة
الصحافيني عدنان ال��راش��د :نشكر
ال�ج�م�ي��ع ع�ل��ى ه��ذا ال�ج�ه��د ال�ط�ي��ب،
ه�ن��اك ف��ي امل��ادة الثالثة ف��ي الفقرة
(أ) وتحدثنا أمس (األول) عن املادة
 7م��ن م�ش��روع االع�ل�ام االلكتروني
عن ان املدير يكون عمره  25عاما،
فلماذا ال نوحد السن ،كنت اتمنى
ان ت� �ك ��ون ال� �س ��ن م ��وح ��دة ل�ل�م��دي��ر
س ��واء ف��ي امل��واق��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة او
القنوات املرئية واملسموعة.

ورد ع�ل�ي��ه م�م�ث��ل وزارة االع�ل�ام
ان ال ��وزارة اشترطت س��ن الثانوية
ال � �ع ��ام ��ة وه� � ��و  18ع� ��ام� ��ا ول� � ��و ت��م
ت� �خ� �ف� �ي ��ض ال� � �س � ��ن ال � � ��ى  18ع ��ام ��ا
واشترطنا املؤهل الجامعي فهناك
تناقض.
ع� ��دن� ��ان ال� � ��راش� � ��د :ن� �ح ��ن ن�ت�ك�ل��م
ع��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام ف��أق��ل ش��يء ان
ي�ك��ون امل��دي��ر س�ن��ه م�ع�ق��ول��ة ،فليس
م ��ن امل �ع �ق��ول ال �س �م��اح مل ��ن ه ��م ف��ي
عمر  21سنة ضمن قانون االع�لام
االلكتروني وف��ي املرئي واملسموع
 25س �ن��ة ات �م �ن��ى ان ي� �ك ��ون ه �ن��اك
ت��وح �ي��د ل�ل�س��ن ف ��ي ك��اف��ة ال �ق��وان�ين
لالعالم.
د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :ن�ع��م ال�ك�لام
ص �ح �ي��ح وذك� � ��ر ام � ��س (األول) ان
هناك  3ق��وان�ين اعالمية بعقوبات

مختلفة وطولب توحيدها واليوم
اي � �ض� ��ا ه � �ن� ��اك  3ق � ��وان �ي��ن ب �ث�ل�اث��ة
اعمار مختلفة ،فيجب النظر لهذه
ال�ق�ض�ي��ة ،وك��ذل��ك ال �ق��ان��ون الشامل
ال ��ذي ي�ش�م��ل ك��ل ه ��ذه االم� ��ور وك��ل
ال�ق��وان�ين التي تخص االع�ل�ام فمن
املمكن ان تتبنى القانون الشامل.
ممثل ال� ��وزارة :سبق ان تقدمنا
بمشروع قانون شامل لالعالم وتم
سحبه النه شهد احتجاجا واسعا
ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل وس��ائ��ل االع �ل�ام ألن
العقوبة كانت مغلظة.
وتساءل حسني الغريب (محام)
عن سبب التمايز وعدم املساواة في
منح التراخيص لالفراد والشركات،
ك �م��ا ان ه� �ن ��اك ع � ��دم م �ن �ط �ق �ي��ة ف��ي
اش �ت��راط ال�خ�ب��رة وال �ق��درات الفنية
في الحصول على الترخيص ،فهذا

من الصعوبة السيطرة
على الحسابات اإللكترونية
ق� � � � � ��ال رئ � � � �ي � � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
ال �ن��ائ��ب د .ع � ��ودة ال��روي �ع��ي
ان ال �ص �ع��وب��ة ف� ��ي م�لاح �ق��ة
م��رت �ك��ب ال �ج��رم االل �ك �ت��رون��ي
ل�ي �س��ت ف ��ي وض ��ع ال�ت�ش��ري��ع
امل� �ط� �ل ��وب وان � �م ��ا ت �ك �م��ن ف��ي
ص � �ع� ��وب� ��ة ال � �س � �ي � �ط� ��رة ع �ل��ى
الحسابات االلكترونية.
واض � � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح:
ل � �ي � ��س ف � �ق � ��ط ف � � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت

وانما في جميع دول العالم
ن �ج��د ص �ع��وب��ة ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق
ال �س �ي �ط ��رة وض �ب �ط �ه��ا ع�ل��ى
خ ��دم ��ات ال �ت��وي �ت��ر واج� �ه ��زة
التواصل االجتماعي.
وق� � � � � ��ال «ن � � �ح� � ��ن س �ن �ض��ع
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ول� �ك ��ن ه � ��ذا ال
ي� �ع� �ن ��ي اح � � �ك� � ��ام ال� �س� �ي� �ط ��رة
ع�ل�ي�ه��ا ،ف��ال�ق��وان�ين ت�ح��د وال
تسيطر».

د.عودة الرويعي

النص سوف يحرم االشخاص من
الحصول على الترخيص في حني
انه من املمكن ان يكون احد الشركاء
لديه الخبرة والقدرة.
وف��ي البند  8مكرر هناك التزام
على الناشر ان يذيع ردا ،فما جزاء
ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب �ه��ذا االل� �ت ��زام ،او هل
هناك قيد زمني او شكلي او جزاء
على مخالفة هذا االلتزام؟
فريق وزارة اإلعالم :املادة االولى
م � ��ن ال �ل�ائ � �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ع��رف��ت
امل�ص�ن�ف��ات ال�ف�ن�ي��ة وه ��ذا التعريف
ي �خ �ت �ل��ف ع� ��ن ال �ت �ع ��ري ��ف امل ��وج ��ود
ف��ي االع�ل�ام االلكتروني وبالنسبة
ل � �ل � �م� ��ادة  10م � �ك� ��رر ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
اعمال االنتاج السمعية والبصرية
املسجلة على اشرطة او اسطوانات،
وذل��ك ليس معناه ان االم��ر متعلق
ب��االل�ك�ت��رون�ي��ات اي ان��ه ال يخضع
لقانون االعالمي االلكتروني.
ب ��در امل �س��اع �ي��د (رئ� �ي ��س ت�ح��ري��ر
ال��رأي ال�ع��ام االل�ك�ت��رون��ي) :القانون
ج � � ��اء م � �ب � �ك� ��را وي � �ح � �ت� ��اج ع � �ش� ��رات
الجلسات ،ووزارة االع�ل�ام نالحظ
ان ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا تسبقهم بكثير
ف ��أن ��ا ج ��ري ��دة ال �ك �ت��رون �ي��ة وس ��وف
اك � ��ون ورق� �ي ��ة ف �ه ��ل س�ت�ح��اس�ب�ن��ي
على ال��ورق��ي ام على االلكتروني؟!
م �ت �م �ن �ي��ا ص � � � ��دور ق � ��ان � ��ون ش ��ام ��ل
يشمل كافة القطاعات االلكترونية
وال � ��ورق � �ي � ��ة وغ � �ي ��ره ��ا وال ��وس ��ائ ��ل
االجتماعية.
د .ع� � � � ��ودة ال� � ��روي � � �ع� � ��ي :االم� � � ��ور
االح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ة ت � ��وض � ��ح وت� �س� �ه ��ل
ف ��ي ال �ح �ك��م ع �ل��ى االم � � ��ور ،ف�م�م�ث�لا

التتمة ص05
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ف��ي إط��ار النه��ج الجديد لمجلس األمة إلش��راك فئات المجتمع في مناقش��ة القوانين قبل إقراره��ا ،جاءت الحلقة النقاش��ية لقانون اإلعالم
اإللكتروني والتعديالت على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

توافقية حول قوانين اإلعالم

د.عودة الرويعي مترئسا الحلقة النقاشية الثانية وبجواره عضو اللجنة د .عبدالرحمن الجيران

تتمة المنشور ص04
امل �ص �ن �ف��ات ن� ��رى ك ��م م� ��رة ت �ك ��ررت،
وك��ذل��ك العمر ك��م م��رة ت�ك��رر ،وهنا
ي �ك��ون ال �ق��ان��ون م �ت �ف��ادي��ا ل�ل�ت�ك��رار
وال �ت �ع��ري �ف��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،الن� ��ه م��ن
املكن ان يتكرر اللغظ ف��ي اكثر من
ق ��ان ��ون ،وم� ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان ي�ك��ون
لدينا كثير على الجانب القانوني
ل �ك��ن ي�ن�ب�غ��ي اك �ث��ر ان ي �ك��ون ه�ن��اك
ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ج��ان��ب ال �ف �ن��ي ،فهل
وزارة االع� �ل� ��ام ل ��دي� �ه ��ا ت ��وج ��ه او
ص �ي��اغ��ة او ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت��راع��ي
ع��دم ال �ت �ك��رار ف��ي ال �ق��وان�ين؟ مبينا
ان االس �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن��ي وامل��وج��ات
الكهرومغناطيسية تتغير بني فترة
واخ� ��رى ،فأتمنى تحليل امل �ف��ردات
ومعرفة الكيف االحصائي.
ناصر العيدان :نحن ال نستطيع
ل � � ��وم وزارة االع� � �ل� ��ام ع� �ل ��ى ت �غ �ي��ر
ال� ��وس� ��ائ� ��ل االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ،ف �م �ث�لا
املدونات اصبح ليس لها قيمة مثل
ق�ب��ل  5س �ن��وات ،ف ��ال ��وزارة يصعب
عليها تحديد الوسائل وحصرها
في قانون واحد.
د .عود الرويعي :نسعى ان يكون
ل��دي �ن��ا ش ��يء اف �ض��ل م ��ن امل ��وج ��ود،
مثل تحديد الوسيلة او االستخدام
االم �ث��ل ال ��ذي ي�غ�ن��ي ع��ن اس�ت�خ��دام
تلك الوسائل.
ع��دن��ان ال ��راش ��د :ق��ان��ون االع�ل�ام
املوحد ق��دم قبل فترة وك��ان يشمل
امل� ��رئ� ��ي وامل� �س� �م ��وع وامل �ط �ب ��وع ��ات
وال� � �ن� � �ش � ��ر ،واص� � � �ح � � ��اب ال� �ص� �ح ��ف
ورؤس � � ��اء ال �ت �ح��ري��ر ت �ح��رك��وا على
ه ��ذا امل �ش��روع ع�ن��د رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وت ��م س �ح��ب امل� �ش ��روع عن
قناعة ألن العقوبات كانت مشددة،

نحن نتمنى ان يكون هناك قانون
موحد عصري يشجع ويتيح اكبر
مساحة من الحرية املسؤولة.
ون �ق��در ك��ل ج�ه��د ال�ق��ائ�م�ين على
وزارة االع�ل�ام واذا ك��ان م��ن املمكن
ان ت� �ك ��ون ه � ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ث�لاث��ة
ب��دال منها ق��ان��ون واح��د يشمل كل
وس��ائ��ل االع�ل�ام الصحف وامل��واق��ع
وح �ت��ى م �ش��اري��ع ال �ق��وان�ين نتمنى
ان ن��دخ��ل ع �ل��ى ال �ت �ع��ري �ف��ات فمثال
كلمة االستوديوهات ملاذا ال تكون
م �ع ��ام ��ل ال� �ب ��ث امل� ��رئ� ��ي وامل �س �م ��وع
م � �ش � �ي� ��را ال � � � ��ى ض � � � � � ��رورة ت� �ع ��ري ��ب
املصطلحات واملفردات.
 د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :ن �ع��م ه��ذهقضية ايضا محل بحث.
 د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران :اثنيواك ��رر ش�ك��ري للحضور ع�ل��ى ه��ذا

ممثلو الجهات املعنية بقانون املرئي واملسموع ويبدو مدير إدارة اإلعالم مظفر راشد

ال � �ت � �ج� ��اوب ب� �ت� �ق ��دي ��ري اح� � ��ب ل�ف��ت
االنظار اليها وهي ضرورة التوازن
ما هو وارد الينا من ثقافات على
مختلف االص �ع��دة وم��ا ب�ين م��ا هو
موجود خاصة على جيل الشباب
في تقييم املفاهيم والثقافات ولن
اج ��ام ��ل واح� � ��ب ان ي� �ك ��ون ال� �ح ��وار
مفتوحا لذلك ال بد ان تكون هناك
م ��وازن ��ة ب�ي�ن ال � ��وارد وب�ي�ن امل�ف�ه��وم
ال �ع��ام ،اق �ب��ال ال�ش�ب��اب ي��وج��ه لغير
ال � �ه ��دف امل� �ط� �ل ��وب وان� � ��ا اق� � ��ول اي��ن
دورك � � ��م ك ��وس ��ائ ��ل االع� �ل� ��ام ،ث��ان �ي��ا
اح��ب التشديد على م��دى مشاركة
رأس امل � � ��ال االج� �ن� �ب ��ي ح �ي ��ث ان �ه��ا
ت�غ�ي��ر ن �ظ��ام دول وق ��د ت��دخ��ل ه��ذه
كشريك م��ع امل��ؤس�س��ات والشركات
وخ� �ي ��ر م� �ث ��ال م ��ؤس� �س ��ة ف��ران �ك �ل��ي
ال� �ت ��ي اس �ت �ط ��اع ��ت ت �ث �م�ي�ن م �ف �ه��وم

دول� � ��ة ون �خ �ش��ى ان ن �ف �ت��ح ب ��اب ��ا ال
نستطيع السيطرة عليه او اغالقه
وقد يستغل في غير محله وشباب
اليوم هو االس��اس هو امل��ال وليس
القيم وال��والء للوطن وللمؤسسة،
لالسف الهاجس ليس كما رسخه
االبناء واالج��داد وانما البحث عن
امل��ال املتمعن ملا يحدث في اوروب��ا
وام� �ي ��رك ��ا ،ن� ��رى ان �ت �ه��اك��ا واض �ح��ا
ل� �ل� �ح ��ري ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة وال ��دل� �ي ��ل
ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة واوروب � ��ا تسير
ب��ات�ج��اه االم��ن ال�ق��وم��ي والجاليات
ال �ع��رق �ي��ة ت �ع��ان��ي االم� ��ري� ��ن ب�س�ب��ب
م �ع��اي �ش �ت �ه��م ال � ��واق � ��ع ،م ��ن ي �ط��ال��ب
ب ��ال� �ح ��ري ��ات م � � ��اذا ق � � ��دم؟ ال �ش �ب��اب
الكويتي يستطيع ان يتعايش مع
االحداث والدليل تحييده للفوضى
التي حدثت بالسنوات املاضية.

الفضل :ال يوجد قانون يحاسب
المواقع اإللكترونية
أكد النائب نبيل الفضل
ان � ��ه م� ��ن ال� �س� �ه ��ل م �ق��اض��اة
الحسابات الشخصية على
خ��دم��ة ال �ت��وي �ت��ر ول �ك��ن من
ال�ص�ع��ب م�ح��اس�ب��ة امل��واق��ع
االل �ك �ت��رون �ي��ة ل �ع��دم وج��ود
قانون ينظم هذا العمل.
وقال لآلسف انه ال توجد
آل� �ي ��ة او ت� �ش ��ري ��ع ل�ت�ن�ظ�ي��م
العملية االلكترونية لدرجة
ان ال � �ش � �خ� ��ص ل� � ��ه م �ط �ل��ق

الحرية في كتابة ما يشاء
ضمن ح��دود الحرية ولكن
ف��ي ح��ال ال�ت�ج��ري��ح وال�س��ب
والشتم ف��إن ق��ان��ون الجزاء
يستطيع مقاضاة املتسب
في ذلك التجريح.

نبيل الفضل

 ح � �س�ي��ن ال� � �غ � ��ري � ��ب (م � � �ح� � ��ام):ال� � �ق � ��وان �ي��ن ال� � �ت � ��ي ص� � � � ��درت خ�ل��ال
ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر امل��اض �ي��ة ب ��دأت
تتصدر القضايا في قانون الجزاء،
هناك مفهوم واضح للقذف والسب
وم�س��أل��ة ال �ك��رام��ة غ�ي��ر م �ح��ددة في
قانون املرئي واملسموع وان السب
والقذف هو يشكل اس��اس الكرامة،
امل�ف��اج��أة ان نجد ان ق��ان��ون ال�ج��زاء
ي �ن��ص ع �ل��ى ال �ح �ب��س مل� ��دة س�ن�ت�ين
وان املساس بالكرامة قد يصل الى
عشرة االف دينار.
ف �ه �ن��اك م �ش �ك �ل��ة ف ��ي ال �ت �ع��اري��ف
وت��داخ��ل ف��ي ال �ج��زاءات وتباين في
ال�ع�ق��وب��ات وه ��ذا ه��و اخ�ل�ال بمبدأ
دستوري وكلك الحديث عن حصة
االجانب فهناك من يقول حصتهم
 ٪ 49ب��ال��رغ��م ان ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
وض ��ع س�ق�ف��ا اع �ل��ى ل�ل�اج��ان��ب ول��م
ي �ح �ظ��ر م �ش��ارك �ت �ه��م وب � �ن� ��اء ع�ل�ي��ه
ان وض��ع ق�ي��د ف��ي ملكية االج��ان��ب
ف��ي ال�ش��رك��ات االع�لام�ي��ة غ�ي��ر وارد
السيطرة عليه.
وف� ��ي م �س��أل��ة ال �ت �ب��اي��ن ال�ث�ق��اف��ي
الوارد من الخارج فمن غير املنطقي
تحميل ال�ش�ب��اب ك��ل ه��ذه التبعات
ف�ل�ا ال �ت �ع �ل �ي��م ب ��ال �ق ��در ال �ك ��اف ��ي وال
السيطرة الحكومية السابقة التي
ك��ان��ت على وس��ائ��ل االع�ل�ام خدمت
ال �ش �ب��اب ،ف�ك��ل امل�خ��اط��ر ال �ت��ي تكلم
ع�ن�ه��ا ال �ن��ائ��ب ال �ج �ي��ران فالسلطة
تملك بما لها من صالحيات اغالق
اي م��ؤس�س��ة او ش��رك��ة اع�لام�ي��ة قد
تضر بالصالح العام.
وق��ال انه طاملا النظام القانوني

التتمة ص06

وزارة اإلعالم:
التعديل الحالي
على المرئي يسمح
بوجود شركاء
غير كويتيين في
اإلعالم اإللكتروني
عدنان الراشد:
تم سحب قانون
اإلعالم الموحد
ألن العقوبات
كانت مشددة
حسين الغريب:
ما سبب
التمايز في منح
الترخيص لألفراد
والشركات؟
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مطالب بتخفيض مبلغ رسوم التأمين لترخيص القناة الفضائية

دعوات لتوحيد عمر مدير تحرير الصحف

امني سر جمعية الصحافيني عدنان الراشد متحدثا حول املرئي واملسموع

تتمة المنشور ص05
يعطي الصالحية للسلطة باتخاذ
اجراءات ضد الخطر وضد الصالح
العام فال خوف من ذلك.
 د .ع��ودة ال��روي�ع��ي :قضية فهمال �ش �خ��ص م ��ن ال ��داخ ��ل او ال �خ��ارج
ف� ��إذا ك��ان��ت ال��رس��ال��ة االعل��ام �ي��ة لم
تمكنا من فهم الخارج فلن تمكننا
من فهم اي شيء من الداخل ،ال بد
م��ن ت �ق��دي��ر ث �ق��اف��ة اآلخ� ��ر م��ن خ�لال
االع �ت��زاز برسالتنا االع�لام�ي��ة ذات
الهوية الداخلية.
 ج��اس��م ك� �م ��ال :ال ��دول ��ة تشجععلى نظام التعليم التطبيقي وهم
افضل من خريجي حملة الثانوية
العامة ،اقتصار املستفيد م��ن هذا
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ي ه ��ل ه��و
مسبب ام الستفادة شريحة معينة
فقط؟
 م �م �ث��ل وزارة االع� �ل� ��ام :ه �ن��اكاخ �ت�لاف ع�ل��ى امل��ؤه��ل ب�ين جامعي
وح ��ام ��ل ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ول �ك��ن
الوزارة ال تمنع مديري القنوات من
الترخيص او ادارة ال�ق�ن��اة وهناك
م�لاح�ظ��ات ح��ول ت�ب��اي��ن العقوبات
ونقول ان قانون الجزاء ال يمكنني
االقتراب منه ،واتساءل هل املطلوب
تشديد ال�ع�ق��وب��ات؟ وج��رائ��م السب
وال �ق��ذف ت �ق��وم ع�ل��ى دع ��وى مدنية
وتتحصل على تعويض مدني ملا
أصابك من اضرار شخصية فالحل
في هذا التباين ان اشدد العقوبة.
 ح�س�ين ال �غ��ري��ب :ن�ح��ن نجلسّ
املشرع وتحت سقف
على مقربة من
ال �ت �ش��ري��ع وم ��ن امل�ن�ط�ق��ي ان ننظر
خ ��ارج ح ��دود ال�ق��ال��ب ون�ح�ت��اج كل
الخبرات ف��ي كافة القوانني ولذلك

ال ي ��وج ��د اي ق� �ي ��ود ع �ل ��ى ت �ع��دي��ل
القوانني.
 عدنان الراشد :كنا نتحدث عنال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن ص��اح��ب ال�ت��رخ�ي��ص
وم ��دي ��ر ال �ش��رك��ة وك �ن��ت ات �م �ن��ى ان
ن ��رى م�م�ث�ل��ي ال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة
املعنيني بقانون املرئي واملسموع
ل �ك��ي ي � �ث� ��روا ال� �ن� �ق ��اش ب �ت �ج��ارب �ه��م
وامل� ��واق� ��ف ال �ت��ي اج� �ت ��ازوه ��ا وذل ��ك
يعطي انعكاسا ايجابيا على جهد
مجلس االم��ة ويساهموا مساهمة
حتى لو كانت خطية مكتوبة حتى
تكون نقاشاتنا صحيحة.
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :ن�ع�ت�ق��د انوزارة االع�ل�ام ق ��ادرة ع�ل��ى صياغة
ق� ��ان� ��ون خ � ��ال م� ��ن ك� ��ل امل�ل�اح� �ظ ��ات
والتحفظات التي ابداها الحضور.
 -م �م �ث��ل وزارة االع� �ل� ��ام :ه �ن��اك

جانب من الحلقات النقاشية برئاسة د .عودة الرويعي

م � �ط� ��ال� ��ب وم � � � � ��آرب م � ��ن ال� �ح� �ض ��ور
بتخفيض العقوبة املادية.
 بدر املساعيد :اتمنى من وزارةاالع�ل�ام ان نجد اج��اب��ة للمرئي من
خ�ل�ال االل �ك �ت��رون��ي ف�م�ث�لا ان ��ا ل��دي
م��واد مرئية ومسموعة نبثها من
خالل املوقع االلكتروني.
 ممثل وزارة االعالم :الصحيفةاالل �ك �ت��رون �ي��ة ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت تبث
ت� �ق ��اري ��ر م � �ص� ��ورة ت� �ظ ��ل ص�ح�ي�ف��ة
ال �ك �ت��رون �ي��ة ،ه �ن��اك ق� �ن ��وات ك��ام�ل��ة
على اليوتيوب وحتى لو تضمنت
م� �س� �ل� �س�ل�ات او ت � �ق� ��اري� ��ر وص� � ��ورا
ف��ال �ق��ان��ون ال� ��ذي س�ي�ط�ب��ق حينها
ه��و االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي وط��امل��ا ان
هناك شيئا مكتوبا فيها كالتقارير
ولكنها م�ص��ورة وم�ق��اب�لات لكنها
تظل وستظل صحيفة الكترونية.

م �م �ث��ل وزارة اإلع� � �ل� ��ام :ق ��ان ��ون
االع �ل��ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع ي�ع��اق��ب
ال� �ن ��اش ��ر وال ي �ع ��اق ��ب ال �ض �ي ��ف او
ال� � �ق � ��اذف وان � �م� ��ا ي� �ع ��اق ��ب ب �ق��ان��ون
ال�ج��زاء ،وه��ذه النقطة تشكل نقطة
خالف.
م �ح �م��د ال � �ع� ��رادة :ن�ت�م�ن��ى وض��ع
قيود او نقاط معينة تحمي سواء
الكويتيني او الوافدين في قوانني
امل� ��رئ� ��ي وامل� �س� �م ��وع وامل �ط �ب ��وع ��ات
والنشر.
د .ع � � ��ود ال � ��روي� � �ع � ��ي :ه � ��ل ف �ع�لا
القانون ال يحمي املذيع؟
م �م �ث��ل وزارة اإلع �ل ��ام :ال �ق��ان��ون
يشمل كل املسؤولني عن البث سواء
مقدم برامج او مذيع ،ألنه في كثير
م ��ن االح� �ي ��ان امل ��ذي ��ع او امل �ق ��دم هو
الذي يثير املخالفة.

ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ل ��ي :ن ��ؤك ��د ع�ل��ى
م �ب��دأ ال �ت �ن��وي��ع ف��ال��وزي��ر ب��ام�ك��ان��ه
اس� �ت� �غ�ل�ال ال� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال �ت �ن��وي��ع
االع�لام��ي م��ن ح�ي��ث امللكية بحيث
ال ي�ك��ون االع�ل�ام الكويتي محتكرا
لتيارات او شركات معينة ،وايضا
ال�ت�ن��وي��ع ف��ي امل�ح�ت��وى ،وك��ذل��ك في
اللغة.
ف �م��ن امل �م �ك��ن ان ي �ع �ط��ي ال��وزي��ر
اس �ت �ث �ن��اء وي �ت �ح �ك��م ف ��ي ت�خ�ف�ي��ض
م� �ب� �ل ��غ ال � � �ـ  500أل � � ��ف دي � � �ن� � ��ار ،ألن
الجميع ليس لديه القدرة في دفع
ه��ذا املبلغ ،وه��ذه مسؤولية وزارة
اإلعالم حيث ال يوجد مجلس اعلى
لالعالم في الكويت.

دشتي :من السهل تشريع
قانون لتنظيم الحسابات التويترية
ق ��ال ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دش �ت��ي ان ��ه م��ن ال �س �ه��ل اي �ج��اد
ت�ش��ري��ع ق��ان��ون��ي ي�ن�ظ��م عملية
«ال �ح �س��اب��ات ال�ت��وي�ت��ري��ة» وم��ا
ي � �ح � ��دث م � ��ن ت� � �غ � ��ري � ��دات ع �ل��ى
اج �ه��زة ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
مضيفا :ان��ه بمزيد م��ن الجهد
وب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات وب�ع��ض
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��ي
تدير هذه الخدمات من السهل
عملية الضبط والتنظيم.

واوض � ��ح دش �ت ��ي :اع �ت �ق��د ان
عملية السيطرة على الخدمات
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ل� �ي� �س ��ت أم � ��را
صعبا وانه من السهل مع مزيد
م��ن الجهد والتنسيق وايجاد
ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل�ط�ل��وب��ة،
م �ب �ي �ن��ا ان ال � �ح� ��ري� ��ة م �ك �ف��ول��ة
للجميع وف��ق ال �ض��واب��ط التي
ستوضع.
وقال :اذا ما ارتكب الشخص
ف �ع�لا ي �ش �ك��ل ج��ري �م��ة ف��ال��دول��ة

التتمة ص07

عثمان السيف:
 21سنة هو العمر
المناسب لمدير
الشركة أو القناة
أو الصحيفة
اإللكترونية
ناصر العيدان :هل
تشمل تعديالت
المرئي والمسموع
تحديد التقنيات
االلكترونية
والمصنفات
الفنية؟
بدر المساعيد:
قانون اإلعالم
المرئي والمسموع
سيطبق على
الصحف اإللكترونية
أم الورقية؟

ت��ري��د ان ت �ع��رف م��ن ه��و حتى
تستطيع مالحقته ومعاقبته
ب��ال �ج��زاء امل �ت��رت��ب ع �ل��ى ال�ف�ع��ل
املجرم عندنا بالكويت وان لم
ي �ت �ع��اون ال �ش �خ��ص او ال�ج�ه��ة
ف��ال��دول��ة ل�ه��ا ال �ح��ق ف��ي اي�ق��اف
ال �خ��دم��ة ع �ن��ه ف��ي ح� ��دود دول��ة
الكويت.
د .عبدالحميد دشتي
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اإللكترونية والقنوات المرئية

فريق وزارة االعالم يرد على استفسارات ومالحظات الحضور بشأن تعديالت املرئي واملسموع

تتمة المنشور ص06
وب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل� �م ��ادة  5مل � � ��اذا ال
ي �ع �ط��ي ال� �ت ��رخ� �ي ��ص م� � ��رة واح� � ��دة
فلماذا التحديد بخمس سنوات ثم
يجدد؟!
فريق وزارة اإلع�ل�ام :الترخيص
ألي ن �ش��اط ف ��ي ك ��ل م �ج��ال الب ��د له
م ��ن ت ��اري ��خ االن� �ت� �ه ��اء وال �ت �ج��دي��د،
وذل� ��ك مل��راج �ع��ة ال �ب �ي��ان��ات ألن ��ه من
املمكن فقد اي من الشروط املطلوبة
للحصول على ترخيص.
امل�س�ت�ش��ار م�ن�ي��ب :ح��ق الشكوى
مكفول دستوريا واألث��ر التعسفي
ينبني عليه صدور قرارات مخالفة،
م� �ث ��ل ت � �ج � ��اوز ال� �س� �ل� �ط ��ة وت �ع �س��ف
السلطة وهذا نص في الدستور.
د .ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :االن � �س ��ان
ال � �ع� ��ادي ل ��ه ال� �ح ��ق ان ي �ط �ل��ع ع�ل��ى
امل � � � ��واد ول � �ك ��ن ال �ت �ف �س �ي��ر م�خ�ت��ص
ب��امل �خ �ت �ص�ين ،واي ن ��ص ي �ع��ارض
ال��دس�ت��ور يسقط بحجة مخالفته
للدستور.
عبدالحميد ع�ل��ي :اس��اس امل��ادة
املتعلقة بامليثاق ال��دول��ي للحقوق
االنسانية غير واضحة املعالم فهل
م��ن امل�م�ك��ن ت��وض�ي�ح�ه��ا خ��اص��ة ما
يتعلق بتداول املعلومات.
امل� �س� �ت� �ش ��ار م� �ن� �ي ��ب :الب� � ��د وق ��ف
امل��ادة لالفصاح ع��ن املعلومات مع
الحفاظ على سرية املصدر.
د .ع� � � � ��ودة ال� � ��روي � � �ع� � ��ي :الن� � � ��زاع
بالحصول على املعلومات ويجب
ان ي �ك ��ون ه �ن ��اك س �ع��ي ل�ل�ح�ص��ول
ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة ول�ك��ن االف �ص��اح عن
املعلومات تكون في جوانب معينة
وفي حدود محددة.
د .عودة الرويعي :اتفق انه يجب

ان ي �ك��ون ه �ن��اك ج �ه��ات للحصول
ع � �ل ��ى ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ت� ��ي ال ي �ك ��ون
ف�ي�ه��ا ان �ت �ه��اك الس� ��رار ال��دول��ة مثل
ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ول �ك��ن ف ��ي ح ��دود
معينة واحيانا يتطلب اخ��ذ االذن
ال��رس�م��ي ،لكن امل�ع�ل��وم��ات يجب ان
تكون واضحة ،وهذه عليها تحفظ.
ف��ري��ق وزارة االع� �ل ��ام :ي �ج��ب ان
يكون القانون جامعا وشامال وال
يكون قانونا مكتسبا.
ـ د .عبدالحميد علي :ال يمنع من
وجود قانون خاص باالطالع على
املعلومات والبيانات.
ـ د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :م��ن ضمن
م��ا ال ي�ف�ص��ح ع �ن��ه ع�ل�م�ي��ا اذا ك��ان
الشخص الباحث ال يريد ان يكون
جزءا من ذلك ،اما البرامج الحوارية
فنود استئذانك بأال تكون جزءا من
عملية البحث لذلك اتمنى ان يكون
ه �ن��اك ج��وان��ب معينة ي �ك��ون فيها
اس�ت�ث�ن��اء خ��اص��ة اذا ك��ان ال�ع�م��ل ال
يضر.
ـ د.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ع � �ل� ��ي :ه �ن��اك

ممثلون عن االعالم االمني في وزارة الداخلية

ق ��وان�ي�ن ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م �ث��ل ق��ان��ون
حماية البيئة فيها الزام على تقديم
البيانات للناس ،وحرية املعلومات
ت �ك��ون ف ��ي اط � ��ار ع� ��دم ال ��وق ��وع في
امل� � �ح� � �ظ � ��ورات وان� � �ت � �ه � ��اك ال� �ح ��ري ��ة
الشخصية واالمن القومي.
ـ د .ع� � � ��ودة ال � ��روي � �ع � ��ي :م �ي �ث��اق
ال �ش��رف االخ�ل�اق��ي ال ��ذي ت��م اث��ارت��ه
أمس اتمنى ممن لديه توضيحات
او م ��ذك ��رات ان ي �ت �ق��دم ب �ه��ا ،نحن
ات �ف �ق �ن��ا ع �ل��ى ال �ت��وس��ع ب �ه��ذا االم ��ر
لتقديم رؤية مستقبلية بالنهاية.
ـ د .عبدالحميد ع�ل��ي :بالنسبة
ل �ل �ب �ن��د  6ه� ��ل م �خ ��ال �ف ��ة ال� �ق ��وان�ي�ن
ل �ي��س ل �ه��ا ع �ق��وب��ات؟! وأي ق��وان�ين
تقصدونها؟!
 د .عودة الرويعي :هناك اقتراحمقدم من النائب فيصل الدويسان
ب ��ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اع�ل�ام
املرئي واملسموع ،فهل من مجال ان
تكون عندنا هذه الهيئة؟! او حتى
ت �خ �ص �ي��ص االع� �ل ��ام وه � ��ل ت �ج��رب��ة
التخصيص تفيدنا؟!

 ممثل فريق وزارة االع�لام :هذاه��و ات �ج��اه دول� ��ة وات� �ج ��اه ح�ك��وم��ة
وأن��ا غير م�خ��ول اط�لاق��ا بالحديث
عن هذا االمر.
 امل � �س � �ت � �ش ��ار م � �ن � �ي ��ب :امل� ��ذك� ��رةااليضاحية واسباب رفض الوزارة
تغني عن السؤال.
 ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :ه��ل سيلغياالقتراح القوانني االعالمية املماثلة
امامنا؟!
 م �م� �ث ��ل وزارة االع� � �ل � ��ام :ن �ع��مس �ي �ل �غ��ي ب �ع �ض �ه��ا وم �ن �ه��ا ق��ان��ون
االعالم االلكتروني.
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :ف��ي امل��رئ��يوامل �س �م��وع ذك ��رت ت�ع��دي�لات��ه ش��رط
الحصول على الشهادة الجامعية،
وه �ن��ا ن �س��أل ك �ي��ف ن �ع��رف ال�خ�ب��رة
اذا اع �ط �ي �ن��ا ص�ل�اح �ي��ات اس�ت�ث�ن��اء
الشهادة الثانوية؟!
 ممثل وزارة االع�لام :امل��ادة ()3تخص اصدار التراخيص لالنشطة
االع�ل�ام� �ي ��ة امل � �ح� ��ددة ذات ال �ط��اب��ع
ال �ت �ج��اري وال �ت��ي ل �ي��س ل �ه��ا ت��أث�ي��ر

على املواطن املتلقي بشكل مباشر.
د .ع� ��ودة ال ��روي �ع ��ي :ن �ع��ان��ي من
ق�ص��ور ف��ي التشريعات ال�ت��ي تحد
م ��ن ب �ع��ض االم � � ��ور ال� �خ� �ط ��رة وم��ن
يستفيد من التشريعات هو امللتزم،
واذا م��ا ك ��ان ه �ن��اك ت �ش��ري��ع ينظم
العمل ف�س��وف ي�ك��ون ه�ن��اك قصور
ول � �ك ��ن ال� � �س � ��ؤال ه� ��و ه� ��ل س �ت �ك��ون
جذرية ام تشريعات للتطوير واذا
ك��ان��ت للتطوير فنتمنى ان تكون
في كثير من املواد.
وال �س �ل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال تسمح
ب��أن تتعارض القوانني والدستور
ونحن بدورنا كسلطة تشريعية ال
نقبل بمخالفة الدستور في قضية
الحريات والتعبير عن الرأي.

المشاركون
 جريدة السياسة. جريدة األنباء. جريدة القبس. رئيس تحرير أخبار كويتنا. ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل�ت�ق�ن�ي��ةاملعلومات.
 جمعية املهندسني. -رابطة االجتماعيني.

 جريدة الوسط. جريدة النهار. وزارة اإلعالم. ال � ��وك � � �ي � ��ل امل � � �س � ��اع � ��د ل� � �ش � ��ؤونال �ص �ح��اف��ة وال �ن �ش��ر وامل �ط �ب��وع��ات
لولوة السالم.
 كلية الحقوق. -جمعية الصحافيني.

 املعهد التطبيقي. جريدة الرأي اإللكترونية. جمعية املحامني. امل � �ق ��دم خ ��ال ��د ال �س �ه �ي��ل /إدارةمتابعة شؤون مجلس األمة.
 مساعد مدير ادارة االنتخابات(االدارة العامة للشؤون القانونية
املقدم د.أحمد عبدالله الهاجري).

 مدير إدارة االعالم األمني املقدمناصر بوصليب.
 جمعية حقوق اإلنسان. ف� � �ي� � �ص � ��ل خ � �ل � �ي � �ف� ��ة ال� � � �ص � � ��واغرئ� �ي ��س ت �ح��ري��ر ج ��ري ��دة دس �م��ان
االلكترونية.
 م�ح�م��د ال� �ع ��رادة ج��ري��دة اإلرادةااللكترونية.

جاسم كمال :هل
اقتصار المستفيد
من المرئي
والمسموع على
الجامعي متعمد؟!
محمد العرادة:
ضرورة وضع
قيود أو نقاط
تحمي الكويتيين
والوافدين في
المرئي والمسموع
والمطبوعات
والنشر
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نواب اعربوا لـ«الدستور» عن ارتياحهم لوتيرة المسيرة التشريعية

 4تشريعات جديدة تعزز انجازات مجلس

 4قوانين مهمة
ومنتظرة أنجزها المجلس
األسبوع الماضي حامال
على عاتقه استمرار
إنجازاته التشريعية
لخدمة المواطن
وواضعا الحكومة أمام
مسؤولياتها في تطبيق
القوانين.
وأعرب عدد من النواب
الذين استطلعت الدستور
آراءهم عن ارتياحهم
لوتيرة اإلنجازات
التشريعية التي يقوم
بها المجلس مشيدين بما
تم إنجازه خالل األسبوع
الفائت من قوانين طال
انتظارها لتعالج أوضاع
شرائح كبيرة من المجتمع
وتعيد أوضاعا عامة إلى
نصابها الصحيح حيث
جاءت تعديالت قانون
الرياضة بهدف إعادة
الكويت إلى الخريطة
العالمية للرياضة بينما
سينصف إقرار المداولة
الثانية لقانون التأمينات
االجتماعية المتقاعدين
قسرا فيما سيطور قانون
المرافعات المدنية
آلية اإلعالنات القضائية
وسيقضي قانون هيئة
الزراعة على تجاوزات طال
أمدها بخصوص توزيع
الحيازات الزراعية
وفي تفاصيل آراء النواب
حول إقرار تلك القوانين:

عبد الصمد:
تخصيص ساعتين
أو جلسة خاصة
لمناقشة قضية
البدون
عدنان عبدالصمد

نقاشات مثمرة
ق��ال النائب عدنان عبد الصمد
ان ال � �ج � �ل � �س ��ة امل � ��اض� � �ي � ��ة ش� �ه ��دت
ن� �ق ��اش ��ات م �ث �م��رة ح �ي��ث ن��اق �ش �ن��ا
بالجلسة م��وض��وع ال�ب��دون وممن
ل ��دي ��ه ج� � � ��وازات م � � ��زورة وس �ح �ب��ت
م� �ن� �ه ��م وط � � � ��رح اي� � �ض � ��ا م� ��وض� ��وع
التجنيس واالعداد املستحقة لذلك
م �ش �ي��را إل ��ى ان م ��وض ��وع ال �ب��دون
ليس بجديد حيث انه في مجلس
 1981ت � �ح� ��دث اح� � ��د ال� � �ن � ��واب ع��ن
ضرورة حل مشكلتهم خاصة انهم
يشكلون  % 10من نسبة السكان.
وق � � � ��ال ع� �ب ��د ال� �ص� �م ��د ان ل �ج �ن��ة
ح�ق��وق االن�س��ان س��وف تناقش هذا
االمر وترفع تقريرها وبعد ذلك قد
يخصص ساعتني او جلسة خاصة
في هذا الشأن.
وفيما يختص بقانون الرياضة
ق��ال عبد ال�ص�م��د :لقد ت��م استبعاد
ال�ص��وت ال��واح��د وجعله ف��ي تقرير
منفصل مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة واق ��رار
اش��راف الهيئة واملحكمة الرياضية
ام��ا اق �ت��راح ان�ش��اء ش��رك��ة الستقدام
العمالة املنزلية ف��ان م��ا ت��م الئحي
ح �ي��ث ان� ��ه م ��ن اخ �ت �ص��اص ال�ل�ج�ن��ة
امل��ال�ي��ة دراس ��ة ال�ش��رك��ات ول�ي��س من
اختصاص اللجنة الصحية.
جلستان مثمرتان
وب� � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � �ب ��د
الحميد دشتي ان جلستي األسبوع
امل � ��اض � ��ي ك ��ان � �ت ��ا م� �ث� �م ��رت�ي�ن ب �ح��ق
م �ع �ت �ب��را أن ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون تنظيم
ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة وض� ��ع ح� ��دا للعبث
ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال �ح �ي��ازات ال��زراع�ي��ة
وب �ع��د ه ��ذه ال �ت �ع��دي�لات ل��ن يحصل
على الحيازة إال من يريد ان يكون
طرفا في مشروعات األم��ن الغذائي
معربا عن اعتقاده ان ذل��ك سيغلق
باب التالعب.
وت��اب��ع :سيمنح م��ن ل��دي��ه حيازة
ف �ت��رة ع ��ام ل�ت�ع��دي��ل أوض��اع��ه وب�ع��د
ذل � � ��ك س� �ي� �ت ��م ال� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش ال � � � ��دوري
والتعامل معه وفقا لنص القانون
ول ��ذل ��ك ط��ال �ب �ن��ا أن ت �س �ت �م��ر ل �ج��ان
التحقيق وان ت�ق��وم الهيئة بإعالن
ك��اف��ة امل��واط �ن�ي�ن ب �ب��دء ف �ت��رة امل�ه�ل��ة

د .عبدالحيمد دشتي

جمال العمر

حمدان العازمي

وسريان القانون وبالتالي اإلعالن
عن فتح الباب لقبول الطلب الجاد
ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى ال � �ح � �ي� ��ازة ل �ك��اف��ة
مشاريع األمن الغذائي.
وأض� ��اف :ل �ق��د ق�ط��ع وزي ��ر النفط
د .علي العمير املشرف على الهيئة
عهدا على نفسه ب��أن زم��ن البربسة
قد ول��ى وه��ذا معناه أننا سننتظر
ما سوف تنتهي إليه لجان التحقيق
لوضع النقاط على الحروف وكلنا
امل ان يتم التعامل مع التوصيات
ب �ج��دي��ة وإب� �ع ��اد م��ن ك ��ان ط��رف��ا في
عهد التبربس.
وفيما يتعلق بتعديالت قانون
املرافعات املدنية والتجارية الصادر
باملرسوم رقم  38لسنة 80فقال عنه
دش�ت��ي ان��ه يعد م��ن اه��م اإلن �ج��ازات
ال �ت��ي ت�م��ت ل�ت�ط��وي��ر م��رف��ق ال�ق�ض��اء
ومواكبة اإلجراءات للتطور العلمي
املتالحق بإعالن الخصوم في حال
اتفاقهم على ذلك عن طريق وسائل
ال�ت��واص��ل الحديثة وه��و م��ا يعتبر
قفزة كبيرة في هذا املجال وتعديال
ت�ش��ري�ع�ي��ا ج �ي��دا ي�س�ج��ل للمجلس
وللحكومة ومجلس القضاء ووزير
العدل.
وعن تعديالت قانون التأمينات
االجتماعية على امل��اة  17مكررا من
ال �ق��ان��ون رق ��م  61ل�س�ن��ة  76وال ��ذي
ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى ان ي �ت �ح �م��ل ص��اح��ب
ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي أو
الشركات اململوكة للدولة بالكامل
م��ا صرفته مؤسسة التأمينات من
م �ب��ال��غ ل �ل �م��ؤم��ن ع �ل �ي��ه ال � ��ذي ص��در
ل��ه ح�ك��م ن�ه��ائ��ي ب��إن�ه��اء ق ��رار إن�ه��اء
خ��دم �ت��ه وذل � ��ك م ��ن ت ��اري ��خ ان �ت �ه��اء
ال �خ ��دم ��ة إل� ��ى ح�ي�ن ص � ��دور ال �ح�ك��م
وت � � ��ورد ل �ل �م��ؤس �س��ة دف� �ع ��ة واح � ��دة
ك �م��ا أن ه �ن��اك ان� �ج ��ازا آخ ��ر يتعلق
ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
ب�ق��ان��ون رق��م  42لسنة  78ف��ي ش��أن
الهيئات الرياضية والقانون رقم 5
لسنة  2007في ش��أن تنظيم العمل
ب��ال �ل �ج �ن��ة األومل � �ب � �ي ��ة واالت� � �ح � ��ادات
واألندية.
وتابع  :أنا شخصيا كنت أتمنى
إق � ��رار ك ��ل ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
ال��ري��اض��ة غير أن��ه وب�ن��اء على طلب

من ال�ن��واب بإحالة التعديل الثالث
الخاص بالصوت ال��واح��د وإعادته
إلى لجنة الشباب والرياضة معربا
عن توقعاته ان يتم استيفاء دراسة
املوضوع في غضون شهر كأقصى
ت�ق��دي��ر وم��ن ث��م ي�ت��م إق ��رار التعديل
مشيرا في هذا الصدد ان اإلنصاف
يقتضي االع �ت ��راف ب�ن�ج��اح تجربة
ال � �ص� ��وت ال � ��واح � ��د ف� ��ي ان �ت �خ��اب��ات
م �ج �ل��س األم � � ��ة ح� �ي ��ث ان� �ص� �ف ��ت ك��ل
الشرائح واعتقد ان الناس راضون
ع��ن ه��ذا ال�ن�م��وذج ون�ج��اح��ه متوقع
ح�ي�ن ي �ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
األندية واالتحادات.

ام� ��ا م ��وض ��وع ال� ��زراع� ��ة ف �ق ��ال م��ا
ح � �ص� ��ل م � ��ن ت � �ع� ��دي�ل��ات ع� �ل� �ي ��ه ف��ي
ت � �ع� ��دي�ل��ات ك� ��ارث � �ي� ��ة ف � �ل ��م ي �ك �ت �ف��وا
بالسحب بل غرامة ايضا مؤكدا ان
سحب ال�ح�ي��ازة بحد ذات�ه��ا عقوبة
م��ؤك��دا ان ال �ق��ان��ون ي�ج��ب ان يطبق
على الجميع.

سد ثغرات القوانين
وق � ��ال ج �م��ال ال �ع �م��ر ان امل�ج�ل��س
ش �ه��د ال �ع��دي��د م ��ن االن � �ج� ��ازات مثل
تعديل ق��ان��ون التأمينات ال��ذي من
ش��أن��ه ان �ص��اف ال�ف �ئ��ة ال �ت��ي احيلت
ق �س ��را ال� ��ى ال �ت �ق��اع��د وع� � ��ادة ب�ح�ك��م
املحكمة مشيرا الى ان هذا التعديل
ال� ��ذي اق ��ر ب��امل�ج�ل��س م��ن ش��أن��ه حل
هذه القضية وسد ثغره في القانون
السابق.
واض��اف ان املجلس شهد انجازا
آخ� � ��ر وه� � ��و االع� � �ل� ��ان االل� �ك� �ت ��رون ��ي
ل �ل �ق �ض��اي��ا ح �ي��ث ان م ��ن ش� ��أن ه��ذا
التعديل ان يساهم في حل واسراع
ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ف �ق��د ك ��ان في
السابق الكثير من مناديب املحكمة
ال تستدل على عنوان املتخاصمني
ب��امل�ح�ك�م��ة ام ��ا اآلن ف ��اإلع�ل�ان ليس
يدوي فقط بل الكتروني.
وذكر ان املجلس وافق على قانون
الرياضة لكن استبعد منه الصوت
ال��واح��د ملزيد من ال��دراس��ة وسيقدم
ب��ال�ت��زام��ن م��ع خصخصة ال��ري��اض��ة
م�ش�ي��را ال ��ى ان ال �ت �ع��دي�لات امل�ق��دم��ة
على قانون الرياضة ستساهم في
رفع اسم الكويت رياضيا.
تطبيق القانون
وم��ن ناحيته ق��ال النائب حمدان
ال � �ع � ��ازم � ��ي ان م � ��وض � ��وع ال� �ص ��وت
الواحد في الرياضة قد يطول امره
ب��ال�ل�ج�ن��ة م �ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��اده ب��أن
الضغوط دفعت الى تحويله للجنة.

وتيرة إنجازات
أك ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ان
ه � ��ذا امل �ج �ل ��س ي �س �ي��ر ع �ل ��ى وت �ي ��رة
االن� �ج ��ازات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال��رق��اب�ي��ة
مستشهدا بتغيير اكثر من  6وزراء
كدليل على دوره الرقابي الفعال.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ان ال ��وزي ��ر ال��ذي
الي �ن �ج��ز ي��رح��ل وي ��أت ��ي غ �ي��ره ممن
هو قادرعلى االنجاز مشيرا الى ان
املجلس ان�ج��ز العديد م��ن القوانني
املهمة ومن االنصاف ان نعطيه حقه
سواء كنت معه او ضده وهو ان هذا
املجلس انجازاته تاريخية ووضع
مصلحة الكويت واهلها في املقدمة.
وع��ن قانون العمالة املنزلية قال
ان م ��ن اخ �ت �ص��اص ال �ل �ج �ن��ة امل��ال�ي��ة
هي دراس��ة املقترح املتعلق بانشاء
ش��رك��ة الس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
مبينا ان االسر الكويتية تعاني من
ارتفاع اسعار العمالة املنزلية.
وأوض ��ح ان��ه ب�خ�ص��وص االعل��ان
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ل� �ل� �ق� �ض ��اء ف � � ��إن ه ��ذا
ال �ت �ع ��دي ��ل س � ��وف ي �س ��اه ��م ف� ��ي ح��ل
الكثير م��ن القضايا ب��االض��اف��ة الى
ان كل مواطن لديه قضية باملحكمة
سيتم معرفتها بسهولة عن طريق
االس� �ت� �ع�ل�ام ع �ن �ه��ا ح �ت��ى ال ي�ف��اج��أ
اث�ن��اء السفر ان��ه ممنوع م��ن السفر
بسبب ع��دم علمه ب��أن ل��دي��ه قضية
باملحكمة.
وفيما يتعلق ب�ق��ان��ون الرياضة
ف�ق��ال ان ال�ك��وي��ت م�ع��روف��ة رياضيا
وكانت سباقة في هذا املجال ولكن
االن ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ي�س��ت
بخير الفتا ال��ى ان القانون سيحل
الكثير من املشاكل باالضافة الى انه
سيضعها بالطريق الصحيح.

التتمة ص09

دشتي :تعديالت
الزراعة ستقضي
على «بربسة»
الحيازات
العمر :تعديل
قانون التأمينات
سينصف الفئة التي
أحيلت قسرا على
التقاعد
الحمدان :دراسة
الصوت الواحد
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األمة لخدمة المواطنين
الكندري :تغيير
أكثر من  6وزراء
دليل على الدور
الرقابي الفعال
فيصل الكندري

تتمة المنشور ص08
وزاد م� �ت� �ح ��دث ��ا ع � ��ن ت� �ع ��دي�ل�ات
الزراعة حيث اشار ان القانون الذي
اق��ر بالجلسة االخ�ي��رة س��وف يمنع
التالعب باملزارع وسيعطي امل��زارع
الحقيقي الفرصة للعمل واالن�ت��اج
وتحقيق املزيد من االمن الغذائي.
مصلحة المواطن
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى ان
ه� � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ان � �ج� ��ز ال � �ع ��دي ��د م��ن
القوانني وانه منذ اليوم االول وهذا
املجلس يعمل بشكل سريع مطالبا
الحكومة بمجاراة املجلس والعمل
على التعاون معه في تطبيق هذه
القوانني.
واض � � � � � ��اف ان امل � �ج � �ل� ��س ي �ع �م��ل
لتحقيق صالح املواطن وان��ه دائما
م� ��ا ي �ب �ح��ث ع� ��ن ال� �خ� �ل ��ل الص�ل�اح ��ه
فاملجلس يشرع ويعدل القوانني من
اج��ل ال�ن��اس مشيرا ال��ى ان الرسالة
ال �ت��ي ي� ��ود ان ي �ق��ول �ه��ا ه ��ي ان ه��ذا
املجلس مجلس انجاز حقيقي.
وع��ن ع��زم ال�ن��ائ��ب محمد ال�ب��راك
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ام �ل�اك ال ��دول ��ة فيما
يخص الشويخ الصناعية فاكد انه
مع هذا االقتراح خاصة ان الشويخ
ال �ص �ن��اع �ي��ة ك ��ان ��ت ح �ظ��ائ��ر اغ �ن��ام
وت �ح��ول��ت ال� ��ى م �ج �م �ع��ات ت �ج��اري��ة
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان � ��ه ع �ل �ي �ن��ا ان ن �ح ��ارب
الفساد في كل مكان.
كويت اإلنجازات
وقال النائب محمد البراك ان هذا
املجلس في كل جلسة يقدم انجازا
وه��ذه االن �ج��ازات تصب ف��ي صالح
ك��وي��ت االن� �ج ��از وك ��وي ��ت امل�س�ت�ق�ب��ل
ل� �ك ��ي ت � �ك ��ون دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت دول� ��ة
حديثة ومتقدمة.
واش��ار ال��ى عقد املجلس لجلسة
تاريخية من خالل مناقشة ال��وزراء
ل� �ت� �ق ��اري ��ر دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ام� ��ام
ال� �ن ��واب ف ��ي ت �ط��ور ن��وع��ي ل�ل��رق��اب��ة
ال� �ف� �ع ��ال ��ة واس � � �ت � � ��درك ان امل �ج �ل��س
بجلسته االخيرة اقر قانون االعالن
االل � �ك � �ت ��رون ��ي وه� � ��و ان � �ج� ��از ي�ص��ب
ف� ��ي ص ��ال ��ح ال � �ن� ��اس ك ��ذل ��ك ق ��ان ��ون

ماجد موسى

محمد البراك

عبدالله املعيوف

عبدالله الطريجي

التأمينات االجتماعية وهو ينصف
فئة احيلت للتقاعد وع��ادت بحكم
محكمة.
وذك ��ر ال �ب��راك ان��ه اع �ل��ن ع��ن نيته
ت �ق��دي��م ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ق ��ان ��ون ام�ل�اك
ال� ��دول� ��ة خ � ��اص ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ش��وي��خ
ال �ص �ن ��اع �ي ��ة وال� �ش ��ال� �ي� �ه ��ات اس� ��وة
ب�ت�ع��دي��ل ال��زراع��ة ق��ائ�لا ان ال�ق��ان��ون
يجب ان يطبق على الجميع.

ال� �ص� �ب ��ر ل � �ي ��رى م� ��ا ت� ��م ان� � �ج � ��ازه ل��ه
ول�ل�ب�ل��د وه ��ذا م��ا ي�ج�ع��ل ب�ع��ض من
كانوا اعضاء في السابق ويطلقون
على انفسهم «املعارضة» ي��زدادون
توترا وحدة وضعا وحقدا على هذا
املجلس الذي اصبح يسمى مجلس
ان �ج��از وال� �ن ��اس ال �ي��وم ال تتعاطى
م��ع اش �خ��اص وال يعنيها ال�ص��وت
ال �ع��ال��ي او اس� �ت� �ع ��راض ال �ع �ض�لات
وان �م��ا يعنيها ويمهمها ب��ال��درج��ة
االولى انجاز القوانني والتشريعات
ال� �ت ��ي ت �ع ��ال ��ج ق �ض ��اي ��ا اج �ت �م��اع �ي��ة
وحياتية ف��ي ك��اف��ة امل�ج��االت تحقق
مصلحة الوطن واملواطن.
واوض� ��ح ان ال��دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك ان
املجلس لم يعد محل نقد او مراجعة
على ق��ان��ون ان�ج��زه او ق��ان��ون تأخر
ان �ج��ازه وت��رت��ب عليه ك��ارث��ة ورط��ت
ال �ب�ل�اد ف ��ي غ ��رام ��ات ب��امل �ل �ي��ارات او
اخ�ط��اء ف��ادح��ة ثمنها غ��ال واصبح
ان �ج��از ال�ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات االن
ي �س��د ث �غ ��رة ط ��امل ��ا ك� ��ان ي�ن�ف��ذم�ن�ه��ا
ويستغلها م��ن ال ي��ري��د ل�ه��ذا البلد
الخير.
والحقيقة انه نجح في ان يجعل

الحكومة تلتزم في كثير من االحيان
ب� �م� �ب ��دأ ال � �ت � �ع � ��اون وال� � �ت � ��واف � ��ق م��ع
امل�ج�ل��س ف��ي كثير م��ن امل��وض��وع��ات
التي كان يمكن ان تكون مثار خالف
ف��ي ظ��ل املجالس السابقة الن الكل
اآلن مجلسا وح �ك��وم��ة ي�س�ع��ى ال��ى
االن � �ج� ��از ول ��ذل ��ك ن �ح��ن واث � �ق� ��ون ان
املواطنني يقدرون هذا املستوى من
األداء في ظل التزام النواب بحضور
الجلسات واجتماعات اللجان وما
ت�ن�ج��زه ه��ذه ال�ل�ج��ان وال�ت��زام�ن��ا في
ال ��رق ��ي ف ��ي ال� �ط ��رح ن �ج �ح �ن��ا اي �ض��ا
ف � ��ي م� �ح ��و ف � �ك� ��رة ط� ��امل� ��ا ال �ت �ص �ق��ت
بمجلس االمة بانه مجلس تهاوش
ومجلس صراخ ومجلس حسابات
وم �ص��ال��ح ش�خ�ص�ي��ة وف �س��اد م��ال��ي
وف �س��اد ن�ي��اب��ي ون �ح��ن ن��رح��ب ب��أي
ن�ق��د ب �ن��اء ي��وج��ه للمجلس وي�ك��ون
ه��دف��ه ت�ق��وي��م امل �س��ار او إص�ل�اح أي
خلل وك��ان م��ن نتيجة ه��ذا التوجه
ان اص�ب�ح��ت ال �خ�لاف��ات ل�ي�س��ت بني
امل �ج �ل��س وم� �ج� �م ��وع ��ات امل �ع��ارض��ة
السابقة وان�م��ا اصبحت الخالفات
ب�ين مجموعات امل�ع��ارض��ة السابقة
واصبحنا نسمع تبادل االتهامات

فيما بينهم.
وأك��د املعيوف ان انجاز املجلس
ل � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ق � � ��ان � � ��ون ال� � �ح� � �ي � ��ازات
الزراعية وقانون الرياضة وقانون
امل��راف �ع��ات وق��ان��ون االل�ي�ك�ت��رون�ي��ات
وق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ي �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح امل��واط �ن�ي�ن وان ��ه
ف � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ات ال �ق �ل �ي �ل��ة ال �ب��اق �ي��ة
ي��وج��د ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال بعض
ال�ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات املهمة مثل
قانون الكاميرات والرقابة واملراقبة
وامل��رئ��ي وامل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر وكل
ه� � ��ذه ال � �ق� ��وان�ي��ن ت� �ح ��د م � ��ن ع �م �ل �ي��ة
الفوضى التي كانت ق��د س��ادت في
بعض االمور.
واض � � � � ��اف م� �ع� �ل� �ق ��ا :ن � �ح� ��ن ن ��ري ��د
انضباطا ون��ري��د للحرية ان تكون
حرية مسؤولة وليست فوضى.

سد ثغرات
وم��ن جانبه ق��ال النائب عبدالله
م �ع �ي��وف ان م ��ا ي �ث �ل��ج ال� �ص ��در وم��ا
ي�ف��رح القلب ان�ن��ا ف��ي ك��ل جلسة من
الجلسات ننتهي من مناقشة قانون
او اك�ث��ر بشكل ت��ام ون �ق��ره او حتى
ن��رف �ض��ه او ن��دخ��ل ع�ل�ي��ه ت�ع��دي�لات
املهم اننا ننتهي بانجاز املوضوع
وال نتركه معلقا وه��ذا هو الجانب
االهم في عمل املجلس التشريعي.
وت ��اب ��ع :ل ��م ت �ع��د امل �س��أل��ة م�س��أل��ة
تضييع وق��ت ف��ي مناقشات عقيمة
او جدل بيزنطي على موضوعات ال
تغني وال تسمن من ج��وع واصبح
امل ��واط ��ن ي�ن�ت�ظ��ر ك ��ل ج�ل�س��ة ب �ف��ارغ

لقطة من إحدى الجلسات

طريق اإلنجاز
ام��ا النائب د .عبدالله الطريجي
ف ��أك ��د ان امل �ج �ل��س ي ��واص ��ل ط��ري��ق
االن � � � �ج� � � ��ازات ال � �ت� ��ي ي � �ح� ��رص ع �ل��ى
اس �ت �م��راره��ا ف �ق��د ت��م ان �ج��از ق��ان��ون
ال��ري��اض��ي م��ع ان��ه ك��ا يطمح ال��ى ان
يشتمل القانون على قضية الصوت
ال��واح��د ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ول�ك��ن يتم
اق ��راره فيما يتعلق ب��إق��رار امل��داول��ة
االول��ى لقانون التأمينات في الشق
الخاص باملتقاعدين وايضا قانون
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة ك ��ان ف��ي غ��اي��ة
االه� �م� �ي ��ة وال �ح �م��دل �ل��ه ان امل �ج �ل��س
ان� �ج ��زه الن� ��ه س �ي��وق��ف ال �ت �ج ��اوزات
ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت ت � �ت� ��م ف� � ��ي ال� �ت�ل�اع ��ب
ب��ال�ح�ي��ازات واالض� ��رار ب��امل��ال ال�ع��ام
وتفشي الفساد فاملجلس اآلن يسير
من انجاز الى انجاز بفضل تعاون
املجلس مع الحكومة.

موسى:
على الحكومة
مجاراة المجلس
بسرعة تطبيق
القوانين
البراك :إنجازات
المجلس لصالح
الدولة الحديثة
والمتقدمة
المعيوف:
إنجازات المجلس
المتالحقة أثارت
حقد من يتمنون
إخفاقه
الطريجي :المجلس
سيواصل طريقه
المثمر بتعاونه
والحكومة
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تبحث اليوم والفريق الوزاري قوانين الجلسة المقبلة

األولويات :مشروعات األشغال
متوافقة والخطة اإلنمائية
ناقشت ل�ج�ن��ة ت�ح��دي��د وت��رت�ي��ب
االول��وي��ات البرملانية ام��س برنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ل ��وزارت ��ي االش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء .واض��اف
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن ��ائ ��ب د.ي ��وس ��ف
الزلزلة في تصريح للصحافيني ان
هناك بالفعل تناغما في مشروعات
ع�م��ل ه��ات�ين ال��وزارت�ي�ن م��ع برنامج
ع � �م� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة واص � � �ف� � ��ا ع� ��رض
م� �ش ��اري ��ع وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
باللجنة بالراقي والجيد.
وذكر ان اللجنة استمعت لعرض
م��ن وزارة االش �غ ��ال ال �ع��ام��ة وال �ت��ي
ق ��ام ��ت ب ��دوره ��ا ب �ع ��رض ت�ف�ص�ي�ل��ي
ل �ج �م �ي��ع م �ش��اري �ع �ه��ا م� ��ؤك� ��دا ان �ه��ا
جاءت متناغمة مع الخطة االنمائية
وبرنامج عمل الحكومة.
واوضح ان هناك بعض القصور
وال � �ه � �ف� ��وات ل � ��دى ال �ح �ك ��وم ��ة ول �ك��ن
ع�ن��دم��ا ن�ت�ح��دث ع��ن ال�ن�س�ب��ة االك�ب��ر

الزلزلة مترئسا اجتماع لجنة األولويات

لالنجاز ف��ان ه��ذه السنة تعتبر من
اك �ث��ر ال �س �ن ��وات ان� �ج ��ازا ل�ل�ح�ك��وم��ة
مشيرا الى انه اذا استمر هذا النهج
ال �ح �ك��وم��ي ف �س �ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ن��اغ��م

بني خطة التنمية وانجاز املشاريع
الحكومية.
وب�ين ان اللجنة ستجتمع اليوم
م ��ع وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون مجلس

ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
امل �ب��ارك ال �ص �ب��اح ووزي � ��رة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط هند
ال� �ص� �ب� �ي ��ح مل� �ن ��اق� �ش ��ة االق � �ت� ��راح� ��ات
وامل �ش��اري��ع ب �ق��وان�ين امل ��درج ��ة على
جدول اعمال الجلسة املقبلة ملجلس
االمة.
واك� ��د ال��زل��زل��ة ان ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
س �ت �ن��اق��ش ه ��ي وض � ��ع ال �ك��ام �ي��رات
ف � � ��ي م� �خ� �ت� �ل ��ف ش � � � � � ��وارع ال � �ك� ��وي� ��ت
وق��ان��ون اس�ت�ب��دال رص�ي��د االج ��ازات
للعسكرين وق��ان��ون شركة املواشي
وق��ان��ون ج��ام�ع��ة ج��اب��ر م�ن��وه��ا ال��ى
انه والول مرة بتاريخ املجلس تتم
م�ن��اق�ش��ة ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ق� �ب ��ل ش�ه��ر
يونيو.

الميزانيات ٪30 :زيادة في إيرادات
هيئة القصر
اج� �ت� �م� �ع ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب ملناقشة ميزانية الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر ل �ل �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  ،2016/2015ح �ي��ث ق ��درت
امل � �ص � ��روف � ��ات ب � � � � � � � � � �ـ 17.194.000د.ك
وبنقص قدره  ٪30عن املصروفات
امل �ق��درة للسنة امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ،في
ح�ين ان االي � ��رادات امل �ق��درة ق��د زادت
ب �ن �س �ب��ة  ٪30ع �م ��ا ه� ��و م� �ق ��در ف��ي
السنة املالية السابقة بـ  90.000د.ك.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع ��دن ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ان ��ه اس �ت �ك �م��اال مل �ع��رف��ة م ��دى ج��دي��ة
ال�ج�ه��ات الحكومية ف��ي ت�س��وي��ة ما
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن م�ل�اح� �ظ ��ات ،ف �ق��د ت�ب�ين
للجنة ان الهيئة ل��م تقم حتى اآلن
ب ��ارس ��ال م ��ا ي�ف�ي��د ذل ��ك ال ��ى دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة رغ ��م ان�ت�ه��اء امل�ه�ل��ة التي
ح� ��دده� ��ا م �ج �ل��س االم� � ��ة وامل � �ح� ��ددة
ب� �ت ��اري ��خ  1اب� ��ري� ��ل  ،2015وت ��أم ��ل
اللجنة بأن تتعاون االدارة الجديدة
للهيئة وال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة للعمل
على تالفي املالحظات التي عليها
وخاصة املستمر منها.
وقال عبدالصمد :تابعت اللجنة
م ��ا اث� ��ارت� ��ه س��اب �ق��ا م ��ن م�لاح �ظ��ات
مستمرة ع�ل��ى الهيئة وم�ن�ه��ا طلب

ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب � � ��أن ي � �ت� ��م ت� �ض� �م�ي�ن ق �ي��م
العقارات واالسهم والذمم الخاصة
ب��امل�ش�م��ول�ين ب��رع��اي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ضمن
البيانات املالية املدققة ،وان يكون
ل �ك��ل ق��اص��ر ع �ل��ى ح ��ده م��رك��ز م��ال��ي
واض��ح ملعرفة م��ال��ه م��ن مستحقات
وم��ا عليه م��ن ال�ت��زام��ات ،وق��د اك��دت
الهيئة على ض��رورة تصويب هذه
املالحظة وانها بصدد التعاقد مع
م�ك�ت��ب اس �ت �ش��اري ل �ت�لاف �ي �ه��ا .وام ��ا
تصويب بعض اج��راءات التحاسب
ل�ل��ام� ��وال امل �س �ت �ث �م��رة ل �ل �ق �ص��ر ف�ق��د
ط�ل�ب��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ت �ك��ون اج � ��راءات
ال � �ت � �ح� ��اس� ��ب م � ��واف� � �ق � ��ة ل� �ل� �ج ��وان ��ب
ال �ش��رع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة م �ع��ا ودون
االض� � ��رار ب �ح �ق��وق ال �ق �ص��ر ،خ��اص��ة
أن طريقة التحاسب الحالية تكون
وف��ق القيم الدفترية الم��وال القصر
وليس وفقا لقيمها السوقية.
واوض� ��ح ع�ب��دال�ص�م��د ان الهيئة
اف � � � � ��ادت ب� ��أن � �ه� ��ا ب� � �ص � ��دد ال� �ت� �ح ��ول
ال � �ت� ��دري � �ج� ��ي ال � � ��ى االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
امل� �ض� �م ��ون ��ة ذات ال � ��دخ � ��ل ال �ث ��اب ��ت
كالعقار ب��دال من الطابع املضاربي
لبعض اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ال�س��اب�ق��ة في
ام� � � ��وال ال� �ق� �ص ��ر ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وص �ي��ة
اللجنة بهذا الشأن.

وس� �ت ��وص ��ي ال �ل �ج �ن��ة ب � �ض ��رورة
تحميل امل �ص��روف��ات االداري � ��ة كافة
م� ��ن روات� � � ��ب وم � �ك ��اف ��آت ل�ل�م�ع�ي�ن�ين
ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
وال�ت��ي ت�م��ول م��ن ام ��وال القصر الى
ميزانية الهيئة نفسها والتي تمول
م��ن امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة أس��وة
ببيت ال��زك��اة ،وان تقتصر امليزانية
ال� �ت� �ج ��اري ��ة الدارة ام� � � ��وال ال �ق �ص��ر
ع�ل��ى امل �ص��روف��ات التشغيلية فقط.
ول �ف��ت ع�ب��دال �ص�م��د ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
ناقشت اسباب عدم شغل شواغرها
الوظيفية م�ن��ذ س �ن��وات ع��دة مالية
وق� � ��د ب �ل �غ ��ت  35ش � ��اغ � ��را ،وب� � ��ررت
ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن� �ه ��ا ودي� � � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة يتابعان طلبات التوظيف
وم��ن امل�ت��وق��ع ان ي�ت��م ش�غ��ل ال�ع��دي��د
منها ف��ي الفترة املقبلة خ��اص��ة مع
ق��رب ان�ت�ه��اء مبنى الهيئة الجديد
وتوفير بيئة عمل افضل من البيئة
ال �ح ��ال �ي ��ة .واش� � ��ار ال� ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
اوص � � � ��ت ب � � �ض� � ��رورة ش � �غ� ��ل ج �م �ي��ع
ال � ��درج � ��ات ال� �ش ��اغ ��رة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
خاصة ان هناك ادارات مهمة كادارة
ال��رق��اب��ة والتدقيق ال��داخ�ل��ي تعاني
ن�ق�ص��ا ش��دي��دا ف��ي اع� ��داد ال�ع��ام�ل�ين
وزاد ع�ب��دال�ص�م��د ت�ب�ين ل�ل�ج�ن��ة من

خ�ل�ال ال �ن �ق��اش ان ال �ه �ي �ئ��ة وإح ��دى
ال� �ش ��رك ��ات الدارة ع � �ق ��ارات ال�ق�ص��ر
مقابل عمولة قدرها  ٪ 3من االيراد
الفعلي املحصل من العقارات وذلك
بعد ان تم طرحها في مناقصة عامة
في سنة  2013ورس��ت عليها ،علما
بأن ذات الشركة كانت تدير عقارات
ال�ق�ص��ر م�ق��اب��ل ع�م��ول��ة ق��دره��ا ٪ 5
ومل ��دة  20ع��ام��ا ق�ب��ل ان ي�ت��م تنظيم
العملية من خالل املناقصة العامة.
وتؤكد اللجنة ان مثل هذه العقود
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال� �ع� �ق ��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة
ي �ج��ب ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م� ��ن خ �ل��ال اس �ت �ج�ل�اب
ع � � ��روض اس � �ع� ��ار م� ��ن امل �ت �ن��اق �ص�ين
ل �ل �ت �ف��اض��ل ب �ي �ن �ه��م ل �ل �ح �ص��ول ع�ل��ى
اف �ض��ل ال �خ��دم��ات امل�م�ك�ن��ة ب��أس�ع��ار
ت�ن��اف�س�ي��ة ت�ق�ل��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة ع�ل��ى امل��ال
العام.

انتهت من بحث نصف مواد القانون

التشريعية تستكمل
مناقشة «األحداث»
األحد المقبل

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ب � �ح � �ث ��ت ل � �ج � �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م � �ش � ��روع ت �ع��دي��ل
ق ��ان ��ون االح� � ��داث ال� ��ذي ق��دم�ت��ه
ال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى ان ت�س�ت�ك�م��ل
مناقشة بقية م ��واده وان�ج��ازه
في اجتماعها يوم االحد املقبل
.
وق ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
د.ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي ي � ��وم ام ��س
« ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت امل��رس��وم
 ٢٠١٤ / ٢٩٦ب � �ش ��أن ت �ع��دي��ل
قانون االحداث وهي تعديالت
راق �ي��ة تعنى ب��االح�ك��ام العامة
والتدابير والجزاءات العقابية
وم �ح �ك �م��ة االح� � � � ��داث واح � �ك ��ام
االف � � � � � ��راج امل � � �ش� � ��روط واح � �ك � ��ام
ختامية .
واوض � ��ح دش �ت��ي ان ال �ه��دف

م ��ن امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون م��راع��اة
االح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون �ي��ة امل�ت�ق��دم��ة
بشأن االح��داث من قبل االسرة
ال � ��دول � �ي � ��ة م �ب �ي �ن ��ا ان ال� �ه ��دف
االس��اس��ي وال ��دول ��ي للتعاطي
م� � ��ع االح� � � � � � ��داث ي� �ن� �ص ��ب ع �ل��ى
ال �ج��ان��ب ال �ت ��وع ��وي وال��رع��اي��ة
قبل النظر بالجزاءات.
ون��وه دشتي ال��ى ان اللجنة
ش��ارك��ت م�م�ث�ل��ي وزارة ال �ع��دل
ووزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ووزارة
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وت�م��ت
م � �ن� ��اق � �ش� ��ة اك � � �ث� � ��ر م � � ��ن ن �ص��ف
القانون املكون من  ٧٠مادة وتم
تحديد يوم االحد املقبل موعدا
النجاز هذا القانون .

 5لجان برلمانية تجتمع
اليوم
ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي خ�ل�ال
اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا ال� � �ي � ��وم م �ي��زان �ي��ة
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 .2016/2015بحضور ممثلي
وزارة املالية وديوان املحاسبة
وامل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة .ك �م��ا ت �ن��اق��ش لجنة
ش��ؤون امل��رأة واألس��رة االقتراح
ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة جديدة
ب��رق��م ( )2م �ك��ررا إل ��ى ال�ق��ان��ون
رق� ��م ( )31ل �س �ن��ة  2008ب�ش��أن
ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين في
ال��زواج قبل إتمام ال��زواج .فيما
تستكمل لجنة الشئون املالية
واالقتصادية مناقشة التعديل
امل �ق��دم ع �ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب ��إض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م

(17مكررا أ) إلى األم��ر األميري
بالقانون رقم ( )61لسنة 1976
ب � ��إص � ��دار ق� ��ان� ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .وت� �ن� �ظ ��ر ل�ج�ن��ة
ال� �ش� �ئ ��ون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� ��دف� ��اع
امل � �ش� ��روع ب ��ال �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
ال �ج��دول امل��راف��ق ل�ل�ق��ان��ون رق��م
 42لسنة  2006بإعادة تحديد
ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة لعضوية
م�ج�ل��س األم ��ة .وت�ن��اق��ش لجنة
ال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة م �ش��روع
القانون في شأن إنشاء الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��ري ��اض ��ة وم� �ش ��روع
القانون في شأن إنشاء الهيئة
العامة للشباب.
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أكد وجود لوبي في مجلس الوزاء يستفيد من التعيينات البراشوتية

المعيوف لـ «الدستور» :سأقدم استجوابا
إذا رفضت الحكومة قانون القياديين

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع
النائب عبدالله املعيوف لـ «الدستور»
انه اذا ثبت وج��ود نية لدى الحكومة
رف��ض ق��ان��ون املناصب القيادية فإنه
س �ي �ت �ق��دم ب ��اس� �ت� �ج ��واب ال � ��ى ال ��وزي ��ر
املعني مشددا على ض��رورة التصدي
ل�ل�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ب��راش��وت �ي��ة وال ��وق ��وف
ب ��وج ��ه ال �ل ��وب ��ي ال � ��ذي ي ��وج ��ه وي��دف��ع
برفض هذا القانون.
وت � �م � �ن ��ى امل � �ع � �ي� ��وف ب � � ��أن ت �ك �ش��ف
ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن رأس� �ه ��ا وت ��رف ��ض ه��ذا
ال �ق��ان��ون ح�ت��ى ت�ث�ب��ت الب �ن��اء ال�ش�ع��ب
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ب ��أن � �ه ��ا ال ت� �ت� �ع ��اط ��ى م��ع
الكويتيني بمسطرة واح ��دة ب��ل انها
ت �م��اي��ز م��ا ب�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وال�ت�ع�ي�ين
ف��ي امل ��راك ��ز ال �ق �ي��ادي��ة ي �ت��م ع��ن ط��ري��ق
الواسطة واملحسوبية موضحا انه ال
توجد سياسة واضحة ملجلس الوزاء
ف��ي ه��ذا الجانب فمن غير املقبول ان
يعمل ك��ل وزي��ر ف��ي الفريق الحكومي
م �ن �ف ��ردا وي �ط �ل��ب ت �ع �ي�ين ق� �ي ��ادي ف��ي
وزارت� � ��ه ع ��ن ط��ري��ق ل��وب��ي م ��ن بعض
ال��وزراء قبل انعقاد الجلسة الرسمية
ملجلس ال ��وزراء وي�ت��م ط��رح اس�م��ه في
الجلسة بعد م��واف�ق��ة اع�ض��اء اللوبي
ال � ��وزاري وم ��ن ث��م ي�ت��م تعيينه واخ��ذ
امل ��واف �ق ��ة ال��رس �م �ي��ة ب��ذل��ك ف �ك��ل وزي ��ر
ي��رغ��ب ف��ي ت�ع�ي�ين زم�ل�ائ��ه ي�ط�ل��ب من
ال �س �ب �ع��ة وزراء ف ��ي ال �ل��وب��ي وي��أخ��ذ

..ويؤكد منح التقاعد
للعسكريين البدون
مستحقة
عبدالله املعيوف

موافقتهم املسبقة على ذل��ك بمقابل
تبادل املصالح في ذلك.
وط ��ال ��ب امل �ع �ي��وف رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ب �ع��دم اس �ت �م��رار ه ��ذا ال�ن�ه��ج
وتعيني القياديني دون الضوابط التي
يجب ان تخضع لديوان الخدمة الذي
ب ��دوره ي�ص��دق ع�ل��ى اس�ت�ح�ق��اق��ات من
يرغب في تولي منصب قيادي ،وايضا
ان تكون هناك لجنة فلترة في مجلس
ال � ��وزاء ل�ف�ل�ت��رة م��ن ي�ت��م ت��رش�ي�ح��ه عن
طريق دي��وان الخدمة بمقاييس فنية
عملية مبينا ان امل�س��اء ل��ة السياسية
في ذل��ك تكون مستحقة لتبني ألبناء
الشعب الكويتي من هو الذي يحارب
االص� �ل��اح وي �ظ �ل��م ال� �ك� �ف ��اءات وي��رع��ى
الفساد.

ق��ال رئيس لجنة الداخلية
وال� ��دف� ��اع ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف إن م�ن��ح
ال�ت�ق��اع��د للعسكريني ال�ب��دون
امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ح ��رب ت�ح��ري��ر
ال� �ك ��وي ��ت م �س �ت �ح �ق��ة وس �ي �ت��م
ب �ح �ث �ه��ا وم �ن��اق �ش �ت �ه��ا ق��ري �ب��ا
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة .وذك� � ��ر امل �ع �ي��وف
أن ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ق��وم ب�ت��رت�ي��ب
االق � � � � � �ت� � � � � ��راح� � � � � ��ات امل � � � ��درج � � � ��ة
ع � �ل ��ى أج � �ن ��دت � �ه ��ا م � ��ؤك � ��دا أن
العسكريني البدون املشاركني
ف � ��ي ح� � ��رب ت� �ح ��ري ��ر ال� �ك ��وي ��ت
س �ي �ح �ظ��ون ب��االه �ت �م��ام ألن�ن��ا
ن � ��رى أن ه� � ��ؤالء ال �ع �س �ك��ري�ين
قدموا أرواح�ه��م ف��داء للكويت
ولبوا ن��داء الوطن وذادوا عن
ب�ل��ده��م ع�ن��دم��ا ت �ع��رض ل�غ��زو
ع��راق��ي همجي وال�ك��وي��ت بلد
خ �ي��ر وع �ط��اء وم ��ن اإلن �ص��اف

أن ي �م �ن �ح��وا ال �ت �ق��اع��د أس ��وة
ب��امل�ش��ارك�ين ف��ي ح��رب��ي 1967
و .1973
وأك��د املعيوف أن الحكومة
م �م �ث �ل��ة ب � � � � ��وزارة ال � ��دف � ��اع ل��ن
ت�ت�خ�ل��ى ع��ن منتسبيها بعد
عقود قضوها في الدفاع عن
الكويت توجت باملشاركة في
ح ��رب ال �ت �ح��ري��ر م �ش ��ددا على
ضرورة االس��راع في انصاف
ه� ��ؤالء ال�ع�س�ك��ري�ين وب��دورن��ا
س� �ن� �ط ��رح االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
للمناقشة في اللجنة .

الجسار ردا على الحمدان:

إيصال التيار الكهربائي لمعظم ضواحي
مدينة صباح األحمد
رد وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل � � ��اء م.
أحمد الجسار على سؤال النائب
حمود الحمدان والخاص بخطة
الوزارة في تزويد مشروع مدينة
صباح االحمد السكنية بالطاقة
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ،م ��وض� �ح ��ا وج� ��ود
ت �ن �س �ي��ق م �س �ب ��ق م � ��ع امل ��ؤس �س ��ة
العامة للرعاية السكنية لتوفير
االح� �م ��ال ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة
ح� �ي ��ث ق� ��ام� ��ت ال� � � � � ��وزارة ب �ت �ن �ف �ي��ذ
م � �ش� ��اري� ��ع ش� �ب� �ك ��ة ن� �ق ��ل ال� �ط ��اق ��ة
الكهربائية للمدينة وت��م ايصال
التيار الكهربائي ملعظم ضواحي
امل��دي �ن��ة أم ��ا ال �ض��اح �ي��ة « »cفقد
ت � ��م ت � ��وري � ��د وت� ��رك � �ي� ��ب امل � �ع� ��دات
الكهربائية ال�خ��اص��ة باملحطات
ال �ف��رع �ي��ة وج � ��ار ت �م��دي��د ك��اب�لات

م .أحمد الجسار

حمود الحمدان

ال � �ض � �غ � ��ط امل� � �ت � ��وس � ��ط م � � ��ن ق �ب��ل
م�ق��اول املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ،وم ��ن امل �ت��وق��ع اي �ص��ال
ال�ت�ي��ار الكهربائي خ�لال األشهر

ال�ث�لاث��ة ال �ق��ادم��ة وارف� ��ق ال�ج�س��ار
كشفا بأسماء الشركات املتعاقد
م �ع �ه��ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط��ات م��دي�ن��ة
ص �ب ��اح االح� �م ��د وق �ي �م��ة ال �ع �ق��ود

م ��ؤك ��دا ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب�ت�ط�ب�ي��ق
الشروط الجزائية على الشركات
املتسببة في تأخير املشروع عن
اص��دار شهادات التسلم والقبول
وحسب شروط العقد وانه ال يتم
توريد وتركيب محوالت التوزيع
الثانوية ال��ى مواقع املحطات اال
ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن اي �ص��ال التيار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ت �ف��ادي��ا
لتعرضها للسرقة او التلف.
وكشف عن استقبال معامالت
اي � � �ص� � ��ال ال� � �ت� � �ي � ��ار ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي
ل�ل�ق�س��ائ��م ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ع��د ان�ت�ه��اء
م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة من
اع �م��ال ش�ب�ك��ة ال �ت��وزي��ع ال�خ��اص��ة
بتغذية القسائم السكنية.
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العازمي لوزير التجارة :ما السند
القانوني لتعيين مدير مكتبك
ملحقا في سويسرا؟
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
ب� � � �س � � ��ؤال ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ووزي � ��ر
املالية أن��س الصالح ح��ول تعيني
م��دي��ر م�ك�ت�ب��ه م�ل�ح�ق��ا ت �ج��اري��ا في
سويسرا وقال العازمي في سؤاله:
نمى الى علمنا انه تم اصدار قرار
م� ��ن وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ب�ت�ع�ي�ين م��دي��ر مكتبه
م�ل�ح�ق��ا ت �ج��اري��ا ب �س��وي �س��را رغ��م
اج�ت�ي��از خمسة اش �خ��اص اخ��ري��ن
االختبارات الالزمة لهذا املنصب
وم � ��ن ث ��م ت ��م اق� �ص ��اؤه ��م ل �ص��ال��ح
م� ��دي� ��ر م� �ك� �ت� �ب ��ه .وق� � � ��ال ال� �ع ��ازم ��ي
ف ��ي س ��ؤال ��ه:م ��ا ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي
لتعيني مدير مكتب وزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ف ��ي م �ن �ص��ب امل�ل�ح��ق
التجاري في سويسرا ؟
وم � � ��ا م � ��ؤه �ل��ات م� ��دي� ��ر م �ك �ت��ب
ال ��وزي ��ر وه ��ل اج �ت��از االخ �ت �ب��ارات
الالزمة للتعيني في منصب امللحق
ال � �ت � �ج� ��اري ب� �س ��وي� �س ��را ؟ ي��رج��ى
تزويدي باسماء ومؤهالت جميع
املتقدمني ملنصب امللحق التجاري

حمدان العازمي

ب �س��وي �س��را وط��ال ��ب ال �ع��ازم��ي في
س��ؤال��ه ب�ت��زوي��ده ب��أس�م��اء اللجنة
املعنية باختيار املرشح للمنصب
م��ن ب�ين املتقدمني وه�ن��اك خمسة
اش � � �خ� � ��اص م� � ��ن ب �ي ��ن امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن
اج �ت��ازوا االخ�ت�ب��ارات مل��اذا ل��م يتم
اختيار اي منهم للمنصب؟ و ما
ال�ش��روط ال��واج��ب توافرها في اي
ش �خ��ص ي �ت �ق��دم مل �ن �ص��ب امل �ل �ح��ق
التجاري؟

الحريجي يحمل اإلطفاء
مسؤولية حريق مدرسة
القعود
دع��ا ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
ال��ى ض ��رورة فتح تحقيق سريع
مل� �ع ��رف ��ة أس � �ب� ��اب ال� �ح ��ري ��ق ال� ��ذي
ش� ��ب ف� ��ي ف �ص ��ل -ال� �ك� �ي ��رب ��ي -ف��ي
م��درس��ة ل��ول��وة ال �ق �ع��ود بمنطقة
سعد العبدالله محمال االطفاء
املسؤولية الكاملة عما تعرضت
ل��ه ال�ط��ال�ب��ات م��ن ح��االت اختناق
واغ� �م ��اء ألن م��دي �ن��ة س �ع��د ال�ع�ب��د
الله تفتقر ل��وج��ود م��رك��ز إط�ف��اء
ح �ت��ى اآلن رغ ��م ت �ك��رر امل�ط��ال�ب��ات
م ��ن س �ك��ان امل �ن �ط �ق��ة خ��اص��ة بعد
وف ��اة  3اط �ف��ال ف��ي ح��ري��ق بمنزل
ف � � ��ي م � � � � ��ارس امل � � ��اض � � ��ي ووق � � � ��وع
ح � ��وادث ح��رائ��ق ك �ث �ي��رة وه ��و ما
عرض ارواح الطالبات واملعلمني
وامل��وظ �ف�ي�ن ل�ل�خ�ط��ر ك �م��ا ي�ع��رض
حياة جميع سكان املدينة للخطر
بسبب الحرائق التي تشتعل في
املدينة بني الحني واآلخ��ر وتأخر
تعامل م��راك��ز االط �ف��اء امل�ت��واج��دة
ف� ��ي م �ن ��اط ��ق اخ� � ��رى م� ��ع ح ��رائ ��ق
مدينة سعد العبدالله .
واستنكر الحريجي م��ا يحدث
م� ��ن اس� �ت� �ه ��ان ��ة ب� � � � ��أرواح ال� �ط�ل�اب
وال� �ط ��ال� �ب ��ات ب ��ال �س �م ��اح ب ��وج ��ود
ف �ص��ول كيربي ل �ل��دراس��ة ف��ي ظل
غياب ك��ل ع��وام��ل االم��ن والسالمة
ب��ل وع ��دم وج ��ود م��رك��ز اط �ف��اء في
املدينة م��ؤك��دا ض� ��رورة االس ��راع

سعود الحريجي

في انشاء مركز اطفاء في املدينة
ق �ب��ل وق� ��وع ك ��ارث ��ة ج ��دي ��دة ي ��روح
ضحيتها االب��ري��اء ف��ي ظ��ل غياب
االطفاء .
واس� �ت� �غ ��رب ال �ح��ري �ج��ي وج ��ود
تلك النوعية من الفصول الدراسية
الكيربي في بلد مثل الكويت وهي
بلد وهبها الله الغنى والفوائض
امل��ال�ي��ة وأي��ادي �ه��ا ال�ب�ي�ض��اء تمتد
بالخير الى كل بقاع العالم فكيف
يتم السماح بالدراسة في فصول
كيربي تهدد حياة وأرواح الطلبة
داعيا وزارة التربية الى ازالة تلك
ال� �ف� �ص ��ول ف� � ��ورا وإن � �ش� ��اء ف �ص��ول
جديدة حضارية و آمنة.

12

برلمان

aldostoor

األربعاء  10رجب  29 . 1436أبريل 2015

زيادة حصص القرآن الكريم والتربية اإلسالمية

مطيع :نحتاج إلى نهضة تعليمية
أك ��د ال �ن��ائ��ب ال��دك �ت��ور أح �م��د مطيع
ال�ع��ازم��ي أن ال�ك��وي��ت ف��ي ح��اج��ة ملحة
إل� ��ى ن �ه �ض��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ب �ك��اف��ة ق �ط��اع��ات��ه ل�ت�ل�ح��ق
الكويت بركاب ال��دول ال��رائ��دة وتواكب
ال �ث ��ورة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
ال �ه ��ائ �ل ��ة ال� �ت ��ي أش ��رف ��ت ع �ل ��ى ال �ع��ال��م
بأسره .مؤكدا أن الدول املتقدمة ترعى
التعليم وت��ول�ي��ه ع�ن��اي��ة ف��ائ�ق��ة وت�ب��ذل
ال�ج�ه��ود ال�ك�ب�ي��رة ف��ي عملية التطوير
واالس �ت �ع ��ان ��ة ب��ال �خ �ب��رات وال �ك �ف ��اءات
املحلية وال��دول �ي��ة ك��ي تحظى بقصب
السبق الذي يتصارع عليه العديد من
الدول باآلونة األخيرة.
وقال مطيع ان الكويت التقل اهمية
ع ��ن ال � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ف ��ي اإلم �ك��ان �ي��ات
املادية والبشرية مشيرا الى ان ما قام

أحمد مطيع

به وزي��ر التربية د .ب��دا العيسى خالل
ل �ق��ائ��ه م��وج �ه��ي ال �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ي�ع�ت�ب��ر إي �ج��اب �ي��ا وت ��وج ��ه ل ��ه ب��ال�ش�ك��ر

ال�ج��زي��ل خ��اص��ة ب�ع��د ت�ص��ري��ح ال��وزي��ر
ب��ال��دف��اع ع��ن اإلس�ل��ام وأن ��ه ال م�س��اس
بآيات الجهاد وثوابت الدين
وش��دد مطيع على أن تربية النشء
وف��ق تعاليم اإلس�ل�ام السمحة يحمي
أج� �ي ��ال� �ن ��ا م� ��ن االن � � �ح� � ��راف وال� �ت� �ط ��رف
وال�ف��رص��ة س��ان�ح��ة أم��ام وزي��ر التربية
لزيادة حصص القرآن الكريم والتوسع
في إنشاء املعاهد الدينية
وذك� � � � ��ر أن� � � ��ه ت� � �ق � ��دم ب� ��ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
املقترحات التي تنادي بزيادة حصص
ال�ق��رآن الكريم والتربية اإلس�لام�ي��ة ملا
ل�ل�ب�ن��اء ال �ع �ق��ائ��دي ال�س�ل�ي��م م ��ن اآلث ��ار
اإليجابية في نفوس أبنائنا الطالب ما
يضبط سلوكياتهم ويصلح معاشهم
ويجعل منهم م��واط�ن�ين صالحني في
املستقبل القريب .

كما بني النائب أنه تقدم باقتراحات
أخرى إلنشاء املعاهد الدينية الشرعية
التابعة لوزارة التربية كي يلتحق بها
أب �ن ��اء م�ح��اف�ظ�ت��ي األح� �م ��دي وم �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر ألن م �ع �ه��دا واح � � ��دا ال ي�ك�ف��ي
لتغطية تلك املناطق الكبيرة وخاصة
أنه توجد رغبة كبيرة لدى العديد من
ال�ط�لاب للتوجه للتعليم ال�ش��رع��ي إال
أنه يعوقهم وجود معهد واحد في تلك
املنطقة  .وشدد مطيع على أن الفرصة
سانحة أم��ام ال��وزي��ر العيسى إلص��دار
ق��رارات عاجلة ب��زي��ادة حصص القرآن
الكريم والتربية اإلسالمية فضال عن
اإلسراع في إنشاء املعاهد الدينية

الصالح :بنك االئتمان حقق نجاحات
غير مسبوقة
اع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح أن
اإلدارة الحالية لبنك االئ�ت�م��ان حققت
ن� �ج ��اح ��ات غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ع �ل��ى أك �ث��ر
م��ن صعيد وإض��اف��ات ب �ن��اءة أسهمت
ف ��ي ت �ط��وي��ر أداء ال �ب �ن��ك ب�ش�ك��ل الم��س
احتياجات املواطنني ومتطلباتهم.
وشدد الصالح على ضرورة توفير
سبل ال ��دع ��م ال �ن �ي��اب��ي والحكومي
ل� �ج� �ه ��ود ال� �ب� �ن ��ك امل� �ل� �م ��وس ��ة ال س�ي�م��ا
ف ��ي ض � ��وء م ��ا ح �ق �ق��ه م ��ن ن� �ج ��اح ع�ل��ى
ص �ع �ي��د االرت � �ق� ��اء ب �م �س �ت��وى خ��دم��ات��ه
والتوسع أفقيا ورأسيا عبرزيادة عدد
ف��روع��ه ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات ومكاتبه ف��ي «

ال�ح�ك��وم��ة م� ��ول» .ودع ��ا إل ��ى تشجيع
العناصرالكفؤة في مثل تلك الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ووض� ��ع ن�ج��اح��ات�ه��ا محل
تقدير من الجهات املعنية مشيرا إلى
أن بنك االئ�ت�م��ان حقق ن�م��وا ملحوظا
ف � � ��ي ح � �ج� ��م ال � � � �ق � � ��روض اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة
واالجتماعية وقروض املحفظة إضافة
إل ��ى ات �س��اع ق��اع��دة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن منها
ب�ش�ك��ل ل��م ي�س�ب��ق ل��ه م�ث�ي��ل ف��ي ت��اري��خ
البنك منذ تأسيسه .وب�ين الصالح ان
النهج املتبع من قبل البنك أسهم في
ارتفاع إيراداته بوضوح بنسبة  15في
املئة كما شهد بذلك دي��وان املحاسبة

الف �ت��ا إل ��ى أن أع � ��داد املستفيدين من
ال�ق��روض العقارية التي منحها البنك
مؤخرا بلغ  16ألفا و 913مواطنا.
وأش � � � ��ار ال� �ص ��ال ��ح إل � ��ى إس� �ه ��ام ��ات
البنك في قضية القروض االجتماعية
والتي ارتفعت إل��ى  198مليونا و172
أل ��ف دي �ن ��ار خ �ل�ال ال �س �ن��وات ال�خ�م��س
األخ �ي ��رة ب�ل��غ ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن منها
 36أل ��ف و 876م��واط �ن��ا ب�ي�ن�ه��م 7138
خالل السنة األخيرة .وأضاف» ان بنك
االئ �ت �م��ان ش�ه��د ط�ف��رة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال�ث�لاث األخ �ي��رة على صعيد التعاون
مع الجهات الرقابية.

ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اض� ��ي ال �ع ��اي ��د
ال� � �ه � ��اج � ��ري ب ��اس � �ت � �ث � �ن ��اء ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
ف � � ��ي ال � � �ق � � �ط � ��اع ال � �ن � �ف � �ط� ��ي م � � ��ن س �ل��م
ال � � ��روات � � ��ب ال � �ج� ��دي� ��د ال � � � � � ��وارد ض �م��ن
ال � �ب ��دي ��ل االس � �ت� ��رات � �ج� ��ي ل � �ل� ��روات� ��ب ،
رافضا اإلض � ��رار امل�ت�ع�م��د ب��ال�ح�ق��وق
وامل�ك�ت�س�ب��ات ال�ت��ي اكتسبها موظفو
القطاع النفطي على مدى  50سنة.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص � � �ح � ��اف � ��ي إن ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ال � �ب � ��دي � ��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ع�ل��ى م��وظ�ف��ي النفط
وال ��ذي ي�ه��دف إل��ى تقليل ال �ف��ارق في
امل��رت �ب��ات ب�ين ال��وظ��ائ��ف ف��ي مختلف

ال� �ق� �ط ��اع ��ات وع� �ل ��ى رأس � �ه� ��ا ال �ق �ط��اع
النفطي دون ال�ن�ظ��ر ف��ي ع��واق��ب ه��ذه
األمور يضر بالصناعة النفطية وهي
ال �ش��ري��ان ال��رئ�ي�س��ي وامل� ��ورد ال��وح�ي��د
ل �ل ��دخ ��ل ل �ل �ك��وي��ت  ،ك �م ��ا أن � ��ه س ��وف
يساهم ف��ي إب�ع��اد ال�خ�ب��رات والعمال
وس �ي �ف��رغ ال �ق �ط��اع م��ن خ �ب��رات أب �ن��اء
الكويت عن هذا القطاع  ،مبينا أن هذا
القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات
أكثر من تلك املوجودة نظرا لألخطار
التي يالقونها في مقار عملهم.
وأض � ��اف أن ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي هو
الركيزة األساسية للصناعة النفطية

تقدم النائب محمد الحويلة
باقتراح بقانون في شأن تعديل
الفقرة الثالثة من امل��ادة رق��م 11
م��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 35
لسنة  1978في شأن االيجارات.
ون� � � ��ص امل� � �ق� � �ت � ��رح ع � �ل� ��ى ان :
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من
املادة رقم  11من املرسوم رقم 35
ل�س�ن��ة  1978امل �ش��ار ال �ي��ه ال�ن��ص
اآلتي:
وف��ي جميع االح��وال ال يجوز
ان ي �ت �ج��اوز ال� �ف ��رق ب�ي�ن االج� ��رة
ال� �س ��اري ��ة ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن واج� ��رة
امل � �ث � ��ل ب� �ن� �س� �ب ��ة ت� � �ج � ��اوز ٪ 10
م ��ن االج � � ��رة ال� �س ��اري ��ة ،وي �ج��وز
تعديل هذه النسبة بنسبة اكبر
بموافقة الطرفني.
واوض��ح الحويلة ف��ي املذكرة
االي�ض��اح�ي��ة ل�لاق�ت��راح ان��ه صدر
امل� � ��رس� � ��وم ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 35
ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش ��أن اي �ج��ارات
ال �ع �ق��ارات وال � ��ذي ي�ن�ظ��م عملية
ايجار العقارات بدولة الكويت،
وامل ��واد ال�ت��ي ب��امل��رس��وم وضعت
ف ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق وب �ح��اج��ة ال��ى
تعديل مع مرور الوقت.
ح � �ي� ��ث ج� � � ��اء ه� � � ��ذا االق � � �ت� � ��راح
بينمها عملية اي�ج��ار العقارات
ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ب �ع��د ان �ت �ه��اء م��دة
ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم ب �ي �ه��م ح �ي��ث ي�ق��ع

محمد الحويلة

الكثيرون بمشاكل عندما يقوم
املؤجر برفع قيمة االيجار بنسب
ك�ب�ي��رة م�م��ا ي��وق��ع امل�س�ت��أج��ر في
ح� �ي ��رة م ��ن ام� � ��ره ب�ي�ن ال �ت �ج��دي��د
ب �ن �س �ب��ة ي �ض �ع �ه��ا امل ��ؤج ��ر وب�ي�ن
البحث عن عقار آخر لتأجيره.
ان ه��ذا االق �ت��راح ي�ح��دد نسبة
ال ��زي ��ادة ب�ق�ي�م��ة االي �ج��ار لتكون
 ٪ 10عن قيمة االيجار السابق
ل�ت�ن�ظ��م ع�م�ل�ي��ة ال ��زي ��ادة وي�م�ك��ن
ان ت��زي��د نسبة ال��زي��ادة بينهما
بموافقة الطرفني تسهيال لألمر.

الجيران :مركز أكاديمي
لنقل الخبرات الوطنية
خليل الصالح

الهاجري :استثناء «النفط» من البديل
االستراتيجي مطلب وطني
في الكويت وان طبيعة العمل الشاقة
والخطرة وساعاته املستمرة واملمتدة
على مدار اليوم ينبغي أن تكون محط
اهتمام من الحكومة  ،مشيرا إل��ى أن
توجه الحكومة بإدراج القطاع ضمن
البديل االستراتيجي يعتبر أمرا ينم
عن ع��دم إدراك�ه��ا لخطورة األث��ر الذي
سينتج الحقا نتيجة إق�ح��ام القطاع
النفطي في القانون وقال إن استثناء
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م ��ن ق ��ان ��ون ال�ب��دي��ل
االستراتيجي مطلب أساسي ال حياد
ع �ن��ه وال ��وق ��وف ض��د ت�ط�ب�ي�ق��ه واج��ب
وطني.

الحويلة يقترح
تعديل اإليجارات:
نسبة الزيادة ٪ 10

ماضي الهاجري

ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران باقتراح برغبة يقضي
ب ��ان �ش ��اء م ��رك ��ز اك ��ادي� �م ��ي ل�ن�ق��ل
ال �خ �ب��رات ال��وط �ن �ي��ة وذل� ��ك ن�ظ�رًا
لكثرة الخبرات املتنوعة في كافة
التخصصات العلمية والنظرية
وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق� �ي ��ة م � ��ن ال � �ك � �ف� ��اءات
ورغبة
الوطنية املحالة للتقاعد
ً
ف� ��ي االس � �ت � �ف� ��ادة م �ن �ه��ا ل �خ��دم��ة
املجتمع وه��ي ق��ادرة ومستعده
ل �ل �ع �ط��اء وامل �س��اه �م��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة
امل �س �ت��دام��ة ع�ل��ى ان ت �ش��ارك فيه
جميع وزارات ال��دول��ة م��ن خالل
م �ت �ق��اع��دي �ه��م ال��راغ �ب�ي�ن ب��ال�ع�م��ل
ع �ل��ى ان ت��رف��ق ال� � ��وزارة خطتها
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وامل� �ط� �ل ��وب م��ن
ت��وف �ي��ر ال� �ك ��وادر وامل � ��دة ال�ل�ازم��ة
لذلك ونوع التخصص املطلوب .
ويتولى املركز تنظيم الدورات
العلمية والتدريبية التي يقوم
بها دي��وان الخدمة املدنية ،على
ان ت �ك��ون ال �ش��ري �ح��ة امل�س�ت�ه��دف��ة
م��ن امل��وظ�ف�ين ال �ج��دد وال��راغ�ب�ين

عبدالرحمن الجيران

ب ��ال� �ت ��وظ� �ي ��ف وال� �خ ��ري� �ج�ي�ن م��ن
الثانوية وال�ج��ام�ع��ات واملعاهد
على حسب مستواهم العلمي .
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أكد أن الجميع حريص على جمع اليمنيين على طاولة واحدة

الخالد :قمة خليجية تشاورية  5مايو بالرياض
قبل كامب ديفيد
أك��د ال�ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أن� � ��ه م� ��ن امل � �ق� ��رر أن
ت�س�ت�ض�ي��ف ال ��ري ��اض ق �م��ة خليجية
تشاورية في الخامس من مايو املقبل
ع�ل��ى أن يسبقها اج �ت�م��اع الخميس
املقبل على مستوى وزراء الخارجية
لالتفاق والتنسيق بشأن ما سيطرح
في قمة كامب ديفيد التي تجمع بني
ق � ��ادة ال �خ �ل �ي��ج وال ��رئ �ي ��س األم��ري �ك��ي
باراك أوباما.
وق ��ال ال �خ��ال��د ف��ي ج�ل�س��ة ح��واري��ة
م�ف�ت��وح��ة ض�م��ن أع �م��ال ال � ��دورة ال �ـ12
ل �ل �م �ل �ت �ق��ى اإلع �ل��ام � ��ي ال� �ع ��رب ��ي ال �ت��ي
اخ �ت �ت �م��ت أع �م��ال �ه��ا أم � ��س األول إن
امل�ن�ط�ق��ة ع��اش��ت ف��ي ج��و م��ن ال�ت��وت��ر
ع �ق��دا م��ن ال��زم��ن ن�ت�ي�ج��ة م�ل��ف إي ��ران
ال � �ن� ��ووي وع �ل �ي �ن��ا أن ن �ن �ظ��ر إل � ��ى أن
االتفاق ال��ذي توصلت إليه مجموعة
( )1 + 5ي� �ص ��ب ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة أم ��ن
املنطقة واستقرارها.
وأض� � � � � � � ��اف أن � � � � ��ه رغ � � � � ��م امل� � �خ � ��اض
ال�ع�س�ي��ر ال ��ذي م��ر باملنطقة العربية
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األرب � � ��ع امل ��اض �ي ��ة ف��إن
امل �ج �م��وع��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ك��ان��ت األك �ث��ر
ات � �س� ��اق� ��ا وان � �ت � �ظ� ��ام� ��ا ف � ��ي م ��واج� �ه ��ة

الخالد مستقبال عضو مجلس النواب الياباني كينيا أكيبا

األح� ��داث م��ؤك��دا أن��ه ق��در للكويت أن
تكون في واجهة هذه األح��داث حيث
استضافت القمم الخليجية والعربية
واألف ��ري� �ق� �ي ��ة وج �م �ي �ع �ه��ا ال� �ت ��زام ��ات
واس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ج � � ��اءت ف� ��ي ظ� ��روف
وأوضاع صعبة وغير طبيعية.
وش� ��دد ال �خ��ال��د ع�ل��ى أن ال �ح��ل في
ال �ي �م��ن ه ��و س �ي��اس��ي م �ش �ي��را إل ��ى أن
الجميع حريص على أن يكثف جهده
بجمع اليمنيني على ط��اول��ة واح��دة

وإل ��ى أن ال� ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ت�ف��اج��أت
ف��ي ش�ه��ر سبتمبر امل��اض��ي بانقالب
الحوثيني على ما تم االتفاق عليه من
مجمل الشعب اليمني وتعثر اليمن
وال ن��ري��د أن ينزلق إل��ى ح��رب أهلية
واسعة ومدمرة.
وق��ال :أعتقد أن القرار  2216مظلة
تعطي الجميع كل التفاصيل املطلوبة
ف��ي ه��ذه املرحلة وه��ي تضم امل�ب��ادرة
الخليجية وال �ح��وار الوطني مشددا

على أن��ه م��ن استولى على السلطات
أن ي�ك��ف ع��ن ه��ذا ال�ع�م��ل وي �ع��ود إل��ى
ال �ع �م ��ل ال �س �ي ��اس ��ي وب� ��ذل� ��ك ت �ت��واف��ر
األم� ��ور امل�ط�ل��وب��ة وال�ب�ي�ئ��ة الصالحة
للقاء واستمرار الحل السياسي.
وع��ن تشكيل ق��وة عربية مشتركة
أوض� ��ح ال �خ��ال��د أن ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا مبني
على معاهدة الدفاع العربي املشترك
وه ��ذه امل�ع��اه��دة ك��ان��ت م��وج��ودة قبل
والدة م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي

أصدر قرارا وزاريا لمواكبة توسعات اإلدارة

الصانع يعيد تنظيم إدارة الرسوم
القضائية مع ارتفاع عدد القضايا
أص � � ��در وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
األوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع ق� ��رارا وزاري ��ا
ب ��إع ��ادة ت�ن�ظ�ي��م إدارة ال��رس��وم
القضائية بما يتناسب وأهداف
السياسة العامة املوضوعة من
ال ��وزارة ويتماشى م��ع تطبيق
ال� �ل ��وائ ��ح وال � � �ق� � ��رارات امل�ن�ظ�م��ة
لسير العمل.
ونقلت وزارة العدل في بيان
صحافي عن الوزير الصانع إن
القرار يتماشى مع التوسعات
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي تشهدها إدارة
ال��رس��وم م��ن اف�ت�ت��اح ف ��روع لها
ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ح ��اك ��م ال �ج��زئ �ي��ة
ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وزي� � � � ��ادة ح�ج��م

يعقوب الصانع

القضايا التي تنظرها املحاكم
بمختلف درجاتها األم��ر الذي
أوج � � � ��ب ع � �ل ��ى االدارة اج � � ��راء

ت��وس �ع��ات م�م��اث�ل��ة ت �ت�ل�اءم مع
حجم وكثافة العمل املناط بها.
وذك��ر البيان أن ع��دد املراقبات
ف��ي الهيكل التنظيمي الجديد
بلغ خمس مراقبات و 31قسما
وشعبتني تغطي جميع أعمال
اإلدارة الرئيسية بقصر العدل
وف��روع �ه��ا ب�م�ح��اك��م ال�ع��اص�م��ة
وحولي والفروانية واألحمدي
وم �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر وال �ج �ه��راء من
ح�ي��ث ت�ق��دي��ر ال��رس��وم وفحص
جميع الدعاوى والتدقيق على
الرسوم القضائية ومراجعتها.
وأوض��ح أن التنظيم الجديد
خول مدير اإلدارة وضع الخطة
االنمائية والتشغيلية ل�لإدارة

وم � �ت� ��اب � �ع� ��ة ان� � �ج � ��ازه � ��ا ض �م��ن
الخطة العامة للوزارة واتخاذ
االج� � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة بتحصيل
حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن القرار الوزاري
أت��اح إلدارة ال��رس��وم القضائية
إع � � � ��داد م � �ش� ��روع ي ��رف ��ع ل� ��ذوي
االختصاص لتعديل أو اضافة
أي م � ��واد ف ��ي ق ��ان ��ون ال ��رس ��وم
ال�ق�ض��ائ�ي��ة رق ��م  1973/17بما
يتوافق ومجريات األمور التي
ت ��راه ��ا ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ال �خ��زان��ة
العامة للدولة.

وف�ع�ل��ت أع� ��وام  1965و 1967و1973
وك��ان��ت ل�ه��ا آل�ي��ات�ه��ا وق�ي��ادت�ه��ا وه��ي
م��وج��ودة باملمارسة مضيفا أن هذا
األم � ��ر ل �ي��س ل ��ه ص �ل��ة ب � ��دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي إال أن ال �ظ��روف
اآلن ت �ق �ت �ض��ي ت �ف �ع �ي��ل ات �ف��اق �ي��ات �ن��ا
ومعاهداتنا وال�ق�ي��ام بمسؤولياتنا
التي يفرضها علينا الواجب القومي
والعربي.
ك�م��ا أع ��رب ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
ع ��ن أم �ل��ه ف ��ي ع �ق��د م��ؤت �م��ر ج�ن�ي��ف 3
والتوصل إل��ى ت��واف��ق وح��ل سياسي
بشأن األزم��ة ال�س��وري��ة تنفيذا لبيان
جنيف  1الذي أعلن في يونيو .2012
وأك� � ��د ف ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل ح��رص
الجميع على مساعدة العراق ضد أي
خطر يداهمه مشددا على أن مساعدة
العراق تعني مساعدة أنفسنا وأشار
إل ��ى أن وق� ��وف  60دول� ��ة م��ع ال �ع��راق
ضد خطر ما يسمى بتنظيم الدولة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ط��ي أه �م �ي��ة واض �ح��ة
للعراق تجاه املجتمع الدولي ملوقعه
وحضارته ومكانته ودوره.
وذك� � ��ر ال� �خ ��ال ��د :س �ن �ك��ون س �ع��داء
ب��أن نشهد تقاربا مصريا تركيا في
ال �ع�لاق��ات ك��ون�ه�م��ا م��ن ال ��دول املهمة

ف��ي املنطقة ح�ي��ث تمثل ت��رك�ي��ا رقما
كبيرا في االقتصاد املصري والعكس
صحيح واملصالح مترابطة.
وع �ب��ر ع ��ن ت�ط�ل�ع��ه ل �ع ��ودة األم ��ور
ب�ين البلدين إل��ى نصابها الصحيح
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن اإلم� �ك ��ان ��ات امل �ت��اح��ة
ف �ي �ه �م��ا ل �ي��س ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل��ال��ي
وال�ت�ج��اري واالق�ت�ص��ادي فحسب بل
من خ�لال دورهما في أم��ن واستقرار
املنطقة ومواجهة كل القضايا بثقل
مصري ودعم تركي.
وح��ول ب��دء زي��ارة الرئيس التركي
رجب طيب أردوغ��ان إلى الكويت أكد
الخالد ترحيبه ب��ال��زي��ارة التي يقوم
بها ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي وال��وف��د امل��راف��ق
ال��ى ال�ب�لاد تلبية ل��دع��وة رسمية من
س �م ��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح.
وأك� � � � ��د أه � �م � �ي� ��ة م� � ��ا ت� �م� �ث� �ل ��ه ه� ��ذه
الزيارة في تدعيم العالقات الثنائية
وت �ط��وي��ره��ا ف ��ي ك��اف��ة امل� �ج ��االت بما
ي �خ��دم امل �ص��ال��ح امل�ش�ت��رك��ة للشعبني
الصديقني حيث من املقرر أن يجري
ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي خ�ل�ال زي��ارت��ه التي
تستمر يومني مباحثات رسمية مع
سمو أمير البالد.

الكويت تخصص ثالثة ماليين
دوالر لمتضرري نيبال
ص � � ��رح وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
العبدالله أنه بناء على أمر حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م ��د ف �ق��د ق � ��رر م�ج�ل��س
ال� � � � � � ��وزراء ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �س ��اع ��دات
ع��اج�ل��ة بقيمة ث�لاث��ة م�لاي�ين دوالر
أم� ��ري � �ك� ��ي إل � � ��ى ال � �ن � �ي � �ب ��ال وال � � � ��دول
املجاورة التي تضررت جراء الزلزال
الذي ضرب نيبال واجزاء من الهند
وبنغالديش.
وكان مجلس الوزراء ذكر في بيان
أمس األول عقب جلسته األسبوعية
أنه قرر إرسال معونات ومواد إغاثة
عاجلة تشمل أغذية ومعدات إيواء
وأدوية إلى نيبال في أعقاب الزلزال
امل��دم��ر ال��ذي ضربها السبت وأوق��ع
آالف القتلى واملصابني وتسبب في
أضرار مادية جسيمة.
وض ��رب زل ��زال ب�ق��وة  7.9درج��ات
على مقياس ريختر النيبال وأجزاء

الشيخ محمد العبدالله

م� ��ن ال� �ه� �ن ��د وب� �ن� �غ�ل�ادي ��ش ال �س �ب��ت
م� �ت� �س� �ب� �ب ��ا وف� � � ��ق اح � � � ��دث ح �ص �ي �ل��ة
للحكومة النيبالية في قتل أكثر من
أرب�ع��ة آالف شخص وإص��اب��ة مئات
آخ ��ري ��ن إض ��اف ��ة إل ��ى إي� �ق ��اع أض ��رار
مادية جسيمة.
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الصبيح :جدول زمني العتماد دراسة البنك الدولي
لتبسيط الدورة المستندية للمشاريع
قالت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
إن وزارة امل��ال �ي��ة ت �ق��وم ب�ت��رت�ي�ب��ات
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع وزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط
لوضع جدول زمني محدد العتماد
دراس � � � ��ة ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ال �خ��اص��ة
بتبسيط دورة املشاريع.
وأك � � ��دت ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ق��ب اف �ت �ت��اح ورش��ة

ال�ع�م��ل ال�خ��اص��ة ب�ه��ذه ال��دراس��ة أن
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء أوص� � ��ى ب��وض��ع
حلول لجميع املعوقات التي تواجه
التطبيق ل�ل��دراس��ة م�ش�ي��رة إل��ى أن
الخطة الخمسية تتضمن مجموعة
مشروعات استراتيجية من شأنها
تحفيز ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي بجذب
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات األج� �ن� �ب� �ي ��ة وخ �ل��ق
ف� ��رص ع �م��ل ودع � ��م وت��وس �ي��ع دور
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وم �ش��ارك �ت��ه ف��ي

األن �ش �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة .وأض��اف��ت
أن ه �ن ��اك ض� � ��رورة ل ��وض ��ع ج ��دول
زمني العتماد دراسة البنك الدولي
ب �ه��دف إن �ج��از امل �ش��اري��ع التنموية
داع � � �ي� � ��ة إل� � � ��ى ض� � � � � ��رورة م ��واج� �ه ��ة
التحديات واملعوقات واالختالالت
ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��روع ��ات
ال � ��رأس� � �م � ��ال� � �ي � ��ة خ � �ل� ��ال ال� �ع� �ق ��دي ��ن
السابقني والتي منها تأخير إنجاز
ب �ع��ض امل �ش��اري��ع ل �س �ن��وات ع��دي��دة

وطول إجراءات الدورة املستندية.
وأش ��ارت ال��ى تبني وزارة املالية
إعداد دراسة شاملة تتناول الدورة
امل �س �ت �ن��دي��ة مل �ع��ال �ج��ة االخ � �ت�ل��االت
ووض ��ع ال �ق��واع��د واإلج� � ��راءات التي
من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ
امل �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة م ��ن ال �ن��واح��ي
الفنية واملؤسسية واالقتصادية.
وكانت الصبيح قالت في كلمتها
خالل افتتاح ورشة العمل إن سبب

االس�ت�ع��ان��ة بالبنك ال��دول��ي لتقديم
الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة
املستندية للمشاريع الرأسمالية ملا
يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا
امل� �ج ��ال وب��اع �ت �ب��اره ج �ه��ة م�ح��اي��دة
ب�ين مختلف االط ��راف ذات العالقة
بتنفيذها وتقديم التوصيات التي
م��ن شأنها رف��ع ك�ف��اءة دورة تنفيذ
املشاريع الرأسمالية.
هند الصبيح

وقع اتفاقية مع سامسونغ لتجهيز فصول ذوي االحتياجات

العيسى :إزالة فصول الكيربي من المدارس
أع�ل��ن وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د .بدر العيسى عن ق��رار إزالة
جميع ف�ص��ول ال�ك�ي��رب��ي م��ن امل ��دارس
ب �م �خ �ت �ل��ف م �ن ��اط ��ق ال � �ب�ل��اد م�ض�ي�ف��ا
خ�ل�ال ج��ول��ة تفقدية ب�م��درس��ة ل��ول��وة
ال�ق�ع��ود ل�لاط�لاع ع�ل��ى ال�ح��ري��ق ال��ذي
ان��دل��ع ف�ي�ه��ا أن ف �ص��ول ال�ك�ي��رب��ي أم��ر
غير حضاري وسنعمل على إزالتها
وفق برنامج زمني مع انشاء فصول
بديلة من الطابوق الستيعاب الكثافة
الطالبية ف��ي امل ��دارس بالتنسيق مع
الجهات املعنية.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة
الوكيل القانوني بالتربية للتحقيق
ف ��ي واق �ع ��ة ال �ح��ري��ق ل�ك�ش��ف أس�ب��اب��ه
وم�ل�اب �س��ات��ه وم �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص��ري��ن
مشيدا ف��ي ال��وق��ت نفسه ب��االج��راءات
التي قامت بها إدارة املدرسة للتعامل
م��ع ال� �ح ��ادث وإخ � ��راج ال �ط��ال �ب��ات من
الفصول.
وك� ��ان ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى ق ��ام ام��س
بزيارة املدرسة التي تضم نحو 900
ط��ال�ب��ة واط �ل��ع ع�ل��ى ف �ص��ول الكيربي
فيها كما قام بتفقد مخزن الكتب في
امل��درس��ة واط �ل��ع ع�ل��ى عملية تجهيز
الكتب للعام الدراسي املقبل.
ي��ذك��ر ان وك �ي��ل ال � � ��وزارة ال��دك �ت��ور
هيثم األث��ري ق��ال اث��ر تفقده امل��درس��ة
ام ��س ان ام� ��را ص ��در ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
تقصي حقائق بشأن الحريق مؤكدا
ح ��رص ال� � ��وزارة ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق جميع
اش�ت��راط��ات األم ��ن وال�س�لام��ة وات�خ��اذ
ك ��ل االج� � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ف ��ي جميع
املدارس.
واش ��ار االث ��ري ال��ى ان التحقيقات
األول �ي��ة اف ��ادت ب��ان تماسا كهربائيا
ادى ال��ى اش�ت�ع��ال ال �ن �ي��ران ال �ت��ي أت��ت
على فصلني دراسيني من (الكيربي
ال � ��ى ذل � ��ك وق � ��ع ال � ��وزي � ��ر ال �ع �ي �س��ى

الوزير العيسى أثناء تفقده مدرسة لولوة القعود

ات� �ف ��اق� �ي ��ة أم � � ��س م � ��ع رئ � �ي� ��س ش ��رك ��ة
س��ام �س��ون��غ ال�خ�ل�ي��ج ل�لال�ك�ت��رون�ي��ات
إس� �م ��اع� �ي ��ل ي � � ��ون ل �ت �ج �ه �ي��ز ف �ص��ول
دراسية لذوي االحتياجات الخاصة.
وق � ��ال ال �ع �ي �س��ى ف ��ي ك �ل �م �ت��ه خ�ل�ال
ح� �ف ��ل ال� �ت ��وق� �ي ��ع إن االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت�ع��د
األول � � � ��ى م� ��ن ن ��وع� �ه ��ا ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
ال �ك ��وي ��ت وم � ��ن ش��أن �ه��ا وض � ��ع ح�ج��ر
األس��اس لتوسيع نطاق برنامج أمل
سامسونغ ل�لأط�ف��ال لتشمل تجهيز
ال�ف�ص��ول ال��دراس �ي��ة للطلبة م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة.

وأوض � � � � ��ح أن االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ت �ه ��دف
إل� � ��ى ت� �ع ��زي ��ز م� �س� �ت ��وى ت �ع �ل �ي��م ه ��ذه
ال� �ف� �ئ ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ت �ح �س�ي�ن وس ��ائ ��ل
التعليم واالستعانة بتقنيات شركة
س ��ام� �س ��ون ��غ م �ض �ي �ف��ا أن ال �ت ��زام �ن ��ا
ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة ي�ق��وم
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ب�ي�ئ��ة ج��اذب��ة وح��اض�ن��ة
يستطيع األطفال فيها التعلم والنمو
ل ��ذا ت�ع��د ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ب�ت�ك��رة عنصرا
مهما في مسيرة تحقيق هدفنا على
أرض الواقع.
وذك��ر أن��ه بعد أن تلمسنا النجاح

ال �ك �ب �ي��ر ال � � ��ذي ح �ق �ق��ه ب ��رن ��ام ��ج أم ��ل
س� ��ام � �س� ��ون� ��غ ل�ل��أط � �ف� ��ال ف � ��ي ال � � ��دول
املجاورة فإننا على يقني بأن تعاوننا
وش ��رك ��ة س��ام �س��ون��غ س �ي �ع �م��ل ع�ل��ى
ت �ط��وي��ر م �س �ت��وى ت�ع�ل�ي��م ال�ط�ل�ب��ة من
ذوي االحتياجات الخاصة في الدولة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أع � ��رب ي� ��ون ع ��ن ف�خ��ر
شركته بتعزيز شراكتنا الجديدة مع
دولة الكويت من أجل توفير تقنيات
ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ب�ت�ك��رة ل�لأط �ف��ال م��ن ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة ف ��ي ال ��دول ��ة
ونحن وبعد سلسلة النجاحات التي
حققها برنامجنا في كل من الكويت
واإلم� ��ارات كلنا ثقة بنجاح مهمتنا
ال�ج��دي��دة ال��رام�ي��ة إل��ى إن �ش��اء فصول
دراس� �ي ��ة ذك �ي��ة م ��ن ش��أن �ه��ا م�س��اع��دة
ال �ط �ل �ب��ة م ��ن ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة ف ��ي إظ �ه��ار
إم�ك��ان��ات�ه��م وق��درات �ه��م داخ ��ل وخ��ارج
الفصول الدراسية.
وأوض ��ح ي��ون أن��ه م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام
ال � � ��دراس � � ��ي امل � �ق � �ب ��ل س � �ت ��وف ��ر ش ��رك ��ة
سامسونغ األج�ه��زة التي م��ن شأنها
تحفيز عملية تطوير وتنمية قدرات
الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة
والتي ستتضمن توزيع الكمبيوترات
ال�ل��وح�ي��ة ع�ل�ي�ه��م ف��ي م��رح�ل��ة الحلقة
األولى.
وأضاف أن فريقا خاصا من شركة
سامسونغ سيعمل بشكل وثيق مع
وزارة التربية من أجل تطوير محتوى
رق �م��ي ي �ن��اس��ب امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال�ح��ال�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ف��ي م� ��دارس ذوي
االحتياجات الخاصة في الكويت.
وأوض��ح ي��ون أن اتفاقية التعاون
ال� �ج ��دي ��دة ت �ع��د ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ن��وع�ه��ا
ال � �ت� ��ي ت �ع �ك ��س م� � ��دى ال � � �ت � ��زام ش��رك��ة
سامسونج الكبير تجاه األط�ف��ال من
ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة
الخليج.

األثري :التطبيقي قطعت
شوطا في التنمية المجتمعية
أكد املدير العام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقــــي والتدريـــب
د .أحمد األثري أن الهيئة قطعت
م �ن��ذ إن �ش��ائ �ه��ا ش ��وط ��ا واس �ع��ا
ف��ي ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات التنمية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة ف��ي ال�ب�لاد
السيما علميا وعمليا وتربويا.
ج��اء ذل��ك في تصريح لألثري
أم� � ��س ب �م �ن��اس �ب��ة ح� �ف ��ل ت �ك��ري��م
ال� �خ ��ري� �ج�ي�ن امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن ل �ق �ط��اع
ال�ت��دري��ب م��ن امل�ع��اه��د وال ��دورات
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ل� �ل� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي
 2014-2013ال��ذي تقيمه الهيئة
ال�ي��وم على مسرح كلية التربية
األساسية في العارضية برعاية
سمو الشيخ ناصر املحمد.
وق� � � � � � ��ال األث � � � � � � � ��ري إن ه� �ي� �ئ ��ة
التطبيقي ق��ام��ت أي�ض��ا بتوفير
ال �ع �م��ال��ة امل� ��درب� ��ة ال �ت ��ي ت�ن�ه��ض
بمسؤولياتها في مواقع العمل
امل �خ �ت �ل �ف��ة ول� �ط ��امل ��ا س� �ع ��ت إل ��ى
استقطاب أكبر ع��دد م��ن الطلبة
امل �ه �ت �م�ين ب��ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��ب
ودعمهم في مسيرتهم الدراسية.
وذك � � ��ر أن ه �ي �ئ��ة ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
ال ت ��أل ��و ج� �ه ��دا ف� ��ي ت ��وف� �ي ��ر ك��ل
س�ب��ل ال �ت��دري��ب أم ��ام ال�ط�ل�ب��ة من
أج ��ل ال��وص��ول إل ��ى أع �ل��ى القمة
وتلبية احتياجات دولة الكويت
ل � �ل � �ق� ��وى ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة الف� � �ت � ��ا إل� ��ى
سعي الهيئة ال��دائ��م إل��ى تطوير
ال �ب��رام��ج وامل �ن��اه��ج وال �ح �ص��ول

د .أحمد األثري

ع�ل��ى االع �ت �م��اد ال�ت�ق�ن��ي واملهني
ل �ل �ب��رام��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
جودة اإلنتاج.
وأش � � � � ��ار إل� � � ��ى ن� � �ج � ��اح ق� �ط ��اع
التدريب في تزويد سوق العمل
ب �م �خ �ت �ل��ف م� �ج ��االت ��ه وح ��رص ��ه
ع � �ل� ��ى م� �ت ��اب� �ع ��ة خ ��ري� �ج� �ي ��ه ف��ي
شتى املؤسسات بالتنسيق مع
ال � ��وح � ��دات امل �خ �ت �ص��ة ب�م�ت��اب�ع��ة
خريجي الهيئة ملعرفة مدى رضا
سوق العمل حيالهم واالستفادة
من ذلك في توجيه التطوير بما
يخدم جودة اإلعداد.
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شدد على مواصلة إجراءات مكافحة الفساد

الصبيح لـ«الدستور» :ال صحة لزيادة
رسوم خدمات البلدية
أك��د م��دي��ر ع��ام ب�ل��دي��ة الكويت
أحمد الصبيح في تصريح خص
به «ال��دس�ت��ور» استمرار البلدية
ف ��ي ات� �خ ��اذ إج ��راءات� �ه ��ا ال�ك�ف�ي�ل��ة
بالقضاء على الفساد التي بدأنا
نجني ثمارها في الوقت الحالي
ح �ي��ث ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر ال �ف �س��اد
كثيرا عن ذي قبل وتقارير ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة خ� �ي ��ر دل� � �ي � ��ل ،ح �ي��ث
أش��اد مسؤولو ال��دي��وان بتعاون
البلدية ومدى حرص مسؤوليها
على األخذ بمالحظات املحاسبة
بمحمل الجد.
وق � � ��ال إن ال� �ب� �ل ��دي ��ة ح��ري �ص��ة
على تطوير الخدمات ف��ي شتى
ق �ط��اع��ات �ه��ا مل ��واك� �ب ��ة امل �ت �غ �ي��رات
ح� � � �ي � � ��ث ت � � � � ��م وض� � � � � � ��ع ال� � �خ� � �ط � ��ط
ال� �ض ��روري ��ة ل �ت��وف �ي��ر م�ت�ط�ل�ب��ات

ال � � �ت � � �ح � � ��ول االل� � � �ك� � � �ت � � ��رون � � ��ي ف ��ي
مختلف الخدمات التي تقدمها
ل �ل �ج �م �ه��ور وم ��ؤس� �س ��ات ال ��دول ��ة
حيث ت��م القضاء تدريجيا على
االس �ت �خ��دام ال��ورق��ي للمعامالت
ف� ��ي ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� �ع ��ام�ل�ات ال �ت��ي
ت �ن �ج��زه��ا ال �ب �ل��دي��ة الس �ي �م��ا وأن
ب � ��واب � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
ال ��رس � �م � �ي ��ة ت� �ت� �ض� �م ��ن اك � �ث� ��ر م��ن
ال ��ف خ��دم��ة م�ق��دم��ة م��ن مختلف
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة للمواطنني
مشيرا إلى استمرار االجتماعات
ال ��رس �م �ي ��ة م� ��ع ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات
الحكومية مليكنة خدماتها.
وح � ��ول م ��ا أث� �ي ��ر ح� ��ول زي� ��ادة
ال� ��رس� ��وم ع �ل��ى ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ن �ف��ى الصبيح
ه��ذا األم ��ر م��ؤك��دا أن ك��ل م��ا أثير

عبداهلل الكندري:
القضاء على
الروتين الحكومي
والتأخر في إنجاز
المعامالت
أحمد الصبيح

ه� ��و م� �ج ��رد اق � �ت� ��راح� ��ات م �ق��دم��ة
إل��ى البلدية لكنها لم تناقش أو
ت �ع��رض ول �ي��س م�ع�ن��ى أن ه�ن��اك
مقترحا يتم تقديمه لرفع قيمة

ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها البلدية
أنه تمت املوافقة عليه حيث إن كل
مقترح تتم مناقشته باستفاضة
ومعرفة سلبياته قبل إيجابياته

خالل االجتماع الـ  31للجنة وكالء وزارات التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون

الكويت تستعرض تجربتها
في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اس �ت �ع��رض��ت دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ت� � �ج � ��رب� � �ت� � �ه � ��ا ال� � ��وط � � �ن � � �ي� � ��ة ف ��ي
امل� � � � � �ش � � � � ��روع � � � � ��ات ال � � �ص � � �غ � � �ي� � ��رة
واملتوسطة ودوره��ا في تفعيل
االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي باعتبارها
ج � � ��زءا م� ��ن ع �م �ل �ي��ات اإلص �ل��اح
االق �ت �ص��ادي وت �ن��وي��ع ال �ق��اع��دة
االنتاجية.
وق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس
األع� �ل ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
هاشم الرفاعي لكونا إن الوفد
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ق � ��دم ع ��رض ��ا م��رئ �ي��ا
ب��ال�ت�ج��رب��ة خ�ل�ال م�ش��ارك�ت��ة في
االج �ت �م��اع ال � � �ـ 31ل�ل�ج�ن��ة وك�ل�اء
وزارات وأج� � �ه � ��زة ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال� � �ت� � �ن� � �م� � �ي � ��ة ب � � � � � ��دول م� �ج� �ل ��س
ال�ت�ع��اون الخليجي مضيفا أن
اس�ت�ع��راض تجربة الكويت في
دعم قطاع املشروعات الصغيرة
واملتوسطة يتزامن هو ومرحلة
جديدة من التخطيط التنموي
في دولة الكويت ممثلة بتنفيذ
ال � �خ � �ط� ��ة االن � �م� ��ائ � �ي� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة

.2020/2019 - 2016/2015
وأوض � � � � � ��ح أن أه � �م � �ي� ��ة ت �ل��ك
امل� � � � � �ش � � � � ��روع � � � � ��ات ت � � �ك � � �م� � ��ن ف� ��ي
اس�ت�ي�ع��اب�ه��ا ل�ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة من
امل ��وارد البشرية وال�ت��ي تساهم
ف� ��ي خ� �ف ��ض م � �ع� ��دالت ال �ب �ط��ال��ة
وت � � �س � ��اه � ��م ف � � ��ي ت� � �ع � ��زي � ��ز دور
القطاع الخاص مشيرا إلى أهم
املعوقات اإلداري ��ة والتنظيمية
وال �ف �ن �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
ت��واج��ه ت�ل��ك امل �ش��روع��ات وسبل
ح �ل �ه��ا وذك � ��ر أن أن� �م ��اط ال��دع��م
ال �س �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وال� � �ت � ��ي ت� �م� �ل ��ك أك �ب ��ر
صندوق وطني لرعاية وتنمية
ه��ذه املشاريع ف��ي العالم .وبني
ان ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة
تتضمن توفير حزم متكاملة من
الخدمات املساندة للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة وتفعيل
دور القطاع الخاص في تمكني
ال � � �ش � � �ب � ��اب .وأض� � � � � ��اف أن ذل� ��ك
ي ��أت ��ي ب� �ه ��دف ت �ن��وي��ع م �ص��ادر

هاشم الرفاعي

ال��دخ��ل وتحفيز م�ع��دالت النمو
االق� �ت� �ص ��ادي وت �ق �ل �ي��ل ال�ض�غ��ط
ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة وخ�ل��ق
ف � ��رص ع �م��ل ج ��دي ��دة وإص �ل��اح
ال � � �خ � � �ل� � ��ل ف � � � ��ي س� � � � � ��وق ال � �ع � �م� ��ل
وتشجيع الشباب على املبادرة
إض��اف��ة إل��ى دع��م وت��وس�ي��ع دور
القطاع الخاص.

وع � ��ن أه � ��م ال� �ن� �ق ��اط ال�ل�ازم ��ة
ل � � � �ل � � � �ن � � � �ه� � � ��وض ب� � � ��امل � � � �ش� � � ��اري� � � ��ع
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة أك ��د
ال��رف��اع��ي ض ��رورة م�ن��ح ال�ف��رص
مل�ش��ارك��ة امل��ؤس �س��ات الصغيرة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ف � ��ي ال � �ت� ��وري� ��دات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وت� �ن ��وي ��ع ال �ق��اع��دة
االنتاجية واالعتماد على اكثر
م� ��ن م � � ��ورد ف� ��ي زي � � � ��ادة ال ��دخ ��ل
مشددا على أهمية انشاء نظام
معلومات متكامل يتضمن عدد
ون ��وع وح�ج��م ه��ذه امل�ش��روع��ات
وتوزيعها الجغرافي والقطاعي
إضافة إلى تحفيز املبادرين من
أص�ح��اب امل�ش��روع��ات الصغيرة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ب� �م ��ا ي �ع �م��ل ع�ل��ى
ت �ق �ل �ي��ل ال �ت �ض �خ��م ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل
الوظيفي للقطاع الحكومي.

وف� ��ي ال �ن �ه��اي��ة ف��إن �ن��ا ال ن��رض��ى
ب��أي أم��ر ف�ي��ه ض��رر ل�ل�م��واط��ن أو
يعطل معاملته ،فكل أمر مطروح
للنقاش.
من جانبه ق��ال عضو املجلس
ال� � �ب� � �ل � ��دي ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ك � �ن� ��دري
ل� �ـ»ال ��دس� �ت ��ور» إن ال �ق �ض��اء على
ال � �ف � �س ��اد ي� �ح� �ت ��اج ن� �ي ��ة ص ��ادق ��ة
ل �ل �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه ورغ� �ب ��ة حقيقية
ف��ي تطوير العمل داخ��ل البلدية
م �ش �ي��را إل ��ى أن ال��وض��ع يتطلب
ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � �ح� ��ال� ��ي ض � � ��رورة
ال� � �ع� � �م � ��ل ع� � �ل � ��ى وض � � � � ��ع ال � �ن � �ظ ��م
وال�ق��واع��د القانونية الجديدة ال
بالتصريحات التي تخرج قوال
دون تنفيذ.
وش��دد ال�ك�ن��دري على ض��رورة
إص� �ل��اح األوض� � � ��اع ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة

م� ��ؤك� ��دا أن ال� ��روت�ي��ن ال �ح �ك��وم��ي
والتأخر في إنجاز املعامالت هو
م��ن ط ��رق ال �ف �س��اد ال �ت��ي يستلزم
ض� � ��رورة ال �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه خ��اص��ة
وأن ب�ق��اء امل�ع��ام�لات حبيسة في
أروق � ��ة ال �ب �ل��دي��ة ع ��دة أش �ه��ر يعد
ص� ��ورة م ��ن ص ��ور ال �ف �س��اد ال�ت��ي
ي �س �ت �ل��زم ض� � � ��رورة ال �ع �م ��ل ع�ل��ى
القضاء عليها مؤكدا أن إجراءات
ال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف� ��ي ب �ل��دي��ة
الكويت تسير نحو التطوير إال
ان �ه��ا ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ليست
على امل�س�ت��وى ال��ذي يطمح إليه
الجميع.

الهويدي :القيادة السياسية
حريصة على دعم الشباب
أك��د نائب املدير العام بالهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال��ري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اض��ة
د .ج ��اس ��م ال� �ه ��وي ��دي أن ال �ق �ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت في
ظ� ��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ت ��دع ��م ال �ش �ب��اب
وأن �ش �ط �ت��ه وب��رام �ج��ه ب�ش�ك��ل غير
محدود.
وأوض��ح الهويدي في تصريح
لكونا على هامش اجتماع املكتب
التنفيذي ملجلس وزراء الشباب
وال��ري��اض��ة ال �ع��رب ب�م�ق��ر ج��ام�ع��ة
ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة أن ه� � ��ذا األم � ��ر
يعكسه أيضا التوجه الذي يتبناه
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
م �ش��ددا ع�ل��ى أن ذل ��ك ال��دع��م جعل
دول� ��ة ال �ك��وي��ت س �ب��اق��ة دائ �م ��ا في
دع��م الشباب وبرامجه وأنشطته
على وجه الخصوص.
وب � � � �ش� � � ��أن االج� � � �ت� � � �م � � ��اع أش� � � ��ار
ال�ه��وي��دي إل��ى أن اه�ت�م��ام مجلس
وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب
ي� �ن� �ص ��ب ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� � �ح � ��ال ع �ل��ى
الشباب والبرامج واألنشطة التي
تستهدف الشباب الذين يمثلون
شريحة كبيرة ومهمة ف��ي ال��دول
العربية مضيفا أن ج��دول أعمال
اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس

د .جاسم الهويدي

وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب
سيتناول أعمال اللجان الفرعية.
وأوضح أن من بني هذه التقارير
تقرير هيئة الرقابة املالية لسنة
 2013وب �ع��ض امل�ل�اح �ظ ��ات عليه
وك��ذل��ك ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي لسنة
 2014فضال عن موازنة الصندوق
ل�س�ن��ة  .2015ك�م��ا ل �ف��ت ال�ه��وي��دي
إل ��ى أن ه �ن��اك م �س��اه �م��ات ك�ب�ي��رة
ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ل��دع��م الصناديق
واالن �ش �ط��ة ال�ش�ب��اب�ي��ة ال��ري��اض�ي��ة
معربا عن أمله بأن يسفر اجتماع
وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب
ع � ��ن ت ��وص � �ي ��ات ل� �ص ��ال ��ح ت �ع��زي��ز
األنشطة الشبابية العربية.
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الشيخة عايدة الصباح:
سعداء بنجاح مسابقة
«شفت الكويت الخامسة»

صورة وتعليق

أع��رب��ت رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء جائزة
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية
الشيخة ع��اي��دة الصباح ع��ن سعادتها
بالنجاح الكبير ال��ذي صاحب مسابقة
شفت الكويت الخامسة مشيرة إل��ى أن
األرق� ��ام ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي تحققت ب��وج��ود
زائرين من  99دولة حول العالم تجسد
املكانة املرموقة التي بلغتها املسابقة.
ج ��اء ذل ��ك ع �ل��ى ه��ام��ش ح �ف��ل ت�ك��ري��م
الفائزين في املسابقة والذي أقيم تحت
رع��اي��ة ال�ش�ي�خ��ة ع��اي��دة ال �ص �ب��اح بمقر
ال �ج��ائ��زة ف��ي ق��رط�ب��ة وح �ض��ور ممثلي
م�ع�ظ��م ال�ج�ه��ات االن�س��ان�ي��ة ال �ت��ي دارت
حولها أسئلة املسابقة.
وأشادت الشيخة عايدة في تصريح
للصحافيني بتنوع الفائزين هذا العام
وال� ��ذي� ��ن م �ث �ل��وا  12دول� � ��ة م �ع �ت �ب��رة أن
التقنية املتقدمة ساهمت باتساع دائرة

حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح مستقبال في مكتبه أعضاء مكتب املجلس في دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي
التاسع ويظهر بالصورة رئيس املجلس جاسم الخرافي  ،ونائب الرئيس مشاري العنجري  ،واألعضاء عدنان عبد الصمد  ،مرزوق الحبيني  ،عبد الوهاب
( إعداد إدارة اإلعالم)
الهارون  ،وعبد الله الرومي

الوفيات
• مشعل عقيل عوض املطيري 48 ،عامًا( ،شيع) ،الجهراء ،القصر ،ق4أ ،ش ،6م3
أزرق ،تلفون97770702 - 99994805 :
• عبدالله راشد سعيد العقروقة 58 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :بيان ،ق ،4ش ،5م،35
تلفون ،99055150 :نساء :صباح السالم ،ق ،10ش ،2ج ،8م34
• اشويهينة زاي��د فهد املطيري ،أرم�ل��ة :ص��اه��ود دوالن عامر املطيري84 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :هدية ،ديوان صاهود ،ق ،1قسيمة  ،252تلفون ،55444443 :نساء:
هدية ،ق ،1قسيمة  ،251تلفون66999999 - 66111118 :
• سالم محمد علي الرقاص 54 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :أشبيلية ،ق ،3ش ،20م،33
تلفون ،97225272 :نساء :الرحاب ،ق ،3ش ،15م ،48تلفون55223335 :
• عبداملحسن محمد عبدالله الوهيب 80 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :الخالدية ،ق،1
ش ،18م ،8تلفون ،66796262 :نساء :كيفان ،ق ،4ش القدس ،م ،22تلفون99821353 :
• حسنة برجس غ��ري��ب ،أرم�ل��ة :كميخ فالح ال�ع��دوان��ي 60 ،ع��ام��ًا( ،شيعت)،
الصليبية ،ق ،8ش ،7م ،20تلفون50511606 - 66377947 - 66855458 :
• محمد مراد محمد عبدالرضا 88 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الدسمة ،مسجد النقي،
تلفون ،99644700 :نساء :النزهة ،ق ،2ش محمد الحميضي ،م ،78تلفون99772861 :
• فهد محمد حمد العجمي 20 ،عامًا( ،شيع) ،العدان ،ق ،3ش ،30م ،26تلفون:
66599316
• دغيشم محمد الدغيشم 82 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق،3
ش عبدالوهاب الفارس ،م ،20تلفون ،99045824 :نساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،3ج،34
م20
• زيادة عشوان فرحان الشمري ،زوجة :طعمة مطر املدعث النبهان الشمري،
 78ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال :الصليبخات ،ق ،4ش ،7م ،29تلفون ،90055188 :نساء:
الصليبخات ،ق ،4ش ،112م ،29تلفون99933079 :
• ثريا سلمان الحسني ،أرملة :عبدالرحمن جاسم الحجي 90 ،عامًا( ،تشيع
التاسعة صباح اليوم) ،رجال :الشعب ،ق ،1ش ،15م ،1تلفون ،97144437 :نساء :القادسية،
ق ،3ش ،31م ،1تلفون99669746 :

سفارتنا في واشنطن تطالب
باالبتعاد عن فوضى بالتيمور
ت � �ه � �ي ��ب س� � � �ف � � ��ارة دول � � � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت
ل� ��دى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ب��امل��واط �ن�ين
ال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن امل � �ق � �ي � �م �ي�ن ف� � ��ي م ��دي �ن ��ة
بالتيمور في والية ميريالند الشرقية
اتخاذ التدابير واالحتياطات الالزمة
لتأمني سالمتهم واالبتعاد عن أماكن
االضطرابات وذلك إثر تعرض املدينة
ألعمال شغب ومظاهرات.
وأك � ��دت س� �ف ��ارة دول � ��ة ال �ك��وي��ت في
ب � �ي� ��ان ص � �ح ��اف ��ي ت �س �ل �م �ت��ه «ك� ��ون� ��ا»
ع�ل��ى ض ��رورة ات �ب��اع ك��اف��ة التعليمات
والتوجيهات ال�ص��ادرة ع��ن السلطات
املحلية األمريكية املعنية والتي تتعلق
بمواجهة مثل هذه الحاالت األمنية.

ون � � ��اش � � ��دت امل � ��واط� � �ن �ي��ن وال� �ط� �ل� �ب ��ة
االستمرار بالتواصل معها الطالعها
ع�ل��ى م��ا ق��د ي�ط��رأ ع�ل��ى أوض��اع�ه��م في
م��واج�ه��ة تلك ال �ظ��روف إم��ا باالتصال
بالسفارة مباشرة أو املكتب الثقافي أو
املكتب الصحي في العاصمة واشنطن
وذلك على األرق��ام التالية :رقم طوارئ
س� �ف ��ارة دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي واش �ن �ط��ن
 1+ 202 758 6878رق��م ط��وارئ املكتب
الصحي ف��ي واشنطن 202 320 2415
 1+رق ��م ط � ��وارئ امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي في
واشنطن .1+ 202 364 2104

aldostoor

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الموضوع
الحلقة النقاشية الخاصة بشأن:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني الجديد.
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.
خالل الفترة من  29 - 27ابريل 2015

الوقت -المكان
 10.00صباحًا حتى  2.00ظهرا
مبنى مجلس األمة الكويتي في قاعة االحتفاالت الكبرى

المحاور

ش��رق رأس الجليعة بمسافة 16.5
ميال بحريا ام�ت��دادا لجزيرة ق��اروه
وبمسافة ستة أم�ي��ال بحرية شرق
رأس الزور امتدادا لجزيرة أم املرادم
م��ن ال�س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة ص�ب��اح��ا حتى
الساعة الرابعة عصر اليوم وغدا.

رئيس التحرير

الجائزة وزي��ادة نسبة املشاركني فيها
من مختلف ال��دول مضيفة ان املسابقة
ستعمل خالل عامها املقبل على تعزيز
تمددها نحو العاملية السيما انها تمثل
الذراع االعالمية التقنية لدولة الكويت.

لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد

البحرية الكويتية تجري رماية
بالذخيرة الحية اليوم وغدا
أع� � �ل � ��ن ال � �ج � �ي� ��ش ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي أن
ال �ق��وة ال�ب�ح��ري��ة الكويتية ستجري
ت �م��ري��ن رم ��اي ��ة ب �ح��ري��ة ب��ال��ذخ �ي��رة
الحية ال�ي��وم وغ ��دا .وق��ال��ت مديرية
التوجيه املعنوي والعالقات العامة
ف��ي ال�ج�ي��ش ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي إن
الرماية ستكون في املنطقة الواقعة

الشيخة عايدة الصباح

مناقشة وحوار مفتوح حول:
 - 1قانون اإلعالم اإللكتروني
 - 2التعديالت على قانون اإلعالم المرئي والمسموع
 - 3التعديالت على قانون المطبوعات والنشر.
للتواصل :مباشر  22439289من داخل المجلس  22002256فاكس22440266:
Email:Educationcomnitee@KNA.com

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

