aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

االثنين
 22رجب 1436
 11مايو 2015
العدد 662

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

04

11 - 10

12

الري والكندري
يطالبان بصندوق
سيادي خليجي
لدعم التكامل

المعيوف:
أولوية التوظيف
لمن أدى الخدمة
العسكرية

مالحظات النواب حول
الحسابات الختامية:
وفرة مالية وأهداف
لم تنفذ

سموه ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد ورئيس مجلس األمة قبيل مغادرته إلى واشنطن

األمير :لقاء كامب ديفيد التاريخي
ألمن واستقرار المنطقة
يبدأ جولة آسيوية اليوم

ت � � ��رأس ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح� �م ��د
أم��س اجتماعا استثنائيا ملجلس
ال� ��وزراء ف��ي امل �ط��ار ب�ح�ض��ور سمو
ول��ي العهد ال�ش�ي��خ ن��واف األحمد
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� � � ��ة م � ��رزوق
الغانم،قبيل مغادرة سموه البالد
م�ت��وج�ه��ا إل ��ى ال�ع��اص�م��ة األم��رك�ي��ة
واش� �ن� �ط ��ن ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي ال �ق �م��ة
التاريخية باملنتجع الرئاسي في
كامب ديفيد بني قادة دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وال ��رئ� �ي ��س
األمريكي باراك أوباما املقررة  13و
 14الجاري.
وق��د أع��رب سمو األمير عن ثقته
في أن يثمر هذا اللقاء التاريخي عن
أف �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ت�ع�ك��س عمق
ال �ع�ل�اق ��ات اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل�ت�ي�ن��ة
ال�ق��ائ�م��ة ب�ين دول مجلس ال�ت�ع��اون
وال��والي��ات املتحدة األم��ري�ك�ي��ة ،بما
يحقق املصالح املشتركة والحرص
ع� �ل ��ى ض � �م� ��ان أم� � ��ن وس �ل��ام � ��ة دول
الخليج وتعزيز السالم واالستقرار

النصف :تقرير
الحيازات يشمل
أي مخالفة
أك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة التحقيق
ف��ي ت� �ج ��اوزات ال ��زراع ��ة ال�ن��ائ��ب
راك � ��ان ال �ن �ص��ف إل� �ت ��زام ال�ل�ج�ن��ة
ب��ال �س��ري��ة ف ��ي ع �م �ل �ه��ا ال �ت��زام��ا
بالالئحة ال��داخ�ل�ي��ة مشيرا في
تصريح صحافي إلى أن اللجنة
ما زالت في انتظار تقارير هيئة
الزراعة والفتوى والتشريع.
وش� � � � ��دد ال � �ن � �ص� ��ف ع � �ل� ��ى أن
مسطرة ال�ق��ان��ون ستطبق على
ال �ج �م �ي��ع م� ��ن دون استثناء
وإذا ت �ب�ي�ن ل�ل�ج�ن��ة ت � ��ورط أح��د
ب � ��أي م �خ��ال �ف��ات أو ت � �ج ��اوزات
فستوصي بإحالته إلى النيابة
العامة.
تفاصيل (ص)06

الغانم يلتقي
رئيسي باكستان وكوريا

سمو األمير مترئسا اجتماعا استثنائيا ملجلس الوزراء بحضور ولي العهد ورئيس مجلس األمة

في املنطقة .وعبر سمو ولي العهد
ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس
الوزراء عن عظيم التقدير واالعتزاز
ب��ال�ج�ه��ود ال �خ �ي��رة ال �ت��ي ي �ق��وم بها
صاحب السمو األمير وإخوانه قادة
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل�ك��ل م��ا فيه
خير ومصلحة شعوبهم واستقرار
املنطقة وشعوبها ،سائلني املولى
ال �ق��دي��ر ل�س�م��وه وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
السالمة والنجاح والتوفيق

ويرافق سمو األمير في زيارته
ل��واش �ن �ط��ن وف ��د رس �م��ي ي �ض��م كال
م��ن ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
ون� ��ائ � �ب� ��ي رئ � �ي� ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د،
ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
وك ��ان ف��ي وداع س�م��وه ع�ل��ى ارض
امل � �ط� ��ار س �م ��و ن ��ائ ��ب األم � �ي� ��ر ول ��ي
العهد ورئيس مجلس األمة وكبار

ال �ش �ي��وخ ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال �ح��رس
ال ��وط� �ن ��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل األح �م��د
وس � �م� ��و ال � �ش � �ي ��خ ن � ��اص� ��ر امل �ح �م��د
ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك ووزي � � ��ر ش� � ��ؤون ال ��دي ��وان
األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن ��اص ��ر ص �ب��اح
األحمد.
تفاصيل (ص)02

الطريجي ٪ 7.5 :عمولة الرجعان
ومسؤول سابق من كل صفقة
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ح �م��اي��ة
األم ��وال ال�ع��ام��ة البرملانية النائب
ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي ع ��ن ت�ط�ب�ي��ق
آل �ي��ة ج��دي��دة م��ن ش��أن �ه��ا م��راج�ع��ة
إج� ��راءات ال�ح�ك��وم��ة ت�ج��اه س��رق��ات
أم��وال املؤسسة العامة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة م �ش �ي��را ف ��ي ال��وق��ت
نفسه إلى أن الحكومة تقوم حاليا
بجرد لهذه األموال والسرقات.
وأك � � ��د ال �ط ��ري �ج ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح

صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس
أن األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ستشهد الكشف
عن أسماء متورطني جدد في هذه
السرقات الفتا إل��ى أن املدير العام
للمؤسسة ال�س��اب��ق ف�ه��د ال��رج�ع��ان
ك � ��ان ي �ت �ق��اض��ى ه� ��و وش� ��ري� ��ك ك ��ان
يشغل منصب م�س��ؤول س��اب��ق في
الحكومة عمولة تبلغ  ٪ 7.5عن كل
صفقة نصيب الرجعان منها ٪ 5
واملسؤول السابق  ٪ 2.5مبينا أن

زوج��ة ال��رج�ع��ان ه��ي م��ن ت��دي��ر هذه
األموال.
كما قال الطريجي :لقد تبني أن
الرجعان في أعوام  96و 97و1998
ات �خ��ذ ق � ��رارات ف��ردي��ة ف��ي ال��دخ��ول
ف��ي عمليات األوب�ش��ن وتسبب في
خسائر ملؤسسة التأمينات بلغت
 28مليون دينار كويتي.

 «المالية» تناقش استقدام العمالة المنزلية اليوم -األولويات :ستتم إزاحة أي مسؤول ال ينفذ التنمية

تفاصيل (ص)05

تفاصيل (ص)04

ي �ت��وج��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع �ل��ى رأس وف��د
ب ��رمل ��ان ��ي إل� � ��ى ب ��اك� �س� �ت ��ان ال� �ي ��وم
ضمن جولة آسيوية تشمل كوريا
ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة وت �س �ت �م ��ر ح� �ت ��ى 17
الجاري.
وس �ي �ج �ت �م��ع ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي
ب ��رئ ��اس ��ة ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ال �ع��اص �م��ة
إس� � � �ل � � ��ام آب � � � � � � ��اد إل� � � � � ��ى ال � ��رئ� � �ي � ��س
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي م�م�ن��ون ح�س�ين كما
س �ي �ع �ق��د م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م��ع
ن�ظ�ي��ره ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س ��ردار أي��از
ص ��ادق ورئ �ي��س مجلس الشيوخ
سيد ناير حسني بخاري ورئيس
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ن� � � ��واز ش��ري��ف
إل� ��ى ج ��ان ��ب ت ��رؤس ��ه اج �ت �م��اع��ات
س � �ت � �ع � �ق� ��ده� ��ا ل � � �ج� � ��ان ال� � �ص � ��داق � ��ة

البرملانية بني البلدين.
وسيلتقي ال�غ��ان��م ف��ي محطته
ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ك��وري��ة
ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة س� � �ي� � �ئ � ��ول رئ� �ي� �س ��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ب ��ارك ك ��ون ه�ي��ه كما
سيعقد مباحثات ورئيس البرملان
جانغ إي إهيو إضافة إلى ترؤسه
اجتماعا ستعقده لجنة الصداقة
البرملانية الكويتية الكورية.
يذكر أن زي��ارة الرئيس الغانم
ت��أت��ي ت�ل�ب�ي��ة ل��دع��وت�ين رسميتني
من رئيسي البرملانني الباكستاني
والكوري الجنوبي.

تفاصيل (ص)03

نواب :األمطار كشفت
الخلل في شبكات الصرف
أك��د ع��دد م��ن ال �ن��واب أن هطول
االمطار كشف عن خلل واضح في
ش �ب �ك��ات ت �ص��ري��ف االم� �ط ��ار االم ��ر
الذي يتطلب تحمل الجهة املخطئة
مسؤولياتها.
وط��ال��ب ال �ن��واب ف��ي تصريحات
متفرقة وزير االشغال العامة احمد
ال �ج �س��ار ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى اس �ب��اب م��اش�ه��دت��ه
ش� � � ��وارع ال� �ج� �ه ��راء اول م� ��ن ام ��س
بسبب هطول االمطار وان يتحمل
الوزير مسؤولياته السياسية.
ودع��ا النائب سعود الحريجي
ال��وزي��ر إل��ى إج ��راء تحقيق عاجل
ف ��ي ال� �ك ��ارث ��ة ال� �ت ��ي ت �ع��رض��ت ل�ه��ا
الجهراء وبعض املناطق بالكويت
بعد هطول األمطار بكميات كبيرة
دون ان ي� �ت ��م ت �ص��ري �ف �ه��ا ب�س�ب��ب

الفساد في تنفيذ مشاريع البنية
التحتية والصرف الصحي خاصة
في مدينة سعد العبدالله رغم أنها
حديثة اإلن�ش��اء  ،وغ�ي��اب عمليات
الصيانة للشوارع والطرق.
من جهته أكد النائب د .منصور
الظفيري ان حداثة الوزير ال تمنع
م ��ن م �ح��اس �ب��ة ال �ج �ه��ات امل�خ�ط�ئ��ة.
وق� � ��ال ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
ان وزارة األش �غ ��ال غ�ي��ر مستعدة
ب��أي خطة ط ��وارئ ،فيما استغرب
ال � �ن � ��ائ � ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري م��ن
هشاشة البنى التحتية للبالد ،أما
النائب ط�لال الجالل فقال ان أمام
وزير األشغال فرصة اآلن إلصالح
الوضع.
تفاصيل (ص)09
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صاحب السمو توجه إلى واشنطن في زيارة رسمية

األمير يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء

سمو األمير مودعا سمو ولي العهد

ت� ��رأس س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب ��اح األح� �م ��د ق �ب��ل م� �غ ��ادرت ��ه إل��ى
واش �ن �ط ��ن ف ��ي زي � � ��ارة رس �م �ي��ة أم��س
اجتماعا استثنائيا ملجلس ال��وزراء
ف ��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ح�ض��ره
س� �م ��و ول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف
األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ووزير شؤون الديوان األميري
الشيخ ناصر الصباح.
وبعد االجتماع صرح وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
ال �ع �ب��د ال �ل��ه ب� ��أن س �م��و األم� �ي ��ر أط�ل��ع
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ال�ل�ق��اء
ال � �ت � �ش� ��اوري ب �ي�ن أص � �ح� ��اب ال �ج�ل�ال��ة
وال�س�م��و ق ��ادة دول مجلس ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � � ��ذي ع� �ق ��د م� ��ؤخ� ��را ف��ي
ال� ��ري� ��اض وال� � ��ذي ت� �ن ��اول ب �ح��ث آخ��ر
ال �ت �ط��ورات ع �ل��ى ال �س��اح��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة
واالس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات ال � �ج � ��اري � ��ة ل �ب �ح��ث
امل � ��وض � ��وع � ��ات امل � ��زم � ��ع م �ن��اق �ش �ت �ه��ا
ب �ي��ن ق� � � ��ادة دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
وال ��رئ �ي ��س األم ��ري �ك ��ي ب� � ��اراك أوب��ام��ا
ف��ي ال �ل �ق��اء امل�ن�ت�ظ��ر ع �ق��ده ف��ي ك��ام��ب
ديفيد وم��ا يشكله من ه��ذا اللقاء من
نقلة إي�ج��اب�ي��ة ف��ي طبيعة ال�ع�لاق��ات
االستراتيجية القائمة بني الجانبني
ال�خ�ل�ي�ج��ي واألم ��ري� �ك ��ي وش�ع�ب�ي�ه�م��ا
ال�ج��اد لتطوير ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون الى
آف ��اق أوس ��ع وال�ع�م��ل م��ن أج��ل تعزيز
األمن والسالم في املنطقة.
واستمع الحضور إلى شرح قدمة
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د ل �ن �ت��ائ��ج اج �ت �م��اع��ات وزراء
خارجية دول مجلس ال�ت�ع��اون التي
ع �ق��دت للتحضير للقمة التاريخية

 ..ومودعا رئيس مجلس األمة

ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األمريكية األس�ب��وع ال�ق��ادم وذل��ك في
إط� ��ار ال ��رواب ��ط وامل �ص��ال��ح ال�ح�ي��وي��ة
امل�ش�ت��رك��ة ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين الجانبني
ال �خ �ل �ي �ج��ي واألم� ��ري � �ك� ��ي وال � �ح ��رص
على تجسيد التعاون االستراتيجي
ل� �ض� �م ��ان ت� �ك ��ري ��س ال� � �س �ل��ام واألم� � ��ن
واالستقرار في املنطقة وفق مقومات
ال�ع�لاق��ات امل�ت��وازن��ة ب�ين دول املنطقة
واالل � � �ت � ��زام ب ��أس ��س وم � �ب� ��ادئ ح�س��ن
ال � � �ج � ��وار واح � � �ت � � ��رام س� � �ي � ��ادة ال � � ��دول
وت �ع��زي��ز أم ��ن امل �ن�ط�ق��ة واس �ت �ق��راره��ا
 ،وال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك م ��ن أج ��ل تنمية
شعوبها وازدهارها.
وأوض� � ��ح ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
ل �ل �م �ج �ل��س ت �ف ��اص �ي ��ل امل ��وض ��وع ��ات
وامل � �ح� ��اور ال �ت��ي س�ي�ش�م�ل�ه��ا ال�ب�ح��ث
خ�ل�ال ه ��ذا ال �ل �ق��اء امل �ه��م وم ��ن بينها
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ت��وص��ل إل��ى
اتفاق نهائي يكفل سلمية البرنامج
ال � � �ن� � ��ووي اإلي � � ��ران � � ��ي وف � � ��ق م �ع��اي �ي��ر
وإج� � ��راءات ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة وت �ح��ت اش��راف �ه��ا ب�م��ا يجنب
دول املنطقة املخاطر املحتملة التي
ت� �ه ��دد أم� ��ن وس�ل�ام ��ة ش �ع��وب �ه��ا ك�م��ا
ت� �ن ��اول ال �ب �ح��ث ال �ق �ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة
وال �س �ب��ل ال �ع �م �ل �ي��ة ال � �ج ��ادة ال �ه��ادف��ة
ملعالجة تدهور األوض��اع في املنطقة
وال � ��واق � ��ع امل � ��أس � ��اوي ال � � ��ذي ت�ع�ي�ش��ه
ش� �ع ��وب� �ه ��ا وج � � �ه � ��ود إع � � � � ��ادة األم � ��ن
واالستقرار فيها.
وق��د ع�ب��ر ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
األمير عن ثقته في أن يثمر هذا اللقاء
ال�ت��اري�خ��ي ع��ن أف �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج التي
تعكس عمق العالقات االستراتيجية
امل �ت �ي �ن��ة ال �ق��ائ �م��ة ب �ي�ن دول م�ج�ل��س

ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة بما
يحقق امل�ص��ال��ح املشتركة وال�ح��رص
على ضمان أمن وسالمة دول مجلس
ال �ت �ع��اون الخليجي وت�ع��زي��ز ال�س�لام
واالستقرار في املنطقة.
وف ��ي ن�ه��اي��ة االج �ت �م��اع ع�ب��ر سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
وس �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء عن
ع�ظ�ي��م ال�ت�ق��دي��ر واالع �ت ��زاز بالجهود
الخيرة التي يقوم بها حضرة صاحب
ال �س �م��و األم � �ي ��ر وإخ � ��وان � ��ه أص �ح��اب
ال�ج�لال��ة وال�س�م��و ق ��ادة دول املجلس
لكل ما فيه خير ومصلحة شعوبهم
واستقرار املنطقة وشعوبها.
وبحفظ الله ورعايته غ��ادر سمو
األم � �ي � ��ر وال � ��وف � ��د ال ��رس � �م ��ي امل� ��راف� ��ق
لسموه أرض ال��وط��ن أم��س متوجها
إل ��ى ال�ع��اص�م��ة واش �ن �ط��ن ب��ال��والي��ات
املتحدة األمريكية الصديقة وذلك في
زيارة رسمية.
وك��ان ف��ي وداع س�م��وه على أرض
املطار سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وك�ب��ار الشيوخ
ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س ال� � �ح � ��رس ال ��وط �ن ��ي
الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ
ن��اص��ر امل�ح�م��د وس �م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر
الصباح والوزراء واملحافظون وكبار
املسؤولني بالدولة وكبار ال�ق��ادة في
الجيش والشرطة والحرس الوطني.

 ..واستقبل نائب الرئيس اليمني
خالد بحاح

األمير مستقبال نائب الرئيس اليمني

استقبل سمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ب��امل �ط��ار األم �ي��ري
أم��س وب�ح�ض��ور سمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد دولة د .خالد
ب �ح��اح ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ورئ� �ي ��س وزراء ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م��ن
ال �ش �ق �ي �ق��ة وال� ��وف� ��د امل � ��راف� ��ق وذل� ��ك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وق��د تم تبادل األح��ادي��ث الودية

التي عكست عمق العالقات األخوية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني
وسبل تعزيزها في امل�ج��االت كافة
ب�م��ا ي �خ��دم م�ص��ال�ح�ه�م��ا امل�ش�ت��رك��ة
كما تم بحث القضايا ذات االهتمام
امل �ش �ت��رك وآخ � ��ر امل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وح � �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء س� �م ��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء

ووزي� � ��ر ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم �ي��ري
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ال �ص �ب��اح 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
ورئ � �ي� ��س ب �ع �ث��ة ال � �ش� ��رف امل ��راف� �ق ��ة
املستشار بديوان سمو ولي العهد
ناصر الروضان.
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سموه استقبل رئيس مجلس األمة والمبارك ووزراء

ولي العهد وبحاح يبحثان تعزيز العالقات الثنائية

أقيمت أم��س بقصر بيان مراسم
االس �ت �ق �ب��ال ال��رس �م��ي ل ��دول ��ة خ��ال��د
ب� �ح ��اح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ورئ � �ي � ��س ال� � � � � ��وزراء ب��ال �ج �م �ه��وري��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وذل ��ك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
وك� ��ان ف��ي اس�ت �ق�ب��ال��ه س �م��و ول��ي
العهد الشيخ نواف األحمد بحضور
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
ال � �ش � �ي� ��خ م� �ش� �ع ��ل األح� � �م � ��د وس� �م ��و
الشيخ جابر املبارك رئيس ال��وزراء
وال � �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح

الخالد ونائب رئيس ال��وزراء وزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ونائب رئيس ال ��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح حيث تم عزف
السالم الوطني لكال البلدين.
وت��م خ�لال اللقاء بحث العالقات
ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دب ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وس �ب��ل
ت �ع��زي��زه��ا وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ف ��ي مختلف
امل� �ج ��االت ب �م��ا ي �خ��دم م�ص��ال�ح�ه�م��ا
امل �ش �ت��رك��ة ك �م��ا ت ��م ب �ح��ث ع � ��دد م��ن
ال �ق �ض��اي��ا ذات االه� �ت� �م ��ام امل �ش �ت��رك
وآخ ��ر امل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى الساحتني
اإلقليمية والدولية.
وأق � ��ام س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د م��أدب��ة

غ� � ��داء ع �ل ��ى ش � ��رف ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
اليمني.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى اس �ت �ق �ب��ل سمو
ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف األح�م��د أم��س رئ�ي��س مجلس
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م .واس �ت �ق �ب��ل
سموه الشيخ جابر امل�ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء.
ك�م��ا استقبل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
وول � ��ي ال �ع �ه��د وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبدالله.

سمو ولي العهد يستقبل نائب الرئيس اليمني

استقبل سفراء فرنسا وإيران وباكستان

جولة آسيوية للغانم اليوم تشمل إسالم آباد وسيئول
ي� �ت ��وج ��ه رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ع� �ل ��ى رأس وف ��د
ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� � �ي � ��وم إل � � ��ى ج� �م� �ه ��وري ��ة
ب��اك �س �ت��ان اإلس�ل�ام �ي��ة ض �م��ن ج��ول��ة
آس �ي��وي��ة ت �ش �م��ل ج �م �ه��وري��ة ك��وري��ا
الجنوبية وذلك خالل الفترة من 11
إلى  17مايو الجاري تلبية لدعوتني
رس �م �ي �ت�ين م ��ن رئ �ي �س��ي ال �ب��رمل��ان�ين
الباكستاني والكوري الجنوبي.
وي�س�ت�ه��ل ال�غ��ان��م ج��ول�ت��ه ب��زي��ارة
العاصمة الباكستانية إس�ل�ام آب��اد
ح �ي��ث ي �ل �ت �ق��ي رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
م � � �م � � �ن � ��ون ح � � �س �ي��ن ك � � �م � ��ا س� �ي� �ع� �ق ��د
مباحثات رسمية مع رئيس مجلس
األمة الباكستاني سردار أياز صادق
ورئيس مجلس الشيوخ سيد ناير
ح� �س�ي�ن ب � �خ� ��اري ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ن��واز ش��ري��ف كما سيترأس
االجتماعات التي ستعقدها لجان
الصداقة البرملانية بني البلدين.
وي ��راف ��ق ال �غ��ان��م ف��ي زي ��ارت ��ه إل��ى
ب��اك �س �ت��ان ك ��ل م ��ن ال � �ن� ��واب م �ب��ارك

الغانم مستقبال سفير فرنسا لدى البالد

ال � �ح� ��ري� ��ص ود .ع � � � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي
وح �م��ود ال �ح �م��دان وراك � ��ان النصف
وكامل العوضي.
وس �ي �ل �ت �ق��ي ال �غ ��ان ��م ف ��ي م�ح�ط�ت��ه
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ك ��وري ��ة
ال� � �ج� � �ن � ��وب� � �ي � ��ة س � � �ي � � �ئ� � ��ول رئ � �ي � �س� ��ة

ال �ج �م �ه��وري��ة ب � ��ارك ك ��ون-ه� �ي ��ه ك�م��ا
س� �ي� �ع� �ق ��د م � �ب� ��اح � �ث� ��ات م� � ��ع رئ� �ي ��س
البرملان جانغ إي إهيو إضافة إلى
ت ��رؤس ��ه االج �ت �م ��اع ال � ��ذي س�ت�ع�ق��ده
لجنة الصداقة البرملانية الكويتية
الكورية.

وي ��راف ��ق ال �غ��ان��م ف��ي زي ��ارت ��ه إل��ى
ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ك ��ل م ��ن ال �ن ��واب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع وم �ب ��ارك ال�ح��ري��ص
ود.عودة الرويعي وحمود الحمدان
وراك� � ��ان ال �ن �ص��ف وك��ام��ل ال�ع��وض��ي
وأحمد القضيبي.

وت� ��أت� ��ي زي� � � ��ارة ال� �غ ��ان ��م إل � ��ى ك��ل
م ��ن ب��اك �س �ت��ان وك ��وري ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة
اس�ت�ك�م��اال لخطة ال�ت��واص��ل الفاعلة
م��ع ال�ب��رمل��ان��ات ال��دول�ي��ة ح�ي��ث سبق
لرئيس مجلس األمة أن زار إيطاليا
وال � �ب� ��رمل� ��ان األوروب � � � � ��ي وال �ج �م �ع �ي��ة
الوطنية الفرنسية والبرملان األملاني
(البوندستاغ) والبرملان السويسري
ل �ط��رح وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة إزاء
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة
الراهنة إل��ى جانب امللفات املتعلقة
ب �ع�ل�اق��ات ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي ال �ت��ي
تربط دولة الكويت وتلك الدول.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي م �ك �ت �ب��ه
أم ��س س�ف�ي��ر ال�ج�م�ه��وري��ة اإلي��ران �ي��ة
اإلس�لام�ي��ة ل��دى دول ��ة ال�ك��وي��ت علي
رض��ا ع�ن��اي�ت��ي .وج ��رى خ�ل�ال اللقاء
اس �ت �ع ��راض ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع ��اون بني
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وج �م �ه ��وري ��ة إي � ��ران
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
وس �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا ب�م��ا
يخدم املصلحة املشتركة.

ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ � ��ان � ��م س �ف �ي��ر
جمهورية باكستان اإلسالمية لدى
دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ح �م��د إس �ل��ام خ��ان
وتناول اللقاء استعراض العالقات
القائمة بني البلدين الصديقني في
مختلف املجاالت وسبل توطيدها.
وت� �ط ��رق ال �ج ��ان �ب ��ان إل � ��ى ت��رت �ي �ب��ات
ال� ��زي� ��ارة ال �ت��ي س �ي �ق��وم ب �ه��ا رئ�ي��س
مجلس األم��ة وال��وف��د امل��راف��ق له إلى
ج� �م� �ه ��وري ��ة ب ��اك� �س� �ت ��ان االس�ل�ام� �ي ��ة
اليوم.
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ � ��ان � ��م س �ف �ي��ر
ج � �م � �ه ��وري ��ة ف ��رن � �س ��ا ل � � ��دى ال � �ب �ل�اد
كريستيان نخله حيث ج��رى خالل
اللقاء التأكيد على حرص البلدين
ال �ص��دي �ق�ين ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة ال �ع�لاق��ات
الثنائية وأه�م�ي��ة استثمار الفرص
واإلمكانيات املتوفرة ل��دى البلدين
ف ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ج� ��االت خ��اص��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م�ن�ه��ا وال �ت��ي م��ن شأنها
أن تسهم ف��ي دع��م مسيرة التعاون
الثنائي إلى آفاق أوسع.
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برلمان

aldostoor

االثنين  22رجب  11 . 1436مايو 2015

طالبا في ندوة مجلس الشورى القطري بإلغاء الرسوم الجمركية

الري والكندري :صندوق سيادي خليجي موحد
لدعم التكامل االقتصادي

مجلس األمة أقر قوانين بينها هيئة أسواق المال لتعزيز التبادل بين الدول الخليجية
أك ��د ع �ض��وا م�ج�ل��س األم� ��ة أح�م��د
الري وف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن � ��دري أه �م �ي��ة
االستفادة من الصناديق السيادية
ل � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
لتوجيه ج��زء م��ن اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا في
امل �ش��اري��ع ال �ح �ي��وي��ة ل��دع��م ال�ت�ك��ام��ل
االقتصادي بني الدول األعضاء.
وق��ال مراقب مجلس األم��ة النائب
أحمد الري لكونا على هامش ندوة
ت�ع �م �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل االق� �ت� �ص ��ادي ب�ين
دول مجلس التعاون التي ينظمها
مجلس ال �ش��ورى ال�ق�ط��ري إن ال��وف��د
ال �ك��وي �ت��ي رك � ��ز ف ��ي ت��وص �ي �ت��ه ع�ل��ى
أه �م �ي��ة االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ص �ن��ادي��ق
ال � � �س � � �ي� � ��ادي� � ��ة ل � �ت� ��وج � �ي� ��ه ج� � � � ��زء م ��ن
استثماراتها في املشاريع الحيوية
الالزمة للتكامل االقتصادي خاصة
ما يتعلق بتطوير وسائل النقل.
وأوض� ��ح أن ذل ��ك ي��أت��ي م��ن خ�لال
انشاء صندوق سيادي موحد لدعم
التكامل االقتصادي أو أن تخصص
الصناديق السيادية لكل دولة جزءا

من استثماراتها ملثل هذه املشاريع
خ ��اص ��ة ت �ط��وي��ر ال �ن �ق��ل ب �ي�ن ال � ��دول
األع� � �ض � ��اء ل �ت �ش �م��ل ش� �ب� �ك ��ات س �ك��ك
الحديد والنقل البحري والجوي.
وأشار إلى دور االتحاد الجمركي
ف ��ي ال �ت �ك��ام��ل االق � �ت � �ص ��ادي وإل� �غ ��اء
ال� � ��رس� � ��وم ال� �ج� �م ��رك� �ي ��ة ب �ي��ن ال � � ��دول
األع � �ض� ��اء وض� �م ��ان ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع
وت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال�ت�ع��رف��ة الجمركية
امل � � ��وح� � ��دة ل� �ل� �ب� �ض ��ائ ��ع امل � �س � �ت� ��وردة
وضمان تحصيل الرسوم من مركز
الدخول األول دون تكرار تلك الرسوم
في حال نقلها بني دول املجلس.
وأك ��د ع�ل��ى دور مجلس األم ��ة في
اع�ت�م��اد وإق ��رار ال�ق��وان�ين الخليجية
ل��دخ��ول�ه��ا ح�ي��ز التنفيذ م�ش�ي��را إل��ى
أن جميع ال �ق��وان�ين امل �ع��روض��ة على
م �ج �ل��س األم� � ��ة ف ��ي م� �ج ��ال ال �ت �ك��ام��ل
االق�ت�ص��ادي أق��رت أو يعمل املجلس
على اقرارها.
وأوض��ح أن املجلس أق��ر ف��ي وقت
سابق مشروع قانون بتعديل بعض

أحمد الري

فيصل الكندري

أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة 2010
ف ��ي ش� ��أن ه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل � ��ال ال �ت��ي
ت�ض��م ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ب�ن��ود املستحقة
ف ��ي ت��وح �ي��د أن �ظ �م��ة إدارة األس� ��واق
واإلدراج واإلفصاح وغيرها إضافة
إل� � ��ى ق� ��ان� ��ون ال� � ��وك� � ��االت ال �ت �ج ��اري ��ة
املعروض على اللجنة املالية ودوره
في التبادل املرن بني دول الخليج.

م� ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الكندري أن التكامل االقتصادي جزء
رئيسي على مستوى العالم ل��دوره
ف� ��ي ت �ق��وي ��ة ال� �س� �ي ��اس ��ات ال��داخ �ل �ي��ة
وال�خ��ارج�ي��ة ل �ل��دول معتبرا أن دول
امل�ج�ل��س خ�ط��ت خ �ط��وات ك�ب�ي��رة في
عملية التكامل االقتصادي ومشيرا
إل� ��ى أن ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ش�ه��دت

تسارع تلك الخطوات بإصدار بعض
القرارات الداعمة لهذا الجانب.
وش � � � � ��دد ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة ت ��وج� �ي ��ه
ال �ص �ن��ادي��ق ال �س �ي��ادي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
م��ن خ�ل�ال ص �ن��دوق س �ي��ادي م��وح��د
أو بشكل م�ن�ف��رد لالستثمار بشكل
م �ت �ك��ام��ل ل �ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال��دخ��ل
ل��دول املجلس وإيجاد مصادر دخل
أخ��رى يضاهي دخ��ل النفط وال�غ��از
تشمل املصانع والعقارات والدخول
ف��ي األس� � ��واق ال �ع��امل �ي��ة وغ �ي��ره��ا من
مجاالت االستثمار.
وأع � ��رب ع ��ن ت�ط�ل��ع م�ج�ل��س األم ��ة
إلص� � ��دار ت �ش��ري �ع��ات ت �س �ه��ل ع�م�ل�ي��ة
رب��ط ال�ت�ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي ب�ين دول
ال �ت �ع ��اون م �ش �ي��را إل� ��ى دور مجلس
األم��ة ال��داع��م لهذا الجانب مل��ا ل��ه من
م � � � ��ردود إي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي خ� �ل ��ق ف ��رص
اس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة وف � � � ��رص ع � �م� ��ل ع �ل��ى
م� ��واط � �ن� ��ي دول امل� �ج� �ل ��س الس �ي �م��ا
املواطنون الكويتيون.
وك ��ان االم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س االم��ة

ع�لام ال�ك�ن��دري ق��ال لكونا ان الندوة
ت ��أت ��ي ب �ن ��اء ع �ل��ى دع � ��وة م ��ن رئ �ي��س
مجلس ال�ش��ورى القطري محمد بن
مبارك الخليفي.
واوض� ��ح ان ال ��دع ��وة ج ��اءت ب�ن��اء
ع� �ل ��ى ق� � � � ��رارات االج � �ت � �م� ��اع ال � � ��دوري
الثامن لرؤساء املجالس التشريعية
الخليجية ال��ذي عقد ف��ي دول��ة قطر
خالل شهر ديسمبر املاضي.
وت�ه��دف ال�ن��دوة ال�ت��ي سيتخللها
ط� � ��رح وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ل �ل �م �ج��ال��س
التشريعية ب ��دول مجلس ال�ت�ع��اون
ح��ول تعميق ال �ت �ع��اون االق�ت�ص��ادي
ب�ي�ن ال� � ��دول االع � �ض ��اء ال� ��ى ال ��وق ��وف
ع �ل��ى م �س �ب �ب��ات وع� ��وائ� ��ق ال �ت �ك��ام��ل
االق � � �ت � � �ص � ��ادي امل � �ش � �ت� ��رك ب �ي��ن دول
املجلس.

األموال العامة :سنكشف خالل أيام عن أسماء متورطين آخرين في السرقات

الحكومة تجرد اختالسات التأمينات
ق� ��ال رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم � ��وال
ال� �ع ��ام ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي ان اللجنة ع�ق��دت اجتماعها
ام � ��س ب �ح �ض��ور وزي � � ��ري امل ��ال� �ي ��ة ان��س
ال � �ص ��ال ��ح وال� � �ع � ��دل ي� �ع� �ق ��وب ال �ص ��ان ��ع
وف��ري�ق�ه�م��ا ال �ق��ان��ون �ي�ين ورئ �ي��س ادارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ودي� ��وان املحاسبة
ود .ف�ه��د ال��راش��د ال�ق�ي��ادي ف��ي مؤسسة
التأمينات االجتماعية وذلك الستكمال
م �ن ��اق �ش ��ة ق �ض �ي ��ة س� ��رق� ��ة ال �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية.
واضاف الطريجي في تصريح له ان
االج�ت�م��اع استمر ل�ث�لاث س��اع��ات حيث
قدم د .فهد الراشد الكثير من املعلومات
وامل� �س� �ت� �ن ��دات وس� �ج ��ل م��وق �ف��ا م �ش��رف��ا
ووطنيا حول بالغ فضيحة التأمينات.
وت��اب��ع لقد اتضح ان د .فهد الراشد
ق ��د ت ��م ت�ع�ي�ي�ن��ه ف ��ي ع� ��ام  2005ع�ض��وا
ف��ي م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
وم� ��ن خ�ل��ال ع �ض��وي �ت��ه ق� ��ام ب��ال�ت��دق�ي��ق
ع�ل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ك��ان
يرصدها دي��وان املحاسبة فوجد خلال
واضحا وآلية عمل ليست دقيقة وتبني

ان ه�ن��اك لجنة ت��دق�ي��ق داخ �ل��ي ك��ان من
امل�ف�ت��رض ان تتبع ه��ذه اللجنة ال��وزي��ر
ولكن املدير العام السابق جعل اللجنة
ت �ح��ت ت�ب�ع�ي�ت��ه ب�ح�ك��م ان �ه��ا ت�م�ل��ك ك��اف��ة
املعلومات.
واض��اف عندما جمع د .فهد الراشد
املعلومات طلب ان يقدم عرضا بوجود
وزير املالية السابق مصطفى الشمالي
ام ��ام م�ج�ل��س االدارة وق ��دم ل�ه��م عرضا
واض� �ح ��ا وب �ي �ن��ا ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ح�ص��ول
ف�ه��د ال��رج �ع��ان ع�ل��ى ب�ع��ض االم� ��وال من
خ�ل�ال ب�ع��ض ال �ع �م��والت وق ��دم بالدليل
مل �ج �ل��س االدارة ص � ��ورا م ��ن ال �ع �م��والت
م��وث�ق��ة وم�ح��ول��ة م��ن ال�ب�ن��وك وت �ب�ين ان
ط��ري�ق��ة ال�س��رق��ة ك��ان��ت م��ن خ�ل�ال ات�خ��اذ
(ال��رج�ع��ان) ق��رارات فردية دون الرجوع
الى مجلس االدارة في عملية املساهمة
واملشاركة في اسهم وشركات خسرانة،
حيث تكون دف��ع العمولة لـ «الرجعان»
من خارج الكويت عن طريق شركات يتم
تأسيسها لتحويل تلك املبالغ ومن ثم
تتم تحويل املبالغ الى حساب الرجعان
في سويسرا وبعض الدول االخرى.

واوض� � � ��ح ال �ط ��ري �ج ��ي ل �ق ��د ت �ب�ي�ن ان
الرجعان له شريك كويتي اخر كان في
م�ن�ص��ب م �س��ؤول س��اب��ق ف��ي ال�ح�ك��وم��ة،
حيث ك��ان نسبة املبلغ ال��ذي يأخذونه
م ��ن ال �ش ��رك ��ات ه ��و  ٪ 7.5ل �ك��ل ص�ف�ق��ة
بحيث يستولي ف�ه��د ال��رج�ع��ان ع�ل��ى 5
 ٪فيما يستولي شريكه على  ٪ 2.5من
هذه االموال.
وقال كذلك تبني ان الرجعان في اعوام
 96و 97و 98ات �خ��ذ ق � ��رارات ف��ردي��ة في
الدخول بعمليات االوبشن وبالتحديد
ع ��ام ��ي  96و 97ح �ق��ق خ �س��ائ��ر م��ال �ي��ة
مل��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات ي �ق��ارب  28مليون
دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي م ��ن ام � ��وال ال �ت��أم �ي �ن��ات،
مضيفا وفي عام  98بسبب عدم وجود
م �ح��اس �ب��ة وم ��راق �ب ��ة ت� �م ��ادى ال��رج �ع��ان
ودخل بمبلغ  320مليون دينار كويتي
وخ�س��ره ب��ال�ك��ام��ل وك��ان��ت كلها ق ��رارات
فردية.
واض � ��اف ان ال��رج �ع��ان ك ��ان يحصل
ع �ل��ى ع� �م ��والت م ��ن داخ � ��ل ال �ك��وي��ت ع��ن
ط��ري��ق ت��زوي��د ش��رك��ات ك�ث�ي��رة خسرانة
ويتم الحصول على عموالت مشبوهة

لدرجة ان شركة جلوبال التي تعرضت
ل �ل �خ �س��ارة ك ��ان ل�ت�ع�ه��د ال��رج �ع��ان دور
بمنح ه��ذه ال�ش��رك��ة  900م�ل�ي��ون دي�ن��ار
كويتي كسندات وقروض.
وتابع ان د .فهد الراشد عندما رأى
ان وزير املالية السابق ومجلس االدارة
السابق ل��م يكن لهم م��وق��ف واض��ح قام
بالذهاب الى النيابة العامة وقدم بالغا
رسميا الى النائب العام ومن ثم تحركت
ال �ن �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة م� �ش� �ك ��ورة ب��ال �ت��وج��ه
ملتابعة القضية في سويسرا ،والتأخير
الذي حدث في متابعة القضية كان من
املحاكم والقضاء السويسري في عملية
امل�س�ت�ن��دات وال��وث��ائ��ق واالم� ��وال ال��ى ان
ص ��در ق ��رار م��ن  4س �ن��وات م��ن ال�ق�ض��اء
السويسري يحرز مبلغ ما يقارب 395
م �ل �ي��ون دوالر ح �ي��ث ت ��أك ��د ل�ل�س�ل�ط��ات
السويسرية ب��أن ه��ذه املبالغ تحصلت
بطرق السرقة واالختالسات.
وبني ان فهد الرجعان بعد ان رأى ان
االم ��ور ب��دأت تتفضح تمكن ع��ام 2013
و 2014و 2015من تسييل اصول له من
داخ��ل ال�ك��وي��ت خ�لال بيع  156ع�ق��ار ما

بني عمارات استثمارية وبيوت وقسائم
وسيل هذه االموال ولم يبق إال  56عقارا
مازاال موجودة لدى الرجعان.
وذك��ر ال�ط��ري�ج��ي ل�ق��د ت�ب�ين ان زوج��ة
فهد الرجعان هي من تدير هذه االموال
وهي من تقوم بتسييل تلك االموال بناء
على وكالة خاصة لها.
واوض��ح الطريجي ان الحكومة اآلن
ت �ج��رد ال �س��رق��ات واالخ� �ت�ل�اس ��ات ال�ت��ي
ق��ام بها فهد ال��رج�ح��ان م��ؤك��دا ان لديه
ح�س��اب��ات ف��ي اك�ث��ر م��ن  15دول ��ة ول��دي��ه
عقارات ،ولم تتمكن الحكومة من جمع
املبالغ التي من املتوقع ان تصل قيمتها
الى املليارات.
وذك� � � ��ر ال � �ط ��ري � �ج ��ي :اس �ت �ع �م �ن ��ا ف��ي
االج �ت �م��اع االم �ن ��ي ال ��ى وزي � ��ري امل��ال�ي��ة
والعدل والى الفتوى والتشريع ان هناك
م�ت��اب�ع��ة م��ن جميع االط � ��راف ،وب��دورن��ا
كلجنة ح�م��اي��ة ام ��وال س�ت��رف��ع توصية
ب �ض ��رورة ت��زوي��دن��ا م��ن ق �ب��ل ال�ح�ك��وم��ة
بآلية اجراءاتها خالل كل ثالثة اشهر.
واك��د الطريجي :ان وزي��ر ال�ع��دل ذكر
ان��ه ي�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ه��و والسلطات

ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة ال � �ت ��ي اب � � ��دت ت �ع��اون �ه��ا،
وت � �ح � �ف � �ظ ��ت م � �ب ��دئ � �ي ��ا ع � �ل� ��ى االم � � � � ��وال
وال� �ع� �ق ��ارات امل ��وج ��ودة ل��دي �ه��ا ،وه �ن��اك
متابعة حثيثة من قبل وزي��ر العدل في
ابرام اتفاقية سريعة في مالحقة وتتبع
االم��وال املتوزعة في اكثر من  15دول��ة،
والفتوى والتشريع تجرد اآلن ممتلكات
الرجعان خارج الكويت سواء املالية او
ال�ع�ق��اري��ة م�ش��ددا على ان ه�ن��اك شركاء
م��ع ال��رج�ع��ان خ��ارج ال�ك��وي��ت ،وبالتالي
ي �ت ��م ت ��أس �ي ��س ش� ��رك� ��ات ت� �ح ��ول ال �ي �ه��ا
ال �ع �م��والت ،وث��ان �ي��ا ت �ح��ول ال ��ى ح�س��اب
ال��رج �ع��ان وم��ن م�ع��ه خ ��ارج ال�ك��وي��ت ثم
يتم تسكير الشركات بعد االنتهاء من
تسلم االموال.
واش��ار الطريجي الى ان فهد الراشد
تطرق الى تعاون النواب السابقني معه،
وفجر مفاجأة حني ذكر ان هناك سبعة
ن ��واب ع��رض عليهم امل�ل��ف ول��م يتحرك
اح ��ده ��م اال م �ج��رد م �ع �ل��وم��ات بسيطة
ذكرت في استجواب مصطفى الشمالي،
ول � �ك� ��ن ق �ض �ي ��ة ت �ب �ن ��اه ��ا اح� � ��د ال � �ن� ��واب
السابقني لم يحدث ذلك.
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الميزانيات تسلمت تقريرا من صندوق
التنمية حول مالحظات المحاسبة
اج� �ت� �م� �ع ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
 ،2016/2015وق��ال رئيس اللجنة
ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ان
إي ��رادات ال�ص�ن��دوق للسنة املالية
 2016/2015قدرت بـ 148.922.000
د.ك ،في حني تم تقدير املصروفات
بـ  27.070.000د.ك.
اض� ��اف :ف�ي�م��ا يتعلق بمتابعة
اللجنة لتسوية مالحظات ديوان
املحاسبة على الصندوق ،فقد افاد
دي ��وان املحاسبة اث�ن��اء االجتماع
ب��ان��ه ق��د تسلم م��ن ال�ص�ن��دوق ردا
ع �ل��ى مل��اح �ظ��ات��ه وج � ��ار دراس �ت ��ه
لتقييمه.
واوضح عبدالصمد في تصريح
ص �ح��اف��ي ان ال �ل �ج �ن��ة ت��اب �ع��ت م��ا
اث� � ��ارت� � ��ه س ��اب� �ق ��ا م � ��ن م�ل�اح� �ظ ��ات
م�س�ت�م��رة ع�ل��ى ال �ص �ن��دوق ومنها
ض� ��رورة وج� ��ود م�ك��ات��ب اش��راف�ي��ة

عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات

ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ل � �ل� ��دول ال� �ت ��ي ت�م�ن��ح
منحا مليارية كاململكة املغربية
وامل� �م� �ل� �ك ��ة االردن � � �ي� � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
ومملكة البحرين وسلطنة عمان
للتأكد من ان هذه االموال تصرف
ف �ع�لا ع �ل��ى االغ� � ��راض امل�خ�ص�ص��ة
ل�ل�م�ن�ح��ة ،خ��اص��ة ان ب�ع��ض امل�ن��ح
ت � ��وج � ��ه خ �ل��اف � ��ا ل � � �ه � ��دف امل� �ن� �ح ��ة
األس��اس��ي ك��دع��م ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة
لتلك الدول بدال من تنفيذ مشاريع

ت �ن �م��وي��ة م � �ح� ��ددة ،واس �ت �ش �ه��دت
ال �ل �ج �ن��ة ب �ت �ج��رب��ة ال� �ص� �ن ��دوق ف��ي
ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ك��ان ل�ه��ا الكثير من
ال �ف��وائ��د ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ح �س��ن ادارة
ال� �ق ��رض امل �م �ن��وح ل �ه��ا م ��ع وج ��ود
متابعة اداري��ة ومالية للمشاريع،
اال ان الصندوق LHزال يبرر بعدم
حاجته ل��وج��ود مثل تلك املكاتب
في تلك الدول الرتباطها بتكاليف
ادارية غير مبررة.

وردت اللجنة مثل هذه املبررات
غ�ي��ر امل�ق�ن�ع��ة خ��اص��ة وان ت�ق��اري��ر
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ت �ك �ش��ف م�ث��ل
ه��ذه السلبيات التي تشوب املنح
وال � �ق� ��روض م ��ع ض� � ��رورة ت�ك�ث�ي��ف
ال� ��زي� ��ارات امل �ي��دان �ي��ة ل �ت �ل��ك ال� ��دول
ل �ل �ت �ح �ق��ق م � ��ن وج� � � ��ود امل� �ش ��اري ��ع
ومتابعة تنفيذها.
ك �م��ا الح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة ارت� �ف ��اع
ال� � ��رس� � ��وم امل� �ص ��رف� �ي ��ة واالت� � �ع � ��اب

االستثمارية في مقابل انخفاض
العوائد التي تحققها تلك املحافظ
خالفا لتوصيتها السابقة ،حيث
ق ��درت ت�ل��ك ال��رس��وم ب �ـ 4.287.000
د.ك وبزيادة  ٪ 6عن السنة املالية
السابقة ف��ي ح�ين انخفض معدل
العائد املتوقع لالستثمار من 3.8
 ٪الى .٪ 3.7
وام � ��ا ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ت��وظ �ي��ف،
ف� �ق ��د ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان ه � �ن ��اك 22
وظ� �ي� �ف ��ة ش� ��اغ� ��رة ل �ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن ل��م
ي�ش�غ�ل�ه��ا ال �ص �ن��دوق م �ن��ذ ال�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ،واوص ��ت اللجنة
ب �ض��رورة اإلس� ��راع ف��ي ش�غ��ل ه��ذه
ال��وظ��ائ��ف م ��ن خ �ل�ال االع �ل��ان في
ال � �ج� ��ري� ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وال �ص �ح��ف
اليومية حفاظا على مبدأ تكافؤ
الفرص والعدالة واملساواة ،وعدم
ت � �ك� ��رار ب� �ع ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
ش��اب��ت التوظيف ل��دى الصندوق
ف��ي آخ��ر ح�س��اب ختامي حيث تم
تعيني  10اشخاص دون االعالن.

ك �م��ا اك � ��دت ال �ل �ج �ن��ة اه�ت�م��ام�ه��ا
بقضية تدريب وتأهيل املهندسني
الكويتيني حديثي التخرج من غير
العاملني ف��ي ال�ص�ن��دوق الكويتي
م��ع التخفيف م��ن ش ��روط القبول
ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج الت� ��اح� ��ة ال �ف��رص��ة
ام��ام اكبر ق��در ممكن من الراغبني
ب��االل �ت �ح��اق ب �ه��ذا ال �ب��رن��ام��ج ،وان
ل� ��دى ال �ل �ج �ن��ة ت��وج��ه إع�ل�ام ��ي عن
ق � �ض� ��اي� ��ا ال� � �ت � ��دري � ��ب ل� �ل� �ص� �ن ��دوق
وغيرها من الجهات الحكومية في
ق �ن��اة امل�ج�ل��س وج��ري��دة ال��دس�ت��ور
ايمانا منها بأهمية التدريب في
تنمية الكوادر الوطنية.

ارسلت قانون االتصاالت الى لجنة الميزانيات

المرافق :دعم الضبطية القضائية لهيئة البيئة
ع� �ق ��دت ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة اج � �ت � �م� ��اع � �ه� ��ا ام� ��س
ب �ح �ض��ور م�م�ث�ل��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ح �ي��ث ت��م م�ن��اق�ش�ت�ه��م في
ب�ع��ض االص�ل�اح ��ات ف�ي�م��ا يتعلق
بقانون هيئة البيئة
واوض��ح رئيس اللجنة النائب
ع� ��ادل ال �خ��راف��ي ان ال�ل�ج�ن��ة ك��ان��ت
لها تحفظات على عدد من املواد
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ع��ام��ل م� ��ع ب�ع��ض
ال �ق �ض��اي��ا وال ��ذه ��اب ال ��ى ال�ف�ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع ب��االض��اف��ة ال��ى قضايا
الضبطية القضائية م�ش�ي��را إل��ى
ان��ه سيتم ال�ت��وس��ع ف��ي ش��أن ه��ذه
الضبطية من قبل اللجنة وسيتم
دع� � ��م ال �ه �ي �ئ ��ة ب � �ه ��ذا ال �خ �ص��وص
الن ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي ص � ��در ب� ��دور
االن �ع �ق��اد ال �س��اب��ق ل �ي��س بالسهل
وي�ج��ب ان ت��وج��د ال�ي��ه ق ��ادرة على
ت �ن �ف �ي��ذه وال �ع �م ��ل ب ��ه ح �ت��ي ف�ي�م��ا
يتعلق بالقاء االوراق القليلة فانه
س �ي �ك��ون ع�ل�ي�ه��ا م �خ��ال �ف��ات م��ال�ي��ة

جانب من اجتماع لجنة املرافق

وتتحول إلى قضايا
واضاف الخرافي ناقشنا كذلك
ط ��ري� �ق ��ة ب� �ع ��ض االدارات واج � ��ل
التصويت على ه��ذا امل�ش��روع إلى
االج �ت �م��اع امل �ق �ب��ل ل ��وج ��ود بعض
االصالحات والجزاءات في قانون
ال �ب �ي �ئ��ة ال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن أرق� ��ى
ال� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ال �ك��وي��ت ب��ال�ن�س�ب��ة
للمنظور الدولي

وب � �ي ��ن ال� � �خ � ��راف � ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
ناقشت موضوع هيئة االتصاالت
وب� �ع ��ض االص�ل��اح� ��ات ف �ي �ه��ا وق��د
ت��م ارسالها إل��ى لجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال �ب��رمل��ان �ي��ة
النها طلبت بعض االمور املتعلقة
بميزانية الهيئة
وعن املعاهدة الخاصة باقتناء
ال �ح �ي��وان��ات وال� �ث ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة

امل �ع��روف��ة ب�م�ع��اه��دة دول الخليج
وم��ا تضمنه م��ن ج� ��زاءات اوض��ح
ال� �خ ��راف ��ي ان � ��ه ت� ��م ت��أج �ي �ل �ه��ا إل��ى
االج � �ت � �م ��اع امل� �ق� �ب ��ل ن� �ظ ��را ل�ض�ي��ق
الوقت
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ق ��ان ��ون ال�ب�ل��دي��ة
رق��م  5لسنة  2005ق��ال ال�خ��راف��ي
ان��ه ي��وج��د ف��ي املجلس إال اق�ت��راح
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة امل� � � �ق � � ��دم ف � � ��ي ٢٠١١

واملتضمن فقط أربع مواد تتعلق
ب �م �خ��ال �ف��ات ال� �ب� �ن ��اء اض� ��اف� ��ة إل ��ى
اقتراح النائب نبيل الفضل الذي
يصل إلى  ٦١مادة.
وذكر ان الحكومة طلبت التريث
السيما كونها غيرت قانونها إلى
ما يربو على  60م��ادة وه��ذا دليل
على ان مجلس االمة وسع املدارك
في هذا الحوار.
وك �ش��ف ال �خ��راف��ي ان م��وض��وع
ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ل �ي��س س �ه�لا وان
اهم القضايا التي يتم مناقشتها
ح��ال �ي��ا م ��ا ت �ت �ع �ل��ق ب �ن �ق��ل االدارة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ة إل��ى ادارة
ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع م �ش �ي��را ان��ه
يدخل ضمن هذا القانون الدوائر
االنتخابية قي انتخابات املجلس
البلدي خاصة أنه يوجد ما يزيد
ع��ن  20منطقة غ�ي��ر م�ش�م��ول��ة في
هذه االنتخابات ويجب تقسيمها
وه��ذا م��ا يتطلب التأني والتريث
وعدم الكروته حتى تشوبه مثالب

كثيرة يصعب عدم تنفيذه في ظل
وجودها
ول �ف��ت ان اس �ت �ق�لال �ي��ة امل�ح�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ش � ��يء اس ��اس ��ي ف ��ي ه��ذا
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون م � �ن� ��وه� ��ا ان امل � �ش� ��رع
الكويتي ممازال يفكر بالتخفيف
م ��ن اخ �ت �ص��اص��ات ال �ب �ل��دي��ة الج��ل
اعطاء الدعم للمجال االقتصادي
وال �ت �ج ��اري .واع �ل��ن ال �خ��راف��ي عن
وص��ول كتاب من الحكومة بشأن
م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر م�ت�ض�م�ن��ا ارج ��اء
م �ن��اق �ش��ة االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
ه� � ��ذا ال � �خ � �ص� ��وص ل� �ح�ي�ن ت �ق��دي��م
مشروعها.
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رئيس اللجنة :عملنا سري بنص الالئحة الداخلية

الحيازات الزراعية :التقرير سيطال كل مخالف
ش� �ك ��ل م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ف � ��ي دور
االن� � �ع� � �ق � ��اد ال� � � �ع � � ��ادي ال � �ث � ��ال � ��ث م��ن
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع�ش��ر
(ال� �ح ��ال ��ي) وت� �ح ��دي ��دا ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة امل �ن �ع �ق��دة ف��ي نوفمبر
لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة
ال��زراع��ة ،وه��ي لجنة مؤقتة حملت
على عاتقها مهمة كشف الحقائق
وال� �ت� �ج ��اوزات ال �ت��ي ش��اب��ت عملية
ت ��وزي ��ع ح� �ي ��ازات زراع� �ي ��ة بمنطقة
الوفرة والبالغ عددها  396قسيمة
وال � � �ت � � �ج � ��اوزات االخ � � � ��رى امل �ت �ع �ل �ق��ة
بكافة ان ��واع ال�ح�ي��ازات املخصصة
م��ن الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة
والثروة السمكية في جميع املناطق
الزراعية والحيوانية .
وأش� ��ار ت�ق��ري��ر ص ��ادر ع��ن ادارة
االع �ل ��ام ب ��األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س
االم��ة انه في الجلسة ذاتها انتخب
امل�ج�ل��س ل�ع�ض��وي��ة ال�ل�ج�ن��ة ك�ل�ا من
ال� �ن ��واب راك � ��ان ال �ن �ص��ف وال��دك �ت��ور
خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه وع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وف �ي �ص ��ل ال� ��دوي � �س� ��ان ،وع� �ب ��د ال �ل��ه
املعيوف ،وذل��ك حرصا من املجلس
ع� �ل ��ى ال � ��وق � ��وف ع� �ل ��ى ال � �ت � �ج� ��اوزات
والقضاء على الفساد ف��ي اي جهة
حكومية.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ت � �ج� ��اوزات ال ��زراع ��ة
ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن �ص��ف ان اللجنة
عملت بشكل دؤوب منذ تشكيلها
ل �ل��وص��ول ال ��ى ال �ح �ق��ائ��ق م��ن خ�لال

النصف مترئسا اجتماع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة

ع �ق��د ع ��دة اج �ت �م��اع��ات اس�ت�ع��رض��ت
ف �ي �ه��ا ك �ش �ف��ا ي �ت �ض �م��ن أس � �م ��اء م��ن
يشتبه في حصولهم على حيازات
زراع �ي��ة م��ن دون وج��ه ح��ق وب�م��ا ال
ينطبق على ال�ش��روط املعمول بها
ف ��ي ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة امل�ن�ظ��م
ل��ذل��ك ،م��ؤك��دا ح ��رص ال�ل�ج�ن��ة على
ط��رق كافة االب��واب التي من شأنها
الكشف عن الحقائق.
وك� � � �ش � � ��ف أن ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ت� �ل� �ق ��ت
ردودا ع �ل��ى ب �ع��ض االس �ت �ف �س��ارات
املوجهة إلى الهيئة العامة لشؤون
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية ،تتعلق
ب ��ال� �ح� �ي ��ازات امل �خ��ال �ف��ة وامل� �ف� �ق ��ودة
ملفاتها ،واإلج��راءات املتخذة بحق
املسؤولني ع��ن ذل��ك ،فضال ع��ن آلية
ال� �ت ��وزي ��ع ال� �ت ��ي ات �ب �ع �ت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ك � �ش ��ف ب ��أس� �م ��اء

امل� ��راق � �ب�ي��ن م � ��ن دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل �ت��اب �ع�ين مل �ل��ف ق�ض�ي��ة ال �ح �ي��ازات،
وقال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة
ل� �ل ��رد ع �ل ��ى أس �ئ �ل ��ة ع� ��ن م �خ��ال �ف��ات
أخ��رى تتعلق بالحيازات الزراعية
منذ  2006وحتى اآلن.
وذك � � ��ر ال� �ن� �ص ��ف ان ال �ل �ج �ن��ة م��ا
زال � � ��ت ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ت� �ق ��اري ��ر ه�ي�ئ��ة
ال � � ��زراع � � ��ة وال � �ف � �ت� ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع،
وال �ل� �ج� �ن ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة امل �ش �ك �ل��ة م��ن
ه��ات�ين الجهتني ح��ول ال �ت �ج��اوزات،
التي طلبتها في اجتماعات سابقة
بصفة االستعجال.
وأش � � � � ��ار ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ت �ح �ي��ل
التقرير النهائي ف��ور االنتهاء منه
ال ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة الت �خ ��اذ م��اي��راه
م �ن��اس �ب��ا ط �ب �ق��ا للدستور م�ب�ي�ن��ا
أن التقرير سيكون ش��ام�لا وكامال

وس �ي �ض��ع ال� �ن� �ق ��اط ع �ل��ى ال� �ح ��روف
ح � ��ول ك� ��ل م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �خ��ال �ف��ات
وتجاوزات القسائم الزراعية.
وأض � � ��اف أن � ��ه إذا ت �ب�ي�ن ل�ل�ج�ن��ة
التحقيق تورط احد بأي مخالفات
أو ت � �ج� ��اوزات ف �س �ت��وص��ي ال�ل�ج�ن��ة
بإحالته الى النيابة العامة.
وأكد ان مسطرة القانون ستطبق
ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب ��دون اس�ت�ث�ن��اء وأن
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ف ��ي ت� �ج ��اوزات
هيئة ال��زراع��ة ستستمر ف��ي عملها
بشفافية حتى االنتهاء من التحقيق
ف��ي ال�ت�ج��اوزات التي شابت توزيع
ب�ع��ض ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة ع�ل��ى ان
تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها
لتشمل كل مخالفات الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وفي نهاية حديثه قال النصف ان
لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة
ت�ل�ت��زم ال�س��ري��ة ف��ي عملها وف �ق��ا ملا
ن�ص��ت عليه امل ��ادة  54م��ن الالئحة
الداخلية للمجلس (جلسات اللجان
س��ري��ة ،وي�ح��رر محضر لكل جلسة
تلخص فيه املناقشات وتدون اآلراء
ويوقعه الرئيس والسكرتير ولكل
عضو م��ن أع�ض��اء املجلس حضور
جلسات ال�ل�ج��ان ال�ت��ي ليس عضوا
ف�ي�ه��ا ب �ش��رط م��واف �ق��ة ال�ل�ج�ن��ة على
ذل ��ك ،ع�ل��ى أال ي�ت��دخ��ل ف��ي املناقشة
وال يبدي أي مالحظة ولكل عضو
م��ن أع �ض��اء امل �ج �ل��س االط �ل��اع على
محاضر اللجان).

النصف يسأل الصبيح
عن حل جمعية الشفافية
وج��ه النائب راك��ان النصف سؤاال
إل � � ��ى وزي� � � ��ر ال � � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة
و العمل   ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح
ع��ن ق� ��رار ح��ل م�ج�ل��س إدارة جمعية
الشفافية الكويتية وت�ع�ي�ين مجلس
م ��ؤق ��ت .وق� � ��ال ال �ن �ص��ف ف ��ي م �ع��رض
س ��ؤال ��ه :ن �ظ��را ل �خ �ط��ورة ال �ت��دخ��ل في
أع� �م ��ال م��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع املدني
يرجى ت��زوي��دي بأسباب ح��ل مجلس
إدارة ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة؟
وه ��ل ق��ام��ت ال � � ��وزارة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق مع
م �ج �ل��س إدارة ال �ج �م �ع �ي��ة؟ ف ��ي ح��ال
اإلي�ج��اب يرجى ت��زوي��دي بصورة من
م �ح��اض��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع ك��ل األط� ��راف
املعنية.
وه� � � ��ل وج� � �ه � ��ت وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية و العمل ان ��ذارا لجمعية
الشفافية بعد ث�ب��وت امل�خ��ال�ف��ات قبل
اص ��دار ح��ل مجلس ادارت �ه��ا ؟ يرجى
ت��زوي��دي بصورة من االن��ذار في حال
االيجاب
وط��ال��ب ال�ن�ص��ف ت��زوي��ده بنسخة
م ��ن م �ح��اض��ر ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت��ي ق��ام��ت
بها ال��وزارة مع مجلس ادارة جمعية
الشفافية و االعضاء املستقلني
وت� � �س � ��اءل :ه ��ل ق ��دم ��ت ال �ح �ك��وم��ة

م �م �ث �ل��ة ب � � ��ال � � ��وزارات أو امل ��ؤس� �س ��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا أي دع ��م م��ال��ي لجمعية
الشفافية الكويتية م�ن��ذ تأسيسها؟
ف ��ي ح� ��ال االي � �ج� ��اب ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب��امل�ب�ل��غ امل �ق��دم ل�ه��ا م��ع ب�ي��ان ال�ت��اري��خ
واألسباب.
وه� � ��ل ك �ل �ف ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ج �م �ع �ي��ة
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��امل �ش��ارك��ة في
م��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة؟ في
ح��ال االي�ج��اب يرجى ت��زوي��دي بنسخ
التكليف للجمعية.
وه� � � ��ل وج� � �ه � ��ت وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة أي ان � � � � ��ذار ل �ج �م �ع �ي��ة
الشفافية الكويتية م�ن��ذ تأسيسها؟
ف ��ي ح� ��ال االي � �ج� ��اب ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
بنسخة من االنذار وتاريخه.
اضاف :أعلنت جمعية الشفافية
الكويتية في اكتوبر  2014عن تجديد
ع �ض��وي �ت �ه��ا ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة مل � � ��دة ث �ل ��اث س � � �ن � ��وات ،ه��ل
استفسرت ال ��وزارة م��ن الجمعية عن
االن�ض�م��ام إل��ى املنظمة ال��دول �ي��ة؟ في
حال االيجاب يرجى تزويدي بنسخة
من املخاطبات.وملاذا لم تتحرك وزارة
ال�ش��ؤون منذ ذل��ك ال�ح�ين ان ك��ان ذلك
يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع
العام؟

التشريعية :ال شبهات دستورية في مقترحات
تعديل قانون االنتخاب
أص ��درت لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
البرملانية م��ذك��رة ب��ال��رأي القانوني عن
االقتراحات النيابية املقدمة من النواب
فيصل الشايع ود .عبدالحميد دشتي
وم�ح�م��د ط�ن��ا وس �ع ��دون ح �م��اد ون�ب�ي��ل
ال�ف�ض��ل ود .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران ود.
عودة الرويعي ود .احمد مطيع وحمدان
ال�ع��ازم��ي وم�ب��ارك الحريص وع��دده��ا 7
مقترحات محالة بصيغة االستعجال.
وأك ��دت ان جميعها تتضمن اف�ك��ارا
جديرة باالهتمام وتخلو من الشبهات
الدستورية وج��اء في املذكرة أن السيد
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة أح� ��ال ال ��ى لجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
االق � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن امل � �ش� ��ار ال �ي �ه��ا
االول ب�ت��اري��خ  2013 / 9 /15وال�ث��ان��ي
بتاريخ  ،2014 /1/12والثالث بتاريخ
 ،2014 /1 / 23وال��راب��ع ب�ت��اري��خ / 15
 ،2014 /6وال�خ��ام��س ب�ت��اري��خ /6 / 16

جانب من اجتماع لجنة الشؤون التشريعية

 ،2014وال� �س ��ادس ب �ت��اري��خ / 10 / 23
 ،2014وال�س��اب��ع ب�ت��اري��خ 2015 /2/12
لدراستها وتقديم تقرير بشأنها:
واوض �ح ��ت أن ال �ه��دف م��ن االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون األول :ح�س�ب�م��ا ورد ب�م��ذك��رت��ه
االي �ض��اح �ي��ة ه ��و وض� ��ع م ��وع ��د م �ح��دد
لالنتخابات البرملانية في حال اجرائها
ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان ال� �ك ��ري ��م ،مل ��ا ل�ش�ه��ر

رم �ض��ان م��ن خ�ص��وص�ي��ة ح�ي��ث ي�ت�ف��رغ
املواطنون فيه للعبادة والصالة.
ال�ه��دف م��ن االق�ت��راح بقانون الثاني:
حسبما ورد بمذكرته االيضاحية هو
البعد عن االزم��ات البرملانية واالرتباك
ال �س �ي��اس��ي ول ��وض ��ع ام ��ان ��ة ال �ت �ش��ري��ع
وال� ��رق� ��اب� ��ة ب� ��أي� ��دي ت� �خ ��اف ع �ل ��ى دول� ��ة
الكويت وتضع مصلحتها العليا على

رؤوس االش � �ه � ��اد ،ح �ي��ث ت �ض �م��ن ه��ذا
االق � �ت � ��راح اس� �ت� �ب ��داال ل �ن �ص��وص امل � ��واد
( 2و 19و 21و 41و )50واض��اف��ة م��واد
ج��دي��دة ب��رق��م ( 1م� �ك ��ررا 8 ،م �ك��ررا أ8 ،
مكررا ب ،وفقرة جديدة الى املادة .)20
 الهدف من االقتراح بقانون الثالث:هو تخفيض سن الناخب ال��ى  18سنة
م�ي�لادي��ة كاملة تمكينا ل�ه��ذه الفئة من
املشاركة في الحياة السياسية واالدالء
بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس
االمة ،وان يكون لرجال القوات املسلحة
والشرطة حق االنتخاب والترشيح.
 الهدف من االقتراح بقانون الرابع:زي��ادة مبلغ التأمني املخصص لكل من
ي��ري��د ت��رش�ي��ح ن�ف�س��ه ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��ى
خمسة آالف دينار.
 ال� � �ه � ��دف م � ��ن االق� � � �ت � � ��راح ب� �ق ��ان ��ونال �خ��ام��س :اض ��اف ��ة م� ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م
( 41م� �ك ��ررا) ت�م�ن��ح ال �ع �ض��و ح ��ق طلب

التعويض في حالة صدور مرسوم بحل
مجلس االم��ة او ص��دور حكم ببطالنه
ش��ري �ط��ة اال ي �ك ��ون م ��ن امل �ت �س �ب �ب�ين ف��ي
البطالن وتقضي له املحكمة بتعويض
مناسب يساوي في قيمته ما لحقه من
ضرر.
 ال� � �ه � ��دف م � ��ن االق� � � �ت � � ��راح ب� �ق ��ان ��ونال � �س � ��ادس :ح �س �ب �م��ا ورد ف ��ي م��ذك��رت��ه
االي �ض��اح �ي��ة ان ي �ك��ون ح ��ق االن �ت �خ��اب
وح ��ق ال�ت��رش�ي��ح وح ��ق ال�ت�ع�ي�ين ف��ي اي
ه�ي�ئ��ة ن�ي��اب�ي��ة م�ق�ت�ص��را ع�ل��ى ال�ك��وي�ت��ي
بصفة اصلية فقط ،وال يكون للكويتي
ال� ��ذي اك �ت �س��ب ال�ج�ن�س�ي��ة اي امل�ت�ج�ن��س
سواء اكتسب الجنسية قبل صدور هذا
ال �ق��ان��ون أم ب �ع��ده ت�ل��ك ال �ح �ق��وق امل�ش��ار
اليها.
 الهدف من االقتراح بقانون السابع:حسبما ورد في مذكرته االيضاحية هو
وض��ع ضوابط تشريعية ترسم ح��دودا

ق��ان��ون �ي��ة ل �ش��رط ح �س��ن ال�س�م�ع��ة ال ��ذي
اش � ��ارت ال �ي��ه امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة في
الطعن املقيد برقم  8لسنة  ،2008وذلك
ب��ال�ن��ص ع�ل��ى ح��ال��ة ال �ع��ود ف��ي ارت �ك��اب
الجرائم كضابط لشرط حسن السمعة.
الرأي القانوني:
 ج� �م� �ي ��ع االق � � �ت � � ��راح � � ��ات ب� �ق ��وان�ي�نامل� �ع ��روض ��ة ب ��اخ �ت�ل�اف م��وض��وع��ات �ه��ا،
تضمنت افكارا جديرة باالهتمام.
 تخلو جميع االق�ت��راح��ات بقواننيامل �ع��روض��ة ،م��ن ش�ب�ه��ة م�خ��ال�ف��ة اح�ك��ام
الدستور.
 ج��اءت جميع االق�ت��راح��ات بقواننيصياغة منضبطة.
 ج� �م� �ي ��ع االق � � �ت � � ��راح � � ��ات ب� �ق ��وان�ي�نامل�ع��روض��ة تحتاج ال��ى دراس��ة قانونية
مستفيضة مع الجهات ذات الصلة بعد
احالتها الى اللجنة املختصة.
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رفض التمديد للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية

الدويسان :العبداهلل لم يجب عن تحديد
الوزير المعني بقضية البدون
شدد النائب فيصل الدويسان
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت� �ح ��دي ��د ت �ب �ع �ي��ة
الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ع�ن��د ت�ق��دي��م م��رس��وم أو م�ش��روع
تمديد أعماله التي تنتهي خالل
الصيف ال�ج��اري مؤكدا بالوقت
ن� �ف� �س ��ه ان � � ��ه س� �ي� �ط ��ال ��ب زم �ل ��اء ه
النواب بعدم املوافقة على تمديد
ف�ت��رة ع�م��ل ال�ج�ه��از م��ا ل��م يحدد
تبعيته ألي من الوزراء.
وق ��ال ال��دوي �س��ان ف��ي تصريح
صحفي أمس :اعتذر وزير الدولة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء الشيخ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ع ��ن االج ��اب ��ة
على  3أسئلة برملانية عن الوزير
املختص ال��ذي ي�س��أل ع��ن اعمال
الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية.
واوض��ح الدويسان ان الوزير
اع� � �ت � ��ذر رغ � � ��م ان ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
املعنية ب�ه��ذا ال�ج�ه��از ستمر من
ت�ح��ت ي��دي��ه مبينا ان��ه ت��م تعمد
تغييب تبعية هذا الجهاز لوزير
معني حتى يحصن من املساء لة.
وق � ��ال ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه ف��ي
ك� �ت ��اب رده ان � ��ه ب � ��االش � ��ارة ال ��ى
ك �ت��اب �ك��م امل� ��رق� ��م 4201/19472
امل ��ؤرخ  2014/11/23امل��رف��ق به
السؤال املقدم من العضو فيصل
الدويسان ،بشأن طلب افادته عن
ال��وزي��ر املختص ال��ذي يسأل عن
اع�م��ال ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة
اوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية بصفته جهازا حكوميا

يمارس اعماال تنفيذية وبعض
االس� �ت� �ف� �س ��ارات االخ� � � ��رى .ن��رف��ق
ن�س�خ��ة م��ن ك �ت��اب ادارة ال�ف�ت��وى
والتشريع املرقم م 181/واملؤرخ
 2015/40/20بشأن االجابة على
السؤال املشار اليه.
كما نرفق نسخة من مرسومي
إن�ش��اء ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة
اوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية وتشكيل مجلس ادارة
الجهاز.
وج��اء ف��ي كتاب ادارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع ان � ��ه ب � ��االش � ��ارة ال��ى
كتابكم رقم  4036/110/2املؤرخ
 15اب��ري��ل س�ن��ة  2015امل��رف��ق به
ص��ورة السؤال املوجه ال��ى وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
م� ��ن ف �ي �ص ��ل ال� ��دوي � �س� ��ان ع �ض��و
مجلس االمة.
يرجى االحاطة بانه بمطالعة
ال� � �س � ��ؤال امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ت� �ب�ي�ن ان
ال�ع�ض��و يطلب اف��ادت��ه وت��زوي��ده
بما يلي:
 م ��ن ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ال ��ذييسأل عن اعمال الجهاز املركزي
مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة اوض� � � � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن
ب �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة بصفته
ج �ه��ازا حكوميا ي �م��ارس اع�م��اال
تنفيذية.
 ه� � ��ل ت � ��وج � ��د ن � �ي� ��ة ل �ت �م��دي��دع �م��ل ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة
اوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� �ع ��د ان � �ت � �ه� ��اء م ��دت ��ه
ال�ق��ان��ون�ي��ة امل �ح��ددة ف��ي امل��رس��وم
رقم  467لسنة 2010؟ وما السند

الفتوى والتشريع:
توجيه السؤال
لوزير شؤون
مجلس الوزراء
يخالف الدستور
والئحة مجلس
األمة
فيصل الدويسان

ال�ق��ان��ون��ي ال ��ذي بموجبه سيتم
التمديد له؟
 م� � ��ا االج� � � �ه � � ��زة وال � �ه � �ي � �ئ� ��اتال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت ��اب � �ع ��ة مل �ج �ل��س
ال��وزراء على سبيل الحصر؟ مع
ذك ��ر ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي وال��وزي��ر
املختص لكل منها.
واذ تطلبون إبداء الرأي نفيد
ب��أن��ه :م��ن ح�ي��ث ان امل ��ادة  99من
ال��دس �ت��ور ت �ن��ص ع �ل��ى ان� ��ه :لكل
ع�ض��و م��ن اع �ض��اء مجلس االم��ة
ان ي ��وج ��ه ال � ��ى رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
والى ال��وزراء اسئلة السيتضاح
االمور الداخلة في اختصاصهم
ول �ل �س��ائ��ل وح� ��ده ح��ق ال�ت�ع�ق�ي��ب
مرة واحدة على االجابة.
وق� � � � � � ��د ج� � � � � � ��اء ف � � � � ��ي امل � � � ��ذك � � � ��رة
ال �ت �ف �س �ي��ري��ة ل �ل��دس �ت��ور ت�ع�ل�ي�ق��ا
ع �ل��ى امل � � ��ادة س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر وأن

االسئلة املنصوص عليها فيها
ان �م��ا ت��وج��ه ال ��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ع��ن السياسة للحكومة
ام� ��ا ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل��رئ��اس��ة
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء او امل �ل �ح �ق��ة
ب�ه��ا ف�ي�س��أل ع�ن�ه��ا وزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ام ��ا
ال � � � ��وزراء ف �ي �س��أل ك ��ل م �ن �ه��م ع��ن
اعمال وزارته.
وم ��ن ح �ي��ث ان امل �س �ت �ق��ر عليه
ف��ي ال�ف�ق��ه وال �ق �ض��اء ال��دس �ت��وري
ان االس� � �ئ � �ل � ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ه��ي
م� �ظ� �ه ��ر ووس � �ي � �ل� ��ة م � ��ن وس ��ائ ��ل
رق��اب��ة مجلس االم��ة على اعمال
وتصرفات الحكومة ،واملقصود
م��ن ال�س��ؤال ه��و طلب بيانات او
اس �ت �ف �ه��ام ع ��ن أم ��ر م �ح��دد ي��ري��د
ال �س��ائ��ل ال ��وق ��وف ع �ل��ى حقيقته
او اس� �ت � �ف� �س ��ار ع � ��ن م � �س ��أل ��ة او

موضوع معني او واقعة بذاتها
او استيضاح عن أمر مجهول او
م �ف��روض ان ال �س��ائ��ل ع�ل��ى االق��ل
يجهله او ت��وج�ي��ه ن�ظ��ر ال��ى أم��ر
من االمور او التحذير من تصرف
م � ��ا أو ل � � ��درء خ� �ط ��ر ق � ��د ي �ت��وق��ع
ح �ص��ول��ه وان ل �ل��وزي��ر امل �س��ؤول
الحق ف��ي ال��رد على ال�س��ؤال بما
ي ��راه م�ن��اس�ب��ا م��ن ب �ي��ان ب�م��ا هو
م�ط�ل��وب دون ان ي�ك��ون م��ن ش��أن
السؤال إلزامه بتقديم مستندات
او أوراق او وث ��ائ ��ق م ��ؤي ��دة او
مثبتة لصحة اجابته ،م��ا ل��م ير
امل � �س� ��ؤول ت �ق��دي �م �ه��ا ت��وض �ي �ح��ا
الج��اب �ت��ه ع �ل��ى ال� �س ��ؤال او ان�ه��ا
ال تكتمل بدونها( .ق��رار تفسير
امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ط�ل��ب
ال �ت �ف �س �ي��ر رق� � ��م  3ل �س �ن ��ة 2004
تفسير دستوري).
وم ��ن ح�ي��ث ان امل� ��ادة  121من
القانون رق��م  12لسنة  1963في
ش��أن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس
االم��ة ت�ن��ص ع�ل��ى ان :ل�ك��ل عضو
ان ي ��وج ��ه ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وال� � ��ى ال � � � ��وزراء اس �ئ �ل��ة
الس� �ت� �ي� �ض ��اح االم � � � ��ور ال ��داخ� �ل ��ة
ف � ��ي اخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��م ب� �م ��ا ف��ي
ذل��ك االس�ت�ف�ه��ام ع��ن أم��ر يجهله
ال �ع �ض��و وال �ت �ح �ق��ق م ��ن ح�ص��ول
واقعة وصل علمها اليه.
وال يجوز ان يوجه السؤال إال
من عضو واحد ويكون توجيهه
الى رئيس مجلس الوزراء او الى
وزير واحد.
وم� ��ن ح �ي��ث ان وزي � ��ر ال ��دول ��ة

لشؤون مجلس الوزراء ال يرأس
الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية،
كما ان البند الثاني من السؤال
ال ي��دخ��ل ف��ي اخ�ت�ص��اص ال��وزي��ر
ب��االض��اف��ة ال��ى ان��ه وف�ق��ا مل��ا ج��اء
بقرار املحكمة الدستورية رقم 3
لسنة  2004تفسير دستوري فان
املقصود بالسؤال البرملاني هو
ط�ل��ب ب �ي��ان��ات اواالس �ت �ف �ه��ام عن
امر محدد يريد السائل الوقوف
على حقيقته او االستفسار عن
م� �س ��أل ��ة او م� ��وض� ��وع م� �ع�ي�ن او
واق �ع��ة ب��ذات �ه��ا ،وه� ��ذا م��ا اك��دت��ه
امل��ادة  122من الالئحة الداخلية
مل�ج�ل��س االم� ��ة ،ومل ��ا ك ��ان ال�ث��اب��ت
م ��ن ال �ب �ن��د االخ� �ي ��ر م ��ن ال �س��ؤال
ال�س��ال��ف ذك��ره ان ع�ض��و مجلس
االم� � ��ة ي �ط �ل��ب ب �ي ��ان ��ا ب ��االج �ه ��زة
وامل��ؤس�س��ات الحكومية التابعة
مل�ج�ل��س ال � ��وزراء م��ع ذك ��ر السند
ال� �ق ��ان ��ون ��ي وال � ��وزي � ��ر امل �خ �ت��ص
لكل منها االم��ر ال��ذي يخرج عن
اختصاص معالي الوزير.
لكل ما تقدم نرى اعتذار وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ع ��ن ع ��دم االج ��اب ��ة ع �ل��ى ال �س��ؤال
امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه مل �خ��ال �ف �ت��ه الح �ك��ام
ال ��دس� �ت ��ور وال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل�ج�ل��س االم ��ة وم ��ا اس�ت�ق��ر عليه
تفسير املحكمة الدستورية في
هذا الشأن.

مطيع :زيادة عدد أجهزة األشعة المقطعية
في مستشفى العدان
ت � �ق� ��دم ال � �ن ��ائ ��ب اح � �م� ��د م �ط �ي��ع
ب� ��اق � �ت� ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ي� �ق� �ض ��ي ب ��ان
تقوم الحكومة ممثلة ف��ي وزارة
الصحة بااليعاز ملن يلزم بزيادة
عدد اجهزة االشعة املقطعية الى
 4أج� �ه ��زة ب �ش��رك��ة ي��اك��و ال�ط�ب�ي��ة
التابعة ملستشفى العدان.
وق��ال مطيع في مقترحه نظرا
ملا كفلته الدولة من توفير الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ين ،واي �م��ان��ا
بحق املواطن االصيل في خدمات
صحية متكاملة ،وح��رص��ا على

حماية اب�ن��اء الكويت م��ن اخطار
االم��راض املعدية والفتاكة ،وفي
س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك االم� ��ر يجب
توفير االجهزة التشخيصية ذات
ال �ق ��درات ال�ف��ائ�ق��ة ،ل�ل�ق�ي��ام بمهام
املختبرات واالش�ع��ة وغيرها من
امل�ه��ام االخ ��رى امل�س�ن��دة لها على
اكمل وجه ،وضرورة توفير كافة
االج � �ه ��زة وامل � �ع� ��دات ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
س�ب�ي��ل ت��وف �ي��ر ال ��راح ��ة للمرضى
وامل� �ص ��اب�ي�ن وك� ��اف� ��ة امل ��راج� �ع�ي�ن،
ون � �ظ� ��را الن م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ع ��دان

تخدم قطاعا كبيرا من املواطنني
املتمثل ف��ي محافظتي االحمدي
وم �ب��ارك الكبير ،وت�لاح��ظ نقص
ش� � ��دي� � ��د ف � � ��ي اج � � � �ه � � ��زة االش� � �ع � ��ة
امل�ق�ط�ع�ي��ة ب �ش��رك��ة ي��اك��و ال�ط�ب�ي��ة
امل� �س� �ن ��د ل� �ه ��ا خ � ��دم � ��ات االش� �ع ��ة
وغ�ي��ره��ا م��ن ال��وس��ائ��ل امل�س��اع��دة
على تشخيص وفحص الحاالت
امل� ��رض � �ي� ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل �س �ت �ش �ف��ى
ال� � �ع � ��دان ،ح �ي��ث ي ��وج ��د ج� �ه ��ازان
لالشعة املقطعية احدهما يعمل
واآلخ � ��ر م�ع�ط��ل ع��ن ال �ع �م��ل االم��ر

ال��ذي تسبب في التأخر الصحي
واملضاعفات السيئة للعديد من
امل ��رض ��ى ب �س �ب��ب ط� ��ول االن �ت �ظ��ار
ل��دوره��م ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى تلك
الخدمة املهمة ،ونظرا للشكاوى
املتكررة من املواطنني ،ومعاناتهم
ال� ��دائ � �م� ��ة م � ��ن وج� � � ��ود ج� �ه ��ازي ��ن
فقط لالشعة املقطعية ،مما ادى
الره��اق �ه��م م��ادي��ا وم�ع�ن��وي��ا ح��ال
لجوئهم للمستشفيات الخاصة
وم �ض��اع �ف��ة االع� �ب ��اء ع �ل �ي �ه��م ،ل��ذا
يجب على الحكومة الزام الشركة

الطبية املشار اليها آنفا بتوفير
ك��اف��ة االج� �ه ��زة ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا
امل��رض��ى وخ��اص��ة اج�ه��زة االشعة
املقطعية ،وال�ع�م��ل على راحتهم
وتوفير خدمات افضل ،ليحظى
امل� � ��واط� � ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب ��ال ��رع ��اي ��ة
الصحية املتكاملة املنشودة.
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الحويلة يستفسر من وزير الشؤون عن تأخر
مستحقات ذوي اإلعاقة
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
اس � � �ئ � � �ل� � ��ة ال� � � � � ��ى وزي � � � � � � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
ح� � � ��ول ص� � � ��رف م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ ��اص ��ة .وق � ��ال في
م � �ع ��رض س ��ؤال ��ه:ت� �خ� �ت ��ص ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لشؤون ذوي االع��اق��ة القيام
ب�ج�م�ي��ع األع� �م ��ال وامل� �ه ��ام ال�ك�ف�ي�ل��ة
ب��رع��اي��ة االش� �خ ��اص ذوي اإلع��اق��ة
وتأهيلهم وإق��رار السياسة العامة
لرعايتهم ،واإلع��داد واإلش��راف على
ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ة ع�م��ل م�ت�ك��ام�ل��ة تشمل
جميع ما يتعلق برعايتهم.
ومن املالحظ أن الهيئة لم تبادر

إل ��ى إص� ��دار ك��اف��ة ال �ل��وائ��ح املنظمة
ألعمالها بشأن ذوي اإلعاقة خالفا
لقانون إنشائها ،كذلك منذ إنشاء
الهيئة وع��دد ش��واغ��ره��ا الوظيفية
( )55وظيفة ال يتم شغلها وال يتم
تعيني م��وظ�ف�ين ج��دد رغ��م الحاجة
خاصة وأن أعداد موظفي الهيئة ال
تكفي للتعامل م��ع االع��داد الكبيرة
ل�ل�م�ع��اق�ين ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أه�ل�ي�ه��م،
اي �ض��ا ت��رص��د م�ب��ال��غ ل�لاس�ت�ش��ارات
س �ن��وي��ا وال ي �ت��م اس �ت �خ��دام �ه��ا مما
ادى إل��ى رف��ع قيمة عقد استشاري
لحصر كافة املعاقني ووضع قاعدة
بيانات لهم م��ن  45أل��ف دي�ن��ار إلى

 295ألف دينار ولم ينفذ حتى االن
رغم أن قانون إنشاء الهيئة يقضي
بإنشاء قاعدة بيانات ،كذلك ال يزال
مشروع بناء مبنى الهيئة الجديد
ف ��ي ال� �ب� �ي ��وت االس� �ت� �ش ��اري ��ة م �ن��ذ 3
س � �ن� ��وات م ��ال �ي ��ة رغ � ��م أن امل� �ش ��روع
م �ع �ت �م��د م� �ن ��ذ س� �ن ��ة .2012/2011
ايضا تأخر صرف مستحقات ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة واس ��ره ��م
وت��أخ��ر الهيئة ف��ي اع ��داد الكشوف
ف��إن ه��ذه الفئة تستحق ك��ل الدعم
املادي واملعنوي من قبل الدولة
وت � �س� ��اءل ال �ح��وي �ل��ة ع ��ن اس �ب��اب
ت��أخ��ر م �ش��روع إن �ش��اء مبنى جديد

األولويات :محاسبة
المسؤولين عن التنمية
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات
البرملانية الدكتور يوسف الزلزلة عن
م �ح��اس �ب��ة امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي م��ؤس �س��ات
الدولة الذين ال ينفذون خطة التنمية
وخطة الدولة مؤكدا انه سيتم معاقبة
ك��ل م �س��ؤول غ�ي��ر م�ل�ت��زم ب��إراح �ت��ه عن
منصبه.
وق� � � � � � ��ال ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح
للصحافيني« :اجتمعت اللجنة امس
مل �ن��اق �ش��ة آل� �ي ��ة ع �م��ل وزارت� � � ��ي امل��ال �ي��ة

وال �ت �ج ��ارة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
الفتا ال��ى ان «امل��ال�ي��ة» شهدت تطويرا
ف ��ي ال �ع �م��ل ،وك � ��ان الف �ت��ا ت �م �ي��زه��ا في
التعامل مع تفاصيل الخطة.
وذك � � ��ر ال� ��زل� ��زل� ��ة :ان ال � �ت � �ج ��ارة م��ن
الوزارات الفنية التي لها ارتباط وثيق
باملواطنني من خ�لال كثرة املعامالت،
وان ن�ف��ذت امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ط��رح��ت في
اج �ت �م��اع االم � ��س ،ف�ل�ا ري ��ب ان ال�ع�م��ل
س�ي�ش�ه��د ت �ط��ورا خ�ص��وص��ا ان ه�ن��اك

ت �ط��وي��را ال �ك �ت��رون �ي��ا ع �ل��ى آل �ي ��ة ع�م��ل
وزارة ال �ت �ج��ارة س�ي�ق�ل��ص م��ن ال ��دورة
املستندية.
واك � ��د ال ��زل ��زل ��ة ان ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ل � ��م ت� �ك ��ن ع� �ل ��ى امل �س �ت ��وى
املطلوب على مدى السنوات املاضية،
ونحن بانتظار ما وع��دت به من جهد
ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل وع �م ��وم ��ا «امل ��ال �ي ��ة»
و«التجارة» تسيران بخطا متسارعة
لتنفيذ خطة الحكومة.

للهيئة العامة للمعاقني علما بأن
امل�ب�ن��ى ال �ح��ال��ي ال ي�س�ت��وع��ب أع ��داد
امل��راج �ع�ين امل �ت��زاي��دة ومل� ��اذا ل��م يتم
إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقني
ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات؟ ,مل ��اذا ل��م ي�ت��م فتح
باب التوظيف وشغل الـ  55وظيفة
الشاغرة في الهيئة خاصة أن أعداد
موظفي الهيئة ال تكفي للتعامل مع
االع��داد الكبيرة للمعاقني  وما هي
رؤية وخ �ط��ة ال�ه�ي�ئ��ة ن�ح��و تطوير
أداء العاملني فيها وتأهيل الكوادر
الوطنية للقيام بخدمة ه��ذه الفئة
امل �ه �م��ة م��ن ال �ش �ع��ب؟ ومل � ��اذا ل��م يتم
وضع برنامج حصر لكافة املعاقني

ووضع قاعدة بيانات لهم علما بأن
قانون إنشاء الهيئة يقضي بذلك؟
اض � � � � � � ��اف :مل� � � � � ��اذا ت� � ��أخ� � ��ر ص � ��رف
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ل �م �ع��اق�ي�ن
واسرهم ؟وهل رصدت وزارة املالية
امل�ب��ال��غ ف��ي م�ي��زان�ي��ة الهيئة العامة
لشؤون ذوي االع��اق��ة في ما يخص
ح � �ق ��وق امل� �ع ��اق�ي�ن وأس� � ��ره� � ��م ،وف ��ق
ال �ق��ان��ون؟ وه ��ل س�ي�ت��م ص ��رف ه��ذه
املبالغ بأثر رجعي؟ إذا كان الجواب
ب��االي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي بموعد
ص ��رف امل �ب��ال��غ امل �ت��أخ��رة املستحقة
للمعاقني واسرهم.

د .محمد الحويلة

 5لجان تعقد اجتماعاتها
اليوم
ت � �ن� ��اق� ��ش ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي اليوم االثنني
م �ي��زان �ي��ة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت للسنة
امل��ال �ي��ة  2016/2015ب�ي�ن�م��ا تنظر
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش��اء
شركات مساهمة مقفلة الستقدام
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ب�ح�ض��ور وزراء
ال��داخ �ل �ي��ة وال �ش �ئ��ون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل واملالية وممثلني عن جهاز

برنامج إعادة الهيكلة.
وفيما تستأنف لجنة األولويات
م�ن��اق�ش��ة ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال�ح�ك��وم��ة
حيث يختص االجتماع بما يخص
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ب�ح�ض��ور وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة وم�م�ث�ل�ين ع��ن املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية.
تبحث لجنة الشئون الصحية
واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل م �ش��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � �خ � ��اص ب��ال �ح �ض��ان��ة

ال �ع��ائ �ل �ي��ة واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون في
ذات الشأن ،وتنظر لجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة امل��وض��وع��ات امل��درج��ة
على جدول أعمال اللجنة.
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طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ما حدث في مدينة سعد العبداهلل

نواب :األمطار كشفت الخلل في شبكات الصرف
الحريجي :على الوزير
تحمل مسؤولياته

سعود الحريجي

د .منصور الظفيري

ماضي الهاجري

فيصل الكندري

طالل الجالل

طالب عدد من النواب وزير االشغال
ال�ع��ام��ة اح �م��د ال�ج�س��ار بتشكيل لجنة
تحقيق للوقوف على اسباب ماشهدته
ش� ��وارع ال �ج �ه��راء اول م��ن ام ��س بسبب
ه �ط ��ول االم � �ط ��ار وان ي �ت �ح �م��ل ال ��وزي ��ر
مسؤولياته السياسية .وشدد عدد من
ال�ن��واب في تصريحات متفرقة على ان
ه�ط��ول االم �ط��ار كشف ع��ن خلل واض��ح
ف ��ي ش �ب �ك��ات ت �ص��ري��ف االم � �ط� ��ار االم ��ر
ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ت�ح�م��ل ال �ج �ه��ة امل�خ�ط�ئ��ة
مسؤولياتها.
ودعا النائب سعود الحريجي وزير
األش � �غ� ��ال اح� �م ��د ال �ج �س ��ار ال � ��ى ت�ح�م��ل
م �س��ؤول �ي��ات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وإج��راء تحقيق عاجل في الكارثة التي
تعرضت لها الجهراء وبعض املناطق
بالكويت بعد هطول األم�ط��ار بكميات
ك �ب �ي��رة دون ان ي �ت��م ت�ص��ري�ف�ه��ا بسبب
ال� �ف� �س ��اد ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ن �ي��ة
التحتية وال�ص��رف الصحي خاصة في
مدينة سعد العبدالله رغم أنها حديثة
اإلن� �ش ��اء  ،وغ� �ي ��اب ع �م �ل �ي��ات ال�ص�ي��ان��ة
للشوارع والطرق.
وق � � � � ��ال ال � �ح � ��ري � �ج � ��ي ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي :إن س �ح��اب��ة ص �ي��ف فضحت
وزارة االش �غ��ال ال�ت��ي ص��دع��ت رؤوس�ن��ا
بأنها مستعدة مل��واج�ه��ة األم �ط��ار وفي
كل مرة تسقط فيها األمطار يتضح ان
ال��وزارة خدعت الشعب الكويتي ويرى
ال �ج �م �ي��ع ت �ق �ص �ي��ر م �س��ؤول��ي ال � � ��وزارة

والقياديني بها وع��دم قيامهم بعملهم
على اكمل وجه طوال السنوات املاضية
وفضحت األم�ط��ار االخ�ي��رة ضعف اداء
فرق الطوارئ مما أدى الى غرق الشوارع
س��ري�ع��ا وم �ح��اص��رة م �ن��ازل وممتلكات
وس�ي��ارات األهالي والعوائل وتعريض
ح�ي��ات�ه��م ل �ل �خ �ط��ر .وت��اب��ع ال �ح��ري �ج��ي :
وم��ن امل��ؤس��ف أن أج�ه��زة ال��دول��ة عاجزة
عن إدارة أي أزم��ة وال تملك اإلمكانيات
ملواجهة الحوادث داعيا الى سرعة إقرار
وانشاء إدارة األزمات والكوارث مشيرا
الى ان وجود تلك االدارة بات ضروريا
ف��ي ظ��ل التقصير امل�ت��واص��ل للقياديني
بوزارة األشغال في التعامل مع األمطار
كلما هطلت بكميات كبيرة.
واش � ��ار ال �ح��ري �ج��ي ال ��ى ان االم �ط��ار
وال �س �ي��ول ال�ت��ي داه �م��ت ال �ب�ل�اد ،كشفت
فساد التخطيط وضعف البنية التحتية
وصيانة املجاري ورداءة شبكة الصرف
ال�ص�ح��ي ف��ي ال �ب�ل�اد وان �ك �ش��اف ضعف
ال�ق�ي��ادي�ين ف��ي األش �غ��ال ف��ي ادارة ازم��ة
األمطار في كل مرة تسقط فيها بكميات
كبيرة.
أك��د ال�ن��ائ��ب د.م �ن �ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري ان
االمطار التي هطلت أول أمس كشفت
ع��ن خلل واض��ح ف��ي شبكة ص��رف مياه
االم� � �ط � ��ار ب �م �ع �ظ��م م� �ن ��اط ��ق م �ح��اف �ظ��ة
الجهراء وع��دد من شوارعها الرئيسية
وال �ف��رع �ي��ة وخ ��اص ��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة سعد
العبدالله رغم حداثتها.

وط � ��ال � ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وزي��ر
األشغال العامة املهندس احمد الجسار
بتشكيل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ل �ل��وق��وف على
أس �ب��اب س ��وء ش�ب�ك��ة ت�ص��ري��ف األم �ط��ار
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء وع �ل��ى األخ��ص
ف��ي منطقة س�ع��د ال�ع�ب��د ال�ل��ه م��ؤك��دا ان
م��ا ح��دث كشف خلال واض�ح��ا .واض��اف
ان األم�ط��ار كشفت م��دى ضعف البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة وس � ��وء ش �ب �ك��ة الصرف في
ع�م��وم مناطق محافظة ال�ج�ه��راء وع��دم
جاهزيتها.
وتابع الظفيري ن��درك حداثة الوزير
الجسار على وزارة األشغال لكن هذا ال
يمنع من محاسبة الجهات التي ارتكبت
اخطاء وان ح� ��اول ب �ع��ض امل �س��ؤول�ين
إخفاءها حيث األمطار أظهرت عيوبا
جلية ف��ي ع�م��ل ال�ش�ب�ك��ة ي�س�ت��دع��ي من
الوزير إعمال صالحياته في محاسبة
كل من أهمل في اداء عمله.
م��ن جانبه اس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب ماضي
ال �ه��اج��ري ت��راخ��ي االج �ه��زة الحكومية
وف��ي مقدمتها وزارة االش �غ��ال ال�ع��ام��ة
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع االم �ط��ار ال �ت��ي ح��ول��ت
م��دي �ن��ة س �ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ال � ��ى م�ن�ط�ق��ة
منكوبة حيث ل��م تقم ب��أي اس�ت�ع��دادات
تذكر ملواجهة هذه االمطار رغم حداثة
امل �ن �ط �ق��ة واب� � ��رام ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع
ال� �خ ��اص ��ة ب �ص �ي��ان��ة خ� �ط ��وط ال �ص ��رف
الصحي وأضاف الهاجري في تصريح

ص�ح��اف��ي أن امل�ن�ط�ق��ة ش �ه��دت ح��ال��ة من
الشلل في أعقاب موجة األمطار الكثيفة
ال �ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال �ب�ل�اد أم ��س االول
م��ا تسبب ف��ي إغ�ل�اق معظم ال�ط��رق في
املنطقة مؤكدا أن هذه الحالة كشفت عن
عدم استعداد وزارة االشغال بأي خطة
للطوارئ  ،مطالبا بمحاسبة املقصرين
واملسؤولني عن مشروع البنية التحتية
مل��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وتشكيل لجنة
تحقيق ف��ي معرفة األس�ب��اب الحقيقية
لعدم تصريف مياه األمطار.
واس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري
م ��ن ه �ش��اش��ة ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل�ل�ب�لاد
ف��ي ب�ع��ض م�ن��اط��ق البالد ب�ع��د م��وج��ة
االم�ط��ار ال�ت��ي اجتاحتها اول م��ن امس
م�ش�ي��را ال��ى ان امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ت�غ��رق في
غضون ربع ساعة يجب ان يعاد النظر
في بنيتها التحتية وخدماتها ككل.
وان � �ت � �ق � ��د ال� � �ك� � �ن � ��دري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ح��ال��ة ال �ت��أه��ب واالس �ت �ع ��داد
ل� �ل� �ك ��وارث ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ب�ع��ض
الجهات الحكومية ومنها الدفاع املدني
واالرص � � � ��اد ال �ج ��وي ��ة م �ب �ي �ن��ا ان اغ�ل�اق
ال �ط ��رق ج� ��راء ال �س �ي��ول ال �ت��ي اج�ت��اح��ت
ال� �ب�ل�اد ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى س �ق ��وط اع �م��دة
االن ��ارة ادى ال��ى اح ��داث ف��وض��ى وربكة
مرورية.
واش��ار الى ان بعض املناطق ومنها
منطقة ال�ج�ه��راء وعبر بعض قاطنيها
بينوا استياءهم م��ن الخدمات املقدمة

ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال� �ت ��ي ادت ب ��دوره ��ا ال��ى
ك�ش��ف امل �س �ت��ور ف��ي اول اخ �ت �ب��ار فعلي
لسرايات هذا العام.
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ط�ل��ال ال� �ج�ل�ال وزي ��ر
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
اح�م��د ال�ج�س��ار بتشكيل لجنة تحقيق
للوقوف على اسباب سوء شبكة صرف
مياه االمطار بمنطقة الجهراء.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال ع �ل��ى وزي � ��ر االش �غ��ال
ات �خ��اذ االج� � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة وال�ض��ام�ن��ه
ل �ع ��دم ت� �ك ��رار امل �ش �ه��د امل� ��أس� ��اوي ال ��ذي
ع��اش�ت��ه منطقة ال �ج �ه��راء ام ��س ،بسبب
ه� �ط ��ول االم � �ط � ��ار ،وذل � ��ك ن �ت �ي �ج��ة س��وء
شبكة االمطار بها.
وش��دد الجالل على ض��رورة تحسني
البنيه التحتيه في منطقة الجهراء الن
ما حدث امس امر ال يمكن السكوت عنه
بأي حال.
واوض � � ��ح ال� �ج�ل�ال ان � ��ه ب��ان �ت �ظ��ار م��ا
س�ي�ع�ل�ن��ه وزي� ��ر االش �غ ��ال م��ن اج � ��راءات
بشأن ما حدث في منطقة الجهراء.
وت��اب��ع ال�ج�لال اع�ل��م ان م��ا ح��دث هو
ن�ت�ي�ج��ة اه �م��ال س��اب��ق ل �ك��ن ام� ��ام وزي ��ر
االش �غ��ال ف��رص��ة االن الص �ل�اح ال��وض��ع
وت�ح�س�ين ش�ب�ك��ة ص ��رف م �ي��اه االم �ط��ار
ب �م �ن �ط �ق��ة ال � �ج � �ه� ��راء وج� �م� �ي ��ع م �ن��اط��ق
الكويت ،مشددا على ض��رورة ان تكون
اج ��راءات ال��وزي��ر على حجم م��ا شهدته
املنطقة امس من مأساة ،وان يصلح ما
افسدته االمطار باملنطقة.

الظفيري :حداثة
الوزير ال تمنع من
محاسبة الجهات
المخطئة
الهاجري :األشغال
غير مستعدة بأي
خطة طوارئ
الكندري :أستغرب
هشاشة البنى
التحتية للبالد
الجالل :أمام وزير
األشغال فرصة
اآلن إلصالح الوضع

الطريجي يسأل عن تعيين وكالء بحماية المستهلك
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
س� � � ��ؤاال إل � � ��ى وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ووزي � � ��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح حول تعيني وكالء مساعدين
في جهاز حماية املنافسة وهم:
 ح �س�ي�ن ص �ف ��ر م� ��دي� ��را ت �ن �ف �ي��ذي��الجهاز حماية املنافسة.
اح �م��د امل �ط �ي��ران ع �ض��وا ف��ي إدارة
ج�ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة ف��ي ت��اري��خ 3
مايو الجاري.
وق� � � � ��ال ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ف� � ��ي س � ��ؤال � ��ه:

صدرت ضوابط واشتراطات لتعيني
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن وف� � ��ق ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 111
ل�س�ن��ة  2015وال� ��ذي ن�ش��ر ب��ال�ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ت ��اري ��خ 2015/4/19
وأص�ب��ح الزم التنفيذ وحيث إن��ه تم
تعيني املذكورين بعد صدور القانون
وط ��ال ��ب ال �ط��ري �ج��ي ت� ��زوي� ��ده ب�ب�ي��ان
عما اذا تم ترشيح ثالثة أسماء لكل
منصب شاغر كما حدد القانون؟ وإذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب��أس�م��اء وص �ف��ات امل��رش�ح�ين الثالثة

ل �ك ��ل م �ن �ص��ب وص � � ��ورة م� ��ن م�ح�ض��ر
اجتماع مجلس الخدمة املدنية الذي
تمت املفاضلة فيه بني األسماء  ،وإذا
ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب��ال�ن�ف��ي ي��رج��ى ب�ي��ان
سبب مخالفة القانون.
كما طالب تزويده بالسيرة الذاتية
ل�ل�م��ذك��وري��ن وم��ؤه�لات�ه��م وخبراتهم
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة وب � � �ي� � ��ان م � � � ��دى ت� �ن ��اس ��ب
م ��ؤه�ل�ات� �ه ��م ال� ��دراس � �ي� ��ة وال ��وظ �ي �ف ��ة
ال�ت��ي ت��م تعينهم بها وف��ي ح��ال عدم
تناسبها يرجى بيان سبب مخالفه

ال� �ق ��ان ��ون امل � �ش� ��ار إل� �ي ��ه وال � � ��ذي أل� ��زم
بتناسب امل��ؤه��ل م��ع طبيعة املنصب
وم � �ه ��ام ��ه وب� � �ي � ��ان ت� �ط ��اب ��ق س� �ن ��وات
الخبرة الواردة في القانون وسنوات
خبرة املذكورين وبحال عدم تطابقها
يرجى بيان سبب مخالفة القانون.
وط � ��ال � ��ب ت � � ��زوي � � ��ده ب � � �ص � ��ورة ع��ن
التصور ال��ذي قدمه املذكورين بشأن
رؤي��اه��م لتطوير ال�ع�م��ل ك�م��ا ألزمهم
البند  5من املادة الثانية من القانون
املشار إليه.

ك �م��ا ط��ال��ب ت ��زوي ��ده ب� �ص ��ورة عن
ن �ت��ائ��ج االخ �ت �ب ��ارات ال �ت��ي ت �ق��دم بها
امل��ذك��وري��ن ال �خ��اص��ة ب �م��دي إمل��ام�ه��م
بالحاسب اآللي كما ألزم البند  6من
املادة الثانية من القانون املشار إليه.
إل � ��ى جانب ب �ن �ت��ائ��ج اخ �ت �ب ��ارات
امل��ذك��وري��ن ل �ل��دورات التدريبية التي
اج � �ت� ��ازوه� ��ا وال � �خ ��اص ��ة ب��ال��وظ �ي �ف��ة
ال � � �ق � � �ي � ��ادي � ��ة م � � ��ع ت � ��وض� � �ي � ��ح م � �ك ��ان
إق� ��ام� ��ة ال� � � � ��دورات وأس � �م� ��اء امل ��درب�ي�ن
ومؤهالتهم.

عبدالله الطريجي

10

قناة المجلس

aldostoor

االثنين  22رجب  11 . 1436مايو 2015

القانون سيطبق على كل من بلغ  18سنة بعد صدوره في الجريدة الرسمية بسنتين

المعيوف لقناة المجلس  :أولوية التوظيف
تجنبنا كلمة إلزامي في قانون الخدمة العسكرية ألنها ال تتناسب ومعطيات الشعب
اس� �ت� �ض ��اف ب ��رن ��ام ��ج ه��اش �ت��اغ
ع �ل��ى ق �ن��اة امل �ج �ل��س رئ �ي��س لجنة
الشؤون الداخلية والدفاع النائب
ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي ��وف وم ��دي ��ر ه�ي�ئ��ة
القضاء العسكري السابق ب��وزارة
ال � ��دف � ��اع ال� � �ل � ��واء د .ع� �ب ��دال ��وه ��اب
ال� ��روم� ��ي وال � �ل � ��ذان ت� �ن ��اوال ق��ان��ون
الخدمة الوطنية من كافة جوانبه
واس � � � �ت � � � �ع � � ��دادات وزارة ال � ��دف � ��اع
الستقبال املجندين.
أكد رئيس لجنة شؤون الداخلية
والدفاع البرملانية النائب عبد الله
املعيوف منح املجند بعد انتهاء
مدته أولوية التوظيف مشيرا إلى
ان القانون سيطبق على كل من بلغ
 18سنة بعد ص��دوره في الجريدة
الرسمية بسنتني ميالديتني.
وق� � ��ال امل� �ع� �ي ��وف إن دف ��اع ��ه ع��ن
ق��ان��ون ال�خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة ن�ج��م عن
ش � �ع� ��وره ب � ��أن ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي
ب � �ح� ��اج� ��ة إل� � � ��ى رع� � ��اي� � ��ة وت ��وج� �ي ��ه
واح�ت�ض��ان م��ن خ�لال ه��ذا القانون
كما ان ال��دول��ة بحاجة إل��ى تفعيل
دور ال � �ش � �ب� ��اب خ� �ص ��وص ��ا ف �ي �م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �خ��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة وب��ث
روح ال��وط �ن �ي��ة وح ��ب ه ��ذا ال��وط��ن
والدفاع عنه
وتابع أن الظروف اليوم تغيرت
وك�ل�م��ة إل ��زام ��ي ت�ع�ن��ي أن �ه��ا ف��رض
ولم تعد مقبولة من املجتمع وعليه
ارت��أي �ن��ا ن�ح��ن ع ��دم اس �ت �خ��دام ه��ذا
املصطلح ألن�ن��ا ش�ع��ب ت�ع��ود على
ال �ح��ري��ة وإب � ��داء ال� ��رأي واالخ �ت �ي��ار
وع�ل�ي��ه فكلمة إل��زام��ي ال تتناسب
ومعطيات الشعب واملضمون أنها
خدمة وطنية س��واء كانت إلزامية
أو غير إلزامية.
وأضاف من املعروف أن القانون
صدر من قبل الحكومة إال أن حرص
النواب على أن يخلو هذا القانون
من الشوائب ومن األخطاء السابقة
أو امل� �م ��ارس ��ات ال �س��اب �ق��ة فتغيير
ال �ظ��روف ف��ي املنطقة اس�ت��دع��ت أن
ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك اه �ت �م ��ام وب��ال �ع �ك��س
وهذا أفرحنا بأن النواب ساهموا
في وجوده وحتى التصويت على
امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ك��ان ه�ن��اك بعض
التعديالت التي صبت ف��ي صالح
امل �ك �ل��ف ن �ف�س��ه أو امل �ج �ن��د ح �ت��ى ال
يظلم م��ن ناحية ال��دراس��ة والعمل
لذلك فالقانون الجديد يهدف إلى
تقديم خ��دم��ة للوطن والتعديالت
ال �ن �ي��اب �ي��ة ج � ��اءت ل �خ��دم��ة امل�ج�ن��د
ونحن كنواب لم نر في القانون ما
يحتاج إلى تواجد القطاع الخاص
خ �ص��وص��ا أن ك ��ل م ��ن ي �ع �م��ل غير
مطلوب في التجنيد ويفترض اال
يكون يعمل ال في الحكومة وال في

النائب عبدالله املعيوف خالل إحدى الجلسات

القطاع الخاص ألنه يبدأ من عمر
ث �م��ان��ي ع �ش��رة س �ن��ة وال ي �ح��ق له
أن يعمل ف��ي أي جهة حكومية أو
قطاع خاص إال بعد تأدية الخدمة
ال ��وط �ن �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وب��ال �ت��ال��ي
الي� �ح ��ق ل� ��ه ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي أي ق �ط��اع
ك��ان إال بعد تأدية واجبه الوطني
وع�ل�ي��ه ال ي�ح��ق للمشمولني بهذا
ال�ق��ان��ون االل�ت�ح��اق بالوظيفة قبل
أداء الخدمة العسكرية.

ومؤكدا أهمية القانون قبل إقراراه

خدمات عامة
وأوض� � � � ��ح امل � �ع � �ي� ��وف ان امل � � ��ادة
السابعة في القانون تقول :يجوز
ب � �ق ��رار م ��ن وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ت�ك�ل�ي��ف
امل �ج �ن��دي��ن واالح �ت �ي��اط �ي�ي�ن ب� ��أداء
خ��دم��ات�ه��م ال�ع��ام��ة أو االحتياطية
ك �ل �ه ��ا أو ج� � ��زء م �ن �ه ��ا ف � ��ي امل� �ه ��ام
وال � ��واج� � �ب � ��ات واألع � � �م� � ��ال ال �ل�ازم ��ة
ل�ت�ح�ق�ي��ق األم� ��ن ال �ق��وم��ي وأه� ��داف
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة وال �ت��ي
يصدر بتحديدها قرار من مجلس

ال � � ��وزاراء وي �ص��در رئ �ي��س األرك� ��ان
ب��ال �ج �ي��ش أم� ��را ب��ذل��ك وب �ن ��اء على
ه��ذه امل��ادة يمكن توزيع املجندين
على أي قطاع من قطاعات الدولة
وامل� � � � ��ادة وال� �ث ��ام� �ن ��ة م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون
تنص على أن يجوز بقرار تكليف
امل� �ج� �ن ��دي ��ن واالح� �ت� �ي ��اط� �ي�ي�ن أداء
خ��دم��ات�ه��م ال�ع��ام��ة أو االحتياطية
ك� �ل� �ه ��ا أو ج� � � ��زء م� �ن� �ه ��ا مل ��واج� �ه ��ة
ال�ك��وارث تأمني وتأسيس الجبهة
ال��داخ �ل �ي��ة أو دع ��م وس��ائ��ل ال��دف��اع
املدني وبالتالي في القانون يوجد
أن ه� � ��ذه ال� �خ ��دم ��ة ل �ي �س��ت خ��دم��ة
عسكرية فقط وإن�م��ا يمكن لها أن
تتشعب إلى خدمات مدنية حسب
الضرورة.
وفيما يتعلق بالفلسفة الجديدة
للقانون ق��ال املعيوف اننا نعامل
قطاعات شبابية ذات ثماني عشرة
س�ن��ة خ��ال�ي��ة م��ن امل�ش��اك��ل األس��ري��ة
وال ال �ع �م �ل �ي��ة وال ح� �ت ��ى م �ش��اك��ل
اج �ت �م��اع �ي��ة ب��اإلم �ك��ان ال� �ت ��درج مع
هذه الفئة العمرية وتدريبها سواء
في التعليم أو غير ذل��ك فالفلسفة
الجديدة أال يستخدم املجند فقط
في األم��ور العسكرية ألن التجربة
السابقة أف��رزت عيوبا س��واء على
امل� �س� �ت ��وى ال� �ن� �ظ ��ري ل� �ل� �ق ��ان ��ون أو
ف��ي امل�م��ارس��ة وه��ي أن ال�ع��دي��د من
امل �ج �ن��دي��ن دخ �ل ��وا إل ��ى امل� �ي ��دان ثم
خرجوا ولم يستفيدوا شيئا.
البنية التحتية
وف� � � ��ي رده ع � �ل� ��ى س� � � � ��ؤال ع �ل��ى
اس � �ت � �ع � ��دادات ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال �ب �ن��ى

التحتية الستيعاب األع ��داد التي
ي�ف�ت��رض تجنيدها ق��ال  :ن�ح��ن لم
نحدد الفترة في القانون فالحكومة
هي من قامت بذلك وبالتالي فهي
ال �ت ��زام ��ات ح �ك��وم �ي��ة ف �ف��ي ال �ب��داي��ة
وضع القانون ملدة عام واح��د بعد
ص � � ��دوره ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة
إال أن�ن��ا اقترحنا ع��دم الحصر في
ع ��ام واح� ��د ألن ��ه ق ��د ي �ح��دث ع�ج��زا
ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون ف��ي ت�ل��ك امل��دة
وبعدها تمت املوافقة على وضعه
مل��دة ع��ام�ين وح�ي�ن ن�ت�ح��دث ع��ن أن
ف �ئ��ة ال� �ش� �ب ��اب ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ت�م�ث��ل
ن�س�ب��ة أك �ث��ر م��ن خ�م�س�ين ف��ي امل�ئ��ة
م��ن أف ��راد امل�ج�ت�م��ع إال أن ال�ق��ان��ون
سيعامل جزئية صغيرة فيوم بدأ
ال �ق��ان��ون ف �ك��ل م ��ن ي �ك��ون م ��ن عمر
ثماني ع�ش��رة سنة سيطبق عليه
القانون فثماني عشرة سنة ويوم
ال يطبق عليه القانون.
وق��د راعينا في ه��ذا القانون أن
ال ن �ح��رم ال �ش �ب��اب م��ن تحصيلهم
التعليمي لذلك قدمنا لهم فسحة
ك�ب�ي��رة م��ن ث�م��ان��ي ع�ش��ر س�ن��ة إل��ى
أرب �ع��ة وث�لاث�ين ع��ام��ا ح�ت��ى يؤجل
ألن ال � ��دول � ��ة ال� � �ي � ��وم ق ��ائ� �م ��ة ع �ل��ى
ال� �ش� �ب ��اب ف �ي �ج��ب أن ن �ع �ط��ي ح��ق
ال�ش�ب��اب ف��ي التعليم ألن ال�ش�ب��اب
عماد املجتمع واملستقبل لذا ركزنا
على الجانب العلمي أال نمنعه.
وامل �ك �ل��ف ي �ش �ت��رط ع�ل�ي��ه إم ��ا أن
ي�ن�ه��ي دراس� �ت ��ه أو ي�ن�ه��ي امل��راح��ل
امل �ح ��ددة ف��ي ال �ق��ان��ون م��ن امل��رح�ل��ة
الثانوية إلى عمر عشرين سنة إذا
ل��م ينه ال�ث��ان��وي��ة ف��ي س��ن عشرين
س �ن��ة ي �ل��زم ب��االل �ت �ح��اق ب��ال��واج��ب
الوطني لكن إذا جاء وقت االلتحاق
وب�ق��ي ع�ل��ى االم�ت�ح��ان��ات الثانوية
ش �ه��ري��ن أو ث�ل�اث��ة وه ��و دخ ��ل في
ال� �ع� �ش ��ري ��ن س� �ن ��ة ه� �ن ��ا ي� ��ؤج� ��ل ل��ه
الواجب العسكري أما الذي يرسب
ك��ل س�ن��ة وف ��ات ع�م��ر ع�ش��ري��ن سنة
ي �ض �ط��ر إل� ��ى االل� �ت� �ح ��اق ب��ال�خ��دم��ة
ال��وط �ن �ي��ة وح �ي��ن ي �ص��ل إل � ��ى ع�م��ر
أرب � �ع� ��ة وع� �ش ��ري ��ن س� �ن ��ة ول � ��م ي�ن��ه
دراسته أو دبلومه يدخل مباشرة
إلى التجنيد.
وع � � ��ن وج � � � ��ود ه � � ��ذا ال � �ب � �ن ��د ف��ي
ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق أج� ��اب امل�ع�ي��وف
 :ن �ح��ن ل��م ن �ق��ل أن ��ه ل��م ي��وج��د ه��ذا
ال�ب�ن��د ف��ي ال�ق��ان��ون ال�س��اب��ق فنحن
ل ��م ن �ل��غ ال� �ق ��ان ��ون ال �س��اب��ق وح�ت��ى
إن ت �ص �ف �ح��ت ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ج��دي��د
ي �س �ت �ن��د إل � ��ى ال� �ع ��دي ��د م ��ن األم � ��ور
التي ستجدها ج��اءت في القانون

التتمة ص11

القانون الجديد
يهدف إلى تقديم
خدمة للوطن
والتعديالت
النيابية جاءت
لصالح المجند
ال يحق
للمشمولين
بالقانون االلتحاق
بالوظيفة قبل
أداء الخدمة
العسكرية
يمكن توزيع
المجندين على أي
قطاع من قطاعات
الدولة
العديد من
المجندين وفقا
للقانون السابق
دخلوا إلى الميدان
وخرجوا دون
استفادة
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لمن أدى الخدمة العسكرية

توفير البنى التحتية الستقبال المجندين مسؤولية الحكومة
اشتراط أن
يكون الشاب
المكلف خاليا من
االرتباطات األسرية
والعملية

املعيوف مترئسا اجتماعا للجنة الداخلية والدفاع

تتمة المنشور ص10
ال�س��اب��ق إال أن ع��دم ت�ح��دي��د السن
أو التجنيد لم يكن محددا سابقا
واالختالف في القانون الجديد أن
ال ��ذي ي �ك��ون ع �م��ره ث�لاث�ين س�ن��ة ال
يحق له التجنيد في حني أن املكلف
عمر  18سنة يجبر على التجنيد
وهنا يظهر الفرق.
القطاع الخاص
وف �ي �م��ا ي �خ �ت��ص ب �ت �ب��اي��ن األراء
حول إعفاء موظفي القطاع الخاص
ع �ل��ق امل �ع �ي��وف ق ��ائ�ل�ا :امل �ش �ك �ل��ة أن
بعض النواب ناقشوا القانون ولم
يتصفحوه أص�لا وال �ي��وم نتحدث
ع ��ن أن ��ه مل� ��اذا ي �ت��م ت�ك�ب�ي��د ال�ق�ط��اع
الخاص مبالغ من مجند والقطاع
الخاص يدفع له راتبا وهو يجند
لسنة هنا نرجع إلى نقطة البداية
ف�لا ي�ج��وز للمكلف العمل إال بعد
أن ي �ن �ه��ي واج� �ب ��ة ال ��وط �ن ��ي أي ال
يوظف في القطاع الخاص إال بعد
أن يقضي م��دة س�ن��ة ف��ي التجنيد
وي � � �خ� � ��رج م� � ��ن ال � �ق � �ط� ��اع ال � �خ� ��اص
اح�ت�ي��اط��ا مل ��دة ش�ه��ر ث��م ي��رج��ع أي
أن القطاع الخاص سيدفع له فقط
راتب شهر فقط في حني أن بعض
ال �ن��واب ذه �ب��وا إل ��ى أب �ع��د م��ن ه��ذا
ألن �ه ��م ل ��م ي �ط �ل �ع��وا ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
وه� �ن ��اك م � ��ادة م ��ن ال �ق��ان��ون تنص
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة وال �ق �ط��اع ال�خ��اص
االح�ت�ف��اظ بوظيفة ورات ��ب املجند
عند تأديته الخدمة الوطنية فمثال
م��وظ��ف ي�ش�ت�غ��ل ف��ي م �ك��ان خ��اص
وطلب للتجنيد فال يحق للشركة
أن تطرده فعلى القطاع الخاص أن
يحفظ له منصبه وراتبه إلى حني
ع ��ودت ��ه م ��ن ال�ت�ج�ن�ي��د أم ��ا ال�ن��ائ��ب
صالح عاشور فوجهة نظره تكمن
في أن��ه مل��اذا نترك القطاع الخاص

ي� ��دف� ��ع رات � � � ��ب امل � �ج � �ن ��د ف �ي �ف �ت��رض
ب�ح�س�ب��ه أن ال �ح �ك��وم��ة ت��دف��ع ب��دل
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ك ��ام ��ل ال ��روات ��ب
كما اقترح أن العامل في الشركات
الفردية هنا على الحكومة أن تدفع
راتبه الشهري.
وت��اب��ع :ان ذل ��ك ي�م�ك��ن ان يفتح
ب ��اب ال�ت�لاع��ب ف�ح�ين ي��أت��ي املكلف
قبل أن يطلب إل��ى التجنيد بشهر
ويوظف من قبل أفراد على أساس
أن راتبه أربعة آالف دينار ويسجل
ذل ��ك ف ��ي ال �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وي �ط �ل��ب م ��ن ال �ح �ك��وم��ة دف ��ع رات ��ب
أربعة آالف دينار هنا يسمى هذا
ت�ل�اع ��ب وه � ��ي ن �ق �ط��ة ف �ي �ه��ا ش�ي��ئ
م��ن ال �ل �غ��ط ف�ف��ي االق� �ت ��راح ال �ن��واب
ان� �ت� �ق ��دوا م� � ��ادة ب � �م� ��ادة ف �ح�ي�ن ت��م
القول أن القطاع الخاص ال يتحمل
رات��ب املجند خ�لال ف�ت��رة التجنيد
والحكومة هي التي تتحمل ذلك لم
يحدد هنا نوعية القطاع الخاص
فمثال ش��اب مكلف ع�م��ره  18سنة
ويشتغل ف��ي مؤسسة ف��ردي��ة عند
وال� ��ده م�ث�لا ف�لا يلتحق بالخدمة
وب � �ع ��د س� �ن ��ة ي� �ت ��وج ��ه ل �ل �ع �م��ل ف��ي
القطاع الحكومي هل يتم تجنيده
ف �ه �ن��ا ال � �ق ��ان ��ون ال ي� �ح� �ت ��وي ع�ل��ى
م ��ادة ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ل��ذل��ك فهذه
النقطة مخالفة للدستور مثل ما
تقول بعض اآلراء فهنا تم التمييز
ب�ي�ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ي�ش�ت�غ�ل��ون
ف� ��ي ال �ح �ك��وم��ة وال� ��ذي� ��ن ي� ��زاول� ��ون
م �ه �ن �ت �ه��م ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
وال �ه��دف ال��ذي ق��دم��ه االق �ت��راح كان
ه��دف��ا اق�ت�ص��ادي��ا وتنظيميا على
أس��اس أن��ه إذا ت��م تشجيع االعفاء
ف��إن ال�ن��اس سيذهبون إل��ى العمل
ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص م �ع �ت �ب��را أن
ع��دم إل��زام الحكومة االل �ت��زام بدفع
رات � � � ��ب امل � �ج � �ن ��د ال � � � ��ذي ي� �ع� �م ��ل ف��ي
القطاع ال�خ��اص يقي م��ن التالعب

واستخدامه بصورة سيئة.
وت �ط��رق امل �ع �ي��وف إل ��ى ال�ح��دي��ث
ع� � ��ن ب � �ع� ��ض ال� � � �ح � � ��االت ال� �خ ��اص ��ة
وق ��ال ه �ن��اك ب�ع��ض ال �ط�لاب ال��ذي��ن
تخرجوا من الجامعة شهر أبريل
أو ي ��ون� �ي ��و وب� �ل� �غ ��وا  18س� �ن ��ة أو
 22س �ن��ة وي �ف �ت��رض أن ي�ل�ت�ح�ق��وا
ب��ال �ت �ج �ن �ي��د ف � ��ي ش� �ه ��ر دي �س �م �ب��ر
وج��اءت لهم ف��رص للتوظيف هنا
يكون الحيرة بني االلتحاق بالعمل
أو ال �ت �ج �ن �ي��د وت �ح ��ل ب� ��ان ت�م�ن�ح��ه
هيئة التجنيد االعفاء حتى يأتي
دوره في التجنيد.
المصلحة العامة
وأيد ب��دوره مدير هيئة القضاء
العسكري ال�س��اب��ق ب ��وزارة ال��دف��اع
ال � �ل � ��واء د.ع � �ب� ��د ال � ��وه � ��اب ال ��روم ��ي
قانون الخدمة الوطنية والتجنيد
اإلل��زام��ي وع�ل��ق ق��ائ�لا  :غ�ي��ر أنني
وم��ن ب��اب وض��ع املصلحة العامة
ف ��وق أي اع �ت �ب��ار أرى ان ال �ق��ان��ون
الحالي مشكلته أن له خصوصية
ول � ��م ي� �ت ��م م ��راع ��ات� �ه ��ا ح�ي��ن وض ��ع
ال �ق��ان��ون أول �ه��ا االق ��رار السياسي
وليس إقرارا عسكريا واألمر الثاني
وهو مهم جدا أن هذا القانون ليس
م�ل�ك��ا للجيش وإن �م��ا م�ل��ك ل�ل��دول��ة
كلها إذ يمس الولد والزوجة واألب
واألم والشركة وبالتالي يمس كل
شرائح املجتمع وعليه فالتشريع
الجديد هدفه سياسي وليس ملك
وزارة الدفاع فالقانون قبل إق��راره
ك��ان م��ن األول ��ى أن ت�ش��ارك فيه كل
فئات املجتمع.
وأض� � � � ��اف  :ان � � ��ه ك � � ��ان الب � � ��د م��ن
إش� � � ��راك ال � ��دول � ��ة ك �ل �ه��ا ب� �م ��ا ف�ي�ه��ا
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ودي� ��وان ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة وأن ي�ك��ون ق ��رارا سياسيا
ألن الجيش جهة تنفيذية وبما أن
املنطقة التي ننتمي إليها تعيش

ح��ال��ة م��ن االض �ط��راب��ات ال�س��اخ�ن��ة
مما يستوجب تجنيد أبناء الوطن
إال أن �ن��ا ن ��رى أن ه ��ذا ال�ت�ج�ن�ي��د أو
ال � �ق� ��ان� ��ون ك� � ��ان م� ��ن امل� � �ف � ��روض أن
يأخذ مجاال واسعا للدراسة علما
أن دراس� � ��ة ال �ق ��ان ��ون ح �ص��رت بني
مجلس األمة ووزارة الدفاع.
وط��ال��ب ال ��روم ��ي وزارة ال��دف��اع
اعتبارا من تاريخ ص��دور القانون
ب� � ��االس � � �ت � � �ع� � ��داد وإع� � � � � � � ��داد ال � �ع � ��دة
الستقبال هذا العدد الكبير معتبرا
ان م��ن ت �ح��دي��ات ال�ت�ج�ن�ي��د البنية
التحتية الستيعاب ه��ذه الطاقات
لذلك فأولى التحديات التي تواجه
هذا القانون عدم قدرة الدفاع على
استيعاب املجندين.
وأشار إلى ان ضعف االستعداد
س�ي��ؤدي إل��ى ال��وق��وع ف��ي امل�س��اوئ
ال �س��اب �ق��ة ألن ال� �ع� �ب ��رة ل �ي �س��ت ف��ي
ال� �ن� �ص ��وص وإن � �م ��ا ف ��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق
العملي باعتباره املحك األساسي.
واع �ت �ب��ر ال ��روم ��ي ان م�ن��ح مهلة
ع ��ام�ي�ن أم� ��ر ط �ي��ب ي ��وف ��ر ال �ف��رص��ة
ل�ل�ق�ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة إلع� ��داد ال�ع��دة
الستيعاب األع��داد التي ستتوافد
ع �ل��ى امل �ن �ش��أة ال �ع �س �ك��ري��ة وإع � ��داد
ال � �ق� ��وة ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال � �ت� ��ي س�ت�ط�ب��ق
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ي �ض��م ال�ع��دي��د
م��ن التطبيقات العملية أم��ا فيما
يخص م��وض��وع التأجيل املتعلق
ب� �س ��ن ب� ��داي� ��ة ال �ت �ج �ن �ي��د أال وه ��و
عمر ثماني ع�ش��رة سنة وبحسب
ال� �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ال ي �م �ك��ن م�ن��ع
املكلف إكمال دراسته وفي القانون
األول املجال مفتوح من عمر ثماني
عشرة سنة إلى عمر الثالثني.

عدم التزام
الحكومة بدفع
راتب المجند الذي
يعمل في القطاع
الخاص يمنع
التالعب
تدريس الخدمة
الوطنية ضمن
بنود الالئحة
التنفيذية
اللواء الرومي:
مهلة العامين
فرصة للقيادة
العسكرية إلعداد
عدتها
استيعاب المجندين
أولى التحديات
التي تواجه وزارة
الدفاع

الفئات التي يحق
لها اإلعفاء

ق � ��ال امل� �ع� �ي ��وف ان ال �ف �ئ��ات
التي يحق لها اإلعفاء تنطبق
ع �ل��ى امل �ك �ل��ف امل �ص��اب ب�ع��اه��ة
ت� �م� �ن� �ع ��ه م� � ��ن أداء ال� �خ ��دم ��ة
وف �ق ��ا ل �ل �ش��روط ال �ت ��ي ت�ب�ي�ن��ه
الشروط الصحية وكذا أسرى
الحرب وفقا للقوانني املحلية
وال��دول �ي��ة ث��م م��ن ص ��در عليه
ح �ك��م ب �ث �ب��وت غ�ي�ب�ت��ه ب�ع��ده��ا
امل�ك�ل��ف م��ن أب �ن��اء العسكريني
أو املجند أو االحتياطي الذي
ي �ت��وف��ى أو ي �ص��رح مل ��رض أو
إع ��اق ��ة أو ع ��اه ��ة ن��اج �م��ة ع��ن
خدمة عسكرية أي العسكري
ال��ذي توفى بسبب أو أصيب
ب� �ع ��اه ��ة ج� � � ��راء أداء واج� �ب ��ه
الوطني ول��ه إب��ن عائل يعفى
االبن من الخدمة العسكرية.
وت� � � � ��اب� � � � ��ع  :ه � � � �ن� � � ��اك ف� �ئ ��ة
اس �ت �ث �ن �ي��ت م ��ن اإلع � �ف ��اء وأن ��ا
أك � �ث� ��ر األش � � �خ � ��اص ع��اي �ش �ه��ا
وه��ي مجهولي األب��وي��ن فمن
عنده أب وأم يعفى فما بالكم
م � ��ن م � � �ح � ��روم م� �ن� �ه� �م ��ا وه� ��ي
وج �ه��ة ن�ظ��ر وأن ��ا م��ن أن�ص��ار
إعفاء مجهولي األب��وي��ن وأنا
ش�خ�ص�ي��ا ع��اي �ش��ت ال�ت�ج��رب��ة
وم ��ا ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م�ج�ه��ول��ي
األب��وي��ن ي�ن�ط�ب��ق ع�ل��ى وح�ي��د
أب��وي��ه ل�ك��ن ه��ات�ين الحالتني
لم يشملهما القانون الحديث.

الالئحة التنفيذية
تحدد آلية التدريب
ج��اء في رد املعيوف على
خ �ل��و ال �ق��ان��ون م ��ن أي إل ��زام
بتدريس أي مقرر يصب في
ال�خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة أو ق��ان��ون
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ب ��أن ه��ذه
ال �ف �ك��رة ت��م دراس �ت �ه��ا وق�ل�ن��ا
أن وزي� � � � ��ر ال � � ��دف � � ��اع ي� �ص ��در
تعليماته إلى رئيس األركان
ل��وض��ع ال�ب��رن��ام��ج التدريبي
وبالتالي ه��ذه م��وج��ودة في
ال�لائ�ح��ة التنفيذية علما أن
ال �ت��دري��ب ي �ض��م ج ��زأ ن�ظ��ري
وآخ� � ��ر ع �م �ل��ي وع �ل �ي ��ه ف �ه��ذا
م � � ��ن اخ � � �ت � � �ص � ��اص ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
العسكرية.
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وفرة مالية وضعف إداري وأهداف لم تنفذ
ف ��ي ق� � ��راءة ل �ل��دس �ت��ور ح� ��ول أب ��رز
م�ل�اح �ظ��ات ال � �ن� ��واب ح� ��ول م �ي��زان �ي��ة
ب �ع��ض ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة خ�ل�ال
ج �ل �س �ت��ه األخ � � �ي� � ��رة وه� � � ��ي :ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة وه �ي �ئ��ة
م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين
العام والخاص والصندوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة وهيئة مكافحة الفساد
والهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة ب�ط�ب��اع��ة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وبنك الكويت املركزي وبنك االئتمان
ال� �ك ��وي� �ت ��ي  ،ح� �ي ��ث رك� � � ��زت غ��ال �ب �ي��ة
امل �ل�اح � �ظ ��ات ع �ل ��ى ض �ع ��ف ال �ج��ان��ب
اإلداري وال� �خ� �ل ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ت�ل��ك
الجهات ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود عوائق
م��ادي��ة أو ت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ع��وق قيامها
ب ��دوره ��ا ف�ت�ع�ل�ق��ت أب � ��رز م�لاح �ظ��ات
ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ق � ��وى ال � �ع ��ام � �ل ��ة ب �ت �ن��ام��ي
ص�لاح�ي��ات وزي ��رة ال �ش��ؤون ف��ي ظل
اس�ت�ق�لال�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة واالن�ت�ق��ائ�ي��ة في
رع��اي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وع��دم
وجود مشروع ناجح للـ B.O.Tوطول
غ� �ي ��اب ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ه�ي�ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وال� ��ذي ت�س�ب��ب في
خ �ل��ل واض� ��ح ف��ي ع�م�ل�ه��ا ط� ��وال تلك
ال �ف �ت��رة إض��اف��ة إل ��ى وج ��ود شبهات
مالية ح��ول م�س��ؤول��ي هيئة طباعة
ونشر ال�ق��رآن والسنة وتأخر صرف
مستحقات امل�ع��اق�ين م��ن هيئة ذوي
اإلعاقة وكثرة شواغر البنك املركزي
وضعف سياسته االستثمارية وعدم
قدرة القائمني على بنك االئتمان في
إيجاد مشاريع استثمارية ناجحة.
وج� ��اءت أب ��رز م�لاح �ظ��ات ال �ن��واب
ح� � � ��ول م � �ي � ��زان � �ي � ��ات ت � �ل� ��ك ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية على النحو التالي:
القوة العاملة
تمحورت أبرز املالحظات النيابية
ح� � ��ول ال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ورب � ��ط
ميزانية هيئة القوى العاملة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ح � ��ول غ �ي��اب
ق��ان��ون يحمي ال�ك��وي�ت�ي�ين العاملني
ف��ي القطاع ال�خ��اص ووض��ع أول��وي��ة
في التعييني ملن أنهيت خدماته في
القطاع الخاص.
ك�م��ا أش ��ار غ�ي��ر ن��ائ��ب إل��ى ضعف
إي � � ��رادات ال �ه �ي �ئ��ة وارت � �ف ��اع ال��رس��وم
امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى امل ��واط ��ن الس �ت �ق��دام
ال �ع �م��ال��ة ب�ش�ك��ل أك �ب��ر م��ن امل�س�ت�ح��ق
ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات وال� �ق� �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
ع �ل�اوة ع�ل��ى ع ��دم ج��دي��ة ال�ه�ي�ئ��ة في
تقليل نسبة العمالة الهامشية وعدم
وج��ود رؤي��ة واضحة لديها ملحاربة
تجارة اإلق��ام��ات وغياب السياسات
حول تلك النقطة.
ورأى ن��واب ان زي ��ادة صالحيات
وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ت�ح��د م��ن استقاللية
ال �ه �ي �ئ��ة وان �ه ��ا ل ��م ت �ق��م ب ��دوره ��ا في
ق�ض�ي��ة ت�ع��دي��ل ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة

من جلسة مناقشة امليزانية في  6الجاري

إض��اف��ة إل ��ى وج� ��ود م��وظ�ف�ي�ه��ا على
ك � ��ادر وزارة ال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل حتى اآلن.
فيما اكد ن��واب حاجة الهيئة إلى
م��زي��د م��ن ال��دع��م وإل ��ى إن �ه��اء ع�ق��ود
ال �ت �ن �ف �ي��ع ل �ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات وال �ت��ي
تستغل لتزوير عقود العمل وتطرق
البعض منهم إلى وجود معاملة غير
الئقة للمواطنني ف��ي إدارات الهيئة
وال � ��ذي ي� �ع ��ززه غ �ي��اب اس �ت �ط�لاع��ات
ال ��رأي للمواطنني ع��ن م��دى رضاهم
ع��ن أداء إدارات الهيئة وال�ت��ي تبنى
عليها سياسة اإلدارات املختلفة في
معاملة امل��راج�ع�ين ووض��ع عقوبات
ملن يخالفها.
وان �ت �ق��د ن� ��واب ع ��دم وض� ��وح آل�ي��ة
عمل الحكومة تجاه حقوق العمالة
األجنبية مستشهدين بكثرة وفيات
الشدادية دون تحديد أسباب الوفاة.
وأس � � �ه� � ��ب أك� � �ث � ��ر م� � ��ن ن � ��ائ � ��ب ف��ي
ال � �ح � ��دي � ��ث ع� � ��ن ص �ل��اح � �ي � ��ات م ��دي ��ر
ال�ه�ي�ئ��ة وت��وس��ع ص�لاح �ي��ات وزي ��رة
ال �ش��ؤون ف��ي إدار ال�ه�ي�ئ��ة منتقدين
قيامها بتعيني نائب للمدير العام
ل��م ي� ��داوم م�ن��ذ  13ع��ام��ا وت�ق��دي��رات��ه
السابقة متوسطة وليست مرتفعة
تزداد صالحياته بينما لم تستطيع
الهيئة ف��رض سيطرتها على سوق
العمل والعمالة وغياب الرقابة عن
مسؤوليها وهو ما يعني ان الهيئة
م �ع �ط �ل��ة وال ت� �س� �ي ��ر ع� �ل ��ى األس � ��س
واألطر السليمة.
وت � � � �ط � � ��رق ب� � �ع � ��ض ال� � � � �ن � � � ��واب ف ��ي
مالحظاتهم على الهيئة إلى انتقاد
ات �خ��اذه��ا ح �ض��ان��ة ف ��ي م �ق��ر سكني
كفرع إلح��دى إدارات �ه��ا فضال ع��ن ان
م�ظ�لات�ه��ا م�خ��ال�ف��ة ب��ام �ت��داده��ا على
ش��ارع رئيسي فيما رأى البعض ان
ال�ه�ي�ئ��ة ت �ع��ان��ي م ��ن غ �ي��اب امل�ن�ش��آت
املتكاملة والكوادر الوطنية املؤهلة.
المشروعات الصغيرة
وف � �ي � �م � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �م�ل�اح� �ظ ��ات
ال � � �ن� � ��واب ح � � ��ول دع � � ��م امل � �ش� ��روع� ��ات
ال �ص �غ �ي��رة ف�ت�ع�ل��ق أب ��رزه ��ا ب�غ�ي��اب
ال��دع��اي��ة ال�لازم��ة ع��ن تمويل ال��دول��ة
ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة وغ� �ي ��اب

اآلل � �ي� ��ة ال ��واض� �ح ��ة ل �ل �ص �ن ��دوق ف��ي
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ط �ل �ب��ات امل �ق��دم��ة من
ال� �ش� �ب ��اب وع � � ��دم وج � � ��ود دراس � � ��ات
م�ي��دان�ي��ة ع�ل��ى أرض ال ��واق ��ع فضال
ع ��ن غ �ي��اب ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال�ج�ه��ات
ذات ال�ط��اب��ع االس�ت�ث�م��اري وت��داخ��ل
وت�ش��اب��ك االخ �ت �ص��اص��ات ب�ين اكثر
من جهة.
كما رك��ز النواب في مالحظاتهم
ع�ل��ى ع��دم وج ��ود م�ش��اري��ع صغيرة
م �ت �م �ي��زة ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ح�ت��ى
اآلن وال � �ت� ��ي أس� �ه ��م ف �ي �ه��ا ب�ح�س��ب
ال �ن��واب ع��دة ع��وام��ل منها امل��رك��زي��ة
ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ال � � �ق� � ��رارات واس� �ت� �م ��رار
العمل البيروقراطي والبورتوكولي
امل�ع�ط��ل للعمل وع ��دم وج ��ود كشف
لنوعية املشاريع والقيمة املمنوحة
لكل منها عالوة على تعرض بعض
املشاريع الشبابية للسرقة في ظل
غياب بنود تحفظ حقوق أصحاب
امل �ش ��اري ��ع ال �ف �ك��ري��ة وه� ��و م ��ا أس�ف��ر
ع ��ن ض �ع��ف ع� ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م��ن
الصندوق حتى اآلن
وتحدث نواب عن غياب الكفاءة
عن قيادات الصندوق وزيادة نسبة
ال �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة وال� �ت ��ي ي � ��رون ان
ال�ص�ن��دوق ي��دار م��ن خاللها فضال
ع��ن ع�م�ل�ي��ة االن �ت �ق��ائ �ي��ة وال��واس �ط��ة
ف��ي ق�ب��ول امل�ش��اري��ع ووج ��ود أسماء
ب �ع �ي �ن �ه��ا ه� ��ي م� ��ن ت �ق �ب��ل ط �ل �ب��ات �ه��ا
مطالبني ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ب�ض��رروة
فتح ال�ب��اب أم��ام ش�ك��اوى املواطنني
وخ��اص��ة ان امل �ش��اري��ع ال�ن��اج�ح��ة ال
تتعدى أصابع اليد الواحدة وأنه لم
يسفر ع��ن جهود ال�ص�ن��دوق نتائج
متميزة يمكن الحديث عنها.
وف � � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ذات � � � � ��ه ت� �ح ��دث ��ت
املالحظات عن سيطرة متنفذين من
بعض ال�ش��رك��ات على ال�ق�ط��اع العام
وان رع ��اي ��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
ي �س �م ��ع ب� �ه ��ا وال ت� � ��رى ع� �ل ��ى ارض
الواقع في ظل ابتعاد الصندوق عن
األه ��داف ال�ت��ي رس�م��ت ل��ه عند إق��رار
قانونه.
وشددت مالحظات النواب في هذا
الصدد على ضرورة تحفيز الشباب
وتشجيعهم وتقديم تسهيالت لهم

وإيجاد سياسة توعوية وتسويقية
تنطلق م��ن برنامج متكامل تشارك
فيه وسائل اإلعالم وجميع الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة دون اس�ت�ث�ن��اء وط��ال�ب��وا
ب��إع��ادة ال�ن�ظ��ر ب�س�ي��اس��ة ال�ص�ن��دوق
واالس �ت �م��اع ل�لأف �ك��ار ال�ش�ب��اب�ي��ة مع
ض� ��رورة االع �ت �م��اد ع�ل��ى اس�ت�ش��ارات
خ��اص��ة لخبراء مختصني للتوجيه
الصحيح في هذا الجانب.
الشراكة بين العام والخاص
وورد في اب��رز مالحظات النواب
ح��ول ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني العام
ال �خ��اص ض�ع��ف م �ش��اري��ع ال�ش��راك��ة
ب�ي�ن�ه�م��ا ف �ض�لا ع��ن أن امل �ش��روع��ات
ال�ق��ائ�م��ة ال ت�ح�ق��ق اآلم� ��ال امل�ع�ق��ودة
عليها وع ��دم وج ��ود ح�م��اي��ة تحفز
امل� ��واط� ��ن ع �ل��ى ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص ف �ي �م��ا رأى ال �ب �ع��ض ب��أن��ه
اليوجد مشروع ناجح للـ.B.O.T
مكافحة الفساد
ت��رك��زت م�لاح �ظ��ات ال �ن ��واب ح��ول
ميزانية هيئة مكافحة الفساد حول
ع��دة ن�ق��اط ت�م�ح��ورت ح��ول املزاجية
ف � ��ي ق � �ب� ��ول ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ول�ج��وئ�ه��ا إل��ى ت��أه�ي��ل مبنى بمبلغ
 600أل��ف دي �ن��ار وال ��ذي رأى ال�ن��واب
أن ��ه م�ب�ل��غ ك�ب�ي��ر ع �ل��ى ال �ت��أه �ي��ل وأن
بإماكنهم استغالله في مبنى جديد
بدال من إهدار هذا املبلغ فقط إلعادة
تأهيل مبنى.
وإل � � ��ى ذل � ��ك أش� � � ��ارت امل�ل�اح� �ظ ��ات
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل � ��م ت �ت �ق �ي��د
ب �ب �ع��ض اح� �ك ��ام إع � � ��داد ال �ح �س��اب��ات
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ف� �ي� �م ��ا ط� ��ال� ��ب ال �ب �ع��ض
بتعزيز ميزانيتها بما يناسب حجم
مسؤلياتها ودع��وا إل��ى نشر الوعي
ب�ين امل��واط�ن�ين ح��ول العمليات التي
ت��دخ��ل ض �م��ن ال �ق��ان��ون ب��اع�ت�ب��اره��ا
اع � �ت ��داء ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام وت �ح��دي��د
م��اه �ي��ة ال �ف �س��اد وط ��رق ��ه وال �ت �ع��اون
م ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة ح� ��ول ت��وض�ي��ح
ه ��ذا امل�ص�ط�ل��ح ب�ش�ك��ل ع�ل�م��ي سليم
معتبرين أن غياب الالئحة التنفيذية
عن الهيئة خالل الفترة املاضية خلق
نوعا من الخلل في ادائها.

هيئة القرآن الكريم
وت��رك��زت مالحظات ال�ن��واب حول
ميزانية هيئة القرآن الكريم والسنة
حول تجاوزات مدير الهيئة املحالة
للنيابة والتي تستوجب إيقافه عن
العمل وعدم بقائه على رأس إدارتها
حتى تفصل النيابة ف��ي االتهامات
املوجهة مشيرين ان الهيئة ل��م تقم
ب �ط �ب��اع��ة م �ص �ح��ف واح � ��د أو ك �ت��اب
خ� ��اص ب��ال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة ال �ش��ري �ف��ة
وم� � ��ؤك� � ��دي� � ��ن وج � � � � ��ود ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال�ش�ب�ه��ات تحيط ب��ال�ق��ائ�م�ين عليها
واس �ت �ش �ه��د ال �ب �ع��ض ب ��وج ��ود ك�ت��ب
مطبوعة تفيد ب�ي��ان��ات الهيئة أنها
طبعت بمبلغ  85أل��ف دي�ن��ار بينما
ت�ق�ي�ي��م ال�خ�ب�ي��ر ل�ت�ك�ل�ف��ة ال �ط �ب��اع��ة ال
تزيد عن  6آالف دينار.
وم � ��ن ج ��ان ��ب اخ � ��ر ط ��ال ��ب ب�ع��ض
ال�ن��واب بمواكبة الهيئة للعصر عن
طريق فتح مجال تقني لعملها من
خ�لال اعتماد ال�ب��رام��ج والتطبيقات
ال �خ��اص��ة ب��ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة وع ��دم
اق � � �ت � � �ص � ��اره � ��ا ع� � �ل � ��ى امل � �ط � �ب� ��وع� ��ات
التقليدية.
هيئة اإلعاقة
وط ��ال ��ب ن � ��واب ف ��ي م�لاح �ظ��ات �ه��م
ح ��ول م �ي��زان �ي��ة ه�ي�ئ��ة ذوي اإلع��اق��ة
ب��إع��ادة م��راج�ع��ة امل�ل�ف��ات للتأكد من
خلوها من التزوير وتطبيق شروط
الجزاءات على من يثبت تزويره كما
عاب البعض غياب ميكنة املعامالت
وت��أخ��ر ص ��رف م�س�ت�ح�ق��ات امل�ع��اق�ين
وت � ��أخ � ��ر االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات
التقنيات الحديثة وال�ت��واص��ل فيما
أك� ��دت امل�ل�اح �ظ��ات ب�ش�ك��ل ع ��ام على
ض � ��رورة ت�ن�ظ�ي��ف م �ل��ف اإلع ��اق ��ة من
الشوائب.
البنك المركزي
وت � � ��رك � � ��زت م �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ن � ��واب
املتحدثني عن ميزانية البنك املركزي
على عدم اإلعالن عن الشواغر وكثرت
االس�ت�ق��االت ف��ي ظ��ل ال �ف��وارق امل��ادي��ة
بينها وب�ين ج�ه��ات أخ��رى مشيرين
إل��ى سياسة استثمارية متواضعة
آم �ل�ين إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا وت�س��ري��ع
وتعجيل الشاريع التنموية وخاصة
النفطية وتحسني أدائ ��ه ال��ذي يثير
استياء العديد من البنوك.
بنك االئتمان
ودع� � � ��م ن� � � ��واب ف � ��ي م�ل�اح �ظ��ات �ه��م
إح��ال��ة تبعيته إل��ى وزي��ر امل��ال�ي��ة ألن
بنك االئتمان يعتبر من املؤسسات
ال � �ت� ��ي ت �م �ت �ل��ك أم � � � ��واال ك� �ب� �ي ��رة ج ��دا
ت � �ف� ��وق امل � �ل � �ي ��ار وال � �ق� ��ائ � �م� ��ون ع �ل �ي��ه
ليس م��ن اختصاصهم استثمارات
ت�ل��ك األم � ��وال وال ك��ذل��ك ح�ت��ى وزي��ر
االس � � �ك� � ��ان ب �ي �ن �م ��ا ط� ��ال� ��ب ال �ب �ع��ض
ب� �ص ��رف م �ي ��زان �ي ��ة امل �ب �ن ��ى ال �ج��دي��د
وإدراجها ضمن امليزانية.

هيئة القوى
العاملة لم تنجح
في إعادة التوازن
للتركيبة السكانية
وفقدت سيطرتها
على سوق العمل
انتقائية في رعاية
المشاريع الصغيرة
وضعف الموجود
على أرض الواقع
الشراكة بين العام
والخاص :ال يوجد
مشروع ناجح للـ
B.o.t
مزاجية في
تعيينات هيئة
مكافحة الفساد
شبهات مالية
حول مسؤولي
هيئة طباعة ونشر
القرآن والسنة
تأخر صرف
مستحقات
المعاقين من
هيئة ذوي اإلعاقة
كثرة شواغر
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خالل شهر سبتمبر المقبل كحد أقصى

العبيدي :قانون التأمين الصحي
للمتقاعدين سيرى النور خالل أشهر
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة د .ع �ل��ي
العبيدي أن قانون التأمني الصحي
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن س �ي��رى ال� �ن ��ور كحد
أقصى خ�لال شهر سبتمبر املقبل
مشيرا الى أن هذا القانون سيخدم
أهل الكويت وسيعمل على تنشيط
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص .وق� ��ال ال�ع�ب�ي��دي
ف ��ي ك �ل �م��ة ع �ل��ى ه ��ام ��ش اف �ت �ت��اح��ه
مؤتمر وم�ع��رض الكويت الوطني
الق� �ت� �ص ��ادي ��ات ال �ص �ح ��ة أم � ��س إن
امل ��ؤت� �م ��ر ي� �ت ��زام ��ن واس � �ت � �ع� ��دادات
ال� � � � ��وزارة ل �ل �ب��دء ب �ت �ط �ب �ي��ق ق��ان��ون
ال�ت��أم�ين الصحي على املتقاعدين
للمرة األولى.
وأض � � � ��اف أن ال� � �ه � ��دف م � ��ن ذل ��ك
ي� �ت� �م� �ث ��ل ف � ��ي ت � �ط� ��وي� ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات
الصحية لتلك الشريحة املهمة في
املجتمع وتحقيق م��ا يستحقونه
م� ��ن خ� ��دم� ��ات ذات ج � � ��ودة ع��ال �ي��ة
وبالتعاون مع الشركاء في تنفيذ
ه��ذا امل �ش��روع ال�ط�م��وح م��ن القطاع

العبيدي خالل افتتاحه مؤتمر اقتصاديات الصحة

الصحي األهلي وش��رك��ات التأمني
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م ��وض� �ح ��ا أن ال � � � ��وزارة
وض � �ع� ��ت اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ات ال �ص �ح��ة
ضمن برامجها وسياسات عملها
وح��رص��ت م �ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ا على
إص��دار تقارير سنوية ع��ن تحليل

ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف وإع � � � � � ��داد امل� � ��ؤش� � ��رات
وإت��اح �ت �ه��ا ل��واض �ع��ي ال�س�ي��اس��ات
ومتخذي القرارات تنفيذا لقرارات
منظمة الصحة العاملية.
وذك��ر أن املؤتمر يعبر عن رؤية
واع �ي��ة م��ن ج��ان��ب ال�ج�ه��ة املنظمة

ل�ل�م��ؤت�م��ر وادراك اله�م�ي��ة ال �ح��وار
العلمي واملوضوعي وتبادل االراء
وال� �خ� �ب ��رات ب�ي�ن امل �خ �ت �ص�ين ح��ول
ال �ج��وان��ب امل�خ�ت�ل�ف��ة الق�ت�ص��ادي��ات
ال� �ص� �ح ��ة وم� �ج ��اب� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات
التي تواجهها وم��ن بينها تحدي
تمويل ال��رع��اي��ة الصحية واالدارة
ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة وال � ��رش � � �ي � ��دة مل � �ص� ��ادر
التمويل املختلفة وتوجيهها نحو
االول��وي��ات املبنية على التخطيط
العلمي السليم.
ولفت إل��ى أن الجهات املختصة
ت �س�ع��ى ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق اف �ض��ل ع��ائ��د
ل�ل�م��وارد ع�ل��ى ال�ص�ح��ة بمفهومها
ال� � �ش � ��ام � ��ل ول � � �ي � ��س م � � �ج � ��رد ع�ل��اج
االمراض وتحقيق افضل استثمار
بالصحة اذ انها القاطرة الرئيسية
للتنمية الشاملة واملستدامة.

الوزارة تعتزم إطالق حملة للتعريف باضطرابات النطق والسمع

الصحة 45 :حالة إسعاف جوي
منذ إطالق الخدمة في البالد

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد
لشؤون الخدمات الطبية املساندة
د .ج � �م� ��ال ال � �ح ��رب ��ي وص � � ��ول ع ��دد
حاالت اإلسعاف الجوي في الكويت
واالخ�ل�اء ال�ج��وي إل��ى خارجها إلى
 45ح��ال��ة م �ن��ذ إط�ل��اق ال �خ��دم��ة في
البالد مطلع يناير املاضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحربي
ف��ي افتتاح فعاليات ال�ي��وم العاملي
ال ��راب ��ع ل �ل �ن�ط��ق ت �ح��ت ش� �ع ��ار :م�ع��ا
تواصلنا أفضل وتقام برعاية وزير
الصحة د .علي العبيدي.
وقال الحربي إن هذا الحفل ينظم
ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي ال �ب�ل�اد وي�ت��ول��ى
ذل ��ك ق�س�م��ا ع�ل�اج ال �ن �ط��ق وال�س�م��ع
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن م� ��رك� ��ز ال� �ش� �ي ��خ س��ال��م
العلي ومستشفى ال�ط��ب الطبيعي
وال� �ت ��أه� �ي ��ل ال� �ص� �ح ��ي م �ض �ي �ف��ا أن
ال� ��وزارة ت�ع�ت��زم إط�ل�اق حملة عامة
وش ��ام� �ل ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �ت �ع��ري��ف
والتثقيف تشمل قطاعات املجتمع
ك � ��اف � ��ة ب � ��االض� � �ط � ��راب � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالنطق واللغة والسمع والبلع.

وأوضح أن فعاليات شهر النطق
العاملي الذي يصادف مايو كل عام
تتخلله أيضا فعاليات ومحاضرات
وم �ع��ارض ستوجه للمتخصصني
واألط �ب ��اء وال�ج�م�ه��ور وف ��ق ج ��داول
منظمة وتواريخ معتمدة بالتنسيق
مع كل القطاعات املشاركة.
وذك � � � ��ر أن أه � � ��م أه � � � � ��داف ح �م �ل��ة
ش �ه��ر ال �ن �ط��ق ال �ع ��امل ��ي ي �ت �م �ث��ل ف��ي
ن �ش��ر ال ��وع ��ي ب �ي�ن أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع
ح� ��ول اض� �ط ��راب ��ات ال� �ك�ل�ام وال �ل �غ��ة
وامل�ش�ك�لات السمعية واض�ط��راب��ات
ال� �ب� �ل ��ع وال� �ت ��وع� �ي ��ة ب � �م� ��دى أه �م �ي��ة
ال �ت��دخ��ل امل �ب �ك��ر الك �ت �ش��اف املشكلة
وت� �ح ��دي ��د أب� �ع ��اده ��ا وال �ت��وص �ي��ات
املقترحة للعالج.
وب�ي�ن ال �ح��رب��ي أن أه ��م األه� ��داف
أي� �ض ��ا م� ��د ج� �س ��ور ال� �ت ��واص ��ل ب�ين
األطباء واملتخصصني في مجاالت
ص �ح��ة ال �ط �ف��ل واالط �ل ��اع ع �ل��ى آخ��ر
الدراسات املتخصصة باضطرابات
ال� � �ت � ��واص � ��ل وت� �ن� �ش� �ي ��ط وت �ن �س �ي��ق
العمل الجماعي بني التخصصات

د .جمال الحربي

ال�ط�ب�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة امل �س��ان��دة لخدمة
ذوي االع ��اق ��ة وت �ق��دي��م اق �ت��راح��ات
وت ��وص� �ي ��ات آلل � �ي� ��ات ع �م ��ل ع�ل�م�ي��ة
وم ��وث� �ق ��ة وم �ت �ب �ع��ة ل � ��دى ال �ج �ه��ات
الصحية التي تخدم ذوي االعاقة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ق �س��م
ال �س �م��ع وال �ن �ط��ق ف��ي م��رك��ز ال�ش�ي��خ
س��ال��م ال �ع �ل��ي د .م �ح �م��د ال �ه��اج��ري
إن ه � ��ذا ال �ح �ف��ل ج �م��ع ال �ع ��دي ��د م��ن

ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي م �ج��ال
رع��اي��ة الطفل لتقديم م��ا لديهم من
بروتوكوالت وآليات عمل موثقة.
وأض ��اف ال�ه��اج��ري أن ذل��ك يأتي
م��ن خ�لال م�ح��اض��رات تحت عنوان
ال� �ت ��واص ��ل ال� �ف� �ع ��ال ب �ي�ن ال �خ��دم��ات
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي رع ��اي ��ة األط � �ف ��ال ذوي
اإلع � ��اق � ��ة وال � �ت� ��ي س� �ت� �ق ��دم م� ��ن ق�ب��ل
مجموعة م��ن ال �ك��وادر الوطنية في
عشرة تخصصات طبية.
وأوضح أن من أفضل طرق تبادل
الخبرات ومناقشة املستجدات هو
عقد امل��ؤت�م��رات وال �ن��دوات العلمية
الس �ت �ع��راض آخ� ��ر م ��ا ت��وص��ل إل�ي��ه
ال�ع�ل��م م��ن ط��رق لتشخيص وع�لاج
االمراض والوقاية منها.
وأش��ار إل��ى أن��ه ستتم خ�لال هذه
الفعاليات مناقشة آخ��ر م��ا توصل
إليه الطب الحديث لعالج األمراض
املتعلقة بهذا النوع من التخصص
الطبي خالل الشهر الجاري.
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مؤسسة الرعاية السكنية
تبدأ تسجيل طلبات
من باع بيته
ب � � � � ��دأت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة اع �ت �ب��ارا من
أمس باستقبال املواطنني ممن
ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ق� ��رض م ��ن ب�ن��ك
االئتمان الكويتي لشراء مسكن
أو ب�ن��اء قسيمة وت �ص��رف��وا في
مساكنهم بالبيع من باع بيته
ممن تنطبق عليهم الشروط.
ودع� � � ��ا ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
ل �ل �م��ؤس �س��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ت ��وزي ��ع
وال� � �ت � ��وث� � �ي � ��ق أح � � �م � ��د ال � � �ه � ��داب
امل� ��واط � �ن�ي��ن ال � ��ذي � ��ن س� �ب ��ق ل �ه��م
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ق ��رض م��ن بنك
االئتمان الكويتي لشراء مسكن
او لبناء قسيمة وتصرفوا في
م�س��اك�ن�ه��م ب��ال�ب�ي��ع ول �ي��س لهم
م�س��اك��ن أخ� ��رى وت �ت��واف��ر فيهم
الشروط الى مراجعتها اعتبارا
من أمس.
وق� � ��ال ال � �ه� ��داب ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن ��ه ع�ل��ى م��ن تنطبق
ع� �ل� �ي� �ه ��م ال � � � �ش� � � ��روط م� ��راج � �ع� ��ة
إدارة خ� ��دم� ��ة امل � ��واط � ��ن ب �م �ق��ر
املؤسسة خالل الفترة املسائية
مصطحبني م�ع�ه��م امل�س�ت�ن��دات
امل�ط�ل��وب��ة م�ض�ي�ف��ا أن ال �ش��روط

ال � ��واج � ��ب ت� ��واف� ��ره� ��ا ل�ت�س�ج�ي��ل
الطلب هي أن يكون رب األسرة
ق��د ت �ص��رف ف��ي امل�س�ك��ن امل�م��ول
ب��ال �ق��رض مل ��رة واح� ��دة وبمبلغ
ال ي ��زي ��د ع� ��ن  300أل � ��ف دي �ن��ار
وان ي�ك��ون ق��د رد مبلغ القرض
ك��ام�لا لبنك االئ�ت�م��ان الكويتي
ول ��م ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ق��رض��ا آخ��ر.
وأض� � ��اف أن� ��ه م ��ن ال � �ش� ��روط أال
يكون رب االسرة مالكا لعقار او
مشتركا ف��ي ملكية ع�ق��ار يوفر
ألس��رت��ه ال��رع��اي��ة السكنية واال
تكون االسرة مشمولة باملكرمة
االم �ي��ري��ة ال� �ص ��ادرة ب��امل��رس��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة 1992
ب�ش��أن االع �ف��اء م��ن ق ��روض بنك
االئ� �ت� �م ��ان ال �ك ��وي �ت ��ي واق� �س ��اط
ال �ب �ي��وت ال�ح�ك��وم�ي��ة وان يكون
ال �ت �ص��رف ب��ال�ب�ي��ع ق��د ت��م حتى
ت��اري��خ  2015/2/15وان تكون
االس� � � ��رة م �ق �ي �م��ة إق� ��ام� ��ة دائ �م ��ة
وم �س �ت �م��رة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن ذل� ��ك امل ��وف ��دون
ال��ى ال �خ��ارج م��ن قبل ال��دول��ة او
بموافقتها.

الخالد يشيد بالحضور
الكويتي البارز في
اكسبو ميالنو
أش � ��اد س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ل � � ��دى إي � �ط ��ال � �ي ��ا ال � �ش � �ي ��خ ع �ل��ي
ال� �خ ��ال ��د ب �ن �ت��ائ��ج زي � � ��ارة وزي ��ر
االع �ل��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
الي �ط��ال �ي��ا ف ��ي اب� � ��راز ال �ح �ض��ور
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي اك �س �ب��و م�ي�لان��و
وت� �ف� �ع� �ي ��ل ال � �ت � �ع� ��اون ال �ث �ن��ائ��ي
االعالمي والثقافي.
وق� � � � � � ��ال ال� � �ش� � �ي � ��خ ع� � �ل � ��ي ف ��ي
تصريح لكونا ان زيارة الشيخ
سلمان الحمود والوفد املرافق
ش �ه��دت ن �ش��اط��ا م�ك�ث�ف��ا اب �ت��داء
م ��ن م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي االح�ت�ف��ال�ي��ة
ال ��دول� �ي ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة الن �ط�ل�اق
معرض اكسبو ثم افتتاح جناح
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م �م �ث�ل�ا ل�س�م��و
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال�ح�م��د
الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واع ��رب ع��ن اع �ت��زازه العميق
ب ��ال� �ش� �ك ��ل امل � �م � �ي� ��ز وال � � �ص� � ��ورة
ال� � �ع� � �ص � ��ري � ��ة ال � � �ت� � ��ي ب � � � ��رز ب �ه��ا
ج� �ن ��اح دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب�ي�ن 54
ج� �ن ��اح ��ا وط� �ن� �ي ��ا م �س �ت �ق�ل�ا م��ا
ي � �ع� ��زز رس ��ال� �ت� �ه ��ا ال �ح �ض ��اري ��ة
واالنسانية للعالم.

الشيخ علي الخالد

وأث � �ن� ��ى ع �ل ��ى ج� �ه ��ود وزارة
االع� � �ل� ��ام ووزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وب� � ��اق� � ��ي م � ��ؤس� � �س � ��ات ال � ��دول � ��ة
واملجتمع املدني التي ساهمت
ف��ي ه��ذا االن �ج��از ال��ذي استحق
اه� �ت� �م ��ام ��ا اع �ل�ام � �ي� ��ا ورس� �م� �ي ��ا
وج�م��اه�ي��ري��ا م�ب�ش��را بتوصيل
ال� � ��رس� � ��ال� � ��ة ال� � �ت � ��ي ي �ت �ض �م �ن �ه��ا
م�ح�ت��وى ال�ج�ن��اح ت�ح��ت ع�ن��وان
تحدي الطبيعة.
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إعالن النتائج في  27الشهر الجاري

«العالقات العامة» تطلق معرض
جائزة الكويت األولى برعاية سامية
أطلقت جمعية العالقات العامة
ال �ك��وي �ت �ي��ة أم � ��س م� �ع ��رض ج��ائ��زة
ال �ك��وي��ت األول� ��ى ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
وخدمة العمالء برعاية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد .وألقى
رئيس الجمعية جمال النصر الله
ك �ل �م��ة ن �ي��اب��ة ع ��ن رئ� �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات األم� �ي ��ري ��ة ورئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ج��ائ��زة ال �ك��وي��ت
األول� ��ى ل�ل�ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة وخ��دم��ة
ال �ع �م�ل�اء ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
دشن خاللها هذه الفعالية.
وقال إن رعاية سمو أمير البالد
ل�ل�ج��ائ��زة ليست غ��ري�ب��ة ع�ل��ى أمير
اإلن �س ��ان �ي ��ة وق ��ائ ��ده ��ا ف ��ي ال �ع��ال��م
أج� �م ��ع وه � ��ي دل� �ي ��ل ع �ل��ى اه �ت �م��ام
القيادة العليا في الكويت بمجاالت
العالقات العامة باعتبارها جزءا
م� ��ن ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال� �ت ��ي ح�ق�ق��ت
للكويت مكانتها الدولية العظيمة.
وأض� � � ��اف أن م� ��ن أب � � ��رز أه � ��داف
الجائزة إي�ض��اح أهمية العمل في
م �ج��ال ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة وخ��دم��ة
ال �ع �م�لاء وإب � ��راز م��زاي��ا ه ��ذه امل�ه��ن
ال� �ت ��ي ت �ت �ط �ل��ب م � �ه� ��ارات وك� �ف ��اءات
خ��اص��ة م�ب�ي�ن��ا أن ل�ج�ن��ة التحكيم

الخرافي خالل مشاركته في إطالق جائزة جمعية العالقات العامة

ت �ل �م �س ��ت خ� �ل ��ال ع �م �ل �ه ��ا ت �ط �ب �ي��ق
معايير عاملية حيث سيتم اع�لان
ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي  27ال �ش �ه��ر ال �ج ��اري
ال��ذي تم تحديده لالحتفالية التي
تقيمها الجائزة لتكريم الفائزين.
وع �ق��ب اف �ت �ت��اح امل� �ع ��رض أع ��رب
أم �ي��ن س� ��ر م �ج �ل��س األم � � ��ة ال �ن��ائ��ب
ع� � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ف� ��ي ت �ص��ري �ح��ات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع��ن س �ع��ادت��ه ل��رؤي��ة
إن�ج��ازات جمعية العالقات العامة

ال�ت��ي تستطيع أن تلعب دورا في
الوقاية والتعامل مع األزمات.
وقال النائب الخرافي إن موظفي
العالقات العامة «عليهم أن يكونوا
أذكياء ليستطيعوا فرض وجودهم
الس �ي �م��ا أن ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة هي
ت��واص��ل ب�ين الجمهورين الداخلي
وال � � �خ� � ��ارج� � ��ي وه� � �م � ��ا م ��رت� �ب� �ط ��ان
بعضهما ببعض».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه أش� ��اد م��دي��ر ادارة

العالقات العامة في االدارة العامة
لالطفاء العقيد خليل األمير بفكرة
جائزة العالقات العامة التي تغطي
 14قطاعا م��ن القطاعات الحيوية
في الدولة.
وث� �م ��ن ال �ع �ق �ي��د األم � �ي� ��ر ج �ه��ود
ال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى الجمعية ف��ي نشر
ال �ت ��وع �ي ��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل ال � ��راق � ��ي م��ع
املواطنني واملقيمني مؤكدا حرص
االدارة على التعاون مع اي خدمة
ت� �خ ��دم ال� �ب ��رام ��ج ال �ت ��وع ��وي ��ة ال �ت��ي
تتنباها االدارة.
ول � �ف ��ت إل� � ��ى أن ادارة االط � �ف ��اء
وجمعية ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وقعتا
أخ �ي��را ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون ت�ه��دف إل��ى
توعية املواطنني واملقيمني بشكل
ع ��ام ح �ي��ال م�خ�ت�ل��ف امل��وض��وع��ات
املتخصصة.
وأك� � � � � ��د ح � � � ��رص االدارة ع �ل��ى
امل �ش��ارك��ة ف��ي ك��ل ن �ش��اط م��ن شأنه
تكثيف التوعية ن�ظ��را إل��ى ارت�ف��اع
أع � � ��داد ال� �ح ��رائ ��ق خ �ص��وص��ا أن �ن��ا
مقبلون على فصل الصيف ال��ذي
يشهد العديد من الحرائق بسبب
نقص التوعية.

العوضي :الصداقة بين الشعبين الكويتي
واإليراني رافد أساسي للعالقات الرسمية
أش � � � ��اد رئ � �ي � ��س راب � � �ط � ��ة ال � �ص ��داق ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة د .ع �ب��دال��رح �م��ن
العوضي بمتانة العالقات بني البلدين
ال�ص��دي�ق�ين ال�ك��وي��ت وإي� ��ران م��ؤك��دا أن
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ال �ش �ع �ب�ي�ن ت �ع��د راف � ��دا
أس��اس �ي��ا ل �ل �ع�ل�اق��ات ال��رس �م �ي��ة .وق ��ال
العوضي في كلمته على هامش حفل
ال�ع�ش��اء ال ��ذي أق��ام��ه ال�س�ف�ي��ر اإلي��ران��ي
لدى البالد د .علي رضا عنايتي أمس
األول على شرف أعضاء رابطة الصداقة
ال �ك��وي �ت �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة إن أب � ��رز أه ��داف
ال��راب �ط��ة ي�ت�م�ث��ل ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق م ��ن امل �ص��ال��ح
امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ش �ع �ب�ين ال �ص��دي �ق�ين.
وأض��اف أن الخطوة التي تقدمت بها
راب �ط��ة ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة اإلي��ران �ي��ة
بزيارة طهران في نوفمبر املاضي في
سبيل تعزيز الثقة بني الجانبني تهدف
الى رفع مستوى التعاون الشعبي في
شتى املجاالت االنسانية وهي خطوة
أي��دت�ه��ا ال �ق �ي��ادة وال�ح�ك��وم��ة الكويتية

الرئيس عنايتي مستقبال رابطة الصداقة

وتبشر بالخير .ولفت إلى أهمية وضع
أولويات واضحة لهذه الرابطة تحدد
م�س��اره��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة مشيرا
إلى أن العالقة بني البلدين الصديقني
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى روح ال�ث�ق��ة امل�ت�ب��ادل��ة وم��د
جسور التواصل بني الشعبني.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال أم�ي�ن ع ��ام ال��راب �ط��ة
ع � ��دن � ��ان ال � ��راش � ��د إن ه� � ��ذه ال � �ل � �ق ��اءات
األخ� ��وي� ��ة امل� �ت� �ك ��ررة ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري ب�ين
ح�ين وآخ ��ر ت�ه��دف إل��ى التنسيق وم��د

جسور التواصل والثقة بني الجانبني.
وأضاف الراشد أن الرابطة تشكلت من
أع�ض��اء يمثلون ك��ل أط�ي��اف ومكونات
املجتمع الكويتي وتسعى إل��ى تقوية
ال �ع�لاق��ات وال ��رواب ��ط الشعبية ف��ي كل
املجاالت االنسانية بني البلدين.
وأوض��ح أن زي��ارة سمو أمير البالد
إل� � ��ى إي � � � ��ران ق� �ب ��ل ن� �ح ��و ع� � ��ام أس �س��ت
النطالقة العالقات الثنائية والشعبية
ب�ين البلدين ال�ج��اري��ن ال��ى آف��اق أرح��ب

وأوس � � � � ��ع ل �ت �ش �م ��ل ج� �م� �ي ��ع امل � �ج � ��االت
ال��رس �م �ي��ة م �ن �ه��ا وال �ش �ع �ب �ي��ة .وأع� ��رب
ال ��راش ��د ع��ن ال�ش�ك��ر ل�ل�س�ف�ي��ر االي��ران��ي
ل ��دى ال �ك��وي��ت ول�س�ف�ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى ط�ه��ران م�ج��دي الظفيري وأرك��ان
السفارتني على ب��ذل الجهود الكبيرة
في سبيل تعزيز وتوطيد العالقات بني
البلدين ودعمهما إلنشاء الرابطة من
خالل تسهيل اجراءاتها بني الجانبني.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه أك ��د ال�س�ف�ي��ر اإلي��ران��ي
عنايتي أن زي ��ارة سمو أم�ي��ر الكويت
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د إل � ��ى ط �ه��ران
العام املاضي فتحت آفاقا واسعة أمام
العالقات الثنائية .وأضاف عنايتي أن
زيارة سموه في يونيو املاضي ولقاءه
مع املرشد األعلى للجمهورية اإليرانية
علي خامنئي والرئيس حسن روحاني
أل�ق��ت بظاللها امل�ب��ارك��ة على العالقات
الكويتية اإليرانية في شتى املجاالت
ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
والشعبية.

الصانع :الفتوى والتشريع
من أهم األجهزة
في حماية المال العام
أك��د وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع أن إدارة الفتوى والتشريع
ه��ي م��ن أه��م أج �ه��زة ال��دول��ة حيث
إن �ه ��ا ت �ق��وم ب �ح �م��اي��ة امل � ��ال ال �ع��ام
وت � �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى ح � �ق� ��وق ال� ��دول� ��ة
مضيفا في تصريح للصحافيني
ع �ق��ب اف �ت �ت��اح��ه م ��رك ��ز ال �ت �ق��اض��ي
ف��ي إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع أن
املركز سيساهم في التنسيق بني
ق�ط��اع��ات ال��دول��ة ورب ��ط أجهزتها
بعضها ببعض.
وأوضح أن مسألة الوقت مهمة
ج��دا ول�ي��س م��ن امل�ق�ب��ول استقبال
واس�ت�ي�ع��اب قصر ال�ع��دل لقضايا
ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع ول� ��ذل� ��ك ت��م
ت��وف�ي��ر م��رك��ز ال�ت�ق��اض��ي ف��ي إدارة
الفتوى والتشريع إلنجاز عملها
بشكل سريع مؤكدا أنه عندما تم
إطالق شعار العدالة الناجزة كنا
ن�ع�ن��ي م��ا ي�ت�ض�م�ن��ه ه ��ذا ال�ش�ع��ار
وأيضا نعني أن العدل البطيء هو
أشد أنواع الظلم.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه ت ��م ال�ت�ن�س�ي��ق
م� ��ع رئ� �ي ��س ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع
امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح امل�س�ع��د وعليه
ت ��م ال �ع �م��ل ع �ل��ى أن ي� �ك ��ون م��رك��ز
ال � �ت � �ق ��اض ��ي ف � ��ي إدارة ال� �ف� �ت ��وى
وال � � �ت � � �ش � ��ري � ��ع م � � ��ؤك � � ��دا أن ه � ��ذه
ال�خ�ط��وة ه��ي ب��داي��ة ال�غ�ي��ث حيث
ستتبعها خ�ط��وات أخ��رى تتعلق
ب ��االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ح� �ت ��ى ي� �ت ��م إق� � ��رار
التعامل ع��ن بعد وه��و استخدام
ال� ��وس� ��ائ� ��ط اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ورف � ��ع
الدعاوى.
من جانبه أشاد رئيس الفتوى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع امل � �س � �ت � �ش� ��ار ص �ل�اح

يعقوب الصانع

امل � �س � �ع� ��د ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح م� �م ��اث ��ل
ب �م �ع��ال �ج��ة ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع آل�ي��ة
ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ل �ل �ق �ض��اي��ا ف� ��ي ال ��وق ��ت
ال �س��اب��ق م��ن خ�ل�ال اف �ت �ت��اح امل��رك��ز
ال��ذي سيساهم بنتائج إيجابية
تنعكس ع�ل��ى م�ص��ال��ح امل��واط�ن�ين
والدولة.
وق � � ��ال إن اف� �ت� �ت ��اح امل� ��رك� ��ز ه��و
ال� �ب ��داي ��ة ل �ت �ط��وي��ر إدارة ال �ف �ت��وى
وال �ت �ش ��ري ��ع وال � � ��ذي س �ي �ص��ب ف��ي
خ��دم��ة ال �ع��دال��ة م�ب�ي�ن��ا أن اإلدارة
ت �س �ت �ق �ب��ل امل � �ئ � ��ات م � ��ن ال �ق �ض��اي��ا
ش�ه��ري��ا وه ��ي ت�ح�ت��اج إل ��ى ج�ه��از
يتزامن مع هذه القضايا.
وذك � � ��ر امل� �س� �ت� �ش ��ار امل� �س� �ع ��د أن
ال� �ع� �م ��ل ال � �ب � �ط ��يء ي �ن �ع �ك��س ع �ل��ى
م �ص��ال��ح ال ��دول ��ة وم� ��ن امل �م �ك��ن أن
تسقط القضايا بالتقادم وعندها
تخسر الدولة املال العام.

فليطح :رفد المجتمعات
العربية بعقول شابة مبتكرة
أعلنت الهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة مشاركتها ف��ي الحفل
الختامي لجائزة الشيــخــة فاطمـة
ب� �ن ��ت م � �ب� ��ارك ل �ل �ش �ب ��اب ال �ع��رب��ي
ال��دول �ي��ة ف��ي دورت �ه��ا ال�ث��ال�ث��ة في
أب ��وظ� �ب ��ي ال � � ��ذي ي � �ق� ��ام  15م��اي��و
الجاري.
وقالت رئيسة قسم االستثمار
ف � ��ي ادارة ال� ��رق� ��اب� ��ة ال �ه �ن��دس �ي��ة
وش � � � ��ؤون االس� �ت� �ث� �م ��ار ب��ال �ه �ي �ئ��ة
املهندسة س��ارة فليطح لكونا إن
ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي تعمل ت�ح��ت مظلة
ب ��رن ��ام ��ج ال �ش �ي �خ��ة ف ��اط� �م ��ة ب�ن��ت
مبارك للتميز واإلبداع املجتمعي
ت��رك��ز ع�ل��ى رف ��د امل�ج�ت�م��ع ال�ع��رب��ي
بالعقول الشابة املبتكرة مضيفة
أن ذل � ��ك ي� �ت ��م م� ��ن خ �ل��ال اح� �ت ��واء
الشباب امل�ب��دع عبر مجموعة من
ال� �ج ��وائ ��ز ال� �ت ��ي ت �ص��ب ف ��ي إط �ـ��ار

االهتمام بجيل الشباب بشكل عام
وتحفـيزهم بالتالي على اإلب��داع
وال �ت �ـ �م �ي��ز واالب� �ت� �ك ��ار وامل �ن��اف �س��ة
الجادة.
واش��ارت فليطح التي أختيرت
سفيرة الجائزة في دول��ة الكويت
ن � �ظ � �ي� ��ر ج � � �ه� � ��وده� � ��ا ل� �ل� �ت� �ع ��ري ��ف
ب� ��ال � �ج� ��ائ� ��زة ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد إل � � ��ى أن
ال �ج��ائ��زة ت�ق��دم ن�م��وذج��ا متكامال
لتكريم األف��راد واملؤسسات وفرق
ال� �ع� �م ��ل امل� �ب ��دع ��ة وامل� �ت� �م� �ي ��زة ف��ي
كافة امل�ج��االت املرتبطة بالشباب
ال �ع��رب��ي ك�م��ا ان �ه��ا ت��دع��م ال�ش�ب��اب
ال� �ع ��رب ��ي ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
م��ن أج��ل تعزيز ق��درات��ه ومهاراته
وإبداعاته على مستوى العالم.

مشاركة عزاء

يتقدم رئيس مجلس األمة
ونائب رئيس مجلس األمة
وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة لمجلس األمة
بخالص العزاء إلى

عضو مجلس األمة

محمد طنا العنزي
بوفاة ابن شقيقته
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان
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المطيري يؤدي اليمين
القانونية مديرا عاما
لمنظمة العمل العربية

صورة وتعليق

أدى املدير العام الجديد ملنظمة
العمل العربية الكويتي ف��اي��ز علي
امل �ط �ي��رى ام� ��س ال �ي �م�ين ال �ق��ان��ون �ي��ة
أم� ��ام األم�ي��ن ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور ن �ب �ي��ل ال �ع��رب��ي
ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب األم�ي�ن ال �ع��ام أحمد
ب � ��ن ح� �ل ��ي واألم � � �ن� � ��اء امل� �س ��اع ��دي ��ن.
وأك��د العربي في تصريح لـ (كونا)
أهمية الدور املنوط بمنظمة العمل
العربية ومديرها العام الجديد في
خدمة قضايا العمل املشترك خاصة
فيما يتعلق بقضايا العمل واالنتاج.
ووص � � � ��ف ال � �ع� ��رب� ��ي امل� � ��دي� � ��ر ال � �ع� ��ام
ال�ج��دي��د للمنظمة ب��أن��ه “شخصية
مهمة تمثل ال �ع �م��ال» م��وض�ح��ا أن��ه
ج� � ��اء م �ن �ت �خ �ب��ا وم� �م� �ث�ل�ا ل�ل�ات �ح��اد
ال � � �ع � ��ام ل� �ل� �ع� �م ��ال ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره أح� ��د
أض�ل��ع م�ن�ظ��وم��ة ال�ع�م��ل اض��اف��ة ال��ى
دور ال �ح �ك��وم��ات ورج � ��ال األع �م ��ال.
واش � � � � ��ار ال� � � ��ى ان امل � �ط � �ي� ��رى ال� � ��ذي
ي � �ش � �غ� ��ل اي � � �ض� � ��ا م � �ن � �ص� ��ب رئ � �ي� ��س
االت � � �ح � ��اد ال� � �ع � ��ام ل� �ع� �م ��ال ال� �ك ��وي ��ت
تمت تزكيته ب��االج�م��اع ف��ي ال��دورة
ال 42مل��ؤت �م��ر ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي ال�ت��ي
ان �ع �ق��دت ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال�ش�ه��ر
امل��اض��ي م��ؤك��دا ان “م�ن�ظ�م��ة العمل
ال �ع��رب �ي��ة ت�ع�ت�ب��ر م��ن أه ��م منظمات
ال � �ع � �م� ��ل امل � �ش � �ت� ��رك ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة».
وأع � � � ��رب األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل �ج��ام �ع��ة
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فريق الغوص يطلق غدا
خارطة عملياته عبر اإلنترنت
يطلق فريق الغوص الكويتي التابع
للمبرة التطوعية البيئية غدا الخارطة
العاملية ملواقع عمليات وأنشطة الفريق
ووضعها على شبكة اإلن�ت��رن��ت .وق��ال
م �س��ؤول ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي ال �ف��ري��ق ول�ي��د
ال �ش �ط��ي ل �ك��ون��ا إن ال� �خ ��ارط ��ة س�ت�ب�ين
الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الفريق
للحفاظ على البيئة البحرية ومواقع
وأن� �ش� �ط ��ة وع� �م� �ل� �ي ��ات ال� �ف ��ري ��ق داخ� ��ل
الكويت وخارجها .وأوضح أن الخارطة
م� �ق� �س� �م ��ة ح � �س� ��ب األن � �ش � �ط � ��ة وض� �م ��ن
مجاالت عديدة كانتشال السفن ورفع
املخلفات الساحلية وإن�ق��اذ الكائنات
البحرية والبرامج الثقافية والتوعوية
وال��دورات واللقاءات الدولية الفتا إلى

أن إط �ل��اق ال �ف��ري��ق خ��ارط �ت��ه ال�ع��امل�ي��ة
ل�ج�م�ي��ع أن �ش �ط �ت��ه ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ع� �ب ��ر اإلن � �ت � ��رن � ��ت س� �ي� �ت ��م ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي يعقد في جمعية الصحافيني
الكويتية وسيقدم الفريق خالله عرضا
ل �ل �ح �ض��ور ع ��ن ك �ي �ف �ي��ة ال� ��دخ� ��ول ع�ل��ى
ال �خ��ارط��ة واالس �ت �ف��ادة م��ن امل�ع�ل��وم��ات
ال �ب �ح��ري��ة وامل�ل�اح �ي ��ة ل�ج�م�ي��ع أن�ش�ط��ة
ال �ف ��ري ��ق م �ن��ذ ت��أس �ي �س��ه ال� �ع ��ام .1986
وأعرب الشطي عن فخر الفريق بإطالق
ه��ذه ال�خ��ارط��ة مل��ا تمثله م��ن إب��راز دور
الشباب الكويتي ف��ي إن�ج��از املشاريع
ال�ت�ط��وع�ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة ال ��رائ ��دة وال��دع��م
الرسمي واألهلي لبرامج الفريق.

ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع� ��ن أم� �ل ��ه ف� ��ي أن ي� ��ؤدي
املدير العام الجديد عمله على رأس
امل �ن �ظ �م��ة ل �خ��دم��ة ق �ض��اي��ا ال �ع �م��ال.
م��ن جهته أك��د امل�ط�ي��ري ع�ق��ب ادائ��ه
اليمني القانونية ان��ه سيعمل على
خ��دم��ة ق�ض��اي��ا ال�ع�م��ل واالن �ت��اج في
ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي ب �ت �م �ث �ي��ل أط � ��راف
ال �ع �م��ل ال� �ث�ل�اث ��ة وه � ��ي ال �ح �ك��وم��ات
واص� � � � �ح � � � ��اب ال� � �ع� � �م � ��ل وال � � �ع � � �م� � ��ال.
وأع ��رب امل�ط�ي��ري ع��ن ش�ك��ره لجميع
األط ��راف امل�ش��ارك��ة ف��ي ال ��دورة ال42
ملؤتمر العمل العربي الذي تمت من
خاللها تزكيته كمدير عام للمنظمة.
ك� �م ��ا أع � � ��رب ع� ��ن ش� �ك ��ره ال � ��ى س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ل��رع��اي�ت��ه الكريمة
مل��ؤت�م��ر ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي وال ��ذي عقد
ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ف �ت��رة م��ن
ال 8ال� ��ى ال 25م ��ن اب ��ري ��ل امل��اض��ي.
وق ��ال امل�ط�ي��ري ان املنظمة ستعمل
ع� �ل ��ى ح� ��ل م �ش �ك �ل��ة ال� �ب� �ط ��ال ��ة ال �ت��ي
تواجه الدول العربية حيث بلغ عدد
ال�ع��اط�ل�ين ع�ش��ري��ن م�ل�ي��ون شخص.
وأكد على وجود تعاون بني أطراف
العمل الثالثة لحل مثل هذه القضايا
م�ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه ان ي�ن�ج��ح ف��ي أداء
م�ه�م�ت��ه ك�م��دي��ر ع ��ام مل�ن�ظ�م��ة العمل
العربية وان يساهم في الدفع بأداء
ع�م��ل املنظمة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة.
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غالف خريطة توضح مواقع عملية فريق الغوص

نادي األلعاب الذهنية يفوز ببطولة آسيا للدامة
ق��ال نائب رئيس ن��ادي األلعاب
الذهنية ف ��واز الخطيب إن إح��راز
ف ��ري ��ق ال � ��دام � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي امل ��راك ��ز
األول� � ��ى ف ��ي ب �ط��ول��ة آس �ي��ا ل �ل��دام��ة
التركية انجاز يضاف إلى سلسلة
ان �ج��ازات ال �ن��ادي ال�ت��ي ت��رف��ع اس��م

الكويت عاليا.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح للخطيب
ب��ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ب �ك��ون��ا بمناسبة
ت � �ص� ��در ف� ��ري� ��ق ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ب �ط��ول��ة
آس �ي��ا ل�ل��دام��ة ال�ت��رك�ي��ة ال �ت��ي أقيمت
ف��ي أوزب�ك�س�ت��ان ف��ي ال�ف�ت��رة ب�ين 25

أب��ري��ل و 6م��اي��و وح�ص��ول الالعبني
جاسم أحمد العلي على املركز األول
وعبدالرحمن وسام العازمي املركز
الثالث في البطولة.
وأك ��د الخطيب أن مجلس إدارة
ال �ن��ادي ي�ق��دم ك��ل م��ا ع�ن��ده م��ن أج��ل
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دع � � ��م ال�ل��اع � �ب�ي��ن ل �ت �ح �ق �ي��ق أف �ض ��ل
النتائج في املحافل الدولية وليتم
تمثيل ال�ك��وي��ت خير تمثيل معربا
ع��ن الشكر للهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
وال � ��ري � ��اض � ��ة اله� �ت� �م ��ام� �ه ��ا ال� ��دائ� ��م
بالرياضات الذهنية.
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:30
04:59
11:44

العصر
املغرب
العشاء

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

03:20
06:30
07:36

