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سلطان بروناي
يلبي دعوة األمير
ويزور البالد االثنين
المقبل

«الصداقة الرابعة»
يبحث التنسيق
البرلماني في
المكسيك

عسكر يسأل الصالح
عن خسائر أجيليتي:
استولت على أراض
من أمالك الدولة

التقى الرئيس ممنون حسين ونقل له تحيات األمير وأجرى مباحثات مثمرة وصريحة مع نواز شريف

الغانم :باكستان مستعدة
لمواجهة أي خطر يهدد الخليج
ب� � �ح � ��ث رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م��رزوق الغانم مع رئيس جمهورية
ب � ��اك � �س � �ت � ��ان اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة م� �م� �ن ��ون
ح� �س�ي�ن ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ب�ين
البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها
وت �ط��وي��ره��ا إل ��ى ج��ان��ب ال �ت �ط��ورات
على الساحة الدولية والقضايا ذات
االهتمام املشترك.
ونقل الغانم للرئيس الباكستاني
تحيات صاحب السمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د وت �م �ن �ي��ات
سموه له ولحكومة وشعب باكستان
املزيد من االزدهار والتقدم والنماء.
وك � ��ان ال �غ��ان��م أج � ��رى م �ب��اح �ث��ات
مثمرة وبناءة واتسمت بالصراحة
م ��ع رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال �ب��اك �س �ت��ان��ي
ن ��واز ش��ري��ف ورئ �ي��س مجلس األم��ة
س��ردار أي��از ص��ادق ورئيس مجلس
ال �ش �ي��وخ رض ��ا ري��ان��ي وم�س�ت�ش��اره

لألمن القومي والعالقات الخارجية
سرتاج عزيز.
وق � ��ال ال �غ��ان��م ل �ك��ون��ا وت �ل �ف��زي��ون
الكويت وقناة املجلس إن ملف أمن
الخليج كان على رأس القضايا التي
تم بحثها مع الجانب الباكستاني
مضيفا أن املسؤولني الباكستانيني
أكدوا استعداد باكستان للمساهمة
في دعم دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية السيما السعودية
ب�ك��اف��ة األش �ك��ال وال �ط��رق وال�ت��زام�ه��ا
التام في الدفاع عن أي دولة خليجية
في حال تعرضها للخطر.
ومن جانب آخر أوضح الغانم أنه
إلتقى خالل زيارته الطلبة الضباط
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال ��دراس�ي�ن ف��ي ال�ك�ل�ي��ات
الباكستانية.

ب� �ح ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ورئ �ي��س مجلس
ال � �ش � �ي� ��وخ ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي رض ��ا
رباني سبل تعزيز العالقات بني
ب��رمل��ان��ي ال�ب�ل��دي��ن وأه�م�ي��ة ت�ب��ادل
الخبرات البرملانية وتفعيل دور
ل�ج��ان ال�ص��داق��ة وزي ��ادة التعاون
البرملاني ف��ي املحافل البرملانية
املختلفة.
وأك� ��د ال �غ��ان��م ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد
دع � � ��م م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال �ك ��وي �ت ��ي
ل �ل��اق� � �ت � ��راح امل� � �ق � ��دم م � ��ن م �ج �ل��س
ال� �ش� �ي ��وخ ال �ب��اك �س �ت��ان��ي إلن �ش��اء
ال�ب��رمل��ان اآلس �ي��وي وم�ق��ره إس�لام
أباد.

تفاصيل (ص)03

تفاصيل (ص)03

رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية ممنون حسني مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

المالية تلتقي البنك الدولي
اليوم حول قانون المناقصات
ت �ع �ق ��د ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
واالقتصادية لقاء مع البنك الدولي
ب �ش��أن ق ��ان ��ون امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
ض�م��ن اج�ت�م��اع�ه��ا ال �ي��وم الخميس
وي � �س � �ت � �ك � �م� ��ل م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م� � �ش � ��روع
ال � �ق ��ان ��ون واالق� � �ت � ��راح � ��ات ب �ق��وان�ي�ن
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن وت �ن �ظ��ر االق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حماية املنتجات

مجلس األمة يؤيد
إنشاء البرلمان
اآلسيوي

داخل العدد

ال��وط�ن�ي��ة ب�ح�ض�ـ��ور وزي� ��ري ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال �ن �ف��ط.
وتبحث لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
للسنة املالية .2016/2015
تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»
مجلس األمة الشريك األكبر في التنمية
وطور االقتصاد بعشرات التشريعات واالتفاقيات
وفتح المجال واسعا أمام مشاركة القطاع الخاص
تفاصيل (ص)13-10

الحويلة :سنفعل
أدواتنا إذا تهاونت
الحكومة
في حقوق ذوي
االحتياجات
تفاصيل (ص)09-08

مشعل الجابر :مجلس األمة
أزال عوائق االستثمار
ح � ��ث امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل �ه �ي �ئ��ة
ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر
الشيخ د.مشعل جابر األحمد
أم��س املستثمرين األمريكيني
على القدوم إلى الكويت وجلب
خططهم وأفكارهم لالستفادة
م� �ن� �ه ��ا ف � ��ي م � �ح� ��اول� ��ة ت �ع��زي��ز
وت� ��وس � �ي� ��ع ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
ليتخطى اعتماده على صناعة
النفط والغاز.
وأك��د الشيخ مشعل الجابر
في كلمة ألقاها بندوة أقيمت
ف��ي غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة األمريكية-
ال �ع��رب �ي��ة أن ال �ح �ك��وم��ة ت�ع�م��ل
ع � � �ل� � ��ى ت � � �ع� � ��زي� � ��ز ال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة
ل� �ل� �م� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن امل� �ح �ت �م �ل�ي�ن
فضال ع��ن توفير معدل فائدة
م �ن �خ �ف��ض ل �ل �ش��رك��ات ب�ن�س�ب��ة
ت�ب�ل��غ  15ب��امل��ائ��ة م��ع ت�ك��ال�ي��ف

ت�ن��اف�س�ي��ة ف��ي ظ��ل ت�م�ت��ع دول��ة
ال �ك��وي��ت ب��دخ��ل م��رت �ف��ع ل�ل�ف��رد
ال ��واح ��د ح� ��دده ال �ب �ن��ك ال��دول��ي
ف��ي ال�ع��ام  2013بما يصل إلى
 52197دوالرا.
وق��ال إن الحكومة والبرملان
عمال بجد إلزالة كافة العوائق
التي كانت تواجه املستثمرين
س� � ��واء امل �ح �ل �ي�ين أو األج ��ان ��ب
ح �ي��ث ب ��ات ��ا ع �ل��ى ق �ن��اع��ة ب��أن
القطاع الخاص هو الذي يجب
أن يقود االقتصاد الكويتي.

تفاصيل (ص)12

العمير :إغالق
حقل الوفرة
للصيانة
ق��ال وزي��ر النفط د.علي العمير
إن إغ �ل��اق ح �ق��ل ال ��وف ��رة ال�ن�ف�ط��ي
املشترك بني الكويت والسعودية
جاء بسبب إجراء أعمال الصيانة
ف�ي��ه م��وض�ح��ا ع�ق��ب م�ش��ارك�ت��ه في
منتدى الدوحة أن القرار النهائي
الستمرار إنتاج الحقل من عدمه
سيتحدد بعد أسبوعني من فترة
الصيانة.
وأك � � � ��د ح � � ��رص ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ل��ى
االستمرار في أعمال االستكشاف
وال� �ت� �ن� �ق� �ي ��ب ع � ��ن ال� �ن� �ف ��ط وال � �غ� ��از
م� � �ض� � �ي� � �ف � ��ا أن ه � � � �ن� � � ��اك أرب� � � �ع � � ��ة
استكشافات رئيسية من الحقول
النفطية وم��ن مكمنني م��ن مكامن
النفط سبق أن أعلن عنها.

تفاصيل (ص)14
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األمير يستقبل نائب رئيس الوزراء
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح األح � � �م � ��د أخ � ��اه
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ال �س �ي��د ف �ه��د ب��ن
م �ح �م��ود آل س �ع �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال � ��وزراء ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� ��وزراء
بسلطنة ع �م��ان ال�ش�ق�ي�ق��ة وال��وف��د
املرافق وذلك في مقر إقامة سموه
ب��ال �ع��اص �م��ة واش � �ن � �ط ��ن .وح �ض��ر
ال � �ل � �ق� ��اء ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ون ��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 رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي��ر الدفاع الشيخ خالد الجراح
وأع �ض��اء ال��وف��د ال��رس �م��ي امل��راف��ق
لسموه.

سمو األمير مستقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

نائب األمير يستقبل المبارك

نائب األمير مستقبال املبارك

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان أم ��س س�م��و الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س

ال��وزراء .كما استقبل سمو نائب
األم � �ي� ��ر رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� ��وك� ��ال� ��ة األن � �ب� ��اء
الكويتية الشيخ مبارك الدعيج.

واس �ت �ق �ب��ل س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
وول��ي العهد سفير دول��ة الكويت
ل � � ��دى ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
اإليرانية مجدي أحمد الظفيري.

سلطان بروناي يلبي دعوة األمير
ويزور البالد االثنين المقبل
قال سفير دولة الكويت لدى سلطنة
ب��رون��اي دار ال�س�لام ف�ه��د ال�ظ�ف�ي��ري إن
سلطان ب��رون��اي ال�ح��اج حسن البلقيه
س� �ي� �ق ��وم ب � ��زي � ��ارة رس� �م� �ي ��ة إل � ��ى دول� ��ة
ال�ك��وي��ت ي��وم��ي  18و 19م��اي��و ال�ج��اري
ت�ل�ب�ي��ة ل ��دع ��وة ك��ري �م��ة م ��ن س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد.
وأوض � � � ��ح ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف��ي
ات �ص ��ال ه��ات �ف��ي م ��ع ك��ون��ا أن ال ��زي ��ارة
امل ��رت �ق �ب ��ة ت ��أت ��ي ف� ��ي إط � � ��ار ال �ع�ل�اق ��ات
الثنائية املتميزة التي تربط البلدين
وال �ق �ي��ادت�ي�ن ال�ح�ك�ي�م�ت�ين م �ش �ي��را إل��ى
أنها تهدف إلى تعزيز عالقات التعاون
الثنائي بني البلدين في املجاالت كافة.
وأض ��اف أن السلطان ال�ح��اج حسن
ال�ب�ل�ق�ي��ه س�ي��راف�ق��ه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة وف��د

رف� �ي ��ع امل� �س� �ت ��وى م� ��ن ال� � � � ��وزراء وك �ب ��ار
امل �س��ؤول�ين يتضمن وزراء ال�خ��ارج�ي��ة
وال � �ت � �ج� ��ارة وامل ��ال � �ي ��ة وال � �ط ��اق ��ة ف�ي�م��ا
ستشهد الزيارة مباحثات ثنائية بني
ال�ب�ل��دي��ن لبحث س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
االق �ت �ص��ادي وال �ت �ج��اري واس�ت�ك�ش��اف
ال �ف��رص امل �ت��اح��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار امل�ش�ت��رك
خاصة في املجال النفطي إضافة إلى
تعزيز ال�ت�ع��اون السياسي والتنسيق
وال� �ت � �ش ��اور ب �ي �ن �ه �م��ا ت� �ج ��اه ال �ق �ض��اي��ا
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ذات االه �ت �م��ام
املشترك.
واشار إلى أن سلطنة بروناي أكدت
دعمها ترشيح دولة الكويت للعضوية
غ �ي��ر ال��دائ �م��ة ب�م�ج�ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
للفترة بني عامي  2018و.2019

سلطان بروناي
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التقى الرئيس الباكستاني وأكد أن المباحثات مثمرة وصريحة

الغانم :أمن الخليج على رأس القضايا

النواب المشاركون في الوفد يؤكدون الحرص على تطوير العالقات مع إسالم آباد
ب � � �ح � � ��ث رئ � � � �ي� � � ��س م � � �ج � � �ل � ��س االم� � � � ��ة
م � � � � � ��رزوق ع � �ل � ��ي ال� � �غ � ��ان � ��م م � � ��ع رئ� �ي ��س
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ب� ��اك � �س � �ت� ��ان االس�ل��ام � �ي� ��ة
ممنون حسني العالقات الثنائية بني
ال �ب �ل��دي��ن وال �س �ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ع��زي��زه��ا
وت� �ط ��وي ��ره ��ا ال� � ��ى ج ��ان ��ب ال� �ت� �ط ��ورات
ع�ل��ى ال�س��اح��ة ال��دول �ي��ة وال�ق�ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك.
ونقل الغانم للرئيس الباكستاني
ت �ح �ي��ات ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح وتمنيات سموه له ولحكومة
وش �ع��ب ب��اك�س�ت��ان امل��زي��د م��ن االزده� ��ار
والتقدم والنماء.
واستعرض الجانبان خ�لال اللقاء
عالقات التعاون والصداقة القائمة بني
ال�ب�ل��دي��ن وس �ب��ل ت�ع��زي��ز ج�ه��وده�م��ا في
تطوير وتنمية ال�ع�لاق��ات االقتصادية
والتجارية املشتركة.
وأكدا الحرص املشترك على إقامة
ارف� � ��ع ع �ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن ال �ك��وي��ت
وباكستان واملساهمة في دعم القضايا
التي تهم البلدين وتخدم شعبيهما.
وواص��ل رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال�غ��ان��م م�ب��اح�ث��ات��ه ف��ي ب��اك�س�ت��ان حيث
ال�ت�ق��ى ع ��ددا م��ن امل�س��ؤول�ين ه�ن��اك على
رأس� �ه ��م رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ن � ��واز ش��ري��ف
ورئيس مجلس األمة سردار أياز صادق
ورئ �ي��س مجلس ال�ش�ي��وخ رض��ا ري��ان��ي
ومستشار رئيس ال ��وزراء الباكستاني
ل � �ش � ��ؤون األم � � ��ن ال � �ق ��وم ��ي وال � �ع �ل�اق ��ات
الخارجية سرتاج عزيز.
أمن الخليج
وأك� ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال�غ��ان��م أن م�ب��اح�ث��ات��ه ورئ �ي��س ال� ��وزراء
الباكستاني ن ��واز ش��ري��ف ومستشاره
ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي وال �ع�ل�اق��ات ال�خ��ارج�ي��ة
س ��رت ��اج ع ��زي ��ز ك ��ان ��ت م �ث �م��رة وب� �ن ��اءة
واتسمت بالصراحة.
وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا)
وتلفزيون دول��ة الكويت وقناة املجلس
إن م �ل��ف أم ��ن ال �خ �ل �ي��ج ك ��ان ع �ل��ى رأس
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت��م بحثها م��ع ال�ج��ان��ب
الباكستاني.
وأضاف أن املسؤولني الباكستانيني
أك� ��دوا اس �ت �ع��داد ب��اك�س�ت��ان للمساهمة
ف ��ي دع ��م دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
الخليج العربية ال سيما اململكة العربية
ال �س �ع ��ودي ��ة ب �ك��اف��ة األش � �ك� ��ال وال� �ط ��رق
والتزامها التام في الدفاع عن أي دولة
خليجية في حال تعرضها للخطر.
وأوض � � � � � � � � � ��ح ان � � � �ن � � � ��ا وامل � � � �س� � � ��ؤول� �ي� ��ن
الباكستانيني ناقشنا ال�ج��دل واللغط
حول قرار البرملان الباكستاني الصادر
ف��ي اب��ري��ل امل��اض��ي ب �خ �ص��وص م��وق��ف
ب��اك�س�ت��ان م��ن عملية (ع��اص�ف��ة ال�ح��زم)
في اليمن.
وق ��ال ان ق ��رار ال�ب��رمل��ان الباكستاني
أس� � ��يء اس �ت �غ�ل�ال��ه م ��ن ب �ع��ض وس��ائ��ل

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مرحبا برئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد املرافق

اإلع �ل��ام ب�ش�ك��ل ي��وح��ي ب ��أن ال �ب��رمل��ان ال
ي ��ري ��د امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة (ع��اص �ف��ة
ال � �ح� ��زم) ف ��ي ال �ي �م��ن ول� �ك ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين أوض �ح��وا ل�ن��ا مضمون
القرار الذي تسلمنا نسخة منه واكدوا
اس�ت�ع��داد ب�لاده��م ال �ت��ام ل�ل��دف��اع ع��ن اي
دولة خليجية.
دعم ومساندة
وأشار الى أن باكستان لديها تواجد
عسكري فعلي ف��ي السعودية ألغ��راض
التدريب والدعم واملساندة.
وق��ال إن��ه واملسؤولني الباكستانيني
ناقشوا تفاصيل أخ��رى سنقوم بنقلها
إلى املسؤولني في السلطة التنفيذية.
ووص��ف الغانم مباحثاته والجانب
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ب��أن�ه��ا م�ث�م��رة وص��ري�ح��ة
تناولت العالقات الثنائية بني البلدين
ال سيما الجانبني الصحي والعسكري
اض��اف��ة ال ��ى م��وض��وع اإلره � ��اب وس�ب��ل
م�ك��اف�ح�ت��ه وال� �ت� �ط ��ورات اإلق �ل �ي �م �ي��ة في
العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وق� ��ال ان ب��اك �س �ت��ان ب�ح�ك��م م��وق�ع�ه��ا
ال�ج�غ��راف��ي م�ع��رض��ة ل�ل�اره��اب أك�ث��ر من
غيرها من ال��دول وتحتاج إل��ى دع��م كل
الدول الصديقة والشقيقة.
وأض� � ��اف ان �ن ��ا ن��اق �ش �ن��ا ك ��ذل ��ك م�ل��ف
ال �ت �ع��اون ال �ص �ح��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن حيث
يوجد الكثير من األطباء الباكستانيني
في الكويت ونحاول زيادة أعدادهم.

أم��ا امل�ل��ف العسكري ف�ق��ال ال�غ��ان��م إن
هناك أكثر من  1500عسكري باكستاني
متقاعد سيحضرون إل��ى الكويت وهو
ما يؤكد تنامي العالقات الثنائية بني
البلدين في مختلف األصعدة.
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أوض � ��ح ال �غ��ان��م أن��ه
ال �ت �ق��ى خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ال�ط�ل�ب��ة ال�ض�ب��اط
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ال� � ��دارس �ي ��ن ف � ��ي ال �ك �ل �ي��ات
ال �ب ��اك �س �ت ��ان �ي ��ة ح� �ي ��ث ي � �ش� ��ارك� ��ون ف��ي
برنامج عسكري .وقال الغانم استمعنا
إل � ��ى م �ش �ك�ل�ات �ه��م وج �م �ي ��ع ق �ض��اي��اه��م
وس �ن �س �ع��ى إل � ��ى امل �س��اه �م��ة ف ��ي ح�ل�ه��ا
متمنيا لهم التوفيق والتخرج والعودة
إلى الكويت في أقرب وقت.
تفاعل برلماني
م��ن ج�ه�ت��ه أك��د رئ�ي��س م�ج�ل��س األم��ة
الباكستاني سردار أياز صادق أن بالده
ت��ول��ي أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ل�ع�لاق��ات�ه��ا ب��دول��ة
الكويت وتطويرها في مختلف املجاالت
وخاصة البرملاني واالقتصادي.
وأضاف صادق في بيان عقب جلسة
م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م��ع رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م أول م��ن أم��س أن��ه
ج� ��رت م �ن��اق �ش��ة م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة م��ن
ال�ق�ض��اي��ا خ�ل�ال االج�ت�م��اع م �ش��ددا على
أن التفاعل البرملاني يمكن أن يضيف
زخما في تعزيز العالقات بني البلدين.
ك� �م ��ا أك� � ��د أه� �م� �ي ��ة ت� �ع ��زي ��ز ع�ل�اق ��ات
ال� �ت� �ع ��اون االق� �ت� �ص ��ادي ب�ي�ن ب��اك �س �ت��ان

وال� � �ك � ��وي � ��ت ف � ��ي ق � �ط� ��اع� ��ات ال �ص �ن ��اع ��ة
واالقتصاد والطاقة.
وتطرق صادق إلى الوضع في اليمن
م�ش��ددا على ض��رورة التوصل إل��ى حل
سلمي لألزمة هناك لكنه أعرب في نفس
الوقت عن القلق إزاء تحركات الحوثيني
لإلطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن.
عالقات متميزة
م� ��ن ج �ه �ت��ه اع � � ��رب رئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ن ��واز ش��ري��ف ع��ن تطلعه
لتعزيز العالقات الثنائية بني الكويت
وباكستان ورف��ع مستوى ال�ت�ع��اون في
املجاالت كافة.
وج � ��دد ش��ري��ف خ �ل�ال ل �ق��ائ��ه رئ�ي��س
م �ج �ل ��س األم � � ��ة م � � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال �غ ��ان ��م
ال �ت��ذك �ي��ر ب��أه �م �ي��ة زي � ��ارة س �م��و رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
ال�ح�م��د ال�ص�ب��اح ال��ى ب��اك�س�ت��ان «وال�ت��ي
س��اه�م��ت بتعميق ال �ع�لاق��ات الكويتية
الباكستانية».
ودع � ��ا ش��ري��ف ال �ش ��رك ��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال ��ى االس �ت �ث �م��ار ف��ي ب �ل�اده م�ش�ي��را إل��ى
أن امل��ؤش��رات االق �ت �ص��ادي��ة ت�ت�ج��ه نحو
االيجابية «بفضل سياسات الحكومة».
ولفت الى انه على الرغم من مواجهة
ال � ��دول � ��ة ت� �ح ��دي ��ات ج �س �ي �م��ة ك��ال �ط��اق��ة
وق� �ض� �ي ��ة االره � � � � ��اب اال ان � �ه� ��ا ات� �خ ��ذت
«خطوات ملموسة» بهدف التغلب على
تلك التحديات في اقرب وقت ممكن.

دعم مقترح «الشيوخ الباكستاني» إلنشاء
البرلمان اآلسيوي
بحث رئيس مجلس األمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي رض� � ��ا رب � ��ان � ��ي س �ب��ل
تعزيز العالقات بني برملاني البلدين
وأه�م�ي��ة ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وتفعيل دور لجان الصداقة وزي��ادة
ال � �ت � �ع� ��اون ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ف � ��ي امل �ح ��اف ��ل

البرملانية املختلفة.
وت� ��م خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ح�ض��ره
ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل� ��راف� ��ق ل�ل��رئ�ي��س
ال �غ��ان��م ت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول
مجمل التطورات اإلقليمية والدولية
والقضايا ذات االهتمام املشترك.
وأك � � ��د ال � �غ ��ان ��م ف � ��ي ه� � ��ذا ال� �ص ��دد

ع � ��ن دع� � ��م م �ج �ل ��س األم � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
لالقتراح امل�ق��دم م��ن مجلس الشيوخ
الباكستاني إلنشاء البرملان اآلسيوي
وم �ق��ره إس �ل�ام أب ��اد م�ع��رب��ا ع��ن ام�ل��ه
ف��ي ان ي�س�ه��م االق� �ت ��راح ف��ي تحقيق
ت�ط�ل�ع��ات ال �ش �ع��وب اآلس �ي��وي��ة نحو
توثيق الروابط التي تجمع بينها.

ونقل رئيس الوزراء الباكستاني في
ختام تصريحه تحياته الى سمو أمير
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األح�م��د الجابر الصباح وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
ه� ��ذا واس� �ت� �ع ��رض ال �ج��ان �ب��ان خ�ل�ال
ال �ل �ق ��اء م ��ا ي ��رب ��ط ال �ب �ل��دي��ن م ��ن ع�لاق��ة
متميزة م��ؤك��دي��ن ال�ح��رص على تدعيم
ال� �ج� �س ��ور ال� �ق ��وي ��ة وال � �ت � ��واص � ��ل ل�ع�ق��د
ال �ل �ق��اءات امل�ث�م��رة ال �ت��ي ت �خ��دم مصالح
البلدين وت�ع��زز تعاونهما ف��ي مختلف
املجاالت اضافة الى التفاهم والتنسيق
ت� �ج ��اه م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ض ��اي ��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية.
وحضر اللقاء الوفد املرافق للرئيس
ال� �غ ��ان ��م وال � � � ��ذي ي� �ض ��م ال� � �ن � ��واب ك��ام��ل
العوضي وم�ب��ارك الحريص ود .ع��ودة
ال ��روي � �ع ��ي وراك � � � ��ان ال �ن �ص ��ف وح �م ��ود
الحمدان اضافة الى سفير دولة الكويت
في اسالم اباد نواف العنزي.
كما اجتمع الغانم والوفد املرافق له
في إسالم أباد ومستشار رئيس الوزراء
ال �ب��اك �س �ت��ان��ي ل� �ش ��ؤون األم � ��ن ال �ق��وم��ي
والعالقات الخارجية سرتاج عزيز.
وب � �ح� ��ث ال � �غ� ��ان� ��م خ �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
أه ��م امل �ل �ف��ات االق�ل�ي�م�ي��ة وف ��ي مقدمتها
ت �ط��ورات األوض ��اع ف��ي ال�ي�م��ن وس��وري��ا
وال�ع��راق وأفغانستان اضافة ال��ى ملف
االرهاب .وأكد الجانبان خالل االجتماع
أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق السياسي
بني البلدين ازاء كافة امللفات االقليمية
والدولية.
تطوير العالقات
إل � ��ى ذل � ��ك اش � � ��اد ع � ��دد م� ��ن أع �ض ��اء
م �ج �ل��س االم � ��ة ب �ع �م��ق ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��ي
تربط ب�ين الكويت وباكستان مؤكدين
اهمية تطويرها وتعزيزها في مختلف
امل�ج��االت بما ي�ع��ود بالفائدة املباشرة
على البلدين والشعبني.
وأكدوا استعداد مجلس االمة الدائم
للمساهمة الفاعلة في تطوير العالقات
الثنائية ب�ين البلدين لتكون انموذجا
في العمل االسالمي املشترك السيما في

املجال البرملاني .من جهته قال عضو
مجلس االم ��ة ال��دك�ت��ور ع ��ودة ال��روي�ع��ي
ان م�ب��اح�ث��ات ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي برئاسة
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ع �ل��ي
ال �غ��ان��م ف��ي ب��اك�س�ت��ان ج ��رت ف��ي اج ��واء
‹جادة وبناءة› وتم خاللها استعراض
العالقات الثنائية بني البلدين وعدد من
القضايا ذات االهتمام املشترك ومواقف
البلدين منها.
ول�ف��ت ال��روي�ع��ي ف��ي ه��ذا ال�ص��دد الى
اهمية ال��زي��ارات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين البلدين
ودوره��ا في تعزيز التعاون والتنسيق
امل �ش �ت ��رك ح� �ي ��ال م �ج �م��ل ال �ق �ض��اي��ا ف��ي
امل�ح��اف��ل اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة والسيما
م��ا يتعلق م�ن�ه��ا ب�م�ل��ف االره� ��اب وأم��ن
واس� �ت� �ق ��رار امل �ن �ط �ق��ة وزي� � � ��ادة ال �ت �ب��ادل
التجاري واالستثماري خاصة ان هناك
ف��رص��ا اس �ت �ث �م��اري��ة واع � ��دة م ��ن ص��ال��ح
شعبي البلدين.
وأوض��ح ان زي��ارة وف��د مجلس االمة
الى اسالم أباد جاءت بعد زيارة مماثلة
قام بها رئيس مجلس االمة الباكستاني
س��ردار أي��از ص��ادق ال��ى الكويت ف��ي ١٥
دي �س �م �ب��ر امل ��اض ��ي وب �ح��ث خ�لال �ه��ا مع
عدد من كبار املسؤولني اوجه العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة وس �ب��ل تفعيلها وت�ط��وي��ره��ا
وقضايا ذات اهتمام مشترك.
واك � ��د ح� ��رص ال� �ق� �ي ��ادة ف ��ي ال �ك��وي��ت
وم�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى ت��رس�ي��خ ال�ع�لاق��ات
الثنائية مع باكستان ودعمها والدفع
ب� �ه ��ا ن� �ح ��و أف � � ��اق ارح � � ��ب ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
امل � � � �ج � � ��االت والس� � �ي� � �م � ��ا االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
والتجارية والبرملانية.
وث �م ��ن ال ��روي� �ع ��ي م ��وق ��ف ال �ح �ك��وم��ة
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة وال �ب��رمل��ان ال�ب��اك�س�ت��ان��ي
اللذين أك��دا ‹أن أمن منطقة الخليج من
أم��ن باكستان وأن باكستان م��ا ه��ي إال
دول ��ة مكملة ل�ل��دول الخليجية وتعمل
ع �ل��ى ح �ف��ظ و أم� ��ن واس� �ت� �ق ��رار م�ن�ط�ق��ة
الخليج العربية والدول اإلسالمية›.
من جانبه ق��ال عضو مجلس االم��ة
ك��ام��ل ال�ع��وض��ي ان ال �ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين ال�ك��وي��ت وب��اك�س�ت��ان ت�ش�ه��د ت�ط��ورا
م �ل �م��وس��ا ف ��ي امل � �ج� ��االت االق �ت �ص��ادي��ة
والتجارية والبرملانية بفضل ما يجمع
البلدين من مصالح مشتركة ومتعددة.
وأع� � � ��رب ع� ��ن االرت� � �ي � ��اح مل� ��ا ح�ق�ق�ت��ه
ال �ع�ل�اق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة من
ت �ق ��دم م �ل �ح��وظ وآف � � ��اق واع � � ��دة ت�ت��رج��م
االرادة امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي اض �ف ��اء امل�ث��ال�ي��ة
التي يتطلع اليها البلدان على عالقات
الصداقة والتعاون الثنائي.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �م��وع��ة ال �ص ��داق ��ة
البرملانية الباكستانية الكويتية صائب
زاده م�ح�م��د ن�ظ�ي��ر س�ل�ط��ان أن ال�ك��وي��ت
وب��اك�س�ت��ان اتفقتا خ�ل�ال زي ��ارة الغانم
وال��وف��د امل��راف��ق له على مواصلة تعزيز
عالقاتهما مبينا أن زي��ارة البرملانيني
الكويتيني م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�س��اع��د على
تعزيز العالقات داخل األمة االسالمية.
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السفير حيات« :الصداقة الرابعة»
يبحث التنسيق البرلماني في المكسيك
وص� ��ل وف � ��د امل �ج �م��وع��ة ال��راب �ع��ة
للصداقة البرملانية في مجلس األمة
ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ال � ��ى م �ك �س �ي �ك��و س �ي �ت��ي ف� ��ي زي � ��ارة
تستمر أربعة أيام.
وأك� ��د س�ف�ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
الواليات املتحدة املكسيكية السفير
س�م�ي��ح ج��وه��ر ح �ي��ات ف��ي تصريح

صحفي لدى استقباله الوفد أهمية
دور وف ��ود ال�ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ين
البلدين.
وق � � � � � ��ال ح � � �ي� � ��ات ان ال� � �ع �ل��اق � ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وامل�ك�س�ي��ك
تشهد تطورا مشيرا الى ان برنامج
ال��وف��د ح��اف��ل ب��ال��زي��ارات وال�ل�ق��اءات

رفيعة املستوى.
وأوض � � � ��ح ان ال� ��وف� ��د ال �ب ��رمل ��ان ��ي
سيجتمع خ�لال ال��زي��ارة ه��و وع��دد
م��ن امل�س��ؤول�ين أب��رزه��م ح��اك��م والي��ة
املكسيك د .اروفييل افييال ورئيس
م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب خ ��ول� �ي ��و س� �ي ��زار
م��وري�ن��و ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ
ال � �س � �ي � �ن ��ات ��ور د .م� �ي� �غ� �ي ��ل ان �خ �ي��ل

ب��رب��وس��ا وع ��دد م��ن رؤس ��اء اللجان
البرملانية.
كما يلتقي الوفد عددا من الوزراء
ون ��واب � �ه ��م وم � �س ��ؤول �ي�ن ف� ��ي ق �ط��اع
النفط واالستثمار واألعمال.
وقال ان الوفد الكويتي سيبحث
م� � �س � ��ودة ات� �ف ��اق� �ي ��ة م �ه �م ��ة ت �ت �ع �ل��ق
بتدعيم س�ب��ل ال�ت�ع��اون والتنسيق

ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن وت� �ع ��زي ��ز ال �ع�ل�اق ��ات
البرملانية وتفعيلها والتنسيق في
املحافل الدولية.
ويقوم الوفد البرملاني الذي يضم
ال��ى ج��ان��ب ال��زل��زل��ة ك�لا م��ن ال �ن��واب
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي وع �ب��دال �ل��ه
م �ع �ي��وف وس �ي��ف ال �ع��ازم��ي ب��زي��ارة
اململكة املتحدة أيضا بعد املكسيك.

السفير سميح حيات

المالية تلتقي البنك الدولي اليوم حول قانون المناقصات
ت� � �ب� � �ح � ��ث ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي ميزانية الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون الزراعة وال �ث��روة
السمكية للسنة املالية 2016/2015
بحضـور ممثلني ع��ن ك��ل م��ن وزارة
امل��ال�ي��ة ودي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون الزراعة وال �ث��روة
السمكية .من جانبها تعقد لجنة
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
وال�ب�ن��ك ال��دول��ي ل �ق��اء ب �ش��أن ق��ان��ون
املناقصات العامة ضمن اجتماعها
اليوم الخميس ويستكمل مناقشة
م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون واالق � �ت� ��راح� ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن وت �ن �ظ��ر
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حماية
املنتجات الوطنية بحضـور وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط وم�م�ث�ل�ين ع��ن لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة .ك ��ان ال�ن��ائ��ب

ال � �ق ��وان �ي�ن وال� �ن� �ظ ��م امل� �ع� �م ��ول ب �ه��ا،
ويقصد باملقاول الرئيسي املتعهد
املسؤول عن املشروع تجاه الطرف
ال�ح�ك��وم��ي ال ��ذي ي�ت��م ت��وق�ي��ع العقد
معه ،أما مقاولو الباطن فهم الذين
يوقعون عقودا مع املقاول الرئيسي
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ب� �ع ��ض اع� � �م � ��ال امل � �ش� ��روع
ك ��ال� �ه ��رب ��اء واألمل � �ن � �ي� ��وم وال� ��زج� ��اج
وغيرها.
الشايع متوسطا الري والقضيبي خالل اجتماع سابق للجنة املالية

ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي ق ��د ت �ق��دم ب��اق �ت��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حماية املنتجات
الوطنية نص على:

ل �ل �م �ن �ت �ج��ات ال��وط �ن �ي��ة وامل� �ق ��اول�ي�ن
امل �ح �ل �ي�ي�ن س � � ��واء ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ون أو
مقاولو الباطن.

مادة 1
أن تعطى األولوية في املشتريات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل� �ش ��اري ��ع االن �ش��ائ �ي��ة

مادة 2
يقصد باملنتج الوطني كل منتج
تم إنتاجه في دول��ة الكويت حسب

مادة 3
ي �ش �ت ��رط ف� ��ي امل �ن �ت �ج ��ات امل �ش ��ار
ال �ي �ه��ا ف� ��ي امل � � ��ادة االول � � ��ى م� ��ن ه��ذا
القانون مطابقتها ملواصفات هيئة
املواصفات واملقاييس لدول مجلس
ال �ت �ع��اون امل�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل ال��دول��ة
املشترية او املواصفات املعمول بها
في الدولة ان وج��دت ،ف��إن لم يوجد
اي منها يعمل باملواصفات العاملية.

الهاجري :ردود هيئة االستثمار
حول مكتب لندن مغايرة للمالية
ق ��ال م �ق��رر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
اس �ت �ث �م��ارات م�ك�ت��ب ل �ن��دن ال�ن��ائ��ب
م � ��اض � ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري ان ال �ل �ج �ن��ة
ف��وج �ئ��ت خ�ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا أم��س
ب ��ردود هيئة االس�ت�ث�م��اري وال�ت��ي
ج� ��اءت م �غ��اي��رة ع��ن ردود وزارة
امل ��ال �ي ��ة م ��ؤك ��دا أن وض� ��ع ال�ه�ي�ئ��ة
االستثمار بات غير مطمئن.
واوض� � � ��ح ال � �ه ��اج ��ري أن ه �ن��اك
ع �ش��رة م��وظ�ف�ين ك��وي�ت�ي�ين أع �ي��دوا
م��ن مكتب ل�ن��دن ب�ق��رار م��ن موظف
واحد باإلضافة الى تعيني شخص
غير كويتي يدير نحو  6مليارات
جنيه استرليني األمر الذي يضع
أك� �ث ��ر م� ��ن ع�ل�ام ��ة اس �ت �ف �ه��ام ع�ل��ى
الهيئة.

وذك ��ر ال �ه��اج��ري أن ال�ل�ج�ن��ة في
ط ��ور ال �ب �ح��ث ع��ن ال �ح �ق��ائ��ق بغية
ال � �ت� ��وص� ��ل ال� � ��ى ال �ح �ق �ي �ق ��ة ك��ام �ل��ة
موضحا أن اللجنة تريد التوصل

مادة 5
يصدر وزراء التجارة والصناعة
والدولة لشؤون االسكان واالشغال
ال�ع��ام��ة ك��ل م��ا ف��ي يخصه ال �ق��رارات
ال�لازم��ة او اللوائح التنفيذية التي
ت�ح��دد وت�ف�ص��ل ال�ت��زام��ات امل�ق��اول�ين
وامل��وردي��ن واملتعهدين وال �ج��زاءات
بالعقد وكل ما يحتاجه تطبيق هذا
القانون.
مادة 6
ع� �ل ��ى رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وال��وزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ
هذا القانون.

الفضل يقترح جسر مشاة
بين قصر العدل ومجلس األمة

جانب من اجتماع لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن

الى األسباب التي دعت مكتب لندن
الى اعادة املوظفني الكويتيني الى
بلدهم ورأي الهيئة بأن املوظف
ُي ّ
دور كل عشر سنوات ليس دقيقا

مادة 4
على كافة وزارات ال��دول��ة وكذلك
امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة
وال� �ش ��رك ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات امل�ح�ل�ي��ة
وال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ع�ن��د تنظيم
ع� �ق ��وده ��ا ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال� �ت ��وري ��د او
االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة او ال �ص �ي��ان��ة او
ال �ت �ش �غ �ي��ل ،ت �ض �م�ين ال �ع �ق��ود ن�ص��ا
واض � �ح� ��ا ي� �ل ��زم امل� � � ��ورد او امل� �ق ��اول
او امل �ت �ع �ه ��د ب � �ش� ��راء م� ��ا ي �ح �ت��اج��ه
م ��ن م� ��واد او ادوات م ��ن امل�ن�ت�ج��ات
الوطنية وفقا الحكام هذا القانون،
ك� �م ��ا ي �ح �ظ ��ر ع� �ل ��ى ه� � ��ذه االج � �ه� ��زة
االرت�ب��اط ب��أي م�ق��اول باطن اجنبي
اذا ت� ��وف� ��ر م� � �ق � ��اول ب� ��اط� ��ن م �ح �ل��ي
م �س �ت��وف ل �ل �ش��روط وامل ��واص� �ف ��ات،
واذا لم تتوفر ملقاول الباطن املحلي
االمكانيات فيلزم الباطن االجنبي
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م �ق��اول ب��اط��ن محلي

وتأهيله للمشاريع ال�ق��ادم��ة ،وذل��ك
تحت طائلة الجزاءات التي تحددها
ال �ق ��رارات ال �ص��ادرة ت�ن�ف�ي��ذا الح�ك��ام
هذا القانون.

ألن هناك موظفني يعملون منذ 15
ع��ام��ا وه ��ذه ال� ��ردود ت�ض��ع الهيئة
في موضع التساؤل.

اق �ت��رح ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل الفضل
إن �ش��اء ج�س��ر م �ش��اة م�غ�ط��ى ذي
ساللم متحركة يخدم كبار السن
تكون ميسرة لهم وللمراجعني
ي ��رب ��ط م ��ا ب�ي�ن م ��واق ��ف م�ج�ل��س
األم��ة وق�ص��ر ال�ع��دل على طريق
الدائري األول.
وق� � ��ال ال �ف �ض ��ل ف� ��ي م �ق �ت��رح��ه
يعاني مراجعو قصر العدل من
زح �م��ة ال �س �ي��ارات وق �ل��ة امل��واق��ف
م�م��ا ي ��ؤدي ذل��ك لتعطيل حركة
ال� �س� �ي ��ر وم �خ��ال �ف �ت �ه��م ل �ق��وان�ي�ن
امل� � ��رور وت� �ك ��دس ال� �س� �ي ��ارات في
أم� � ��اك� � ��ن غ � �ي� ��ر م� �خ� �ص� �ص ��ة ل �ه��م
ف��ي امل��واق��ف م�م��ا ي�ن�ع�ك��س على
ض �ي��اع أوق � ��ات امل��راج �ع�ي�ن وم��ن
جانب آخر هناك مساحة كبيرة
ف ��ي خ �ل��ف م �ب �ن��ى م �ج �ل��س األم ��ة

نبيل الفضل

ال�ك��وي�ت��ي يمكن االس�ت�ع��ان��ة بها
كمواقف سيارات إضافية تخدم
مراجعي قصر العدل.
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 % 11انخفاض في نسبة المصروفات

الميزانيات :التطبيقي لم تجب على % 50
من مالحظات المحاسبة
اج � �ت � �م � �ع� ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
والحساب الختامي ملناقشة ميزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب للسنة املالية 2016/2015
 ،ح � �ي � ��ث ق � � � � ��درت م � �ص � ��روف � ��ات � �ه � ��ا ب �ـ
 311,334,000دينار وبانخفاض قدره
 % 11عن السنة املالية السابقة.
واستكماال ملتابعة اللجنة ملعرفة
م ��دى ج��دي��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
ت �س��وي��ة م ��ا ع �ل �ي �ه��ا م ��ن م�ل�اح �ظ ��ات ،
فقد أف��اد دي��وان املحاسبة ب��أن هناك
ت �ج��اوب��ا ن �س �ب �ي��ا ف ��ي ت �س��وي��ة ب�ع��ض
امل�ل�اح �ظ��ات ك�ل�ي��ا أو ج��زئ �ي��ا ول �ك��ن ال
تزال أكثر من  % 50من املالحظات لم
تسو بعد.
والح � �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن ال �ه �ي �ئ��ة ل��م
تنفذ توصيتها السابقة بشأن العمل
ع� �ل ��ى س� ��د ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ش� ��اغ� ��رة ف��ي
ك��ل م��ن هيئتي ال �ت��دري��س وال�ت��دري��ب
ح �ي��ث ب�ل�غ��ت ال ��درج ��ات ال �ش��اغ��رة 83
درج ��ة منها  38درج ��ة ت�خ��ص السنة
امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى ط��ول
اإلج � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
والبعثات والتي تصل إلى سنتني.
كما تبني للجنة أن أعداد املبتعثني

ح��ال�ي��ا دون ال�ط�م��وح املرجو خاصة
أن أعداد الطلبة بازدياد مستمر وهو
م ��ا ي �س �ب��ب اس� �ت� �م ��رار ت �ف��اق��م م�ش�ك�ل��ة
س��اع��ات العمل اإلضافية ال��زائ��دة عن
ال �ن �ص ��اب ألع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
وك �ث��رة م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشأنها والتي وصلت إلى حد وجود
شعب وهمية مع ضعف نظم الرقابة
الداخلية على م��زاوالت أعضاء هيئة
ال � �ت� ��دري� ��س ل� �ل� �س ��اع ��ات ال� � ��زائ� � ��دة ع��ن
ال�ن�ص��اب وت�ج��زئ��ة ال�ش�ع��ب ال��دراس�ي��ة
إلى أكثر من شعبة بقصد االستفادة
م ��ن ال �س��اع��ات ال ��زائ ��دة ع ��ن ال�ن�ص��اب
وه��و م��ا يشكل عبئا على امل��ال العام
والتعليم.
وشددت اللجنة على أهمية العمل
على تقليص م��دة إج��راءات االبتعاث
م ��ن خ �ل�ال ت �ط��وي��ر ال �ل ��وائ ��ح امل�ن�ظ�م��ة
لعملية االبتعاث والعمل على إرساء
مبدأ تكافؤ الفرص لجميع املتقدمني
ومنع التمييز بينهم م��ع زي��ادة عدد
م �ق��اع��د ال �ب �ع �ث��ات ال��دراس �ي��ة لتغطية
ال�ن�ق��ص ف��ي أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
والتدريب وذل��ك للتقليل من الصرف
ع�ل��ى (م�ك��اف��آت ال�س��اع��ات ال��زائ��دة عن

عبد الصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات امس

ال �ن �ص ��اب) وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت  27م�ل�ي��ون
دي � �ن� ��ار وأص� �ب� �ح ��ت ت� �ت� �ع ��دى امل �ب��ال��غ
امل �ع �ت �م��دة ل� ��روات� ��ب ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
واملقدرة بـ  24مليون دينار  ،وهو أمر
بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه.
وات�ض��ح للجنة م��ن خ�لال النقاش
أن الهيئة قامت باستحداث مناصب
ت �ح��ت م �س �م��ى (م �س��اع��د ن��ائ��ب م��دي��ر
ع � ��ام) ف ��ي ه�ي�ك�ل�ه��ا ال�ت�ن �ظ�ي�م��ي وه��و
غير معتمد أص�لا من دي��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة وال ي �ج��وز إج� ��راء أي تعديل
عليه ما لم يتم اعتماده أوال وهو ما

تسبب بصرف مبالغ دون وج��ه حق
وي�ت��م تسجليها كمخالفة م��ال�ي��ة من
قبل املراقب املالي للهيئة  ،علما بأن
ج�م�ي��ع ه ��ؤالء امل �س��اع��دي��ن ح��ال�ي��ا في
دورات تفرغ علمي.
وش � � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى ض � ��رورة
إح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع �ل��ى دورات ال�ت�ف��رغ
ال�ع�ل�م��ي خ��اص��ة أن دي ��وان املحاسبة
ي �ش �ي��ر إل � ��ى أن امل �ت �ف��رغ�ي�ن ع �ل �م �ي��ا ال
يقدمون تقاريرهم ع��ن دورات�ه��م بعد
االنتهاء منها وبلغ عدد الحاالت التي
ت��م رص��ده��ا  26ح��ال��ة ووف �ق��ا لالئحة

الهيئة أن املتفرغ الذي ال يقدم تقريره
خالل أسبوعني من انتهاء دورته فإن
الهيئة يجب أن تسترد م��ا ت��م صرفه
ع �ل �ي��ه ول� �ك ��ن م �ث ��ل ه � ��ذه امل�ل�اح �ظ ��ات
مستمرة منذ سنتني.
وناقشت اللجنة االعتمادات املالية
الخاصة ببند (أبحاث واستشارات)
ومنها االستشارات الخاصة بميكنة
أع� � �م � ��ال ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وأوص� � � � ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ب ��أن ي��ؤخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ت��اري��خ
التنفيذي للشركات التي نفذت عقودا
حكومية سابقا قبل التوقيع خاصة
أن ه �ن��اك ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات ل ��م تنفذ
امل�ط�ل��وب منها م�م��ا تسبب ف��ي تعثر
أعمال الجهات الحكومية.
أما املشاريع اإلنشائية فإن اللجنة
م��ا زال��ت تالحظ أن هناك العديد من
مشاريع الهيئة في مرحلة التصميم
م� �ن ��ذ ع� � ��دة س � �ن � ��وات م� �م ��ا ي� ��ؤث� ��ر ف��ي
التأخير على العملية التعليمية في
ن �ه��اي��ة األم � ��ر  ،وخ ��اص ��ة أن م ��ن ت�ل��ك
امل �ش ��اري ��ع ت �ص �م �ي��م وإن � �ش ��اء م�ع��اه��د
ت��دري�ب�ي��ة للهيئة ف��ي امل ��دن ال�ج��دي��دة
كمدينة صباح األحمد ومدينة جابر
األحمد.

الهيئة لم تنفذ
توصيتها السابقة
بشأن العمل على
سد الوظائف
الشاغرة
ضرورة زيادة عدد
مقاعد البعثات
الدراسية لتغطية
النقص في أعضاء
هيئة التدريس

عسكر يسأل الصالح عن خسائر اجيليتي:
استـولت على أراض من أمالك الدولة
وجه النائب عسكر العنزي سؤاال
إل� � ��ى وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة بالوكالة أنس الصالح عن
قيمة خسائر ع�ق��ود ش��رك��ة أجيليتي
(امل � �خ ��ازن ال �ع �م��وم �ي��ة) س��اب �ق��ًا .وق ��ال
ال �ع �ن��زي ف ��ي م�س�ت�ه��ل س��ؤال��ه:ن �ش��رت
اح ��دى ال�ص�ح��ف امل�ح�ل�ي��ة ف��ي ع��دده��ا
الصادر يوم األربعاء  ١٣مايو ٢٠١٥
م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ان ش ��رك ��ة أج�ي�ل�ي�ت��ي
امل � �خ� ��ازن ال �ع �م��وم �ي��ة س��اب �ق��ًا -خ�ل�الال � �س � �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة اس� �ت ��ول ��ت ع�ل��ى
أراض ��ي تخصيص م��ن أم�ل�اك ال��دول��ة
ب �م �س��ان��دة م��وظ �ف�ين ت��اب �ع�ين ل �ه��ا في
م �خ �ت �ل��ف ال � � � � � ��وزارات م� ��ا م �ك �ن �ه��ا م��ن
السيطرة على مليون متر م��رب��ع من
أم�ل��اك ال ��دول ��ة ب�ح�ج��ة إق��ام��ة م �خ��ازن
لكنها تقوم ب��إع��ادة تأجيرها للدولة
واآلخ ��ري ��ن وق ��د ح�ص�ل��ت ع �ل��ى أم�ل�اك

ال� � ��دول� � ��ة ب ��أس ��ال� �ي ��ب غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون �ي ��ة
وح�ق�ق��ت إي� � ��رادات غ�ي��ر م�س�ت�ح�ق��ة من
الدولة وكبدت املال العام  63.5مليون
دينار وان هذا ثابت في تقرير ديوان
املحاسبة.
وقال العنزي في سؤاله :ما ورد عن
أن شركة أجيليتي «املخازن العمومية
سابقًا»استولت على مليون متر مربع
من أمالك الدولة بحجة إقامة مخازن
لكنها تقوم ب��إع��ادة تأجيرها للدولة
واآلخ � ��ري � ��ن ؟ وه � ��ل ح �ص��ول �ه��ا ع�ل��ى
تلك األراض ��ي م��ن ال��دول��ة ت��م بصورة
ق��ان��ون �ي��ة ام غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ؟ وه��ل
صحيح ان ذل��ك كبد امل��ال ال�ع��ام 63.5
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ؟ وه ��ل ق��ام��ت ال� ��وزارة
بالتحقيق فيما أورده تقرير دي��وان
املحاسبة وفق ما نشرته الصحيفة ؟
ان كانت اإلجابة بنعم فما هي نتائج

التحقيق ؟ ويرجى ت��زوي��دي بنسخة
من التحقيق  .واذا كانت اإلجابة بال 
فما أسباب ذلك ؟ وهل أصدر مجلس
الوزراء قرارا باملوافقة على تخصيص
م��وق��ع ال�ش��رك��ة ع�ل��ى أن ت�ح��دد ك��ل من
وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة والبلدية
وامل ��واص�ل�ات امل �س��اح��ة ال �ت��ي طلبتها
ال�ش��رك��ة وال�ب��ال�غ��ة م�ل�ي��ون م�ت��ر مربع
؟ وي��رج��ى ت��زوي��دي ب �ص��ورة م��ن ق��رار
مجلس الوزراء في حال وجوده .
اضاف :هل بالفعل تم تخصيص
 300ألف متر مربع بمنطقة الصليبية
م �ك �م �ل��ة مل �س��اح��ة امل �ل �ي��ون م �ت��ر م��رب��ع
التي طلبت تخصيصها م��ن مجلس
ال � ��وزراء ؟ وي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة
من قرار وزارة التجارة باملوافقة على
الطلب وكذلك نسخة من قرار املوافقة
الصادر من املجلس البلدي

عسكر العنزي

وتساءل قائال :ما السند القانوني
لقيام الشركة ب��إع��ادة تأجير أراض��ي
ال ��دول ��ة ل �ج �ه��ات ح �ك��وم �ي��ة؟ وه� ��ل تم
توقيع عقد بينها وبني وزارة الدفاع
الكويتية ؟ وهل بالفعل كانت وزارة

ال ��دف ��اع ب �ح��اج��ة مل �س��اح��ات اض��اف �ي��ة
ب � �ج� ��وار م �ج �م��ع م � �خ� ��ازن ال � ��دوح � ��ة ؟
وي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ق��رار وزارة املالية
باملوافقة على توفير مساحة  130ألف
متر مربع للشركة ؟ وما قيمة اإليجار
الذي كانت تحصل عليه الدولة؟
اض��اف :كيف وافقت الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ع �ل ��ى إب� � � ��رام ع �ق ��د ج��دي��د
ل �ت��أج �ي��ر م �ج �م��ع ال ��دوح ��ة ب��امل �س��اح��ة
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ل�م��وق��ع وال�ب��ال�غ��ة 941.420
ألف متر مربع بتاريخ االول من يناير
 2003؟ وك��م ع��دد ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة مع
ال��دول��ة لصالح شركة «أجيليتي»؟ و
ما مدتها؟ وما قيمة اإليجار الشهري
امل��دف��وع ل�ل��دول��ة م��ن قبل ال�ش��رك��ة؟ مع
ت��زوي��دي بنسخة من العقود وجميع
وصوالت اإليجارات من تاريخ العقد
ح�ت��ى ك�ت��اب��ة ه ��ذا ال �س��ؤال وامل��دف��وع��ة

ل �ل �ح �ك��وم��ة وه� ��ل ت ��م ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود
ب �ن �ظ��ام ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر ام ب�ن�ظ��ام
البي او تي؟ ويرجى تزويدي بصور
ج �م �ي��ع ال �ع �ق��ود ل �ش��رك��ة «أج�ي�ل�ي�ت��ي»
وامل��وق �ع��ة م��ع ح�ك��وم��ة ال�ك��وي��ت س��واء
بنظام الـ  B.O.Tأو العقد املباشر في
ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق ال �ك��وي��ت؟ اض ��اف :ما
م��دى ص�ح��ة ق�ي��ام ش��رك��ة «أجيليتي»
ب ��إن �ش ��اء م �ص��ان��ع ب� �ت ��رو ك �ي �م��اوي��ات
وزي��وت وم��واد سامة تضر بالصحة
ال �ع��ام��ة داخ� ��ل امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة في
محافظة ال�ج�ه��راء؟ م��ع ت��زوي��دي بكل
امل��راس�لات وامل��واف�ق��ات الرسمية التي
تمت ب�ين الشركة وال ��وزارة بالسماح
بالترخيص بمثل ه��ذه امل��واد املضرة
بالصحة العامة.
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سأل العمير عن األغنام النافقة في المحاجر

النصف يفتح ملف ربط محطات
اإلرسال في اإلعالم
قدم النائب راك��ان النصف أسئلة
إلى وزير االعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود عن
ت �ح��وي��ل امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م (وأ 184 /
 2014-2013/مشروع رب��ط محطات
اإلرس� � � ��ال اإلذاع � �ي � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
وامل �ب��ان��ي األخ � ��رى ب�ش�ب�ك��ة األل �ي��اف
الضوئية) ال��ى م�ش��روع تأجير وقد
ت��م تشكيل فريق م��ن الشركات التي
تقدم خدمة االنترنت بالكويت علمًا
بأن هذه املناقصة يعاد طرحها أكثر
من مرة كما أن املشروع من مشاريع
التنمية االستراتيجية واألساسية.
وقد تم أخذ املوافقات الالزمة إلعادة
الطرح.
وت � �س� ��اءل ال� �ن� �ص ��ف :ه ��ل ت ��م اخ��ذ
م��واف �ق��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات لتحويل
امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال � � ��ى ت ��أج� �ي ��ر أو ال� �غ ��اء
املناقصة االساسية وعمل مناقصة
أخرى للتأجير؟ وهل تم أخذ موافقة
وزارة املالية واالم� � ��ان� � ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ل�ت�ح��وي��ل امل �ن��اق �ص��ة ال��ى
تأجير أو الغاء املناقصة االساسية
وع �م ��ل م �ن��اق �ص��ة أخ � ��رى ل�ل�ت��أج�ي��ر؟
وم� � ��ا ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن (رئ� � �ي � ��س ف��ري��ق
امل � �ش� ��روع ) وامل � ��وض � ��وع ح �ي��ث ورد

راكان النصف

الشيخ سلمان الحمود

علي العمير

اسمه ف��ي ب�ع��ض م��راس�لات �ك��م؟ كما
أرج� ��و ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة م ��ن ال�ع�ق��د
املبرم مع املذكور وما يؤكد اجتيازه
ل �ل�إج ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة وف ��ق ال�ن�ظ��م
واللوائح املتبعة؟
وتساءل :ما االسباب الداعية الى
ت �ح��وي��ل امل �ن��اق �ص��ة ال ��ى ت��أج �ي��ر ب��دل
االستمرار ف ��ي اع � ��داد امل��واص �ف��ات
الفنية ال�لازم��ة خصوصًا أن��ه ق��د تم
مخاطبة الكثير من الجهات ملعاونة
وزارة االع�ل�ام ب�ه��ذا امل��وض��وع منها
وزارة املواصالت وال��دي��وان االميري
ومجلس الوزراء.

وق��ال ال�ن�ص��ف :أال ت�ع��رض عملية
التأجير من ( )ISPsمحطات االرسال
وم �ب �ن��ى ال � � ��وزارة ل�لان �ت �ه��اك االم �ن��ي
خصوصا ب��وج��ود ش��رك��ات صغيرة
م�ت�ع��اق��دة م��ع ال�ش��رك��ات االم سيقوم
م��وظ�ف��وه��ا ب��ال�ص�ي��ان��ة وخ�لاف��ه ب��دل
م ��وظ� �ف ��ي وزارة االع � � �ل � ��ام؟ ه � ��ل ت��م
أخ ��ذ ال � ��رأي ال �ف �ن��ي (ق �ط ��اع ال�ش�ئ��ون
ال�ه�ن��دس�ي��ة) بتحويل امل�ن��اق�ص��ة ال��ى
تأجير؟ .وزاد قائال :نمى الى علمنا
أن س �ب��ب ال �ت �ح��وي��ل ه ��و ع� ��دم ق ��درة
ال�ج�ه��از االداري ب ��وزارة االع�ل�ام عن
مواكبة أعمال فريق االلياف السابق؟

فلو صح هذا االمر أال يستدعي ذلك
م �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص ��ري ��ن ف� ��ي ال �ج �ه��از
االداري ب � � ��دل ت � �ع ��ري ��ض ال � � � � ��وزارة
للمحاسبة بسبب هذه املخالفات؟
وف� � ��ي ش� � ��أن آخ� � ��ر وج� � ��ه ال �ن �ص��ف
اسئلة الى وزير النفط د .علي العمير
ح � ��ول م� ��ا ن �ش ��رت ��ه ب �ع ��ض ال �ص �ح��ف
املحلية ومواقع التواصل عن انتشار
مقطع ف�ي��دي��و ي�ح�ت��وي ع�ل��ى لقطات
وص� ��ور ألغ �ن ��ام ن��اف �ق��ة مل�ح�ج��ر ق��رب
م��رك��ز ال�ن��وي�ص�ي��ب ال� �ح ��دودي فيما
ن �ق��ل ت �ص��ري��ح ع ��ن ال� ��وزي� ��ر ال�ع�م�ي��ر
تضمن طلبه م��ن املعنيني بتشكيل

طالبها بحسم البديل اإلستراتيجي

الصالح :الحكومة طلبت مهلة
عامين إلعداد التوصيف الوظيفي

ط��ال��ب ع�ض��و ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح ال �ح �ك��وم��ة
ب�ح�س��م ق�ض�ي��ة ال�ب��دي��ل اإلس�ت��رات�ي�ج��ي
الرس ��اء ال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة ال �ت��ي ج��اء
بها وفقا ملا ذكرته الحكومة كاشفا عن
طلب الحكومة إمهالها سنتني حتى
عام  ٢٠١٧إلع��داد التوصيف الوظيفي
وتساءل :في ضوء هذا املطلب ما ذنب
امل��وظ�ف�ين املستحقني ل�ل��زي��ادة وال��ذي��ن
ه �ض ��م ح �ق �ه��م ع �ل ��ى م � ��دى ال �س �ن ��وات
املاضية لعدم االستقرار السياسي.
وق ��ال ال�ص��ال��ح ف��ي م��ؤت�م��ر صحفي
إن ال�ح�ك��وم��ة مطالبة ب��إص�لاح الخلل
ف��ي امل��رت �ب��ات خ�ص��وص��ا مل��ن يحملون
امل ��ؤه ��ل ن �ف �س��ه وع �م��وم��ا ن �ش �ك��ر وزي ��ر
امل��ال �ي��ة ال � ��ذي ج� ��اء ب �م �ش��روع ال �ب��دي��ل
وك�ش��ف ع��ن وج ��ود م��ا نسبته  ٤٠ال��ى
 ٪٥٠م��ن امل��وظ�ف�ين ي�ع��ان��ون خ�ل�لا في

خليل الصالح

مرتباتهم وهم مستحقون للزيادة.
وتابع الصالح :إن كانت الحكومة
ج��ادة ف��ي ملف ال�ب��دي��ل االستراتيجي
فعليها أن ت�ب��دأ ب��اإلص�لاح الحقيقي
خ �ص��وص��ا أن امل��رت �ب��ات م �ت �ف��اوت��ة في

ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة ،الف �ت��ا إل ��ى أن لجنة
ت�ن�م�ي��ة امل� � ��وارد اج �ت �م �ع��ت ب��ال�ن�ق��اب��ات
واس �ت �م �ع��ت ال� ��ى اآلراء ك��اف��ة وح�ض��ر
االج �ت �م ��اع ن �ق��اب��ات ال �ن �ف��ط واألط� �ب ��اء
وان� ��ه م��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان أن ن�ح��اف��ظ
على العاملني في هذه القطاعات بدال
من أن تحصل هجرة مثلما ح��دث في
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة مطالبا
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ج��دي��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
الرواتب املدنية.
وأك � � � � � � ��د ال� � � �ص � � ��ال � � ��ح أن ال� � �ب � ��دي � ��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ل� ��ن ي� �م ��س ال� ��روات� ��ب
ال�ت��ي يتمتع أصحابها بمراكز مالية
وق��ان��ون �ي��ة داع �ي ��ا إل ��ى ع ��دم اس�ت�ث�ن��اء
أي وظ��ائ��ف ف��ي ال�ب��دي��ل ال�ج��دي��د وع��دم
تجميد الرواتب العليا ألنها مرتبطة
بسلم الرواتب.

لجنة تحقيق بشأن الفيديو املذكور
املشار إليه.
وت � � � �س � � � ��اءل ال� � �ن� � �ص � ��ف ع � � ��ن ع � ��دد
امل �ح ��اج ��ر ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للزراعة والثروة السمكية ومواقعها
م � � ��ع ت� � � ��زوي� � � ��دي ب� � � � �ق � � � ��رارات إن � �ش � ��اء
امل�ح��اج��ر وال��وث��ائ��ق ال��دال��ة على ذلك
واالس�ت�خ��دام��ات واأله ��داف التي من
أجلها أنشأت ه��ذه املحاجر مطالبا
تزويده باملستندات والوثائق الدالة
على ذل��ك؟ وق��ال ال�ن�ص��ف :م��ا الجهة
امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن االش � � ��راف ع �ل��ى ه��ذه
املحاجر في الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية و هيكلها اإلداري
م��ع ت��زوي��دي باملستندات وال��وث��ائ��ق
الدالة على ذلك؟
اض � � ��اف :م ��ا ال� �ق ��وان�ي�ن وال �ل ��وائ ��ح
املنظمة لهذه املحاجر  ،مع تزويدي
ب��امل�س�ت�ن��دات وال��وث��ائ��ق ال��دال��ة على
ذلك؟وما إجراءات االدخال والفحص
واإلح� � � � � ��راج م� ��ن ه� � ��ذه امل� �ح ��اج ��ر م��ع
تزويدي باملستندات والوثائق الدالة
على ذل��ك؟ وم��ا االج ��راءات واملعايير
الصحية والبيطرية ل�ه��ذه املحاجر
وم� ��ا وس ��ائ ��ل امل ��راق �ب ��ة وال �ت ��أك ��د من
حسن استخدامها بالطريقة املثلى،

م��ع ت��زوي��دي باملستندات وال��وث��ائ��ق
الدالة على ذلك؟
واس �ت �ف �س��ر ال �ن �ص��ف م ��ن ال�ع�م�ي��ر
عن أسماء الشركات التي استفادت
م ��ن ت�خ�ص�ي��ص امل �ح��اج��ر ل �ه��ا ،وم��ا
الشروط واملعايير التي على ضوئها
ت � �م� ��ت امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى ت �خ �ص �ي��ص
املحاجر لها خ�لال السنوات الثالث
املاضية وطالب تزويده باملستندات
وال � ��وث � ��ائ � ��ق ال� � ��دال� � ��ة ع � �ل ��ى ذل � � � ��ك؟ و
تزويده بكشف مفصل لها يتضمن
ال �ف �ت��رة امل�س�ت�غ�ل��ة ل �ل �م �ح��اج��ر؟ وه��ل
تم تشكيل لجان تحقيق مماثلة ملا
اعلن عنه ال��وزي��ر سابقًا  ،وف��ي حال
ال�ت�ش�ك�ي��ل ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بجميع
ق � ��رارات ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان وم�ح��اض��ر
اج�ت�م��اع��ات�ه��ا وم ��ا أس �ف��رت ع �ن��ه من
ن �ت��ائ��ج  ،م ��ع ت ��زوي ��دي ب��امل�س�ت�ن��دات
والوثائق الدالة على ذلك؟
وزاد ق � � ��ائ� �ل ��ا :م � � ��ا االج� � � � � � � ��راءات
ال � �ت� ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ح ��ال
مخالفة اح ��دى ال�ش��رك��ات او االف ��راد
الش� �ت ��راط ��ات الهيئة م ��ع ت ��زوي ��دي
ب��امل�س�ت�ن��دات وال��وث��ائ��ق ال��دال��ة على
ذلك؟

الطريجي :ال إضافات على القسط
الشهري للتأمينات االجتماعية
تقدم النائب عبدالله الطريجي
برغبة يقضي باتخاذ إجراءات عدم
ق�ي��ام امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية بإجراء أي اضافة على
القسط الشهري املستحق لها على
أي من مستحقي املعاش العاملني
أو املتقاعدين.
واوض � ��ح ال �ج �ي��ران ف ��ي م�ع��رض
التعليق على املقترح:أرست أحكام
ال� ��دس � �ت� ��ور ف � ��ي امل � � � ��ادة ( )11م �ن��ه
واحدة من أهم املقومات األساسية
للمجتمع بأن تكفل الدولة املعونة
ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ح��ال��ة الشيخوخة
أو امل� � ��رض أو ال �ع �ج��ز ع ��ن ال �ع �م��ل
ك �م��ا ت ��وف ��ر ل �ه��م خ ��دم ��ات ال �ت��ام�ين
االجتماعي وامل�ع��ون��ة االجتماعية
وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة وه � ��ي ال �ت��ي
ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية .
وب �ب �ل��وغ امل ��واط ��ن س��ن ال�ت�ق��اع��د

عبدالله الطريجي

أو اإلحالة إل��ى التقاعد يعتمد في
ح�ي��ات��ه وأس��رت��ه ع�ل��ى م��ا ت�ق��دم��ه له
الدولة من معاش يسير به حياته
بعد أن ب��ذل ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن جل
سني عمره .
وإزاء ما قد يتعرض له البعض
م ��ن م �ش �ك�لات ت�ت�ط�ل��ب م �ن��ه إن�ف��اق��ًا

ي �ف��وق دخ �ل��ه ي�ض�ط��ر إل ��ى ال�ل�ج��وء
مل ��ا ي �ع��رف ب�ب�ي��ع ج ��زء م ��ن م�ع��اش��ه
ال �ت �ق��اع��دي ع �ل��ى أن ي �خ �ص��م ع�ل��ى
أقساط .
ومل��ا ك��ان��ت م��ؤس�س��ة التأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ت �ق��وم ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
ال� �ح ��االت ب �ف��رض رس � ��وم إض��اف �ي��ة
على األق �س��اط املستحقة تحت أي
م�س�م��ى  ،وأي� ��ًا ك��ان��ت ف�ه��ي إض��اف��ة
ملزيد م��ن ثقل ال��دي��ن على املتقاعد
وتصيب حياته وأسرته بمزيد من
حال  ،وال
املشكالت التي ال يجد لها ً
يجوز أن تستثمر املؤسسة أموالها
على حساب املتقاعد الضعيف.
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الشايع :التريث في تغيير مجلس إدارة
مؤسسة البترول
أك� ��د ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع أن
قرار مجلس الوزراء بتغيير مجلس
إدارة م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول الكويتية
ي �ح �ت ��اج إل � ��ى ال� �ت ��ري ��ث وم� ��زي� ��د م��ن
الدراسة ،ملا له من اثر كبير على اهم
مصدر دخل للكويت.
وش� ��دد ال �ش��اي��ع ف ��ي ت �ص��ري��ح له
ع �ل��ى ان ه� ��ذا االم � ��ر ق ��د ي��ؤث��ر على
الجميع باعتباره امل��ورد االساسي
ل � �ل� ��دول� ��ة ،وم� � ��ن امل� �م� �ك ��ن ان ي��دخ��ل
القطاع النفطي بسببه في مشاكل
التحمد عقباها ،خ��اص��ة ان معظم
القيادات الحالية يتصفون باالمانة

والنزاهة ولهم من الخبرات الكبيرة
ب� �ه ��ذا امل � �ج� ��ال ،م �س �ت��درك��ا ب��ال �ق��ول
ومن املتوقع بعد هذا القرار ان تتم
اس �ت �ق ��االت اخ � ��رى م ��ا ي��دخ �ل �ن��ا ف��ي
مشاكل ومزيد من التعقيدات.
وتابع الشايع اذا كان هناك نية
التخاذ قرار بتغير بعض القيادين
ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة،
ي�ج��ب ان ي �ك��ون ب��االس �ل��وب امل�ع�ت��اد
واالج � � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ،وان ي �ك��ون
االختيار ايضآ باالسلوب نفسه من
تقيم ومعايير وش ��روط للقيادات،
وليس بالطريقة الحالية املتسرعة

وال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ،وال � �ت� ��ي ق� ��د ت� ��ؤدي
ال � ��ى خ� �س ��ارة ك �ب �ي��رة م ��ن ق �ي��ادي�ين
ل�ه��م خ�ب��رة وب ��اع ط��وي��ل ف��ي عملهم
ومازالوا في عمر العطاء.
وفي ختام تصريحه قال الشايع
اج � ��دد م �ن��اش��دت��ي مل�ج �ل��س ال � ��وزراء
بالتريث ،وك��ذل��ك ان��اش��د القياديني
ممن ينتوون االستقالة كما سمعنا
بعدم االستعجال كي ال يكون هناك
ف ��راغ ق��د ي ��ؤدي لنتائج سلبية في
هذا القطاع الحيوي ،الذي يعد من
اه��م القطاعات ال�ت��ي تعتمد عليها
الكويت.

فيصل الشايع-

الجالل :استجواب وزير الخارجية
غير دستوري
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب ط � �ل� ��ال ال � �ج �ل��ال
رف� �ض ��ه االس � �ت � �ج ��واب ال� � ��ذي ق��دم��ه
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت ��ي ال��ى
النائب االول لرئيس ال��وزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد،
ن� �ظ ��را مل ��ا ت �ض �م �ن �ت��ه م � �ح� ��اوره م��ن
مخالفة دستورية صريحة.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال ردا ع �ل��ى س ��ؤال
ب �ش��أن رأي ��ه ف��ي اس �ت �ج��واب دشتي
لوزير الخارجية مع التأكيد على
اح�ت��رام�ن��ا ل�ح��ق ال�ن��ائ��ب ف��ي تقديم
االس �ت �ج��واب ،ورف �ض �ن��ا للتشكيك
في النوايا اال ان مقدم االستجواب
لم يكن موفقا في توقيته في ظل ما
تشهده املنطقة من اح��داث وال في
محاوره خاصة املحور االول بشأن
املشاركة في عاصفة الحزم والذي
ج� ��اء ق ��راره ��ا م ��ن ص��اح��ب ال�س�م��و
ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وف �ق ��ا مل ��ا ن ��ص ع�ل�ي��ه

برلمان

ال ��دس �ت ��ور وان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ات�ف��اق�ي��ة
ال��دف��اع امل �ش �ت��رك ب�ين دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وب �م �ب��ارك��ة
شعبية.
واض� ��اف ال �ج�ل�ال :ن �ظ��را ل��وج��ود
شبهة ع��دم ال��دس�ت��وري��ة وم��ا شاب
االس � �ت � �ج � ��واب م � ��ن م� �ث ��ال ��ب ف��ان �ن��ا
سنتصدى له بكل حزم وسنتعامل
م � �ع� ��ه وف� � � ��ق االط� � � � ��ر ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة
املتعارف عليها في الجلسة املقبلة
وسنغلب املصلحة العليا للكويت
على اي اعتبارات اخرى.
وش � � ��دد ال � �ج�ل��ال ع� �ل ��ى ان ق� ��رار
امل �ش��ارك��ة ف ��ي ع��اص �ف��ة ال� �ح ��زم هو
ق ��رار س �ي��ادي ات �خ��ذه س�م��و االم�ي��ر
وف� �ق ��ا ل �ل �م �ص��ال��ح ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ب�لاد
وال� � �ت � ��ي ي � �ق� ��دره� ��ا س � �م� ��وه ووف� �ق ��ا
ل� �ل ��دس� �ت ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال � � ��ذي م�ن��ح
سموه حق اعالن الحرب الدفاعية

طالل الجالل

وال � �ك� ��ل ي �ع �ل��م ح� �ج ��م ال� �ت� �ه ��دي ��دات
ال �ت��ي ي �ت �ع��رض ل �ه��ا ام ��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة
الكبرى اململكة العربية السعودية
م ��ن ج �م��اع��ة ال �ح��وث �ي�ي�ن ،ك �م��ا ج��اء
ق ��رار س�م��وه اس �ت �ن��ادا ال��ى اتفاقية
ال��دف��اع امل�ش�ت��رك ،وعلينا االلتفاف

حول صاحب السمو في مثل هذه
القرارات.
واشاد الجالل بسياسة الكويت
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ات�س�م��ت ب��االت��زان
وح ��اف� �ظ ��ت ع� �ل ��ى م� �ك ��ان ��ة ال �ك��وي��ت
اق �ل �ي �م �ي��ا وع��امل �ي��ا ووط� � ��دت ع�لاق��ة
الكويت بالدول االشقاء واالصدقاء
وال � �ت� ��ي رس �م �ه ��ا ص ��اح ��ب ال �س �م��و
امير الدبلوماسية الشيخ صباح
االحمد واتبعها االخ النائب االول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
منذ توليه املسؤولية ال��ذي نشيد
بنهجه.

التميمي :تقييد البدون
في مهنة المحاماة
ق��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
اق� �ت ��راح ��ا ب� �ش ��أن ت �ع ��دي ��ل ال �ف �ق��رة
األولى من املادة  2من القانون رقم
 42لسنة  1964بشأن تنظيم مهنة
املحاماة والقوانني املعدلة عليه
بما يسمح بتقييد املحاميني من
غير محددي الجنسية نص على:
أن ي �ش �ت��رط ف�ي�م��ن ي�ق�ي��د اس�م��ه
بجدول املحامني أن يكون كويتيا
(أو من فئة غير محددي الجنسية
) وق� ��ال ف��ي امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة:
مل ��ا ك��ان��ت م �ه �ن��ة امل �ح��ام��اة أح ��دى
م �ه��ن ت �ع��زي��ز وت ��رس� �ي ��خ ال �ع��دال��ة
ب �ي�ن ال� �ن ��اس ف � ��أن ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
مهنة امل�ح��ام��اة أستثنى فئة غير
محددي الجنسية الذين يقيمون
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت م�ن��ذ والدت �ه��م ،
لذلك أتقدم بهذا التعديل لشمول
أبناء هذه الفئة ممن حصلوا على
إجازة الحقوق من جامعة الكويت
أو إحدى الجامعات املعترف فيها
م ��ن ق �ب��ل وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ع �ل��ى أن ي�ل�غ��ي ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل كل
م� ��ا ي� �ع ��ارض ��ه م� ��ن ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
وال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ال �ت��ي
ت �م �ن��ع ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ش �ه��ادة

عبدالله التميمي

ال�ح�ق��وق م��ن أب �ن��اء ه��ذه ال�ف�ئ��ة من
ممارسة مهنة املحاماة والترافع
أم ��ام درج ��ات ال�ق�ض��اء ال �ث�لاث في
املحاكم الكويتية كافة.
ويشترط في تقييد املشمولني
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �ت� �ع ��دي ��ل ت� ��وف� ��ر ك��اف��ة
الشروط املهنية املنصوص عليها
ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون بجانب أن ي �ك��ون
م��وال�ي��د دول ��ة ال�ك��وي��ت ودرس في
م��دارس�ه��ا م��ن امل��رح�ل��ة االب�ت��دائ�ي��ة
وح�ت��ى ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ويحمل
إحصاء  1965م .

اللغيصم إلنشاء مستوصف
في الجهراء
اقترح النائب سلطان اللغيصم
إن�ش��اء مستوصف لطب األس�ن��ان
التخصصي في محافظة الجهراء
ن �ظ��را ل��وج��ود م�س�ت��وص��ف واح��د
ف� �ق ��ط ل � �ه� ��ذا ال� �ت� �خ� �ص ��ص ب� �م ��ا ال
ي�ت�ن��اس��ب م��ع ال �ك �ث��اف��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
الكبيرة للمحافظة.
سلطان اللغيصم

الجيران يقترح تعديل قانون التأمينات بما يوافق الشريعة
ت� � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
الجيران ب ��اق� �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
ش ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام األم��ر
األم �ي��ري ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  61لسنة
 1976ب��إص��دار ق��ان��ون التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة .ي�ق�ض��ي ب ��ان تضاف
م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  77م �ك��ررًا إل��ى
األم� ��ر األم� �ي ��ري ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 61
لسنة 1976املشار إليه النص اآلتي:
 77مكررًا :
1ي �ق ��وم ن �ظ��ام االس �ت �ب��دال وف��قأحكام الشريعة اإلسالمية وبدون
ف� ��وائ� ��د رب� ��وي� ��ة وب� �ن� �ظ ��ام ال� �ق ��رض

الحسن س��واء ك��ان امل��وظ��ف داخ��ل
أو خارج الخدمة.
 2يقوم وزير املالية بتعيني هيئةللفتوى وال��رق��اب��ة الشرعية للتحقق
من التزام املؤسسة بأحكام الشريعة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ع �ل ��ى أن ت ��رف ��ع ت �ق��اري��ر
دوري��ة لوزير املالية تبني فيها مدى
التزام املؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية .
واوض � � � ��ح ال � �ج � �ي� ��ران ف� ��ي امل ��ذك ��رة
االيضاحية ل�لاق�ت��راح أن ي�ق��وم نظام
االس� �ت� �ب ��دال ال � ��ذي ت �ق��دم��ه امل��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية على

أن ت ��دف ��ع امل ��ؤس� �س ��ة م �ب �ل �غ��ا ن �ق��دي��ا
معلوما للمستفيد ك�ج��زء م��ن رات�ب��ه
ال �ت �ق ��اع ��دي ع �ل��ى أن ي � ��رد امل�س�ت�ف�ي��د
أص ��ل ال ��دي ��ن وف ��وائ ��ده ب�ق�ي�م��ة أع�ل��ى
م�ن��ه ع�ل��ى أق�س��اط م��ؤج�ل��ة وق��د يكون
ه��ذا االس �ت �ب��دال ع�ن��د ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة
ب�ش��روط معينة وق��د ي�ك��ون استبدال
ج ��زء امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي االف�ت��راض��ي
أثناء الخدمة وقبل التقاعد.
وكلتا ال�ص��ورت�ين تتضمنان دفع
مبلغ نقدي فوري للمستبدل بشروط
وح � �س� ��م دوري ل � �ج� ��زء م � ��ن امل� �ع ��اش
التقاعدي مقابل سداد املديونية كما

أن املبلغ املسترد يتضمن سداد أصل
الدين مضافا إليه فائدته املشروطة
وه� ��ي ف ��ي ال ��واق ��ع ع�م�ل�ي��ة م �ع��اوض��ة
ن �ق ��دي ��ة آج� �ل ��ة ت �ض �م �ن��ت ع �ق ��د ق ��رض
ب �ف��ائ��دة رب ��وي ��ة ب��دل �ي��ل أن امل��ؤس�س��ة
ت �ع �ت �ب��ر ع �م �ل �ي��ة االس� �ت� �ب ��دال ك��إح��دى
أدوات االس�ت�ث�م��ار وت�ن�م�ي��ة األم� ��وال،
ك �م��ا أن �ه��ا ت�ت�ض�م��ن ق �م��ارًا وذل� ��ك ألن
امل�س�ت�ب��دل إذا م��ات ق�ب��ل س ��داد املبلغ
ال ��ذي أخ ��ذه ض ��اع ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة ما
دفعته ووج��ب عليها تسوية حقوق
املدين؛ وتسقط عنه بقية ما تبقى في
ذمته من دين.

07

ول � �ك� ��ي ت �ت �خ �ل ��ص امل� ��ؤس � �س� ��ة م��ن
اإلشكال الشرعي في نظام االستبدال،
ي �م �ك �ن �ه��ا ت �ق��دي��م خ ��دم ��ة االس �ت �ب ��دال
وف��ق صيغة ال �ق��رض ال�ح�س��ن بحيث
يكون املبلغ املسترد مساويا للمبلغ
امل�س�ت�ب��دل ،ف��إذا ت��وف��ي املستبدل قبل
س ��داده اس �ت��رد م��ا تبقى م�ن��ه معاش
املستحقني عنه على أقساط ميسرة
أو ب� ��إس � �ق� ��اط امل� �ت� �ب� �ق ��ي ك� �م ��ا ي �م �ك��ن
ل �ل �م��ؤس �س��ة االس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن ص�ي��غ
ال�ت�م��وي��ل اإلس�لام��ي إذا ك��ان��ت ترغب
باالسترباح من عملية االستبدال.

د .عبدالرحمن الجيران
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أكد لبرنامج «هاشتاغ» على قناة المجلس التزام اللجنة البرلمانية بالعمل على تفعيل القانون 2010/8

الحويلة :سنفعل أدواتنا إذا تهاونت
الحكومة في حقوق ذوي االحتياجات

ندعم أحقية
المعاق في تبوؤ
المناصب القيادية

استعرض مقرر لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
د.محمد الحويلة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة د.طارق الشطي الجهود التشريعية
والحكومية التي تصب في صالح ذوي اإلعاقة،
وكشف خالل لقاء مع برنامج هاشتاغ على قناة
المجلس عن وجود قصور في تفعيل القانون
 2010/8والخاص بذوي اإلعاقة وان التعاون قائم
بين اللجنة والهيئة لدراسة العديد من المقترحات
والتعديالت المقدمة بهذا الشأن لضمان حصول
المعاق على كافة حقوقه ،وفي تفاصيل اللقاء:

منح التقاعد
المباشر لمن
يرعى المعاق
أبرز التعديالت
المقدمة على
قانون ذوي
اإلعاقة
د .محمد الحويلة ود .طارق الشطي

أكد د.محمد الحويلة ان قانون
ذوي اإلع��اق��ة م��ن ال��ق��وان�ين العامة
ال�����ت�����ي ت���ع���ت���ب���ر ط�����ف�����رة ح���ض���اري���ة
ل���ص���ال���ح امل����ع����اق��ي�ن ح���ي���ث ح���رص
املشرع بالتعاون والحكومة على
إي���ج���اد ق���ان���ون ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات
ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع غ��ي��ر أن
ه���ن���اك ب���ع���ض امل�������واد غ���ي���ر م��ف��ع��ل��ة
ب���ش���ك���ل ي���ل���ب���ي ال�����ط�����م�����وح وال����ت����ي
ي��ج��ب تفعيلها ح��ت��ى ت��أخ��ذ ه��ذه
ال���ف���ئ���ة ك���ام���ل ح��ق��وق��ه��ا الف���ت���ا إل���ى
ان ال���ل���ج���ن���ة ت����ض����ع ه�������ذه األم�������ور
ضمن أجندتها ال��ت��ي ستطرحها
االج����ت����م����اع����ات امل���ق���ب���ل���ة ب��ح��ض��ور
الهيئة والتأمينات وممثلني عن
الجمعيات العاملة في هذا املجال.
وتابع الحويلة ان اللجنة سوف
ت���س���ت���ع���رض ع�������ددا م�����ن ال���ق���وان�ي�ن
واالق������ت������راح������ات ب����رغ����ب����ة ف�����ي ه����ذا
ال��ش��أن بمشاركة الجهات املعنية
ومنها الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة.
النفع العام
وع���ن م��ش��ارك��ة ج��م��ع��ي��ات النفع
ال�������ع�������ام ف�������ي ت�����ل�����ك االج�����ت�����م�����اع�����ات
ق�����ال ال���ح���وي���ل���ة :ف����ي ال���ب���داي���ة رأت
اللجنة أن تبحث ه��ذه املقترحات
وت���س���ت���دع���ي ال����ج����ه����ات امل��خ��ت��ص��ة
وم���ن ث��م ت��وج��ه دع���وة إل���ى ممثلي
م����ؤس����س����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دن�����ي أو
الجمعيات العاملة في مجال ذوي
االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة وب���ادرن���ا
ب��االت��ص��ال ب��ب��ع��ض ه���ذه ال��ج��ه��ات
وإن شاء الله العمل جار لدعوتهم

تباعا ومن ثم سنستعرض سويا
اق���ت���راح���ات ال���ق���وان�ي�ن امل���ق���دم���ة في
ه��ذا ال��ص��دد كاشفا ع��ن أن بعض
ه��ذه اإلق��ت��راح��ات خ��اص��ة بتعديل
بعض م��واد ق��ان��ون  2010/8التي
تعتبر م��ن امل����واد ال��ه��ام��ة إال أنها
بحاجة إلى تعديل بسيط كما هو
م���وج���ود ف���ي امل�����ادة أرب���ع�ي�ن م��ك��رر
ب���أن يستحق امل��وظ��ف أو املوظفة
م��ن ي��رع��ى ول����دا أو زوج����ا أو أح��د
ال����وال����دي����ن م���ع���اق���ا إع����اق����ة ش���دي���دة
دائ��م��ة أو م��ت��وس��ط��ة ح��ق التقاعد
امل���ب���اش���ر ف��ف��ي ه����ذا ال��ت��ع��دي��ل أرى
وجاهة ألن��ه إذا ك��ان هناك مولود
م����ص����اب ب����إع����اق����ة ي���ت���ح���ص���ل أح���د
الوالدين على تقاعد مباشر دون
انتظار نهاية الخدمة.
واوض���������ح ان������ه م���ت���ى م����ا ك��ان��ت
اإلع��������اق��������ة م����ت����وس����ط����ة أو دائ�����م�����ة
يفترض منح التقاعد املباشر ألي
م���ن ي���رع���ى امل���ع���اق وه�����ذا ال��ق��ان��ون
وج������د ل���ي���وف���ر ل���ل���م���ع���اق ال���رع���اي���ة
الكريمة بينما أش��ار فيما يتعلق
ب���ع���دم ت���ن���اول ال���ق���ان���ون مل���ن ي��رع��ى
وال���ده أو وال��دت��ه امل��ع��اق��ة ل��م يذكر
في نصوصه ان القانون متشعب
وي��ت��ط��رق لجميع ج��وان��ب الحياة
االجتماعية والتربوية والصحية
ل��ل��م��ع��اق وب���ال���ت���ال���ي م������ازال ه��ن��اك
ب���ع���ض ال����ت����ع����دي��ل�ات ي���ف���ت���رض أن
ي��ؤخ��ذ ب��ه��ا وط��رح��ه��ا ف���ي اللجنة
لرفعها إل��ى املجلس والتصويت
ع��ل��ي��ه��ا ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل���واد
مع تطور نمط الحياة تحتاج إلى
إعادة نظر.

وف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب����اق����ت����ص����ار
ع��م��ل امل��ع��اق ف��ي وزارت�����ي التربية
وال������ش������ؤون أوض�������ح أن������ه م���ت���ى م��ا
تفعل م��واد القانون فان األوض��اع
ستتحسن كما اننا في لجنة ذوي
االح��ت��ي��اج��ات نعدهم ب��ب��ذل املزيد
من الجهود لحصول املعاقني على
جميع حقوقهم كاملة كاشفا عن
تلقى اللجنة البرملانية مالحظات
ع��دة ف��ي األي���ام امل��اض��ي��ة ووجهت
فيها س��ؤاال وننتظر حتى تأتينا
إج��اب��ة رسمية م��ن الجهة املعنية
م��ؤك��دا ان ال��ن��واب أم���ام مسؤولية
وب����أي����دي����ه����م اس����ت����خ����دام األدوات
ال���دس���ت���وري���ة وال����ت����ي س��ت��ف��ع��ل ف��ي
حالة التماس عدم تعاون من جهة
حكومية.
مجمع األمل
وف��ي��م��ا يتعلق ب��اق��ت��راح مجمع
األم����ل ق���ال ال��ح��وي��ل��ة :ف���ي ال��ج��ان��ب
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي م�����ازل�����ن�����ا م���ت���أخ���ري���ن
وامل��دارس املختصة في هذ املجال
س����واء م�����دارس ال��ت��رب��ي��ة ال��خ��اص��ة
م�������ازال�������ت ب�����دائ�����ي�����ة وم����ت����واض����ع����ة
وت���ف���ت���ق���د ألب����س����ط ال���ح���ق���وق ال��ت��ي
ي���ف���ت���رض أن���ه���ا م���ت���واف���رة ف����ي ظ��ل
وج�����ود ه����ذا ال���ق���ان���ون وق����د ق��دم��ن��ا
ص���ورة متكاملة ب��م��ش��روع قانون
حتى يكون هناك مشروع مجمع
األم��ل يشمل جميع امل���دارس التي
تتعامل مع هذه الفئة وهو معني
ب��ال��ج��ان��ب ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي والتعليمي
لجميع ال��ف��ئ��ات م��ن ذوي اإلع��اق��ة
ألنه في هذه املدارس لألسف حتى

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ت���واف���رة
فيها والبيئة املدرسية غير جاذبة
وبعض التسهيالت التي يفترض
أن ت��ك��ون م��وج��ودة غير م��وج��ودة
ح��ت��ى م���ن ي��ج��ي��دون ل��غ��ة اإلش����ارة
غ��ي��ر م��ت��واف��ري��ن بالشكل املطلوب
فالتعليم ركن أساسي وأيضا من
امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي ي��ق��اس ف��ي��ه��ا م��دى
ح���ض���ارة ال��ش��ع��وب وإن ك����ان أح��د
املعايير الرئيسية واملهمة لقياس
م����دى اه��ت��م��ام��ن��ا ب���ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة
يفترض أنها تهتم بالتعليم.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��م��ي��ز ال���ذي
تمارسه بعض الجهات التوظيفية
في حقهم أك��د النائب ح��دوث ذلك
وت���اب���ع م��ع��ل��ق��ا :ب��أن��ه��ا م���ن ضمن
القضايا التي أهتم بها فالقانون
ي���ل���زم ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة أن��ه��ا
ت��وظ��ف أرب���ع���ة ف���ي امل��ئ��ة م���ن ذوي
االحتياجات الخاصة وقد وجهت
س�����ؤاال ل��ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ات ال������وزراء
أن يفيدونا بمدى التزامهم بهذه
النسبة وأكدوا لنا مدى اهتمامهم
ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة وك��ف��اء ت��ه��ا وتميزها
خ����ص����وص����ا م�����ن امل����ت����خ����رج��ي�ن م��ن
ال��ج��ام��ع��ة وك���ذل���ك ت��م��ي��زه��م ممتد
ل��ل��ح��ق��ل ال����ري����اض����ي ال�������ذي ش��ه��د
إنجازات على املستويني اإلقليمي
وال��ع��امل��ي ال��ت��ي تتطلب التشجيع
وال��دع��م لتحقيق ه��ذه النخبة من
ف��ئ��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة
الذات.
المناصب القيادية
وش������دد ال���ح���وي���ل���ة ع���ل���ى أح��ق��ي��ة

ال��ك��ث��ي��ر م���ن امل���ع���اق�ي�ن أن ي��ت��ب��وأوا
امل�����ن�����اص�����ب ال�����ق�����ي�����ادي�����ة وأن دور
املشرعني والناشطني واملواطنني
منح املعاق دعما في هذا االتجاه
وم���ن���ح ال��ف��رص��ة ل��ه��م ألن ي��ك��ون��وا
ن���م���وذج���ا ط��ي��ب��ا ل���ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة
ك���اش���ف���ا ع����ن أن امل���س���اع���ي ق��ائ��م��ة
ف��ي ه���ذا ال��ج��ان��ب م��ع��ت��ب��را أن���ه أم��ر
م��ن��ط��ق��ي أم�����ام م���ن ي��ث��ب��ت ج���دارت���ه
م��ن ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ف��ي اس��ت��ح��ق��اق ذل��ك
وأهليتهم لتلك املناصب
وفيما يتعلق بشكوى املعاقني
م���ن ت��وف��ي��ر ال���دع���م امل�����ادي وغ��ي��اب
ال����دع����م امل���ع���ن���وي أش������ار ال��ح��وي��ل��ة
إل��ى وج��ود العديد من املقترحات
ف��ي ه���ذا ال��ج��ان��ب وم���وج���ودة على
م��س��ت��وى ج����دول األع���م���ال ب��إن��ش��اء
مستشفى متكامل لهذه الشريحة
وكذلك إنشاء ف��روع للهيئة ودعم
ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة بتخصيص ن��واد
ري��اض��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة
والكثير من االقتراحات القيمة.
هيئة ذوي اإلعاقة
ومن جهته قال مدير عام الهيئة
العامــــــــة لشـــــــــــؤون ذوي اإلعــــاقة د.
طارق الشطي ان القانون الكويتي
 2010/8م������ن اف�����ض�����ل ال����ق����وان��ي�ن
امل������وج������ودة ب����ش����أن ذوي اإلع����اق����ة
ب���ش���ه���ادة األم������م امل���ت���ح���دة م��ش��ي��را
إل��ى أن��ه وخ�لال السنوات الخمس
األول����ى ع��ل��ى ن��ش��أة ال��ق��ان��ون ب��دأت

التتمة ص09

مواد عدة
بالقانون 2010/8
تحتاج إلى إعادة
نظر
المدارس المختصة
بذوي اإلحتياجات
بدائية ومتواضعة
التعليم أهم
المعايير التي يقاس
عليها االهتمام
بالمعاق
وجهت سؤاال
لجميع الوزراء عن
مدى التزامهم
بنسبة توظيف
ذوي االحتياجات
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كشف عن مشروع تعاون مع األوقاف حول التبرعات غير المشروطة

الشطي :هيئة ذوي اإلعاقة لم تتلق
تبرعات خالل السنوات الماضية
تتمة المنشور ص08
ال���ه���ي���ئ���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ب���ع���ض امل������واد
ولكن املواد لم تفعل كلها وقانون
 2010\8ينقسم إلى قسمني أحدها
ي����خ����ص ت����م����ام����ا ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة
ل����ش����ؤون ذوي اإلع����اق����ة ف����ي ش���أن
تطبيق القانون فيما يخص املزايا
واإلع��ف��اءات وال��ج��زء اآلخ��ر يخص
امل��ج��ت��م��ع وال����ش����راك����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة
ويخص املجتمع الكويتي بأكمله
ف���ي ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا ال���ق���ان���ون ودور
الهيئة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ه��و عملية
امل���راق���ب���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط واإلش������راف
على تنفيذ ه��ذا القانون لتحقيق
حياة كريمة مستقرة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ودمجهم في املجتمع
الكويتي السوي.
وت�������اب�������ع :ان ال����ه����ي����ئ����ة دوره��������ا
ف���ي ال���ج���زء األول ك����أي م��ؤس��س��ة
ح��ك��وم��ي��ة أو م��ؤس��س��ة أه��ل��ي��ة في
تنفيذ ه��ذا القانون ف��ال��دور موزع
ع���ل���ى ج���م���ي���ع م����ؤس����س����ات ال����دول����ة
ف��ي تنفيذ ه���ذا ال��ق��ان��ون وك���ل في
اخ���ت���ص���اص���ات���ه إذ ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة
ب���م���خ���اط���ب���ة ج���م���ي���ع امل����ؤس����س����ات
ف����ي دول������ة ال���ك���وي���ت ب��ل�ا اس��ت��ث��ن��اء
وف��ن��دن��ا بالتحديد والتخصيص
ك������ل م������ن ي����خ����ص ب���ت���ط���ب���ي���ق ه����ذه
امل����������������واد ،وف�����ي�����م�����ا ي����خ����ت����ص دور
املجتمع في اآلون��ة األخ��ي��رة فبعد
م��خ��اط��ب��ات��ن��ا ل��ل��م��ؤس��س��ات وب��ع��د
توصيل الرسالة بأهمية مساهمة
امل��ؤس��س��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي تفعيل
م�����واد ال���ق���ان���ون الح��ظ��ن��ا ت��ج��اوب��ا
كبيرا جدا من قبل هذه املؤسسات
وع��ل��ى ض��وئ��ه ل��دي��ن��ا اآلن ث��م��ان��ي
مؤسسات حكومية منها جامعة
ال��ك��وي��ت ووزارة ال��ص��ح��ة ووزارة
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ووزارة ال��ت��رب��ي��ة
وال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��وى
العامة كل هذه الجهات في الفترة
املقبلة الوجيزة يتم التعاقد معهم
ب����ب����روت����وك����والت وال���ت���زام���ه���م ب��ه��ا
ون��ح��ن متفائلون خ��ي��را ف��ي باقي
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب��اق��ي
مواد القانون.
الهبات والتبرعات
ونفى الشطي استقبال الهيئة
أي ه��ب��ات أو ت��ب��رع��ات للهيئة في
السنوات املاضية كاشفا في هذا
الصدد عن وجود مشروع تعاون
مع األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف حول
ال���ت���ب���رع���ات غ��ي��ر امل���ش���روط���ة ألح��د
امل��ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ف��ي الهيئة
ع���ل���اوة ع���ل���ى ب���ع���ض امل���خ���اط���ب���ات

المستحقات
المتأخرة حق
ألصحابها يجب
استيفاؤها
القانون الكويتي
بشأن المعاقين
من افضل القوانين
بشهادة األمم
المتحدة
الحويلة والشطي في جانب من اللقاء

واج�����ت�����م�����اع�����ات م�����ع ب����ي����ت ال�����زك�����اة
وس��ع��ي ال��ه��ي��ئ��ة إلن���ش���اء ص��ن��دوق
ل�لأش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة يخص
ه�����ذه ال���ف���ئ���ة م����ن غ���ي���ر ال��ك��وي��ت��ي�ين
وال������ذي ل���م ي��ش��م��ل��ه��م ال���ق���ان���ون من
حيث املعونات.
واث�����ن�����ى ال���ش���ط���ى ع���ل���ى ج���ه���ود
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
وقال :نحن نقدر لهم مجهوداتهم
وتضامنهم معنا وم��ع ه��ذه الفئة
م��ن امل��ج��ت��م��ع وال����رد ال��س��ري��ع على
خطابات ودعوات الهيئة وإن كان
هناك اختالف في الرأي في كيفية
ال��ت��ط��ب��ي��ق ل���ل���م���واد وه���ن���اك بعض
املواد بحاجة إلى تشريع لتعديل
ال����ق����وان��ي�ن وه�����ن�����اك ب���ع���ض امل������واد
بحاجة فقط إل��ى ق����رارات وأخ��رى
ف���ي األس������اس ه���ي م��ف��ع��ل��ة وه��ن��اك
م��واد بعثناها للفتوى والتشريع
في ش��أن بعض بعض املقترحات
التي تمت في السابق.

منها للميزانية ال��ح��ال��ي��ة وعليه
ه���ن���اك ع��م��ل��ي��ات ت��رح��ي��ل ل�ل�أم���وال
عن طريق العهد وصرفها للسنة
امل����ال����ي����ة ال�����ت�����ي س���ب���ق���ت���ه���ا م����ؤك����دا
م��ط��ال��ب��ة ال��ه��ي��ئ��ة دوم����ا ب��ال��ح��ق��وق
الخاصة بذوي اإلعاقة وان دورها
الرئيسي ه��و اإلش����راف واملتابعة
مشيرا في هذا الصدد إلى وجود
ت��ع��اون وان املشكلة بعض الخلل
في الهيئة إذ ال يوجد لديها نظام
م��ي��ك��ن��ة ك���ام���ل وه����و م���ا أث����ر وت���رك
بعض ال��ث��غ��رات ف��ي عملية تمرير
املعامالت.
وبالنسبة ل��ص��رف املستحقات
املتأخرة فإن الهيئة العامة لشؤون
املعاقني صرفت دفعات كثيرة في
عمليات األث���ر الرجعي وعمليات
ل�ل�أث���ر ال���رج���ع���ي وراس���ل���ن���ا وزارة
امل��ال��ي��ة وط��ال��ب��ن��ا ب���األث���ر ال��رج��ع��ي
وه��و ح��ق والب���د م��ن اإلي��ف��اء ب��ه إن
شاء الله تعالى ويتم الصرف لهم.

المساعدات االجتماعية
وأج����������اب ال����ش����ط����ي ع����ل����ى ت���أخ���ر
ص���رف امل��س��ت��ح��ق��ات امل���ادي���ة ل��ذوي
اإلع�����اق�����ة أن ال���ت���أخ���ي���ر ف����ي ص���رف
البدالت أو املساعدات االجتماعية
ف��ي السنة امل��ال��ي��ة املنتهية 2013
–  2014ك���ان���ت ب��س��ب��ب ت���راك���م���ات
ف��ي ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة ح��ي��ث ك��ان
لدى الهيئة نقص مالي في السنة
امل��ن��ق��ض��ي��ة وآخ����ر ف���ي ال��س��ن��ة ال��ت��ي
سبقتها وحني جاء موعد الصرف
اضطرت الهيئة للتعامل مع وزارة
املالية لألخذ من العهد وتم صرف

تعديالت القانون
وأوض���������ح ال���ش���ط���ي ان ال��ه��ي��ئ��ة
ق����دم����ت ب���ع���ض ال����ت����ع����دي��ل�ات ع��ل��ى
ق�����ان�����ون ذوي اإلع������اق������ة ل���ل���ف���ت���وى
والتشريع ومن ضمنها املادة رقم
اثنني والتي تخص األم الكويتية
ال���ت���ي ت���رع���ى اب���ن���ا م���ع���اق���ا م����ن أب
غ��ي��ر ك��وي��ت��ي وق��م��ن��ا ب��ت��ع��دي��ل أو
ب��ح��ذف ج���زء كبير م��ن ن��ص م��ادة
ال���ق���ان���ون ون���ب���ق���ي ع���ل���ى امل��ع��اق�ين
م������ن ال����ك����وي����ت����ي��ي�ن وامل�����ع�����اق��ي��ن م��ن
أب��ن��اء الكويتية م��ن غير الكويتي
ب���ش���ك���ل ع������ام ب���ح���ي���ث أن ي����أخ����ذوا

ح��ق��وق��ه��م ك���ام���ل���ة ب���اإلض���اف���ة إل���ى
نص القانون ذاته فهو ينص على
أن األم الكويتية تستحق تنفيذ
ال����ج����وان����ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة
تقوم بالتعليم والصحة واألم��ور
ال����خ����اص����ة ب���ال���وظ���ي���ف���ة ك��ت��خ��ف��ي��ف
س���اع���ات ال��ع��م��ل وال��ت��ق��اع��د ول��ذل��ك
ال���ت���أم���ي���ن���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ت��ك��ون
ال���ط���رف اآلخ����ر ف���ي ع��م��ل��ي��ة إش����راك
امل��ؤس��س��ات املجتمعية ف��ي تنفيذ
مواد القانون.
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة
تجاه مدعي اإلع��اق��ة ق��ال الشطي:
ن�����ح�����ن ب������ص������دد ت����ف����ع����ي����ل إدخ���������ال
ال��ب��ي��ان��ات آل��ي��ا وب��دأن��ا م��ن امللفات
األح��������دث إل�����ى األق��������دم ك���م���ا ق��ام��ت
ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ن��ق��ي��ح امل���ل���ف���ات ول����م نر
فيها من يدعي اإلعاقة ألن مفهوم
م��دع��ي اإلع���اق���ة م��ف��ه��وم ك��ب��ي��ر ألن
املدعي ذلك ال يوجد له ملف طبي
فال يوجد من بني واحد وخمسني
ألفا وثمانمائة وثمانية وثالثني
م����س����ج��ل�ا ف������ي ال����ه����ي����ئ����ة إل��������ى اآلن
وبالتحديد ما قمنا بفحصه ستة
وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسني
ملفا قمنا بتحديثها آليا لم نجد
ليومنا ه���ذا ملفا الي��ح��م��ل نقصا
ف����ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ش��خ��ي��ص ال��ط��ب��ي
مشيرا إل��ى وج���ود بعض امللفات
امل������ف������ق������ودة م�������ن ق�����ب�����ل ال����س����ج��ل�ات
الطبية وان ه���ذه امل��ل��ف��ات ستقوم
الهيئة عن طريق لجنة بتدقيقها
وال��ب��ح��ث فيها واستكمالها وفي
حال العجز عن إيجادها سنتخذ
إجراءات قانونية.

وت�����اب�����ع :ع���ل���ي���ن���ا ان ن����ف����رق ب�ين
املحسوبية والواسطة وبني مدعي
اإلع����اق����ة ف���األخ���ي���ر ال ي��م��ل��ك م��ل��ف��ا
وهناك لجان طبية لكن الواسطات
وامل��ح��س��وب��ي��ة ه���ذا أم���ر آخ���ر إال أن
م��ا ح���دث ع��ن��د اس��ت��ح��داث امل��ل��ف��ات
ف��ي ال��س��اب��ق وأن���ا كنت ع��ض��وا في
م��ج��ل��س اإلدارة آن�����ذاك ك���ان ه��ن��اك
العديد من األشخاص لم يراجعوا
الهيئة فصدر تصريح للهيئة أن
ه��ن��اك م��دع��ي اإلع��اق��ة وه��ن��ا م��ادام
ظهر مدعي إعاقة فالبد من وجود
تحقيق ونيابة ومساءلة قانونية.
وأض��������اف ان������ه ب����ش����أن األج����ه����زة
ال���ت���ع���وي���ض���ي���ة ل��ل��م��ك��ف��وف�ين وك����ذا
أج���ه���زة زراع�����ة ال��ق��وق��ع��ة ل��ض��ع��اف
السمع واآلث����ار الطبية واألج��ه��زة
التعويضية املعهودة تم إدراجها
في السنة املالية الحالية وستكون
ه��ن��اك أج��ه��زة تأهيلية ستصرف
لهم.
وع����������ن االه�������ت�������م�������ام ب����ال����ج����ان����ب
الرياضي للمعاقني أوضح الشطي
ان الهيئة بصدد العمل على ذلك
م����ن خ���ل��ال ال����ت����ع����اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة وت��م
إرس����ال خ��ط��اب ل��ه��م وس��ي��ك��ون لنا
ل��ق��اء م��ع مسؤوليه قريبا التخاذ
إجراء سريع في هذا الشأن.

للهيئة دور رقابي
وتخطيطي عالوة
على اإلشراف على
تنفيذ القانون
اقترحنا تجريد
اإلعاقة البسيطة
من بعض المزايا
عدم وجود نظام
ميكنة كامل لدى
الهيئة أوجد ثغرات
في عملية تمرير
المعامالت
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المجلس حرك
عجلة االقتصاد

أنجز مجلس األمة عددا كبيرا من التش��ريعات االقتصادية التي س��اهمت بشكل مباش��ر في تحريك عجلة التنمية بما يمهد
لتحقي��ق الرغبة الس��امية بتحوي��ل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتنش��ر «الدس��تور» هنا التش��ريعات االقتصادية
الصادرة عن المجلس.

ساهم في إقرار العديد من التشريعات واالتفاقيات والتوصيات التي خلقت رواجا وفرص عمل للكويتيين

مجلس األمة الشريك األكبر في تنمية
كتب سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل:
االقتصاد الكويتي دائما
ما يكون بحاجة إلى
تشريعات جديدة تساهم
في تطويره وتنميته،
وهو الدور الذي قام به
مجلس األمة الحالي حيث
أقر العديد من القوانين
واالتفاقيات ذات الطابع
االقتصادي والتي من
شأنها أن تنعش االقتصاد
وتخلق حالة من الرواج
االقتصادي في البالد
وجلب المستثمر األجنبي
وتساعد على رفع معيشة
المواطن وتخلق فرص
عمل جديدة للمواطنين.
وفي هذا السياق
أعدت «الدستور» ملفا
شامال عن أبرز القوانين
االقتصادية التي أقرها
المجلس الحالي ومنها
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وحماية
المستهلك والمعامالت
االلكترونية وقوانين
الرعاية السكنية وهيئة
تنظيم االتصاالت
والـ  ،b.o.tفضال عن
استطالع آراء النواب في
هذه القوانين الصادرة
وآراء اصحاب االختصاص،
وإلى تفاصيل القوانين
والهدف منها وأثرها
على تنمية االقتصاد
الكويتي.

فتح فروع للبنوك
األجنبية والترخيص
لها بالعمل في
الكويت
قانون تعمير
األراضي الفضاء
حل جذري وسريع
لتقليص فترات
انتظار الرعاية
الغانم مترئسا احدى الجلسات

المشروعات الصغيرة
ف ��ي ج �ل �س��ة  9ي �ن��اي��ر واف � ��ق م�ج�ل��س
االم� ��ة ف��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ع��ادي��ة التكميلية
ع�ل��ى االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  98ل �س �ن��ة 2013
ف ��ي ش � ��أن إن� �ش ��اء ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل��رع��اي��ة وتنمية امل �ش��روع��ات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة بعد املناقشة والتصويت
عليه في مداولتيه وأحاله الى الحكومة.
ووف � ��ق امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة للجنة
الشؤون املالية واالقتصادية فقد وافق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ع��دي��ل امل ��ادة االول ��ى من
ال�ق��ان��ون فيما ورد فيها ب�ش��أن تعريف
ال � �ن � �ش� ��اط ال � � ��زراع � � ��ي ب� �ح� �ي ��ث «ي �ش �م��ل
اس�ت�ص�لاح األراض� ��ي ال��زراع �ي��ة وإن�ت��اج
ال� ��زه� ��ور وت �ن �م �ي��ة ال � �ث� ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة
والثروة السمكية واملناحل مع استمرار
األنشطة التي تمولها املحفظة الزراعية
امل �ن �ش��أة ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 48
لسنة  1988املشار إليه».
الخطوط الجوية
ف ��ي ج �ل �س��ة  21ي �ن��اي��ر  2014واف ��ق
مجلس االم��ة ف��ي امل��داول��ة الثانية على
م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل ��رس ��وم
بالقانون رق��م  22لسنة  2012ف��ي شأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 6
لسنة  2008ف��ي ش��أن تحويل مؤسسة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية ال��ى شركة
مساهمة مع احالته على الحكومة.
ون �ص��ت امل � ��ادة االول � ��ى م ��ن م �ش��روع
القانون بعد املوافقة عليه في مداولته
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ان «ي�ت��ول��ى ادارة الشركة
مجلس ادارة م�ك��ون م��ن سبعة أعضاء

يعينون بقرار من ال��وزي��ر ال��ذي يحدده
مجلس الوزراء ملدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد ملدة مماثلة كما يحدد مجلس
الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات
الجمعية العامة العادية وغير العادية
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
والتعديالت املشار اليها الى ان يتم بيع
ال�ح�ص��ة ال��ى املستثمر االس�ت��رات�ي�ج��ي»
ووفقا ألحكام امل��رس��وم بقرار رق��م ()22
لسنة .2012
ام ��ا امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ف�ن�ص��ت ع �ل��ى ان
«ن�س�ب��ة  35ف��ي امل��ائ��ة ت�ط��رح�ه��ا ال�ج�ه��ة
الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء
للبيع بمزايدة علنية عامة بني شركات
امل �س��اه �م��ة امل ��درج ��ة ف ��ي س ��وق ال�ك��وي��ت
ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة وال �ش��رك��ات االج�ن�ب�ي��ة
املتخصصة س��واء كانت شركة واح��دة
او تحالفا بني شركات وترسو املزايدة
على م��ن ي�ق��دم أع�ل��ى سعر للسهم فوق
قيمته االسمية مضافا اليه مصاريف
التأسيس وعالوة االصدار ان وجدت».
وقضت امل��ادة بتحديد «نسبة  3في
املائة يكتتب بها العاملون الكويتيون
امل �ن �ق��ول��ون م ��ن امل��ؤس �س��ة ال ��ى ال �ش��رك��ة
ونسبة  2في املائة يكتتب بها الراغبون
م��ن امل��وظ �ف�ين ال �س��اب �ق�ين ال��ذي��ن ان�ت�ه��ت
خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن غ�ي��ر امل�ش�م��ول�ين ف��ي ه��ذا
ال �ق��ان��ون ب��ال �ش��روط ال�ت�ف�ض�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي
يضعها مجلس الوزراء».
ون�ص��ت امل ��ادة ك��ذل��ك ع�ل��ى ان «م��ا لم
ي�ك�ت�ت��ب ف �ي��ه م ��ن ه ��ذه ال �ن �س �ب��ة يكتتب
بها ال��راغ�ب��ون م��ن العاملني الكويتيني
املنقولني م��ن املؤسسة ال��ى الشركة وال
يحق للمساهمني الذين آلت اليهم اسهم

ب �م��وج��ب ه� ��ذه ال �ف �ق��رة ال �ت �ص��رف فيها
بالبيع او التنازل قبل مضي  3سنوات
م��ن ت��اري��خ االك�ت�ت��اب وق�ب��ل س ��داد قيمة
االسهم بالكامل».
وح��دد ال�ق��ان��ون ال�ح��د االدن ��ى لنسبة
ال�ع�م��ال��ة الكويتية ف��ي ال�ش��رك��ة ع�ل��ى اال
تقل عن  50في املئة عما كانت عليه في
املؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المعامالت االلكترونية
ف��ي ج�ل�س��ة  21ي �ن��اي��ر اح� ��ال مجلس
االمة الى الحكومة مشروعا بقانون في
شأن املعامالت الحكومية .
وتنص املادة االولى من هذا القانون
على التعريفات ال ��واردة فيه وشرحها
بينما تنص املادة الثانية على ان احكام
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ت �س ��ري ع �ل��ى ال �س �ج�لات
وال ��رس ��ائ ��ل وامل� �ع ��ام�ل�ات وامل �س �ت �ن��دات
والتوقيعات االلكترونية ذات العالقة
باملعامالت املدنية والتجارية واالدارية.
اما املادة الثالثة من القانون فتنص
ع �ل��ى ان ال �س �ج��ل وامل �س �ت �ن��د وال��رس��ال��ة
وامل �ع��ام�لات وال�ت��وق�ي��ع االل�ك�ت��رون��ي في
م �ج��االت امل�ع��ام�لات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
واالداري��ة منتجة لذات االث��ار القانونية
امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ال ��وث ��ائ ��ق وامل �س �ت �ن��دات
والتوقيعات الكتابية م��ن حيث الزامه
الطرافه او قوته في االثبات او حجيته.
حماية المستهلك
وف��ي جلسة  29يناير واف��ق مجلس
االم� ��ة ب��االج �م��اع ف ��ي ج�ل�س�ت��ه ال �ع��ادي��ة
ع�ل��ى ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة م��ن الحكومة
على االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حماية
امل �س �ت �ه �ل ��ك وال � �ب � ��ال � ��غ ع � ��دده � ��ا أرب� �ع ��ة

ت �ع��دي�ل�ات وذل � ��ك ف ��ي امل� ��داول� ��ة ال�ث��ان�ي��ة
للقانون واحاله الى الحكومة.
وش�م�ل��ت ال �ت �ع��دي�لات امل� ��واد ال�ث��ان�ي��ة
وال �ث��ال �ث��ة وال �ث��ام �ن��ة وال �ت��اس �ع��ة ح�ي��ث
نصت امل��ادة الثانية بعد التعديل على
ان تنشأ ألغ��راض تطبيق ه��ذا القانون
بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة
دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية
ل �ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك) ت �ع �ن��ى ب �ح �م��اي��ة
املستهلك وص ��ون م�ص��ال�ح��ه وي��رأس�ه��ا
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ول ��ه أن ي �ف��وض اح��د
وكالء الوزارة املساعدين.
ح ��ق امل �س �ت �ه �ل��ك ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
امل�ع�ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات ال�ص�ح�ي�ح��ة عن
املنتجات التي يشتريها أو يستخدمها
أو ت� �ق ��دم إل� �ي ��ه وال � �ح� ��ق ف� ��ي ال �ت �س��وي��ة
ال �ع��ادل��ة ل�ل�م�ط��ال�ب��ة امل �ش��روع��ة ب �م��ا في
ذل��ك التعويض ع��ن التضليل أو السلع
الرديئة أو الخدمات غير املرضية أو أي
ممارسات تضر باملستهلك.
المحكمة التجارية
في جلسة  3ديسمبر أوصى مجلس
االمة خالل جلسته التكميلية الحكومة
بسرعة انجاز منظومة قوانني االعسار
االق �ت �ص��ادي ب�م��ا ف�ي�ه��ا ان �ش��اء املحكمة
التجارية االقتصادية.
وطالب النواب خ�لال مناقشة وضع
سوق الكويت لالوراق املالية (البورصة)
ب� � �ض � ��رورة اس � �ت � �م ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي م��واص �ل��ة االس �ت �ث �م��ار
ب��ال�س��وق املحلية م��ع ض ��رورة تحولها
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أنجز مجلس األمة عددا كبيرا من التش��ريعات االقتصادية التي س��اهمت بشكل مباش��ر في تحريك عجلة التنمية بما يمهد
لتحقي��ق الرغبة الس��امية بتحوي��ل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتنش��ر «الدس��تور» هنا التش��ريعات االقتصادية
الصادرة عن المجلس.

وتطوير االقتصاد الكويتي
تتمة المنشور ص10
م� ��ن م �س �ت �ث �م��ر م �ب ��اش ��ر ال � ��ى م�س�ت�ث�م��ر
غ�ي��ر م�ب��اش��ر وذل ��ك لتفعيل االس�ت�ث�م��ار
امل��ؤس�س��ي ال��ى ج��ان��ب ت�ع��دي��ل ال�ق��وان�ين
املعنية بهذا النوع من االستثمار.
واوصى النواب بسرعة طرح وتنفيذ
امل �ش��اري��ع ال��رأس �م��ال �ي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة
وذل ��ك ل��زي��ادة االن �ف��اق وت �ح��ري��ك عجلة
االق � �ت � �ص� ��اد ال ��وط � �ن ��ي م � �ش ��ددي ��ن ع �ل��ى
ض � ��رورة االس � ��راع ف��ي ت �ع��دي��ل وت�ن�ق�ي��ح
ق��ان��ون ه�ي�ئ��ة اس� ��واق امل ��ال ب�م��ا يسمح
ب � �ت � �ع ��زي ��ز ت� �ن ��اف� �س� �ي ��ة ال� � �ب � ��ورص � ��ة م��ع
ال �ب��ورص��ات االق�ل�ي�م�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب رف��ع
درجة الشفافية وتفعيل ادوات الحوكمة
تدريجيا لحماية صغار املستثمرين.
وط� � ��ال � � �ب� � ��وا ب� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل � �ج � �ن� ��ة م��ن
االختصاصيني تجمع القطاع الخاص
وم �م �ث �ل��ي ال �ج �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
مل �ت��اب �ع��ة أوض � � ��اع ال� �ب ��ورص ��ة وت �ع��دي��ل
امل��ادة  122من قانون هيئة أس��واق املال
أو إل�غ��ائ�ه��ا او اس�ت�ب��دال�ه��ا «الس�ت�ب�ع��اد
التحويل للنيابة العامة مباشرة».
ودع � ��ا امل �ج �ل��س ف ��ي ت��وص �ي��ات��ه ال��ى
اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ق�ي��ود ال�ت��ي يضعها
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ع �ل��ى ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة
القراض وتمويل الشركات غير املتعثرة
الس �ي �م��ا م ��ن س�ج�ل��ت ب�ي��ان��ات�ه��ا امل��ال�ي��ة
نتائج ايجابية وارباحا سنوية.
تنظيم االتصاالت
ف � ��ي ج �ل �س ��ة  1اب � ��ري � ��ل  2014واف � ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن
انشاء هيئة تنظيم االت�ص��االت وتقنية
املعلومات في مداولته الثانية.
ومن أبرز التعديالت التي وافق عليها
املجلس م��ا ت��م على امل��ادة الثانية التي
نصت بعد التعديل على ان تنشأ هيئة
عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
ت �س �م��ى (ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ات �ص��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات) وي� �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا
ال��وزي��ر املختص وتتمتع بالشخصية
االعتبارية املستقلة وباالستقالل املالي
ويجوز انشاء فروع اخرى للهيئة داخل
الكويت وينقل اليها االج�ه��زة العاملة
ف��ي امل�ج��االت التي تحتاجها م��ن وزارة
املواصالت.
الرعاية السكنية
في جلسة  2مايو  2014أحال مجلس
االم��ة في جلسته العادية الى الحكومة
مشروع قانون بتعديل أحكام القانون
رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية بعد املوافقة عليه في مداولتيه
االولى والثانية.
و ال�ت�ع��دي��ل يعطي أفضلية للمنتج

تقل مساحة االرض عن  400متر مربع
وب �ي �ع �ه��ا ب �م �ع��رف��ة ال �ش ��رك ��ة مل�س�ت�ح�ق��ي
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة امل ��درج ��ة ط�ل�ب��ات�ه��م
باملؤسسة وذلك بأسعار تشمل التكلفة
الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها
م��ن ثمن االرض ون�ف�ق��ات ان�ش��اء البنية
االس��اس �ي��ة ب��االض��اف��ة ال��ى ه��ام��ش رب��ح
ت � �ح� ��دده امل ��ؤس� �س ��ة وت � �ح� ��دد ال�ل�ائ �ح��ة
التنفيذية القواعد واللوائح والشروط
املتطلبة لذلك».

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

الوطني في املشاريع الحكومية بنسبة
 10في املئة بدال من  5في املئة.
إسهام القطاع الخاص
ف ��ي ج �ل �س��ة  25ي��ون �ي��و  2014واف ��ق
م�ج�ل��س االم � ��ة ف ��ي ج�ل�س�ت��ه ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
على اقتراح بقانون بشان تعديل بعض
احكام القانون رقم  47لسنة  1993بشأن
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 27
لسنة  1995بشأن اسهام نشاط القطاع
ال �خ��اص ف��ي ت�ع�م�ي��ر االراض � ��ي ال�ف�ض��اء
امل �م �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة الغ� � � ��راض ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وذل� ��ك ف ��ي م��داول �ت �ي��ه االول ��ى
والثانية مع احالته على الحكومة.
ون ��ص ال �ق��ان��ون ف ��ي م ��ادت ��ه ال�ث��ان�ي��ة
ع�ل��ى ان ت �ق��وم ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت بتجهيز

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

وتنظيم وتسليم االراض ��ي املخصصة
الغراض السكن الخاص حسب املخطط
الهيكلي ل�ل��دول��ة واالل �ت ��زام بتسليمها
ال��ى املؤسسة العامة للرعاية السكنية
خالية من العوائق خالل سنة من تاريخ
ال �ع �م��ل ب �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ان ت �ك��ون
املساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى
ك��اف �ي��ة الن �ش ��اء  50ال ��ف وح� ��دة سكنية
ب�م��راع��اة م��ا ن�ص��ت عليه امل ��ادة ( )7من
هذا القانون.
ف� �ي� �م ��ا ن� �ص ��ت امل� � � � ��ادة ( )6ع� �ل ��ى ان
«للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان
تؤسس بمفردها او تشارك في تاسيس
ش��رك��ات ت�ت�ص��ل ب��اغ��راض�ه��ا او تساعد
على تحقيقها او تساهم في رأسمالها»

ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة ( )9ع� �ل ��ى ان «ت �ع �ل��ن
امل ��ؤس� �س ��ة ع ��ن ب �ي ��ع ال �ق �س��ائ ��م وت �ك��ون
األول ��وي ��ة ملستحقي ال��رع��اي��ة السكنية
وال ي �ج��وز ال�ب�ي��ع ل�غ�ي��ر امل�س�ت�ح�ق�ين إال
ل�ل�ق�س��ائ��م ال ��زائ ��دة او ت�ل��ك ال �ت��ي ل��م يتم
بيعها على النحو السابق».
واج � � � � ��ازت امل � � � ��ادة ( )27م � �ك � ��ررا (ز)
ل�ل�م��ؤس�س��ة «ت�س�ل�ي��م اراض ب�م�س��اح��ات
م�ل�ائ� �م ��ة وخ� ��ال � �ي� ��ة م � ��ن ال � �ع � ��وائ � ��ق ف��ي
االراض� � � � � ��ي ال � �ت� ��ي ت� �خ� �ص ��ص ل� �ه ��ا ال ��ى
ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ذات النشاط
ال�ع�ق��اري واالس�ت�ث�م��اري وف�ق��ا للشروط
واالوض � ��اع واالج � � ��راءات ال �ت��ي يضعها
مجلس ادارة املؤسسة لتنفيذ وح��دات
س�ك�ن�ي��ة ب �م �س��اح��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ع �ل��ى اال

الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
ف ��ي ج �ل �س��ة  30ي��ون �ي��و  2014أح ��ال
مجلس األم��ة ف��ي جلسته الخاصة الى
الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض
اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون (رق � ��م  7ل �س �ن��ة )2008
بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل
وال � �ت � �ح ��وي ��ل (ب � � � ��ي.او.ت � � � ��ي) واألن� �ظ� �م ��ة
املشابهة وتعديل بعض أحكام املرسوم
ب�ق��ان��ون (رق ��م  105ل�س�ن��ة  )1980بشأن
ن� �ظ ��ام أم� �ل ��اك ال � ��دول � ��ة ب �ع ��د م �ن��اق �ش �ت��ه
والتصويت عليه.
ت �ض �م��ن ال� �ق ��ان ��ون ت �ح��وي��ل ال �ج �ه��از
ال �ف �ن��ي ل ��دراس ��ة امل �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة
وامل� � � �ب � � ��ادرات ال � ��ى ه �ي �ئ��ة ع ��ام ��ة ت�ل�ح��ق
ب��وزي��ر امل��ال�ي��ة ل�ك��ي ي�ت�ن��اس��ب م��ع حجم
امل�س��ؤول�ي��ات وامل �ه��ام ال�ت��ي ان�ي�ط��ت بها
وم �ن �ه ��ا دوره� � � ��ا ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة ت��أس �ي��س
ال�ش��رك��ات واع ��داد ال�ص�ي��اغ��ة القانونية
لعقود الشراكة والشروط املرجعية لها
اضافة الى وضع آلية لتقديم املبادرات
وتقييمها وطرحها وغيرها من املهام.
وأدراج نشاط البنية التحتية ضمن
ع�ن��اص��ر امل �ش��روع��ات ال �ت��ي يستهدفها
نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل
ضخم وعمل فني وتكنولوجي متطور
وخ� �ب ��رات ع��امل �ي��ة ف�ن�ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة قد
ال ت�س�ت�ط�ي��ع ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة وح��ده��ا
توفيرها.
وتم رفع مدة التقاعد كحد اقصى الى
 50عاما بدال من  40في القانون الحالي
ع �ل��ى ان ت�ح�س��ب ه ��ذه امل� ��دة م��ن ت��اري��خ
االنتهاء من اعمال البناء والتجهيز.
ووضع القانون آلية محددة للمزايا
ال �ت��ي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ص��اح��ب ال �ف �ك��رة
وتعتمد هذه املزايا على نوع الفكرة اذا
م��ا تقرر اعتبارها م�ب��ادرة أو مشروعا
متميزا كما تمت اض��اف��ة م��ادة جديدة
تحفظ حقوق امللكية الفكرية لصاحب
الفكرة وح��ق ال��دول��ة ف��ي االس�ت�ف��ادة من
هذه االفكار.
عالج القانون قضايا التمويل والتي
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المجلس حرك
عجلة االقتصاد

أنجز مجلس األمة عددا كبيرا من التش��ريعات االقتصادية التي س��اهمت بشكل مباش��ر في تحريك عجلة التنمية بما يمهد
لتحقي��ق الرغبة الس��امية بتحوي��ل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتنش��ر «الدس��تور» هنا التش��ريعات االقتصادية
الصادرة عن المجلس.

مجلس األمة فتح المجال واسعا أمام مشاركة
القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
تتمة المنشور ص11
ت �ع ��د ح �ج ��ر االس� � � ��اس ف� ��ي م �ش ��روع ��ات
ال �ش��راك��ة وذل � ��ك ب��ال �س �م��اح للمستثمر
بانشاء ضمانات عينية لصالح جهات
ال �ت �م��وي��ل وك ��ذل ��ك ره� ��ن االص� � ��ول ال �ت��ي
يملكها في املشروع واسهمه في شركة
املشروع وذلك لصالح املشروع فقط.
ك�م��ا وض��ع آل�ي��ة ف��ي كيفية تأسيس
الشركات املساهمة التي تنشأ لتنفيذ
مشروعات الشراكة وذل��ك بهدف اتاحة
الفرصة للمواطنني ليكونوا شركاء في
ه ��ذه امل �ش��روع��ات وب �م��ا ي�ح�ق��ق ت��وزي��ع
عادل للدخل بني اطياف املجتمع يضمن
دخال اضافيا لهم مع توفير حماية لهم
وملدخراتهم من املخاطر.
الخطة السنوية
ف��ي جلسة  3ديسمبر واف��ق املجلس
ع �ل��ى م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب ��إص ��دار خطة
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال � �س � �ن ��وي ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
( )2015/2014ف ��ي م��داول �ت �ي��ه األول� ��ى
والثانية.
وق��ال��ت وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي � � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح خ�لال مناقشة
ال� �خ� �ط ��ة إن امل� �ن� �ج ��ز م� ��ن ه� � ��ذه ال �خ �ط��ة
ال�س�ن��وي��ة ( )2015/2014بلغت نسبته
 32ف��ي امل�ئ��ة حتى  30سبتمبر املاضي
وبلغت قيمتها سبعة م�ل�ي��ارات دينار
كويتي وصرف منها  2مليار دينار.

واالك � � � �ت � � � �ت � � ��اب ف � � ��ي زي � � � � � � ��ادة رأس � � �م� � ��ال
الصندوق العربي لالنماء االقتصادي
واالجتماعي.
وواف ��ق امل�ج�ل��س اي�ض��ا ع�ل��ى اكتتاب
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي زي� � � � ��ادة رأس � �م� ��ال
امل��ؤس�س��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ض�م��ان االس�ت�ث�م��ار
واالك �ت �ت��اب ف��ي زي� ��ادة رأس �م��ال الهيئة
ال�ع��رب�ي��ة لالستثمار واالن �م��اء ال��زراع��ي
واالكتتاب في الحصة االضافية للزيادة
العامة الرابعة لرأسمال البنك االسالمي
للتنمية.

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

وأضافت الوزيرة الصبيح ان الخطة
السابقة التي امتدت أرب��ع سنوات منذ
 2010ح�ت��ى  2014ك��ان��ت قيمتها 6ر22
مليار دينار صرف منها  11.8مليار أي
بنسبة  52في املئة موضحة أن الخطة
املقبلة «لن تتضمن أي مشاريع نمطية
إن �م ��ا س �ت��رك��ز ع �ل��ى امل �ش ��اري ��ع ال �ك �ب��رى
وامل��رت�ب�ط��ة ب�س�ي��اس��ات وأه ��داف الخطة
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن وزارة
املالية واألمانة العامة للتخطيط».
ول�ف�ت��ت ال��ى تشكيل ف��رق للمشاريع
ال �ك �ب��رى مل �ت��اب �ع��ة ال �ق ��وان�ي�ن وم �ش��اري��ع
القوانني ذات الصلة بالتعاون مع لجنة

تحديد وترتيب االولويات البرملانية.
وذك ��رت أن نصيب ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
م��ن الخطة ف��ي تنفيذ املشاريع الكبرى
يصل الى نحو  50في املئة مشددة على
ان ال �خ �ط��ة امل �ق �ب �ل��ة س �ت �ك��ون «واض �ح��ة
وشفافة» كما سيتم االجتماع مع لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية
للتعديل ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ووض�ع�ه��ا محل
التنفيذ.
 6تقارير
ك �م��ا واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى  6ت �ق��اري��ر
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة

البرملانية بشأن مشاريع قوانني متعلقة
ب��اك �ت �ت��اب ال �ك��وي��ت ف��ي زي � ��ادة رأس �م��ال
م��ؤس�س��ات وه�ي�ئ��ات ع��رب�ي��ة واس�لام�ي��ة
والتوصيات املرفقة بشأنها وذل��ك في
املداولتني االولى والثانية وأحالها الى
الحكومة.
وتضمنت املوافقات موافقة املجلس
ع�ل��ى م�ش��اري��ع ال �ق��ان��ون ب��اك�ت�ت��اب دول��ة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ال � ��زي � ��ادة ال �ع ��ام ��ة االول � ��ى
ل��رأس�م��ال امل��ؤس�س��ة االس�لام�ي��ة لتنمية
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص واالك �ت �ت��اب ف��ي زي��ادة
رأس� �م ��ال امل��ؤس �س��ة االس�ل�ام �ي��ة ل�ت��أم�ين
االس � �ت � �ث � �م � ��ار وائ� � �ت � � �م � ��ان ال� � � �ص � � ��ادرات

المصرف العربي
ف ��ي ج �ل �س��ة  14ي �ن��اي��ر  2015واف ��ق
مجلس االمة في جلسته التكميلية على
مشروع القانون باملوافقة على اكتتاب
دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق
ال �ن �ق��د ال �ع ��رب ��ي ف ��ي م��داول �ت �ي��ه وأح� ��ال
التوصيات بشأنها الى الحكومة.
وأوص � � � ��ت ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ف� ��ي خ �ت��ام
ت �ق��ري��ره��ا ال 14ب �ش��أن م �ش��روع ق��ان��ون
االك � �ت � �ت ��اب ب� �ص� �ن ��دوق ال �ن �ق ��د ال �ع��رب��ي
ب � �ض� ��رورة خ �ل��ق ف � ��رص ع �م��ل ل�ل�ش�ب��اب
الكويتي في هذه املؤسسات مع ايجاد
آلية بالتعاون مع ديوان الخدمة املدنية
الق��رار ميزة مالية تشجع االق�ب��ال على
مثل هذه الوظائف.
ك �م ��ا واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى م �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اك �ت �ت��اب دول��ة
ال �ك��وي��ت ف ��ي زي� � ��ادة رأس� �م ��ال امل �ص��رف

العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا
في مداولتيه واحاله الى الحكومة.
الخطة االنمائية والسنوية
ف��ي جلسة  11ف�ب��راي��ر واف��ق املجلس
ع�ل��ى م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��اص��دار الخطة
االن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات - 2016 / 2015
 2020 / 2019وال�خ�ط��ة السنوية 2015
 2016 /وي �ه��دف ال �ق��ان��ون ال ��ى تحويل
الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب
لالستثمار ي�ق��وم ف�ي��ه ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ب �ق �ي��ادة ال �ن �ش��اط االق �ت �ص ��ادي وي��ذك��ي
فيه روح املنافسة ويرفع كفاءة االنتاج
ف ��ي ظ ��ل ج� �ه ��از دول� � ��ة م��ؤس �س��ي داع ��م
وي��رس��خ ال �ق �ي��م ،وي �ح��اف��ظ ع�ل��ى ال�ه��وي��ة
االجتماعية ويحقق التنمية البشرية
والتنمية املتوازنة ويوفر بنية اساسية
مل��ائ �م��ة وت �ش��ري �ع��ات م �ت �ط��ورة وب�ي�ئ��ة
اع�م��ال مشجعة وزي ��ادة ال�ن��ات��ج املحلي
االجمالي ورفع مستوى معيشة املواطن
ودع� ��م ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة
وت �ط��وي��ر ال �س �ي��اس��ات ال�س�ك��ان�ي��ة ل��دع��م
التنمية وتمكني املرأة والشباب ،البيئة،
الثقافة وال�ف��ن واالع�ل�ام وال�ت��رك�ي��ز على
املشروعات االستراتيجية.
وت �ط��وي��ر ن �ظ��ام مل�ت��اب�ع��ة م�ش��روع��ات
الشراكة واملشروعات الكبرى والشركات
امل� �س ��اه� �م ��ة وزي � � � � ��ادة ت� �م ��وي ��ل ال �ق �ط ��اع

التتمة ص13

مشعل الجابر :مجلس األمة والحكومة أزاال عوائق االستثمار
ح ��ث امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر ال �ش �ي��خ د .مشعل
ال �ج��اب��ر امل�س�ت�ث�م��ري��ن األم��ري �ك �ي�ين على
ال� �ق ��دوم إل ��ى ال �ك��وي��ت وج �ل��ب خططهم
وأفكارهم لالستفادة منها في محاولة
ت� �ع ��زي ��ز وت ��وس � �ي ��ع ال � �ق � �ط ��اع ال� �خ ��اص
ليتخطى اعتماده على صناعة النفط
والغاز.
وت �ط��رق ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل ال �ج��اب��ر في
ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ب �ن��دوة أق �ي �م��ت ف��ي غ��رف��ة
التجارة األمريكية العربية إلى القانون
ال �ج��دي��د وال� ��واع� ��د ال � ��ذي ي �ح �م��ل ال��رق��م
 116وال��ذي أق��ره مجلس األم��ة الكويتي
ال�ع��ام  2013م��ؤك��دا أن ال�ح�ك��وم��ة تعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ش �ف��اف �ي��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن

املحتملني فضال عن توفير معدل فائدة
منخفض للشركات بنسبة تبلغ %15
مع تكاليف تنافسية في ظل تمتع دولة
ال �ك��وي��ت ب��دخ��ل م��رت �ف��ع ل �ل �ف��رد ال��واح��د
حدده البنك الدولي في  2013بما يصل
إلى  52197دوالرا.
وأل� �ق ��ى ال� �ض ��وء ع �ل��ى آل �ي ��ة ال �ن��اف��ذة
الواحدة لتسجيل الشركات وهو جهد
يهدف لخفض مستوى البيروقراطية
ال �ت��ي ت �ع��رف ب�ه��ا دول ال �ش��رق األوس��ط
وشمال أفريقيا .وتحدث الشيخ مشعل
ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه ��ام ��ش ال � �ن ��دوة ف ��أك ��د أن
الحكومة والبرملان عمال بجد إلزالة كافة
العوائق التي كانت تواجه املستثمرين
س��واء املحليون أو األج��ان��ب حيث باتا

ع �ل��ى ق �ن��اع��ة ب ��أن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص هو
الذي يجب أن يقود االقتصاد الكويتي.
واع�ت�ب��ر أن ��ه يمكننا اآلن أن نقطف
ث� �م ��ار ه � ��ذا ال �ع �م��ل وأن � ��ا أع �ت �ق��د ب��أن�ن��ا
ن �ت �ح��رك ف ��ي االت� �ج ��اه ال �ص �ح �ي��ح حيث
تلقينا العديد من ردود الفعل اإليجابية
م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن األم��ري �ك �ي�ي�ن وأش �ع��ر
ب��ال �ف��رق ال ��ذي ش�ك�ل�ت��ه ه ��ذه االج � ��راءات
التي نتخذها.
وأشار إلى أن الكويت تسعى لتنويع
اق�ت�ص��اده��ا م��ن أج��ل خ�ف��ض اع�ت�م��اده��ا
على النفط وخلق شكل جديد من الدخل
ولهذا أقرت الحكومة اجراءات إيجابية
ع� ��دي� ��دة وم � � � ��ررت أو ق ��ام ��ت ب �ت �ح��دي��ث
العديد م��ن ال�ق��وان�ين االق�ت�ص��ادي��ة التي

ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ب �ي �ئ��ة األع � �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة.
وأوض � � ��ح ان ه � ��ذه االج � � � � ��راءات ت�س�م��ح
للمستثمرين الذين يمكنهم مساعدتنا
باستقدام تكنولوجياتهم وابتكاراتهم
وخلق فرص وظيفية للكويتيني.
وفي حني قال إنه مبدئيا يجب على
املواطن الكويتي أن يمتلك  %51من أي
ش��رك��ة أجنبية تعمل ف��ي ال �ب�لاد كشف
عن ان هيئة تشجيع االستثمار املباشر
ح �ص �ل ��ت ع� �ل ��ى اس� �ت� �ث� �ن ��اء ف � ��ي ق ��ان ��ون
الشركات وبالتالي يمكن للمستثمرين
أن يستفيدوا م��ن ه��ذا ال�ح��اف��ز .واعتبر
أن الهيئة ه��ي أح��د ال�خ�ي��ارات الكثيرة
املتاحة للمستثمرين لدى دخولهم إلى
السوق الكويتي.

الشيخ مشعل الجابر متحدثا في ندوة بغرفة التجارة األمريكية العربية
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أنجز مجلس األمة عددا كبيرا من التش��ريعات االقتصادية التي س��اهمت بشكل مباش��ر في تحريك عجلة التنمية بما يمهد
لتحقي��ق الرغبة الس��امية بتحوي��ل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتنش��ر «الدس��تور» هنا التش��ريعات االقتصادية
الصادرة عن المجلس.

تعديل هيئة أسواق المال يساهم في تطبيق
سياسة اإلفصاح وتحقيق العدل والشفافية
االتفاقيات االقتصادية

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

تتمة المنشور ص12
الخاص للمشروعات االستراتيجية.
بناء محطات كهربائية
ف��ي ج�ل�س��ة  7اب��ري��ل اح ��ال املجلس
ال� � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة اق � �ت� ��راح� ��ا وم � �ش ��روع
ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة من
ال�ق��ان��ون رق��م  39لسنة  2010ف��ي شأن
ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات ك��وي �ت �ي��ة م�س��اه�م��ة
ت�ت��ول��ى ب�ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ م�ح�ط��ات ال�ق��وى
الكهربائية وتحلية املياه بعد املوافقة
عليه ب��اج�م��اع االع �ض��اء ال�ح�ض��ور في
مداولته الثانية.
ون��ص التعديل ال��ذي تمت املوافقة
عليه على أنه مع االستثناء من احكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون ي�ج��وز ل� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل � ��اء ب �ع��د م��واف �ق��ة م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ان ت �ق��وم بتنفيذ م��ا ت�ح�ت��اج ال �ي��ه من
م�ح�ط��ات ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وتحلية
امل �ي��اه وف �ق��ا الح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 37
لسنة  1964املشار اليه.
وواف��ق املجلس بعد اق��رار القانون
ع �ل��ى ت��وص �ي �ت�ي�ن ت �ت �ع �ل �ق��ان ب �م��راع��اة
ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ح �ط��ات
الكهربائية وذلك تطبيقا للقانون رقم
 42لسنة  2014ب�ش��أن اص ��دار حماية
ال �ب �ي �ئ��ة وم ��راع ��اة االس �ت �خ ��دام االم �ث��ل
واالف � �ض� ��ل ل �ل ��وق ��ود ل �ت�ل�اف��ي ال �ت��أث �ي��ر
السلبي والضار على البيئة.
أسواق المال
ف ��ي ج �ل �س��ة  8اب ��ري ��ل  2015واف ��ق
م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته التكميلية
ب� ��االج � �م� ��اع ع� �ل ��ى م � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ب�ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 7لسنة  2010ف��ي ش��أن هيئة أس��واق

املال وتنظيم نشاط األوراق املالية في
مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.
وتهدف الهيئة بحسب املادة الثالثة
ال��ى تنظيم نشاط االوراق املالية بما
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية
وتنمية اس��واق امل��ال وتنويع وتطوير
ادوات�ه��ا االستثمارية وتوفير حماية
امل�ت�ع��ام�ل�ين ف��ي ن�ش��اط األوراق املالية
وت �ق �ل �ي��ل االخ � �ط ��ار ال �ن �م �ط �ي��ة امل �ت��وق��ع
حدوثها في نشاط األوراق املالية.
وتسعى الهيئة الى تطبيق سياسة
االف �ص��اح ال�ك��ام��ل ب�م��ا ي�ح�ق��ق ال�ع��دال��ة
وال�ش�ف��اف�ي��ة وي�م�ن��ع ت �ع��ارض املصالح
واس � �ت � �غ �ل��ال امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
والعمل على ضمان االلتزام بالقوانني
واللوائح ذات العالقة بنشاط االوراق
املالية.
ون �ص ��ت امل� � ��ادة ( )18م ��ن ال �ق��ان��ون
على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة
ت �ص��در ب �ق��ان��ون وت �ع��د وف �ق��ا ل�ل�ق��واع��د
ال� �ت ��ي ت �ح ��دده ��ا ال�ل�ائ �ح ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
م ��ع م ��راع ��اة أح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب�ق��ان��ون
رق � ��م  31ل �س �ن��ة  1978ب� �ش ��أن ق ��واع ��د
اع��داد امليزانيات العامة والحسابات
الختامية.
وشملت التعديالت مواد العقوبات
وم�ب��ال��غ ال �غ��رام��ات ح�ي��ث ن�ص��ت امل��ادة
 126من القانون على ان يعاقب بغرامة
ال تقل عن خمسة االف وال تتجاوز 50
ألف دينار كل من زاول نشاطا او مهنة
معينة دون الحصول على التراخيص
من الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون.
وت � �ش � �م� ��ل ال � �ع � �ق� ��وب� ��ة ك� � ��ل م� � ��ن ق� ��ام
ب ��أي ط ��رح ع ��ام أو اي م�ع��ام�ل��ة اخ��رى
ب��امل �خ��ال �ف��ة ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون أو
الئ �ح �ت��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وك� ��ل م ��ن ام�ت�ن��ع
او ت��أخ��ر ع �م��دا ع��ن ت �ق��دي��م اي ت�ق��ري��ر

دوري او مستند ال��ى ال�ه�ي�ئ��ة يوجب
هذا القانون تقديمه كما يجوز ايضا
ال �ح �ك��م ب �ح��رم��ان��ه ل �ف �ت��رة م��ؤق �ت��ة م��ن
م��زاول��ة أي ن�ش��اط ق��ام ب�م��زاول�ت��ه دون
ترخيص او ح��رم��ان��ه م��ن ال��دخ��ول في
اي معاملة او صفقة يتطلب القانون
تسجيلها.
ونصت املادة  127من القانون على
ان ي�ع��اق��ب ب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن خمسة
االف دي �ن��ار وال ت �ج��اوز خ�م�س�ين ال��ف
دي �ن��ار ك��ل م��ن ارت �ك��ب ف�ع�لا م��ن ش��أن��ه
إع��اق��ة تحقيقات أو اي ن�ش��اط رق��اب��ي
للهيئة أو ملوظفيها حيث حددت املادة
األفعال املعيقة لعمل الهيئة.
االتجار بالمواشي
ف� ��ي ج �ل �س��ة  5م ��اي ��و  2015واف� ��ق
املجلس على االقتراح بقانون في شأن
الترخيص بتأسيس شركة مساهمة
ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��اس� ��م ال � �ش� ��رك� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لل��ات �ج��ار ف ��ي امل ��واش ��ي ف ��ي م��داول�ت�ي��ه
االولى والثانية واحالته الى الحكومة،
وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون
انه نظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل
ب� �ه ��ذا ال� �ن� �ش ��اط ك � ��ان ع �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
ال�ع�م��ل ع�ل��ى اي �ج��اد ن��وع م��ن املنافسة
املشروعة وذلك بإنشاء شركة مساهمة
ثانية تعمل على تنظيم ه��ذا النشاط
واالرت� � � �ق � � ��اء ب � ��ه وح � �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
الكويتي.
واستهدف القانون كسر االحتكار
واملساهمة في تحقيق األمن الغذائي.

ف��ي جلسة  7يناير  2014املوافقة
على  6اتفاقيات وجاءت على النحو
التالي:
 ق� � ��ان� � ��ون رق� � � ��م  4ل� �س� �ن ��ة 2014ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة
ال � �ك ��وي ��ت وج � �م � �ه ��وري ��ة س �ل��وف��اك �ي��ا
ل�ت�ج�ن��ب االزدواج ال �ض��ري �ب��ي وم�ن��ع
التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب
على الدخل.
 قانون رقم  5لسنة  2014باملوافقةعلى اتفاقية بني دولة الكويت وكندا
لتشجيع وحماية االستثمارات.
 قانون رقم  7لسنة  2014باملوافقةعلى الخطابات املتبادلة بني حكومة
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة ال �ص�ين
الشعبية ب�ش��أن االع �ف��اء امل�ت�ب��ادل من
ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال ��دخ ��ل ال �ن��ات��ج ع��ن
النقل الدولي بواسطة شركات النقل
البحري التابعة لكل الدولتني.
 2014ق ��ان ��ون رق ��م  9ل�س�ن��ة 2014
باملوافقة على انضمام دولة الكويت
ال � ��ى ات �ف ��اق �ي ��ة اس �ط �ن �ب ��ول ل�ل�ادخ ��ال
الجمركي املؤقت.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  10ل �س �ن ��ة 2014ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ت� �ع ��دي ��ل ات �ف ��اق �ي ��ة
صندوق النقد الدولي.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  16ل �س �ن ��ة 2014ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ب��روت��وك��ول اض��اف��ي
الت�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وح � �ك � ��وم � ��ة ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ل� �ي� �ت ��وان� �ي ��ا
ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال � �ح � �م� ��اي� ��ة امل� �ت� �ب ��ادل ��ة
لالستثمارات.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  17ل �س �ن ��ة 2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
ج ��ام ��اي� �ك ��ا ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 ف��ي ج�ل�س��ة  2اب��ري��ل  2014واف��قاملجلس على  3اتفاقيات وهي:
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  31ل �س �ن ��ة 2014ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة االط ��اري ��ة
ل �ل �ت �ع��اون االق � �ت � �ص ��ادي وال� �ت� �ج ��اري
واالس � �ت � �ث � �م� ��اري وال � �ف � �ن ��ي ب �ي��ن دول
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية والواليات املتحدة االميركية.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  32ل �س �ن ��ة 2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وامل �م �ل �ك ��ة االردن � �ي� ��ة
الهاشمية بشأن املساعدات والتعاون
املتبادل في الشؤون الجمركية.
 ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  34ل �س �ن ��ة 2014ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين حكومة

دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
ط ��اج �ي �ك �س �ت ��ان ل �ت �ج �ن��ب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس
املال.
وف � � ��ي ج� �ل� �س ��ة  24ي ��ون� �ي ��و واف � ��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ق��ان��ون رق��م  112لسنة
 2014باملوافقة على مذكرة تفاهم بني
حكومة دولة الكويت وصندوق النقد
ال��دول��ي ب�ش��أن اق��ام��ة م��رك��ز ص�ن��دوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ل�لاق�ت�ص��اد وال�ت�م��وي��ل
في الشرق االوسط.
في جلسة  18نوفمبر  2014وافق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى  12ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب �ش��أن
التطوير االقتصادي وهي:
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي وال� �ع� �ش ��رونل �ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
اتفاقية بني دولة الكويت وجمهورية
مقدونيا لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب املالي فيما يتلعق على
الدخل وعلى رأس املال.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع وال� �ع� �ش ��رونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
ج�م�ه��وري��ة ك�ي�ن�ي��ا ل�ت�ج�ن��ب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى
رأس املال.
 التقرير الثالثون للجنة الشؤونال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
ه � � �ن � ��دوراس ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م��اي��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �ح � ��ادي وال� �ث�ل�اث ��ونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
جمهورية تنزانيا املتحدة للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس وال �ع �ش��رونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال �ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول
خطة التعريفية التفضيلية الخاصة
ب �ن �ظ��ام االف �ض �ل �ي ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ف��ي
م��ا ب�ي�ن ال� ��دول االع �ض ��اء ف��ي منظمة
املؤتمر االسالمي.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �س ��اب ��ع وال� �ع� �ش ��رونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
القانون باملوافقة على اتفاقية قواعد

امل�ن�ش��أ ال�خ��اص��ة ب�ن�ظ��ام االف�ض�ل�ي��ات
ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال � ��دول االع� �ض ��اء في
منظمة املؤتمر االسالمي.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع وال� �ع� �ش ��رونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
ج�م�ه��وري��ة ك�ي�ن�ي��ا ل�ت�ج�ن��ب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى
رأس املال.
 التقرير الثالثون للجنة الشؤونال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
ه � � �ن � ��دوراس ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م��اي��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �ح � ��ادي وال� �ث�ل�اث ��ونللجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
جمهورية تنزانيا املتحدة للتشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
 التقرير الثاني والثالثون للجنةال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
جمهورية العراق للشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
 التقرير الثالث والثالثون للجنةال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة
جمهورية كينيا للتشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
 التقرير السادس للجنة الشؤونالخارجية عن مشروع القانون املرافق
ل�ل�ت�ص��دي��ر ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة امل��وح��دة
الستثمار رؤوس االموال العربية في
الدول العربية املعدلة.
وفي جلسة  11فبراير  2015وافق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى  3ات �ف��اق �ي��ات ن�م�ط�ي��ة
ب�ين ال�ك��وي��ت ودول ك��وب��ا وليتوانيا
واليونان بشأن حماية االستثمارات
املتبادلة وحماية االزدواج الضريبي.
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صباح الخالد يجتمع وأعضاء السفارة
الكويتية لدى واشنطن
اج �ت �م ��ع ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد وسفير دولة
الكويت لدى الواليات املتحدة الشيخ
س ��ال ��م ال �ع �ب��دال �ل��ه وج �م �ي��ع أع �ض��اء
ال � �س � �ف ��ارة .وي ��أت ��ي ه � ��ذا االج �ت �م��اع
على هامش زي��ارة حضرة صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د إل ��ى ال �ع��اص �م��ة األم��ري �ك �ي��ة
واشنطن للمشاركة ف��ي قمة كامب
ديفيد لدعم أواصر التعاون ما بني
دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية والواليات املتحدة.
وأط� �ل ��ع ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
ال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ودب �ل��وم��اس �ي��ة
السفارة على االستعدادات الجارية
ل�ل�ق�م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة  -األم��ري �ك �ي��ة في
كامب ديفيد مستعرضا سبل تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة  -األم��ري �ك �ي��ة
وس � �ب� ��ل ت� �ط ��وي ��ره ��ا ف � ��ي امل � �ج� ��االت
امل�ت�ع��ددة .كما تطرق إل��ى السياسة

ال �خ��ارج �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ت �ط��ورات
ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ال �س��اح��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية مشيدا بدور دبلوماسيي
ال �س �ف��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��م
ال �س �ف �ي��ر ال �ش �ي��خ س ��ال ��م ف ��ي ت�ع��زي��ز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة  -األم��ري �ك �ي��ة
حاثا إياهم على بذل املزيد من تلك
الجهود لدعم العالقة إلى أفق وأطر
أوسع.
ب� � � � � � � � ��دوره أك� � � � � ��د وك� � � �ي � � ��ل وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�س�ف�ي��ر خ��ال��د سليمان
ال �ج��ارال �ل��ه ال � ��ذي ح �ض��ر االج �ت �م��اع
دور الدبلوماسيني الكويتيني في
تعزيز وبناء جسور التعاون ما بني
ال�ك��وي��ت وال� ��دول ال�ص��دي�ق��ة السيما
ل � ��دى ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة م�ش�ج�ع��ا
الدبلوماسيني على ب��ذل امل��زي��د من
ال �ج �ه��ود ف��ي س�ب�ي��ل دع ��م ال�ع�لاق��ات
الكويتية األمريكية.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ع� �ب ��ر س� �ف� �ي ��ر دول � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة

الشيخ سالم العبدالله ع��ن تقديره
وشكره لصاحب السمو أمير البالد
على رعايته الكريمة ودعمه ألبنائه
الدبلوماسيني العاملني في السفارة
مشيدا بعرض النائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد لالستعدادات
ل �ل �ق �م��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة األم ��ري �ك �ي ��ة ف��ي
كامب ديفيد اليوم.
وأك � � � � � � � � ��د ال � � � �ش � � � �ي � � ��خ س � � � ��ال � � � ��م أن
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ي�ق��وم��ون بواجبهم
ع�ل��ى ق ��دم وس ��اق م��ن أج ��ل االرت �ق��اء
ب��ال �ع�ل�اق��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة م ��ع ال ��والي ��ات
امل � �ت � �ح � ��دة .وت � � ��م خ� �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
االس� �ت� �م ��اع إل� ��ى ت � �ص� ��ورات وأف� �ك ��ار
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ف��ي ال�س�ف��ارة بشأن
ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة م��ع
الواليات املتحدة وسبل تعزيزها.
الشيخ صباح الخالد في صورة جماعية مع أعضاء السفارة بواشنطن

العمير :إغالق حقل الوفرة للصيانة
وقرار استئناف اإلنتاج بعد انتهائها
ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
األم��ة وزي��ر النفط د .علي العمير إن
إغ�لاق حقل ال��وف��رة النفطي املشترك
بني الكويت والسعودية ج��اء بسبب
اج � ��راء أع �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ف �ي��ه م��ؤك��دا
ل �ك��ون��ا ع �ق��ب م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م�ن�ت��دى
ال��دوح��ة أن ال�ق��رار النهائي الستمرار
انتاج الحقل من عدمه سيتحدد بعد
أسبوعني من فترة الصيانة.
وأك � � � � � ��د ح � � � � ��رص ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ع �ل ��ى
االس �ت �م��رار ف��ي أع �م��ال االس�ت�ك�ش��اف
وال � �ت � �ن � �ق � �ي� ��ب ع � � ��ن ال � �ن � �ف � ��ط وال � � �غ� � ��از
ب ��اس� �ت� �خ ��دام أح � � ��دث ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل � �ت� ��واف� ��رة ت �ح �ق �ي �ق��ا الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت��ي
ت� �ط� �م ��ح إل� � � ��ى ب� � �ل � ��وغ ان � �ت� ��اج � �ه� ��ا م��ن
ال�ن�ف��ط أرب �ع��ة م�لاي�ين ب��رم�ي��ل يوميا
ال �ع��ام  2020مضيفا أن ه�ن��اك أرب�ع��ة
اس �ت �ك �ش��اف��ات رئ �ي �س �ي��ة م ��ن ال �ح �ق��ول
ال�ن�ف�ط�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وم ��ن مكمنني
من مكامن النفط سبق أن أعلن عنها
وب�ين أن التحدي يظل دائ�م��ا مقترنا
ب ��االس� �ت� �ك� �ش ��اف واالن � � �ت � ��اج وك �ي �ف �ي��ة
ت ��وف �ي ��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الس �ت �خ ��راج
ال�ن�ف��ط امل��وج��ود ف��ي ه��ذه ال�ح�ق��ول أو
املكامن.

د .علي العمير

وعن استكشافات الغاز في الكويت
أوض� ��ح ال�ع�م�ي��ر أن ال �ك��وي��ت تتشوق
دائما ملزيد من االستكشافات املتعلقة
بالغاز مشيرا إلى وج��ود استكشاف
جديد بهدف زي��ادة الكميات املنتجة
الس �ي �م��ا أن ال �ك��وي��ت ت �ش �ت��ري ح��ال�ي��ا
كميات كبيرة من الغاز.
وع � ��ن األس � �ع� ��ار امل �ن��اس �ب��ة ل�ل�ن�ف��ط
ذك��ر أن األس �ع��ار امل�ن��اس�ب��ة ه��ي التي
ت ��رض ��ي ج �م �ي��ع األط � � ��راف م ��ن ال� ��دول
املصدرة وال��دول املستوردة مبينا أن
السعر يتحدد ع��ادة بقبوله م��ن قبل

املصدرين واملستوردين مؤكدا حرص
ال�ك��وي��ت على ال�ت�ع��اون م��ع شركائها
ف ��ي م �ن �ظ �م��ة أوب � ��ك وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ال��دول املنتجة من خارجها لتحقيق
االستقرار في أسواق البترول العاملية
وح �م ��اي ��ة األس � �ع� ��ار م ��ن ال �ت��ذب��ذب��ات
والتقلبات غير املحمودة.
وش��دد على أن النفط ف��ي الكويت
ي �ش �ك��ل ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ل�لاق �ت �ص��اد
الوطني لذا فإننا نعمل على املحافظة
ع� �ل ��ى م � �ص � ��ادر ال� � �ث � ��روة ال �ب �ت��رول �ي��ة
واالس� �ت� �غ�ل�ال األم� �ث ��ل ل �ه��ا وت��رش �ي��د
استخداماتها وتطويرها بما يكفل
تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها.
وأض � � � � ��اف أن ال � �ك� ��وي� ��ت وض� �ع ��ت
ال�خ�ط��ط واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات للتوسع
ف ��ي ال �ط��اق��ة االن �ت��اج �ي��ة وال �ت �ك��ري��ري��ة
ل�ل�م�س��اه�م��ة ف ��ي االي� �ف ��اء ب�م�ت�ط�ل�ب��ات
األس � � ��واق ال �ب �ت��رول �ي��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة م��ن
البترول واملنتجات النظيفة الصديقة
للبيئة إلى جانب املساهمة الطوعية
في الجهود الدولية الرامية لخفض
انبعاثات غازات االحتباس الحراري
في الغالف الجوي.

غرفة التجارة تبحث مع بعض الشركات
الئحة قانون حماية المستهلك
ع� � � � �ق � � � ��دت غ � � � ��رف � � � ��ة ت� � � �ج � � ��ارة
وص� �ن ��اع ��ة ال� �ك ��وي ��ت م� ��ع ع ��دد
م ��ن ال �ش��رك��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ق��اء
م��وس�ع��ا ل�لاس�ت�م��اع واالط �ل�اع
على مالحظات الشركات على
ت �ط �ب �ي��ق ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ل�ق��ان��ون رق ��م  39ل�س�ن��ة 2014
بشأن حماية املستهلك.
وأكد نائب مدير عام الغرفة
ح � �م� ��د ال � �ع � �م� ��ر ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
ال� �ل� �ق ��اء أه� �م� �ي ��ة ت� �ل ��ك ال�ل�ائ �ح��ة
وم � ��ا ت �ت �ض �م �ن��ه م ��ن اج � � ��راءات
جديدة تتعلق بتنظيم عملية
ال � �ت � �خ � �ف � �ي � �ض� ��ات وال � � �ع � � ��روض
الخاصة مبينا أن ال�ه��دف هو
ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى آل �ي��ات
ت�ط�ب�ي��ق ال�ل�ائ �ح��ة واالس �ت �م��اع
ملرئيات الشركات ح��ول اآلث��ار
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ت�ل��ك اإلج � ��راءات
الجديدة.
وأوض� � ��ح ال �ع �م��ر أن ال �غ��رف��ة
ل ��ن ت��أل��و ج �ه��دا ف ��ي ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع امل�ع�ن�ي�ين ب � ��وزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة إلدخ��ال التعديالت
امل �ن��اس �ب��ة ع �ل��ى ت �ل��ك ال�لائ �ح��ة
م��ا يتفق م��ع املصلحة العامة
للمستهلك وللقطاع التجاري
بشكل متزايد.

وذكر أن املشاركني في اللقاء
اتفقوا على أن هناك الكثير من
الجوانب التي يجب مراجعتها
م � � ��ن ق� � �ب � ��ل وزارة ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ب� �ه ��دف ت�ع��دي�ل�ه��ا
م��راع��اة ملصلحة املستهلك من
جهة واللقطاع التجاري بشكل
عام من جهة أخرى.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى أن م � ��ن أب � ��رز
النقاط التي أثارها املشاركون
ح� � ��ول االج � � � � � � ��راءات ال� �ج ��دي ��دة
ارت� � �ف � ��اع ال �ك �ل �ف��ة امل ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
ال � �ت� ��اج� ��ر ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة إص� � ��دار
ال � � �ت� � ��راخ � � �ي� � ��ص األم � � � � � ��ر ال� � � ��ذي
ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ان �ت �ف��اء ال �ج��دوى
االقتصادية من عمل العروض
ال �خ ��اص ��ة وع� �ل ��ى األخ � ��ص ف��ي
ح��ال��ة ال �ش ��رك ��ات ذات ال �ف��روع
امل �ت �ع��ددة األم ��ر ال ��ذي سيحرم
امل�س�ت�ه�ل��ك م��ن االس �ت �ف��ادة من
ال�ع��روض الخاصة التي تقوم
بها تلك الشركات.
وقال العمر إن املشاركني رأوا
أن ت�ل��ك االج� � ��راءات ال ت�ت��واف��ق
م� ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ت �س��وي �ق �ي��ة
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة
ال� �ك� �ب ��رى ل � �ع� ��دم م ��رون� �ت� �ه ��ا اذ
تشترط تقديم طلب الحصول

على العرض الخاص قبل شهر
من تاريخ العرض مبدين عددا
م��ن امل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى ال�لائ�ح��ة
ع� �ل ��ى أن ي� �ت ��م إخ � �ط� ��ار وزارة
التجارة والصناعة لألخذ بها.
وي � �ه� ��دف ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 39
لسنة  2014إلى املحافظة على
املستهلك والدفاع عن مصالحه
وإي �ج��اد وع��ي ع��ام للمستهلك
وإرش ��اده إل��ى سبل التأكد من
س�ل�ام ��ة امل� � � ��واد االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة
إضافة إلى توعيته في وسائل
االع� �ل ��ام امل �خ �ت �ل �ف��ة وال� �ت� �ع ��اون
م��ع ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
ف ��ي س �ب �ي��ل ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك
وتطهير االس ��واق م��ن وسائل
الغش املتنوعة.
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الجسار :بوابة األشغال على االنترنت
نقلة نوعية في الخدمات
أك � ��د وزي� � ��ر األش � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء أح �م��د
الجسار أن البوابة االلكترونية
وتحديثها يعد نقلة مهمة على
مستوى خدمات ال��وزارة املقدمة
لللمستفيدين منها من مواطنني
وللقطاعني الخاص والحكومي
م��ع إض��اف��ات خاصة تخدم ذوي
االحتياجات الخاصة.
وثمن الجسار في كلمته خالل
ح� �ف ��ل إط �ل ��اق ت� �ح ��دي ��ث ال� �ب ��واب ��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ل � ��وزارة
األش � �غ� ��ال ص� �ب ��اح أم � ��س ج �ه��ود
امل� � �س � ��ؤول �ي��ن وال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ع �ل��ى
ت �ط��وي��ره��ا الس �ت �خ��دام �ه��ا أف�ض��ل
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات وان � � �ش� � ��اء ص �ف �ح��ات
ال ��وي ��ب وف �ق��ا ل �ل �م �ع��اي �ي��ر ال�ف�ن�ي��ة
امل �ع �ت �م��دة ع��امل �ي��ا م �ش �ي��را إل ��ى أن
ت �ح��دي��ث ال� �ب ��واب ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ي �س��اع��د ع �ل��ى س �ه��ول��ة ال�ت�ص�ف��ح
واالس �ت �خ��دام وس��رع��ة ال��وص��ول
إل � � ��ى امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � �خ� ��دم� ��ات
وت � � ��وف� � � �ي � � ��ر ال � � � ��وق � � � ��ت وال� � �ج� � �ه � ��د
وإت � ��اح � �ت � �ه � ��ا ل � �ف � �ئ� ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة
م� ��ن امل �س �ت �خ ��دم�ي�ن إض� ��اف� ��ة إل ��ى
جهوزية التكامل الكترونيا مع
الجهات الحكومية األخرى.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت امل �ه �ن��دس��ة

الجسار خالل مؤتمر صحفي بحفل اطالق البوابة االلكترونية

ب � ��وزارة األش �غ��ال ال �ع��ام��ة ل��ول��وة
ع� �ب ��دامل� �ل ��ك إن ت� �ط ��وي ��ر ال� �ب ��واب ��ة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة أدخ �ل��ت ف��ي خ��دم��ة
ط � � � ��وارئ األش� � �غ � ��ال ع� �ل ��ى ال ��رق ��م
 150ل �ت �س �ج �ي��ل وت ��أه� �ي ��ل م ��ورد
وط �ل��ب ت��وص�ي��ل امل �ي��اه امل�ع��ال�ج��ة
ك �م ��ا أدخ � �ل� ��ت ف� ��ي خ ��دم ��ة ال ��دف ��ع
االل � � �ك � � �ت� � ��رون� � ��ي ع � �م � �ل � �ي� ��ة ش � � ��راء
ومزايدات واتفاقيات إضافة إلى
تفعيل ال��دف��ع االل�ك�ت��رون��ي لكافة
خ � ��دم � ��ات وف � �ح� ��وص� ��ات امل� ��راك� ��ز
الحكومية.

وأض��اف��ت ع�ب��دامل�ل��ك أن خ��دم��ة
ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال �ج �م �ه��ور ك��ان��ت
ب � �ن � �م� ��وذج ات � �ص� ��ل ب� �ن ��ا وب �ع��ض
ال�ت�ن�ب�ي�ه��ات ل�ل�ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي
في خدمات الدفع وق��د أصبحت
ب� �ع ��د ال� �ت� �ط ��وي ��ر ت �ف �ع �ي��ل خ��دم��ة
الرسائل القصيرة كما أصبحت
ال �ت �ن �ب �ي �ه ��ات ال� �ب ��ري ��دي ��ة ب �ش �ك��ل
أك � �ب� ��ر ف � ��ي م �خ �ت �ل ��ف ال� �خ ��دم ��ات
االل �ك �ت��رون �ي��ة م ��ع إت ��اح ��ة امل �ج��ال
ل� � �ل� � �م� � �ج� � �م � ��وع � ��ات ب � � ��االش � � �ت � � ��راك
والتواصل.

وأش��ارت إل��ى أن��ه تمت إضافة
ميزات ال�ق��راء ة للنص وخاصية
ت �ك �ب �ي ��ر ال � �خ� ��ط أث� � �ن � ��اء ال� � �ق � ��راء ة
ل �ف �ئ��ات امل �س �ت �خ��دم�ين م �ب �ي �ن��ة أن
ال � �ل � �غ� ��ة امل� �س� �ت� �خ ��دم ��ة أص �ب �ح ��ت
باللغتني العربية واإلنجليزية
ب �ع��د أن ك ��ان ��ت ب��ال �ع��رب �ي��ة ف�ق��ط
الف �ت��ة إل ��ى أن ��ه ت��م إث� ��راء ال�ب��واب��ة
بإضافة مركز إعالمي وخدمات
الكترونية أخرى.

المعلومات المدنية :المغلف اإللكتروني
يحدث ثورة في معامالت الهيئة
ق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ع �ل ��وم ��ات امل ��دن �ي ��ة
مساعد العسعوسي إن مشروع
املغلف االلكتروني يعتبر نقلة
ن��وع �ي��ة ألن � ��ه ي� �ط ��رح آل� �ي ��ة ع�م��ل
جديدة مع املراجعني بالتواصل
مع الهيئة.
وأك��د العسعوسي في مؤتمر
ص� � �ح � ��اف � ��ي أم � � � � ��س ل� �ل� �ت� �ع ��ري ��ف
ب �م �ش��روع امل �غ �ل��ف االل �ك �ت��رون��ي
أن امل�ش��روع ي�ه��دف إل��ى تواصل
امل��راج �ع�ين م��ع ال�ه�ي�ئ��ة م��ن دون
حضورهم إليها مشيرا إل��ى أن
ال�ه�ي�ئ��ة اع �ت �م��دت ه ��ذا األس �ل��وب
م �ن��ذ ف� �ت ��رة م ��ن خ �ل��ال وض �ع �ه��ا
أجهزة في الجمعيات التعاونية
ل�ك��ن م �ش��روع امل�غ�ل��ف س�ي�ت��م من
خالل املوقع االلكتروني للهيئة.
وأوض��ح أن امل�ش��روع الجديد
س �ي �س �ه��ل ع �ل��ى امل ��راج ��ع ع�م�ل�ي��ة
اج��راء معاملته من خالل املوقع
االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ح �ي��ث
سيقوم بإدخال ومسح الوثائق

العسعوسي يشرح مزايا املغلف االلكتروني

النجاز معاملته في قسم املغلف
االل� �ك� �ت ��رون ��ي وي� �ق ��وم ب��اخ �ت �ي��ار
الخدمة التي يرغب بها ومن ثم
ي�م�س��ح ال��وث��ائ��ق وت �ق��وم الهيئة
خالل  40ثانية بإرسال املعاملة.
وأش��ار إل��ى أن ه��دف املشروع
تحسني آل�ي��ة ال�ع�م��ل ف��ي الهيئة

م �ض �ي �ف��ا أن ال� �خ ��دم ��ات امل �ق��دم��ة
م ��ن خ �ل�ال امل �غ �ل��ف االل �ك �ت��رون��ي
م � � �ح� � ��ددة ف� � ��ي ال� � ��وق� � ��ت ال � ��راه � ��ن
ب ��أرب ��ع خ ��دم ��ات وه� ��ي ت�س�ج�ي��ل
املولود وتسجيل الخدم وخدمة
ال �ت �ج��دي��د ل�ل�ك��وي�ت��ي وال�ت�ج��دي��د
ل� � �غ� � �ي � ��ر ال� � � �ك � � ��وي� � � �ت � � ��ي .وك� � �ش � ��ف

العسعوسي أن الهيئة ستطرح
خدمات إضافية مثل ب��دل فاقد
واالل�ت�ح��اق بعائل وه��ي تسعى
إل ��ى ج �ع��ل  % 90م��ن خ��دم��ات�ه��ا
تتم بشكل آلي.

أخبار
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أبل :المكتب التنفيذي يعتمد
اإلستراتيجية العربية لإلسكان
ق � � ��ال وزي � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش� ��ؤون
اإلس � �ك � ��ان ي ��اس ��ر أب � ��ل إن امل �ك �ت��ب
التنفيذي ملجلس وزراء اإلسكان
وال� �ت� �ع� �م� �ي ��ر ال� � �ع � ��رب اع� �ت� �م ��د ف��ي
اج �ت �م��اع��ه أم� ��س اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل�ل��إس � �ك� ��ان وال �ت �ن �م �ي��ة
الحضرية املستدامة.
وأك ��د ال��وزي��ر أب ��ل ف��ي تصريح
لكونا على هامش االجتماع الدور
امل ��ؤث ��ر ل �ل �ق �ض �ي��ة اإلس �ك ��ان �ي ��ة ف��ي
امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة واالق�ت�ص��اد
ال �ع��رب��ي ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر م�ض�ي�ف��ا
أن ال � ��وزراء ال �ع��رب ن��اق�ش��وا خ�لال
االج � �ت � �م� ��اع ع� � � ��ددا م � ��ن ال �ق �ض��اي��ا
اإلسكانية املهمة وتم االتفاق على
ع ��دد م ��ن امل� �ح ��اور ال �ت��ي س�ت��رت�ك��ز
ع�ل�ي�ه��ا ال� � ��دورة األول � ��ى ل�ل�م�ن�ت��دى
ال � � � � � � � � ��وزاري ال� � �ع � ��رب � ��ي ل �ل�إس � �ك� ��ان
والتنمية ال�ح�ض��ري��ة امل�ق��رر عقده
ف� � ��ي ال� � �ق � ��اه � ��رة ي � ��وم � ��ي  20و21
دي �س �م �ب��ر امل �ق �ب��ل ب �م �ش��ارك��ة ك��اف��ة
الدول العربية ومشاركة من األمم
املتحدة.
وأش��اد باملجهود الكبير ال��ذي
تبذله جامعة ال ��دول العربية في
تعزيز العمل العربي املشترك في
م �ج��ال اإلس� �ك ��ان م��ؤك��دا أن ه�ن��اك

ياسر أبل

خ �ط��وات وم �ح �ط��ات م�ه�م��ة ق��ادم��ة
ستحدث نقلة لإلسكان العربي.
وي � ��رأس وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
اإلس � �ك � ��ان ي ��اس ��ر أب � ��ل وف � ��د دول� ��ة
ال �ك��وي��ت إل ��ى اج �ت �م��اع��ات امل�ك�ت��ب
التنفيذي ملجلس وزراء اإلسكان
والتعمير ال�ع��رب ف��ي دورت��ه ال �ـ79
التي تستمر يومني.

الفتوى والتشريع تقيم
دورة تدريبية لترجمة
التشريعات الكويتية
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س إدارة ال� �ف� �ت ��وى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع امل � �س � �ت � �ش� ��ار ص �ل�اح
امل �س �ع ��د إن اإلدارة ت �س �ع��ى إل ��ى
تأهيل عناصر وطنية قادرة على
ترجمة التشريعات الكويتية إلى
ال �ل �غ��ات األج �ن �ب �ي��ة ل�ن�ش��ر ال�ث�ق��اف��ة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة واط � �ل� ��اع امل �س �ت �ث �م��ر
األجنبي على قوانني الدولة.
وأض� � ��اف امل �س �ع��د ل �ك��ون��ا ع�ق��ب
اخ �ت �ت��ام ال � ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة ال�ت��ي
نظمتها اإلدارة في مجال الترجمة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل� �ك ��وادره ��ا ب �م �ع��اون��ة
م �ك �ت��ب االس � �ت � �ش ��ارات وال �ت ��دري ��ب
بكلية اآلداب ف��ي جامعة الكويت
أن ال ��دورة ت��أت��ي استجابة لرؤية
سمو أمير البالد لتحويل البالد
إلى مركز مالي وتجاري.
وه�ن��أ امل�س�ع��د م��وظ�ف��ي الفتوى
م� �ج� �ت ��ازي ال � � � ��دورة وع � ��دده � ��م 22
ش�خ�ص��ا م �ش �ي��دا ب� ��دور ال�ق��ائ�م�ين
ع �ل��ى إدارة م �ك �ت��ب االس� �ت� �ش ��ارات
وال �ت��دري��ب بكلية اآلداب ع�ل��ى ما
بذلوه من جهد في تدريب وتأهيل
كوادر الفتوى والتشريع.
من جانبه قال العميد املساعد
لالستشارات والتدريب في الكلية
د .محمد البلوشي إن هذه الدورة
ال�ت��ي استغرقت ث�لاث��ة أش�ه��ر تعد
ب � ��اك � ��ورة ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ال �ف �ت ��وى

وال �ت �ش��ري��ع ف ��ي م �ج ��ال ال �ت��رج �م��ة
معتبرا أن�ه��ا ك��ان��ت دورة مطولة
وغ � �ل� ��ب ع �ل �ي �ه��ا ال � �ط� ��اب� ��ع امل �ه �ن��ي
ب�ه��دف ت��أه�ي��ل ك ��وادر ال�ف�ت��وى في
انجاز أعمالهم دون ال��رج��وع إلى
مؤسسات خارجية.
وذك��ر البلوشي أن ه��ذه ال��دورة
ه��ي األول��ى م��ن نوعها م��ن ناحية
امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة مل ��ا ل �ه��ا م ��ن ط��اب��ع
م�ه�ن��ي وت�ط�ب�ي�ق��ات ي��وم�ي��ة بهدف
ت �ح �ق �ي��ق ال� �ف ��ائ ��دة امل ��رج ��وة م�ن�ه��ا
وه��ي أن ت��ؤدي مؤسسات ال��دول��ة
ذاتيا األعمال املطلوبة منها بدال
من التعاون الخارجي وخصوصا
ف��ي امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تعتمد على
املستندات واملراجع ذات الطبيعة
ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ع �م �ل �ه��ا وي �ص �ع��ب
ع�ل�ي�ه��ا ال �ت �ع��اط��ي م ��ع م��ؤس �س��ات
خارجية.
من جهته أوض��ح املشرف على
البرنامج التدريبي املستشار في
الفتوى والتشريع د .فهد محمد
العفاسي أن الدورة تأتي في إطار
برنامج الخطة االنمائية للدولة
وم� ��ن خ�ل��ال رؤي � ��ة ف ��ري ��ق ت�ط��وي��ر
األط� � ��ر ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف� ��ي ال �ف �ت��وى
ب � ��وض � ��ع م� � � �س � � ��ارات خ � ��اص � ��ة ف��ي
ترجمة التشريعات الكويتية إلى
اللغات األجنبية العاملية.
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الكندري يستقبل
سفير جمهورية نيكاراغوا

صورة وتعليق

الكندري مستقبال أوسكار مازيير أراندا

سمو الشيخ ن��واف األحمد الصباح أثناء ت�لاوة القسم أم��ام مجلس
األم��ة ف��ي الجلسة ال�خ��اص��ة املنعقدة ب�ت��اري��خ  20ف�ب��راي��ر  ، 2006بعد
( إعداد إدارة اإلعالم)
		
تزكيته وليًا للعهد .

رئيس لجنة الخارجية في
البرلمان اإليرلندي يصل البالد
وصل إلى البالد أمس رئيس
ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة في
البرملان اإلي��رل�ن��دي النائب بات
ب��ري�ين وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
ف��ي زي� ��ارة رس�م�ي��ة إل ��ى مجلس
األمة .ومن املقرر أن يلتقي بريني
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خ�لال زيارته

ك� ��ل م� ��ن رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
باإلنابة ع��ادل مساعد الخرافي
ومقرر لجنة الشؤون الخارجية
النائب ماضي الهاجري وعضو
م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة األي ��رل �ن ��دي ��ة ال �ن��ائ��ب
سعدون حماد.

العسعوسي :نشارك في
المهرجانات الخيرية بماليزيا
أك��د سفير دول��ة الكويت لدى
م ��ال� �ي ��زي ��ا س� �ع ��د ال �ع �س �ع��وس��ي
اه � �ت � �م� ��ام ال � �س � �ف� ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب� ��امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي امل� �ه ��رج ��ان ��ات
وامل � � �ع� � ��ارض ال� �خ� �ي ��ري ��ة مل � ��ا ل �ه��ا
م ��ن أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ت��وث�ي��ق
العالقات الثنائية.
وقال العسعوسي في تصريح
ل�ك��ون��ا بمناسبة م�ش��ارك��ة دول��ة
ال�ك��وي��ت ف��ي امل �ه��رج��ان ال�خ�ي��ري
األول ال� � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه زوج� � ��ات

السفراء العرب في ماليزيا ان كل
ريع هذا املهرجان سيذهب الى
ال �ج �ه��ات ال�خ�ي��ري��ة ف��ي م��ال�ي��زي��ا
مضيفا أن الركن الكويتي الذي
ي �ش��ارك ف�ي��ه ع ��دد م��ن ال�ش��رك��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �س �ت �ع��رض ت ��اري ��خ
وح �ض��ارة الشعب الكويتي من
خ�ل�ال ع ��رض ب �ع��ض امل�ق�ت�ن�ي��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��راث �ي��ة وامل�ن�ت�ج��ات
الغذائية التقليدية.

اس �ت �ق �ب ��ل أم� �ي��ن ع� � ��ام م�ج�ل��س
األم � ��ة ع�ل��ام ع �ل��ي ال� �ك� �ن ��دري ف��ي
م�ك�ت�ب��ه أم ��س (األرب � �ع� ��اء) سفير
جمهورية نيكاراغوا ل��دى دول��ة
الكويت أوسكار مازيير أراندا.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل

ت �ع��زي��ز وت �ط��وي��ر آف� ��اق ال �ت �ع��اون
بني البلدين الصديقني ال سيما
في املجال البرملاني.
ك� �م ��ا ت � �ط� ��رق ال� �ج ��ان� �ب ��ان إل ��ى
الزيارة املرتقبة لرئيسة البرملان
ال� �ن� �ي� �ك ��اراغ ��وي ب ��اإلن ��اب ��ة إرس

كبار جراحي جورج تاون يشيدون
بعطاء الجراح الكويتي وضاح الرفاعي
أجمع كبار جراحي ومسؤولي
ج � ��ام� � �ع � ��ة ج� � � � � � ��ورج ت � � � � � ��اون ع� �ل ��ى
استحقاق الجراح الكويتي وضاح
هاشم الرفاعي ملقعد جون ديلون
ل�ت�ك��ري�س��ه وال �ت��زام��ه ب�ت�ق��دم الطب
ونشر العلم وامل�ع��رف��ة األكاديمية
والجراحية.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك ف� � ��ي ح � �ف� ��ل ت� �ك ��ري ��م
للدكتور الرفاعي في قاعة مبنى
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ي م�ق��ر جامعة
جورج تاون حضره أعضاء عائلة
دي� �ل ��ون وع��ائ �ل��ة ف��ول �ج��ر امل��ان �ح��ة
وال� � ��داع� � ��م ل �ل �م �ق �ع��د إض � ��اف � ��ة إل ��ى
ك �ب��ار ال �ج��راح�ين وامل �س��ؤول�ي�ن في
ال�ج��ام�ع��ة وم ��ن ك ��ان ل��ه ال� ��دور في
مسيرته املهنية.
واس �ت �ه��ل ع�م�ي��د أط �ب ��اء ج ��ورج
ت � ��اون م ��د س �ت��ار س�ت�ي�ف��ن اي�ف�ي�ن��ز
الحفل بالقول إن هذا املقعد يأتي
تكريما ل�ع�ط��اءات د .ج��ون ديلون
ال � ��ذي درس ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة وع ��اد
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الجراح الرفاعي مع هالل الساير أثناء التكريم

إل �ي �ه��ا ل �ل �ت��دري��س مل � ��دة اس �ت �م��رت
ع�ق��ودا فيما عبر رئيس الجامعة
د .ج � ��ون دي� �ج ��وي ��ا ع� ��ن ام �ت �ن��ان��ه
للدكتور الرفاعي اللتزامه الوثيق
باالستمرار بالبحث الطبي وإلى
امل ��رض ��ى وال �ط �ل �ب��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة
م �ف �ي��دا ب ��أن د .ج ��ون دي �ل��ون عمل

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

م��ون �ت �ي �ن �ي �غ��رو ل� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
خالل شهر مايو الجاري.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ع�ل��ى ت�ك��وي��ن رواب� ��ط ح�ق�ي�ق�ي��ة مع
م��رض��اه وع��رف بالتزامه بالطلبة
وص � �ق ��ل م� �ه ��ارات� �ه ��م األك ��ادي� �م� �ي ��ة
والطبية وهي مواصفات موجودة
عند الجراح الكويتي الرفاعي.
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• دالل س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��د ص��ال��ح
ال� � ��رف� � ��اع� � ��ي 77 ،ع� � ��ام� � ��ا( ،ش � �ي � �ع� ��ت)،
رج ��ال :ال�ش��ام�ي��ة ،دي ��وان ال��رف��اع��ي ،تلفون:
 ،99022858نساء :العديلية ،ق  ،4ش ،17
م  ،4تلفون22518985 :
• فاطمة حسني علي الكندري ،زوجة
اح�م��د نعمة ال�ل��ه ال�ك�ن��دري 73 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :النزهة ،ق  ،2ش  ،21م ،6
تلفون ،66783777 :نساء :النزهة ،ق  ،2ش
 ،21م  8تلفون99825523 :
• ع���ب���دال���رح���م���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ق��اس��م
حماده 74 ،عاما( ،شيع) ،النزهة ،ق ،3
ش دم�ش��ق ،دي ��وان ح�م��اده ،مقابل جمعية
ال �ط �ي��اري��ن ،ت �ل �ف��ون ،99811616 :ن �س��اء:
ال�ن��زه��ة ،ق  ،3ش عبدالرحمن ال�ف��ارس��ي ،م
 ،48تلفون99650888 :
• هويا حزام فهاد القحطاني ،زوجة
ع�ب��دال�ل��ه م �ب��ارك ع�ل��ي ال�ق�ح�ط��ان��ي67 ،
عاما( ،شيعت) ،هدية ،ق  ،4ش  ،4م ،28
تلفون90066619 ،69000222 :
• هيا م��ج��ري رب���اح الخميلي ،ارملة
رب � � ��اح م� �ف ��رح ال �خ �م �ي �ل��ي 89 ،ع ��ام ��ا،
(شيعت) ،رج��ال :االندلس ،ق  ،13ش ،20
م  ،10نساء :الفردوس ،ق  ،6ش  ،1ج  ،11م
 ،25تلفون99068299 :
• حضير محمد احمد علي 81 ،عاما،
(ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة ص �ب��اح ال �ي��وم)،
رج��ال :الجابرية ،حسينية البلوش ،تلفون:
 ،99926339ن�س��اء :بنيد ال �ق��ار ،حسينية
السيد علي ،تلفون97691666 :
• س����ع����ود م���ش���ع���ان م���ن���ي���ر ال���ش���وي���ب
امليموني 73 ،عاما( ،يشيع بعد صالة
عصر اليوم بمقبرة صبحان) ،الظهر،
ق ،6ش ،5م ،35ت �ل �ف��ون- 55998778 :
66990090
• حوله شايع مريخان العازمي60 ،
عامًا( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم)،
ص�ب��اح ال �س��ال��م ،ق ،13ال �ش��ارع األول ،ج،6
م ،12تلفون60660059 - 55355109 :
• مريم سالم العبدالله ،زوجة :محمد
ع�ب��دال�ل��ه ال�ه�ن�ي��دي 80 ،ع��ام��ًا( ،تشيع
التاسعة صباح ال�ي��وم) ،رج��ال :النزهة،
ق ،3ش ن ��اص ��ر ال �ق �ط��ام��ي ،ج ،31دي� ��وان
الهنيدي ،تلفون ،99671819 :نساء :النزهة،
ق ،3ش ناصر القطامي ،ج ،31م2
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