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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األربعاء
 24رجب 1436
 13مايو 2015
العدد 664

األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل
مسيرة وطنية حافلة بالعطاء
تمر على الكويت اليوم الذكرى السنوية السابعة لرحيل األمير الوالد
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه في 13
مايو العام  2008تاركا وراءه تاريخا حافال بالعطاء واإلخالص لوطنه
ولشعبه .ويعتبر الشعب الكويتي الراحل الكبير رمزا من رموز الكويت
الوطنية البارزة.
التفاصيل (ص)12

رئيس تنمية الموارد البرلمانية يؤكد إنجاز القانون خالل  ٦أشهر من اآلن وتطبيقه على مراحل

الصالح :البديل اإلستراتيجي
يرفع رواتب  %50من الموظفين
أكد وزير املالية أنس الصالح
أن ال� ��روات� ��ب امل��رت �ف �ع��ة ل ��ن يتم
تخفيضها أو تخفيض الراتب
األس��اس��ي منها مشيرا إل��ى أن
ن� �ظ ��ام ال� �ب ��دي ��ل اإلس �ت��رات �ي �ج��ي
س �ي ��رف ��ع روات � � ��ب أك� �ث ��ر م� ��ن 50
 %م��ن امل��وظ�ف�ين ل�ل��وص��ول إل��ى
ال� � ��رات� � ��ب ال � �ش� ��ائ� ��ع ل� �ك ��ل درج � ��ة
ومهنة.
وقال الصالح عقب حضوره
اجتماعا للجنة تنمية امل��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم� ��س إن
ج �م �ي��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال�ع��ام سيحصلون على زي��ادة
سنوية على ال��رات��ب األس��اس��ي
والبدالت الوظيفية على أساس
مؤشر تكلفة املعيشة.
وأوض � � ��ح أن م� �ك ��اف ��أة األداء
واإلنتاجية ستمنح للموظفني
ال� ��ذي� ��ن ي �م �ت �ل �ك��ون م �س �ت��وي��ات
أداء ج�ي��دة وسيحصلون على
م�ك��اف��آت أف�ض��ل وت�ت��م ترقيتهم
ب �ش �ك��ل أس � � ��رع م� ��ا ي �ح �س��ن م��ن

أخ�لاق �ي��ات ال�ع�م��ل وج ��ودة أداء
العاملني في القطاع العام.
وك � �ش� ��ف وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ع��ن
وج � � � ��ود أك� � �ث � ��ر م� � ��ن  200ن� ��وع
م ��ن ال� �ب ��دالت ت �ش�ك��ل  % 65من
إجمالي الراتب ما يجعل عملية
املقارنة بني الرواتب مستحيلة
ك�م��ا أن ه �ن��اك أي �ض��ا  30ك ��ادرا
خ��اص��ا ت��ؤدي إل��ى ف��روق��ات في
الرواتب بني الجهات الحكومية
املختلفة وت��ؤث��ر ف��ي ال��وظ��ائ��ف
كافة.
إل��ى ذل��ك ق��ال رئ�ي��س اللجنة
ال� �ن ��ائ ��ب د.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه إن
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ت��م ع�ل��ى
مراحل واملراحل النهائية ستتم
خ�ل�ال س�ن�ت�ين واألول� �ي ��ة سيتم
ال�ع�م��ل ب�ه��ا وإن �ج��ازه��ا خ�ل�ال ٦
أشهر أو  ٨أشهر من اآلن.

أك ��د وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى أن عملية
تطوير وم��راج�ع��ة امل�ن��اه��ج ال��دراس�ي��ة
تشمل التربية اإلسالمية في املراحل
التعليمية ال�ث�لاث الف�ت��ا ف��ي رد على
س ��ؤال ل�ل�ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان إل��ى
أن حجم املتغيرات ال�ت��ي ط��رأت على
املنطقة وان�ع�ك�س��ت ع�ل��ى املجتمعات
أف � ��رزت غ �ل��وا وت �ط��رف��ا ف ��ي م�ن�ظ��وم��ة
ال �ق �ي��م األخ�ل�اق� �ي ��ة األم � ��ر ال � ��ذي ج�ع��ل
ال� � � ��وزارة ت �ق ��وم ب ��دوره ��ا ال �ف �ع��ال ف��ي
م��واج�ه��ة ه��ذه ال�ظ��واه��ر .ورد النائب
ال �ح �م ��دان م ��ؤك ��دا أن إج ��اب ��ة ال��وزي��ر
ج��اءت ف��ي مجملها ع�ب��ارة ع��ن جمل
إنشائية خلت من األدلة.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � ��رى أع� �ل ��ن ال �ع �ي �س��ى
ع� ��ن ت ��وف� �ي ��ر  30أل � �ف ��ا و 923م �ق �ع��دا
لخريجي الثانوية العامة في مختلف
م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي للسنة
الدراسية الجديدة.

تفاصيل (ص)04

نواب :استجواب
وزير الخارجية يحرج
الكويت خليجيا
ت � � � ��واص � � � ��ل رف � � � � ��ض ال� � � �ن � � ��واب
ل�لاس�ت�ج��واب امل �ق��دم م��ن النائب
د.ع� � �ب � ��د ال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي إل ��ى
ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د م� �ع ��رب�ي�ن ع��ن
اع� �ت� �ق ��اده ��م ب� � ��أن االس � �ت � �ج ��واب
ف��ي غ�ي��ر محله وأن ��ه ي�س��يء إل��ى
الكويت ويتسبب ف��ي إحراجها
أمام األشقاء الخليجيني خاصة
وأن ع ��اص� �ف ��ة ال� � �ح � ��زم ح �ظ �ي��ت
بدعم شعبي كبير .ورأى بعض
ال� �ن ��واب وم �ن �ه��م د.أح� �م ��د مطيع
أن االس �ت �ج��واب ح��ق دس �ت��وري

الغانم يشيد بعمق العالقات
الكويتية الباكستانية

واداة رق ��اب �ي ��ة ل �ع �ض��و م�ج�ل��س
األم��ة لكن ه��ذا االستجواب تعد
واضح وصريح على صالحيات
س �م��و األم �ي ��ر وط��ال �ب��وا ال�ن��ائ��ب
دشتي بسحب استجوابه فيما
أك��د األخير في مؤتمر صحافي
أمس استمراره في طريقه حتى
ص�ع��ود ال��وزي��ر امل�ن�ص��ة مطالبا
النواب بعدم الحكم على محاور
االستجواب قبل قراءته.

تفاصيل (ص)09

العيسى:
تطوير المناهج
لمواجهة
التطرف

الرئيس الغانم يزرع شجرة ماغنوليا أمام البرملان الباكستاني

تفاصيل (ص)03

الميزانيات 35 :مشروعا
للسكنية منها  8جدد
أك� ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � ��دن � ��ان
عبدالصمد أنه بمراجعة الحساب
ال � �خ � �ت ��ام ��ي ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ات �ض��ح ت��وزي��ع
امل ��ؤس� �س ��ة ن� �ح ��و  12أل � ��ف وح� ��دة
سكنية خ�لال ال�ع��ام 2015 - 2014
م �ت��وق �ع��ا ت� ��وزي� ��ع ن �س �ب��ة م �م��اث �ل��ة
خالل العام .2016 - 2015

وأوض � � � � � � � ��ح ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د أن
امل��ؤس�س��ة أدرج ��ت ف��ي ميزانيتها
 35مشروعا منها  8جدد والحظت
اللجنة أن نسب االنجاز متفاوتة
حيث أن ه�ن��اك  7م�ش��روع��ات ذات
ان �ج��از ج�ي��د و 7أخ ��رى متوسطة
االن � �ج � ��از وال �ب �ق �ي ��ة ض �ع �ي �ف��ة .ف��ي
ش ��أن آخ ��ر ك�ش��ف ع�ب��دال�ص�م��د عن
انخفاض بنسبة  ٪ 13ب��إي��رادات

ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات وذل��ك
إلن� � �ه � ��اء س � � � ��داد ال� �ق� �س ��ط األخ� �ي ��ر
املستحق على خزينة الدولة على
العجز االكتواري.

تفاصيل (ص)5

تفاصيل (ص 07و )15

داخل العدد

عبد اهلل:
جلسات نقاشية
لسماع كل اآلراء
حول سلم الرواتب
تفاصيل (ص)11-10
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الشيخ سالم العبداهلل أقام مأدبة عشاء على شرف سموه

األمير يستقبل األمين العام
لمجلس التعاون الخليجي

سمو األمير مستقبال الزياني

اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األح�م��د وبحضور
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد األمني العام ملجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي وال��وف��د
املرافق وذلك في مقر إقامة سموه
بالعاصمة واشنطن.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ون ��ائ ��ب

سمو نائب األمير مستقبال املحمد

األمير خالل وصوله إلى مأدبة العشاء

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال � �ج� ��راح وأع� �ض ��اء
الوفد الرسمي املرافق لسموه.
واجتمع الشيخ صباح الخالد
واألم� �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ف� ��ي ل� �ق ��اء ب� �ح ��ث آخ ��ر
امل �س �ت �ج��دات وت� �ط ��ورات األوض ��اع
ع� � �ل � ��ى ال� � �س � ��اح� � �ت �ي��ن اإلق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة
والدولية واالس�ت�ع��دادات الجارية
للقمة األمريكية الخليجية التي
تستضيفها واش �ن �ط��ن الخميس
املقبل.

وع �ل��ى ش� ��رف ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد أقام سفير دولة
ال �ك��وي��ت ل� ��دى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األمريكية الشيخ سالم العبدالله
مأدبة عشاء وذلك بمناسبة زيارة
سموه للواليات املتحدة األمريكية
الصديقة.

نائب األمير يستقبل المحمد
والشيخ علي الجابر

 ...ويهنئ رئيس جمهورية
توغو بإعادة انتخابه لوالية جديدة
بعث سمو األمير الشيخ صباح
األح�م��د ببرقية تهنئة إل��ى فخامة
الرئيس فور ايسوزمنا نياسينغبي
رئ�ي��س ج�م�ه��وري��ة ت��وغ��و الصديقة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ب�م�ن��اس�ب��ة إع � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه رئ�ي�س��ا

ل�ج�م�ه��وري��ة ت��وغ��و ل �ف �ت��رة رئ��اس�ي��ة
جديدة متمنيا سموه لفخامته كل
التوفيق والسداد وموفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ع�لاق��ات ال�ط�ي�ب��ة بني
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن امل � ��زي � ��د م��ن
التطور والنماء.

وب �ع��ث س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر ول��ي
العهد الشيخ ن��واف األحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس الوزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وسموه مستقبال الشيخ علي الجابر

استقبل سمو نائب األمير
ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف
األح �م��د ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف أم��س

سمو الشيخ ناصر املحمد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب
األم� � �ي � ��ر ول � � ��ي ال � �ع � �ه ��د أي� �ض ��ا

ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �ج��اب��ر األح �م��د
الصباح.
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دبلوماسية برلمانية
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بحث وصادق على آلية التنسيق بين مجلسي األمة بالبلدين في المحافل الدولية

الغانم يشيد بعمق العالقات المتجذرة
بين الكويت وباكستان

صادق مرحبا بالرئيس الغانم

أشاد رئيس مجلس األمة مرزوق
علي الغانم بعمق ومتانة العالقات
التي تربط دولة الكويت وجمهورية
باكستان اإلس�لام�ي��ة واص�ف��ا إياها
بأنها ت��اري�خ��ة وط��وي�ل��ة تجمع بني
شعبني مسلمني .
وأض � � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن أم � ��س ع� �ل ��ى ه��ام��ش
زي � � � ��ارت � � � ��ه مل � �ب � �ن� ��ى م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي «أن زي� ��ارت � �ن� ��ا إل ��ى
ب��اك �س �ت��ان ت��أت��ي اس �ت �ك �م��اال ل��زي��ارة
م �م��اث �ل��ة ق � ��ام ب �ه ��ا رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة الباكستاني إلى دولة الكويت
أخيرًا وت��م خاللها مناقشة العديد
م��ن امل��واض �ي��ع ال �ت��ي ت �ه��م الشعبني
ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وع � � � ��ددا م � ��ن ال �ق �ض��اي��ا
ال�ع��ال�ق��ة وامل �ش �ك�لات ال �ت��ي ت��م حلها
واألخ � � � ��رى ال� �ت ��ي س �ي �ت��م اس �ت �ك �م��ال
وضع الحلول لها في هذه الزيارة».
دور مشرف
وأش��اد الغانم بموقف باكستان
امل �ش��رف ودوره � ��ا ف��ي ت�ح��ري��ر دول��ة
الكويت من الغزو الصدامي الغاشم
م ��ؤك ��دا أن ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ي �م �ك��ن أن
ينسوا هذا الدور .
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م إن ه� � ��ذا امل ��وق ��ف
يحظى بتقدير واحترام ال يسقطان
بالتقادم وإنما يتوارثه الكويتيون
جيال بعد جيل.
وردًا على س��ؤال ح��ول نية دول��ة
ال �ك��وي��ت زي� � ��ادة اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا في
ب ��اك �س �ت ��ان ق � ��ال ال� �غ ��ان ��م ان ال �ع �م��ل
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ي� �خ� �ت� �ل ��ف ع� � ��ن ال �ع �م ��ل
الحكومي موضحا أن دور مجلس
األم� � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي� �ك� �م ��ن ف � ��ي دع ��م
اي ت ��وج ��ه ل � ��زي � ��ادة االس� �ت� �ث� �م ��ارات
الحكومية في باكستان وتعزيزها.
وذك � � � ��ر ال � �غ� ��ان� ��م أن ج� �م� �ه ��وري ��ة
باكستان اإلسالمية يجب أن تكون
واح � � ��دة م� ��ن واج � �ه� ��ات االس �ت �ث �م��ار

الغانم وصادق يتوسطان وفدي الصداقة الكويتية الباكستانية

لدولة الكويت لكننا نحن كبرملانيني
ال نتخذ القرار وحدنا وإنما تنصب
جهودنا في دعم الجهود الحكومية
في هذا الجانب.
وأش��ار إلى أن ال��زي��ارات املتبادلة
بني مسؤولي البلدين حققت نتائج
م� �ت� �ط ��ورة وم �ت �ق ��دم ��ة س �ت �ص��ب ف��ي
خدمة ومصلحة البلدين والشعبني
الصديقني.
واخ�ت�ت��م ال�غ��ان��م تصريحه قائال
«ب� ��األص� ��ال� ��ة ع� ��ن ن �ف �س��ي وأع� �ض ��اء
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي أت � �ق� ��دم
ب�خ��ال��ص ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر لرئيس
م�ج�ل��س األم ��ة ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س ��ردار
أي��از ص��ادق على حفاوة االستقبال
وحسن الضيافة».
غرس شجرة
ه� � ��ذا وق� � ��د غ� � ��رس ف� � ��ور وص ��ول ��ه
وال��وف��د امل��راف��ق إل��ى البرملان شجرة
( م��اغ�ن��ول�ي��ا ) ام ��ام ب��واب��ة ال�ب��رمل��ان
ت � �ع � �ب � �ي� ��را ع � � ��ن ع� �ل ��اق � � ��ات األخ� � � � ��وة
وال�ص��داق��ة التي تربط ب�ين البلدين
والشعبني الصديقني.
ب �ع��د ذل ��ك ق ��ام ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي
برئاسة الغانم بجولة داخل البرملان
اط �ل ��ع خ�ل�ال �ه��ا م ��ن رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم� � ��ة ال �ب��اك �س �ت��ان��ي ع �ل ��ى ال �ن �ظ��ام
اإللكتروني للتصويت داخ��ل قاعة
البرملان ونبذة عن أعضاء البرملان
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة ع � ��دده � ��م وان �ت �م��ائ �ه��م
امل �ن��اط �ق��ي وال �س �ي��اس��ي ك �م��ا حضر
جانبا من جلسة ملجلس الشيوخ.
وكان رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم قد استهل زيارته الى اسالم
اب� ��اد ب�ع�ق��د م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة هو
ون �ظ �ي��ره ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��ردار أي��از
ص� ��ادق ت �ن��اول��ت اه ��م امل �ل �ف��ات ال�ت��ي
تهم البلدين الصديقني اضافة الى
مستجدات األوضاع اإلقليمية.
وج��رى خ�لال املباحثات التأكيد

ع� �ل ��ى م� �ت ��ان ��ة ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
التي تربط مجلسي األم��ة الكويتي
وال �ب ��اك �س �ت ��ان ��ي وس� �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا
وبحث آلية التنسيق بني املجلسني
في املحافل الدولية.
أوضاع إقليمية
كما تطرقت املباحثات إل��ى آخر
ال � �ت � �ط� ��ورات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
السيما تطورات األوضاع في اليمن
وملف اإلرهاب والتأكيد على أهمية
توحيد الجهود اإلقليمية والدولية
ملواجهته.
وحضر املباحثات كل من النواب
مبارك الحريص ود .عودة الرويعي
وح �م��ود ال �ح �م��دان وراك� ��ان النصف
وكامل العوضي.
وع �ق��ب ذل ��ك أق ��ام رئ �ي��س مجلس
األم � � ��ة ال �ب ��اك �س �ت ��ان ��ي م� ��أدب� ��ة غ� ��داء
على ش��رف الرئيس الغانم والوفد
البرملاني املرافق له.
ف ��ي غ� �ض ��وم ذل� � ��ك ،اش � ��اد ع �ض��وا
مجلس االمة راكان النصف وحمود
ال �ح �م��دان ب��امل�س�ت��وى ال��رف�ي��ع ال��ذي
وص �ل��ت ال �ي��ه ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة -
الباكستانية والسيما في الجوانب
السياسية واالقتصادية والبرملانية
م��ؤك��دي��ن ض � ��رورة ال �ع �م��ل امل�ش�ت��رك
على تطوير تلك العالقات وتفعيل
اآلل �ي��ات امل�ن��اس�ب��ة ال�ت��ي تعمل على
انجاحها على الدوام.
وقال النائب راكان النصف لكونا
عقب املباحثات الرسمية التي عقدت
برئاسة رئيس مجلس االمة مرزوق
ع�ل��ي ال�غ��ان��م ون�ظ�ي��ره الباكستاني
سردار أياز صادق ان املباحثات بني
ال�ج��ان�ب�ين ت��رك��زت ع�ل��ى مستجدات
االوض � � ��اع ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال �ع�ل�اق��ات
الثنائية بني البلدين.
وأض � � � ��اف ان ال � ��وف � ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
الكويتي ب��رئ��اس��ة ال�غ��ان��م بحث مع

رئيس وأعضاء البرملان الباكستاني
ت � �ط� ��ورات االوض � � � ��اع ب��ال �ي �م��ن ب�ع��د
انتهاء عملية عاصفة ال�ح��زم وب��دء
ع�م�ل�ي��ة اع � ��ادة االم� ��ل وال� � ��دور ال ��ذي
تؤديه دول مجلس التعاون إلنهاء
االزم � ��ة ف ��ي ال �ي �م��ن وت �ح �ق �ي��ق االم ��ن
واالستقرار فيه وذكر ان املباحثات
تناولت ايضا العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها
في مختلف املجاالت والتأكيد على
اهمية تبادل الخبرات في املجاالت
الطبية والعسكرية والتعليمية.
وق � � � ��ال ال � �ن � �ص� ��ف ان ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن
ت�ط��رق��ا ك��ذل��ك خ�ل�ال امل�ب��اح�ث��ات ال��ى
العمالة الباكستانية وسبل تسهيل
دخ��ول�ه��ا ال��ى ال�ك��وي��ت ف��ي املستقبل
وتحديد ما هو مطلوب من البلدين
ل �ت �س �ه �ي��ل ج �م �ي��ع ال� �س� �ب ��ل ل ��دخ ��ول
الخبرات الباكستانية الى البالد.
م��ن جهته وص��ف ال�ن��ائ��ب حمود
ال� � �ح� � �م � ��دان ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح م �م ��اث ��ل
امل� �ب ��اح� �ث ��ات ب��أن �ه��ا ك ��ان ��ت م �ث �م��رة
وب�ن��اءة وس��اده��ا جو من الصراحة
وال�ش�ف��اف�ي��ة ازاء مختلف القضايا
التي تهم البلدين والشعبني وق��ال
ان امل �ب��اح �ث��ات ت��رك��زت ع �ل��ى اح��دث
ت� � �ط � ��ورات االوض � � � � ��اع ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
والسيما في اليمن اضافة الى أوجه
التعاون الثنائي بني البلدين وسبل
تطويره.
وأضاف ان لدى باكستان خبرات
ك�ب�ي��رة ف��ي مختلف امل �ج��االت الفتا
ال� ��ى ال � � ��دور ال � ��ذي ت ��ؤدي ��ه ال �ج��ال �ي��ة
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة ب��ال�ك��وي��ت ف��ي عملية
ال�ب�ن��اء واالع �م��ار موضحا ان هناك
وف��دا م��ن وزارة الداخلية الكويتية
سيزور باكستان في الفترة املقبلة
مل�ن��اق�ش��ة ه ��ذا امل ��وض ��وع م��ن جميع
ج ��وان �ب ��ه ب� �ه ��دف وض� ��ع ال �ض��واب��ط
املناسبة.
وف � ��ي ال � �ش ��أن االس� �ت� �ث� �م ��اري ق��ال

ال� � �ح� � �م � ��دان ك� � � ��ان ه� � �ن � ��اك وع� � � ��د م��ن
رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان الباكستاني خ�لال
زي ��ارت ��ه االخ� �ي ��رة ل �ل �ك��وي��ت ب��زي��ادة
ح �ج��م اس �ت �ث �م��ارات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار ف��ي باكستانمعربا عن
االمل في ان تكلل الجهود املشتركة
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون االس� �ت� �ث� �م ��اري
واالق � � �ت � � �ص � ��ادي ب ��ال� �ن� �ج ��اح خ ��دم ��ة
ملصالح البلدين والشعبني مشددا
ع�ل��ى ان ال�ك��وي��ت ت �ع��ول ك�ث�ي��را على
ل �ق��اءات �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة
م� ��ع ال� � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة
واألج�ن�ب�ي��ة والس�ي�م��ا م��ع باكستان
ال�ت��ي تعتبر اح ��دى ال ��دول املتميزة
ف��ي عالقاتها م��ع الكويت كما انها
تمتلك م�ق��وم��ات وام�ك��ان�ي��ات كبيرة
لم تستغل االستغالل األمثل.
وك � � � ��ان ال � �غ� ��ان� ��م وص � � ��ل أول م��ن
أم ��س ع �ل��ى رأس وف ��د ب��رمل��ان��ي ال��ى
ب ��اك �س �ت ��ان ض �م ��ن ج ��ول ��ة آس �ي��وي��ة
تشمل جمهورية ك��وري��ا الجنوبية
وتستمر حتى  17مايو الجاري.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ج �ت �م��ع ال ��وف ��د
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ب ��رئ ��اس ��ة ال �غ ��ان ��م خ�ل�ال
ال � ��زي � ��ارة ال � ��ى رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
م� �م� �ن ��ون ح� �س�ي�ن ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
ال � �ش � �ي� ��وخ رض � � ��ا رب � ��ان � ��ي ورئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ن� ��واز ش��ري��ف ال��ى
جانب ترؤسه اجتماعات ستعقدها
ل � �ج� ��ان ال � �ص� ��داق� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب�ين
البلدين.
وت ��أت ��ي زي � � ��ارة ال ��رئ �ي ��س ال �غ��ان��م
ووف ��د م�ج�ل��س األم ��ة ال ��ى ب��اك�س�ت��ان
ت �ل �ب �ي��ة ل ��دع ��وة رس �م �ي��ة م ��ن رئ �ي��س
ال �ب��رمل��ان ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��ردار أي��از
صادق.
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الموارد البشرية ناقشت مشروع القانون

الصالح :البديل االستراتيجي يرفع رواتب
 ٪ 50من الموظفين
ناقشت لجنة تنمية املوارد البشرية
الوطنية البرملانية أمس مشروع قانون
ال�ب��دي��ل االس�ت�ي��رات�ي�ج��ي لسلم ال��روات��ب
ب�ح�ض��ور وزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة
والصناعة بالوكالة انس الصالح.
واك��د ال�ص��ال��ح ض ��رورة اص�ل�اح سلم
ال��روات��ب لتوفير ن�ظ��ام م�س�ت��دام يحقق
ال �ع��دال��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة وي �ك��اف��ئ م�س�ت��وى
األداء.
وق � � ��ال ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي ع�ق��ب
اجتماعه واللجنة ان ال��روات��ب املرتفعة
ل��ن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب
األس ��اس ��ي م�ن�ه��ا م �ش �ي��را ال ��ى أن ن�ظ��ام
البديل االستراتيجي للرواتب سيرفع
روات��ب أكثر م��ن  50باملئة م��ن املوظفني
للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة
ومهنة.
واض� ��اف ال��وزي��ر ال�ص��ال��ح أن جميع
املوظفني في القطاع العام سيحصلون
على زيادة سنوية على الراتب األساسي
والبدالت الوظيفية على أس��اس مؤشر
تكلفة املعيشة.
واوضح أن مكافأة االداء واإلنتاجية
س �ت �م �ن��ح ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن م �م ��ن ي �م �ت �ل �ك��ون
مستويات أداء جيدة وسيحصلون على
م �ك��اف��آت أف �ض��ل وت �ت��م ت��رق�ي�ت�ه��م بشكل
أس ��رع م��ا يحسن م��ن أخ�لاق�ي��ات العمل
وجودة اداء العاملني في القطاع العام.
وب � � � �ي � � ��ن أن م � � � � � �ش � � � � ��روع ال � � �ب� � ��دي� � ��ل
االستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة
ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام اذ سيتم
ت��وح�ي��د امل �ه��ام وامل �س��ؤول �ي��ات اس�ت�ن��ادا
ألفضل املمارسات الدولية وهو ما من
ش��أن��ه خ�ف��ض ال �ض �غ��وط��ات م��ن األف ��راد
لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات
القطاع العام.
وذك� ��ر ال �ص��ال��ح ان ال ��وض ��ع ال�ح��ال��ي
للرواتب ي��ؤدي ال��ى الشعور باإلحباط
م��ن بعض امل��وظ�ف�ين ألن البعض اآلخ��ر
يتقاضى روات ��ب أع�ل��ى م��ن امل �ع��دل رغ��م
ت�ش��اب��ه ال��وظ��ائ��ف ب�ين ال � ��وزارات وحتى
داخلها.
وكشف عن وجود أكثر من  200نوع
من البدالت تشكل  65باملئة من اجمالي
ال ��رات ��ب م��ا ي�ج�ع��ل ع�م�ل�ي��ة امل �ق��ارن��ة بني
ال��روات��ب مستحيلة وي�ج�ع��ل م��ن مهمة
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة للسيطرة على
الزيادات أمرا في غاية الصعوبة.
وقال ان هناك أيضا  30كادرا خاصا
ت � ��ؤدي ال ��ى ف ��روق ��ات ف ��ي ال ��روات ��ب بني
الجهات الحكومية املختلفة وتؤثر في
ال��وظ��ائ��ف ك��اف��ة م��ا ي ��ؤدي ال��ى مواجهة
الضغوطات من األف��راد ليتم توظيفهم
في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.
وأش � ��ار ال ��ى ان ال� �ش ��روع ف ��ي عملية
إص�ل�اح سلم ال��روات��ب أص�ب��ح اآلن بالغ
األه �م �ي��ة وق ��د ت��م ت�ص�م�ي��م ن �ظ��ام ج��دي��د
ل �ح��ل ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة م ��ن خ �ل��ال إن �ش��اء
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س�ل��م ال��روات��ب ل�ك��ل مهنة ع�ب��ر الجهات
الحكومية كافة وتوحيد وتقليل أنواع
ال �ب��دالت ون�م��و ال��روات��ب بشكل تلقائي
لتعكس تكاليف املعيشة.
واض� � � ��اف ال � ��وزي � ��ر ان ذل � ��ك ي �ت ��م م��ن
خ�لال ح�س��اب متوسط ع��ام��ل التضخم
ل �ل �س �ن��وات ال� �ث�ل�اث ال �س��اب �ق��ة وت�ط�ب�ي��ق
آل �ي��ات م�س�ت�ق�ل��ة مل��راج �ع��ة ال ��روات ��ب لكل
م �ه �ن��ة وذل � ��ك إلج� � ��راء م ��راج� �ع ��ات ل �ه��ذه
ال� ��روات� ��ب وت �ق ��دي ��م ال �ت��وص �ي��ات ب �ش��أن
ت�ع��دي�ل�ه��ا ك ��ل ث �ل�اث س� �ن ��وات وت�ط�ب�ي��ق
نظام واض��ح للترقيات ورب��ط املكافآت
ال�س�ن��وي��ة ب�م�س�ت��وى األداء اض��اف��ة ال��ى
ت� �ط ��وي ��ر ن � �ظ ��ام ت �ق �ي �ي��م وادارة األداء
بشكل م��وض��وع��ي وغ�ي��ر متأثر ب��امل��زاج
الشخصي.
وب�ين أن التغييرات املقترحة تشمل
امل� ��وظ � �ف �ي�ن ف � ��ي ال � � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل�ل�ح�ق��ة
وامل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ول � �ي� ��س امل � �ق � �ص� ��ود ب �ه ��ذه

التغييرات التأثير بشكل مباشر على
م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وامل�ت�ق��اع��دي��ن
أو أي فئة أخرى من العاملني في سوق
العمل.
إل��ى ذل��ك ق��ال رئ�ي��س اللجنة النائب
ال��دك �ت��ور خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني انه تم مناقشة االطار العام
للبديل االستيراتيجي وتعديل بعض
م��واد ق��ان��ون دي��وان الخدمة املدنية من
اجل تمكني الحكومة من تطبيق البديل
االستيراتيجي لسلم الرواتب.
وأض� � � � � � ��اف ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ل ��دي� �ه ��ا ت �ح �ف �ظ ��ات ع� � ��دة ع� �ل ��ى ال �ب��دي��ل
االس�ت�ي��رات�ي�ج��ي وان ��ه ت��م االت �ف��اق على
بعض االمور مثل عدم املساس بالراتب
االس� ��اس� ��ي ل �ل �م��وظ��ف ن� �ظ ��را الرت �ب��اط��ه
ب��امل �ع��اش ال �ت �ق��اع��دي اض ��اف ��ة ال ��ى ع��دم
م�س��اس ال��رات��ب االج�م��ال��ي للموظف او
ت �ج �م �ي��ده م �ب �ي �ن��ا ان ال �ح �ك��وم��ة وع ��دت
اللجنة بذلك.

وذك � � ��ر ان � ��ه ت� ��م م �ن��اق �ش��ة ال � ��زي � ��ادات
السنوية للموظف ب��أن ت�ك��ون مرتبطة
ب �م �ع ��دالت ال �ت �ض �خ��م وك �ي �ف �ي��ة ح �س��اب
التضخم اضافة الى آلية تطبيق البديل
ومراحل تطبيقه.
وطمأن عبدالله املوظفني بقوله بأن
الحقوق لن تمس عالوة على ان اللجنة
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى تطبيق ج��زء م��ن البديل
االستيراتيجي لالن سيرفع من رواتب
ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن ال �ح��ال �ي�ي�ن ال��ذي��ن
نعتقد ب��أن روات�ب�ه��م ال تناسب طبيعة
اعمالهم.
واف� � � ��اد ب � ��أن االط� � � ��ار ال � �ع� ��ام ل �ل �ب��دي��ل
االستيراتيجي اال يكون الراتب مرتبطا
بجهة العمل ب��ل بطبيعة العمل بغض
النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق
العدالة والشفافية في الوظائف.
واشار الى انه تم االتفاق على وضع
ال�ت�ط�م�ي�ن��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ش��أن ح�ق��وق
امل��وظ �ف�ين ض�م��ن م ��واد م �ش��روع ق��ان��ون

دشتي :القانون إلى دور
االنعقاد المقبل
ق� ��ال ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي أن ��ه
ح � � � �ض � � ��ر اج� � � � �ت� � � � �م � � � ��اع األم � � � � ��س
وال � � � � ��ذي ع � �ق ��د ب � �ه � ��دف ت �ط �م�ين
امل ��واط �ن�ي�ن ب �خ �ص��وص ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي م �ف��اده��ا ان� ��ه ال
م �س ��اس ب ��االج ��ور م�ل�اح �ظ��ا ان
البديل ذاه��ب الى دور االنعقاد
املقبل وفقا ملا ملسته.
وط � ��ال � ��ب دش � �ت� ��ي ال �ح �ك��وم��ة
بحضور اختصاصي قانوني
وآخ� � ��ر م ��ال ��ي مل �ن��اق �ش �ت �ه �م��ا ف��ي
البديل االستراتيجي خصوصا
ان هناك مشروع قانون لتعديل
خمسة مواد على قانون ديوان
ال �خ ��دم ��ة واض� ��اف� ��ة ث�ل��اث م ��واد
وي �ع �ق �ب �ه��ا م ��راس� �ي ��م وق� � � ��رارات
وك ��ل ه ��ذه االم � ��ور ب �ح��اج��ة ال��ى

ش ��رح م�ف�ص��ل ح �ت��ى ت �ص��ل ال��ى
امل ��واط �ن�ي�ن واض� �ح ��ة والب � ��د من
اجتماع مع النقابات واالجهزة
الحكومية لتبيان االمور.
وف ��ي ش� ��أن آخ� ��ر ق ��ال دش�ت��ي
ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ا ل�ل�ج�ن��ة ح�ق��وق
اإلن � �س� ��ان إن ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت�ع�ق��د
اج �ت �م��اع �ه��ا ال � � ��ذي ك � ��ان م �ق ��ررا
ام� � � ��س ل� � �ع � ��دم وج � � � � ��ود ن� �ص ��اب
واج � ��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ان �ش��اء
ال��دي��وان ال��وط �ن��ي ،ول��م نناقش
م � �ل� ��ف ال� � � �ب � � ��دون رغ� � � ��م ح� �ض ��ور
االم�ي�ن ال �ع��ام ب��االن��اب��ة الع �ت��ذار
رئيس الجهاز التنفيذي صالح
الفضالة برسالة ودودة وحضر
االج�ت�م��اع ال��ذي ل��م يعقد ايضا
االم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د للشؤون
ال�ف�ن�ي��ة وم��دي��ر م�ك�ت��ب ال �ش��ؤون

ال�ق��ان��ون�ي��ة وم��دي��ر ادارة اع ��داد
امللفات واب��راء لذمتي ام��ام الله
والبدون فقد دعوت االخوة في
ال �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي وح �ض ��روا
ول �ك��ن ك�ن��ت وح �ي��دا ف��ي اللجنة
ول��م يعقد االجتماع متمنيا ان
يعقد االجتماع االسبوع املقبل
ونقف على حجم املشكلة وآلية
ح �ل �ه��ا وت��ال �ي��ا س �ن �ق��وم ب��دع��وة
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � ��ر
الداخلية محمد الخالد.
وكان من املفترض أن تناقش
ال �ل �ج �ن��ة اوض � ��اع غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة م ��ع رئ �ي ��س ال �ج �ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
انشاء الديوان الوطني لحقوق
االنسان.

البديل االستيراتيجي او ضمن املذكرة
االي� �ض ��اح� �ي ��ة الف� �ت ��ا ال � ��ى ان � ��ه س �ت �ك��ون
جلسات اخرى للجنة في هذا الشأن.
وف��ي رده على س��ؤال ه��ل ك��ان تقرير
اللجنة ح��ول م�ش��روع القانون سينجز
خالل الدور الحالي ومتى سيتم العمل
ب��ه؟ ق��ال ال�ع�ب��دال�ل��ه ان تطبيق ال�ق��ان��ون
سيتم ع�ل��ى م��راح��ل وامل��راح��ل النهائية
س �ت �ت��م خ�ل��ال س �ن �ت�ين واالول � �ي� ��ة س�ي�ت��م
العمل بها وانجازها خ�لال  ٦أشهر او
 ٨إشهر من االن.
واوض ��ح ال�ع�ب��دال�ل��ه ان ه��ذه امل��راح��ل
س�ع�ن��ى ب �ه��ا ال �ش��رائ��ح ال �ت��ي ستطالها
الزيادة في الرواتب من العاملني حاليًا
وستبدأ من الشرائح املتدنية الرواتب
ث��م االع �ل��ى وان �ت �ه� ً�اء ب�ج�م�ي��ع ال �ش��رائ��ح
التي ستكون مشمولة بالزيادات خالل
العامني.
وك � �ش ��ف ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع� ��ن ان ب�ع��ض
الشرائح التي سيتم اقرار زيادة رواتبها
ضمن القانون ولكن تنفيذ هذه الزيادة
س�ي�ت��م خ�ل�ال ع��ام�ين س�ي�ح�ص�ل��ون على
زياداتهم كاملة وبأثر رجعي من تاريخ
اق ��رار امل �ش��روع ب�ق��ان��ون وح�ت��ى تنفيذه
بشكل كامل.
وب � �س ��ؤال ع ��ن ال �ج �ه��ات وال��وظ��ائ��ف
التي سيتم تخفيض مرتباتها واج��ور
العاملني بها ومصير ه��ؤالء العاملني
حاليا أكد العبدالله ان العاملني حاليا
ل��ن ي�م�س�ه��م اي ت�خ�ف�ي��ض ول ��ن يطالهم
وان �م��ا س�ي�ط�ب��ق ع�ل��ى ال�ع��ام�ل�ين ال�ج��دد
وبعد اقرار القانون منوها الى ان اللجنة
ط ��رح ��ت ف� �ك ��رة وج� � ��وب وج� � ��ود ردائ � ��ف
ت�ش��ري�ع�ي��ة ل �ل �ق��ان��ون ك �ق��ان��ون ال�ت�ق��اع��د
امل �ب �ك��ر ال� � ��ذي ق ��د ي� �ك ��ون اح � ��د ال �ح �ل��ول
املصاحبة للبديل االستراتيجي.
ون ��وه ال�ع�ب��دال�ل��ه ال ��ى ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
ال� �ت� �ق ��اع ��د وال � � � ��ذي اخ� � ��ر س � ��ن ال �ت �ق��اع��د
وسنوات الخدمة قد يكون احد االسباب
الرئيسة في عدم توفير فرص عمل لذلك
م ��ن االول� � ��ى ت�ق�ل�ي��ص س� �ن ��وات ال �خ��دم��ة
وتفعيل فكرة التقاعد املبكر.
واشار العبدالله الى ان هذا املوضوع
تم مناقشته على هامش االجتماع لكن
االن التوجد اي ارقام ومعلومات لبحثه
الفتا الى انه بصدد توجية استفسارات
ل��وزي��ر امل��ال �ي��ة ل �ل��وق��وف ع�ل��ى تفاصيل
وفوائد التقاعد املبكر تمهيدا للتحرك
بشأنه تشريعيا.
وب�س��ؤال��ه ع��ن م��وع��د ان �ج��از م�ش��روع
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ق ��ال ال�ع�ب��دال�ل��ه
نحن امامنا  ٥اسابيع حتى موعد فض
دور االن �ع �ق��اد وان اس�ت�ط�ع�ن��ا تضمني
ال�ت�ف��اص�ي��ل ك��اف��ة ف �ي��ه ق �ب��ل ه ��ذا امل��وع��د
فسنقدمه ولكن ان ل��م تصل التفاصيل
كافة ونضمنها االن بمشروع القانون
ف�س�ن�ت��ري��ث ل�ح�ين ضمان وروده � ��ا ام��ا
بالقانون او مذكرته االيضاحية.

جميع موظفي
القطاع العام
سيحصلون على
زيادة سنوية
على الراتب
األساسي والبدالت
الوظيفية
مكافأة األداء
واإلنتاجية ستمنح
للموظفين
ممن يمتلكون
مستويات أداء
جيدة
الوضع الحالي
للرواتب يؤدي
إلى الشعور
باإلحباط من بعض
الموظفين
أكثر من  200نوع
من البدالت تشكل
 65بالمئة من
إجمالي الراتب
 30كادرا خاصا
تؤدي إلى فروقات
في الرواتب بين
الجهات الحكومية
المختلفة وتؤثر
في الوظائف كافة
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«الصداقة الرابعة» إلى بريطانيا والمكسيك
غ ��ادر ال �ب�ل�اد أم ��س وف ��د مجموعة
ال�ص��داق��ة البرملانية ال��راب�ع��ة برئاسة
ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وعضوية
ك��ل م��ن ال�ن��واب د .عبد الله الطريجي
وعبد الله املعيوف وسيف العازمي
وذل��ك للقيام بزيارتني رسميتني إلى
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
املكسيكية خالل الفترة من  12إلى 24
مايو الجاري.

وت� ��أت� ��ي ال� ��زي� ��ارت�ي��ن ض� �م ��ن م �ه��ام
مجاميع الصداقة البرملانية لتوطيد
وترسيخ العالقات الثنائية بني دولة
الكويت والبلدين الصديقني على كافة
األصعدة ال سيما البرملاني منها إلى
جانب بحث عدد من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك والتنسيق بينهما
في املحافل البرملانية الدولية.

د.يوسف الزلزلة

د .عبد الله الطريجي

عبد الله املعيوف

سيف العازمي

 ٪ 13انخفاض في إيرادات التأمينات

الميزانيات 35 :مشروعا للرعاية السكنية
اجتمعت لجنة امليزانيات والحساب
مل �ن��اق �ش��ة م �ي ��زان �ي ��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية للسنة املالية / 2015
 ،2016حيث قدرت ايراداتها بـ 1.766.000
دي �ن��ار ف��ي ح�ي�ن ق ��درت م�ص��روف��ات�ه��ا بـ
 414.602.000دينار.
وق� � � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د ان ال�ل�ج�ن��ة ناقشت
االعتمادات املالية لبند املشاريع ،حيث
تبني لها اآلتي:
 تم توزيع ما يقارب  12.000وحدةس�ك�ن�ي��ة ف ��ي ع ��دة م �ن��اط��ق م�خ�ت�ل�ف��ة في
السنة املالية .2015 /2014
 م��ن امل�ت��وق��ع ت��وزي��ع  12.000وح��دةسكنية ف��ي م�ش��روع مدينة امل�ط�لاع في
السنة املالية .2016 /2015
ع�ل�م��ا ب ��أن امل��ؤس �س��ة ق��د ادرج� ��ت في
ميزانيتها  35مشروعا منها  8مشاريع
ج��دي��دة ،وق��د الح�ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة ان نسب
االن� �ج ��از ف ��ي ت �ل��ك امل �ش��اري��ع م �ت �ف��اوت��ة،
ح �ي��ث ان ه �ن��اك  7م �ش��اري��ع ذات نسب
ان�ج��از ج�ي��دة و 7م�ش��اري��ع اخ ��رى نسب
االن�ج��از فيها متدن وبقية املشاريع الـ
 13ال انجاز فيها اطالقا.
وق��ال إن اللجنة استمعت ال��ى شرح
م ��وج ��ز ح� � ��ول امل � �ش� ��اري� ��ع امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
ل �ل �م��ؤس �س��ة وم� �ن� �ه ��ا م � �ش � ��روع م��دي �ن��ة
امل �ط�لاع امل �ق��ام ع�ل��ى م�س��اح��ة  100كيلو
م�ت��ر م��رب��ع وي�ح�ت��وي ع�ل��ى  12ضاحية
سكنية باجمالي  44.103وحدة سكنية،
وم��ن امل �ق��رر ط��رح اع �م��ال خ�م��س ض��واح
منها في شهر مارس .2016
واض � � � � ��اف ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :اوض� �ح ��ت
امل � ��ؤس � �س � ��ة ان س � �ب� ��ب س � ��رع � ��ة ان � �ج� ��از
امل ��دن االس�ك��ان�ي��ة ي�ع��ود الق ��رار ال�ق��ان��ون
ال�ج��دي��د ال ��ذي ات ��اح للمؤسسة بإنشاء
امل��دن االس�ك��ان�ي��ة ب��دال م��ن طرحها على
الشركات املساهمة كما كان سابقا.
واستمعت اللجنة ال��ى آلية التوزيع
على املخطط حيث ان التوزيع يتزامن
وتوقيع عقود اعمال مكونات املشروع
ال�س�ك�ن��ي امل � ��وزع ،ك�ي�لا ي �ك��ون ه �ن��اك أي

 75وظيفة جديدة
للكويتيين
 ٪ 90زيادة
في مصروفات
االستثمار لفتح
محافظ جديدة
عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ت��أخ��ر ف��ي اس�ت�ح�ق��اق ال��رع��اي��ة السكنية
للمواطنني.
واف � ��ادت امل��ؤس �س��ة ان ه �ن��اك ال�ع��دي��د
من املخططات التي تسلمتها املؤسسة
م��ن امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة تحتوي على
اخ� �ط ��اء وت� ��م ت �ع��دي �ل �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ادارة
التصميم ف��ي امل��ؤس�س��ة ،وه��و م��ا يؤكد
كفاءة الكوادر الوطنية في مجال عقود
االستشارات الخاصة باملشاريع.
واك ��دت ال�ل�ج�ن��ة ض ��رورة زي ��ادة ع��دد
امل�ه�ن��دس�ين ف��ي ه��ذه االدارة مل��ا ل�ه��ا من
اثر في تخفيض عقود االستشارات مما
يخفف ال�ع��بء على امل��ال ال�ع��ام ف��ي بند
االستشارات.
ك�م��ا ت�ب�ين للجنة ان ��ه ال ي��وج��د رب��ط
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ت�ح��دي��ث ال�ح��ال��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة للمستحق ل�ب��دل االي�ج��ار
مما تسبب في ص��رف مبالغ دون وجه
ح � ��ق ،وت � ��م اس� �ت ��رج ��اع ن �ح��و  700أل��ف
دينار ،كما ان هناك جهات حكومية غير
متعاونة مع املؤسسة بشأن استرجاع
بقية املبالغ.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ت��وظ�ي��ف ف�ق��د تبني
للجنة اآلتي:
 ارت � � �ف � � ��اع ن� �س� �ب ��ة امل� ��وظ � �ف�ي��ن غ �ي��رالكويتيني ال��ى الكويتيني حيث بلغت
 ،٪ 53وأرج �ع��ت امل��ؤس�س��ة ال�س�ب��ب ال��ى

ع� ��زوف امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وخ��اص��ة
املهندسني عن التوظيف لدى املؤسسة،
وق��د رف�ض��ت اللجنة مثل ه��ذه امل�ب��ررات
ح�ي��ث إن ال�ع��دي��د م��ن ال �ك��وادر الوطنية
حديثة التخرج تنتظر التوظيف.
 تقوم املؤسسة بالتعيني على بندال�ع�ق��ود ال�خ��اص��ة دون اخ��د م��واف�ق��ة من
دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب��االض��اف��ة ال��ى
صرف مزايا مالية باملخالفة للقانون.
 اف��اد دي��وان املحاسبة ان املؤسسةت�ق��وم ب��االع�لان ع��ن تخصصات معينة
ف��ي ح�ي�ن ي �ك��ون ت��وظ �ي��ف ل�ت�خ�ص�ص��ات
اخرى عكس االعالن.

ك� �م ��ا ن ��اق� �ش ��ت ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س��اب أم ��س م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس�س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015وق � � ��ال رئ �ي��س
اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن
ايرادات املؤسسة بعد التعديل الوارد
للجنة من قبل وزارة املالية ق��درت ب
 4.206.347.000د.ك بانخفاض بلغ 13
 ٪عن السنة املالية السابقة ،في حني
ق��دvرت املصروفات ب 2.559.578.000
د.ك .
وي ��رج ��ع ال �س �ب��ب ف ��ي االن �خ �ف��اض
ال�ك�ب�ي��ر ف��ي االي� � ��رادات الن �ت �ه��اء س��داد
القسط االخير املستحق على الخزانة

العامة عن العجز االكتواري.
واوض � ��ح ع�ب��دال�ص�م��د واس�ت�ك�م��اال
مل �ت��اب �ع��ة ال �ل �ج �ن��ة مل �ع��رف��ة م ��دى ج��دي��ة
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ت �س��وي��ة ما
عليها من مالحظات ،فقد تبني للجنة
ان املؤسسة ارس�ل��ت رده��ا إل��ى دي��وان
املحاسبة وجار تقييمه.
اض ��اف :ت��اب�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة م��ا اث��ارت��ه
س ��اب� �ق ��ا ب � �ش� ��أن امل �ل�اح � �ظ ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ق��رارات وزي��ر امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ل��م تصدر
وت� �ن� �ظ ��م ت �ط �ب �ي��ق ج ��ان ��ب م� ��ن امل� � ��واد
امل�ن�ص��وص عليها ب�ق��وان�ين املؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االج�ت�م��اع�ي��ة على
الرغم من مرور ما يقارب  36عاما على
صدورها ،حيث طلب ديوان املحاسبة
م� ��رارا ب ��أن ي�ت��م اص� ��دار ت�ل��ك ال �ق��رارات
او اج ��راء ال�ت�ع��دي��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ل�ازم
ف��ي ح��ال ع��دم االحتياج لها ،ف��ي حني
افادت املؤسسة انه ال ضرر من اإلبقاء
ع �ل��ى ه� ��ذه ال � �ق� ��رارات وق� ��د ت �ن �ش��أ لها
الحاجة في املستقبل وبعض القرارات
ق��د ت��م تغطيتها ف��ي ق ��رارات وق��وان�ين
اخ� ��رى .وق ��ال ع�ب��دال�ص�م��د ان اللجنة
اك� ��دت ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ض � ��رورة حسم
ه ��ذا امل ��وض ��وع م��ع دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
خاصة وان ه��ذه املالحظة تعتبر من
املالحظات املستمرة.

واش��ار ال��ى ان اللجنة استعرضت
ميزانيتها للسنة املالية 2016/2015
وتبني اآلتي:
 تم ادراج االعتمادات الالزمة لـ 75وظيفة جديدة للكويتيني.
زي ��ادة امل�ق��در ف��ي بند اي�ج��ار مبانبقيمة مليون د.ك وذلك إليجار الفرع
الجديد ف��ي جنوب ال�س��رة ،باالضافة
ال��ى تأجير مبنى آخ��ر لبعض ادارات
املؤسسة.
 ادراج م �ب �ل��غ  36م �ل �ي��ون دي �ن��ارملصروفات االستثمار وبارتفاع قدره
 ٪ 90ع ��ن م ��ا ه ��و م� �ق ��در ف ��ي ال �س �ن��ة
السابقة ،وذل��ك لقيام املؤسسة بفتح
محافظ استثمارية جديدة باالضافة
ال ��ى زي � ��ادة االس �ت �ث �م��ارات ف��ي بعض
امل �ح��اف��ظ االخ � ��رى ،ب��االض��اف��ة ال ��ى ان
اتعاب مديري املحافظ مرتبطة بأداء
االس��واق املالية حسب العقود املبرمة
معهم.
وق��د تحفظت اللجنة ع�ل��ى املبالغ
امل � ��درج � ��ة مل � �ص� ��روف� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار،
وش � � � � � ��ددت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ع � �ل� ��ى ض � � � ��رورة
ال �ت �ن ��اس ��ب ب�ي��ن ال � ��رس � ��وم امل �ص��رف �ي��ة
واالت� � �ع � ��اب االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة م� ��ع ق�ي�م��ة
العوائد التي تحققها املؤسسة.
كما ناقشت اللجنة نتائج العجز

االك �ت��واري ال�ح��ادي ع�ش��ر ،حيث تبني
للجنة ان العجز نحو  5.4مليار دينار،
وافادت وزارة املالية انها لم تدرج اي
اع�ت �م��اد م��ال��ي ل�ل�ع�ج��ز االك� �ت ��واري في
هذه السنة نتيجة للوضع االقتصادي
ال �ع��ام ال ��ذي ت�ش�ه��ده امل�ي��زان�ي��ة العامة
ل� �ل ��دول ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ان� �خ� �ف ��اض اس� �ع ��ار
ال �ب �ت��رول وارت � ��أت ت��أج�ي�ل��ه ال ��ى ال�ع��ام
املقبل م��ع احتمالية تحسن الظروف
االقتصادية والتي بدورها قد تخفض
من قيمة هذا العجز.
علما بانه في ح��ال تأخرت الدولة
ع��ن س��داد ه��ذا العجز ،فانه ق��د ي��زداد
ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،وه � ��ي امل� �س ��ؤول ��ة ف��ي
نهاية االم��ر بتحمل هذا العجز طبقا
للقانون.
وتحفظت اللجنة على آلية تقييم
ال�ع�ج��ز االك� �ت ��واري ،ح�ي��ث ان امل�ك��ات��ب
ال �ت��ي ت�ل�ج��أ ال�ي�ه��ا امل��ؤس �س��ة تختلف
في تقييمها بناء على الطريقة التي
ت�ت�ب�ع�ه��ا ف��ي ت �ق��دي��ر ه ��ذا ال �ع �ج��ز مما
ي �ن �ت��ج ع �ن��ه ت �ق��دي��رات ع � ��دة ،ح �ي��ث ان
احد املكاتب قد قدر العجز ب  5مليار
واملكتب اآلخ��ر ق��دره ب  7مليار ،وفي
نهاية االمر تم تسديد نحو  11مليار
مضافا اليها قيمة فوائد التأخير في
االستثمار.
وش� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ض� ��رورة ان
ي�ك��ون ل ��وزارة امل��ال�ي��ة دور ف��ي تحديد
اي آل �ي��ة ي �ج��ب ات �ب��اع �ه��ا ل�ت�ق�ي�ي��م ه��ذا
ال �ع �ج��ز وب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى م��ؤس�س��ة
م��ال �ي��ة ع��امل �ي��ة م �ح ��اي ��دة وان ال ي�ت��م
التعامل م��ع ال�ت�ق��دي��رات ال�ت��ي تقررها
امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة ك��أم��ر مسلم به،
ب��ل يجب ان يكون ل��وزارة املالية دور
اك�ب��ر ف��ي التحقق وال�ت��أك��د م��ن صحة
هذه التقديرات قبل رصد االعتمادات
الالزمة للعجز االكتواري.
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إلى جانب سحبها وإلغاء الترخيص

البراك :السجن  3سنوات و غرامة  10آالف دينار
لمخالفي شروط تخصيص قسائم الشويخ

تقدم النائب محمد ناصر البراك
ب��اق�ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن اض��اف��ة
امل� ��ادة  41م �ك ��ررا و  41م �ك��ررا (أ)
و  41م �ك��ررا (ب) ال ��ى ال �ق��ان��ون 56
لسنة  1996إلص ��دار ق��ان��ون هيئة
الصناعة فى شأن تنظيم حيازات
وقسائم الشويخ الصناعية.
يضاف إل� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 56
لسنة  2009امل �ش��ار إل�ي��ه امل ��واد 41
مكررا 41 ،مكررا (أ) 41 ،مكررا (ب)
ونصها اآلتي:
م� � � ��ادة  41م � � �ك� � ��ررا :ع� �ن ��د م �ن��ح
ت ��راخ� �ي ��ص ال� �ش� �ي ��وخ ال �ص �ن��اع �ي��ة
يجب االلتزام باألحكام التالية:
أوال :ي �ح �ظ��ر ع �ل��ى امل �خ �ص��ص
ل��ه اس�ت�غ�لال م��ا ت��م تخصيصه له
لغير األغ��راض التي خصصت من
أجلها.
ثانيا :يمنح املخصص له فترة
ال ت��زي��د ع �ل��ى ع ��ام ك��ام��ل ب� ��دءا من
ت��اري��خ تسلمه التخصيص ليقدم
إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ما
يثبت استيفاء اإلنتاج للمواصفات
واملقاييس التي تحددها القوانني
وال�ل��وائ��ح وال �ق��رارات ال �ص��ادرة في

محمد البراك

ه� ��ذا ال� �ش ��أن وك ��اف ��ة االش� �ت ��راط ��ات
التي تصنفها الجهات الحكومية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى البيئة
واألمن العام.
ث � ��ال � � �ث � ��ا :ي � �ح � �ظ� ��ر إدخ� � � � � � ��ال أي
ت �ع��دي�لات ع�ل��ى م��ا ت��م تخصيصه
م��ن قسائم الشويخ الصناعية أو
تغيير الغرض الذي خصصت من
أجله إال بترخيص وذلك من الهيئة
العامة للصناعة.

رابعا :يحظر ان يخضع م��ا تم
ت�خ�ص�ي�ص��ه م ��ن ق �س��ائ��م ال �ش��وي��خ
ال�ص�ن��اع�ي��ة  -ك�ل�ه��ا أو ج ��زء منها-
ل� �ل� �ت� �ن ��ازل أو ال� �ب� �ي ��ع ال � �ن � �ق� ��دي أو
ب��ال��وك��ال��ة غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�ن�ق��ض أو
االنتفاع أو االستثمار أو اإليجار
وت �ك��ون ب��اط�لا ب �ق��وة ال �ق��ان��ون تلك
التصرفات.
م� ��ادة 41م �ك��رر أ :ت�ل�ت��زم الهيئة
ال�ع��ام��ة للصناعة ب�س�ح��ب م��ا يتم
ت�خ�ص�ي�ص��ه م ��ن ق �س��ائ��م ال �ش��وي��خ
ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة إذا ت� � �ب �ي��ن ل ��دي� �ه ��ا
م� �خ ��ال� �ف ��ة ح� �ك ��م امل � � � ��ادة ال� �س ��اب� �ق ��ة.
وع�ل��ى املخصص ل��ه تسليم م��ا تم
تخصيصه فورا للهيئة خالل شهر
م��ن ق ��رار ال�ه�ي�ئ��ة ال �ص ��ادر بسحب
ال �ت �خ �ص �ي��ص وال ي �ج��وز ال��رج��وع
ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أي ت �ع��وي �ض��ات أي��ا
كان مصدرها وسببها.ويجب على
الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم
تخصيصه للغير وب�ش�ك��ل دوري
تنفيذا ألحكام هذا القانون ودون
إذن م��ن سلطة التحقيق .وي�ج��وز
لكل ف��رد إب�لاغ الهيئة عن مخالفة
ح� �ك ��م امل� � � ��ادة ال� �س ��اب� �ق ��ة وإل ��زام� �ه ��ا

ق� ��ان� ��ون� ��ا ب� � � ��اإلج� � � ��راءات امل� �ع� �ت ��ادة
لسحب التخصيص من املخالف.
 ت� � �ل� � �ت � ��زم ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذاالج��راءات الالزمة لزيادة الرسوم
امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ل��دول��ة ع �ل��ى ال�ق�س��ائ��م
ال � � �ت � ��ى خ � �ص � �ص� ��ت ب � �م� ��ا ي� �ن ��اس ��ب
الظروف واالوضاع الحالية.
م� � � ��ادة 41م� �ك ��ررا (ب) :ي�ع��اق��ب
بالحبس م��دة ال تقل ع��ن سنة وال
ت��زي��د على ث�لاث س�ن��وات وبغرامة
ال ت� �ق ��ل ع� ��ن خ �م �س��ة آالف دي� �ن ��ار
وال ت��زي��د ع�ل��ى ع �ش��رة آالف دي�ن��ار
أو ب��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين مع
سحب القسائم الصناعية والغاء
التخصيص.
 - 1ك��ل م��ن استغل التخصيص
امل �م �ن ��وح ل ��ه م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي غ�ي��ر
األغ � � � � � ��راض ال� � �ت � ��ي خ� �ص� �ص ��ت م��ن
أجلها.
 - 2كل من تبني بعد مضي عام
ك ��ام ��ل ع �ل��ى ت �س �ل �م��ه ال�ت�خ�ص�ي��ص
مخالفته ال�ش��روط التي وضعتها
الهيئة.
واوض � � � ��ح ال� � �ب � ��راك ف � ��ي امل� ��ذك� ��رة
االي�ض��اح�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون ان��ه تطبيقا

الهاجري يستفسر من العيسى
عن حقوق ذوي اإلعاقة
وجه النائب ماضي الهاجري
س��ؤاال إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر
التعليم العالي د.ب��در العيسى
حول حقوق ذوي االعاقة والتي
نصت امل��ادة  42من قانون رقم
 8ل �س �ن��ة  2010ب � ��ان ي�س�ت�ح��ق
املؤمن عليه أو املستفيد املكلف
قانونا برعاية معاق ذي إعاقة
م �ت��وس �ط��ة أو ش ��دي ��دة م�ع��اش��ا
تقاعديا إذا بلغت م��دة الخدمة
املحسوبة على املعاش  20سنة
ل�ل��ذك��ور و  15س�ن��ة ل�لإن��اث وال
ي�ش�ت��رط ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة بلوغ
سن معينة.
وق� ��ال ال �ه ��اج ��ري :ول �ق��د نمى
الى علمي رغم وضوح القانون
أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة ق ��د رف �ض��ت
تطبيق ال�ق��ان��ون رق��م (2010 )8
ب�ح�ج��ة أن ال �ن �ظ��م امل �ع �م��ول بها
في الوزارة تشترط إكمال خدمة

أشار إلى أن وزارة
التربية رفضت
تطبيق القانون
رقم  8لسنة
2010

ماضي الهاجري

 30ع ��ام� ��ا وأن اح� � ��د امل �ع �ل �م�ين
ب��ال��وزارة وت�ح��دي��دا ف��ي منطقة
ح��ول��ي التعليمية ممن يرعون
معاقا ذا إع��اق��ة ذهنية شديدة
ودائ �م��ة منذ ال ��والدة وبشهادة

ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
ل �ش��ؤون ذوي االع ��اق ��ة ق��د ح��رم
من الحصول على مكافأة نهاية
ال �خ��دم��ة رغ ��م إك �م��ال��ه ف �ت��رة 22
سنة كمعلم ب��ال��وزارة .وق��ال في

س ��ؤال ��ه :م ��ا ص �ح��ة م ��ا ج ��اء في
الواقعة أعاله؟
وإذا كانت االجابة بنعم فهل
ه �ن��اك ح� ��االت م �ش��اب �ه��ة؟ أرج��و
ت � ��زوي � ��دي ب� �ق ��ائ� �م ��ة ب ��األس� �م ��اء
والبيانات.
واض � � ��اف :م ��ا أس� �ب ��اب رف��ض
ال � � ��وزارة ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون رق��م
( )8رغ � � ��م ان � � ��ه ق � ��ان � ��ون خ ��اص
يسود على القانون العام؟ وما
الجهة داخ��ل ال ��وزارة املسؤولة
عن تطبيق أحكام القانون رقم
( )8لسنة  2010في شأن حقوق
االش�خ��اص ذوي االع��اق��ة؟ وهل
وردت ل� � �ل � ��وزارة ت �ظ �ل �م��ات ف��ي
ه��ذا ال�ش��أن م��ن معلمني يرعون
م �ع��اق�ين؟ وم ��ا االج� � ��راءات ال�ت��ي
اتخذتها الوزارة إلنصافهم؟

ل� � �ح � ��رص ال � � ��دول � � ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ح� ��رف
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال االن � �ت� ��اج
واالن � � �ت � � �ف� � ��اع ب� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ش ��وي ��خ
ال �ص �ن��اع �ي��ة وب �ت �ن �ظ �ي��م االن �ش �ط��ة
امل ��رخ ��ص ل �ه��ا ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ش��وي��خ
الصناعية املمنوحة واملخصصة
من قبل الهيئة.
ومل��ا ل��وح��ظ ف��ي اآلون� ��ة االخ �ي��رة
م� � ��ن ق� � �ي � ��ام امل� �ن� �ت� �ف� �ع�ي�ن ب � ��إس � ��اءة
واس� �ت� �خ ��دام ال �ق �س��ائ��م امل�خ�ص�ص��ة
لهم من قبل الهيئة والتنازل فيها
للغير ومخالفة أصحابها شروط
االنتفاع بها.
وملا كان الواقع العملي قد اثبت
أن توزيع قسائم الشويخ الصناعية
ال �ت��ي خ�ص�ص��ت ل�ل�أف��راد ق��د شابه
اساءة استعمال السلطة فيما يعد
م �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة  7م ��ن ال��دس �ت��ور
(العدل والحرية واملساواة دعامات
املجتمع) ولذا مخالفة امل��ادة  8من
الدستور (تصون ال��دول��ة دعامات
املجتمع وتكفل االم��ن والطمأنينة
وتكافؤ الفرص للمواطنني) وكذا
م�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة  16م��ن ال��دس�ت��ور
(ب ��ان امل�ل�ك�ي��ة وراس امل ��ال وال�ع�م��ل

م �ق��وم��ات اس��اس �ي��ة ل �ك �ي��ان ال��دول��ة
االس��اس��ي وال �ث��روة الوطنية وهي
جميعا ح�ق��وق ف��ردي��ة ذات وظيفة
اجتماعية ينظمها القانون».
ل� ��ذل� ��ك أع� � ��د ه� � ��ذا االق � � �ت� � ��راح م��ن
اج � � ��ل ق � �ي� ��ام امل� �ن� �ت� �ف� �ع�ي�ن ب �ق �س��ائ��م
الشويخ الصناعية وفق االغ��راض
املخصصة لالنتفاع دون تأجيرها
للغير او التصرف فيها او التنازل
عنها على وجه يخالف الغرض من
تخصيصها وكذلك عدم استغالل
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ي �خ��ال��ف
الغرض من تخصيصها
وبالرغم من قيام الهيئة العامة
للصناعة بتوزيع قسائم الشويخ
الصناعية للمنتفعني ف��إن الكثير
ممن خصص ل��ه ق��ام باستغاللها
ف��ي غ �ي��ر ال �غ��رض ال� ��ذي خصصت
م��ن اج�ل��ه وم��ن أج��ل م��واج�ه��ة ه��ذه
امل�ث��ال��ب ف�ق��د اع��د ال �ق��ان��ون املقترح
إلعادة تنظيمها بما يعود بالنفع
على املجتمع.

الطريجي يسأل الصالح
عن تهريب شاحنة
من ميناء الشويخ
ق��دم النائب عبدالله الطريجي
اس �ئ �ل��ة إل� ��ى وزي � ��ر املالية وزي ��ر
التجارة والصناعة بالوكالة أنس
الصالح حول تهريب شاحنة من
ميناء الشويخ فجر يوم الثالثاء 5
مايو الجاري وسفر سائقها إلى
خارج الكويت وحتى هذه اللحظة
لم يتم ضبط الشاحنة.
ول �ف ��ت ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي م�ع��رض
س��ؤال��ه إل��ى ان ه�ن��اك تعتيما من
ق �ب��ل اإلدارة ال �ع �ل �ي��ا ب��ال �ج �م��ارك
ح��ول ال�ح��ادث وت�س��اءل :ه��ل يعلم
الوزير بالواقعة؟ وفي حال علمه
م��ا اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ت��م ات�خ��اذه��ا
ف��ي ذل ��ك؟ وط��ال��ب ب�ت��زوي��ده باسم
س � ��ائ � ��ق ال � �ش� ��اح � �ن� ��ة وج �ن �س �ي �ت��ه
والشركة التي يعمل لديها وكيف
ت��م ه��رب��ه وم��ن ال ��ذي س��اع��ده على
الهرب وما اإلجراءات األمنية التي
تم اتخاذها لعدم تكرار ذلك؟.

عبدالله الطريجي

واضاف الطريجي :ما الشحنة
ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت م � � ��وج � � ��ودة داخ� � ��ل
الحاوية وال�ت��ي تسببت ف��ي هرب
ال �س��ائ��ق خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد؟ وه� ��ل تم
عمل محضر بالواقعة؟
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الحمدان :رد وزير التربية حول
تعديل المناهج إنشائي
أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ان عملية
م��راج�ع��ة امل�ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة تشمل
ال� �ت ��رب� �ي ��ة اإلس �ل�ام � �ي ��ة ف� ��ي امل ��راح ��ل
التعليمية الثالث.
واوض � � ��ح ال �ع �ي �س��ى ف ��ي رد ع�ل��ى
سؤال للنائب حمود الحمدان في هذا
الخصوص انه ال يخفى على املتابع
للواقع املحلي واالقليمي والدولي
حجم التغيرات وامل�س�ت�ج��دات التي
طرأت بل انعكست على املجتمعات
االنسانية ،ومنها بالطبع املجتمع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ح �ي��ث ب� � ��رزت ك �ث �ي��ر م��ن
م �ظ��اه��ر ال �ت �ط��رف وال �غ �ل��و واه �ت��زاز
م�ن�ظ��وم��ة ال�ق �ي��م االخ�ل�اق �ي��ة ،وع�ل�ي��ه
ك� ��ان الب� ��د ل� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة م ��ن ان
ت�ق��وم ب ��دور ف�ع��ال وح �ي��وي وس��ري��ع
مل��واج �ه ��ة ه� ��ذه ال� �ظ ��واه ��ر ال�س�ل�ب�ي��ة
الدخيلة على املجتمع ،والش��ك في
ان مادة التربية اإلسالمية تمثل اهم
املواد املعززة للجوانب القيمة سواء
الدينية او االخالقية او االجتماعية
وغيرها ،وعليه كان البد من اعادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي م�ح�ت��وى جميع املناهج
الدراسية التي من ضمنها التربية
اإلس�لام�ي��ة لتسهم مساهمة فعالة
في تعزيز قيم الوسطية السائدة في
مجتمعنا ،مع ابراز الدور االنساني
والحضاري للدين االسالمي بعيدا
عن التطرف والعصبية.
وق � ��د ب � ��دأ ال� �ع� �م ��ل ب �م �ت��اب �ع��ة م��ن

قطاع البحوث التربوية واملناهج،
والتوجيه الفني للتربية اإلسالمية
باجتماعات ضمت الوكيل املساعد
لقطاع البحوث التربوية واملناهج
(د .س�ع��ود ه�لال ال�ح��رب��ي) وامل��وج��ه
ال �ف �ن��ي ال� �ع ��ام ل �ل �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ب ��االن ��اب ��ة (أ .ه � � ��ادي ح� �م ��د امل � ��ري)
واملوجهني االوائل.
وبني العيسى ان املراجعة تشمل
ك ��ل م � ��واد ال �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف��ي
املراحل التعليمية الثالث.
وسيتم التركيز على موضوعات
القيم األساسية املتعلقة بالوسطية
وال� � � � � ��والء واالن� � �ت� � �م � ��اء وال� �ت� �ع ��اي ��ش
السلمي وحقوق االنسان.
م �ش �ي��را ال � ��ى ان ع �م �ل �ي��ة ت �ط��وي��ر
املناهج ف��ي ال�ع��ام ال��دراس��ي /2007
 ،2008والشك في انها فترة قد تكون
قديمة ،علما ب��أن هناك العديد من
املتغيرات التي طرأت فكان البد من
اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م�ح�ت��وى امل�ن��اه��ج
الدراسية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ح�م��ود
ال �ح �م��دان ان ل �ج��ان ت��أل�ي��ف مناهج
ال�ت��رب�ي��ة اإلس�لام �ي��ة اع �ت �م��دت م�ب��دأ
ال ��وس� �ط� �ي ��ة ف � ��ي ك �ت �ب �ه��ا ل �ل �م��راح��ل
ال � ��دراس� � �ي � ��ة امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،ف �ت �ج �ن �ب��ت
ال � �خ�ل��اف� ��ات وب� � �ع � ��دت ع � ��ن امل � �غ� ��االة
والتطرف ودعت الى وحدة الصف،
مشيرا ال��ى ان فلسفة بناء املناهج
ال � ��دراس� � �ي � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ق� ��ام� ��ت ع �ل��ى

حمود الحمدان

جملة من األس��س الرامية الى جعل
ال � � � ��دروس اك� �ث ��ر ج ��ذب ��ا وت �ش��وي �ق��ا،
وايسر فهما واستيعابا ،وتطبيقا
عمليا في الحياة اليومية.
واض� ��اف ال �ح �م��دان ف��ي رده على
ج� � ��واب وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ان م �ن��اه��ج
التربية اإلسالمية جديدة التأليف
وبعض كتبها ت��درس ألول م��رة في
ال�ع��ام ال��دراس��ي ال�ح��ال��ي ،مستغربا
كيف يعد الوزير هذه املناهج قديمة
وان هناك متغيرات ط��رأت تستلزم
اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م�ح�ت��وى امل�ن��اه��ج
الدراسية؟ في مقابل مناهج امل��واد
األخ� � ��رى ل ��م ي �ت �ط��رق ل �ه��ا رغ� ��م ق��دم
تأليفها؟!
وق��ال ان اج��اب��ة ال��وزي��ر ل��م تخرج
عن مجموعة من العبارات االنشائية

ال�خ��ال�ي��ة م��ن االدل ��ة واالح�ص��ائ�ي��ات
واالرق� � � � ��ام ال� �ت ��ي ك �ن ��ا ن �ت �م �ن��ى ع�ل��ى
ال ��وزي ��ر ان ي��رف�ق�ه��ا ب��اج��اب��ات��ه على
اسئلة االعضاء.
ورف��ض زع��م وزي��ر التربية ب��روز
ك�ث�ي��ر م��ن م�ظ��اه��ر ال �ت�ط��رف وال�غ�ل��و
في املجتمع الكويتي فهذه الدعوى
ب��اط �ل��ة ب��اط�ل�اق �ه��ا ه � �ك ��ذا ،م �ط��ال�ب��ا
الوزير بتحديد مواطن التطرف او
ال��دع��وة ال ��ى ال�ع�ن��ف ال �ت��ي يعنيها،
وان كانت ثمة ح��االت فردية غيرت
قناعاتها عن طريق مواقع مجهولة
في االنترنت فانها ال تشكل ظاهرة،
ول �ي �س��ت ب �س �ب��ب م �ن��اه��ج ال �ت��رب �ي��ة
اإلس�لام �ي��ة ال��داع �ي��ة ال ��ى ال��وس�ط�ي��ة
واالعتدال.
واستغرب الحمدان ارفاق الوزير
م��ع ج��واب��ه خ �ط��اب ال�ت��وج�ي��ه ال�ع��ام
للتربية اإلسالمية الذي لم يتعرض
للمناهج املؤلفة وانما خرج بتصور
إلث ��راء الكتب ب��ال�ت��دري�ب��ات املهارية
التي تنمي م�ه��ارات التفكير العليا
لدى املتعلمني ،وهو ما تم تطبيقه
ف � ��ي م� �ن ��اه ��ج امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة،
وت �ص �ح �ي��ح االخ� �ط ��اء امل �ط �ب �ع �ي��ة ان
وج ��دت ،مطالبا ان ي�ك��ون التوجيه
ال �ف �ن ��ي مل� � ��ادة ال �ت ��رب �ي ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
ه ��و ع ��ام ��ود االرت � �ك� ��از ف ��ي امل �ن��اه��ج
الدراسية للمادة ،رغم حداثة مناهج
ال�ت��رب�ي��ة اإلس�لام �ي��ة وع ��دم ال�ح��اج��ة
للتغيير.

واض � ��اف ان ال ��واج ��ب ع�ل��ى وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وارك � ��ان وزارت � ��ه االه �ت �م��ام
وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى م �ن �ظ ��وم ��ة ال �ق �ي��م
االخ�لاق �ي��ة وت�ع��زي��زه��ا ف��ي امل ��دارس
وامل� �ع ��اه ��د وال� �ج ��ام� �ع ��ات ف� ��ال� ��وزارة
ب��االص��ل ه��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،ول��ذا
يجب االهتمام في هذا الجانب قبل
االه �ت �م��ام ف��ي ج��ان��ب ال�ت�ع�ل�ي��م ذات��ه
وتطويره.
م �ش �ي��را ال ��ى ان م �ن��اه��ج ال�ت��رب�ي��ة
اإلس�لام �ي��ة ت �ع��زز ال�ق�ي��م ال��وج��دان�ي��ة
وت� �ع� �ك� �س� �ه ��ا ب � �م � �ظ ��اه ��ر س �ل ��وك �ي ��ة
ي� �ط� �ب� �ق� �ه ��اال� �ط ��ال ��ب م� � ��ن خ� �ل� ��ال م��ا
تعلمه ف��ي دراس �ت��ه مل��ادت��ي التربية
اإلسالمية والقرآن الكريم.
وقال ان مناهج التربية اإلسالمية
ت��م عرضها على اه��ل امل�ي��دان وعقد
ح �ل �ق��ات ن �ق��اش �ي��ة ح��ول �ه��ا وح �ص��ر
االخ� � �ط � ��اء امل �ط �ب �ع �ي��ة ال � �ت� ��ي ي �م �ك��ن
ت ��دارك� �ه ��ا ف ��ي ال �ط �ب �ع��ات ال �ج��دي��دة
م��ن دون ال�ح��اج��ة لتغيير امل�ن��اه��ج،
م � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ان ت �غ �ي �ي��ر م �ن��اه��ج
التربية اإلس�لام�ي��ة ال يمكن ان يتم
بحسب اه��واء البعض او اتجاهات
وميول البعض اآلخ��ر ،فهي مناهج
ت �ع ��ال ��ج م �ع��ال �ج��ة ت ��رب ��وي ��ة وت �ع ��زز
الوسطية واآليات واالحاديث ثابتة
واضحة الداللة غير قابلة للتغيير
فالدين محفوظ بحفظ الله له.

تغيرات طرأت على
المجتمع وبرزت
مظاهر الغلو
والتطرف
إعادة النظر في
كافة المناهج
الدراسية لتعزيز
الوسطية
إبراز الدور الحضاري
لإلسالم بعيدا عن
العصبية
الحمدان :اجابة
وجمل انشائية
خالية من األدلة

دشتي يقترح الحبس  5سنوات وغرامة  20ألف دينار
لمن يمتهن السحر والشعوذة
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
اقتراحا بقانون إلضافة م��واد جديدة
ل�ل�ق��ان��ون رق��م  16لسنة  1960ب��إص��دار
ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء ن ��ص ع �ل��ى ان ي�ض��اف
إل ��ى ال �ك �ت��اب ال �ث��ال��ث ال �ج��رائ��م ال��واق�ع��ة
ع �ل ��ى األف � � � ��راد ال � �ب� ��اب االول ال �ج ��رائ ��م
الواقعة على النفس ،فرع جديد بالرقم
 5ب� �ع� �ن ��وان اع � �م� ��ال ال �س �ح ��ر وال ��دج ��ل
والشعوذة كما تضاف بعد امل��ادة 185
مادتان جديدتان بالرقمني  185مكررا
و  185مكررا نصوصها كاآلتي:
 - 5أع � � � �م� � � ��ال ال� � �س� � �ح � ��ر وال � � ��دج � � ��ل
والشعوذة.

م ��ادة  185م �ك��ررًا :م��ع ع ��دم اإلخ�ل�ال
ب��أي��ة عقوبة أش��د ينص عليها قانون
أو ن��ص آخ��ر ي�ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م��دة ال
تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل
عن عشرين ألف دينار كل من:
ي�م��ارس ع�م� ًلا م��ن األع �م��ال املعتبرة
م��ن أع�م��ال السحر وال�ش�ع��وذة والدجل
وال�ك�ه��ان��ة أو ش ��ارك ف�ي�ه��ا ب��أي ص��ورة
ك��ان��ت س� ��واء أض ��ر ذل ��ك ب��ال�غ�ي��ر أم ال.
ويكون املرجع في تحديد أعمال السحر
وال �ش �ع��وذة وال�ك�ه��ان��ة ووض ��ع وضبط
مصطلحاتها إلدارة الفتوى الشرعية
بوزارة العدل واألوقاف اإلسالمية.

مادة  185مكررًا (أ) :مع عدم اإلخالل
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أو
ن��ص آخ��ر يعاقب بالحبس م��دة ثالث
س� �ن ��وات وب �غ ��رام ��ة ال ت �ق��ل ع ��ن خ�م��س
آالف دينار كل من استورد أو جلب أو
حاز أو أحرز أو باع مواد من تلك التي
عمل في أعمال السحر والشعوذة
ست َ
ُت َ
وهو عالم بذلك.
واوض� � � � � � � ��ح دش � � �ت � � ��ي ف� � � ��ي امل � � ��ذك � � ��رة
االي �ض��اح �ي��ة ل�ل�ق��ان��ون ان ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م
مما وصلت إليه الحضارة اإلنسانية
م��ن تطور وم��ا ابتدعه العقل البشري
أفكار ورؤى أثمرت حضارة راقية
من
ٍ

تعلي من شأن الفكر والتعقل والتدبر
في آيات الله تعالى.
ول��ذل��ك فقد ح��ذرن��ا ال�ش��رع الحنيف
ك � َ�ل ال�ت�ح��ذي��ر م��ن ال��وق��وع ف��ي أح��اب�ي��ل
ال�س�ح��رة وامل�ش�ع��وذي��ن وج�ع��ل السحر
م��ن أك�ب��ر الكبائر إذ تلي ال�ش��رك بالله
تعالى.
ول� �ق ��د ان� �ت� �ش ��رت رغ � ��م ك ��ل ذل � ��ك ب�ين
ال � �ن� ��اس ث �ق ��اف ��ة ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى ال �ك �ه��ان
والعرافني ولو كان األمر مقصورًا على
واأل ِم �ي�ين لهان الخطب ولكن
الجهلة ُ
هناك من املثقفني واملتعلمني من يلجأ
إل��ى ه ��ؤالء ال�س�ح��رة وال �ع��راف�ين لعالج

األم � � � ��راض امل �س �ت �ع �ص �ي��ة ال� �ت ��ي أف �ن��ى
العلماء واألطباء أعمارهم في دراستها
ووسائل تشخيصها و عالجها.
ب � ��ل إن األم� � � ��ر اس � �ت � �ش ��رى ف��أص �ب��ح
الحديث عن السحر والشعوذة متاحا
وم � �ب � ��اح � ��ا ع � �ل� ��ى ص � �ف � �ح� ��ات امل � �ج �ل�ات
ُ
علن عنها
واملنتديات االلكترونية  ،وي َ
أستار مختلفة.
بوسائل عدة تحت
ٍ
لذلك فقد رؤي تجريم هذه األعمال
أو االش � �ت� ��راك ف �ي �ه��ا ب �ت �ق��ري��ر ع �ق��وب��ات
مغلظة إذا ما تم ارتكاب هذه الجرائم.
د.عبدالحميد دشتي
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العنزي يسأل الجسار عن شبكات الصرف
ومشكالت االمطار
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ب �س��ؤال إل ��ى وزي ��ر األش �غ��ال اح�م��د
ال� �ج� �س ��ار ع� ��ن ت ��أث ��ر م ��دي �ن ��ة س�ع��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه ب��األم �ط��ار ال �ت��ي هطلت
اول من امس بسبب تدهور البنى
التحتية فيها رغم حداثة انشائها.
وق� ��ال ال �ع �ن��زي ف��ي س��ؤال��ه:ش �ه��دت
ال �ب�ل�اد ي ��وم ال�س�ب��ت  ٩م��اي��و ٢٠١٥
ه� �ط ��ول األم � �ط� ��ار ب �ك �م �ي��ات ك�ب�ي��رة
وت� � ��أث� � ��رت ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �ن ��اط ��ق
بالكويت خاصة في الجهراء بتلك
األم �ط ��ار ال �ت��ي ان �ه �م��رت ك��ال�س�ي��ول
ف� ��ي ال � � �ش � ��وارع وأغ � ��رق � ��ت ال �ب �ي��وت
وامل �س �ت �ش �ف �ي ��ات وع� ��رض� ��ت ح �ي��اة
الناس وممتلكاتهم للخطر نتيجة
ت��ده��ور م�س�ت��وى ال�ب�ن�ي��ة التحتية
وسوء الصرف الصحي.
ل �ك��ن ال �ل�اف ��ت ه ��و م ��ا ح � ��دث ف��ي
مدينة سعد العبدالله ف��رغ��م انها

عسكر العنزي

ح ��دي �ث ��ة اإلن � �ش � ��اء اال ان األم� �ط ��ار
اغرقت شوارعها وارتفع منسوبها
في الشوارع نتيجة تدهور مستوى
منظومة صرف مياه األمطار وهو
ما كشف عن خلل شديد في عملية
تنفيذ املشاريع في املدينة.

وت� �س ��اءل ال �ع �ن��زي عن اس �ب��اب
ع� � � ��دم اس � �ت � �ي � �ع� ��اب ش� �ب� �ك ��ة ص� ��رف
االم�ط��ار ملدينة سعدالعبدالله اثر
ت �ع��رض �ه��ا ل �ل �م �ط��ر وك� ��ذل� ��ك االث � ��ار
امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ع � ��دم ال � �ق� ��درة ع�ل��ى
ت �ص��ري��ف امل� �ي ��اه ل�ح�ظ��ة ه�ط��ول�ه��ا؟
وه� ��ل ت ��م دراس� � ��ة ط �ب �ي �ع��ة امل�ن�ط�ق��ة
ع �ب��ر ح �س��اب ك�م�ي��ة االم� �ط ��ار ال�ت��ي
من املمكن ان تتعرض لها وماهو
حجم وق�ط��ر االن��اب�ي��ب املستخدمة
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ص ��رف امل� �ي ��اه؟وه ��ل تم
وضع مناهيل خرسانية بمسافات
م �ح��دده لتسهيل عملية نظافتها
من الطمي؟
وت � �س� ��اءل ال �ع �ن��زي عن ن��وع�ي��ة
ال �ش �ب �ك��ة امل �س �ت �خ��دم��ة في م��دي�ن��ة
س�ع��دال�ع�ب��دال�ل��ه وه ��ل ت��م اك�ت�ش��اف
اخطاء حسب القواعد التصميمية
لشبكة ص��رف االم �ط��ار وم��اه��ي ان

وج ��دت وه ��ل ت��م ت��رك�ي��ب ملحقات
ش �ب �ك ��ات ت �ص ��ري ��ف ال� �س� �ي ��ول وم ��ا
ه� ��و ن � ��وع ت �ص �م �ي �م �ه��ا؟ وم � ��ا ن ��وع
ال �خ��دم��ات امل �ت��وف��رة ب �ط��رق م��دي�ن��ة
س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه؟ وط��ال��ب ال�ع�ن��زي
ت � � ��زوي � � ��ده ب � � ��ال � � ��دراس � � ��ات االول� � �ي � ��ة
وال�ن�ه��ائ�ي��ة لشبكة ص��رف االم�ط��ار
مل��دي �ن��ة س �ع��دال �ع �ب��دال �ل��ه ون �س �خ��ة
م� ��ن ال �ت �خ �ط �ي��ط االول � � � ��ي ل�ل�ش�ب�ك��ة
وك��ذل��ك ن�س��خ م��ن تخطيط القطاع
ال � �ج ��ان � �ب ��ي ك � �م ��ا ط � ��ال � ��ب ت � ��زوي � ��ده
ب ��امل� �ع ��ادل ��ة ال �ت �ص �م �ي �م �ي��ة وان� � ��واع
االن��اب �ي��ب امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي الشبكة
وه � ��ل ت ��م اج � � ��راء ت �ج��رب��ة ال �ض �غ��ط
املائي لشبكة صرف االمطار ملدينة
سعد العبدالله؟ وما مراحل انشاء
ان��اب �ي��ب ال �ت �ص��ري��ف مل �ي��اه االم �ط��ار
املستخدمة ؟

الري يستفسر من الكندري
عن الوظائف اإلشرافية
في الطيران المدني
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب اح � �م� ��د الري
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
ع �ي �س��ى ال � �ك � �ن� ��دري ع� ��ن ان� �ش ��اء
ادارة جديدة في االدارة العامة
ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي (ادارة املبنى
املساند) متسائال ع��ن معايير
الترشيح للوظائف االشرافية
بها.
وقال الري في سؤاله:
 م� ��ا م� � ��دى ص� �ح ��ة ت��رش �ي��حموظف بمستوى مراقب كمدير
ل� �ه ��ذه االدارة؟ وه � ��ل ت�ن�ط�ب��ق
ع�ل�ي��ه ق � ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل � ��دن � � �ي � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت� � �ن � ��ص ع �ل��ى
االفضلية؟ وهل تمت املفاضلة
ل�ه��ذا امل�ن�ص��ب؟ ارج ��و ت��زوي��دي
بما يثبت ذلك؟

أحمد الري

تدرس مقترحين نيابيين ومسودة قانون حكومي

الموارد البشرية تسابق الزمن إلنهاء قانون القياديين
ت� �ع� �ك ��ف ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي ��ة امل � � � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ع �ل��ى دراس� � ��ة م �ق �ت��رح��ات
ن �ي��اب �ي��ة ب �خ �ص��وص ق ��واع ��د تعيني
القياديني ومسودة قانون حكومي
ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص وال � ��ذي يتضمن
تعديل بعض أحكام قانون الخدمة
املدنية.
وق� � � ��د ت� �ض� �م ��ن م � �ق � �ت� ��رح ن� �ي ��اب ��ي
ق��دم��ه ال �ن��واب ح �م��ود ال �ح �م��دان ود.
ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران ود .اح �م��د
م� �ط� �ي ��ع وم � �ح � �م� ��د ط � �ن� ��ا وح� � �م � ��دان
العازمي في مادته الثانية ان يكون
ال �ت �ع �ي�ي�ن ف ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادي��ة
بمرسوم ومل��دة ارب��ع س�ن��وات قابلة
ل �ل �ت �ج��دي��د م ��رت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين وال
ي �ج��وز ب�ع��د ان �ق �ض��اء ه ��ذا التجديد
تعيني نفس القيادي في أي وظيفة
ق �ي��ادي��ة اخ� ��رى وان ي �ك��ون التعيني
بعد االع�ل�ان بشفافية ع��ن الوظيفة
املطلوب شغلها والشروط الواجب
توافرها في من يشغلها.
وتقضي امل ��ادة الثالثة بتشكيل
مجلس الخدمة لجنة تسمى لجنة
اخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادي�ين ب��رئ��اس��ة رئيس
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وع�ض��وي��ة
ارب �ع��ة م��ن ذوي ال �ك �ف��اءة وال �خ �ب��رة
في املجاالت االدارية والتخصصية
ي�خ�ت��اره��م م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد
اخذ رأي الوزير املختص ويضم الى
ه��ذه اللجنة عضو م��ن الجهة التي
س ��وف ي�ت��م ال�ت�ع�ي�ين ف�ي�ه��ا ي�خ�ت��اره
ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص ك�م��ا تختص ه��ذه
اللجنة بوضع اجراءات التعيني في

مطالب نيابية
بسرعة تقديم
قانون متكامل
لتعيين القياديين
«املوارد» تدرس مقترحات حول تعيني القياديني

الوظائف القيادية واجراءات مقابلة
امل��رش �ح�ين ل�ل�ت�ع�ي�ين ف�ي�ه��ا ودراس ��ة
وت �ق �ي �ي��م أدائ� � �ه � ��م ال� �س ��اب ��ق وم� ��دى
ان �ط �ب��اق ال� �ش ��روط ع �ل��ى امل��رش �ح�ين
وت �ع��د ت�ق��ري��را ع��ن ك��ل م�ن�ه��م تقدمه
الى مجلس الخدمة املدنية.
وي �ض��ع م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وفقا للمادة الرابعة القواعد العامة
للترشيح للمناصب القيادية وتكون
ملزمة لكل الجهات الحكومية على
ان يكون املرشح للمنصب القيادي
ح ��ائ ��زا ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ج��ام �ع �ي��ة ف��ي
نفس التخصص للمنصب املطلوب
وخبرة ال تقل عن  15سنة او شهادة
من التعليم التطبيقي وخبرة ال تقل
ع��ن  20س�ن��ة ف��ي ن�ف��س التخصص
امل �ط �ل��وب وأال ت �ق��ل ف �ت��رة ع�م�ل��ه في
ال �ج �ه��ة ال �ت��ي س�ي�ت�ع�ين ف�ي�ه��ا ع ��ن 5
سنوات واال تكون قد اتخذت بحقه
اي اج � � ��راءات ت��أدي �ب �ي��ة ط� ��وال ف�ت��رة
عمله.
وي �ل �ت��زم ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص ضمن

امل� � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة ب �ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر
س �ن��وي��ا مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ي �ب�ين فيه
تقييم األداء للجهات التي تقع تحت
م �س��ؤول �ي �ت��ه وف ��ق خ �ط��ة م��وض��وع��ة
مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء
وي �ت �ض �م��ن ت �ق �ي �ي �م��ا ألداء ل �ك��ل م��ن
يشغل وظيفة قيادية بها وتحظر
امل ��ادة ال�س��ادس��ة ال�ت�ج��دي��د او ان�ه��اء
ال�خ��دم��ة او االح��ال��ة ال��ى التقاعد او
قبول االستقالة الي قيادي إال بناء
على تقرير مفصل ومسبب يقدمه
ال��وزي��ر املختص ويعتمده مجلس
ال� ��وزراء ب�ن��اء على توصية مجلس
الخدمة املدنية على ان يتم تحرير
محاضر رسمية بجميع االج��راءات
ال� �ت ��ي ي �ن��ص ع �ل �ي �ه��ا ه � ��ذا ال �ق��ان��ون
وت �خ �ض ��ع ه � ��ذه امل� �ح ��اض ��ر ل��رق��اب��ة
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وي � �ع ��د ت �ق��ري��را
س �ن��وي��ا ع �ن �ه��ا ي �ق��دم��ه ال� ��ى ك ��ل م��ن
مجلس االمة ومجلس الوزراء وفقا
للمادة السابعة من املقترح.
 -وطالب النائب جمال العمر في

م �ق �ت��رح ل��ه ب��إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة الخ�ت�ي��ار
وتعيني القياديني وال��ذي بموجبه
ي �ت ��م اخ� �ت� �ي ��ار ال � �ك � �ف� ��اءات اص �ح ��اب
امل��ؤه�لات وال�خ�ب��رات واالب�ت�ع��اد عن
املحسوبية والواسطة.
المسودة الحكومية
ون ��ص اب� ��رز م ��ا ق��دم �ت��ه امل �س��ودة
الحكومية في مادته الثانية عشرة
ع �ل��ى ت�ق�س�ي��م ال��وظ��ائ��ف ال ��ى دائ �م��ة
م��ؤق �ت��ة ع �ل��ى ان ت �ن ��درج ت �ح��ت بند
الوظائف الدائمة:
م � �ج � �م� ��وع� ��ة وظ � � ��ائ � � ��ف ق � �ي� ��ادي� ��ة
ومجموعة وظائف رئيسة مصنفة
ب� �ح� �س ��ب ط �ب �ي �ع��ة ال� �ع� �م ��ل وامل � �ه� ��ام
واالخ� �ت� �ص ��اص ��ات وامل� ��ؤه�ل��ات ل�ك��ل
مجموعة على ان تحدد املجموعات
وال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ب � � �ق� � ��رار م� � ��ن م �ج �ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب �ن��اء ع�ل��ى اق �ت��راح
دي��وان الخدمة املدنية وتتكون كل
مجموعة من وظائف مترابطة وفق
طبيعة العمل وتعتبر كل مجموعة

وح ��دة م�ت�م�ي��زة ف��ي م �ج��ال التعيني
والترقية والنقل والندب.
ك�م��ا تقضي امل ��ادة  13ب��أن تضع
ك��ل جهة حكومية هيكال تنظيميا
لها يعتمده مجلس الخدمة املدنية،
وي� �ص ��در امل �ج �ل��س ق ��واع ��د واح �ك ��ام
وشروط ومتطلبات شغل الوظائف
ب �ن��اء ع �ل��ى اق� �ت ��راح دي � ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية ،وتضع الجهات الحكومية
ب �ط��اق��ات ال ��وص ��ف ال��وظ �ي �ف��ي وف�ق��ا
ل ��ذل ��ك وي �ع �ت �م��ده��ا دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية.
وي� � � �ح � � ��دد ب� � � �ق � � ��رار م � � ��ن م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء درج � ��ات ال��وظ��ائ��ف امل �ش��ار
ال�ي�ه��ا ف��ي امل� ��ادة  12وال��رب��ط امل��ال��ي
املخصص لكل درج��ة وف�ق��ا للمادة
 14ال �ت��ي اش� ��ارت ال ��ى اص� ��دار نظام
ب��دالت الوظائف واملهام والعالوات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ق� � � � ��رارا م � ��ن م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء ب �ن��اء ع�ل��ى اق �ت��راح مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وي � �ج ��وز مل�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء ان ي �ض��ع ن �ظ��ام��ا ل �ص��رف
م �ك��اف��آت س �ن��وي��ة ت��رت �ب��ط ب �م��رات��ب
تقييم االداء للموظفني الخاضعني
لنظام التقييم.
وتحدد بقرار من مجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة ب �ن ��اء ع �ل��ى اق � �ت ��راح دي� ��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ق� ��واع� ��د واح� �ك ��ام
وش��روط واج��راءات التعيني واعادة
ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي ال� ��درج� ��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ومدد البقاء في كل درجة ،وشروط
ال �ت��رق �ي��ة ورب �ط �ه��ا ب �م��رات��ب ت�ق�ي�ي��م
االداء ك�م��ا ي�ح��دد امل��رس��وم ال�ص��ادر
ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن امل � ��وظ � ��ف ف � ��ي م �ج �م��وع��ة

ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة درج ��ة تعيينه
وفقا للمادة .16
واشارت املادة الثانية من القانون
ال ��ى ن�ق��ل امل��وظ �ف�ين امل��وج��ودي��ن في
ال �خ��دم��ة ال �خ��اض �ع�ي�ن الح� �ك ��ام ه��ذا
ال �ق��ان��ون ال ��ى ال ��درج ��ات وامل��رت �ب��ات
الصادرة تنفيذا للمادة  14منه على
ان ي �ح��دد م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب �ن��اء ع �ل��ى اق� �ت ��راح دي � ��وان ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ق��واع��د واح �ك ��ام ه ��ذا النقل
ومعالجة اثاره.
ك �م��ا اوج� ��ب ع �ل��ى ال �ج �ه��ات ال�ت��ي
تنظم ش��ؤون الخدمة فيها قوانني
خاصة عرض نظم املرتبات املعمول
ب �ه��ا ل��دي �ه��ا ع �ل��ى م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية للنظر في تحديثها في ضوء
اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون خ�ل��ال ث�لاث��ة
اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس
ال � ��وزراء ت�ن�ف�ي��ذا ل�ل�ف�ق��رة االول� ��ى من
امل ��ادة  14م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ويقصد
بنظم املرتبات ،املرتبات االساسية
شاملة البدالت واملكافآت والعالوات
واملزايا النقدية والعينية.
وأل ��زم ��ت امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة مجلس
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ب � ��وض � ��ع ن� �ظ ��ام
مل��راج�ع��ة امل��رت �ب��ات واالج � ��ور بصفة
دوري ��ة خ�لال ف�ت��رات زمنية محددة
ف� ��ي ض � ��وء ال� �ع ��وام ��ل االق �ت �ص ��ادي ��ة
وامليزانية العامة للدولة ،وللمجلس
ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج ��ان ل ��وض ��ع ال� ��دراس� ��ات
الالزمة لذلك.
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نواب :استجواب وزير الخارجية
يحرج الكويت خليجيا
د.الحويلة :مبرراته
غير مقبولة
مطيع :غير
دستوري وعلى
المستجوب سحبه

د .محمد الحويلة

د .احمد مطيع

د .عبدالرحمن الجيران

تواصل رفض النواب لالستجواب
امل � �ق ��دم م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � �ب ��د ال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي إل��ى وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة معربني
ع��ن اع �ت �ق��اده��م ب ��أن االس �ت �ج��واب في
غ�ي��ر م�ح�ل��ه وأن ��ه ي�س�ي��ئ إل��ى ال�ك��وي��ت
ويتسبب ف��ي إح��راج�ه��ا أم��ام األشقاء
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن وخ � ��اص � ��ة ان ع��اص �ف��ة
الحزم حظيت بدعم شعبي كبير في
جميع الدول الخليجية وإلى ذلك عقد
النائب د.عبد الحميد دشتي مؤتمرا
صحفيا امس بمجلس األم��ة أكد فيه
اس �ت �م��راره ف��ي ط��ري �ق��ه ح �ت��ى ص�ع��ود
ال��وزي��ر املنصة مطالبا ال�ن��واب بعدم
الحكم على م�ح��اور اإلس�ت�ج��واب قبل
ق ��راء ت ��ه وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل ت �ص��ري �ح��ات
النواب حول القضية:
م ��ن ج �ه �ت��ه اع �ت �ب��ر ال� �ن ��ائ ��ب اح �م��د
م�ط�ي��ع ان اس �ت �ج��واب دش �ت��ي ل��وزي��ر
الخارجية تعد واض��ح وصريح على
ص�لاح �ي��ات س�م��و االم �ي��ر م�ض�ي�ف��ا ان
االس �ت �ج��واب��ات ح��ق دس �ت ��وري واداة
رق��اب �ي��ة ل �ل �ن��ائ��ب ول �ك ��ن ب �ع��د ق ��راء ت ��ه
الستجواب دشتي ومراجعة محاوره
اعتقد ان االس�ت�ج��واب غير دستوري
وه��و يعتبر مقدما لحضرة صاحب
ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد وت� �ع ��دي ��ا ع�ل��ى
الدستور
وق� � � � ��ال م� �ط� �ي ��ع ان دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي تعتبر دولة واحدة
واي اعتداء على احدى الدول يقع على
ال�ج�م�ي��ع م�ش�ي��را ال ��ى ان االس �ت �ج��واب
امل� � �ق � ��دم الح� � � � ��راج ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ل �م ��ا ان
م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ت�م��ت ب��االت �ف��اق مع
دول الخليج واملجتمع ال��دول��ي لصد
ج�م��اع��ة ال�ح��وث�ي�ين االره��اب �ي��ة نصرة
ل �ل��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي ال �ش��رع��ي وط��ال��ب
ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي ب �س �ح��ب اس �ت �ج��واب��ه
ح �ت��ى ال ي �ق��ع ف ��ي ح � ��رج ب �خ �ص��وص
االس �ت �ج��واب ال ��ذي ت�ف��وح م�ن��ه رائ�ح��ة
الطائفية.

املقدم من النائب عبدالحميد دشتي
مؤكدا أن محاوره غير مقبولة خاصة
املتعلقة بعاصفة الحزم التي حظيت
ع �ل��ى م �ب��ارك��ة وت��أي �ي��د ش�ع�ب��ي واس��ع
وال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ب �ن��اء ع �ل��ى إت�ف��اق�ي��ة
الدفاع املشترك لدول مجلس التعاون
الخليجي ،ك��ذل��ك رف��ض ب�ح��زم وش��دة
استمرار ت�ك��رار اإلس ��اءات م��ن النائب
دش�ت��ي ل �ل��دول الشقيقة ك��ون��ه أم ��را ال
يخدم املصلحه العليا للبالد ويمس
سيادتها ويهدد إستقرارها وأمنها
ال �ق��وم��ي وع�لاق �ت �ه��ا ب� ��دول امل�ن�ظ��وم��ة
الخليجية ،ومن منطلق وحدة املصير
ف��إن أي م�س��اس ل��دول الخليج يعتبر
م �س��اس��ا ل �ل �ك��وي��ت ،ك �م��ا أك � ��د رف �ض��ه
للفرز الطائفي الذي يقوم به من خالل
إث� � ��ارة ب �ع��ض ال �ق �ض��اي��ا آخ ��ره ��ا ه��ذا
االستجواب.
نجاحات كبيرة
أكد النائب د.عبد الرحمن الجيران
ان ال �س �ي��اس��ات ال �خ��ارج �ي��ة الكويتية
حققت ن�ج��اح��ات ك�ب�ي��رة و متواصلة
ف��ي م��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات ع��امل �ي��ة حيث
ل�ع�ب��ت ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال سياستها
الخارجية دورا متميزا في السنوات
ال �ث�لاث امل��اض�ي��ه تمثلت ب��امل��ؤت�م��رات
ال �ت��ي رع �ت �ه��ا واس �ت �ض��اف �ت �ه��ا وال �ت��ي
ت �ن��اول��ت ع ��دة م �ح��اور م�ن�ه��ا آس�ي��وي��ة
وأوربية وأفريقية وإسالمية وعربية،
وق��د ت� ّ�وج��ت ه��ذه ال�ن�ج��اح��ات باللقاء
بالرئيس اوب��ام��ا بأجندة م��وح��دة لم
تكن م��وج��ودة من قبل بفضل الله ثم
ق�ي��ادة صاحب السمو الشيخ صباح
االحمد حفظه الله ورعاه.
وتابع الجيران :من الغريب بعد كل
هذا ان يأتي في نهاية املطاف من يشكك
بهذا الدور العاملي للكويت ،مستخدما
وت ��ر ال�ط��ائ�ف�ي��ه ال ��ذي ب ��ات غ�ي��ر ص��ال��ح
ل�لاس �ت �ع �م��ال ول �ك��ن ال��رغ �ب��ه ب��ال�ظ�ه��ور
ب �م �ظ �ه��ر ال ��وط �ن �ي ��ه ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� ��ذي
ننتظر فيه احكاما نوعية ستصدر من
محكمة ام��ن ال��دول��ه ل�ت�غ��ري��دات تهدف
ال��ى التغيير بالقوة والتحريض على
العنف في دولة خليجية.

الظروف اإلقليمية
كما اك��د النائب س�ع��ود الحريجي
رف�ض��ه ل�لاس�ت�ج��واب ،م�ش�ي��را ال��ى ان��ه
ي �ت �ص ��ادم م ��ع ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ل �ل��دول��ة ف�ض�لا ع��ن م�خ��ال�ف�ت��ه الح�ك��ام
ال ��دس� �ت ��ور ،م ��ؤك ��دا ان� ��ه ل ��ن ي �ج��د م��ن
يؤيده الن الظروف اإلقليمية تتطلب
م��ن ك��ل ك��وي�ت��ي غ �ي��ور ع�ل��ى وط �ن��ه ان
يقف خلف القيادة السياسية.
وق � � � ��ال ال � �ح ��ري � �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :ان مادة االستجواب تخالف
ال ��دس� �ت ��ور ألن� �ه ��ا ت �ت �ض �م��ن م �ش��ارك��ة
الكويت في عاصفة الحزم وه��و قرار
س �ي��ادي خ��ال��ص ل�س�م��و االم �ي��ر طبقا
ل�ل��دس �ت��ور وق ��د وق �ف��ت ال �ك��وي��ت كلها
خ �ل��ف ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ه��ذا
القرار النه جاء لحفظ أمن واستقرار
الكويت ودول الخليج جميعا ،الفتا
الى ان امن الخليج جزء ال يتجزأ من
امن الكويت.
واض ��اف ال�ح��ري�ج��ي ان اس�ت�ج��واب
النائب دشتي طائفي بامتياز بهدف
ال �ت �ك �س ��ب ال� �س� �ي ��اس ��ي واالن� �ت� �خ ��اب ��ي
حتى لو كان على حساب امن الوطن
واس� �ت� �ق ��راره ،م �ش �ي��را ال ��ى أن م �ح��اور
االس�ت�ج��واب غير مقبولة خ��اص��ة في
ظ��ل ت�ل��ك ال �ظ��روف االستثنائية التي
تعيشها املنطقة وال �ت��ي ب��ات��ت تمثل
ت� �ه ��دي ��دا م� �ب ��اش ��را الم � ��ن واس� �ت� �ق ��رار
الكويت م�ش��ددا على ان دول الخليج
ك�ي��ان واح ��د وم�ص�ي��ره��ا م�ش�ت��رك ول��ن
ي�ق�ب��ل ن ��واب األم ��ة اإلس� ��اءة ألي دول��ة
خليجية.
وبدوره قال النائب فيصل الكندري
ان ال��دس �ت��ور ن��ص ع�ل��ى حق ال�ن��ائ��ب
في الرقابة ومنها االستجواب ك��أداة
رقابية مشيرا الى رفضه االستجواب
ألن��ه ي�ت��دخ��ل ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات سمو
امير البالد.
وتابع متسائال عن أهداف وأبعاد
هذا االستجواب وتوقيته ومضمونه
وم ��ن امل�س�ت�ف�ي��د م��ن ه ��ذا االس�ت�ج��واب
م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��اده ب�م�ع��رف��ة ال�ن��ائ��ب
امل �س �ت �ج��وب ب ��أن اس �ت �ج��واب��ه تضمن

تأييد شعبي
ب� � � ��دوره أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د .م�ح�م��د
ال �ح ��وي �ل ��ة ع� ��ن رف� �ض ��ه ل�ل�اس �ت �ج��واب

سعود الحريجي

فيصل الكندري

ت ��دخ�ل�ا ف ��ي ص�ل�اح� �ي ��ات س �م��و ام �ي��ر
البالد.
واوض��ح ال�ك�ن��دري ان ق��رار القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ق��وة
العسكرية املشتركة للقيام بعاصفة
ال �ح��زم ه��و ق ��رار س �ي��ادي ي�ن�ط�ل��ق من
إيمان دولة الكويت في الدفاع عن اي
دولة خليجية يتعرض امنها للخطر
طبقا التفاقية الدفاع املشترك املوقعة
م��ن ق�ب��ل دول مجلس ال �ت �ع��اون ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وه ��ذا األم ��ر معلوم
لدشتي.
وب�ي�ن ان تحميل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
امل�س��ؤول�ي��ة ه��و أم��ر خ��اط��ىء فالنائب
دش�ت��ي ي�ع��رف ب��أن ق��رار امل�ش��ارك��ة في
ع��اص �ف��ة ال� �ح ��زم ص � ��در م ��ن م �ج��ال��س
ال ��دف ��اع ال �ع �ل �ي��ا ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج وم��ن
الزعماء الخليجيني وليس من وزراء
الخارجية.
وكرر الكندري رفضه لالستجواب
ق ��ائ�ل�ا ان ق ��اع ��ة ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م ل��ن
ت �ك��ون م �س��رح��ا ألي اس �ت �ج ��واب ف�ي��ه
النفس الطائفي داعيا دشتي لسحب
استجوابه.

التضامن مع الوزير وهو امر مرحب
به ،واحترم جميع االراء ،ولكن اطالق
االوص ��اف ف��ي سبيل تكتيكات لعدم
صعود ال��وزي��ر ه��ذه ام��ور يعرفها كل
النواب.
واض � ��اف :ال ت��أج �ج��وا وتتشنجوا
وينعكس ذل��ك على املجتمع ،ات��رك��وا
الوزير ليصعد املنصة ويفند املحاور
غ� �ي ��ر امل �س �ت �ح �ق��ة ك� �م ��ا ق� �ل� �ت ��م ،م�ب�ي�ن��ا
«ان ه�ن��اك ن��واب��ا اع�ل�ن��وا موقفهم من
االس �ت �ج��واب ول�ك�ن�ه��م راج �ع��وا رأي�ه��م
ب �ع��دم��ا واج � �ه ��وا ه �ج �م��ة م ��ن اط� ��راف
معينة وقالوا اننا لم نقصد استجواب
دش �ت��ي ع�م��وم��ا ان ��ا ات�ف�ه��م ان غالبية
ال �ن��واب ض��د االس�ت�ج��واب لقناعاتهم
وان �ه��م ال ي��ري��دون االس �ت �ج��واب منعا
للتشجيع املجتمعي ولكن ما يصير
يتصل احدهم بالنواب ،انه امر مهني
لألمة وممثليها.
ورأى دش �ت��ي ان وس ��ائ ��ل االع �ل�ام
ك � � ��ان � � ��ت م � ��واق� � �ف� � �ه � ��ا م � �ت � �ب� ��اي � �ن� ��ة م ��ن
االس�ت�ج��واب ،فهناك م��ن اع�ط��اه حقه،
وه� �ن ��اك م ��ن ت �ع��ام��ل وك ��أن ��ه ال ي��وج��د
اس �ت �ج��واب م��ؤك��دا ان ��ه س�ي�م�ض��ي في
اس�ت�ج��واب��ه ال��ى آخ��ر م��دى وال��رس��ال��ة
التي يحملها وصلت قاطعة طريقها
م ��ن ال �ك��وي��ت ال� ��ى ال �ي �م��ن وت� �ج ��اوزت
ح��دود االقليم ال��ى روسيا اذ اتصلت
ب��ي وك��ال��ة األن �ب��اء ال��روس�ي��ة وعموما
في عام  2012تصديت بمفردي عندما
بشروكم بسقوط بشار االسد كذبا.
ووقتها قلت لكم حاسبوني واآلن
اق � ��ول ل �ك��م ال� �ك�ل�ام ن �ف �س��ه ب �ع��د مضي
عشر سنوات أن��ه ال حل في اليمن اال
عن طريق الحوار.
وق � � � � � � � ��رر دش � � � �ت� � � ��ي ع � � � � � ��دم س� �ح� �ب ��ه
االس� �ت� �ج ��واب ال � ��ذي ق ��دم ��ه ال� ��ى وزي ��ر
ال � �خ ��اج � �ي ��ة واض � � � � ��اف م� �ع� �ل� �ق ��ا :ع �ل��ى
العموم االدوات الدستورية الالئحية
موجودة واملجلس سيد قراراته.

مؤتمر صحفي
وح � � ��ذر ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دشتي ال ��وزراء من االت�ص��ال بالنواب
م �ل��وح��ا ب��اس �ت �ج��واب��ات اخ� ��رى اذا لم
يتم ذلك وطالب النواب خالل مؤتمر
ص�ح�ف��ي ع �ق��ده ام ��س ب�م�ج�ل��س االم ��ة
ب�ق��راءة االس�ت�ج��واب قبل الحكم عليه
وحتى يتيقنوا من وجود طائفية فيه
من عدمه.
وت ��اب ��ع :ان �ن��ي اع� ��رف ج �ي��دا اب �ع��اد
بعض التصريحات النيابية وعالقات
بعض النواب ببعض الوزراء متسائال
أي��ن الطائفية في االستجواب ،وانتم
م�ج�ت�م�ع��ون ال ت�س�ت�ط�ي�ع��ون ال��وق��وف
ام��ام��ي ف��ي تفنيد االس �ت �ج��واب ال��ذي
ي� �ح ��اك ��ي واق � �ع � �ن� ��ا ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ان ��ا
م �س �ت �ع��د مل �ق ��ارع ��ة ال �ح �ج��ة ب��ال �ح �ج��ة،
والحكومة من حقها ان تساند وزير
الخارجية وال�ن��واب من حق اي منهم

د.الجيران :السياسة
الخارجية الكويتية
حققت نتائج
متميزة
الحريجي :تكسب
انتخابي ولن يجد
من يؤيده
الكندري :الشأن
لوزير الخارجية
في قرار المشاركة
في عاصفة الحزم
مادة االستجواب
مخالفة للدستور
دشتي :اتصال
الوزراء بنواب
سيدفعني
إلى استجوابات
أخرى
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أكد لقناة المجلس استمرار جهود لجنة الموارد البشرية إليجاد قانون خال من العيوب

عبد اهلل:جلسات نقاشية لسماع كل
كشف رئيس لجنة تنمية
الموارد البشرية النائب
د.خليل عبد اهلل عن ان
إنجاز مشروع البديل
االستراتيجي قد يمتد
لدور االنعقاد المقبل،
وقال خالل حديثه في
برنامج «بالكويتي»
بقناة المجلس ان لجنة
الموارد تتطلع ألن تفرز
قانونا صحيحا تضمن فيه
كافة حقوق الموظف
وعليه نتطلع إلنهائه
في دور االنعقاد الحالي
وفي حال لم نتمكن من
ذلك سيكون في دور
االنعقاد المقبل وان
اللجنة لن تستعجل في
هذا األمر من أجل ضمان
إصدار قانون متكامل
عادل وإذا كان للحكومة
مستقبال أي إضافة تخدم
البديل اإلستيراتيجي في
قضية الرواتب والجداول
واالمتيازات نريد أن نضمن
كذلك أال تكون بعيدة
عن قرار مجلس األمة
حتى ال نعطيهم تفويضا
لعمل ما يريدونه ،أبدا لن
نسمح بذلك.

نطمئن الجميع
أنه ال إقرار لقانون
يمس مكتسبات
الموظفين
الحاليين
ومستحقاتهم
الجداول التي
نشرتها وسائل
اإلعالم ليست
مقياسا لما
سيكون عليه
القانون

عبدالله متحدثا لبرنامج بالكويتي في قناة املجلس بضيافة املذيعني سليمان السمحان ونجالء الكندري

ديوان الخدمة
وح �م��ل ع�ب��د ال �ل��ه دي ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية الجانب األكبر من مسؤولية
ال�ف��وض��ى الوظيفية ال�ت��ي يعيشها
ال �ج �ه��از ال �ح �ك��وم��ي ل �ل��دول��ة وق� ��ال:
إن ل �ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة ج��ان �ب��ا سياسيا
وآخر يتحمله مجلس األمة وجانبا
يعود ملجلس الخدمة املدنية وعليه
فالكل يتحمل املسؤولية أما الجهة
التي يعود لها في األس��اس السبب
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �م �ش �ك �ل��ة ف �ه��ي دي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل ��ذل ��ك ودون ش��ك
ن �ح��ن ب �ح��اج��ة إل � ��ى م ��ا ي �ن �ظ��م ه��ذا
األمر لرفع الظلم الواقع على بعض
املوظفني وإرهاق ميزانية حيث ان
ج��زءا كبيرا م��ن م�ص��روف��ات ال��دول��ة
تستهلكها ال ��روات ��ب وع�ل�ي��ه األم��ر
ي �ح �ت��اج إل� ��ى إع � ��ادة ت�ن�ظ�ي��م بشكل
ع ��ادل وال ي�س�ب��ب ع�ب�ئ��ا ك�ب�ي��را على
ميزانية الدولة.
هيئة مكافحة الفساد
وق � ��ال ع �ب��دال �ل��ه :ان م ��ن ال �ج �ه��ات
ال �ت��ي ت��أخ��ذ أك �ث��ر م ��ن ح�ق�ه��ا هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وأن ��ا متعمد ق��ول
ه� ��ذا وأدع� ��وه� ��م ل �ك��ي ي �ح��اس �ب��ون��ي
ف��إذا تقصينا روات��ب موظفي هيئة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س ��اد ف �س �ن �ج��د أن �ه��ا
ت�ت��راوح ب�ين  7آالف و17أل ��ف دينار
ف �ع �ل��ى أي أس � � ��اس ي � ��أخ � ��ذون ه ��ذه
ال� ��روات� ��ب ال �خ �ي��ال �ي��ة م � ��اذا ي�ف�ع�ل��ون
منذ  3سنوات وغيرهم يكدون في
العمل أضعاف أضعاف الجهد في
محطة أو في الشارع أو في مشروع
ويأخذ أقل بكثير منهم وهذا األمر
ي �ن �ط �ب��ق ك ��ذل ��ك ع �ل��ى ه �ي �ئ��ة أس� ��واق
امل� ��ال وغ �ي��ره��م ل ��ذا ي �ج��ب أن ن��رت��ب
ه ��ذا األم ��ر واآلن ف�ي�م��ا ي�خ��ص ب��اب

امل �ي��زان �ي��ات م��ن امل �ص��روف��ات فهناك
في الرواتب فارق شاسع وكبير بني
أعلى رات��ب وأدن��ى رات��ب في وظيفة
معينة وف��ي نفس امل�ه��ام وم��ا نحن
بصدده السعي لتعديل هذا الفارق
و ت �ق �ل �ي �ص��ه إل � ��ى أك� �ب ��ر ق � ��در م�م�ك��ن
حتى نصل إل��ى ش��يء م��ن امل�س��اواة
والعدالة.
وق��دم رئيس لجنة امل��وارد فكرة
ع ��ام ��ة ع ��ن ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
ق ��ائ�ل�ا :ان إع� � ��ادة ت ��وزي ��ع ال ��روات ��ب
وج ��دول� �ت� �ه ��ا ي� �ح� �ت ��اج إل � ��ى ت �ع��دي��ل
بعض م��واد ق��ان��ون الخدمة املدنية
ألن ه � �ن � ��اك م � � � ��واد ع � ��ام � ��ة ب �ح��اج��ة
إل� ��ى ت �ع��دي��ل ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن أج �ه��زة
ال ��دول ��ة امل �ن ��اط ب �ه��ا ع �م��ل ال �ج ��داول
وال ��روات ��ب واالم �ت �ي ��ازات وال��وص��ف
والتطوير والتقييم الوظيفي وعليه
ف ��إن امل� �ش ��روع ه ��و ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
بعض م��واد ق��ان��ون الخدمة املدنية

أم� ��ا ال �ت �ف��اص �ي��ل األخ� � ��رى ال �خ��اص��ة
ب � ��ال� � �ج � ��دوال وال � � ��رات � � ��ب األس� ��اس� ��ي
والعالوات فتأتي من رحم التعديل
واآلن هي غير موجودة وما نشر هو
ما قدم للجنة باالتفاق مع الحكومة
علما أنه في البداية كان األمر سريا
لوجود نوع من التفاوض لتوضيح
وف �ه ��م ص �ل��ب امل ��وض ��وع ث ��م أخ��ذن��ا
الجدول وقدمناه إلى مكتب اللجنة
ال��ذي ق��دم��ه للصحافة قصد النشر
حتى يفهمه ال�ع��ام��ة م��ن جهة ومن
جهة أخ��رى حتى ن��رى نحن كجهة
رقابية رأي الشارع حول املوضوع.
الرأي العام
وع��ن ع��دم استيعاب ال��رأي العام
مل��ا ت��م ن�ش��ره م��ن ج ��داول أوض��ح أنه
ع �ل��ى ه� ��ذا األس � ��اس دار ن �ق��اش في
االجتماع األخير للجنة مع الشركة
االس �ت �ش��اري��ة ال �ت��ي اس �ت �ع��ان��ت بها

 ..ولموظفي الدولة:
ال تبنوا حساباتكم
على ما نشر من جداول
ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ع�ب��د
الله ان ال�ج��داول التي قدمت
ل�ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل � � ��وارد غير
واض�ح��ة وغير مفهومة وان
ال� �ع ��بء ال �ك �ب �ي��ر س �ي �ق��ع على
من يقرأ هذه الجداول ويود
ان يحسب راتبه من خاللها
معتبرا ان هذا خطأ وسيجد

أن ال�ع�م�ل�ي��ة م �ع �ق��دة ول��ذل��ك
ط��ال�ب�ن��ا ب� �ض ��رورة ت��زوي��دن��ا
ب � � �ج� � ��دول م� � �ح � ��دد وواض� � � ��ح
امل �ع ��ال ��م ح �ت��ى ن �س �ت �ط �ي��ع أن
ن � �ق� ��رأه ون� �ف� �ه ��م ون �س �ت��وع��ب
التغيير ف��ي س�ل��م ال��وظ��ائ��ف
أو س �ل��م ال � ��روات � ��ب مل�خ�ت�ل��ف
الوظائف.

ال �ح �ك��وم��ة ألن ه� ��ذه ال � �ج� ��داول ب�ه��ا
إش�ك��ال�ي��ة ك��اش�ف��ا ع��ن ان ال�ل�ج�ن��ة لم
تصل إلى صيغة نهائية للمشروع
وأض ��اف معلقا :امل��وض��وع ل��م ننته
منه بعد وهناك مراحل بدائية جدا
وح�ت��ى نفصل ف��ي م��وض��وع تشابه
ال ��وظ ��ائ ��ف ي �ف �ت��رض ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة
وال� ��دول� ��ة أن ي �ت �ف �ق��ا ع �ل��ى ال��وص��ف
الوظيفي ال��ذي الي��وج��د حتى اآلن،
م��وض �ح��ا ان اس �ت �ع��ان��ة ال�ح�ك��وم��ة
ب � �ش ��رك ��ة اس � �ت � �ش� ��اري� ��ة م � ��ع وج � ��ود
دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة ال� � ��ذي ك � ��ان ي�ع�م��ل
على املشروع منذ سنوات ألنه عند
ع��رض��ه على اللجنة اكتشف ان��ه لم
ي �ك��ن م��وض��وع �ي��ا وال ع�ل�م�ي��ا وك ��ان
يضم مثالب قاتلة.
ون �ف��ى ع �ب��د ال �ل��ه إن �ه��اء الصيغة
النهائية للقانون في شكل جداول
وأن ��ه س�ي�ك��ون ع �ب��ارة ع��ن توصيات
م��ن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ت�خ��رج
م �م��ا ت �ق��دم��ه ال �ش��رك��ة االس �ت �ش��اري��ة
وي � �ق� ��ره م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وان مناقشة اللجنة ل�ل�ج��داول كان
ل� �ض� �م ��ان أن امل� � �ش � ��روع ي �س �ي ��ر ف��ي
ال �ط��ري��ق ال �ص��ائ��ب م �ش �ي��را إل ��ى أن��ه
ح�ت��ى اآلن ل��م ي�ن��اق��ش ال �ق��ان��ون مع
ال�ح�ك��وم��ة ال ��ذي ل��ن ي�ق��ر إال ب�ع��د ان
ي �ض �م��ن امل �ج �ل��س ال� �ت ��زام ال�ح�ك��وم��ة
بالكثير من األم��ور والضوابط لها
ك �ع��دم امل� �س ��اس ب ��روات ��ب امل��وظ �ف�ين
ال �ح��ال �ي�ين واس�ت�ح�ق��اق��ات�ه��م وأم ��ور
كثيرة.
وت��اب��ع م�ف�ص�لا ف��ي ت�ل��ك النقطة:
ن �ح��ن ن��ري��د أن ن �ت��أك��د ب �ع��د أن نقر
ال �ق��ان��ون ال ي �ـ��أت��ي م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
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ديوان الخدمة
يتحمل الجزء
األكبر من الفوضى
الوظيفية بالجهاز
الحكومي
ربط الزيادات
الدورية بمعدل
التضخم
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اآلراء حول البديل االستراتيجي
تتمة المنشور ص10
امل ��دن �ي ��ة ودي� � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وال ال� �ش ��رك ��ة االس� �ت� �ش ��اري ��ة ب�ش�ك��ل
خ� ��اص ب �ت �ع��دي��ل ه� ��ذه األم� � ��ور على
أس � ��اس وج � ��ود أخ� �ط ��اء إذ سنضع
جمال داخ��ل القانون تضمن وجود
ضوابط عامة يستوجب احترامها
ك �ض �م��ان ال �ع ��دال ��ة وض� �م ��ان ح�ق��وق
املوظفني الحاليني واألمور إلى اآلن
في بدايتها.
أم ��ا ت �ه��دي��دات ال�ع��ام�ل�ين بالنفط
وق� ��ال ع �ب��دال �ل��ه :ي �ف �ت��رض أن ي�ك��ون
ل��دي �ن��ا ك�ش�ع��ب ك��وي �ت��ي واح� ��د حس
وط � �ن� ��ي ف � ��ي ه � � ��ذه امل � �س� ��أل� ��ة ف �ق �ب��ل
ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن االض� � � � ��راب الب� � ��د م��ن
ال ��ذه ��اب إل ��ى ال �ت �ح��اور ألن اللجنة
ب �ح��اج��ة إل ��ى ال � ��رأي ال �ف �ن��ي وال� ��رأي
اآلخ � ��ر وك �ن �ق��اب��ة ع �م��ال �ي��ة ي�ف�ت��رض
منها أنها أكثر استيعابا ملثل هذه
األم ��ور وف��ي األخ �ي��ر امل�س��أل��ة ليست
ل��ي ذراع ب��ل ه��و ح��س وط�ن��ي الفتا
إل��ى تنسيق اج�ت�م��اع م��ع النقابات
للمشورة ول�ي��س للتفاوض بهدف
معرفة االختالالت في املشروع حتى
ي�ت��م تصويبه وخ��اص��ة ان الجميع
ي �ع��رف أن م ��ن أس��اس �ي��ات م �ش��روع
ال �ق ��ان ��ون ض �م��ان ح �ق��وق امل��وظ �ف�ين
ال �ح��ال �ي�ين وه� ��و م ��ن أح� ��د ال �ش��روط
امل� �ه� �م ��ة ،م� �ش� �ي ��را ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ص ��دد
إل� ��ى ع �ق��د ج�ل�س��ة ودي� ��ة م ��ع بعض
أعضاء النقابات وكان هناك جو من
التفاهم واملسؤولية الوطنية وعليه
تم توجيه دعوة رسمية واآلن هناك
ب�ع��ض ال�ن�ق��اب��ات وج�م�ع�ي��ات النفع
ال� �ع ��ام ال �ت ��ي ت �ح �ت��اج ال �ل �ج �ن��ة إل��ى
آرائ �ه��م ستتم دع��وت�ه��م رسميا إلى
املجلس وسنوجه دع��وة إل��ى ن��واب
األمة كلهم إلى الجلسات النقاشية
لسماع آراء املوظفني وآرائهم الفنية
ونأخذ مالحظاتهم على أس��اس أن
يتبناها النواب جميعا وليس فقط
اللجنة.
عالوة األوالد
أم� � ��ا ع� �ل ��اوة األوالد ف � �ق� ��ال ع�ب��د
ال �ل��ه :ل�ق��د ت��م ت��أج�ي��ل القضية لحني
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ب��دي��ل اإلس �ت��رات �ي �ج��ي
وإذا كانت هناك ع�لاوة اجتماعية
ك��ام�ل��ة ستجلب م�ع�ه��ا وسنتحدث
ع�ن�ه��ا ون �ح��ن إل ��ى ال �ي ��وم ل ��م ن��دخ��ل
ف� ��ي م �ن��اق �ش��ة ه � ��ذا األم� � ��ر وم��ازل �ن��ا
ن�ت�ح��دث ع��ن ال�ه�ي�ك��ل ال �ع��ام للبديل
االستراتيجي واملجاميع الوظيفية
وال � ��روات � ��ب األس ��اس� �ي ��ة وال � �ع �ل�اوات
وأك �ي��د م��ن ض�م�ن�ه��ا ع�ل��اوة األب �ن��اء
وال � �ع �ل�اوة االج �ت �م��اع �ي��ة س �ت��وض��ع،
ك ��اش� �ف ��ا ع � ��ن دراس� � � � ��ة ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب� ��ذل� ��ك م �ن �ه��ا
ق�ض�ي��ة ال ��روات ��ب األس��اس �ي��ة وال �ت��ي
تريد اللجنة من خالل هذا املشروع

د .خليل عبدالله متحدثا خالل البرنامج

ض � �م� ��ان أن � � ��ه ف � ��ي ح � � ��ال م � ��ا ت �ق��اع��د
املوظف يتحصل على راتب يضمن
ل��ه ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة ح �ت��ى ال ت��أت��ي
ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ت �ض��ع ال� �ح ��د األق �ص ��ى
للراتب األس��اس��ي ألن��ه على أساسه
ت �ب �ن��ى امل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة ألن��ه
س �ي �ص �ط ��دم ب � �غ �ل�اء امل �ع �ي �ش ��ة ب�ع��د
ت �ق �ل �ي �ص �ه��ا ك �م��ا أن ه� �ن ��اك ق�ض�ي��ة
الزيادات الدورية التي تضر العمال
ف �ي �م��ا ي �ف �ت��رض أن ت� �ك ��ون م �ق��رون��ة
ب �م �ع��دالت ال�ت�ض�خ��م ف��ي ال ��دول ��ة إذ
يقدم عالوة بعشرة دنانير ومعدالت
التضخم تحتم على الدولة أن تقدم
للموظفني إلى ما يصل ثمانني إلى
م �ئ��ة دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ف �ه �ن��اك بعض
األماكن تتحصل على عالوات بمئة

دي �ن��ار وبعضها ال ول��ذل��ك ن��ري��د أن
نضمن أن تكون م�ع��دالت التضخم
متوازية مع العالوات حتى نضمن
الحياة الكريمة للبشر.
التقييم الوظيفي
وأك � � ��د ال � �ن ��ائ ��ب ض � � � ��رورة ات� �ف ��اق
الجميع على أم��ر مهم وه��و جدوى
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي إص �ل��اح ش �ك��وى
املجتمع الكويتي من مشكل الرواتب
واالم� �ت� �ي ��ازات وال �ت �ق �ي �ي��م ال��وظ�ي�ف��ي
وال��وص��ف الوظيفي والتلخص من
فوضى وظيفية في الدولة كقضية
ال�ك��وادر وغيرها م��ن األم��ور مشيرا
إل��ى وج��ود بعض املسؤولني الذين
ال يعبأون بحجم مسؤولية املنصب

الذي يحتلونه في الدولة ويتلقون
دورات ت �ص��ل إل� ��ى  6م � ��رات خ ��ارج
ال � �ب �ل�اد م ��ع امل� �ق ��رب�ي�ن ل �ه��م وم � ��ن ث��م
يبدأون في محاسبة املوظفني الذين
يجتهدون في العمل ولم يتحصلوا
على امتياز ال�ت��دري��ب خ��ارج البالد
ول��و مل��رة واح ��دة ،الف�ت��ا إل��ى ان مثل
ه��ذه القضايا تحتاج إل��ى ضوابط
ك�م��ا أن محاسبة امل��وظ�ف�ين تستند
إل��ى ق��وان�ين ول��وائ��ح منشورة حتى
يتبعها املوظفون وعليه فمحاسبة
امل� �س ��ؤول مل��وظ �ف�ين ق��د ت �ك��ون ظ��امل��ة
لذلك يجب إعادة النظر في الوصف
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ك� �م ��ا ي� �ج ��ب ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
الواجبات الوظيفية.
وتابع ان من األمور األخرى التي

..ولنقابات النفط :مجلس األمة
هو األحرص على حقوق العمال
فيما يتعلق بتعامل مجلس
األم� � ��ة م ��ع ت� �ه ��دي ��دات م��وظ �ف��ي
النفط باالعتصام والتصعيد
أوض � ��ح رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل � ��وارد
خ�ل�ي��ل ع �ب��د ال �ل��ه أن ال�ج�ل��وس
على طاولة ال�ح��وار يزيل كافة
ال �ع �ق �ب��ات م �ش �ي��را إل ��ى ت��واص��ل
ل� � � � �ق � � � ��اءات ال � �ل � �ج � �ن � ��ة وب � �ع� ��ض
النقابات النفطية

وق��ال عبد الله إن من أصدر
ب �ي��ان��ات ل��م ي �ت �ع��رف ب �ع��د على
امل �ل�ام� ��ح األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ق��ان��ون
وأق� � � � ��ول ل� �ه ��م م� � � ��اذا ب� �ع ��د ذل ��ك
وم��اذا سيقول إذا ك��ان ال يفقه
شيئا ع��ن امل �ش��روع ف�لاب��د من
ال �ج �ل��وس وال� �ت� �ح ��اور وت �ب��ادل
امل �ش��ورة وع�ل�ي��ه ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ول
ان� � �ه � ��ا ت� � �ح � ��رص ع � �ل� ��ى ح� �ق ��وق

ال�ع�م��ال أك �ث��ر م��ن ال�ن�ق��اب��ة دون
االس �ت �ع��راض وال�ل�ج�ن��ة ترفض
أن تبخس حقوق العمال فليس
من املعقول أن يزايد أح��د على
أحد.

ت�ح�ت��اج إل ��ى إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر وم ��ن ثم
عالجها ح�ين ي�ك��ون ه�ن��اك مهندس
ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ي�ش�غ��ل منصبا
إداري� � � � � ��ا وي� �ت� �ح� �ص ��ل ع� �ل ��ى امل ��رت ��ب
نفسه ملهندس يحترق تحت أشعة
ال �ش �م��س ف ��ي ح� �ق ��ول وآب � � ��ار ال�ن�ف��ط
أو م�ح�ط��ة ك �م��ا ق ��د ن �ج��د وظ�ي�ف�ت�ين
م�ت�ش��اب�ه�ت�ين ل�ك��ن إح��داه �م��ا يتلقى
صاحبها ضعفي أو ثالثة أضعاف
وظ �ي �ف��ة م�ش��اب�ه��ة ف��ي وزارة أخ��رى
وه �ن��ا ت�ظ�ه��ر ال�ل�اع��دال��ة ف��ي ت��وزي��ع
ال ��روات ��ب وامل �س �ت �ح �ق��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
على أساس أن أحدهما يملك كادرا
واآلخ � � ��ر م � �ع� ��دوم م �ن �ه��ا وم �ح �ص �ل��ة
ال � �ح ��دي ��ث أن � �ن� ��ا ن �ع �ي ��ش ال �ف ��وض ��ى
وسببها ديوان الخدمة املدنية.
وف ��ي ت��وض�ي�ح��ه ل�ن�ق�ط��ة تقليص
ف� � ��ارق ال � ��روات � ��ب ب �ه �ب��وط ال ��روات ��ب
األع�ل��ى ق��ال النائب ان ه��ذا الهبوط
ل� ��ن ي �ط �ب��ق ع �ل ��ى امل� ��وظ� ��ف ال �ح��ال��ي
الذي سيحتفظ بحقه إال أن املوظف
الجديد الذي سيدخل في املنظومة
الوظيفية ه��و م��ن س�ي�ب��دأ بتطبيق
ال� �ج ��دول ال �ج��دي��د ع �ل �ي��ه وب��ال �ت��ال��ي
ال�ت��وف�ي��ر امل��ال��ي ال� ��ذي س �ن��وف��ره في
ميزانية الدولة لن يكون آنيا فهناك
ك�ل�ف��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��راه ��ن ل �ك��ن على
املدى البعيد الفارق سيكون مقلصا
ك��اش�ف��ا ع��ن ذل ��ك أن ��ه س�ي�ط��ال قطاع
ال�ن �ف��ط ل�ك��ن امل��ؤس �س��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
س �ت �ك��ون ض �م��ن م �ج �م��وع��ة خ��اص��ة
داخل املشروع.
هبوط سعر النفط
وأش � ��ار ع �ب��د ال �ل��ه إل ��ى ان ه�ب��وط
س �ع��ر ال �ب��رم �ي��ل ع ��ن م �س �ت��وى م��ائ��ة
وع � �ش� ��ري� ��ن دوالرا إل � � ��ى م �س �ت��وى
أربعني دوالرا للبرميل يشكل خطرا
على ميزانية الدولة وعلى مستقبل
األجيال القادمة ،أما بخصوص من
يقول إن القانون الجديد استهدف
ال�ف�ئ��ة امل�ت��واض�ع��ة اج�ت�م��اع�ي��ا وت��رك
الكبار يعيثون فيها فسادا فنقول
نحن نسعى ملعالجة الخلل دون أن
ن�ح��دث خلال آخ��ر ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار
هناك أيضا قضية الدعومات والتي
ت �س �ت��وع��ب م ��ن س �ب �ع��ة إل ��ى ث�م��ان�ي��ة
مليارات دينار من امليزانية تصرف
عليها فهناك مشروع ملعالجة هذا
األم ��ر ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي
وص � �ن� ��دوق ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ب �ه��دف
أن ن�ص�ل��ح ون �ع��دل م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة
وت �ص �ح �ي��ح م� �س ��ارن ��ا االق� �ت� �ص ��ادي
وم � �ت� ��اب � �ع� ��ة م� � ��وض� � ��وع ال � � �ه� � ��در ف��ي
املشاريع التي توضع وخلق فرص
ال �ت �ن��وي��ع االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال ��دول ��ة
وتنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل ف��ي ال��دول��ة
وأمور أخرى.

هبوط أسعار
النفط زاد من أعباء
الميزانية العامة
عدم االستعجال
في إقرار القانون
لضمان حقوق
الموظفين كافة
تأجيل نظر عالوة
األوالد إلى حين
البت في البديل
االستراتيجي
مشروع لحل
قضية الدعومات
المرهقة لميزانية
الدولة بالتعاون
مع البنك الدولي
موظفو هيئة
مكافحة الفساد
يتقاضون رواتب
ضخمة ولم ينجزوا
شيئا منذ  3سنوات
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األمير الوالد مسيرة حافلة بالعطاء
واإلخالص للوطن
تمر على الكويت اليوم الذكرى
ال�س�ن��وي��ة ال�س��اب�ع��ة ل��رح�ي��ل األم�ي��ر
الوالد الشيخ سعد العبدالله الذي
انتقل إل��ى ج��وار رب��ه ف��ي  13مايو
ع ��ام  2008ت ��ارك ��ا وراءه ت��اري�خ��ا
حافال بالعطاء واإلخالص لوطنه
ولشعبه.
ويعتبر الشعب الكويتي الراحل
ال �ك �ب �ي��ر رم � ��زا م ��ن رم � ��وز ال �ك��وي��ت
ال��وط �ن �ي��ة ال � �ب� ��ارزة ع �ب��ر م�س�ي��رت��ه
الطويلة ف��ي خ��دم��ة ب�ل�اده السيما
في املحطات املفصلية واملهمة من
تاريخها وع�ل��ى وج��ه الخصوص
خ � �ل ��ال م� �ح� �ن ��ة ال � � �غ� � ��زو ال � �ع� ��راق� ��ي
للكويت عام .1990
بناء الكويت
وي �ع��د ال �ش �ي��خ س �ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
الحاكم الـ  14من سلسلة حكام آل
الصباح وه��و االب��ن األكبر لألمير
ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م
وول��د عام  1930وتلقى علومه في
املدرسة املباركية وعني عام 1949
في دائرة الشرطة العامة.
وساهم الشيخ سعد العبدالله
ب �ف��اع �ل �ي��ة خ�ل��ال ح �ي��ات��ه ال�ع�م�ل�ي��ة
ف� ��ي وض � ��ع أس � ��س ب � �ن ��اء ال �ك��وي��ت
ال�ح��دي�ث��ة ح�ي��ث ك ��ان ش��اه��دا على
اللحظات األول��ى الستقالل البالد
وقيام دول��ة الكويت وفق املفاهيم
امل �ع ��اص ��رة ك �م��ا ش � ��ارك ف ��ي اع� ��داد
ال��دس �ت��ور وك ��ان ع�ض��وا ف��اع�لا في
إنجازه.
كما يعتبر الراحل أحد صانعي
ال �س �ي��اس��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م�ج��ال��ي
األم��ن وال��دف��اع فقد ك��ان أول وزي��ر
للداخلية ع��ام  1962وث��ان��ي وزي��ر
للدفاع ف��ي ظ��ل ال��دس�ت��ور وف��ي 31
يناير عام  1978بادر األمير الراحل
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر األح� �م ��د ط �ي��ب ال�ل��ه
ثراه بتزكية الشيخ سعد العبدالله
ليكون وليا للعهد وبعدها بأيام
وف� � ��ي ال� �ث ��ام ��ن م� ��ن ش� �ه ��ر ف �ب��راي��ر
م��ن ال �ع��ام ذات� ��ه ص ��در أم ��ر أم �ي��ري
بتعيينه رئيسا ملجلس الوزراء.
وف��ي  16فبراير من العام نفسه
ك� �ل ��ف ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه
تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ف�ك��ان��ت ال ��وزارة
العاشرة في تاريخ الكويت وقدر
ل��ه أن يتولى رئ��اس��ة الحكومة في
ظ��روف محلية وإقليمية ودول�ي��ة
م � �ع � �ق� ��دة ف� � �ب � ��ذل ج � � �ه� � ��ودا ك� �ب� �ي ��رة
ملواجهة االزمات والتحديات.
بصمات واضحة
وعمل الراحل الكبير على تعزيز

العراقي لدولة الكويت ع��ام 1990
دور فعال في بناء تحالف من 34
دول��ة ش��ارك��ت ف��ي تحرير الكويت
فضال عن تقوية عزيمة الكويتيني
في املنفى واستقطاب الرأي العام
ال�ع��امل��ي ل��دع��م الشرعية الكويتية
وج� � � � ��ال ع � �ل� ��ى ال� � � � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال�ص��دي�ق��ة ل�ش��رح قضية الشعب
ال �ك ��وي �ت ��ي ال� �ع ��ادل ��ة وأق � �ن� ��ع ق� ��ادة
ومسؤولي تلك الدول في الوقوف
الى جانب الحق الكويتي.

األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله املغفور له بإذن الله تعالى

ق ��درات ال �ب�لاد ال��دف��اع�ي��ة واألم�ن�ي��ة
ورف��ع كفاءتها البشرية والتقنية
ف� �ك ��ان م ��ن ال� ��رج� ��ال ال ��ذي ��ن ت��رك��وا
بصمات واضحة في التشريعات
وال � �ق � ��وان �ي��ن ال � �خ ��اص ��ة ب ��اإلق ��ام ��ة
والجنسية وشروط منحها.
كما اجتهد في تحديث الكثير
من املرافق العامة وزيادة الخدمات
املقدمة إلى املواطنني في املجاالت
كافة وأولى اهتماما بالغا بشؤون

الثقافة واإلعالم ودعم املؤسسات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالرت � �ق� ��اء ب�م�س�ت��وى
ال�ت�ع�ل�ي��م ب��اع �ت �ب��اره أس� ��اس ت�ق��دم
الوطن و بناء االجيال وغرس قيم
االنتماء والوالء وحب الوطن.
وع� � � �ل � � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د ال � � �ع� �ل��اق� � ��ات
ال�خ��ارج�ي��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ح��رص
الشيخ سعد العبدالله عندما كان
وليا للعهد على ت�ب��ادل ال��زي��ارات
ال� ��رس � �م � �ي� ��ة م� � ��ع ال� � � �ق � � ��ادة وك � �ب� ��ار

املسؤولني في مختلف دول العالم
ب� �ه ��دف ت��دع �ي��م ج� �س ��ور ال �ت �ع��اون
مع ال��دول الشقيقة والصديقة في
املجاالت السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية كما اهتم
بدعم ال��رواب��ط االمنية معها وقد
ك ��ان ��ت ل �ل �ك��وي��ت م ��واق ��ف ح��اس�م��ة
ض��د أي ت�ه��دي��د ت�ت�ع��رض ل��ه دول
مجلس التعاون الخليجي.
وكان للراحل خالل فترة الغزو

جهود كبيرة
كما ك��ان لكلماته التي وجهها
ألب � �ن� ��اء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي أث �ن��اء
م � �ح � �ن� ��ة االح� � � � �ت � �ل� ��ال م� � � ��ردوده� � � ��ا
اإلي�ج��اب��ي ف��ي شحذ الهمم ورص
ال� �ص� �ف ��وف ل ��دح ��ر ال� � �ع � ��دوان ورد
كيد املعتدين وعمل ال��راح��ل على
رعاية الكويتيني في الخارج وبذل
جهودا كبيرة في دعم الصامدين
ورج� ��ال امل �ق��اوم��ة ف��ي ال��داخ��ل إل��ى
ج��ان��ب دوره ف��ي إص�ل�اح م��ا دم��ره
االحتالل بعد تحرير البالد في 26
فبراير ع��ام  1991وع��ودة القيادة
الشرعية.
ورغ� � � ��م أن ال � �ف � �ت� ��رة ال � �ت� ��ي ت �ل��ت
التحرير مباشرة كانت من أصعب
ال �ف �ت��رات ال�ت��ي م��رت ع�ل��ى الكويت
في تاريخها الحديث لكن الشيخ
س� �ع ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب � � ��رز خ�ل�ال �ه��ا
ب ��أدائ ��ه امل �ت �ف��ان��ي ودب�ل��وم��اس�ي�ت��ه
العالية وحزمه وإص��راره الصلب
ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ص�ع��اب التي
واج� � �ه � ��ت ال � ��دول� � ��ة م� �ن ��ذ ال �ل �ح �ظ��ة
األول� ��ى للتحرير وت�م�ث��ل ذل ��ك في
إعادة مرافق الدولة إلى العمل بكل
كفاءة وسرعة.
ك �م��ا ت ��م ف� ��رض األم � ��ن وال �ن �ظ��ام
وإظ �ه��ار ه�ي�ب��ة ال��دول��ة وسلطتها
والتعامل مع فلول االحتالل ومن
ت � �ع� ��اون م �ع �ه��م ب �ك ��ل ح � ��زم وع� ��دل
والتعامل م��ع أكبر جريمة بيئية
في التاريخ املعاصر حني أشعلت
قوات االحتالل اآلبار النفطية.
وكان األمير الوالد الشيخ سعد
العبدالله طيب الله ثراه يؤمن بأن
قوة أبناء الكويت تكمن في وحدة
الكلمة ل��ذا سيبقى ال��راح��ل رحمه
ال�ل��ه م��اث�لا ف��ي وج ��دان الكويتيني
رمزا للشجاعة والوفاء.

وضع أسس بناء
الكويت الحديثة
وشهد استقالل
البالد
شارك في إعداد
دستور البالد عام
 1962وكان عضوا
فاعال في إنجازه
كان أول وزير
للداخلية عام 1962
وثاني وزير للدفاع
في ظل الدستور
تمت تزكيته لوالية
العهد في  31يناير
عام  1978ثم تولى
رئاسة الوزراء
عزز قدرات البالد
الدفاعية واألمنية
ورفع كفاءتها
البشرية والتقنية
ترك بصمة واضحة
في التشريعات
والقوانين الخاصة
باإلقامة والجنسية
دعم جسور التعاون
مع الدول الشقيقة
والصديقة سياسيا
واقتصاديا وثقافيا
واجتماعيا
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الكندري ينتفض على تقاعس قياديي البلدية
في الرد على ديوان المحاسبة
انتقد وزيراملواصالت وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري
أداء ب� �ع ��ض ق � �ي� ��ادي ��ي وم� �س ��ؤول ��ي
البلدية بشأن تقاعسهم وتقصيرهم
في سرعة الرد على ديوان املحاسبة
م��ا يعكس ع��دم ال�ج��دي��ة ف��ي تسوية
م�ل�اح �ظ��ات واس �ت �ف �س��ارات ال ��دي ��وان
م �ع��رب��ا خ �ل��ال اج �ت �م��اع��ه ب� �ع ��دد م��ن
القياديني ع��ن ع��دم رض��اه ع��ن األداء
وب � ��أن � ��ه س �ي �ت �خ ��ذ إج� � � � � � ��راءات ب �ه ��ذا
الخصوص .
وأع � ��رب ال �ك �ن��دري خ�ل�ال اج�ت�م��اع
ط� ��ارئ ع �ق��ده وق �ي��ادي��و ال �ب �ل��دي��ة عن
ان ��زع ��اج ��ه ال �ش ��دي ��د ل �ل �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي
ت � �ع� ��اط� ��ى ب � �ه� ��ا ب � �ع� ��ض امل � �س� ��ؤول �ي�ن
م�لاح�ظ��ات دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وال�ت��ي
ع� �ك� �س ��ت ت � ��راخ � �ي � ��ا وت � �ق � �ص � �ي� ��را ف��ي
سرعة ال��رد عليها مستشهدا بأحد
امل �خ��اط �ب��ات ال �ت��ي وج �ه �ه��ا ال ��دي ��وان
للبلدية واس�ت�غ��رق ال��رد عليها مدة
طويلة .

وح�م��ل ال�ك�ن��دري ق�ي��ادي��ي البلدية
مسؤولية التقصير الذي ترتب عليه
ال �ت��أخ��ر ف��ي إن �ج��از ال � ��ردود ال�لازم��ة
ح ��ول م�ل�اح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
م �ش��ددا ع�ل��ى أن ��ه ل��م ي�ك��ن ف��ي محله
خاصة أنه قد سبق تكليفهم وحثهم
على الحرص على التعاون التام مع
ال��دي��وان ملعالجة جميع املالحظات
ال � ��واردة ف��ي ت �ق��اري��ره مل��ا يمثله ه��ذا
الجهاز السيادي من دور في ضبط
األم � � ��ور وم �ع��ال �ج �ت �ه��ا ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
حسن سير العمل وضبط حركة املال
العام.
وكانت لجنة امليزانيات البرملانية
قد أكدت وجود اختالف في إجابات
م�س��ؤول�ين ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ح��ول الكثير
م��ن اس�ت�ف�س��ارات�ه��ا م��ا يعكس غياب
ال �ت �ن �س �ي ��ق ب �ي��ن اإلدارات امل �ع �ن �ي��ة
ف� ��ي ال �ب �ل ��دي ��ة واس� �ت� �ك� �م ��اال مل �ت��اب �ع��ة
اللجنة ملعرفة م��دى ج��دي��ة الجهات
الحكومية في تسوية ما عليها من

عيسى الكندري

مالحظات فقد أفاد ديوان املحاسبة
ب� �ع ��دم ج ��دي ��ة ال �ب �ل��دي��ة ف� ��ي ت �س��وي��ة
املالحظات واملخالفات وع��دم كفاية
ك �ث �ي��ر م ��ن ردوده � � ��ا ف �ضل��ا ع ��ن ع��دم

إخالء أكبر البقاالت المنزلية في الفحيحيل بالسكن الخاص

أبا الصافي :مصادرة  5أطنان
من المواد الغذائية
أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ف ��ري ��ق ال � �ط� ��وارئ
ب �ف ��رع ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة األح �م��دي
وع �ض��و ف��ري��ق ع�م��ل ال �ق �ض��اء على
س�ك��ن ال �ع ��زاب ف��ي م�ن��اط��ق السكن
الخاص النموذجي املشكل بالقرار
ال� � � � ��وزاري رق � ��م  214ل �س �ن��ة 2015
م �ش �ع��ل أب � ��ا ال� �ص ��اف ��ي ع� ��ن إخ�ل��اء
أكبر ال�ب�ق��االت املنزلية ف��ي منطقة
الفحيحيل وتحويل العاملني فيها
للجهات األمنية ملخالفتهم كعزاب
ب��امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة
وف � � �ت � � �ح � � �ه� � ��م ألك � � � �ب� � � ��ر ال � � �ب � � �ق� � ��االت
املنزلية غير املرخصة.
وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه ت�م��ت م �ص��ادرة
 5أط �ن��ان م��ن امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة إل��ى
ج��ان��ب  5دراج ��ات ن��اري��ة تستخدم
ف ��ي ت��وص �ي��ل ال �ط �ل �ب��ات ل �ل �م �ن��ازل
م � ��ؤك � ��دا ف � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ص �ح��اف��ي
استمرار عمليات إخالء العزاب من
العقارات بمناطق السكن الخاص
ال �ن �م��وذج��ي ب��امل �ح��اف �ظ��ة وال �ع �م��ل
على إخالء البقاالت املنزلية كونها
غير مرخصة إلى جانب اتخاذها
سكنا للعاملني فيها.

مشعل أبا الصافي

وأض� � � ��اف أن ف ��ري ��ق ال �ع �م ��ل ل��ن
يغفل ع��ن قيام البعض بالتحايل
ع �ل��ى ال �ق��ان��ون م��ن خ�ل�ال إي��وائ �ه��م
ب�ت�ل��ك ال �ب �ق��االت امل�خ��ال�ف��ة للقانون
ب��امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة
مشيرا إل��ى أن ال�ح�م�لات امليدانية
م�س�ت�م��رة ع �ل��ى ه ��ذه ال �ظ��اه��رة في
جميع املناطق التي تقع في نطاق
املحافظة السيما كون البقالة التي
تم إخالؤها من أكبر البقاالت على
مستوى املحافظة من واقع الكمية

الكبيرة للمواد الغذائية ال�ت��ي تم
مصادرتها وبلغ وزنها  5أطنان
من املواد الغذائية املختلفة .
وح� �م ��ل أب� ��ا ال �ص ��اف ��ي أص �ح��اب
ال� � �ع� � �ق � ��ارات ب ��امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة
ال� �ن� �م ��وذج� �ي ��ة م� �س ��ؤول� �ي ��ة إي � � ��واء
العمالة الهامشية التي تقوم بفتح
م�ث��ل ه��ذه ال�ب�ق��االت غ�ي��ر املرخصة
وإي� ��وائ � �ه� ��م ك � �ع� ��زاب ي �ق �ط �ن��ون ف��ي
هذه املناطق وسط سكن العائالت
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أن ه � ��ذه ال� �ب� �ق ��االت
غير مستوفية ألدن��ى املعايير أو
االش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح�ي��ة ك��ون �ه��ا ال
ت �خ �ض��ع ل ��رق ��اب ��ة أج� �ه ��زة ال �ب �ل��دي��ة
امل �خ �ت �ص��ة إل� ��ى ج ��ان ��ب ت �ج��اوزه��ا
للقوانني واألنظمة.

اقتناع الديوان بها.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع ��دن ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن م �س��ؤول��ي ال ��دي ��وان
ق ��د أح ��ال ��وا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل�لاح �ظ��ات

على البلدية ومخالفتها إل��ى لجان
التحقيق لدى إدارتها القانونية دون
أن يرى الديوان نتائج ملموسة لتلك
التحقيقات كما أن بعض التحقيقات
قد تطول وتستغرق سنة كاملة.
وأضاف أن اللجنة سبق أن أثارت
ال �ع��دي��د م ��ن امل�ل�اح �ظ ��ات م ��ن بينها
اس�ت�م��رار البلدية ف��ي ع��دم تحصيل
دي ��ون� �ه ��ا امل �س �ت �ح �ق��ة وال� �ب ��ال� �غ ��ة 69
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب�ل�غ��ت ح�ص��ة ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ف�ي�ه��ا  67م�ل�ي��ون��ا وت�خ��ص
رسوم اإلعالنات التجارية.
وأف ��ادت البلدية ب��أن تلك ال��دي��ون
ي �ت ��م ال � �ت ��راف ��ع ف �ي �ه��ا أم � � ��ام ال �ق �ض��اء
ل�ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا ك �م��ا أن� �ه ��ا اس �ت �ب �ع��دت
الشركات التي معها دعاوى قضائية
م��ن ال��دخ��ول ف��ي اإلع�لان��ات الجديدة
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر االش� �ت ��راط ��ات
واألن � �ظ � �م� ��ة ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود ال� �ج ��دي ��دة
ل �ت�لاف��ي ت �ك ��رار ال �ث �غ��رات ال�ق��ان��ون�ي��ة
القديمة مستقبال.

عبد الصمد:
وجود اختالف
في إجابات
مسؤولي البلدية
االستمرار في
عدم تحصيل ديون
مستحقة بقيمة
 69مليون دينار

ناقش ومديرة المنطقة التعليمية االستعدادات الجارية

محافظ األحمدي يطمئن على سير
اختبارات نهاية العام الدراسي
أش��اد محافظ األح�م��دي الشيخ
ف � � � ��واز ال � �خ� ��ال� ��د ب� � ��ال� � ��دور ال� �ف ��اع ��ل
ال��ذي ت�ق��وم ب��ه املنطقة التعليمية
ب��امل�ح��اف�ظ��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ال��دراس��ي
واألن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�ت�ن��وع��ة
ال �ت ��ي ل �ه��ا ب ��ال ��غ األث � ��ر ف ��ي ن �ف��وس
الطلبة وال�ط��ال�ب��ات وف��ي املجتمع.
وث� � �م � ��ن امل� � �ح � ��اف � ��ظ ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ل� ��دى اس �ت �ق �ب��ال��ه م��دي��رة
منطقة األح �م��دي التعليمية منى
ال � �ص �ل�ال وم� ��دي� ��ر إدارة ال� �ش ��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة م� �ح� �م ��د ال� ��زه � �م� ��ول
ال � �ج � �ه� ��ود ال �ح �ث �ي �ث ��ة ال � �ت� ��ي ت �ب��ذل
ل� �ل� �ن� �ه ��وض ب� �م� �س� �ت ��وى ال �ت �ع �ل �ي��م
بمناطق املحافظة وتوفير األجواء
امل�ن��اس�ب��ة للطلبة وال �ط��ال �ب��ات في
مختلف املراحل.
وأك� � ��د دع� �م ��ه وح� ��رص� ��ه ال �ب��ال��غ
ع �ل��ى ك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه ال ��دف ��ع في
ه ��ذا االت �ج ��اه ف�ي�م��ا ق��ال��ت ال�ص�لال
م��ن جانبها إن ل�ق��اء ه��ا باملحافظ
تناول مسألة املشاركة املجتمعية
ملنطقة األح�م��دي التعليمية داخل
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ج � � ��زءا ال

الشيخ فواز يستقبل مديرة منطقة األحمدي التعليمية ومدير إدارة الشؤون التعليمية

ي �ت �ج ��زأ م �ن �ه��ا الف� �ت ��ة إل � ��ى ج �ه��ود
امل�ح��اف��ظ ودع�م��ه املستمر لضمان
التميز وسير العملية التعليمية
في املحافظة.
وأض � ��اف � ��ت ال � �ص�ل��ال أن ال �ل �ق��اء
ت � � � �ن� � � ��اول م� � �س� � �ت� � �ج � ��دات امل� �ن� �ط� �ق ��ة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة الس � �ي � �م� ��ا ال� �ح� �م� �ل ��ة
ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي ي��رع��اه��ا امل�ح��اف��ظ
ت �ح��ت ش � �ع� ��ار :م �ح��اف �ظ �ت��ي أج �م��ل
مبينة أن للمنطقة رؤي��ة واضحة
بهذا الشأن من خالل خطة زمنية

م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ت��م وض �ع �ه��ا لتحقيق
هذا الهدف.
وأوض �ح ��ت أن ال �خ �ط��ة س�ت�ك��ون
م � � ��ن خ � �ل� ��ال امل � � � � � � ��دارس وال� �ط� �ل� �ب ��ة
والطالبات فيما يتعلق بالجوانب
التعليمية والتربوية واألخالقية
والسلوكية إض��اف��ة إل��ى الجوانب
الجمالية للمدارس املختلفة داخل
نطاق املحافظة.
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نائب رئيس وزراء البحرين :رؤية أمير الكويت
تعزز الشراكة بالقمة الخليجية
أك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء
البحريني الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة أن رؤية سمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وب�ص�ي��رت��ه
ف� ��ي ال �ق �م��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة األم��ري �ك �ي��ة
التي تستضيفها الواليات املتحدة
األس �ب��وع ال �ج��اري ستعزز الشراكة
اإلس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ب� �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن
واالستقرار في املنطقة.
وش ��دد ال�ش�ي��خ محمد ب��ن م�ب��ارك
خ� �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه ع� �م� �ي ��د ال �س �ل��ك
ال��دب�ل��وم��اس��ي س�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى مملكة ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ي��خ ع��زام
ال� �ص� �ب ��اح ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
ووح� ��دة امل��وق��ف ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي ظل

الظروف اإلقليمية.
م ��ن ج �ه �ت��ه أك� ��د ال �س �ف �ي��ر ال�ش�ي��خ
ع� ��زام ال �ص �ب��اح ع �م��ق وخ�ص��وص�ي��ة
ال � �ع�ل��اق� ��ات األخ � ��وي � ��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� �ف� �ض ��ل ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات
ال �ح �ك �ي �م��ة م� ��ن ق� �ي ��ادت ��ي ال �ب �ل��دي��ن.
وتشكل القمة الخليجية األمريكية
امل ��رت �ق �ب ��ة ال � �ي� ��وم ن �ق �ل��ة ن ��وع �ي ��ة ف��ي
ط�ب�ي�ع��ة ال �ع�ل�اق ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ال�خ�ل�ي�ج��ي
واألم ��ري � �ك ��ي وس �ع �ي �ه �م��ا ل �ل �ت �ع��اون
م��ن أج��ل ت�ع��زي��ز األم ��ن وال �س�لام في
املنطقة.
وم��ن امل�ق��رر أن تشهد القمة التي
تستمر يومني التأكيد على أهمية

ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف ��اق ن �ه��ائ��ي يكفل
سلمية البرنامج ال�ن��ووي اإلي��ران��ي
وف� ��ق م �ع��اي �ي��ر واج � � � ��راءات ال��وك��ال��ة
ال ��دول � �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة ال � ��ذري � ��ة وت �ح��ت
إش��راف �ه��ا ب�م��ا ي�ج�ن��ب دول املنطقة
امل�خ��اط��ر املحتملة ال�ت��ي ت�ه��دد أم��ن
وس �ل�ام� ��ة ش �ع ��وب �ه ��ا .ك �م ��ا ت �ن��اق��ش
ال�ق�م��ة ال �ت��ي ي �ش��ارك ب�ه��ا ق ��ادة دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وم��ن
يمثلهم القضايا اإلقليمية والسبل
العملية ملعالجة ت��ده��ور األوض ��اع
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وج� �ه ��ود إع � ��ادة األم ��ن
واالستقرار خاصة في اليمن وليبيا
وسوريا والعراق.

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني مستقبال الشيخ عزام الصباح

المحاضر الدولي الحساوي
يقدم دورة تحكيمية
في رياضة السباحة بفلسطين

غرفة التجارة تطرح دليال مهنيا لرفع
مستوى القوى العاملة الوطنية والوافدة

أع�ل��ن االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي للسباحة
أن أمني الصندوق املساعد واملحاضر
ال ��دول ��ي ف ��ي ق ��وان�ي�ن ت�ح�ك�ي��م ري��اض��ة
ال �س �ب��اح��ة س��ال��م ال �ح �س��اوي س�ي�ق��دم
دورة دول � �ي ��ة ل �ص �ق��ل ال� �ح �ك ��ام ل �ه��ذه
ال��ري��اض��ة ف��ي دول��ة فلسطني بإشراف
م��ن االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ل�س�ب��اح��ة فينا
والتي انطلقت أمس وتستمر خمسة
أيام.
وق ��ال االت �ح��اد ف��ي ب �ي��ان صحافي
إن ال��دورة التي ستقام في مدينة رام
ال�ل��ه ب��رع��اي��ة رئ�ي��س اللجنة األومل�ب�ي��ة
الفلسطينية ال �ل��واء جبريل ال��رج��وب
اس �ت �ق �ط �ب��ت ع� � ��ددا ك �ب �ي ��را م� ��ن ح �ك��ام
ال �س �ب��اح��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال وسيعتمد نتائجها
االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل �ل �ع �ب��ة ل�ت�ص�ن�ي��ف
الحكام.
وأش��ار البيان إل��ى أن ثقة االتحاد
الدولي بالكوادر الكويتية لتقديم مثل

أك��د عضو مجلس إدارة غرفة
التجارة والصناعة ورئيس لجنة
الصناعة والعمل د .فهد الجوعان
حرص الغرفة على تنمية املوارد
البشرية الوطنية ورف��ع مستوى
ال �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة ل�ت�ص�ب��ح أك�ث��ر
عطاء وكفاءة في تلبية متطلبات
سوق العمل وفقا ألحدث املعايير
الدولية.
ودع� ��ا ال �ج��وع��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
ال � �ث ��ان ��ي ال � �خ � ��اص ب � �ط� ��رح دل �ي��ل
ال�ت�ص�ن�ي��ف امل�ه�ن��ي امل��وح��د ال��ذي
ت�ن�ظ�م��ه ال �غ��رف��ة وم ��رك ��ز اع �ت �م��اد
م�س�ت��وي��ات امل �ه��ارة املهنية أم��س
إل � ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال ال� � �ح � ��وار وط� ��رح
آل � �ي� ��ات وم� �ع ��اي� �ي ��ر االخ � �ت � �ب� ��ارات
امل �ه �ن �ي��ة وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ف� ��ي س ��وق
ال �ع �م��ل ال �ك��وي �ت��ي وإب� � � ��داء اآلراء
ح� � ��ول ال �ت �ص �ن �ي ��ف امل� �ه� �ن ��ي ق �ب��ل
ص��دور الدليل والعمل ب��ه بشكل

سالم الحساوي

هذه الدورات مبعث فخر لكل منتسبي
ال �ل �ع �ب��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد م �ش �ي��دا ب �ح �ف��اوة
االستقبال التي لقيها الحساوي من
ق�ب��ل االت �ح��اد الفلسطيني للسباحة
وعلى رأسه رئيس االتحاد فواز زلوم.

د .فهد الجوعان

رسمي مشيرا إلى أن اللقاء يأتي
ب �م �ن��اس �ب��ة االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن إع � ��داد
ال ��دل� �ي ��ل ال �خ �ل �ي �ج��ي ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف
والتوصيف املهني املوحد لدول
مجلس التعاون الخليجي وقرب
ص��دور ق��رار تطبيق االخ�ت�ب��ارات

املهنية إج�ب��اري��ا على املرشحني
لشغل عدد من املهن.
وأف � � � � ��اد ب � � ��أن ح � � ��رص ال� �غ ��رف ��ة
على استضافة ال�ل�ق��اء بمشاركة
م �م �ث �ل��ي ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ي��أت��ي
رغ� �ب ��ة م �ن �ه��ا ف� ��ي ت� �ق ��دي ��م خ��دم��ة
مستحقة ألعضائها من مجتمع
األعمال الكويتي وباعتبار اللقاء
ف��رص��ة لتعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون
وال �ت �ن �س �ي ��ق م� ��ع م ��رك ��ز اع �ت �م��اد
مستويات املهارة املهنية وتدعيم
قنوات التواصل باملسؤولني فيه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر امل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل��رك��ز اع�ت�م��اد م�س�ت��وي��ات امل�ه��ارة
املهنية د .ح�م��ود امل�ض��ف أن��ه من
املقرر أن يصدر قريبا قرار وزاري
ب �ت �ط �ب �ي��ق االخ � �ت � �ب� ��ارات امل �ه �ن �ي��ة
النظرية والعملية على العاملني
واملتقدمني للعمل بسوق العمل
الكويتي ل �ـ 10مهن ت��م تحديدها

واخ �ت �ي ��اره ��ا وف �ق ��ا الح �ت �ي��اج��ات
سوق العمل.
وأض� � � � ��اف امل � �ض� ��ف أن امل ��رك ��ز
املتخصص انشئ باملرسوم رقم
 321لسنة  2011ويتبع مباشرة
وزي � � � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال � �ع � �م� ��ل ح � �ي ��ث ي � �ت ��ول ��ى وض ��ع
س �ي��اس��ة وط �ن �ي��ة وارس � � ��اء ن �ظ��ام
م� �ت� �ك ��ام ��ل الع � �ت � �م� ��اد م �س �ت��وي��ات
امل� �ه ��ارة امل�ه�ن�ي��ة ل �ك��اف��ة امل �ه��ن في
س� ��وق ال �ع �م��ل ال �ك��وي �ت��ي واع � ��داد
وت �ط �ب �ي��ق االخ � �ت � �ب� ��ارات امل �ه �ن �ي��ة
الالزمة لتحديد هذه املستويات.
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أعلن خطة إستراتيجية الستيعاب  27ألفا و 667طالبا وطالبة

العيسى :أكثر من  30ألف مقعد
جامعي لخريجي الثانوية العامة
أعلن وزير التربية وزير التعليم
العالي د .ب��در العيسى ع��ن توفير
 30أل� �ف ��ا و 923م �ق �ع��دا ل�خ��ري�ج��ي
ال � �ث ��ان ��وي ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
م��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي ضمن
ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل � �ل ��وزراة
ب � �م � �ع ��اون ��ة م� ��ؤس � �س� ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
ال�ع��ال��ي املختلفة للسنة ال��دراس�ي��ة
.2016/2015
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
أم � � � � � ��س ل� � �ل� ��إع� � �ل� ��ان ع� � � � ��ن ال � �خ � �ط� ��ة
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة
وم � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي
امل �خ �ت �ل �ف ��ة الس� �ت� �ي� �ع ��اب خ��ري �ج��ي
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة للسنة ال��دراس�ي��ة
 2016/2015والبالغ عددهم  27ألفا
و 667طالبا وطالبة.
وأش ��ار ال��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى إل��ى أن
حركة التعليم العالي ف��ي الكويت
بنمو مطرد واإلقبال عليه في تزايد
وب�ن�س��ب ك�ب�ي��رة ق��ائ�لا إن ��ه ل��م تعد
هناك أس��رة ال تحرص على تعليم
أبنائها وشدد على أن الكويت من

ال��دول التي تتيح التعليم وتشجع
عليه وتقدم الخدمات والتسهيالت
ل� �ل� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل ال � �ع � �ل � �م� ��ي مل �خ �ت �ل��ف
املجاالت والتخصصات.
وأوض � ��ح أن ال �ت��زاي��د ف��ي أع ��داد
ال �ط �ل �ب��ة ال �خ��ري �ج�ين م ��ن ال �ث��ان��وي��ة
ي�خ�ل��ق م�ش�ك�ل��ة ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي وه � ��ي ال� �ق ��درة
على استيعاب مؤسسات التعليم
العالي ألع��داد الخريجني املتزايدة
ل� �ك� �ن ��ه أك � � ��د أن ال � � � � � ��وزارة وض �ع ��ت
خطة ل�ه��ذا ال�ع��ام مل��واج�ه��ة املشكلة
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ح��دت�ه��ا م�ب�ي�ن��ا أن
الوزارة تحرص على اتباع سياسة
ال� � ��دول� � ��ة ودف � � � ��ع ع� �ج� �ل ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
والتعليم بالبالد.
وأض� ��اف أن ��ه ص ��در ق ��رار وزاري
بتشكيل لجنة دائمة من هذا العام
ل��رص��د أع� � ��داد خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة
وال � �ت� ��ي م� ��ن أه � ��م أه ��داف� �ه ��ا ب �ل ��ورة
ال �خ �ط��وات العملية ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
سياسات قبول خريجي الثانوية
ال �ع ��ام ��ة م ��ن خ �ل��ال ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين

د .بدر العيسى

مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن الهدف الثاني للجنة
ال�ت�ع��ام��ل ب��أق�ص��ى درج ��ات املهنية
وامل�س��ؤول�ي��ة ت�ج��اه ق�ب��ول خريجي
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع ��ام ��ة وث ��ال �ث ��ا ال�ن�ظ��ر
ف� ��ي أع� � � ��داد ال� �خ ��ري� �ج�ي�ن وت �ح��دي��د
م� �س ��ارات� �ه ��م ف� ��ي م � �ج� ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م
ال�ع��ال��ي املختلفة وت�لاف��ي عمليات
ال �ت �ش��اب��ك وال �ت��داخ��ل ق ��در اإلم �ك��ان

حيث يتيح ذل��ك االس�ت�ف��ادة املثلى
من املقاعد املتاحة وتوفير املقاعد
قياسا ألع��داد الخريجني املتوقعة
وال �ط��اق��ة االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة مل��ؤس�س��ات
التعليم العالي املختلفة.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ال� �ه ��دف ال ��راب ��ع
ه ��و ت��وف �ي��ر م�ق�ع��د ل �ك��ل خ��ري��ج من
الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم
ش��روط مؤسسات التعليم العالي
امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ض �ي �ف��ا أن � ��ه م ��ن م �ه��ام
اللجنة وضع تصور حديث ألعداد
خريجي الثانوية العامة في دولة
ال �ك��وي��ت ل �ه��ذا ال �ع��ام الس�ت�ق�ب��ال�ه��م
ودراس � � � ��ة م � ��دى ت �ط ��اب ��ق ال� �ش ��روط
م��ع م��ن يستوفيها م��ن الطلبة في
ال �ب��رام��ج وال�ت�خ�ص�ص��ات العلمية
واألدب � �ي� ��ة س � ��واء ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة أو
ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ض �م��ن خطة
البعثات الداخلية والخارجية.

أعلن انطالق البرنامج الوطني للكشف المبكر عنه

السهالوي :سرطان القولون في ازدياد
والصحة ملزمة بالسيطرة عليه
قال وكيل وزارة الصحة د .خالد
السهالوي إن نسبة مرض سرطان
ال � �ق ��ول ��ون ف� ��ي ازدي � � � ��اد م� ��ؤك� ��دا أن
الوزارة ملزمة بالقضاء والسيطرة
على مثل هذه األمراض.
وأض ��اف ال�س�ه�لاوي ف��ي مؤتمر
ص �ح �ف ��ي أق� ��ام � �ت� ��ه ال � � � � � ��وزارة أم ��س
ل�ل��إع�ل��ان ع� ��ن ان � �ط�ل��اق ال �ب��رن��ام��ج
الوطني للكشف املبكر عن سرطان
ال�ق��ول��ون أن ال ��وزارة ب��دأت ببرامج
الكشف املبكر على سرطان الثدي
قائال إنه كان مشروعا ناجحا.
وأوض � � ��ح أن � ��ه ت ��م أخ � �ي ��را ال �ب��دء
ب �س��رط��ان��ات ال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي ال
س �ي �م��ا ال� �ق ��ول ��ون م �ش �ي��را إل � ��ى أن��ه
سيتم العمل على آلية جديدة وهي
الكشف على س��رط��ان البروستاتا
للرجال واملثانة للرجال والنساء.
من جانبه ذكر رئيس البرنامج
د .فهد اإلب��راه�ي��م أن ه��ذا امل�ش��روع
م ��ن ال� �ب ��رام ��ج ال� ��رائ� ��دة ف ��ي ال �ش��رق
األوس ��ط م��وض�ح��ا أن ال�ك��وي��ت هي

ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي طبقت ه��ذا
البرنامج في الشرق األوسط.
وأش��ار إل��ى أن س��رط��ان القولون
ب��دأ ي�ت��زاي��د ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
ح �ي��ث أن� ��ه ف ��ي ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
املاضي كان يصاب باملرض خمس
ح ��االت ل�ك��ل  100أل ��ف ن�س�م��ة وف��ي
ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة أصبحت ال�ح��االت
م��ن  16إل��ى  18حالة لكل  100ألف
نسمة.
وأوض ��ح أن ال��ورم��ة السرطانية
ع� �ب ��ارة ع ��ن ل �ح �م��ة زائ� � ��دة ص�غ�ي��رة
وإذا كانت أكثر من  2سم قد تكون
إم � ��ا ح� �م� �ي ��دة وأم � � ��ا خ �ب �ي �ث��ة ل��ذل��ك
يجب الكشف عنها في وق��ت مبكر
وإزال� �ت� �ه ��ا ق �ب��ل ت �ح��ول �ه��ا إل� ��ى ورم
خبيث مضيفا أن عملية الفحص
ع� �ب ��ارة ع ��ن ط��ري��ق م �ن �ظ��ار ق��ول��ون
وي�س�ت�غ��رق  20دق�ي�ق��ة ف�ق��ط داع�ي��ا
ال �ج �م �ي��ع ف ��وق ال� � �ـ 45ع ��ام إن ��اث ��ا أو
ذك � ��ورا ل �ل��ذه��اب ل �ل �م��رك��ز ال�ص�ح��ي
ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع � �ل ��ى ت � �ح ��وي ��ل مل ��رك ��ز

د .خالد السهالوي

الجهاز الهضمي واجراء الفحص.
ول �ف��ت إل ��ى أن ��ه إذا ت��م اك�ت�ش��اف
امل� ��رض ف��ي امل ��راح ��ل امل �ب �ك��رة تصل
ن �س �ب��ة ال �ش �ف��اء إل� ��ى  100ف ��ي امل�ئ��ة
مبينا أن  70ف��ي املئة م��ن الحاالت
التي تم اكتشافها في السابق تكون
في مراحل متأخرة ألن املرض خفي
وال تكون له أعراض واضحة إال في

امل ��راح ��ل امل �ت �ق��دم��ة ل��ذل��ك ت��م ان �ش��اء
ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج للكشف امل�ب�ك��ر عن
سرطان القولون.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س وح��دة
مركز الجهاز الهضمي في منطقة
العدان د .سالم الشمري إن أعراض
مرض سرطان القولون تختلف إذا
ك��ان ال� ��ورم ف��ي ال�ج�ه��ة ال�ي�م�ن��ى من
القولون أو الجهة اليسرى ف��أورام
ال� �ج� �ه ��ة ال� �ي �م� �ن ��ى ي � �ك� ��ون امل ��ري ��ض
ع� �ن ��ده آالم ف ��ي ال �ب �ط��ن ودم خ�ف��ي
في ال�ب��راز ويكشف عنه عن طريق
تحليل الخروج أما أعراض الجهة
اليسرى يعاني املريض أيضا آالما
ف��ي البطن وتغير ف��ي ال�خ��روج من
ن��اح �ي��ة ال �ش �ك��ل وال �ك �م �ي��ة ودم مع
الخروج أيضا.
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هيئة أسواق المال تنظم
ورشة حول إجراءات عمليات
االستحواذ اإللزامي

جانب من الورشة

ق ��ال ��ت م ��دي ��ر إدارة االن� ��دم� ��اج
واالس � �ت � �ح ��واذ ف ��ي ه �ي �ئ��ة أس� ��واق
امل � ��ال� � �ي � ��ة ح� � �ن � ��ان ال � �غ� ��رب � �ل � �ل� ��ي إن
االس �ت �ح��واذ اإلل ��زام ��ي ه��و ع��رض
أو محاولة أو طلب لتملك جميع
األسهم املتبقية في الشركة محل
ال�ع��رض وال�ت��ي يتم طلب شرائها
من جميع حملة األسهم اآلخرين
في تلك الشركة.
وأض � � ��اف � � ��ت ف� � ��ي ورش � � � � ��ة ع �م��ل
نظمتها الهيئة أمس تحت عنوان:
إج � � � ��راءات ع �م �ل �ي��ات االس� �ت� �ح ��واذ
اإللزامي أن الشراء نتيجة حيازة
مقدم العرض واألطراف التابعة له
واملتحالفة معه لنسبة أغلبية في
الشركة تمكنه من السيطرة على
م �ج �ل��س اإلدارة م ��ؤك ��دة ض� ��رورة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى اس �ت �ش��ارة م��ال�ي��ة
مستقلة ومختصة بشأن العرض
م ��ن م �س �ت �ش��ار اس �ت �ث �م��ار مستقل
وغير ذي مصلحة ألي من أطراف
ال �ع��رض وم��رخ��ص ل��ه م��ن الهيئة
واط�لاع املساهمني على تفاصيل
هذه االستشارة.
وذك ��رت الغربللي أن��ه يجب أن
تكون دراسة مستشار االستثمار
ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وت�ت�ض�م��ن ن�ب��ذة
ع��ن ق �ط��اع ال �ش��رك��ة م�ح��ل ال�ع��رض
وح� �ج ��م س �ي �ط ��رة م� �ق ��دم ال �ع ��رض

على إجمالي نسبة قيمة السوق
امل�ع�ن�ي��ة ب �ع��د ت�ن�ف�ي��ذ االس �ت �ح��واذ
مشددة على أن يقوم مقدم العرض
بتعيني مدير لعملية االستحواذ
وه � � ��و ش � �خ ��ص م� ��رخ � ��ص ل � ��ه م��ن
قبل الهيئة ملمارسة نشاط إدارة
امل� �ح ��اف ��ظ االس �ت �ث �م ��اري ��ة ب �غ��رض
تجميع أسهم الراغبني باملشاركة
في عملية االستحواذ.
وأوض � �ح � ��ت أن � ��ه ي �ج ��ب ت �ق��دي��م
ال� �ت� �ع� �ه ��دات واإلق � � � � � ��رارت ال�ل�ازم ��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ب��االل �ت��زام ب��أح �ك��ام امل ��ادة
 282م � ��ن ال�ل��ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
للقانون رق��م  7لسنة  2010وذل��ك
ف��ي ح��ال وج��ود ت�ع��ارض مصالح
ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة االس� � �ت� � �ح � ��واذ وذل � ��ك
كمرفق ملستند العرض.
وأش� � � � � ��ارت إل � � ��ى أن � � ��ه ف � ��ي ح ��ال
م� ��واف � �ق� ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ع� �ل ��ى م �س �ت �ن��د
ع ��رض االس� �ت� �ح ��واذ ي��رس��ل م�ق��دم
ال�ع��رض أو م��ن ينوب عنه نسخة
م��ن مستند ال �ع��رض إل��ى ال�ش��رك��ة
م�ح��ل ال�ع��رض ك�م��ا ينشر مستند
ال� �ع ��رض ف ��ي امل ��وق ��ع االل �ك �ت��رون��ي
لبورصة األوراق املالية وامل��واق��ع
االلكترونية التابعة ملقدم العرض
والشركة محل العرض.

البصيري :الكويت بذلت
جهودا في مكافحة التصحر
أكدت املدير العام للهيئة العامة
للبيئة ب��اإلن��اب��ة رج ��اء البصيري
أن ال �ك��وي��ت ب��ذل��ت ج �ه��ودا كبيرة
ف��ي م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ص�ح��ر اس�ت�ج��اب��ة
مل �ت �ط �ل �ب��ات ب� �ن ��ود ات �ف��اق �ي��ة األم ��م
املتحدة ملكافحة التصحر مضيفة
خ � �ل ��ال اف � �ت � �ت� ��اح ورش � � � ��ة اإلدارة
امل� �س� �ت ��دام ��ة ل�ل��أراض� ��ي واخ �ت �ي��ار
م� � � ��ؤش� � � ��رات ال � �ت � �ص � �ح� ��ر أن ه� ��ذه
ال��ورش��ة تأتي استكماال للجهود
املنجزة ف��ي ورش��ة العمل األول��ى:
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وب��رام��ج
العمل الوطنية ملكافحة التصحر
ضمن بنود االتفاقية.
وقالت إن ورشة االستراتيجية

ال��وط�ن�ي��ة ت�ه��دف إل��ى تقييم حالة
التصحر في دولة الكويت إلعداد
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة
ال �ت �ص �ح��ر ح� �ي ��ث س �ت �ت �ط��رق إل ��ى
أرب� � �ع � ��ة م� � �ح � ��اور رئ� �ي� �س� �ي ��ة وه ��ي
ظ��اه��رة ال�غ�ب��ار وامل��راق �ب��ة البيئية
الشاملة وبرامج التوعية املتكاملة
وإدارة امل �ح �م �ي��ات م��وض �ح��ة أن
امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ش�م��ل ب��رام��ج
ت��وع��وي��ة مل�ع��ال�ج��ة ت��ده��ور البيئة
البرية حيث تعكف الهيئة حاليا
ع �ل��ى إع � ��داد ه ��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
إل� ��ى ج��ان��ب ق ��ان ��ون ال �ب �ي �ئ��ة ال ��ذي
م��ن ش��أن��ه أن ي �ك��ون م�ظ�ل��ة للعمل
البيئي بالكويت.
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السفير السليمان
يؤكد سالمة الكويتيين
في أعقاب زلزال نيبال والهند

صورة وتعليق

أك� ��د س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
ال �ه �ن��د س ��ام ��ي م �ح �م��د ال �س �ل �ي �م��ان
سالمة جميع الكويتيني في أعقاب
ال��زل��زال ال �ق��وي ال ��ذي ض��رب نيبال
وأجزاء من الهند وأفغانستان أول
أمس.
وأوض � � ��ح ال �س �ل �ي �م��ان ف ��ي ب �ي��ان
ت �ل �ق �ت��ه ك ��ون ��ا أن ال� �س� �ف ��ارة أج ��رت
االت � � �ص� � ��االت ال �ل��ازم � ��ة ب��ال �ج �ه��ات
املعنية الرسمية في الهند ونيبال
ل �ل �ت��أك��د م ��ن ع� ��دم وج � ��ود ض�ح��اي��ا
كويتيني هناك مضيفا أن السفارة
ت�ه�ي��ب ب��امل��واط �ن�ين وامل �ق �ي �م�ين في
دولة الكويت تجنب زيارة املناطق
املتضررة ملا قد تشهده من موجة
زالزل متعاقبة.
ودع � � � � � � � ��ا ج � � �م � � �ي � ��ع امل � � ��واط� � � �ن� �ي ��ن
املتواجدين في املناطق املتضررة
ب� � ��ال� � ��زل� � ��زال إل� � � ��ى االت� � � �ص � � ��ال ع �ل��ى

حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح يؤدي اليمني الدستورية أمام مجلس األمة في يوم األحد املوافق  29يناير
( إعداد إدارة اإلعالم)
		
 ، 2006بعد مبايعته من مجلس األمة بإجماع أعضائه في جلسة خاصة عقدت في اليوم ذاته.

األمانة العامة لمجلس األمة جددت
غرف اإلعالميين البرلمانيين

احدى الغرف املخصصة لإلعالميني في مجلس األمة

ق ��ام ��ت إدارة اإلع� �ل ��ام ف ��ي األم ��ان ��ة
ال�ع��ام��ة ملجلس األم��ة بتجديد أجهزة
الحاسب اآلل��ي ف��ي ال�غ��رف املخصصة
ل�ل�إع�ل�ام �ي�ي�ن ال �ب ��رمل ��ان �ي�ي�ن ف� ��ي م�ب�ن��ى
مجلس األمة وقاعة عبدالله السالم.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ع �ق��ب ق �ي��ام
اإلدارة ب �ت �غ �ي �ي ��ر األث � � � � ��اث امل �ك �ت �ب��ي

واالس� �ت ��راح ��ة ال �خ��اص��ة ب��اإلع�لام �ي�ين
ال � �ب ��رمل ��ان � �ي �ي�ن وت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �خ ��ازن
لكاميرات الفيديو الخاصة بمصوري
ال�ق�ن��وات الفضائية وذل ��ك ح��رص��ا من
اإلدارة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات
اإلعالميني البرملانيني ألداء رسالتهم
اإلعالمية على أكمل وجه.

وي��أت��ي ذل ��ك ض�م��ن االه �ت �م��ام ال��ذي
توليه رئاسة املجلس واألمانة العامة
لتسهيل أداء اإلع�لام�ي�ين البرملانيني
وت �ق��دي��ر ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ي �ق��وم��ون بها
ف��ي تغطية وم�ت��اب�ع��ة أخ �ب��ار وأنشطة
مجلس األمة ولجانه البرملانية.
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النادي العلمي:
 19الجاري
أول أيام شهر
شعبان فلكيا

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات
• مفلح م �ب��ارك ص �ف��ران ال��رش �ي��دي 40 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
ال�ف��ردوس ،ق ،7ج ،7م ،17تلفون ،55944466 :نساء :اشبيلية ،ق،2
شارع خليفة النصافي ،م268

أع �ل �ن��ت إدارة ع� �ل ��وم ال �ف �ل��ك
وال �ف �ض��اء ف��ي ال �ن��ادي العلمي
الكويتي أن يوم الثالثاء املقبل
 19م� ��اي� ��و ال � � �ج � ��اري س �ي �ك��ون
أول أي � ��ام ش �ه��ر ش �ع �ب��ان ل�ع��ام
 1436ه � �ج� ��ري ف �ل �ك �ي ��ا .وق� ��ال
ال � �ب� ��اح� ��ث ال� �ف� �ل� �ك ��ي ب � � � � ��اإلدارة
شفيق عبدالعزيز في تصريح
صحافي إن هالل شهر شعبان
سيولد عقب ح��دوث االق�ت��ران:
تقابل القمر واألرض مباشرة
ف ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �خ��ام �س��ة
و 53دقيقة صباح يوم االثنني
امل � ��واف � ��ق  18م� ��اي� ��و ب �ت��وق �ي��ت
الكويت.
وأوض��ح أن ال�ه�لال سيمكث
يوم الرؤية –األثنني 18 -دقيقة
ب � �ع� ��د غ� � � � ��روب ال � �ش � �م� ��س ع �ل��ى
ارت � �ف� ��اع  3.6درج � ��ة م ��ن األف ��ق
وب � �ه� ��ذا ي � �ك ��ون ي� � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء
امل��واف��ق  19م��اي��و ه��و أول أي��ام
شهر شعبان فلكيا.

رئيس التحرير

م � � � � � ��دار  24س � � ��اع � � ��ة ب� ��ال � �خ � �ط� ��وط
ال � � �س� � ��اخ � � �ن� � ��ة ل � � �ل � � �س � � �ف� � ��ارة وه � � � ��ي:
 -0091و.0091-11-24100791-2-3
وكان زلزال بقوة  7.4درجة على
مقياس ريختر ض��رب ال�ع��دي��د من
الواليات الهندية الشمالية بما في
ذلك العاصمة نيودلهي وأجزاء من
أفغانستان ونيبال.
وذك ��رت شبكة ت�ل�ف��زي��ون ان دي
ت ��ي ف ��ي ال �ه �ن��دي��ة أن ال ��زل� ��زال وق��ع
ال� �س ��اع ��ة ال � � � � �ـ 12:40ب �ع��د م�ن�ت�ص��ف
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة ع�ل��ى ب�ع��د 68
ك �ي �ل��وم �ت��را غ ��رب ��ي ب �ل ��دة ن��ام�ت�ش��ي
ب� � � � � � ��ازار ال � �ن � �ي � �ب� ��ال � �ي� ��ة ق � � � ��رب ج �ب��ل
ايفريست.

• ع�ب��دال��رزاق صالح محمد الصالح 78 ،عاما (ش�ي��ع) ،رج��ال:
ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك ،ق ،4ش  ،412م ،25ت�ل�ف��ون ،99778851 :ن�س��اء:
الفردوس ،ق ،2ش األول ،ج ،12م ،42تلفون99640699 :
• ع �ب��دال��رزاق ج��اس��م اب��راه �ي��م ع�ل��ي ال �ع �ب��دال �س�لام 69 ،ع��ام��ا،
(شيع) ،رجال :املنصورية ،حسينية آل ياسني ،تلفون،69059400 :
ن �س��اء :امل �ن �ص��وري��ة ،حسينية ال �ه��زي��م ،ق ،1ش  ،14م ،51ت�ل�ف��ون:
69693508
• سعود خالد هذال املطيري73 ،عاما( ،شيع) ،الصباحية ،ق،3
ش  ،16م ،1182تلفون66442177 :
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