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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

صاحب السمو عاد إلى أرض الوطن

بحفظ ال�ل��ه ورع��اي�ت��ه ع��اد سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه إل��ى أرض ال��وط��ن ق��ادم��ا م��ن العاصمة
واشنطن وك��ان في استقبال سموه على أرض املطار سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ  .وبعث سمو األمير ببرقية شكر
للرئيس ب ��اراك أوب��ام��ا م�ع��رب��ا فيها ع��ن خ��ال��ص ش�ك��ره وت�ق��دي��ره على
الحفاوة البالغة وكرم الضيافة مشيدا بنتائج اللقاء الذي جمع أصحاب
السمو قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس باراك أوباما.

 33تقريرا منها  12للميزانيات و 6طلبات مناقشة في جدول األعمال

اإليداعات والتحقيق في «الشفافية»
وتمديد الحيازات بجلسة الثالثاء
وزع ج � � � � ��دول أع � � �م � � ��ال ج �ل �س��ة
ب�ع��د غ��د ال �ث�ل�اث��اء م�ت�ض�م�ن��ا ت�ق��ري��ر
ل �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي اإلي � ��داع � ��ات
املليونية امل ��ودع س��را ل��دى االم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة وت� �ق ��ري ��ر وزي � � ��رة ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
ع ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع رئ �ي ��س ج�م�ع�ي��ة
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ذي ان�ت�ه��ى
بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيني
م�ج�ل��س إدارة م��ؤق��ت ب �ع��د أن ثبت
ت��دخ�ل��ه ف��ي س�ي��اس��ة ال��دول��ة وي��رف��ع
ت � �ق ��اري ��ر م� �غ� �ل ��وط ��ة ت � �ش� ��وه س �م �ع��ة

ال �ك��وي��ت دول �ي��ا ف�ض�لا ع��ن اإلس ��اءة
إل��ى مجلس األم ��ة .وت�ض�م��ن ج��دول
األعمال رسالة للجنة التحقيق في
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة ت�ط�ل��ب تمديد
عملها أسبوعني و 33تقريرا للجان
عن مشروعات واقتراحات بقوانني
بينها  12تقريرا للجنة امليزانيات
م �ن �ه��ا  7ت �ق ��اري ��ر س �ي �ت��م ت��وزي �ع �ه��ا
الحقا و 5سيواصل املجلس النقاش
ح��ول�ه��ا ب�ع��د أن ب��دأ مناقشتها في
الجلسة السابقة.
وت � � �ش � � �م� � ��ل ت� � � �ق � � ��اري � � ��ر ال� � �ل� � �ج � ��ان

م� �ش ��روع ��ات ق ��وان�ي�ن ع ��ن ك��ام �ي��رات
امل��راق�ب��ة األم�ن�ي��ة وت�ع��دي�لات ق��ان��ون
ج��ام�ع��ة ج��اب��ر وال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
مل �ج �ل��س األم � � ��ة وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ط �ب �ي��ة
لرجال االطفاء والوكاالت التجارية
وت �ج��ري��م م �م��ارس��ة أع� �م ��ال ال�س�ح��ر
والشعوذة.
وف � ��ي ج � � ��دول األع� � �م � ��ال ،ط �ل �ب��ات
م �ن��اق �ش��ة و 7اق� �ت ��راح ��ات ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجان تحقيق و 5كتب من الحكومة.
تفاصيل (ص)12-05

ميزانية مجلس األمة والمناقصات
والعمالة المنزلية اليوم
ت � �ن� ��اق� ��ش ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال� � �ي � ��وم م� �ي ��زان� �ي ��ة م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ف �ي �م��ا ت �س �ت �ك �م��ل ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
م� �ن ��اق� �ش ��ة م � �ق � �ت� ��رح� ��ات ت ��أس �ي ��س
شركات الستقدام العمالة املنزلية

وامل � �ن ��اق � �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة وح �م��اي��ة
املنتجات الوطنية.
وتبحث لجنة املرافق اقتراحات
م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ع��دي��ل ق� ��ان� ��ون ه�ي�ئ��ة
االتصاالت ونظام الرفق بالحيوان
بينما تناقش اللجنة اإلسكانية

الصحية :مسح لظاهرة
زيادة أعداد مرضى السرطان
وافقت اللجنة الصحية على
االقتراح برغبة املقدم من نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م� �ب ��ارك
الخرينج وال ��ذي يقضي بقيام
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة بالتنسيق
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا ب � ��إج � ��راء دراس � ��ة
ب �ي �ئ �ي��ة ط �ب �ي ��ة ل � �ل ��وق ��وف ع �ل��ى
أس� �ب ��اب ظ ��اه ��رة زي � � ��ادة أع� ��داد
م � ��رض � ��ى ال � � �س� � ��رط� � ��ان ووض � � ��ع
ال �ح �ل��ول ل �ع�ل�اج ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
واق �ت��راح ال �خ �ط��وات التنفيذية
لها.
وم � � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى واف � �ق ��ت
اللجنة الصحية على اقتراحني
ب��رغ �ب��ة م �ق��دم�ي�ن م ��ن ال �ن��ائ �ب�ين

ط� �ل ��ال ال� � �ج �ل��ال وم� �ح� �م ��د ط �ن��ا
يقضي األول منهما بتخفيض
سن املواطنة الكويتية املتزوجة
التي ال تعمل ليكون  45عاما بدال
من  55عاما كشرط الستحقاق
امل �س��اع��دات االج �ت �م��اع �ي��ة فيما
يقضي االق �ت��راح ال�ث��ان��ي بمنح
األم الكويتية غير العاملة التي
ب�ل�غ��ت م��ن ال�ع�م��ر  40ع��ام��ا فما
فوق اعانة شهرية.

الغانم يختتم زيارة آسيوية ناجحة

موضوع تنفيذ محطات الكهرباء
للمدن اإلسكانية الجديدة.

تفاصيل (ص)13

المرافق
ترفض تدوير
أئمة المساجد
رفضت لجنة املرافق العامة
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة م �ق��دم��ا م��ن
ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل يقضي
ب � ��أن ي� �ص ��در ق � � ��رار م� ��ن وزي� ��ر
األوق��اف والشؤون اإلسالمية
ب� �ت ��دوي ��ر أئ� �م ��ة امل� �س ��اج ��د ك��ل
س�ن�ت�ين أو أق ��ل ع�ل��ى مختلف
م�س��اج��د ال�ك��وي��ت ح�ت��ى يكون
ال� �ت� �ن ��وع ف� ��ي أئ� �م ��ة امل �س��اج��د
أله � � ��ال � � ��ي امل � �ن � �ط � �ق� ��ة وأي � �ض � ��ا
للتوسع في الخبرة واملعرفة
لدى مصلي املساجد.

لقطة تجمع بني رئيس البرملان الكوري الجنوبي ومرزوق الغانم ووفد مجلس األمة

اخ� �ت� �ت ��م رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال�ب��رمل��ان��ي
املرافق له جولة آسيوية شملت كل
من باكستان وكوريا الجنوبية
ك � ��ان ق� ��د اس �ت �ه �ل �ه��ا ف� ��ي  ١١م��اي��و
الجاري و تكللت بالنجاح
وأج ��رى ال�غ��ان��م وال��وف��د امل��راف��ق
سلسلة لقاءات مع كبار املسؤولني

والبرملانيني في البلدين .
وخ �ل�ال زي ��ارت ��ه إل ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال� �ك ��وري ��ة س � �ي� ��ؤول ع �ق ��د ال��رئ �ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م م� �ب ��اح� �ث ��ات م � ��ع رئ �ي �س��ة
ك��وري��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ب ��ارك ك��ون-ه�ي��ه
تناولت عالقات الصداقة والتعاون
املشترك.
كما عقد مباحثات رسمية مع

ن �ظ �ي��ره ال � �ك� ��وري ج ��ان ��غ إي إه �ي��و
تناولت عددًا من القضايا .
وأك� ��د ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م أن دول��ة
ال �ك��وي��ت ت��ول��ي اه �ت �م��ام��ًا ب�ت�ط��وي��ر
عالقاتها مع كورية الجنوبية التي
تعد أكبر مستورد للنفط الكويتي
تفاصيل (ص)03-02

متابعة نيابية لقرار العمير
بشأن تغييرات «النفط»
تباينت ردود الفعل النيابية
ب �ش��أن ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �ت��ي أج��راه��ا
وزي��ر النفط وزي��ر الدولة لشوؤن
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة د .ال� �ع� �م� �ي ��ر ف��ي
مجلس ادارة مؤسسة البترول.
ففيما أثنى ن��واب على ق��رارات
ال� ��وزي� ��ر ال �ع �م �ي��ر م ��ؤك ��دي ��ن ان �ه��ا
خ � �ط� ��وة ت �س �ت �ح��ق االش � � � � ��ادة وال
ت �ت �ط �ل��ب ال �ت��دخ��ل ال �ن �ي��اب��ي ،رأى
ن � ��واب آخ ��ري ��ن أن �ه��ا خ �ط��وة غير
م ��وف �ق ��ة الس �ي �م ��ا ف� ��ي ظ� ��ل إق �ب ��ال
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ع �ل��ى م �ش��اري��ع
مليارية تحتاج إلى استقراره.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ق� ��ال ال �ن��ائ��ب

ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د إن امل�ج�ل��س
ال �ج��دي��د س�ي�ك��ون ط��ائ�ع��ا ل�ل��وزي��ر
وغ � �ي� ��ر ف� � �ع � ��ال ،ت� � �س � ��اءل ال� �ن ��ائ ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م ��ي ك� �ي ��ف ي �ت��م
إنجاز املشاريع املليارية في ظل
س �ي��اس��ة ال� ��وزي� ��ر؟ ،وق� ��ال ال�ن��ائ��ب
ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي إن ال � �ن � ��واب ل��ن
ي�ق�ف��وا م�ت�ف��رج�ين أم ��ام م��ا وصفه
ب ��ال� �ق ��رار امل �ت �خ �ب��ط ،أم � ��ا ال �ن��ائ��ب
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف ف� � �ق � ��ال إن
التعيينات ف��ي ال�ق�ط��اع ي�ج��ب أن
توافق الوضع العام ،بينما أشار
النائب عبدالله العدواني إلى أن
اإلج� � � ��راءات م��وف �ق��ة وت �ه ��دف إل��ى

ت �ج��دي��د ال� ��دم� ��اء ،وش � ��دد ال �ن��ائ��ب
د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ع�ل��ى أن
ل �ل��وزي��ر ال �ح��ق ب ��إح ��داث التغيير
ب �م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وم��ن
جهته أكد النائب فيصل الكندري
أن تغيير األشخاص يدفع عجلة
التنمية ،م�ش�ي��را إل��ى أن سياسة
ل��ي ال� ��ذراع ان�ت�ه��ت ،وق ��ال ال�ن��ائ��ب
م��اض��ي ال �ه��اج��ري إن ��ه ال ت��وج��د
صفقات حزبية وأن القرارات التي
تمت هي من صالحيات الوزير.
تفاصيل (ص)14
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اجرى خاللها سلسلة لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين والبرلمانيين

اختتام فعاليات جولة وفد مجلس األمة
في باكستان وكوريا الجنوبية

الغانم يلقي كلمته خالل مباحثاته والجانب الكوري

أن �ه��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل ��راف ��ق ل��ه
جولة آسيوية شملت باكستان وكوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ك� ��ان ق ��د اس �ت �ه �ل �ه��ا ف ��ي 11
ال�ج��اري اج��رى خاللها سلسلة لقاءات
وم � �ب ��اح � �ث ��ات ه � ��و وك � �ب � ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن
والبرملانيني تناولت العالقات الثنائية
بني البلدين وسبل تطويرها الى جانب
ق�ض��اي��ا إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة ذات اه�ت�م��ام
مشترك.
وكان الغانم والوفد البرملاني املرافق
له قد غادروا سيؤول أمس عائدين الى
ال �ب�ل�اد وذل ��ك ف��ي خ �ت��ام ج��ول��ة آس�ي��وي��ة
شملت باكستان وكوريا الجنوبية.
وك� � � ��ان ف � ��ي وداع ال � �غ ��ان� ��م وال� ��وف� ��د
امل��راف��ق ل��ه آم��ر ق��اع��دة س �ي��ؤول الجوية
س�ن��غ ه ��وان ن��وه وس�ف�ي��ر دول ��ة الكويت
ل� ��دى ك ��وري ��ا ج��اس��م ال� �ب ��دي ��وي .وراف� ��ق
ال � �غ ��ان ��م ف � ��ي ج ��ول� �ت ��ه ك � ��ل م � ��ن ال � �ن� ��واب
ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي وم� � �ب � ��ارك ال �ح��ري��ص

ود.ع � � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي وراك � � ��ان ال�ن�ص��ف
وح � �م� ��ود ال � �ح� �م ��دان وف �ي �ص ��ل ال �ش��اي��ع
واحمد القضيبي.
مصالح مشتركة
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق � ��ال ع �ض��و ال��وف��د
البرملاني امل��راف��ق لرئيس مجلس األم��ة
مرزوق الغانم النائب فيصل الشايع ان
الكويت تولي اهتماما خاصا بتطوير
وتعزيز القاتها االقتصادية والتجارية
مع كوريا الجنوبية بما يخدم املصلحة
املشتركة.
واوض ��ح ان زي ��ارة ال��وف��د البرملاني
الى سيؤول تأتي كذلك في اطار حرص
م �ج �ل��س األم � ��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات
القائمة بني برملاني البلدين ودفع عجلة
التعاون بينهما.
وق � � � ��ال إن ال � �ج ��ان � �ب �ي�ن ال �ك ��وي �ت ��ي
وال � �ك� ��وري ت ��دارس ��ا ب �ش �ك��ل م�س�ت�ف�ي��ض
العالقات التاريخية بني البلدين واتفقا

رئيس لجنة الصداقة البرملانية الكورية  -الكويتية مرحبة بالغانم

على متابعة تنفيذ االتفاقيات املوقعة
الكفيلة بتعزيز عالقات التعاون والدفع
بها الى آفاق ارحب.
وأكد الغانم انها ستسهم في توطيد
أواص��ر الصداقة والتعاون السيما في
مجاالت التجارة واالستثمار.
لجان صداقة
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أش � � � ��اد ال � �ن� ��ائ� ��ب أح �م ��د
القضيبي بمستوى املباحثات الرسمية
التي عقدها وف��د مجلس األم��ة برئاسة
ال �غ��ان��م ف��ي ال�ع��اص�م��ة س �ي��ؤول م�ش��ددا
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال ��دف ��ع ب �ت �ن �م �ي��ة ع�ل�اق��ات
التعاون الثنائي في مختلف املجاالت
بما ي�خ��دم مصالح البلدين والشعبني
الصديقني.
وق ��ال القضيبي ان امل�ب��اح�ث��ات التي
ع �ق��ده��ا ال ��وف ��د ورئ �ي �س ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة
ال� �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ب� � ��ارك ك � ��ون ه�ي��ه
ورئيس البرملان جانغ إي إهيو تركزت

ع�ل��ى تشجيع االس�ت�ث�م��ار ب�ين الطرفني
واالت� � �ف � ��اق ع �ل ��ى ت �ف �ع �ي��ل أدوار ل �ج��ان
ال�ص��داق��ة الكويتية ال�ك��وري��ة الجنوبية
ومتابعة االتفاقيات املبرمة والتنسيق
ع �ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات ب�ي�ن م�س��ؤول��ي
البلدين في املحافل الدولية.
وأض��اف ان املباحثات تناولت كذلك
أه �م �ي��ة ت �ب ��ادل ال �خ �ب��رات ف ��ي امل �ج��االت
االقتصادية والتجارية والطبية مشيدا
ب � ��دور ال� �ش ��رك ��ات ال� �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
ومساهماتها في تنفيذ بعض املشاريع
التنموية الحيوية في دولة الكويت.
وأع� ��رب ال�ق�ض�ي�ب��ي ع��ن االم ��ل ف��ي أن
تثمر الزيارة عن فتح مجاالت متعددة
م ��ن ال �ت �ع ��اون ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات
خاصة في مجال التكنولوجيا والصحة
داع�ي��ا رج��ال األع�م��ال واملستثمرين في
ك�لا البلدين إل��ى ال�ت�ع��رف على الفرص
االستثمارية املتاحة.

الشايع  :مباحثات
وفد مجلس األمة
في سيؤول مثمرة
وناجحة
القضيبي  :اتفقنا
على تفعيل دور
لجان الصداقة
البرلمانية بين
الكويت وسيؤول

جولة داخل
البرلمان الكوري
قام رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ب�ج��ول��ة
في مقر البرملان الكوري الجنوبي
اطلع خاللها على النظام املعمول
ب��ه داخ��ل ق��اع��ة ال�ب��رمل��ان م��ن ناحية
آلية التصويت واالنتخاب.

مأدبة عشاء
على شرف الغانم

أق � ��ام رئ �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك ��وري
ال �ج �ن��وب��ي ج��ان��غ إي إه �ي��و م��أدب��ة
ع �ش��اء ع �ل��ى ش ��رف رئ �ي��س مجلس
األم � � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م وال � ��وف � ��د
البرملاني املرافق له.

البديوي :زيارة رئيسة كوريا الجنوبية للكويت تعزز العالقات الثنائية
أك��د سفير دول��ة الكويت ل��دى كوريا
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ج ��اس ��م م �ح �م��د ال �ب ��دي ��وي
أم � ��س ت �ط �ل��ع ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي
دول��ة ال�ك��وي��ت ال��ى زي ��ارة رئيسة كوريا
الجنوبية بارك كون هيه للبالد مشددا
ع� �ل ��ى أن ال� � ��زي� � ��ارة س �ت �س �ه��م ف � ��ي دف ��ع
العالقات الثنائية وتعزيزها.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ت � �ص ��ري ��ح ل �ل �س �ف �ي��ر
ال�ب��دي��وي لوكالة (ك��ون��ا) عشية وص��ول
ال ��رئ �ي �س ��ة ب� � ��ارك ك � ��ون ه �ي ��ه إل � ��ى دول� ��ة
الكويت في زيارة رسمية ملدة ثالثة أيام
ب�ن��اء ع�ل��ى دع ��وة م��ن س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح األحمد.

وقال السفير البديوي ان زيارة بارك
ك��ون هيه وتلبيتها ل��دع��وة سمو أمير
ال�ب�لاد لها أب�ع��اد ع��دة أول�ه��ا ه��و متانة
العالقات االستراتيجية التاريخية التي
تربط البلدين.
واش ��ار ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ال��ى ان ع��ام
 1963ش �ه��د وص � ��ول أول ش �ح �ن��ة نفط
ك��وي�ت�ي��ة ال ��ى ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة م��ؤك��دا
أن «ال �ك��وي��ت ك��ان��ت وال ت� ��زال م ��ن أك�ث��ر
ال� ��دول م�ص��داق�ي��ة وت �ع��اون��ا ف��ي ت��وف�ي��ر
النفط الخام» لكوريا الجنوبية «كما ان
الشركات الكورية لعبت دورا تاريخيا
في بناء املشاريع املتعددة وتشييدها

في دولة الكويت».
واضاف أن البعد الثاني لهذه الزيارة
يأتي انطالقا من ح��رص القيادتني في
الكويت وكوريا الجنوبية على ترسيخ
العالقات الثنائية ودعمها والدفع بها
نحو آفاق ومجاالت متعددة وجديدة.
واشار البديوي الى أن هناك مجاالت
عديدة يمكن لدولة الكويت أن تستفيد
منها بشكل كبير من كوريا الجنوبية
وم�ن�ه��ا امل �ج ��االن ال�ص�ح��ي وال�ت�ع�ل�ي�م��ي
اض� � ��اف� � ��ة ال � � � ��ى امل � � �ش � ��اري � ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة
واملتوسطة ونقل املعرفة.
وذك� � � ��ر أن ه � �ن� ��اك ف� ��رص� ��ة مل �ش ��ارك ��ة

ال �ش ��رك ��ات ال �ك ��وري ��ة ف ��ي ن �ي��ل م �ش��اري��ع
م��درج��ة ف��ي ال�خ�ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة قصيرة
امل��دى ل��دول��ة الكويت للفترة ب�ين عامي
 2015و 2020وخ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ط��وي�ل��ة
امل � ��دى  2035ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ج �ه��ود
الرامية لجعل دولة الكويت مركزا ماليا
إقليميا مشيرا الى ان هناك العديد من
األوجه واملجاالت التي يمكن االستفادة
ف�ي�ه��ا م ��ن ال �خ �ب��رة ال �ك��وري��ة ف ��ي ه��ات�ين
الخطتني وعلى األصعدة كافة.
وق ��ال ان��ه س�ي�ت��م خ�ل�ال ه��ذه ال��زي��ارة
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن االت�ف��اق�ي��ات
ومذكرات التفاهم والتي ستسهم بدون

أدنى شك في تعزيز العالقات الكويتية
 ال �ك��وري��ة الس�ي�م��ا ف��ي م�ج��ال ال�ت�ع��اونالقنصلي وال�ص�ح��ي وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات
في مجال السكة الحديدية.
واختتم السفير البديوي تصريحه
بالتأكيد على أن زي��ارة ب��ارك ك��ون هيه
س�ت�ك��ون رك �ي��زة أس��اس�ي��ة تنطلق منها
ال � �ع �ل�اق ��ات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
السيما كون ثمار هذه الزيارة ستجنى
م� ��ن ق �ب ��ل ش �ع �ب��ي ال �ب �ل ��دي ��ن وس �ت �ع��ود
ب ��ال � �ف ��ائ ��دة ع �ل �ي �ه �م��ا ف � ��ي ال � �ع ��دي ��د م��ن
املجاالت.

السفير جاسم البديوي
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بحث التعاون والتنسيق بين مجلس األمة والبرلمان الكوري الجنوبي في المحافل الدولية

الغانم :الشراكة بين الكويت وسيؤول
قديمة وتاريخية

جانب من املباحثات التي عقدها وفد مجلس األمة برئاسة الغانم ورئيسة كوريا الجنوبية

ب � �ح� ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ورئ �ي �س��ة ك��وري��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ب� ��ارك ك ��ون  -ه �ي��ه في
ال�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ي (ال�ب�ي��ت األزرق)
ع�ل�اق��ات ال �ص��داق��ة وال �ت �ع��اون بني
دولة الكويت وكوريا الجنوبية.
ورحبت بارك كون -هيه بزيارة
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة وال� ��وف� ��د
ال�ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق ل��ه إل��ى سيؤول
متمنية أن تسهم الزيارة في دعم
ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون وال �ص��داق��ة بني
البلدين.
ونقل الغانم أثناء اللقاء تحيات
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د إل ��ى ب��ارك
كون -هيه وتمنيات سموه لكوريا
وشعبها كل التقدم واالزدهار.
من جانبها حملت رئيسة كوريا
رئيس مجلس االمة تحياتها الى

س�م��و االم �ي��ر وت�م�ن�ي��ات�ه��ا لسموه
والكويت حكومة وشعبا استمرار
التقدم والنماء.
وت � � � �ن � � ��اول ال� � �ل� � �ق � ��اء ال � �ع�ل��اق� ��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ي�ن ال� �ك ��وي ��ت وك ��وري ��ا
وس� � �ب � ��ل ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا ف� � ��ي ظ� � ��ل م��ا
يربط البلدين م��ن رواب��ط صداقة
م �ت �ن��ام �ي��ة وم� �ت� �م� �ي ��زة وم �ص ��ال ��ح
استراتيجية مشتركة.
وت �ط��رق ال �ح��دي��ث ح ��ول أه�م�ي��ة
ف� �ت ��ح آف � � ��اق أوس � � ��ع ف� ��ي امل� �ج ��االت
االق �ت �ص��ادي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة بني
البلدين وتعزيز النمو االقتصادي
ال� � ��ذي ي �ت �ط �ل��ع إل� �ي ��ه ال� �ب� �ل ��دان ف��ي
العديد من املجاالت.
تنسيق برلماني
ك� �م ��ا ع� �ق ��د ال� �غ ��ان ��م م �ب��اح �ث��ات
رسمية مع رئيس البرملان الكوري

جانغ اي هيو مرحبا بالغانم

الجنوبي جانغ إي إهيو تناولت
ع ��ددا م��ن ال�ق�ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام
املشترك.
وج��رى خ�لال املباحثات تأكيد
م �ت��ان��ة ال �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال�ت��ي
ت �ج �م��ع م �ج �ل��س األم � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
والبرملان الكوري الجنوبي وسبل
تعزيزها إلى جانب التنسيق بني
البرملانني في املحافل الدولية بما
يخدم مصالح البلدين والشعبني
الصديقني.
وك� ��ان ال �غ��ان��م ق ��د أك ��د أن دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ت ��ول ��ي اه �ت �م ��ام ��ا ب��ال �غ��ا
ب �ت �ط��وي��ر ع�ل�اق ��ات� �ه ��ا م� ��ع ك ��وري ��ا
الجنوبية التي تعد أكبر مستورد
ل�ل�ن�ف��ط ال �ك��وي �ت��ي م �ش �ي��را إل� ��ى أن
الشراكة االقتصادية بني البلدين
قديمة وتاريخية.
وق��ال ال�غ��ان��م ف��ي تصريح أدل��ى

ب��ه لقناة املجلس ووك��ال��ة (ك��ون��ا)
ع� �ق ��ب م �ب ��اح �ث ��ات ��ه ال ��رس� �م� �ي ��ة م��ع
رئ �ي �س��ة ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ب ��ارك
ك��ون هيه ورئ�ي��س ال�ب��رمل��ان جانغ
إي إهيو في إطار زيارته الحالية
إل� ��ى ال �ع��اص �م��ة س� �ي ��ؤول مضيفا
أن� ��ه ب �ح��ث ورئ �ي �س��ة ال �ج �م �ه��وري��ة
ورئيس البرملان عددا من القضايا
املهمة باعتبار ك��وري��ا الجنوبية
شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة
لدولة الكويت.
زيارات متبادلة
وت��اب��ع أن ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال� �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ت �م��ر ح��ال�ي��ا
بمرحلة في غاية األهمية وعززتها
ال��زي��ارات املتبادلة وامل�ت�ك��ررة بني
ال �ب �ل��دي��ن ع �ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات
وال �ت��ي ك��ان آخ��ره��ا زي� ��ارة رئيسة

الجمهورية إلى الكويت في مارس
املاضي.
وذك � � � ��ر أن ال � �ل � �ق� ��اء ع � �ق� ��د ع �ل��ى
امل �س �ت ��وى ال �ب��رمل��ان��ي وت� ��م خ�لال��ه
مناقشة جميع القضايا الخاصة
ب �ت��وث �ي��ق أواص� � � ��ر ال� �ص ��داق ��ة ب�ين
ال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وت� �ع ��زي ��ز
م� � �ج � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون إل� � ��ى ج��ان��ب
متابعة تنفيذ االتفاقيات املوقعة
بني البلدين.
وق� � � � ��ال إن� � � ��ه ت� � ��م ك � ��ذل � ��ك إج� � � ��راء
مناقشات برملانية صريحة عادة
ال ت�ع�ق��د ف��ي ال �ل �ق��اءات الحكومية
حيث اجتمع كل طرف مع الطرف
اآلخ� � ��ر وت � �ب � ��ادال وج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر
ح �ي��ال ك��ل م��ا ي �ح��دث ف��ي املنطقة
والسياسات الخارجية س��واء في
الشرق األوسط أو آسيا.
وأشاد الغانم بمتانة العالقات

الكويتية الكورية الجنوبية مؤكدا
أن لكوريا الصديقة موقفا مؤيدا
ومساندا لقضايا الكويت وكذلك
ل �ل �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام �ي ��ة
بصفة عامة.
وق��ال ان الكويتيني ال يمكن أن
ي �ن �س��وا م��وق��ف ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة
امل � �ش ��رف اب� � ��ان ال � �غ ��زو ال �ص��دام��ي
ال �غ��اش��م م�ت�م�ن�ي��ا أن ت �س �ه��م ه��ذه
ال� � � ��زي� � � ��ارة ف� � ��ي ت� � � ��رك ب� �ص� �م ��ة ف��ي
ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال� �ك ��وري ��ة
الجنوبية.
وأوض��ح أنه تم االتفاق على أن
ت�ت��اب��ع ل�ج��ان ال�ص��داق��ة البرملانية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن م��ا ت��م االت �ف��اق عليه
في هذه االجتماعات.
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بحث أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في تنشيط العالقات البرلمانية

وفد الصداقة الرابعة برئاسة الزلزلة
يواصل مباحثاته في المكسيك
واص� � � ��ل وف � � ��د م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ص ��داق ��ة
البرملانية الرابعة بمجلس األمة النائب
ب ��رئ ��اس ��ة ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة
ل � �ق� ��اءات� ��ه ف� ��ي امل �ك �س �ي ��ك ح� �ي ��ث ي�ب�ح��ث
ال��وف��د م�س��ودة اتفاقية تتعلق بتدعيم
سبل ال�ت�ع��اون والتنسيق ب�ين البلدين
وتعزيز العالقات البرملانية وتفعيلها
والتنسيق في املحافل الدولية.
وي � �ض ��م ال� ��وف� ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي امل ��راف ��ق
للزلزلة النائبني د .عبدالله الطريجي
وسيف العازمي.
توطيد العالقات
وف � ��ي ه � ��ذا ال �س �ي ��اق ال �ت �ق��ى ال��زل��زل��ة
رئ� �ي ��س ح �ك ��وم ��ة امل �ن �ط �ق��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة
وع� �م ��دة ال �ع ��اص �م ��ة م �ك �س �ي �ك��و س�ي�ت��ي
د .ميغيل انخيل مانسيرا.
وق � � ��ال س �ف �ي ��ر دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ل ��دى
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة امل�ك�س�ي�ك�ي��ة سميح
جوهر حيات الذي حضر االجتماع في
بيان تلقت وكالة (كونا) نسخة عنه ان
الجانبني بحثا سبل توطيد العالقات
م��ا ب�ي�ن م�ج�ل��س االم ��ة وب��رمل��ان املنطقة
الفيدرالية في املجاالت كافة.
واض��اف السفير حيات ان الجانبني
تبادال اآلراء واالقتراحات لتفعيل بنود
ات �ف��اق �ي��ة ال� �ت ��وأم ��ة امل ��وق �ع ��ة م �ن��ذ ث�ل�اث
س� �ن ��وات ب�ي�ن ع��اص �م �ت��ي ال �ب �ل��دي��ن ب�م��ا
يتناسب واملستوى الرفيع الذي وصلت
اليه العالقات بني البلدين الصديقني.
وذك� ��ر ان امل �ب��اح �ث��ات ت �ن��اول��ت ك��ذل��ك
أوج � ��ه ال �ت �ع��اون ف ��ي امل ��وض ��وع ��ات ذات
االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ال ��زل ��زل ��ة ون ��ائ ��ب وزي ��ر
خ��ارج �ي��ة امل �ك �س �ي��ك ال �س �ف �ي��ر ك ��ارل ��وس
دي اي �ك��ازا وب�ح��ث ال�ج��ان�ب��ان ال�ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط بني
البلدين الصديقني كما ت��م بحث سبل
التعاون املشترك واملستجدات اإلقليمية
والدولية.
وكان الزلزلة قد سلم رئيس مجلس

الزلزلة :رئيس
البرلمان
المكسيكي رحب
بدعوة الغانم
لزيارة الكويت
رئيس مجلس النواب املكسيكي خوليو سيزار مستقبال وفد مجلس األمة برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة

الشيوخ املكسيكي السناتور د .لويس
ميغيل انخيل ب��ارب��وس��ا دع��وة رسمية
ل� ��زي� ��ارة ال� �ك ��وي ��ت م ��وج �ه ��ة م ��ن رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ل�لاط�لاع
على النظام التشريعي وال�ت�ع��رف على
مجاالت التعاون بني البلدين.
وذك � ��رت س �ف��ارة دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
امل�ك�س�ي��ك ف��ي ب �ي��ان ان ب��ارب��وس��ا رح��ب
ب��ال��دع��وة م��ؤك��دا تلبيتها ف��ي املستقبل
القريب.
وقال :يسعدني زيارة بلدكم الكويت
ل �ك��ي أط� �ل ��ع ع �ل��ى ن �ه �ض �ت �ه��ا وت �ق��دم �ه��ا
وس ��أل� �ت� �ق ��ي خ� �ل��ال زي � ��ارت � ��ي امل �ن �ت �ظ��رة
رئيس مجلس األمة الكويتي واألعضاء
ل�لاط�لاع ع�ل��ى ت�ج��رب�ت�ك��م ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
ال�ع��ري�ق��ة ف��ى امل�ن�ط�ق��ة وس��أح��رص على
استمرار التشاور بيننا والتنسيق في
املحافل الدولية لتوحيد كلمتنا.
وط�ل��ب نقل تحياته لرئيس مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ول��زم�لائ��ه أع�ض��اء
م �ج �ل ��س االم � � ��ة ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت م �ع �ت �ب��را
أن ال � ��زي � ��ارة س �ت �ش �ك��ل ف ��رص ��ة ع�ظ�ي�م��ة
ل�ل�ت�ب��اح��ث ف ��ي س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة
والثقافية.
وب� �ح ��ث ال ��زل ��زل ��ة وب ��ارب ��وس ��ا خ�ل�ال

ال�ل�ق��اء ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
وخ ��اص ��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة وس�ب��ل
ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا وت � �ط � ��وي � ��ره � ��ا م� � ��ن ج �م �ي��ع
ال�ج��وان��ب ب�م��ا يحقق م�ص��ال��ح البلدين
والشعبني الصديقني.
آفاق رحبة
من جهة أخ��رى التقى الزلزلة رئيس
مجلس النواب املكسيكي النائب خوليو
سيزار في مقر البرملان املكسيكي.
ورح � � ��ب خ ��ول �ي ��و س � �ي� ��زار ب ��ال ��زي ��ارة
م ��ؤك ��دا ان �ه��ا س�ت�ف�ت��ح آف ��اق ��ا رح �ب��ة من

التعاون املثمر بني البلدين الصديقني.
ك �م��ا اس �ت �م��ع ال ��وف ��د ال �ب ��رمل ��ان ��ي م��ن
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب إل ��ى ش ��رح عن
ال�ب��رمل��ان وس�ل�ط��ات��ه وال�ن�ظ��ام ال�ب��رمل��ان��ي
املتبع في املكسيك.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ش � ��رح رئ� �ي ��س واع� �ض ��اء
الوفد البرملاني الكويتي لرئيس مجلس
ال� �ن ��واب امل �ك �س �ي �ك��ي ال �ن �ظ��ام ال �ب��رمل��ان��ي
املتبع ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت وأه��م االع�م��ال
املنوطة بالسلطة التشريعية.
وأوض � ��ح ال��زل��زل��ة أن ��ه ق ��ام ب�ت��وج�ي��ه
دع ��وة ل��زي��ارة دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ن رئيس

مأدبة عشاء على شرف
وفد مجلس األمة
أق� � � � � � ��ام رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
ال �ش �ي��وخ امل �ك �س �ي �ك��ي م��أدب��ة
ع� �ش ��اء رس �م �ي��ة ع �ل��ى ش��رف
وت � �ك ��ري ��م رئ � �ي� ��س وأع � �ض� ��اء
وف��د مجلس االم ��ة ف��ي قاعة
االح�ت�ف��االت الكبرى ف��ي مقر
م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ املكسيكي

حضرها سفير دولة الكويت
ل � ��دى ال � ��والي � ��ات امل�ك�س�ي�ك�ي��ة
املتحدة سميح جوهر حيات
واعضاء مجلس الشيوخ في
مجموعة الصداقة البرملانية
مع الكويت.

م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ل�لاط�لاع
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �ت �ش��ري �ع��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت
وااللتقاء بأعضاء السلطة التشريعية
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى م� �ج ��االت ال �ت �ع ��اون ب�ين
البلدين.
واض��اف انه جرى خالل اللقاء بحث
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وخ��اص��ة ال�ع�لاق��ات
البرملانية وسبل تعزيزها وتطويرها
بما يحقق مصالح البلدين والشعبني
الصديقني.
وع � � �ب� � ��ر رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س ال � � �ن� � ��واب
املكسيكي عن ترحيبه البالغ وتقديره
ال�ك�ب�ي��ر مل��ا أع�ل�ن��ه رئ�ي��س وف��د ال�ص��داق��ة
ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة خ�لال اللقاء
ع��ن ن �ي��ة ال �ك��وي��ت زي � ��ادة اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا
ف��ي امل�ك�س�ي��ك ق��ائ�لا ان �ه��ا ف �ك��رة عظيمة
ونرحب بها ملا ستعود على كال البلدين
من نفع في مزيد من التعاون التجاري
واإلقتصادي بينهما.
وأش��ار سيزار الى أن املكسيك تؤمن
بوجهة النظر العربية والعالم العربي
ت �ج��اه ال�ق�ض��اي��ا ال��دول �ي��ة «ون�ت�م�ن��ى أن
ن �ت �ع��رف أك �ث��ر ع �ل��ى م ��ا ي�ح�م�ل��ه ال �ع��ال��م
العربي من آراء وأفكار من خالل تعاوننا
مع دولة الكويت وباألخص التعاون في
املجال التجاري واالستثماري».

وأف � ��اد ال��زل��زل��ة ب ��أن رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
املكسيكي رحب بدعوة الرئيس الغانم
ل��زي��ارة ال�ك��وي��ت ق��ائ�لا ي�س�ع��دن��ي زي��ارة
بلدكم الكويت لكي أطلع على نهضتها
وت �ق ��دم �ه ��ا وس ��أل �ت �ق ��ي خ �ل��ال زي ��ارت ��ي
املنتظرة رئيس مجلس األم��ة الكويتي
واألع� � �ض � ��اء ل�ل��اط�ل��اع ع �ل ��ى ت �ج��رب �ت �ك��م
الديمقراطية العريقة في املنطقة.
تعاون وتنسيق
ك�م��ا اج�ت�م��ع ال��زل��زل��ة ورئ �ي��س لجنة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ل� ��دول ق� ��ارة اس�ي��ا
وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ ف��ي مجلس الشيوخ
املكسيكي السيناتور تيوفيليو توريس
كورسو.
واعتبر الزلزلة زيارة الوفد البرملاني
ل �ل �م �ك �س �ي��ك ف ��رص ��ة ع �ظ �ي �م��ة ل �ل �ت �ع��اون
وال �ت �ن �س �ي ��ق ع� �ل ��ى اع � �ل� ��ى امل �س �ت ��وي ��ات
لتنمية العالقات البرملانية بني البلدين
الصديقني.
م � � ��ن ج � �ه � �ت ��ه أث� � �ن � ��ى رئ � � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ
املكسيكي ع�ل��ى ال ��دور ال �ب��ارز وال�ف��اع��ل
للدبلوماسية البرملانية الكويتية.
وت �ق ��دم ب��ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ق��دي��ر ب��اس��م
رئيس مجلس الشيوخ وجميع أعضائه
ال��ى م�ق��ام ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد حفظه الله
ورع��اه بمناسبة منح سموه لقب قائد
العمل اإلنساني وتسمية الكويت مركزا
للعمل اإلنساني.
وأت �ب ��ع ق��ائ�ل�ا ان ت �ك��ري��م س �م��و ام�ي��ر
ال� �ب�ل�اد م �ب �ع��ث ف �خ��ر واع � �ت� ��زاز ل�ل�ش�ع��ب
الكويتي من اعلى سلطة اممية متمنيا
للكويت ق�ي��ادة وحكومة وشعبا املزيد
من التقدم والرخاء وللعالقات البرملانية
بني البلدين املزيد من الرفعة واالزدهار.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ال��زل��زل��ة ورئ �ي ��س لجنة
ال�ش��ؤون الخارجية ف��ي مجلس النواب
املكسيكي النائب الوي كانتو.

الحريجي يشارك بمنتدى حوار الثقافات في أذربيجان
ي� � � � �ش � � � ��ارك ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب س� � �ع � ��ود
الحريجي ممثال ملجلس األمة في
امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي ال �ث��ال��ث ل�ل�ح��وار
بني الثقافات واملقرر عقده خالل
الفترة من  19 - 18مايو الجاري
ب��ال�ع��اص�م��ة األذرب �ي �ج��ان �ي��ة ب��اك��و
ت�ح��ت ع �ن��وان «ال�ث�ق��اف��ة والتنمية
امل � �س � �ت� ��دام� ��ة ف � ��ي ج� � � ��دول أع� �م ��ال
التنمية ملا بعد .»2015
وم� � � ��ن امل � � �ق� � ��رر أن ي � �ض� ��م ه� ��ذا

امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي ال �ث��ال��ث ل�ل�ح��وار
بني الثقافات ال��ذي سيعقد تحت
رعاية رئيس جمهورية أذربيجان
إل� �ه ��ام ع �ل �ي �ي��ف ج �ل �س��ات وورش
ً
وزاري� � � � ��ا س�ي�ت��م
ع �م ��ل وم� ��ؤت � �م� � ً�را
خالله مناقشة عدد من املواضيع
في شأن مشاركة الثقافة من أجل
أمن مشترك الحقوق الثقافية في
العصر الحديث مكافحة العنف
ودور ال�ق��ادة الدينيني في تعزيز

ال �ت �ع ��ددي ��ة ال��دي �ن �ي��ة وال �ن �ه��وض
بالرفاهية املشتركة.
وس�ي��رت�ك��ز ه ��ذا امل �ن �ت��دى على
امل � �ش� ��اري� ��ع وال� � �ب � ��رام � ��ج امل �ك ��رس ��ة
ل�ي��وم  21م��اي��و ال��ذي يمثل اليوم
العاملي للتنوع الثقافي من أجل
ال� �ح ��وار وال�ت�ن�م�ي��ة ال� ��ذي أع�ل�ن�ت��ه
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
وك ��ذل ��ك دور اإلي � �م� ��ان واألدي � � ��ان
وال �ه �ج��رة وال ��ري ��اض ��ة وال�ت�ع�ل�ي��م

وال� �ف ��ن واألع � �م� ��ال ال �ت �ج��اري��ة ف��ي
بناء الثقة والتعاون بني الثقافات
والحضارات.
ك �م��ا س �ي �ع �ق��د م��ؤت �م��ر وزاري
س �ي �ت��م خ �ل�ال ��ه ع � ��رض م ��وض ��وع
الثقافة والتنمية املستدامة على
ج��دول أعمال التنمية في مرحلة
ما بعد عام .2015
وينظم ه��ذا املنتدى بالتعاون
م ��ع ال �ي��ون �س �ك��و واألم� � ��م امل �ت �ح��دة

ل �ت �ح��ال��ف ال� �ح� �ض ��ارات وم�ن�ظ�م��ة
السياحة العاملية لألمم املتحدة
وم � �ج � �ل� ��س أوروب � � � � � � ��ا وامل� �ن� �ظ� �م ��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ل �ل �ت��رب �ي��ة وال� �ع� �ل ��وم
وال �ث �ق ��اف ��ة (اإلي �س �ي �س �ك ��و) م��رك��ز
الشمال والجنوب ملجلس أوروبا.
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جدول األعمال

جدول أعمال الثالثاء 12 :بندا و  48فقرة
إعداد :سامح محمد
وعبده ابراهيم
وايمن عبداهلل
وزع ج� ��دول اع �م ��ال ج�ل�س��ة ب �ع��د غد
ال �ث�ل�اث��اء م �ك��ون م ��ن  12ب �ن��دا مشتملة
على  48فقرة تنوعت ما بني التصديق
ع �ل��ى امل� �ض ��اب ��ط واالوراق وال ��رس ��ائ ��ل
ال��واردة واالستجواب املقدم من النائب
د .عبدالحميد دشتي الى النائب االول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ ص�ب��اح الخالد و  12تقريرا من
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
وتقرير جامعة جابر وتنظيم وتركيب
كاميرات واجهزة املراقبة االمنية والى
التفاصيل:
 ال� �ب� �ن ��د األول  -ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع �ل��ىاملضبطتني التاليتني:
(/1331أ) بـتاريـخ 2015/ 5/5م.
(/1331ب) بـتاريخ 2015/ 5/6م.
 ال� �ب� �ن ��د ال� �ث ��ان ��ي  -ك� �ش ��ف األوراقوال��رس��ائ��ل ال� � ��واردة ي�ن�ظ��ر امل�ج�ل��س في
رس��ال��ة واردة م��ن ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
الحسابات الزراعية يطلب فيها تمديد
ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة مل � ��دة اس� �ب ��وع�ي�ن ل�ت�ك��اب��ة
التقرير.
 البند الثالث  -األسئلة:(وت �ن �ظ��ر ح�س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا ف��ي كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها الــدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع -االستجوابات:
االس � �ت � �ج� ��واب امل� ��وج� ��ه م� ��ن ال �ع �ض��و
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ب ��اس دش �ت��ي
ل�ل�س�ي��د ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الخارجية بشأن:
- 1امل � �ح ��ور األول  :م �خ��ال �ف��ة اح �ك��ام
ال��دس �ت��ور وال �ت �ه��اون ف��ي ه�ي�ب��ة ال��دول��ة
واالضرار بمقدراتها.
 - 2املحور الثاني  :عدم مراعاة أحكام
الدستور فيما يتعلق باالتفاقية األمنية
ب�ي�ن دول م �ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واملبرمة في 2012/11/13م.
 - 3امل �ح ��ور ال �ث��ال��ث  :إه � ��دار ح�ق��وق
امل��واط �ن�ي�ن خ� ��ارج دول� ��ة ال �ك��وي��ت وع��دم
ال�ق�ي��ام ب��واج��ب حمايتهم وال�ت�ه��رب من
األسئلة البرملانية.
 - 4امل �ح��ورال��راب��ع  :ال�ت�ض�ي�ي��ق على
ال �ح��ري��ات واإلض � � ��رار ب�س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت
ال��دول �ي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ألح �ك ��ام ال��دس �ت��ور
ون� �ص ��وص ال� �ق ��ان ��ون وإض � �ع� ��اف ه�ي�ب��ة
الدولة والتنازل عن سيادتها.
(وذل ��ك طبقا ل�ن��ص امل ��ادة ( )135من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة).
البند الخامس :اإلح��االت (حسب ما
هو وارد في القرص املدمج).
ال�ب�ن��د ال �س��ادس :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
 تقارير لجنة امليزانيات والحسابالختامي:
اوال :مواصلة النظر في:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة ملكافحة الفساد
عن السنة املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية

الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد للسنة
املالية .2016/2015
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ذوي
اإلعاقة عن السنة املالية 2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
للسنة املالية .2016/2015
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة
ون �ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وعلومهما عن السنة املالية 2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ع� �ن ��اي ��ة ب �ط �ب��اع��ة
ون �ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وعلومهما للسنة املالية .2016/ 2015
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي عن
السنة املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
الحساب الختامي لبنك الكويت املركزي
عن السنة املالية .2014/2013
 - 2م � � � �ش� � � ��روع ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ب� ��رب� ��ط
م�ي��زان�ي��ة ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي للسنة
املالية.2016/2015
ثانيا :مشروعات القوانني باعتماد
الحسابات الختامية ورب��ط امليزانيات
لبعض الجهات امللحقة:
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لتقدير التعويضات ع��ن السنة املالية
.2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ت �ق��دي��ر ال �ت �ع��وي �ض��ات
للسنة املالية.2016/2015
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة
املالية.2016/2015
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ش ��ؤون
القصرعن السنة املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال�ق�ص��ر للسنة
املالية .2016/2015
ثالثا :مشروعــات القوانني باعتماد
الحسـابات الختامـية ورب��ط امليزانيات
لبعض الجهات املستقلة:
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
ال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ع �ه��د ال �ك ��وي��ت
ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
معهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة
املالية.2016/2015
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة ع��ن
السنة املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
بيت الزكاة للسنة املالية.2016/2015
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 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل��وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية عن
السنة املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 1م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع �ت �م ��اد
الحساب الختامي للصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية عن السنة
املالية .2014/2013
 - 2م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية للسنة املالية.2016/2015
التقرير االول للجنة ش��ؤون التعليم
في ش��أن االقتراحني بقانونني بتعديل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق � � ��م( )4ل�س�ن��ة
2012م في شأن جامعة جابر االحمد.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��ادس ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية وال��دف��اع ع��ن م�ش��روع القانون
بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة
املراقبة األمنية.
التقرير السابع للجنة حماية األموال
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )1ل�س�ن��ة 1993م ب�ش��أن
حماية األموال العامة.
التقرير الثالث عشر بعد املئة للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج
بصفة االستعجال عن :
 - 1االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م ( 11م �ك��ررًا) إل��ى امل��رس��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )116ل �س �ن��ة 1992م
ف ��ي ش� ��أن ال �ت �ن �ظ �ي��م اإلداري وت �ح��دي��د
االختصاصات والتفويض فيها.
التقرير الخامس واألرب�ع��ون للــجنة
ال�ش�ـ��ؤون التـشريعية والقــانونيــة عن
االق �ت��راح بقانون بإضافة ف�ق��رة جديدة
ال��ي امل ��ادة ( )180م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة .
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
ال �ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
إنشاء مطار دولى خارج حدود املناطق
السكنية .
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع وال �ث �م��ان��ون للجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
بشأن منع التعامل التجاري وقت صالة
الجمعة.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي وال �ع �ش��رون للجنة

امل��راف��ق العامة عن االق�ت��راح بقانون في
ش ��أن ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ل��رج��ال
اإلطفاء.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ـ�ـ �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي �ـ ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع��ن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��م ال ��وك ��االت
التجارية .
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية وامل��درج بصفة
االس �ت �ع �ج ��ال ع ��ن امل� ��رس� ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق� ��م( )12لسنة  2008م بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم( )16لسنة 1960م.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ع �ش ��ر ال �ت �ك �م �ي �ل��ي
ل �ل �ت �ق ��ري ��ر ال � �ع� ��اش� ��ر ل �ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة وامل ��درج بصفة االستعجال
عن االقتراح بقانون بشأن حظر التعامل
مع الكيان الصهيوني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير ال�خ��ام��س ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )119ل�س�ن��ة
2013م في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال� �س� �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
ال� � � �ش � � ��ؤون ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة وال� � � ��دف� � � ��اع ع �ـ��ن
االق�ت��راح��ات بقوانني (وع��دده��ا خمسة)
ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج��وز
منحه الجنسية الكويتية سنة  2014م .
ال � �ت � �ق ��ري ��ر ال � � �س� � ��ادس ع � �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن ال �ت��زام األش �خ��اص االعتبارية
الوطنية والعربية واألجنبية في دولة
الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق
اإلنسان.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي وال�ث�م��ان��ون للجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش ��اء هيئة
عامة مستقلة لرؤية هالل شهر رمضان
وهالل شهر شوال.
التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إض��اف��ة
بند جديد برقم ( )11الى املادة ( )21من
ال�ق��ان��ون رق��م ( )3لسنة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح ��ادي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة

ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 3االق�ت��راح بقانون في ش��أن حفظة
القرآن الكريم .
التقرير السابع عشر للجنة الشؤون
الخارجية عن االقتراح بقانون في شأن
التصديق على املعاهدات واالتفاقيات
األمنية.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع واألرب� �ع ��ون للجنة
امل��راف��ق العامة عن االق�ت��راح بقانون في
ش��أن إن �ش��اء وإدارة وت�ش�غ�ي��ل امل�ن�ش��آت
النووية لألغراض السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تجريم
ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال� �س �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
املرافق العامة عن:
 - 1االق �ت��راح�ي�ن ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن
عدم جواز قطع املياه والتيار الكهربائي
ع ��ن امل �ش �ت��رك�ي�ن اال ب �ع��د ص� � ��دور ح�ك��م
قضائي.
 - 2االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
جديدة برقم ( 3مكررًا) الى القانون رقم
( )48لسنة 2005م بشأن تسوية املبالغ
املستحقة على املواطنني املترتبة على
استهالكهم الكهرباء واملاء.
ال �ب �ن��د ال� �س ��اب ��ع :ط �ل �ب��ات امل �ن��اق �ش��ة:
م � � ��درج  6ط� �ل� �ب ��ات م �ن ��اق �ش ��ة ف � ��ي ش ��أن
األوض � � � ��اع ال � �ج ��اري ��ة ف� ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
العراقية الستيضاح سياسة الحكومة
في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ط�ل��ب مناقشة ب�ش��أن ح��ال��ة االن�ه�ي��ار
االستثنائية في سوق الكويت ل�لأوراق
املالية.
ط � �ل� ��ب م � �ن� ��اق � �ش ��ة ب� � �ش � ��أن م �ن ��اق �ش ��ة
توصيات مجلس حقوق اإلنسان.
ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة ب �ش��أن ظ��اه��رة إل �غ��اء
امل�ن��اق�ص��ات الحيوية مثل مستشفيات
الضمان ومبنى مطار الكويتي الدولي .
طلب مناقشة بشأن اإلج��راءات التي
ات�خ��ذت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ع�ب��ر ادارة ال�ف�ت��وى
والتشريع ملتابعة حسابات مدير اإلدارة
العامة للتأمينات االجتماعية السابق.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة ب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
والترقيات التي اعتمدها السيد نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
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االس�ت�ج��واب امل�ق��دم م��ن النائب الدكتور
عبدالله محمد الطريجي.
البند الثامن :التقرير النهائي للجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اإلي ��داع ��ات وال�ت�ح��وي�لات
املليونية
البند التاسع :االق�ت��راح��ات ب�ق��رارات:
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق في
مشروع الوقود البيئي.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ف ��ي ت� �ك ��رار س ��رق ��ة األس �ل �ح ��ة م ��ن إدارة
القوات الخاصة.
اقتراح بقرار بأن تتولى لجنة املرافق
العامة التحقيق بشأن مشروع تركيب
أنابيب نقل ال��وق��ود منخفض الكبريت
وأنابيب نفط الغاز الى محطة الدوحه
والشعيبه والصليبيه لتوريد الطاقة.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ل �ل ��وق ��وف ع �ل��ى م � ��دى ص �ح��ة م��اي�ن�س��ب
ل � ��وزارة ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق في
التجاوزات الكثيرة في املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.
اق �ت ��راح ب �ق��رار ب�ت��وس�ي��ع ص�لاح�ي��ات
لجنة التحقيق بشأن ت�ج��اوزات شابت
عملية ت��وزي��ع ح�ي��ازات زراع�ي��ة بمنطقة
الوفرة.
اقتراح بقرار بتشكيل لجنة تحقيق
ح��ول ت �ك��رار ح ��االت وف �ي��ات ال�ع�م��ال في
مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
البند ال�ع��اش��ر :التقرير األول للجنة
ح � �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ع� ��ن زي � � � ��ارة ال �ل �ج �ن��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ال �ظ��واه��ر
ال �س �ل �ب �ي��ة ع� ��ن ظ� ��اه� ��رة ع �ن ��ف ال �ع �م��ال��ة
املنزلية.
ال �ب �ن��د ال � �ح� ��ادي ع� �ش ��ر :ك �ت ��اب وزي ��ر
امل��ال �ي��ة م��رف��ق ب��ه م��ذك��رة ب� ��رأي ال�ف��ري��ق
االق � � �ت � � �ص � ��ادي ل � � � � � ��وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ح ��ول
م�لاح�ظ��ات أع�ض��اء مجلس األم��ة بشأن
موضوع تنويع مصادر الدخل.
ك� �ت ��اب وزي � � ��ر ال �ن �ف ��ط وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة م��رف��ق ب��ه تقرير
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وم�ع�ه��د الكويت
ل�ل��أب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي ��ة ب � �ش� ��أن ان� �ق� �ط ��اع
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ف��ي م�ن��اط��ق متفرقة
ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ي ��وم االرب � �ع ��اء امل��واف��ق
2015/2/11م.
ك �ت��اب ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف��ق به
ت�ق��ري��ر ال ��رد ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ال�خ��اص��ة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
الدكتور عبدالله محمد الطريجي.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق
ح��ول ت �ك��رار ح ��االت وف �ي��ات ال�ع�م��ال في
مشروع مدينة صباح السالم الجامعية
(الشدادية).
ك �ت ��اب وزي � ��ر ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل مرفق به مذكرة بشأن املخالفات
وال �ت �ج��اوزات م��ن ق�ب��ل رئ �ي��س وأع �ض��اء
م� �ج� �ل ��س إدارة ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة
الكويتية.
البند الثاني عشر:
ما يستجد من األعمال
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الصبيح :مخالفات الشفافية ورئيسها
أح� � � � ��ال� � � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ع �ل��ى م �ج �ل��س األم ��ة
ك�ت��اب��ا م��رف�ق��ا ب��ه م��ذك��رة امل�خ��ال�ف��ات
وال � � � �ت � � � �ج� � � ��اوزات م� � ��ن ق � �ب� ��ل رئ� �ي ��س
وأع� � �ض � ��اء م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
الشفافية الكويتية.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة
م �ج �ل��س األم� � ��ة ب �ج �ل �س �ت��ه االرب� �ع ��اء
 2015/3/11على الطلب امل�ق��دم من
ب �ع��ض األع� �ض ��اء ب� ��أن ت �ق��وم وزارة
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع � �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف �ي �م��ا ورد ع �ل��ى ل�س��ان
رئيس جمعية الشفافية في مؤتمر
ص� �ح� �ف ��ي وف � � ��ي ت � �غ� ��ري� ��دات ك �ت �ب �ه��ا
ت� �س ��يء مل �ج �ل��س األم � � ��ة واع� �ض ��ائ ��ه،
ف �ق��د ب ��اش ��رت ال � � ��وزارة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ب �ش��أن امل ��وض ��وع س��ال��ف ال��ذك��ر مع
رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة
جمعية الشفافية الكويتية وكذلك
مع االعضاء املستقيلني من مجلس
ادارة الجمعية ،وبعد االط�لاع على
التحقيقات واالوراق وامل�س�ت�ن��دات
امل �ق��دم��ة م ��ن امل ��ذك ��وري ��ن ،ف �ق��د تبني
ان مجلس ادارة الجمعية ق��د خرج
ع ��ن االه� � ��داف امل��رس��وم��ة للجمعية
ون�ظ��ام�ه��ا االس��اس��ي وك��ذل��ك خالف
ح�ك��م امل� ��ادة  6م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 24
لسنة  1962وامل ��ادة  30م�ن��ه ،فضال
ال��ى مخالفات اخ��رى ت��ول��ت بيانها
تفصيال م��ذك��رة التحقيق وامل��رف��ق
طيه صورة عنها.
وتقول الوزيرة إنه ومن مجموع
م ��ا ت �ق ��دم خ �ل �ص��ت ال� � � ��وزارة ال� ��ى ان
امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل� �ق� �ت ��رف ��ة م� ��ن اع� �ض ��اء
م �ج �ل��س ادارة ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،متضامنني وم�ن�ف��ردي��ن،
بلغت م��ن الجسامة ح��دا يستدعي
ت ��دخ�ل�ا ل �ح �م��اي��ة م �ص��ال��ح اع �ض��اء
الجمعية واملكتسبات االجتماعية
وال� ��وط � �ن � �ي� ��ة امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع� �ل ��ى ب �ق ��اء
الجمعية وتحقيق اهدافها الراقية
التي انشئت من اجلها ،االم��ر الذي
قررت معه الوزارة حل مجلس ادارة
ال�ج�م�ع�ي��ة وت �ع �ي�ين م �ج �ل��س م��ؤق��ت
يتولى ادارتها.
واض� ��اف� ��ت ال � ��وزي � ��رة ان ال � � ��وزارة
استندت ف��ي رأي�ه��ا امل�ش��ار ال�ي��ه الى
امل��ادة  27من القانون رق��م  24لسنة
 1962آن ��ف ال �ب �ي��ان ،وال � ��ذي ي�ج��ري
نص فقرته االخيرة على انه :يجوز
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل
ان ي� �ع�ي�ن ب� � �ق � ��رار م� �س� �ب ��ب م �ج �ل��س
ادارة م��ؤق��ت ي�ت��ول��ى اخ�ت�ص��اص��ات
مجلس االدارة املنتخب  -ب��دال من
حل الجمعية او النادي اذا كان ذلك
ف��ي مصلحة االع �ض��اء  -وااله ��داف
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع» ،م��وك��دة
ان��ه ج��ار اص ��دار ق ��رار ب�ح��ل ملجس
ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة وت �ع �ي�ي�ن م�ج�ل��س

م� ��ؤق� ��ت إلدارت� � � �ه � � ��ا ع� �ل ��ى ان ي �ق ��وم
بدعوة الجمعية العمومية واج��راء
انتخابات ملجلس ادارة جديد وذلك
خالل فترة تعيينه واملحددة بسنة.
الشكوى األولى
وخلصت الوقائع بشأن مخالفات
وتجاوزات رئيس واعضاء الجمعية
ح �س �ب �م��ا ج � ��اء م� ��ن ك� �ت ��اب ال �ش �ك��وى
االول ��ى امل��رف��وع��ة ال��ى وك�ي��ل ال ��وزارة
واملقدمة من الوكيل املساعد للتنمية
االجتماعية ب�ش��أن مخالفة جمعية
الشفافية الكويتية لنص امل��ادة ()4
م��ن ال �ب��اب االول ل�ل�ن�ظ��ام االس��اس��ي
في مؤتمرها الصحفي تحت عنوان
«ت��دن��ي ت��رت �ي��ب ال �ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر
مدركات الفساد ومسؤولية من» وقد
ذك��رت في نهايته من اسباب تفشي
ال� �ف� �س ��اد ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى رأس �ه��ا
ال�ن�ق��ص ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��اد ،االف�ل�ات
من العقاد ،الخلل في الديمقراطية،
تعميش مؤسسات املجتمع املدني.
ب��أن��ه م�خ��ال��ف مل��ا ن�ص��ت ع�ل�ي��ه امل��ادة
( )4من الباب االول «انشاء الجمعية
واهدافها ووسائلها» .والتي نصت
على:
«ي �ح �ظ��ر ع �ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��دخ��ل
ف��ي السياسة أو امل�ن��ازع��ات الدينية
أو إث � � � ��ارة ال� �ع� �ص� �ب� �ي ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
وال �ع �ن �ص��ري��ة وال �ق �ب �ل �ي��ة» وق ��د طلب
اح� � ��ال� � ��ة امل � � ��وض � � ��وع ال� � � ��ى ال� �ج� �ه ��ات
امل �خ �ت �ص ��ة وق� � ��د ت� ��م ارف � � � ��اق ص� ��ورة
ع�م��ا ن�ش��ر ف��ي م��وق��ع ج��ري��دة االن�ب��اء
الكويتية.
وب�س��ؤال أحمد ال�ف��ودري  -رئيس
ق �س��م ف� ��ي م �ك �ت��ب ال ��وك� �ي ��ل امل �س��اع��د
للتنمية االجتماعية أفاد بأن رئيس
م �ج �ل��س ادارة ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة خ ��ال ��ف ن ��ص امل � � ��ادة ()4
م��ن ال �ب��اب االول ل�ل�ن�ظ��ام االس��اس��ي
للجمعية من خالل املؤتمر الصحفي
الذي عقد بتاريخ  2015/3/2في مقر
الجمعية وذلك حسبما تم نشره في
امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ب�ج��ري��دة االن�ب��اء
الكويتية وتحديدا تم عقده من قبل
صالح الغزالي رئيس الجمعية.
وأف��اد ب��أن امل��ذك��ور خ��ال��ف النظام
االساسي من حيث قيامه بالخروج
عن اه��داف الجمعية وما جاء بنص
املادة الثانية الفقرة ( )1من انه على
ال �ج �م �ع �ي��ة امل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ت�ح�س�ين
ص ��ورة ال�ك��وي��ت محليا ودول �ي��ا في
م�ج��ال االص�ل�اح وم�ن��اه�ض��ة الفساد
واب��راز املظهر الحضاري وال�ص��ورة
املشرقة للكويت وان��ه ق��ام باالساءة
ال� � � ��ى س� �م � �ع ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت م� � ��ن خ�ل��ال
ق�ي��ام��ه ب��امل��ؤت�م��ر ون �ش��ره ف��ي امل��واق��ع
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وان� � ��ه ك � ��ان ع �ل �ي��ه م��ن
االول� ��ى ان ي�ح�ق��ق اه� ��داف الجمعية
في التعاون مع الجهات الحكومية
ال � �ت� ��ي ي� ��دع� ��ي ف �ي �ه ��ا ال � �ف � �س ��اد ال أن

الوزيرة هند الصبيح

يصرح في مؤتمر صحفي واض��اف
أن م��ا ق ��ام ب��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة
الجمعية ه��و التدخل ف��ي السياسة
وذل��ك باملخالفة لنص امل��ادة ( )4من
النظام االساسي للجمعية حيث ذكر
خمسة اس�ب��اب لتفشي الفساد على
رأس� �ه ��ا ال �ن �ق��ص ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��اد
وغياب استراتيجية ملكافحة الفساد
واالف �ل ��اف م ��ن ال �ع �ق��اب وال �خ �ل��ل في
الديمقراطية الكويتية.
وب �س ��ؤال ص�ل�اح م�ح�م��د ال �غ��زال��ي
 رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ادارة ج �م �ع �ي��ةال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة اف � ��اد ب� ��أن م��ا
ج��اء ف��ي ال�ش�ك��وى غ�ي��ر صحيح وأن
م ��ا ورد ب��امل��ؤت �م��ر ه ��و م ��ن ص�م�ي��م
اختصاصات واغراض الجمعية كما
نصت املادة ( )2من النظام االساسي
وق��رر ب��أن��ه ت��م عقد املؤتمر م��ن قبله
ب�ت��اري��خ  2015/3/2بمقر الجمعية
وب �ح �ض��ور ب �ع��ض اع� �ض ��اء م�ج�ل��س
ادارة الجمعية وب �ن��اء ع�ل��ى موافقة
مجلس االدارة وأن س�ب��ب ع�ق��د ه��ذا
امل��ؤت �م��ر ه��و ات �ه��ام ع ��دد م��ن اع�ض��اء
م �ج �ل��س االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
ب��أن �ه��ا ت ��رس ��ل ت� �ق ��اري ��ر ال � ��ى ج �ه��ات
دولية عن وضع الفساد في الكويت
وتتعمد الجمعية املبالغة في اوضاع
وحجم الفساد ولإلضرار بالكويت،
واض � � ��اف ان � ��ه وف � ��ي  2015/2/8ت��م
عقد اج�ت�م��اع ف��ي مجلس االم��ة ضم
عشرين نائبا مع البنك الدولي وان
بعض النواب ك��رروا ذات االتهامات
ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ب��أن �ه��ا ت��رس��ل
ت �ق��اري��ر ل�ج�ه��ات دول �ي��ة م�ض�ل�ل��ة عن
الكويت وبسبب ذلك تم عقد املؤتمر
الصحفي للرد على هذه االتهامات.
وأف� � ��اد ب��أن��ه وم� ��ن خ �ل�ال امل��ؤت �م��ر
الصحفي ل��م يقم ب��االس��اءة للكويت
وسمعة الكويت ب��ل تحسني ص��ورة
ال�ك��وي��ت ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال تشخيص
ص �ح �ي��ح ألس� �ب ��اب ال �ف �س��اد وت �ق��دي��م
حل مقترح يناسب املعايير الدولية

ول �ي ��س م ��ن خ�ل��ال ال� �ق ��ول م ��ن ان� ��ه ال
ي ��وج ��د ف� �س ��اد ،واض� � � ��اف :م ��ن خ�ل�ال
م ��ا ذك ��ر ان ه �ن��اك ن�ق�ص��ا ت�ش��ري�ع�ي��ا
ح� ��ادا ف ��إن ذل ��ك وف �ق��ا مل��ا ج ��اء بنص
امل� � � ��ادة ( )5م� ��ن ال� �ن� �ظ ��ام االس ��اس ��ي
نصت على (اقتراح معالجة نواحي
ال � �ق � �ص ��ور ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي وال�ل�ائ� �ح ��ي
ف � ��ي م � �ج� ��ال االص � �ل � ��اح وم �ن ��اه �ض ��ة
الفساد واستغالل السلطة للمنفعة
ال�ش�خ�ص�ي��ة) وان م��ا ج ��اء ب��امل��ؤت�م��ر
م ��ن وج � ��ود خ �ل��ل ف ��ي ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��م ي �ك��ن ال �ق �ص��د م ��ن ه��ذا
امل �ح��ور ه��و االع �ت��راض ع�ل��ى النظام
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�ب�ل��د او ممارستها
للديمقراطية ول�ك��ن ملعالجة الخلل
ف ��ي ال��دي �م �ق��راط �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ق �ي��ام
الجمعية بمراقبة انتخابات البرملان.
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع� �م ��ا اذا ك� � ��ان ه �ن��اك
ان�ض�م��ام م��ن قبل جمعية الشفافية
الكويتية ملنظمة الشفافية الدولية
بناء على ما جاء باملؤتمر الصحفي
م��ن قيام الجمعية بمراسلة منظمة
ال�ش�ف��اف�ي��ة ال��دول �ي��ة وق �ي��ام االخ �ي��رة
ب��ال��رد عليها اف��اد ب��أن��ه ت��م االت�ص��ال
ب � �ه� ��ذه امل� �ن� �ظ� �م ��ة ه ��ات� �ف� �ي ��ا ل� �ت ��زوي ��د
الجمعية بكتاب رسمي حول ماهية
ال �ج �ه��ات ال �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف ��ي ت�ق�ي�ي��م
ال�ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��رات ال�ف�س��اد فجاء
ف ��ي رد م�ن�ظ�م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال��دول �ي��ة
ب�ت��اري��خ  2015/2/25ب��أن��ه ال عالقة
ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
ن�ت��ائ��ج م��ؤش��ر م��درك��ات ال�ف�س��اد وان
هناك تعاونا بني جمعية الشفافية
الكويتية ومنظمة الشفافية الدولية
لل��اس �ت �ف��ادة م ��ن خ �ب��رات �ه��م ال�ع��امل�ي��ة
كما ي��وج��د ات�ف��اق بينهما م��ن خالل
مراسالت لنقل افضل التجارب وهذا
االت �ف��اق م��دت��ه ث�لاث س�ن��وات وه��و ال
يلزم أيا من الطرفني بتمويل الطرف
اآلخ��ر وت��م توقيعه م��ن قبل مجلس
ادارة السابق كما ان��ه يمكن ألي من
الطرفني الغاءه في أي وقت.

الشكوى الثانية
وق� ��د ج� ��اء ف ��ي ال �ش �ك��وى ال �ث��ان �ي��ة
ال� � � � � � � � � � � ��واردة م � � � ��ن رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
األم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب ��ال� �ك� �ت ��اب امل � ��ؤرخ
 2015/3/16وامل � ��وج � ��ه ال � ��ى وزي� ��ر
الشؤون االجتماعية والعمل والذي
ت �ض �م��ن أن م �ج �ل��س االم � ��ة ق ��د واف ��ق
ب �ج �ل �س �ت��ه امل� �ع� �ق ��ودة ي � ��وم االرب � �ع ��اء
امل ��واف ��ق  2015/3/11ع �ل��ى ال�ط�ل��ب
امل �ق��دم م��ن االع �ض ��اد اث �ن��اء الجلسة
بأن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل بالتحقيق ف�ي�م��ا ورد على
ل�س��ان رئ�ي��س جمعية الشفافية في
مؤتمر صحفي وفي تغريدات كتبها
تسيء ملجلس االمة واعضائه وعلى
ان يتضمن التحقيق اسباب تشويه
ص��ورة الكويت من قبل تقارير هذه
الجمعية وك��ذل��ك استقالة مجموعة
من اعضائها على ان يوافي مجلس
االم��ة بنتائج التحقيق خ�لال ثالثة
اشهر.
وب� �س ��ؤال ع �ب��داإلل��ه م �ح �م��د رف�ي��ع
معرفي  -عضو مجلس ادارة سابق
وم ��ن االع� �ض ��اء ال��ذي��ن ت��م تقديمهم
االس �ت �ق ��ال ��ة امل �س �ب �ب��ة م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
ف� ��ي ش �ه ��ر  2015/2ق � ��رر ان � ��ه ت �ق��دم
ب��االس �ت �ق��ال��ة م ��ن ع �ض��وي��ة م�ج�ل��س
االدارة مع زمالئه عبدالعزيز طاهر
واع � � �ت � � ��دال ال � �ع � �ي� ��ار ب� �س� �ب ��ب خ � ��روج
ال �ج �م �ع �ي��ة ع� ��ن اه� ��داف � �ه� ��ا وخ ��اص ��ة
م ��ن ق �ب��ل ص �ل�اح ال �غ��زال��ي ح �ي��ث ان��ه
ق ��ام ب��ال�ت��وق�ي��ع ع �ل��ى ب �ي��ان س�ي��اس��ي
م ��ع ج �م �ع �ي��ة االص �ل ��اح االج �ت �م��اع��ي
دون ال ��رج ��وع ال� ��ى م �ج �ل��س االدارة
باالضافة الى انه كان يقوم بتزويد
منظمة الشفافية ال��دول�ي��ة بتقارير
غير صحيحة عن دولة الكويت وهذا
ما حصل في مؤتمر الشفافية الذي
ع �ق��د ف��ي ت��ون��س وح �ض��رت��ه اع �ت��دال
العيار  -واف ��ادت بانه ت��م االنضمام
الى منظمة الشفافية الدولية كعضو
ف��رع وط�ن��ي ث�لاث س�ن��وات م��ن خالل
ات� �ف ��اق ت ��م ال �ت��وق �ي��ع ع �ل �ي��ه م ��ن ق�ب��ل
ص �ل��اح ال� �غ ��زال ��ي  -رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االدارة وت��م ذل��ك ب�م��واف�ق��ة واع�ت�م��اد
مجلس االدارة ودون اخذ موافقة من
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
وقد تقدم بكتب وصور عن تغريدات
ألعضاء مجلس االدارة.
وب� �س ��ؤال ع �ب��دال �ع��زي��ز ط��اه��ر مال
ج� �م� �ع ��ة ال� �خ� �ط� �ي ��ب ب �ص �ف �ت ��ه ع �ض��و
م �ج �ل��س ادارة ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
وه� ��و م ��ن االع � �ض ��اء ال ��ذي ��ن ت �ق��دم��وا
ب��االس�ت�ق��ال��ة م��ن م�ج�ل��س االدارة في
ش �ه��ر  2015/2اف� ��اد ان ��ه اط �ل��ع على
م ��ا ت ��م ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح�ف��ي ال ��ذي
عقد م��ن قبل رئ�ي��س مجلس االدارة
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تضر بالمكتسبات والوطنية
تتمة المنشور ص06
ص�ل�اح ال �غ��زال��ي م��ن خ�ل�ال الصحف
وامل � � ��واق � � ��ع واف � � � � ��اد ب � � ��ان م � ��ا ح �ص��ل
ب ��امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح �ف��ي ل �ي ��س غ��ري �ب��ا
ع ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س االدارة ص�ل�اح
ال�غ��زال��ي وت�ج��اوزات��ه وتصرفاته مع
م �ج �ل��س االدارة م ��ن ح �ي��ث ال �ت��دخ��ل
ب��ال �س �ي��اس��ة وال � �خ� ��روج ع ��ن اه� ��داف
الجمعية وال �ن �ظ��ام االس��اس��ي وه��ذا
م � ��ا دف � �ع� ��ه ل �ت �ق ��دي ��م اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه م��ن
ال �ج �م �ع �ي��ة واض� � ��اف أن م ��ا ورد ف��ي
امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح �ف��ي ه ��و ع� �ب ��ارة ع��ن
مخالفات تسيء للكويت والسلطتني
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وب �ع��ض
رم� ��وز ه��ات�ين ال�س�ل�ط�ت�ين ب��االض��اف��ة
ال� ��ى ت��دخ��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س االدارة
ب��ال �س �ي��اس��ة م ��ن ح �ي��ث ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
بعض التصرفات التي ال عالقة لها
بأغراض الجمعية.
ك �م ��ا ان رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
اح �ت �ك��ر االن �ت �س��اب واالن �ض �م ��ام ال��ى
ال �ج �م �ع �ي��ة ب �ح �ي��ث ان� ��ه ك� ��ان ي �ع��رض
ط �ل �ب��ات ال �ع �ض��وي��ة ب�ش�ك��ل ان�ت�ق��ائ��ي
ي �ن �ف��رد ف �ي��ه م �م��ن ي �ن��اس �ب��ون اف �ك��اره
وت ��وج �ي �ه ��ات ��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة ك �م ��ا ان
رئيس مجلس االدارة لم يقم بتطبيق
ال � �ق � ��ان � ��ون وال ال � �ن � �ظ� ��ام االس� ��اس� ��ي
ال��ذي يتطلب عند تقديم االستقالة
ال�ج�م��اع�ي��ة ان ي �ق��وم ب�ط��رح�ه��ا على
الجمعية العمومية إلتاحة الفرصة
ل �ت �ن �ب �ي ��ه االع � � �ض� � ��اء ال � � ��ى امل� �خ ��اط ��ر
ال� �ت ��ي س� �ت ��واج ��ه ال �ج �م �ع �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة
ه� ��ذه ال �ت �ص��رف��ات وق � ��رر ان جمعية
الشفافية الكويتية ق��د انضمت الى
منظمة الشفافية الدولية دون أخذ
موافقة وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية
والعمل وقد أكد على ما جاء بأقوال
ع � �ب� ��داإلل� ��ه م� �ع ��رف ��ي م � ��ن ان رئ �ي��س
م�ج�ل��س االدارة ق��ام ب��ال�ت��وق�ي��ع على
ب �ي��ان��ات س�ي��اس�ي��ة وب �س��ؤال اع �ت��دال
ح�م��د ال�ع�ي��ار  -ع�ض��و م�ج�ل��س ادارة
س��اب��ق وق��د ت�ق��دم��ت ب��االس�ت�ق��ال��ة من
املجلس مع زمالئها عبداإلله معرفي
وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال �خ �ط �ي��ب ف� ��ي ش�ه��ر
 2015/2افادت بأنها تابعت املؤتمر
الصحفي ال��ذي عقد م��ن قبل رئيس
جمعية الشفافية الكويتية ص�لاح
ال �غ��زال��ي ب��واس �ط��ة م��واق��ع االن�ت��رن��ت
وق��د تضمنت اق��وال رئ�ي��س املجلس
ال �ف��اظ��ا غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة ب �ح��ق اع �ض��اء
مجلس االمة اثناء اجتماعهم بالبنك
ال��دول��ي ك�م��ا تضمن امل��ؤت�م��ر شرحا
مقتضبا عن االدوات املستخدمة فيه
دون بيان ان هذا املؤشر يقيس فقط
بيئة االعمال وليس قياسا متكامال
للفساد في الدولة وف��ي ذل��ك رسائل
سلبية للمجتمع واضافت ان رئيس
ال�ج�م�ع�ي��ة ق ��د ت��دخ��ل ف ��ي ال�س�ي��اس��ة
ل�ل��دول��ة بتكلمه ع��ن اع �ض��اء مجلس
االمة.

لقطة من إحدى الجلسات

وق � � � ��ررت أن ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع �ض ��و ف � ��رع وط� �ن ��ي ف��ي
املنظمة الدولية للشفافية وقد اعلن
ذل ��ك ص �ل�اح ال �غ��زال��ي ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة ف ��ي ع � ��ام  2014ع ��ن ان��ه
ت ��م ت �ج��دي��د ال �ع �ض��وي��ة ف ��ي امل�ن�ظ�م��ة
واض��اف��ت ان �ه��ا ك��ان��ت ع�ل��ى ع�ل��م ب��أن
جمعية ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة عضو
ف��ي م�ن�ظ�م��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال��دول �ي��ة ألن
االخ� �ي ��رة ك��ان��ت ت�ت�ح�م��ل م �ص��اري��ف
وورش عمل وامل��ؤت�م��رات التي تعقد
في دول العالم وانها شخصيا قامت
بمشاركة اجتماع املائدة املستديرة
في تونس واالردن وكانت مصاريف
التنقل وغ�ي��ره��ا ع��ن ط��ري��ق املنظمة
الدولية للشفافية.
واض � ��اف � ��ت ب� � ��أن رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
جمعية الشفافية واع �ض��اء مجلس
االدارة س� �ل� �م ��ى ال� �ع� �ي� �س ��ى ك ��ان ��وا
ي�س�ي�ئ��ون ال��ى اع �ض��اء مجلس االم��ة
على مواقع التواصل باالضافة الى
عضو مجلس االدارة صالح الشمري
وماجد املطيري.
واض� ��اف� ��ت ان م ��ن اه � ��م االس� �ب ��اب
ال � � ��واردة ف ��ي اس �ت �ق��ال �ت �ه��ا ان ��ه ك��ان��ت
هناك بعض املعلومات تحجب عنها
باالضافة الى عدم وجود اجتماعات
ملجلس االدارة وكذلك االنفراد بالرأي
ب��ال �ن �س �ب��ة ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س االدارة
حيث لم يكن يعرض االنشطة التي
ي�ق��وم ب�ه��ا ع�ل��ى اع �ض��اء امل�ج�ل��س وال
اخذ آرائهم مثلما قام به من اتفاقية
م��ع ش��رك��ات إلدارة املنتدى السنوي
واالع �م��ال اللوجستية امل�ق��دم��ة دون
اخ��ذ رأي امل�ج�ل��س وخ��اص��ة املنتدى
ال��ذي حصل في  2013واضافت بأن
رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة ي �ق��وم بنشر
ت �ق��اري��ر دوري � ��ة ش �ه��ري��ة ع ��ن اح ��وال
ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي ال��دول��ة دون عرضها
ع�ل��ى امل�ج�ل��س وخ��اص��ة ت �ق��اري��ر ع��ام
 2013ح �ي��ث ق� ��ام ال �ع �ض��و ع �ب��داإلل��ه
معرفي باالعتراض على عدم تضمن

اح � ��د ال� �ت� �ق ��اري ��ر م �خ��ال �ف��ات االم ��ان ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل�اوق ��اف واش � � ��ارت ال� ��ى ان
سبب استقالة عبدالحميد عبداملنعم
رئيس مركز املعلومات بالجمعية ان
رئ�ي��س املجلس ص�لاح ال�غ��زال��ي كان
يتدخل ف��ي ال�ت�ق��اري��ر وك��ان املجلس
يعتقد ان ه��ذا امل��رك��ز ال أح��د يتدخل
ف��ي عمله واف ��ادت ب��أن م��ا حصل في
املؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس
م�ج�ل��س جمعية ال�ش�ف��اف�ي��ة ه��و ع��دم
ال� �ت ��دق� �ي ��ق ف� ��ي ب� �ي ��ان ��ات امل� ��ؤش� ��رات
وال �ت �ح �ق �ي��ق م �ن �ه��ا وم � ��ن ال �ش ��رك ��ات
القائمة عليها وهذا ما يضر بسمعة
ال� �ك ��وي ��ت ف �م ��ن امل � �ت � �ع ��ارف ع �ل �ي��ه ان
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال��دول �ي��ة ت��رس��ل ال�ت�ق��ري��ر
ق�ب��ل ال�ن�ش��ر ال��ى ال�ف��رع وه��و جمعية
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق في
بياناته وف��ي فترة كافية إلج��راء أي
تعديل أو ملحوظة عن هذه النتائج
كما ح��دث معها في مقياس الفساد
ال ��دول��ي وورش� ��ة االب �ح ��اث واالع �ل�ام
ف��ي تونس يونيو  2013وان رئيس
الجمعية اب�ع��ده��ا ع��ن امل�ش��ارك��ة فيه
وقد اكتشفت من خالل هذه الورشة
ان ه �ن��اك م�ق�ي��اس��ا ل�ل�ف�س��اد ال�ع��امل��ي
ج � ��اه � ��زا ل �ل �ن �ش ��ر ب� �ن� �ت ��ائ� �ج ��ه وب �ع ��د
اط�لاع�ه��ا على نتيجة ال�ك��وي��ت التي
ك��ان��ت ل��دى صل��اح ال�غ��زال��ي وسلمى
العيسى بصفتها مفوضة العالقات
الدولية قبل فترة دون اطالع املجلس
ع �ل �ي �ه��ا ف� �ق ��د اك �ت �ش �ف ��ت ان ن �ت �ي �ج��ة
ال �ك ��وي ��ت م � � ��زورة ب �س �ب��ب اس �ت �خ��دام
شركة باكستانية غير مؤهلة عينات
وه�م�ي��ة الس�ت�خ��راج نتيجة ال تمثل
الواقع واعترضت على هذه النتيجة
شخصيا وب�ع��د اب�ل�اغ ري ��اض ف��رس
عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية
الكويتية وال��ذي ك��ان يرافقها قامت
ب ��إب�ل�اغ م�ن�ظ�م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال��دول �ي��ة
ب�م�لاح�ظ�ت�ه��ا وال �ت��ي اخ ��ذوه ��ا بعني
االعتبار وذك��رت أن االستبيان الذي
ج � ��اء ب��ال �ت �ق��ري��ر غ �ي ��ر ص �ح �ي��ح ب ��أن

الشعب الكويتي مقسوم ال��ى ريفي
وح �ض��ري وان ال �س �ك��ان  3.5م�لاي�ين
ول��م ي��أخ��ذ رأي م��وظ��ف حكومي في
العينة وان  ٪ 13منهم في املجتمع
املدني و  ٪ 2مزارعون و ٪ 16اعمال
منزل وقد اخذت العينات عن طريق
التلفون وقد اعتمدها رئيس محلس
الجمعية دون عرضها على مجلس
االدارة واض��اف��ت أن ه��ذه املعلومات
ال �ت��ي ج � ��اءت ب��ال �ت �ق��ري��ر ت �س��يء ال��ى
س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت وت�ع�ط��ي م�ع�ل��وم��ات
م �غ �ل��وط��ة ع �ل��ى ال �ب �ل��د وان� �ه ��ا ل ��و ل��م
ت�ك��ن م ��وج ��ودة ف��ي امل��ؤت �م��ر لنشرت
ه��ذه النتيجة امل��زورة دوليا كتقرير
ملنظمة الشفافية وال�ت��ي ت��ؤث��ر على
س �م �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت .واض� ��اف� ��ت أن� ��ه ت��م
ان �ت �ق��ال م�ق��ر ال�ج�م�ع�ي��ة م��ن ال�ي��رم��وك
الى مقر الجمعيات التعاونية والذي
استأجر املقر بطريقة غير قانونية
ودون ع��رض املوضوع على مجلس
االدارة واخ� ��ذ م��واف �ق �ت��ه ح �ي��ث تمت
صياغة االتفاق على انه عقد خدمات
ول�ي��س عقد اي�ج��ار حتى يتم اخفاء
االمر عن وزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل وه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى ان رئ�ي��س
امل�ج�ل��س ي�ت�ص��رف بنفسه متجاهال
مجموعة من اعضاء مجلس االدارة
م �م��ا دف � ��ع ال �ب �ع��ض ال � ��ى االس �ت �ق��ال��ة
حيث يصدر قرارات فردية من نفسه
واض��اف��ت أن رئ�ي��س مجلس االدارة
ق��ام بمناسبة ت�ك��ري��م متطوعني في
الجمعية ملراقبة انتخابات مجلس
االم � � ��ة وق � ��د ح� �ض ��ر رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة وك��ان ذلك عن طريق التواصل
االجتماعي ول��م يقم ب��إب�لاغ مجلس
االدارة وب �ح �ض��ور س�ل�م��ى العيسى
وماجد املطيري فقط.
وب � � � �س� � � ��ؤال ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د ع �ل��ي
ع�ب��دامل�ن�ع��م ال ��ذي ك��ان يشغل رئيس
م��رك��ز امل�ع�ل��وم��ات ف��ي الجمعية وق��د
تقدم باالستقالة بتاريخ2014/3/10
ع ��ن امل ��رك ��ز اف� � ��اد ب � ��أن ط �ب �ي �ع��ة ع�م��ل

امل��رك��ز امل��ذك��ور ه��و ان��ه ي�ق��وم ب ��إدارة
املواقع االلكتروني للجمعية ورصد
وقائع الفساد محليا واصدار تقارير
دورية ودراسات ملكافحة الفساد في
الكويت وقرر ان التقارير التي كانت
تنشر من قبل املركز ال يتم عرضها
ع �ل��ى م �ج �ل��س االدارة وك ��ان ��ت ه��ذه
اح ��د االس� �ب ��اب ال �ت��ي ج�ع�ل�ت��ه ي�ت�ق��دم
باالستقالة وقد عرف ذلك عن طريق
االع � �ض� ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل�ين ب��ال�ج�م�ع�ي��ة
واف � � � � � ��اد ب� � � ��أن ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة
الكويتية عضو في املنظمة الدولية
ل�ل�ش�ف��اف�ي��ة ك �ف��رع وط �ن��ي وث��اب��ت من
ش�ع��ار املنظمة ال��دول�ي��ة ع�ل��ى امل��وق��ع
االل �ك �ت��رون��ي وم�ط�ب��وع��ات الجمعية
وحضور املؤتمرات من قبل االعضاء.
وب � � � ��االط � �ل� ��اع ع � �ل� ��ى االس � �ت � �ق� ��ال� ��ة
امل �ق��دم��ة م��ن اع �ض��اء م�ج�ل��س االدارة
ال �س��اب �ق�ين وه� ��م ع �ب��دال �ع��زي��ز ط��اه��ر
ال �خ �ط �ي��ب وع� �ب ��داإلل ��ه م �ح �م��د رف �ي��ع
معرفي واعتدال حمد مبارك العيار
بتاريخ  2014/2/4تبني منهم انه تم
تقديمها لعدة اسباب منها:
 اإلقصاء لبعض اعضاء مجلساالدارة ع��ن ان�ش�ط��ة ال�ج�م�ع�ي��ة وذل��ك
ب� �ع ��د ع �ل �م �ه��م ب � �ه� ��ذه االن � �ش � �ط ��ة م��ن
وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل دون ان ي �ق��رره
املجلس.
 ان �ت �ق��ال م�ق��ر ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ةال � ��ى م �ن �ط �ق��ة ح ��ول ��ي م �ب �ن��ى ات �ح ��اد
الجمعيات التعاونية.
 عدم عقد اجتماع ملجلس االدارةم�ن��ذ آخ ��ر اج �ت �م��اع ب �ت��اري��خ /11 /3
 2013رغ��م اق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات متعددة
تتطلب ق ��رارات وت��وص�ي��ات م��ن قبل
مجلس االدارة منها:
 - 1املنتدى السنوي امليزانية لم
تقر من قبل املجلس حتى تاريخه.
 - 2ال �ت �ق��اري��ر ال ��دوري ��ة ال ت�ع��رض
على مجلس االدارة اال حني او بعد
نشرها.
 وج � ��اء ف ��ي االس �ت �ق ��ال ��ة أن ه��ذهالتصرفات تشكل مخالفة صريحة
لقانون جمعيات النفع العام وكذلك
ال� �ن� �ظ ��ام االس� ��اس� ��ي ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ب��أن
العمل بالجمعية يقوم على اس��اس
قيادة جماعية ال تترك ألي عضو او
رئ�ي��س الجمعية ان يستقل بالقرار
وان ال�ت�ص��رف��ات وال �ق��رارات السابقة
ال ت �م �ث��ل ارادة م �ق��دم��ي االس �ت �ق��ال��ة
وال ت��رت��ب امل �س��ؤول �ي��ة ع�ل�ي�ه��م ل�ع��دم
م �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي ذل� ��ك وت� ��م ط �ل��ب ان
ت �ع��رض االس �ت �ق��ال��ة ع �ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ة
ال �ع �م��اة ف��ي ال �ع��ادي��ة وف ��ق األس �ب��اب
امل� �ب� �ي� �ن ��ة ف� �ي ��ه وال� � �ت � ��ي ت� �م ��س ك �ي��ان
ال�ج�م�ع�ي��ة وامل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة وذل��ك
اع�م��اال للفقرة الثانية م��ن امل ��ادة 33
من النظام االساسي.
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الجمعية
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واالنضمام إلى
جمعية الشفافية
 ..وتدخل في
سياسة الدولة
وتلفظ بألفاظ غير
مقبولة في حق
نواب المجلس
 ..ونشر تغريدات
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االجتماعي

08

جدول األعمال

aldostoor

األحد  28رجب  17 . 1436مايو 2015

التحقيق أكد إساءة جمعية الشفافية
إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية
تتمة المنشور ص07
 وب� � ��االط �ل ��اع ع� �ل ��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ةامل�ق��دم��ة م��ن االع �ض��اء س��ال�ف��ي ال��ذك��ر
الى وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل بتاريخ  2014 /3 / 9بعنوان
اس�ت�ق��ال��ة مسببة م��ن ب�ع��ض اع�ض��اء
م �ج �ل��س ادارة ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�س�ب��ب ام ��ور ت�م��س ك�ي��ان
الجمعية فقد تضمنت ع��دة اسباب
منها ان�ف��راد رئيس وبعض اعضاء
م �ج �ل��س ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة ب��أع �م��ال
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة وح� � �ج � ��ب ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م��ن
امل �ع �ل��وم��ات وامل ��وض ��وع ��ات ال �ه��ام��ة
وال �ت �ق��اري��ر ال ��دوري ��ة ب�ش�ك��ل متعمد
م�م��ا ي �ف��وت ع�ل�ي�ه��م ام�ك��ان�ي��ة ال�ت��أك��د
م��ن ص �ح��ة امل �ع �ل��وم��ات ال� � ��واردة بها
وت��م التنويه ال��ى ان مجلس االدارة
لم يجتمع منذ تاريخ 2013 /11 /3
مل �ن��اق �ش��ة امل ��وض ��وع ��ات ذات ال�ص�ل��ة
بنشاط الجمعية وع��دم ال��دع��وة الى
اجتماع جمعية عمومية في عادية
مل�ن��اق�ش��ة االس �ت �ق��ال��ة وق ��د ت��م ت��دوي��ن
طلبهم تأجيل عقد اجتماع الجمعية
العمومية ال�ع��ادي��ة ب�ت��اري��خ /3 /12
 2014وال� ��دع� ��وة ال� ��ى اج �ت �م��اع غ�ي��ر
عادي ملناقشة اسباب االستقالة.
 وب� � ��االط �ل ��اع ع� �ل ��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ةال �ت ��ي ت �ق ��دم ب �ه��ا ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع�ل��ي
عبداملنعم من رئاسة مركز الشفافية
للمعلومات ب�ت��اري��خ 2014 /3 /10
ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة بسبب
خروج الجمعية عن سياسة التوافق
في تشكيل مجلس االدارة واستقالة
ث�ل�اث ��ة اع� �ض ��اء م ��ن م �ج �ل��س االدارة
ن �ت �ي �ج��ة م� �م ��ارس ��ات ال � �خ� ��روج ع�ل��ى
النظام االس��اس��ي وع��دم ال��دع��وة الى
انعقاد جمعية عمومية غير عادية
ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي االس �ت �ق��ال��ة وح � ��دوث ما
ي�ش�ي��ر ل �غ �ي��اب ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي اج ��راء
االنتخابات وان��ه ل��م يتلق البيانات
ال� � �ت � ��ي ي � �ج� ��ب ن � �ش� ��ره� ��ا ف� � ��ي امل� ��وق� ��ع
االل �ك �ت��رون��ي ك �م��ا ه��و امل �ع �ت��اد وه��ي
اس �م ��اء امل��رش �ح�ي�ن ب �ع��د اغ�ل��اق ب��اب
ال�ت��رش�ي��ح وك��ذل��ك ال �ت �ق��ري��ران امل��ال��ي
واالداري وان ه � �ن� ��اك خ �ل�اف� ��ا ب�ين
االعضاء انتقل الى الصحافة واثيرت
ال �ع��دي��دد م��ن ال�ش�ب�ه��ات ال�ت��ي تطعن
ف��ي م�ص��داق�ي��ة الجمعية والتشكيك
ف��ي ن��زاه��ة م��ؤش��ر م��درك��ات االص�لاح
وع � � ��دم ال � � ��رد ع� �ل ��ى ه� � ��ذه ال �ش �ب �ه��ات
م � ��ن ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االدارة
وان ال�ش�ب�ه��ات ام �ت��دت ال ��ى ال�ت�ق��ري��ر
ال�ش�ه��ري ح��ول اح ��وال الشفافية في
الكويت الذي يعكس موقف الجمعية
من مختلف القضايا وانه تبني له ان
مسودة التقرير لم تكن تعرض على
مجلس االدارة.
 -وب��االط�لاع على ال�ك�ت��اب املوجه

الغزالي ينشر تقارير
دورية شهرية عن
أحوال الشفافية
دون عرضها على
مجلس اإلدارة

مسؤولون من البنك الدولي في اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس األمة

الى وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل ب�ت��اري��خ  2014 / 4 /27من
قبل االعضاء املستقيلني املذكورين
س��اب�ق��ا ب�ع�ن��وان (االوض � ��اع امل�ت��ردي��ة
بجمعية الشفافية الكويتية بسبب
ادارت � � �ه� � ��ا) وق� � ��د ت� ��م س� � ��رد ال ��وق ��ائ ��ع
وال�ت�ص��رف��ات ال�ت��ي ت��دل ان الجمعية
لم تراع قيمها وواجبات واساسيات
تكوينها منها:
 ع � ��دم ع �ق��د ج �م �ع �ي��ة ع ��ام ��ة غ�ي��رعادية ملناقشة االستقالة املسببة من
االعضاء.
 استعجال رئ�ي��س الجمعية فيت �ح��دي��د م��وع��د الن �ت �خ��اب��ات اع �ض��اء
مجلس ادارة جديد قبل انتهاء مدة
املجلس الحالي.
 اخفاء حقيقة العالقة االيجاريةف � � ��ي امل � �ب � �ن � ��ى امل � �خ � �ص � ��ص الت � �ح � ��اد
الجمعيات التعاونية ووضعها في
صورة اخرى لم يفصح عنها رئيس
مجلس االدارة وسبب ذلك ان اتحاد
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ال ي �ج��وز له
تأجير العقار املخصص ل��ه او جزء
منه.
 ع��دم االل�ت��زام بالنظام االساسيللجمعية في تلقي طلبات العضوية
وقيدها ف��ي سجل خ��اص وعرضها
على مجلس االدارة بل تتم العملية
ب��ان �ت �ق��ال �ي��ة ف ��ردي ��ة وش� �ط ��ب م�ع�ظ��م
اع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة دون
االلتزام باالجراءات القانونية.
 ع � � ��دم ع � � ��رض م� � �س � ��ودة اح � � ��والال �ش �ف��اف �ي��ة ال� �ش� �ه ��ري ع �ل ��ى م�ج�ل��س
االدارة.
 االن�ت�ق��ائ�ي��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار م��دي��ريال �ج �ل �س��ات وامل �ش��ارك�ي�ن ف��ي م�ن�ت��دى
الشفافية الذي حصل في شهر / 10
 2013دون استشارة اللجنة املنظمة.
 امل �ش ��ارك ��ة ب��اس��م ال �ج �م �ع �ي��ة فياص � � � ��دار ب� �ي ��ان ��ات س �ي ��اس �ي ��ة داخ� ��ل
وخ ��ارج ال�ك��وي��ت دون ع��رض�ه��ا على
مجلس االدارة بما يخالف القانون
والنظام االساسي.

 وب ��االط�ل�اع ع�ل��ى ال�ك �ت��اب امل�ق��دممن عبداإلله محمد رفيع معرفي الى
وزي��ر ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل
ب� �ت ��اري ��خ  2014 / 7 /22ب �ع �ن��وان
(تدخل اعضاء مجلس ادارة جمعية
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال�س�ي��اس��ة
وانحرافها عن اغراضها الواردة في
نظامها االساسي).
ف �ق��د ت �ض �م��ن ش ��رح ��ا الس �ت �خ��دام
ب� � �ع � ��ض اع � � � �ض� � � ��اء م � �ج � �ل� ��س ادارة
جمعية الشفافية وس��ائ��ل التواصل
االج � � �ت � � �م � � ��اع � � ��ي ب� � �ش� � �ك � ��ل ت� �ه� �ج� �م ��ي
واس� � �ت� � �ه � ��زائ � ��ي ب � ��أس� � �ل � ��وب ن � � ��م ع��ن
ص �ف��ات �ه��م ك��ون �ه��م اع � �ض ��اء م�ج�ل��س
ادارة الجمعية واستخدام تعبيرات
ال تتوافق مع قيم واه��داف الجمعية
وبشكل يؤكد عدم حيادية الجمعية
وفقدانها للعدالة وقد نص على عدة
رس ��ائ ��ل ف ��ي م��وق��ع ت��وي �ت��ر الع �ض��اء
مجلس االدارة.
 وب��االط�لاع على امل��ذك��رة املقدمةمن عبدالعزيز طاهر الخطيب حول
امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح�ف��ي ل��رئ�ي��س جمعية
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف �ق��د تضمنت
ان رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ت� �ع ��رض ف�ي��ه
للسلطتني التشريعية والتنفيذية
ب��أن�ه�م��ا س �ب��ب ال �ف �س��اد ف��ي ال�ك��وي��ت
وان ه� ��ذا م �خ��ز ل �ل �ك��وي��ت ول�ل�س�ل�ط��ة
التشريعية وتساءل عن دور جمعية
الشفافية باعتبارها عضوا وفرعا
ملنظمة الشفافية الدولية عن تقارير
دولية وذلك في لقاءاتها مع املنظمة
الدولية خاصة ان تلك الجهات تعتمد
في تقاريرها على استطالعات تقوم
ب �ه��ا ش��رك��ات م �ق��اب��ل م �ب��ال��غ خ��اص��ة
ان �ه��ا ت�ش�ك��ل م �غ��ال �ط��ات وم�ع�ل��وم��ات
ليس لها واقع في املجتمع الكويتي
واض � ��اف أن رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
رب��ط املؤتمر الصحفي بني الساسة
ورجال األعمال في الكويت وان هذه
ال �ع�ل�اق��ة ت �ث �ي��ر ال��ري �ب��ة وه � ��ذه اآلراء
مبناها سياسي دون ان ي�ك��ون لها
عالقة بالجانب الفني فبذلك يخلط

ال �س �ي��اس��ة ب �ن �ش��اط ال �ج �م �ع �ي��ة وان
م�ج�ل��س االم ��ة م�ن��ذ ب��داي �ت��ه ج ��زء من
مشكلة الفساد حيث يعطي الصورة
ان ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ه ��ي ال �ج �ه��ة
الوحيدة التي تتصدى للفساد وان
ه��ذا ال�ف�س��اد يتفشى ف��ي السلطتني
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ت�ش��ري �ع �ي��ة وف ��ي ه��ذا
ف��ان رئيس مجلس االدارة قد ادخل
الجمعية في مواضيع يجرها بعيدا
ع��ن اه��داف�ه��ا االس��اس�ي��ة ف��ي مكافحة
الفساد كما ان��ه ق��ام باالنضمام الى
كيانات خ��ارج ال��دول��ة دون ان يطلع
مجلس االدارة على الترخيص الذي
يسمح له بذلك.
 وقد تم االطالع على عدة بياناتم �ق ��دم ��ة م� ��ن االع � �ض � ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل�ين
م��ن م��واق��ع االن �ت��رن��ت م��وق�ع��ة ب��اس��م
جمعية الشفافية الكويتية منها:
 - 1ب �ي��ان ل �ج �ن��ة ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي
الديمقراطي في جرمانا بتاريخ /28
 2011 /9ب �ع �ن��وان «م ��ا ي�ح�ص��ل في
سوريا جرائم ضد االنسانية» بيان
منظمات املجتمع امل��دن��ي وال��دول�ي��ة
وامل � �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ن �ت��دى امل�س�ت�ق�ب��ل
ال�ث��ام��ن م��راك��ش  18 ،17سبتمبر /
 2011وث ��اب ��ت م �ن��ه ت��وق �ي��ع جمعية
الشفافية الكويتية على البيان.
 - 2ب � �ي � ��ان ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ش �ف ��اف �ي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ش��أن ات �ه��ام شخصيات
عامة بالفساد بتاريخ 2014 /6 /12
وال �ث��اب��ت ف��ي ال �ب �ي��ان ان ��ه الب ��د أله��ل
ال �ح �ك��م ان ي ��درس ��وا االس� �ب ��اب ال�ت��ي
اوص �ل �ت �ن��ا ال ��ى ه ��ذا ال��وض��ع ال�س�ي��ئ
بكل املقاييس وال��ذي ينعكس سلبا
ع� �ل ��ى ص � � ��ورة ال� �ك ��وي ��ت ال �خ��ارج �ي��ة
واول� �ه ��ا ج ��ود ج ��زء ك�ب�ي��ر م ��ن اب �ن��اء
ال ��وط ��ن خ� ��ارج ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
الرسمية ممثلة بالسلطة التشريعية
وما لم تعالج الحكومة هذا االمر فان
امل �ش��اك��ل س ��وف ت�ت�ف��اق��م واالوض � ��اع
س �ت �س��وء ،وان اس �ت �م��رار ال �خ�لاف��ات
الشديدة بني ابناء االس��رة الحاكمة
والتي ينبغي حسمها داخليا دون

تدخل من اي طرف خارجها وان اي
م �ح��اوالت ل�ح��ل امل�ش��اك��ل بالتصدي
ل� �ظ ��واه ��ره ��ا دون ج� ��ذوره� ��ا ف��ان �ه��ا
س �ت �ب �ق��ى وت� � � ��زداد وه � ��ي م �س��ؤول �ي��ة
ف ��ي ع� �ه ��دة ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية.
 - 3وب��االط�لاع على بيان جمعية
ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� � ��ن ب �ن �م��ا
ب �م �ن��اس �ب��ة ان� �ع� �ق ��اد م ��ؤت �م ��ر ال � ��دول
االط� ��راف ف��ي ات�ف��اق�ي��ة األم ��م املتحدة
ملكافحة الفساد  2013فقد نص على
انه:
 - 1ينعقد املؤتمر الخامس للدول
االط� ��راف ف��ي ات�ف��اق�ي��ة األم ��م املتحدة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ف ��ي م��دي �ن��ة ب�ن�م��ا
يحضره وف��د م��ن جمعية الشفافية
الكويتية ب��ال�ت�ع��اون والتنسيق مع
م �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ...ف��إن
ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت��دع��و
ال��وف��د ال��رس�م��ي ل�ح�ك��وم��ة ال �ك��وي��ت...
الى تبني مجموعة من القرارات.
(ي�ج��ب ن�ش��ر امل�ع�ل��وم��ات الخاصة
ب��ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ع��ام��ة
عبر سجالت املستوى الوطني وكذا
م �ط��ال �ب��ة ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
ال�ع��ام��ة ...بتقديم اق��رارات ذم��ة مالية
وتوفيرها بشكل علني).
 - 4وب��االط�لاع على بيان تحالف
امل�ن�ظ�م��ات األه �ل �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يطالب
ال � � ��دول االج �ن �ب �ي��ة مل� �س ��اع ��دة ال � ��دول
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ف � ��ي اس� � � �ت � � ��رداد االم � � � ��وال
املنهوبة تضمن اآلتي:
عانت املنظمات العربية بالفترة
االخ� � �ي � ��رة م �ج �م ��وع ��ة م � ��ن االح� � � ��داث
واالض� � �ط � ��راب � ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال �ت��ي
كشفت عن وجود العديد من االموال
امل �ه��رب��ة ال ��ى خ� ��ارج دول �ه ��ا م ��ن قبل
مسؤولني سياسيني من قادة واتباع
االن� �ظ� �م ��ة ال� �ح ��اك� �م ��ة ال � �ف ��اس ��دة ف ��ان
تحالف املنظمات األهلية العربية...
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إخفاء حقيقة العالقة اإليجارية في المبنى
المخصص التحاد الجمعيات التعاونية
تتمة المنشور ص08
تدعو حكومات الدول الغنية الى:
 - 1تجميد االم� ��وال ال �ت��ي تجري
تهريبها من قبل مسؤولني عرب الى
بالدكم.
 - 2محاسبة املسؤولني في دولكم
الذين سمحوا بادخال هذا النوع من
االم� ��وال وال �ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا تشير ال��ى
شبهات من حيث الكميات وطبيعة
االش �خ��اص امل �س��ؤول�ين ع�ن�ه��ا ال��ذي��ن
ع��ادة ما يكونون يشغلون مناصب
سياسية في الدول العربية.
مل � ��ا ك � � ��ان ذل � � ��ك وك � ��ان � ��ت ج �م �ع �ي��ة
ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ه � ��ي اح � ��دى
جمعيات النفع العام املشهرة وفقا
ل�ل�ق��ان��ون رق��م  24لسنة  1962بشأن
االندية وجمعيات النفع العام ووفقا
للقرار ال��وزاري امل��ؤرخ 2006 /3 /26
وحيث ان امل��رس��وم ال�ص��ادر بتاريخ
 1979 /1 /7ب �ش��أن اخ �ت �ص��اص��ات
وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
ن � ��ص ع� �ل ��ى ان � � ��ه :ت �خ �ت ��ص ال � � � ��وزارة
باألمور اآلتية :االشراف على االندية
وجمعيات النفع العام وفقا الحكام
القوانني واللوائح ...كما نصت املادة
 6م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة 1962
ف��ي ش ��أن االن��دي��ة وج�م�ع�ي��ات النفع
ال �ع��ام ع�ل��ى ان ��ه «الي �ج��وز للجمعية
او ال� �ن ��ادي ال �س �ع��ي ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق اي
غرض غير مشروع او مناف لآلداب
او ال يدخل في االغ��راض املنصوص
عليها في النظام االساسي لكل منها
«وي�ح�ظ��ر ع�ل��ى الجمعية او ال�ن��ادي
ال�ت��دخ��ل ف��ي السياسة او امل�ن��ازع��ات
الدينية او اثارة العصبيات الطائفية
او ال �ع �ن �ص��ري��ة» وق� ��د ن ��ص ال �ن �ظ��ام
االساسي للجمعية على ما يلي:
وق� ��د ج� ��رى ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع ب�ع��ض
اع �ض��اء م�ج�ل��س االدارة املستقيلني
وش� �خ� �ص� �ي ��ات اخ � � � ��رى ذات ع�ل�اق ��ة
بالشكويني وقد تبني ما يلي:
 ومل � ��ا ك � ��ان ذل � ��ك وح� �ي ��ث ان � ��ه م��نامل� �س� �ت� �ق ��ر ع �ل �ي ��ه ف �ق �ه ��ا وق� � �ض � ��اء ان
رئ� � �ي � ��س واع� � � �ض � � ��اء م� �ج� �ل ��س ادارة
ال �ج �م �ع �ي��ة م� �س ��ؤول ��ون ب��ال �ت �ض��ام��ن
ت �ج��اه ال�ج�م�ع�ي��ة وال �غ �ي��ر ع��ن جميع
االخطاء التي تقع في ادارة الجمعية
وم� ��ن ث ��م ف� ��ان خ �ط��أ اي م ��ن اع �ض��اء
م �ج �ل��س االدارة ي �ت �ح �م��ل ت �ب �ع��ات��ه
ج�م�ي��ع اع �ض��اء امل�ج�ل��س لتقاعسهم
عن اتخاذ االج��راءات الواجبة سواء
ملنع حدوث املخالفة او عدم مساءلة
م �ق �ت��رف �ه��ا وال� �س� �ك ��وت ع ��ن م�خ��ال�ف��ة
القوانني واللوائح والنظام االساسي
اذ ال �س �ك��وت ع��ن ه ��ذه امل �خ��ال �ف��ات ال
يحمل اال على ان��ه موافقة على هذه
امل �خ��ال �ف��ة او االه� �م ��ال او ال�ت�غ��اض��ي
عنها باملخالفة للواجبات االساسية

الزلزلة نبه إلى تشويه جمعية الشفافية في تقاريرها لسمعة الكويت

العضاء مجلس االدارة التي توجب
ع�ل�ي�ه��م ال �ت �ص��دي ل �ه��ذه امل �خ��ال �ف��ات
ومنع وقوعها ومساءلة من ارتكبها.
ومن املقرر ايضا ان سلوك عضو
م �ج �ل��س االدارة وس �م �ع �ت��ه خ� ��ارج
ال�ج�م�ع�ي��ة ي�ن�ع�ك��س ت �م��ام��ا وي��رت�ب��ط
بعضويته بمجلس ادارت �ه��ا ويؤثر
ف �ي��ه اذ ت �ن �ه��ض م �س��ؤول �ي��ة مجلس
االدارة ك�ل�م��ا س�ل��ك اي م��ن اع�ض��ائ��ه
س�ل��وك��ا معيبا ي�ن�ط��وي ع�ل��ى اخ�لال
بواجبات سواء تلك املقررة بالقانون
او ال �ن �ظ��ام االس ��اس ��ي ل�ل�ج�م�ع�ي��ة او
ك��ان ه��ذا ال�س�ل��وك ال يستقيم م��ع ما
ت �ف��رض��ه ع �ل �ي��ه واج� �ب ��ات ال�ع�ض��وي��ة
اذ ال ي �ج ��وز ل �ل �ع �ض��و ان ي �غ �ف��ل ع��ن
صفته كعضو بالجمعية وم��ن باب
اول��ى اع�ض��اء مجلس االدارة ويقدم
على بعض ال�ت�ص��رف��ات ال�ت��ي تشكل
اخ �ل��اال ب�م�ق�ت�ض�ي��ات�ه��ا او اض �ع��اف
ال �ث �ق��ة ف�ي�ه��ا او م ��ا ي �خ��ل ب��االح �ت��رام
بالواجب لها او يتعارض مع الثقة
الواجبة فيه اذا يجب عليه ان ينأى
بنفسه عن التصرفات التي من شأن
ات �ي��ان��ه ل�ه��ا م��ا ي�ن�ع�ك��س س�ل�ب��ا على
ال �ج �م �ع �ي��ة س � ��واء ب� �ص ��ورة م �ب��اش��رة
او غير مباشرة وال يشترط لثبوت
املسؤولية حدوث ضرر اذ ال ارتباط
ب�ين ال�خ�ط��أ وال �ض��رر ف��ي م�ج��ال ه��ذا
ال �ن��وع م��ن امل �س��ؤول �ي��ة ب�ح�س�ب��ان ان
مجرد االخالل بالواجبات العضوية
او ب��ال �ن �ظ��ام االس ��اس ��ي ف ��ان ال�خ�ط��ر
الوارد في مثل هذا السلوك بالنظام
االس ��اس ��ي م� ��ؤداه اف �ت ��راض ح�ص��ول
ال�ض��رر ودون ان ينال م��ن قيام هذه
امل�س��ؤول�ي��ة ال�ت�ع�ل��ل ب�ح��ري��ة ال ��رأي اذ
ان م��واف �ق��ة ال�ع�ض��و ع�ل��ى االن�ض�م��ام
ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة واع� � � �ت� �ل ��اء م �ن ��اص �ب �ه��ا
القيادية م��ؤداه��ا موافقته والتزامه
بكافة ق�ي��ود العضوية فهو ق��د أل��زم
نفسه.
ب ��ال ��واج� �ب ��ات وال � �ق � �ي ��ود ال� � � ��واردة
بالنظام االساسي فان خالفها قامت
م �س��ؤول �ي �ت��ه ع ��ن اخ�ل�ال ��ه ب��واج �ب��ات

العضوية التي الزم وقيد نفسه بما
تفرضه عليه من قيود وواج�ب��ات ال
يخضع لها غير االعضاء بالجمعية.
 ومل � � ��ا ك � � ��ان ال � �ث� ��اب� ��ت ب� � � � ��االوراقوامل�س�ت�ن��دات وم��ا ت��م ن�ش��ره بمواقع
ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ان رئ �ي��س
مجلس جمعية الشفافية الكويتية
وبعض اعضاء الجمعية قد نشر لهم
لقاءات صحفية ومقاالت وآراء على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل وع�ل��ى حساباتهم
ب� �ه ��ذه امل� ��واق� ��ع واث � �ن� ��اء ع�ض��وي�ت�ه��م
بالجمعية وع�ض��وي��ة مجلس ادارة
الجمعية ما فيها من ألفاظ تتضمن
االس� � � ��اءة ل �ب �ع��ض اع� �ض ��اء ال�س�ل�ط��ة
التشريعية وامل��ؤس �س��ة التشريعية
ول� �ع� �ب ��ارات وب �ي��ان��ات واض � ��ح منها
ال� �ت ��دخ ��ل ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ب��االض��اف��ة
ال ��ى امل �خ��ال �ف��ات االداري � � ��ة امل��وض�ح��ة
واملخالفات التي تؤكد قيام الجمعية
ب ��االن �ض �م ��ام ال � ��ى م �ن �ظ �م��ات دول �ي��ة
وامل �ش��ارك��ة ب��امل��ؤت�م��رات وامل�ن�ت��دي��ات
ع �ل��ى ن�ف�ق��ة م�ن�ظ�م��ات م �ق��ره��ا خ��ارج
دول ��ة ال�ك��وي��ت ب��امل�خ��ال�ف��ات للقانون
والنظام االساسي للجمعية وخاصة
امل��ادت�ين الثانية وال��راب�ع��ة م��ن الباب
االول منه األمر الذي يعد ما تم فعله
اخ�لاال جسيما بالشروط العضوية
واه � ��دارا ل�ل�ق��واع��د ال � ��واردة بالنظام
االساسي للجمعية واالن�ح��راف بها
ع��ن اه��داف �ه��ا ال ��ى ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي
وم � �خ� ��ال � �ف� ��ة ال� � �ق � ��وان �ي��ن واالس� � � � � ��اءة
الع � �ض ��اء م �ج �ل��س االم� � ��ة وال � �خ ��روج
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ات ال��دس �ت��وري��ة دون
وج� ��ه ح ��ق م ��ن االخ �ل ��ال ب��اس �ت �غ�لال
الجمعية والعضوية واالنحراف بها
ع��ن غ��اي�ت�ه��ا واه��داف �ه��ا وواج�ب��ات�ه��ا
وتقاعس مجلس االدارة ع��ن اتخاذ
ث� �م ��ة اج� � � ��راء ي� �ح ��ول دون ان� �ح ��راف
الجمعية عن اغراضها التي انشئت
م� ��ن اج� �ل� �ه ��ا وع � � ��دم ات � �خ� ��اذ م�ج�ل��س
االدارة ثمة اج��راء مع املخالفني دون
ان ي�ن��ال ذل��ك التمسك ب�ح��ري��ة ال��رأي
والنشر والطباعة فقد ج��رت احكام

وقضاء التمييز على انه.
 ان امل� � ��ادة  37م ��ن ال ��دس� �ت ��ور اذن �ص��ت ع �ل��ى ان «ح ��ري ��ة ال �ص �ح��اف��ة
وال �ط �ب��اع��ة وال �ن �ش ��ر م �ك �ف��ول��ة وف �ق��ا
ل �ل �ش��روط واالوض � � ��اع ال �ت��ي يبينها
ال� �ق ��ان ��ون» ف � ��ان م� �ف ��اد ذل � ��ك ان ه��ذه
الحرية ليست مطلقة من كل قيد او
ش��رط وان�م��ا ه��ي ت�م��ارس ف��ي ح��دود
االوضاع والضوابط والشروط التي
يضعها القانون.
 ومل ��ا ك ��ان ال �ق��ان��ون رق ��م  3لسنة 2006ب ��اص ��دار ق ��ان ��ون امل �ط �ب��وع��ات
وال �ن �ش ��ر ق ��د وض� ��ع ح � � ��دودا واس�ت�ن
ض � ��واب � ��ط وش� � ��روط� � ��ا ت� � �م � ��ارس ف��ي
نطاقها حرية الصحافة والنشر.
وترتيبا ملا تقدم واخ��ذا باملبادئ
ال �ع��ام��ة س��ال�ف��ة ال��ذك��ر وان �ط�لاق��ا من
دور وزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل ف ��ي اع� �م ��ال رق��اب �ت �ه��ا وف�ق��ا
الح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  24ل �س �ن��ة
 1962وت�ع��دي�لات��ه بما يكفل اح�ت��رام
الجمعية الح�ك��ام ال�ق��وان�ين والنظام
االس � � ��اس � � ��ي ل �ل �ج �م �ع �ي ��ة وال � �ت� ��دخ� ��ل
بسلطتها ملنع املخالفات املنسوبة
لرئيس جمعية الشفافية الكويتية
اع �ض��اء م�ج�ل��س ادارت� �ه ��ا وم ��ا تيقن
م��ن ان ه ��ذه امل �خ��ال �ف��ات ت�ش�ك��ل ح��ال
ثبوت نسبتها اليهم اخالال جسيما
بأحكام النظام االس��اس��ي للجمعية
لذا فان الوزارة تملك بحكم اشرافها
ورق ��اب �ت �ه ��ا ع �ل��ى ال �ج �م �ع �ي��ات رؤي ��ة
ش ��ام� �ل ��ة ف� ��ي ت� �ق ��دي ��ر ج� �س ��ام ��ة ه ��ذه
امل �خ��ال �ف��ات وم�خ��ال�ف�ت�ه��ا للمصلحة
ال �ع��ام��ة ول�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون اس �ت �م��رار
هذه املخالفات.
لذا فان امل��ادة  27من القانون رقم
 24ل �س �ن��ة  1962ف ��ي ش � ��أن االن ��دي ��ة
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ق ��د نصت
على انه:
ي �ج��وز ب �ق ��رار م ��ن وزي� ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل حل الجمعية او
النادي في احدى الحاالت اآلتي:
 - 2اذا خ��رج��ت ع ��ن اه ��داف �ه ��ا او

ارت�ك�ب��ت م�خ��ال�ف��ة جسيمة لنظامها
االساسي.
 - 4اذا اخ �ل��ت ب��األح �ك��ام امل�ب�ي�ن��ة
بهذا القانون.
وم ��ع ذل ��ك ي �ج��وز ل��وزي��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل ان يعني بقرار
مسبب مجلس ادارة مؤقتا يتولى
اخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات م � �ج � �ل� ��س االدارة
امل �ن �ت �خ��ب  -ب� ��دال م ��ن ح ��ل ال�ج�م�ع�ي��ة
او ال�ن��ادي اذا ك��ان ذل��ك ف��ي مصلحة
االع � �ض� ��اء وااله� � � � ��داف االج �ت �م��اع �ي��ة
للمجتمع.
هذا وقد تأيد ما نسب الى مجلس
ادارة الجمعية من مخالفات وصلت
ال ��ى ح ��د ال �ج �س��ام��ة ج�ع�ل��ت ادارت �ه ��ا
ت�ت�ق��دم ب��ال�ك�ت��اب امل� ��ؤرخ ف��ي /5 / 5
 2015ال � ��ى م �ع��ال��ي وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
وال �ع �م��ل ب �ع �ن��وان( :ال�ت�ض �ي �ي��ق على
انشطة جمعية الشفافية الكويتية)
ف�ق��د ورد ف�ي��ه ب��أن الجمعية ت��ود ان
ت�ب�ل��غ ال� � ��وزارة ب ��أن م�ج�ل��س ادارت �ه��ا
ات �خ��ذ ق � ��رارا ب��اغ�ل�اق م �ق��ر الجمعية
وانهاء خدمات العاملني فيها والغاء
ع ��دد م��ن ان�ش�ط�ت�ه��ا اع �ت �ب��ارا م��ن /1
 2015 / 7وذل ��ك نتيجة ال�ع��دي��د من
املضايقات السياسية على الجمعية
م��ن ع��دة اط ��راف حكومية وبرملانية
وك� � ��ذل� � ��ك ال� �ت� �ض� �ي� �ي ��ق امل� � ��ال� � ��ي ع �ل��ى
ال�ج�م�ع�ي��ة م ��ن خ �ل�ال اي� �ق ��اف ج�ه��ات
حكومية ملستحقات مالية للجمعية
ب� �ل� �غ ��ت  235.000دي� � �ن � ��ار (م� �ئ� �ت ��ان
وخمسة وثالثون ألف دينار).
وح� �ي ��ث ان ال� �ت� �ص ��رف ال� � ��ذي ب��در
من مجلس ادارة الجمعية ال يحقق
الصالح العام العضاء الجمعية وال
االه� ��داف للمجتمع ال�ك��وي�ت��ي وان�م��ا
يعتبر ه��ذا االغ�ل�اق تعطيال لنشاط
ال�ج�م�ع�ي��ة واالس �ت �م ��رار ف��ي تحقيق
االهداف والحيلولة دون استمرارها
في تنفيذ برامجها مما يعد مخالفة
لحكم املادة  55من النظام االساسي
ال � ��ذي ج� ��اء ف� �ي ��ه( :ت �ل �ت ��زم ال�ج�م�ع�ي��ة
ك �م��ا ي �ل �ت��زم اع� �ض ��اؤه ��ا ط � ��وال م��دة
عضويتهم فيها ببرامجها ملكافحة
الفساد ومناهضة اس��اءة استعمال
ال �س �ل �ط��ة ف ��ي ك ��اف ��ة ت �ع��ام�لات �ه��م م��ع
الغير).
ب �ن��اء ع �ل �ي��ه :ف� ��إن ج �ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
ترى وبعد املوافقة :حل مجلس ادارة
جمعية الشفافية الكويتية وتعيني
مجلس ادارة م��ؤق��ت للجمعية مل��دة
سنة يلتزم خاللها بالدعوة الى عقد
جمعية عمومية واج ��راء انتخابات
ملجلس ادارة جديد.

الشؤون تحل
مجلس إدارة
الشفافية
وتعين مجلس
جديد لمدة سنة
الجمعية شوهت
في تقاريرها
سمعة الكويت
في المحافل
الدولية
استعجال رئيس
الجمعية في تحديد
موعد انتخابات
مجلس إدارة
جديد قبل انتهاء
المجلس الحالي
عدم عقد
جمعية عامة غير
عادية لمناقشة
االستقالة المسببة
من األعضاء
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يراعى عند إعداد الميزانية العامة للدولة وااللتزام بمكونات الخطة السنوية

الحكومة تحيل على المجلس مشروع
قانون التخطيط االقتصادي واالجتماعي
أح��ال��ت الحكومة على مجلس
األم� � ��ة امل� ��رس� ��وم رق � ��م  130ل�س�ن��ة
 2015ب��إح��ال��ة م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 60لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي ونصت
مواده على ما يلي:
مادة أولى :يستبدل بنصوص
امل��واد (3و9و 12فقرة اخ�ي��رة) من
القانون رقم  60لستة  1986املشار
إليه النصوص التالية:
م� ��ادة ( :)3ي ��راع ��ى ع �ن��د إع ��داد
امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة أو عند
تعديل االع�ت�م��ادات ال ��واردة فيها
االلتزام بمكونات الخطة السنوية
وي�ت��م ذل��ك بالتنسيق ب�ين وزارة
املالية واألم��ان��ة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية.
وال ي�ج��وز االرت �ب��اط أو تمويل
أي��ة م�ش��روع��ات تتعلق بالتنمية
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل ��ذل ��ك أو ب �م��ا ي �خ��رج
ع� ��ن ن � �ط ��اق م � �ش� ��روع� ��ات ال �خ �ط��ة
م��ا ل��م ي�ط��رأ م��ا يستدعي تعديل
الخطة وبالتالي تعديل برامجها
الزمنية.
م � � ��ادة ( :)9ي � �ع� ��رض م� �ش ��روع
ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة ب� �ع ��د إق � � ��راره
م ��ن امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة م��ع م �ش��روع امل�ي��زان�ي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ع� �ل ��ى م �ج �ل��س
الوزراء العتماده.
م � � � � ��ادة ( )12ف� � �ق � ��رة أخ� � �ي � ��رة:
وي � �ك� ��ون ل �ل �م �ج �ل��س أم� ��ان� ��ة ع��ام��ة
ي� � �ش � ��رف ع� �ل� �ي� �ه ��ا وزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة
ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وي � �ص� ��در
م��رس��وم بتحديد اختصاصاتها
ويخصص ف��ي اليمزانية املبالغ
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل � �ن � �ش� ��اط� ��ات امل� �ج� �ل ��س
واألمانة العامة.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ت�ل �غ��ى ال �ف �ق��رت��ان
ال �ث��ان �ي��ة وال �ث��ال �ث��ة م��ن امل � ��ادة ()7
وامل � ��ادة ( )8م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 60
لسنة  1986املشار اليه.
م��ادة ثالثة :يستبدل بعبارات
(امل � �ج � �ل ��س األع � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط)
و(األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة) و (ق��وم �ي��ة)
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ع� �ب ��ارات (امل�ج�ل��س
األع � �ل� ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة)
و(األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية) و(وطنية)
أي�ن�م��ا وردت ف��ي ال�ق��ان��ون امل�ش��ار
اليه.
م��ادة راب�ع��ة :على ال ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.

لقطة من احدى جلسات املجلس

ون� �ص ��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
للمشروع بقانون على ما يلي:
ن ��اط ال �ق��ان��ون رق ��م ( )60لسنة
 1986ف� � � ��ي ش� � � � ��أن ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
االقتصادي واالجتماعي واملعدل
باملرسوم بالقانون رقم ( )7لسنة
 1987ب � ��وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط ووزي ��ر
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وامل � �ج � �ل� ��س األع � �ل ��ى
للتخطيط ببعض االختصاصات
املتعلقة بخطة التنمية الشاملة
في ضوء االستراتيجية واألهداف
العامة بعيدة املدى للدولة.
ون �ظ ��را ل �ص ��دور امل ��رس ��وم رق��م
 22لسنة  2004ب��إن�ش��اء املجلس
األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
امل �ع��دل ب��امل��رس��وم رق��م  307لسنة
 2007م� �ت� �ض� �م� �ن ��ا إن � � �ش� � ��اء ه� ��ذا
امل� �ج� �ل ��س ل �ي �ح��ل م� �ح ��ل امل �ج �ل��س
األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وان ت �ح��ل
االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ه ��ذا امل �ج �ل��س
م � �ح � ��ل وزارة ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط ف��ي
االخ�ت�ص��اص��ات امل �ق��ررة لها وفقا
ل �ل �ق��وان�ين وال �ل ��وائ ��ح  -ف�ي�م��ا ع��دا
م��ا اس�ت�ث�ن��ى م�ن�ه��ا ب �ن��ص خ��اص
وت �ب��اش��ر اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ت�ح��ت
اش � � ��راف ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص ال ��ذي
يصدر بتحديده مرسوم.
وف� ��ي ض� ��وء ال� � ��دور ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ال �ه��ام ال� ��ذي ت�ض�ط�ل��ع ب��ه االم��ان��ة
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة ل � �ل � �م � �ج � �ل� ��س االع � � �ل� � ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة م ��ن اع ��داد
ملشروعات برامج عمل الحكومة
وال� �خ� �ط ��ط االن� �م ��ائ� �ي ��ة وم �ت��اب �ع��ة
تنفيذها وت�ق��دي��م ت�ق��اري��ر دوري��ة

ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ل�ل�ج�ه��ات املعنية
وال� � ��ذي أف� �ص ��ح ع �ن��ه ن ��ص امل� ��ادة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل� ��رس� ��وم رق � ��م 307
لسنة  2007امل�ش��ار ال�ي��ه وأب��رزت��ه
قوانني إص��دار الخطط اإلنمائية
م � �ت� ��وس � �ط� ��ة األج � � � � � ��ل وال � �خ � �ط� ��ط
ال �س �ن��وي��ة وآخ ��ره ��ا ال �ق��ان��ون رق��م
 11ل�س�ن��ة  2015ب��إص��دار الخطة
اإلنمائية للسنوات 2016/2015
 2020/-2019وال �ق��ان��ون رق ��م 10
ل� �س� �ن ��ة  2015ب � ��إص � ��دار ال �خ �ط��ة
السنوية لعام .2016/2015
وفي اط��ار التحديث والتعديل
ل� �ب� �ع ��ض ال� �ك� �ل� �م ��ات وال � �ع � �ب� ��ارات
الواردة ببعض مواد القانون رقم
 60ل�س�ن��ة  1986امل �ش��ار إل �ي��ه بما
يتفق مع الواقع الفعلي وتحديد
امل�ق�ص��ود منها ع�ل��ى وج��ه علمي
دقيق.
ف� �ق ��د أع � � ��د م� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
امل� ��راف� ��ق ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
القانون رقم  60لسنة  1986املشار
اليه بما يتفق مع ما تقدم بيانه.
حيث نصت امل��ادة االول��ى منه
ع �ل��ى اس� �ت� �ب ��دال ن� �ص ��وص امل� ��واد
الثالثة والتاسعة والثانية عشرة
 ف �ق��رة اخ �ي��رة م ��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ونب �ن �ص��وص اخ� ��رى ح �ي��ث اوج �ب��ت
امل��ادة الثالثة (مستبدلة) االلتزام
ب � �م � �ك� ��ون� ��ات ال � �خ � �ط� ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي��ن وزارة امل��ال �ي��ة
واالمانة العامة للمجلس االعلى
للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة وذل ��ك حني
إع��داد امليزانية العامة للدولة أو

عند تعديل االع �ت �م��ادات ال ��واردة
ف�ي�ه��ا وم ��ن ث ��م ال ي �س��وغ ق��ان��ون��ا
االرتباط او تمويل أية مشروعات
ت �ت �ع �ل ��ق ب ��ال �ت �ن �م �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل ��ذل ��ك أو ب �م��ا ي� �خ ��رج ع ��ن ن �ط��اق
مشروعات الخطة ما لم يطرأ ما
يستدعي تعديل الخطة أو تعديل
برامجها الزمنية.
ون � � �ظ� � ��را ل �ل��ارت� � �ب � ��اط ال ��وث� �ي ��ق
وال � � �ت� �ل��ازم ال �ف �ع �ل ��ي ب�ي��ن ال �خ �ط��ة
السنوية وامليزانية العامة للدولة
 ف �ق��د أوج� �ب ��ت امل � � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة(مستبدلة) عرض مشروع الخطة
السنوية بعد إق��راره من املجلس
االع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة مع
م�ش��روع امليزانية ال�ع��ام��ة للدولة
 على مجلس ال ��وزراء العتمادهوذل��ك دون وج��وب اص��دار قانون
بالخطة السنوية اكتفاء بإصدار
ق � � ��ان � � ��ون ب� ��ال � �خ � �ط� ��ة االن � �م� ��ائ � �ي� ��ة
م �ت��وس �ط��ة االج � ��ل امل �ن �ب �ث��ق عنها
الخطط السنوية وبما يؤدي الى
سرعة تنفيذ املشروعات ال��واردة
ب��ال �خ �ط��ة ف� �ض�ل�ا م� ��ن أن أح� �ك ��ام
الدستور والقانون رقم  31لسنة
 1978ب �ق��واع��د إع� ��داد امل�ي��زان�ي��ات
ال �ع��ام��ة وال��رق��اب��ة ع�ل��ى تنفيذها
والحساب الختامي لم توجب إال
ع��رض م �ش��روع امل�ي��زان�ي��ة العامة
ل �ل��دول��ة ع �ل��ى م �ج �ل��س األم � ��ة قبل
ابتداء السنة املالية بشهرين.
وبالنظر الى األهمية الحيوية
ل � �ل ��دور ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال� �ف� �ع ��ال ع�ل��ى
ارض ال� � ��واق� � ��ع ال � � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب��ه

االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس االعلى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ف ��ي ك��اف��ة
ج ��وان ��ب ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة
ب ��ال �ب�ل�اد وب� �م ��ا ي �ق �ت �ض��ي اص� ��دار
م ��رس ��وم م� �ع ��دل ل �ل �م��رس��وم 3.07
ل�س�ن��ة  2007امل �ش ��ار ال �ي��ه وال ��ذي
ح� ��دد ف ��ي م ��ادت ��ه ال �ث��ان �ي��ة بعض
االخ �ت �ص��اص��ات ال �ت��ي ت�م��ارس�ه��ا
االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ف�ع�لا االم ��ر ال��ذي
ي �س �ت��دع��ي ب ��ال� �ض ��رورة اس �ت �ب��دال
ن��ص امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ف�ق��رة
اخيرة من القانون  60لسنة 1986
بالنص على ان ي�ك��ون للمجلس
ام��ان��ة ع��ام��ة ي�ش��رف عليها وزي��ر
الدولة لشؤون التخطيط ويصدر
مرسوم بتحديد اختصاصاتها -
باعتبار ان ذل��ك من الصالحيات
واالخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات ال ��دس� �ت ��وري ��ة
لسمو األم�ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه،
وان ي� �خ� �ص ��ص ف� � ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة
املبالغ الالزمة لنشاطات املجلس
واألمانة العامة.
وف � ��ي ض � ��وء م ��ا ورد آن� �ف ��ا م��ن
استبدال املادة  12فقرة اخيرة من
القانون رقم  60لسنة  1986املشار
ال� �ي ��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال �س ��ال ��ف ف�ق��د
نصت امل��ادة الثانية م��ن مشروع
القانون املاثل على الغاء الفقرتني
ال �ث��ان �ي��ة وال �ث��ال �ث��ة م��ن امل � ��ادة ()7
وامل��ادة ( )8من القانون  60لسنة
.1986
ك �م��ا ن �ص��ت امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة من
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ع�ل��ى اس�ت�ب��دال
عبارات وكلمات (املجلس االعلى
للتخطيط) و (االم��ان��ة العامة) و
(ق��وم �ي��ة) ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ب�ع�ب��ارات
(امل � �ج � �ل� ��س االع � � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة) و (االم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �م �ج �ل��س االع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي ��ة) و (وط� �ن� �ي ��ة) أي �ن �م��ا
وردت ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م  60لسنة
 1986املشار إليه.

 8شكاوى

تضمن كشف العرائض والشكاوى
الواردة ملجلس األمة بجلسته املعقودة
بعد غد يوم الثالثاء وجاءت كالتالي:
 مقدمة من مجموعة من أصحابال �ش ��رك ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��ام �ل��ة ف��ي
م �ج��ال ال �ح��دي��د (ال � �خ ��ردة) ي �ت �ض��ررون
من ق��رار وزي��ر التجارة والصناعة رقم
( )2012/501ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ت�ص��دي��ر
الحديد (الخردة).
 مقدمة من مجموعة من الطالباتال�ح��اص�لات على ب�ك��ال��وري��وس العلوم
ال�ص�ح�ي��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب يتضررن من قرار
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ب �ع��دم امل��واف �ق��ة على
استكمال دراستهن العليا بالجامعة
مما اضطرهن للدراسة بالخارج.
> م �ق��دم��ة م ��ن م �ج �م��وع��ة م��وظ �ف��ات
ع��ام�لات ف��ي ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ح��اص�لات
ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ال �ب �ك ��ال ��وري ��وس (ع �ل��وم
ب �ي �ئ �ي��ة) م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب يتضررن من عدم
ان�ص��اف�ه��ن ب�م�س�م��اه��ن ال��وظ�ي�ف��ي رغ��م
موافقة مجلس الخدمة املدنية.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��رر م��نق�ي��ام الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ب � ��ازال � ��ة م ��زرع� �ت ��ه ال �ك��ائ �ن��ة
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��وف��رة ال��زراع �ي��ة وس�ح��ب
ح �ي��ازت �ه��ا دون ت �ع��وي��ض ب ��أخ ��رى مع
العلم ان��ه سبق ان تقدم بطلب للهيئة
لتخصيص ارض اخ��رى اال انه وحتى
تاريخه لم يتم الرد عليه.
 مقدمة م��ن موظفتني تعمالن فيب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت (م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة)
ت � � �ت � � �ض� � ��رران م � � ��ن ت � �ع � �س� ��ف ال� �ب� �ل ��دي ��ة
وع� � ��دم ان �ص��اف �ه �م��ا ف ��ي م �ن��ح م �ك��اف��أة
األع�م��ال امل�م�ت��ازة اس��وة بالعاملني في
املحافظات األخرى.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��رر م��نرف � � ��ض امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية لقيد اسمه للتقدم بطلب بيت
حكومي من جديد رغم صدور القانون
 2لسنة  2015وال ��ذي يسمح ل��ه بذلك
بعد بيعه بيته للمرة األولى.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��رر م��نتسريحه من الخدمة (الرئاسة العامة
للحرس الوطني) نتيجة انقطاعه عن
ال�ع�م��ل وح��رم��ان��ه م��ن ال��رات��ب وم�ك��اف��أة
التقاعد.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف يعمل بوكالةاالن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا) ي�ت�ض��رر من
ت �ق��اع��س واه� �م ��ال م��دي��ر ع ��ام ال��وك��ال��ة
وع� ��دم ات� �خ ��اذه اي اج � ��راء ب �ح��ق م��دي��ر
ادارة امل�ع�ل��وم��ات ال ��ذي اه��ان��ه وت�ع��دى
عليه رغم تقدمه بشكوى ضده.
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منها  10للطريجي و 3للحمدان وسؤاالن لكل من الري والنصف ودشتي

 27سؤاال جديدا من  13نائبا

ادرج على جدول اعمال جلسة 19
مايو الجاري  27س��ؤاال جديدا إلى
 10وزراء وت�ص��در مقدمي االسئلة
ال�ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ب �ـ 10
اس�ئ�ل��ة إل ��ى  4وزراء وي�ل�ي��ه ال�ن��ائ��ب
حمود الحمدان بـ  3اسئلة وجاء في
الترتيب الثالث النواب احمد الري
وراك � � ��ان ال �ن �ص��ف ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دشتي ولكل منهما سؤاالن.
العدادات الذكية
وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 10اسئلة منها  6اسئلة إل��ى وزي��ر
االش� � �غ � ��ال وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � ��اء ع��ن
مشروع العدادات الذكية التجريبي
وقيمة إتالف ممتلكات الوزارة التي
ق ��ام ب�ه��ا امل �ق��اول��ون وع ��دد األح �ك��ام
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي ص��درت
ل �ص��ال��ح وزارة ال �ك �ه��رب��اء ول ��م يتم
ت �ن �ف �ي��ذه��ا م� ��ع ب� �ي ��ان أس � �ب� ��اب ع ��دم
تنفيذها وامل �س��ؤول ع��ن ذل��ك وع��دد
املناقصات والعقود التي لم يوافق
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع �ل �ي �ه��ا ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة ف ��ي وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وع ��دد ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت��م التحقيق
فيها وخلصت وزارة الكهرباء واملاء
في توصياتها إلى إحالتها للنيابة
ال �ع��ام��ة واس� ��م امل �س ��ؤول ع��ن تقدير
 3600طن من األمونيا التي تعاقدت
وزارة الكهرباء واملاء لتوريدها مع
م �ج �م��وع��ة ب �ي��ت األص� �ي ��ل ح �ي��ث إن
االح �ت �ي��اج ال�ف�ع�ل��ي ل� �ل ��وزارة حسب
م � � ��دة ال � �ع � �ق ��د ه � ��و  360ط � �ن ��ا ف �ق��ط
ووج � ��ه س ��ؤال�ي�ن إل� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
وال�ت�ج��ارة والصناعة بالوكالة عن
ج�م�ي��ع م �س��اه �م��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر أو غير
م �ب��اش��ر ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة ال � �س� ��ودان
والكيفية ال�ت��ي ق��ام بها مسؤولون
ف� � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع � ��ام� ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة
بتخصيص أراض ��ي ال��دول��ة لشركة
أن �ظ �م��ة ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع ع �ل��ى ال��رغ��م
م ��ن أن� �ه ��ا غ��اص �ب��ة وم �ع �ت��دي��ة ع�ل��ى
أم�ل�اك ال��دول��ة ك�م��ا وج��ه س ��ؤاال إل��ى
وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن أس� �ب ��اب ت��أخ�ي��ر
ت�ش�غ�ي��ل م��رك��ز ع �ب��دال��رح �م��ن ال��زي��د
الصحي بضاحية مبارك العبدالله
الجابر ووج��ه س��ؤاال اخر إلى وزير
امل � ��واص �ل��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة ع� ��ن ش��رك��ة
أنظمة البضائع.
المعلمون الجدد
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
 3اس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا س � ��ؤاالن إل ��ى وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب �ش��أن
م��ا ن �ش��ر ف��ي ال �ص �ح��ف امل�ح�ل�ي��ة عن
ن �ي��ة وزارة ال �ت��رب �ي��ة إدخ� � ��ال ال�ل�غ��ة
الفرنسية ضمن املناهج الدراسية
للمرحلتني االب�ت��دائ�ي��ة واملتوسطة
وال � �ع� ��وائ� ��ق دون ت �ط �ب �ي��ق رخ �ص��ة
التعليم على املعلمني الجدد ووجه
س��ؤاال إل��ى وزي��ر االع�ل�ام ع��ن صحة

عبدالله الطريجي

حمود الحمدان

احمد الري

راكان النصف

ت �ص ��ري ��ح م �ن �س ��وب مل ��دي ��ر م �ع��رض
ال �ك �ت��اب اإلس�ل�ام��ي األرب �ع�ي�ن كشف
فيه عن منع وزارة اإلعالم كتب شيخ
اإلس �ل ��ام أح �م ��د ب ��ن ت �ي �م �ي��ة وك��ذل��ك
كتب العاملني الجليلني املفتي العام
للمملكة العربية السعودية السابق
س �م��اح��ة ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز ب��ن
ب��از وعضو هيئة كبار العلماء في
اململكة الشيخ محمد بن عثيمني.

الدولية وقيمة املبالغ التي صرفت
لصيانة هذه املنشآت واألندية التي
خ�ص�ص��ت ل �ه��ا م �ب��ال��غ ف��ي م�ي��زان�ي��ة
الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
إلقامة منشآت.

ح�م��اد وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص وح�م��دان
ال�ع��ازم��ي ود.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران
ون�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل وم��اض��ي ال�ه��اج��ري
وعبدالله التميمي وج�ه��وا أسئلة،
ف � �س� ��أل ال� �ح ��وي� �ل ��ة وزي� � � ��ر االش � �غ� ��ال
وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ع��ن خ�ص��م قيمة
غ ��رام ��ات ال �ت��أخ �ي��ر امل�س�ت�ح�ق��ة على
بعض املقاولني واملتعهدين املترتبة
ع�ل��ى إخ�لال �ه��م بتنفيذ ال�ت��زام��ات�ه��م
ال�ت�ع��اق��دي��ة وس ��أل ال��دوي �س��ان وزي��ر
ال �ن �ف��ط وش � ��ؤون م �ج�ل��س االم� ��ة عن
ك �ش��ف األف� � � ��راد ول �ي �س��ت ال �ش��رك��ات
ال� �ح ��ائ ��زة ل �ل �ق �س��ائ��م ال� ��زراع � �ي� ��ة ف��ي
م �ن ��اط ��ق ال � ��وف � ��رة ،ال �ع �ب ��دل ��ى وك �ب��د
وال� �ص� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة وف � � ��ي ك � ��ل امل� �ن ��اط ��ق
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية والتزويد
ب �ك �ش��ف ب ��أس� �م ��اء األف� � � ��راد ول �ي �س��ت
الشركات الحائزة ملناحل وحظائر
ت��رب �ي��ة األس � �م� ��اك وامل ��اش� �ي ��ة ب�ك��اف��ة
أن � ��واع� � �ه � ��ا (ج � ��واخ� � �ي � ��ر إس� �ط� �ب�ل�ات
وه �ج��ن ودواج� � ��ن) ف��ي ك��ل امل�ن��اط��ق
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وس��أل
حماد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال ��وزراء ع��ن مناقصة مبنى الركاب
ال �ج ��دي ��د ب �م �ط��ار ال �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي
وس � ��أل ال �ح��ري��ص وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
عن ال�ق��رار ال��وزاري رق��م  1527لسنة
 2015ب�ش��أن تعيني  57ضابطا في
ال ��وزارة ملناصب قيادية وإشرافية
ف ��ي ق� �ط ��اع ال �ج �ن �س �ي��ة وال � �ج � ��وازات

وامل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي ت ��م ع �ل��ى أس��اس�ه��ا
املفاضلة في اختيار املرشحني لتلك
املناصب وهل يوجد من بني من لم
يتم تعيينهم وكانوا من املرشحني
م ��ن ه ��م أق� ��دم ف ��ي ال �ق �ط��اع أو أع�ل��ى
ف��ي ال��رت�ب��ة م��ن ب�ع��ض ال��ذي��ن ك��ان��وا
مشمولني بالقرار وت��م استبعادهم
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ات األخ �ي��رة وه��ل يوجد
م��ن ب�ين م��ا ت��م اخ�ت�ي��اره لشغل تلك
امل�ن��اص��ب م��ن ص ��درت بحقه أح�ك��ام
من قبل القضاء أو من تمت إحالته
للتحقيق الداخلي ب��ال��وزارة وس��أل
ال �ع ��ازم ��ي وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وال �ت �ج��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع� ��ن ص� � ��دور ق� � ��رار م��ن
وزي��ر التجارة والصناعة بالوكالة
بتعيني مدير مكتبه ملحقا تجاريا
ب� �س ��وي� �س ��را رغ� � ��م اج� �ت� �ي ��از خ�م�س��ة
أشخاص آخرين االختبارات الالزمة
لهذا املنصب ومن ثم تم إقصاؤهم
ل �ت �ع �ي�ين م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال� ��وزي� ��ر ف��ي
ه��ذه الوظيفة وس��أل الجيران وزير
امل��ال �ي��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة عن
ظاهرة غياب الرقابة على املراقبني
املاليني وسأل الفضل وزير الصحة
ع��ن ت��اري��خ ت�ع�ي�ين ال�س�ي��د سليمان
ظ ��اه ��ر ال� �ح ��رب ��ش م �ل �ح �ق��ا ص�ح�ي��ا
ف� ��ي أمل ��ان� �ي ��ا واألس� � � ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال �خ �ب��رات �ي��ة ال �ت��ي أه�ل�ت��ه أن ي�ك��ون
ملحقًا ص�ح�ي��ًا وع�ل�ي��ه ت��م اخ�ت�ي��اره
لهذا املنصب وسأل الهاجري وزير
الصحة عن خطة ال��وزارة في تنفيذ
امل�ش��اري��ع الصحية س��واء باالنشاء
او ال�ت��رم�ي��م وس� ��أل ال�ت�م�ي�م��ي وزي��ر
امل��ال �ي��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة عن
م ��دى ص �ح��ة م �ع �ل��وم��ات ت�ف�ي��د ب��أن��ه
ي �ت��م اإلع� � ��داد ل �ت��وزي��ع  600قسيمة
صناعية ف��ي مناطق مختلفة وهل
سيتم اإلع�لان للراغبني بالحصول
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ق �س��ائ��م وم� ��ا ال �ش��روط
التي وضعتها الهيئة للدخول في
املنافسة للمستفيدين؟

تشكيل اللجان
وج��ه النائب أحمد الري سؤالني
إل��ى وزي��ر امل��واص�لات والبلدية عن
مدى قانونية قرارات تشكيل اللجان
اإلداري ��ة والفنية في بلدية الكويت
ال �ص��ادرة م��ن ال��وزي��ر وال�ج�ه��ة التي
تتحمل تبعات وآث��ار إل�غ��اء ق��رارات
امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ب� �ع ��د امل� �ص ��ادق ��ة
عليها من قبل الوزير املختص.
المنشآت الرياضية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص��ف
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال إل� ��ى وزي ��ر
امل� ��واص �ل�ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن أس �ب��اب
ت �ع �ط �ي��ل ل �ج �ن��ة دراس � � ��ة امل �ع��ام�ل�ات
ع� � � ��رض ت� �ب� �ع� �ي ��ة ن� � � � ��ادي ف ��روس� �ي ��ة
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ووج��ه س��ؤاال اخر إلى وزي��ر االعالم
والشباب عن املنشآت القائمة حاليا
ف��ي األن ��دي ��ة ال �ش��ام �ل��ة وامل�خ�ص�ص��ة
وه� ��ل ت �ط��اب��ق امل �ن �ش��آت ال��ري��اض �ي��ة
القائمة حاليا ف��ي األن��دي��ة املعايير

اللجنة الطبية المشتركة
وجه النائب د.عبدالحميد دشتي
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه �م��ا س � ��ؤال إل� ��ى وزي ��ر
امل � ��واص �ل��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة ع� ��ن ال �ع �ق��د
املبرم بني إح��دى شركات الخدمات
ووزارة امل��واص�لات ب�ش��أن االنتفاع
ب �ع �ق��ار ك�م�ن�ط�ق��ة ت�ج�م�ي��ع ح��اوي��ات
بمنطقة الشويخ بالقرب من مبنى
م ��رور ال�ع��اص�م��ة ووج ��ه س ��ؤاال اخ��ر
إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح ��ة ع� ��ن األس� �ب ��اب
ال�ط�ب�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ع��دم اع�ت�م��اد
ق��رارات اللجنة الطبية املشكلة بناء
ع�ل��ى ط�ل��ب وزارة ال�ص�ح��ة م��ن قبل
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب��اع �ت �م��اد ن�ت��ائ��ج
ف �ح��ص ( )PCRل �ح��ام �ل��ي ف �ي��روس
( )Cب��دال م��ن اعتماد نتائج تحليل
األجسام املضادة لفيروس ( )Cعلى
ك��ل العمالة ال��واف��دة ف��ي ال�ب�لاد دون
اس�ت�ث�ن��اء م��ع ال �ت��زوي��د ب �ص��ورة من
م�ح��اض��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة املشتركة
بني وزارة الصحة وكلية الطب التي
ت ��م ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا ف ��ي ع� ��ام  2010ل�ه��ذا
الغرض.
المشاريع الصحية
ال � � � �ن� � � ��واب د.م� � �ح� � �م � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة
وف � �ي � �ص� ��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان وس � �ع � ��دون

 48جوابا لـ  12وزيرا
 % 83.9معدل أجوبة الوزراء
ادرج ف� � ��ي ك � �ش� ��ف االج � ��وب � ��ة
ال � ��واردة ف��ي ب�ن��د االح � ��االت على
ج��دول اعمال جلسة الثالثاء 48
ج��واب��ا ج��دي��دا ل�ـ  12وزي ��را منها
 11جوابا لوزير النفط وش��ؤون
االم ��ة د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر و 6اج��وب��ة
ل� ��وزي� ��ر ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � � �ع � � �م � ��ل وال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط ه �ن��د

الصبيح و 5اجوبة لكل من وزراء
التربية والتعليم العالي والدولة
ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء والعدل
واالوق� � � � � ��اف و 4اج � ��وب � ��ة ل ��وزي ��ر
امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح و 3اجوبة
ل � ��وزي � ��ر امل� � ��واص �ل ��ات وال �ب �ل ��دي ��ة
ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري وج��واب��ان لكل
م � ��ن وزراء االع � �ل� ��ام وال� �ش� �ب ��اب

واالس �ك��ان واالش �غ��ال والكهرباء
وامل ��اء وال��داخ�ل�ي��ة وج ��واب واح��د
لوزير الصحة د.علي العبيدي.
وب� � �ـ  48ج� ��واب� ��ا ال� � � � ��واردة ف��ي
جدول االعمال يبلغ عدد اجوبة
ال��وزراء  1652جوابا من اجمالي
االس �ئ �ل��ة وع ��دده ��ا  1968س��ؤاال
بمعدل .% 83.9

األسئلة المدرجة
في جلسة  19مايو
النائب

عدد االسئلة

د .عبدالله الطرييجي

10

حمود الحمدان

3

راكان النصف

2

احمد الري

2

عبدالحميد دشتي

2

د .محمد الحويلة

1

فيصل الدويسان

1

سعدون حماد

1

مبارك الحريص

1

د .عبدالرحمن
الجيران

1

عبدالله التميمي

1

نبيل الفضل

1

ماضي الهاجري

1

االجمالي

27

األجوبة المدرجة
في جلسة  19مايو
الوزارة

عدد االسئلة

النفط وشؤون االمة

11

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

6

التربية والتعليم

5

الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

5

العدل واالوقاف

5

املالية

4

املواصالت والبلدية

3

االعالم والشباب

2

االسكان

2

االشغال والكهرباء

2

الداخلية

2

الصحة

1

االجمالي

48

12

جدول األعمال

aldostoor

األحد  28رجب  17 . 1436مايو 2015

ادرجت على جدول أعمال جلسة الثالثاء في بند اإلحاالت

 54رغبة جديدة قدمها  18نائبا

 54اقتراحا برغبة قدمها  18نائبا
تناولت االوضاع الصحية والتعليمية
والبيئية والثقافية وغيرها.
واحتل ص��دارة مقدمي االقتراحات
ب��رغ �ب��ة ال �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ب� �ـ 8اق �ت��راح��ات ي�ل�ي��ه ك��ل م��ن ال�ن��ائ�ب�ين
ع �س �ك ��ر ال � �ع � �ن ��زي ون� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل ب�ـ
 6اق � �ت � ��راح � ��ات ل� �ك ��ل م �ن �ه �م��ا ت�ل�اه �م��ا
ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران ب �ـ 5
اقتراحات ،وفيما يلي تلك االقتراحات
بالتفصيل:
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ه
 8اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن ان�ش��اء
ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة ت� �ت� �ك ��ون م� ��ن وزارة
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ووزارة الصحة
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة وب �ل��دي��ة
ال �ك��وي��ت وم �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب �ح��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال � �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة للكشف
ع��ن ك��ل الشركات الغذائية التي تقوم
باضافة الوان ومحسنات الى اغذيتها
املصنعة.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي 6اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن ف�ص��ل
ال �ل �ج �ن��ة ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج
ملنتسبي وزارة الداخلية ع��ن اللجنة
ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ملنتسبي
وزارة الدفاع.
وع �م ��ل دراس � � ��ة ل�ل�أس �ب ��اب امل ��ؤدي ��ة
الرت � � �ف � ��اع اس� � �ع � ��ار اس � �ت � �ق� ��دام ال� �خ ��دم
وروات �ب �ه��م ،وب�ن��اء عليها يتم تحديد
اس � �ع ��ار الس� �ت� �ق ��دام ال � �خ ��دم وت �ح��دي��د
رواتبهم.
ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ن � �ب � �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل 6
اق� �ت ��راح ��ات رغ �ب ��ة ب� ��اص� ��دار ق � ��رار م��ن

لقطة من احدى الجلسات

وزي ��ر االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام�ي��ة
ب�ت��دوي��ر ائ�م��ة امل�س��اج��د ك��ل سنتني او
اق� ��ل ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف م �س��اج��د ال �ك��وي��ت
حتى يكون التنوع في ائمة املساجد
اله ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة واي� �ض ��ا ت ��وس ��ع ف��ي
الخبرة واملعرفة لدى مصلي املساجد،
وقيام وزارة االع�لام بتكريم وتخليد
ذك � ��رى ك ��ل م ��ن ال��راح �ل��ة ع � ��ودة امل�ه�ن��ا
وال� ��راح � �ل� ��ة ع ��ائ� �ش ��ة امل� ��رط� ��ة ت �ك��ري �م��ا
وت�ق��دي��را ل��ذك��راه�م��ا ،وان ت�ب��ادر وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ب ��اق ��ام ��ة م �ن �ظ��وم��ة م��راق �ب��ة
ب��ال�ك��ام�ي��رات ب��ال�ص��وت وال �ص��ورة في
اق � �س� ��ام وم � �م� ��رات ح � � ��وادث ال � �ط� ��وارئ
والعيادات الخارجية في مستشفيات
الدولة ،واخرى في غرف العمليات في
ه ��ذه امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب �ش��رط اال توضع
الكاميرات االخيرة بطريقة تكشف عن
شخصية املريض.
قدم النائب د .عبدالرحمن الجيران

 5اقتراحات برغبة بتخصيص رعاية
ط �ب �ي��ة ص �ب��اح �ي��ة وم �س��ائ �ي��ة مل��رض��ى
ال � �ح� ��االت امل ��زم �ن ��ة ب ��امل� �ن ��ازل وص ��رف
كافة االدوي��ة وتوفير االجهزة الطبية
ال �ل��ازم � ��ة ل � �ه � ��ؤالء امل � ��رض � ��ى وت ��وف �ي ��ر
املحارم الصحية والغيارات الالزمة.
وان � � �ش� � ��اء م� ��رك� ��ز اك � ��ادي � �م � ��ي ل �ن �ق��ل
ال� �خ� �ب ��رات ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة م��ن
العلماء والخبراء الوطنيني املحالني
للتقاعد وال��راغ�ب�ين ف��ي التوظيف في
كافة التخصصات العلمية والنظرية
والتطيقية.
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور 4
اق � �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش � ��أن ان �ش��اء
مبنى لغسيل وزراع ��ة الكلى بأحدث
اإلمكانيات الفنية والطبية واالجهزة
الحديثة لتخفيف الضغط على املراكز
االخ��رى والتغلب على مشكلة التراكم
ال �س �ن��وي ل �ل �م��رض��ى امل �ح �ت��اج�ي�ن ال��ى

ام��اك��ن الغسيل ال�ك�ل��وي وت��أم�ين حالة
املريض.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي 3اقتراحات في شأن انشاء مشاة مغطى
وم �ك �ي��ف ي��رب��ط ال� � ��دور االول مل��واق��ف
ال� �س� �ي ��ارات م ��ع ال � ��دور االول للمبنى
الرئيسي للمستشفى مع تزويد مبنى
املواقف بمصاعد كهربائية لتخفيف
الضغط على البوابة الرئيسية ملبنى
املستشفى.
 ق��دم النائب د .عبدالله الطريجي 3اق �ت ��راح ��ات ف ��ي ش ��أن ان �ش ��اء ص��ال��ة
م �ت �ع��ددة االغ � � ��راض ب �م��وق��ع م�ن��اس��ب
تخصص أله��ال��ي (ف�ي�ل�ك��ا) لتجمعهم
اث �ن��اء مناسباتهم ال�خ��اص��ة وال�ع��ام��ة
ك� ��ال � �ع� ��زاء واالف� � � � � ��راح وغ � �ي ��ر ذل� � ��ك م��ن
امل� �ن ��اس� �ب ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة
وال � �س � �م ��اح ل �س �ك ��ان م �ن �ط �ق��ة ال �ش �ع��ب
ب �م��راج �ع��ة م��رك��ز االح �ق��اق��ي ال�ص�ح��ي

تعديل قانون جامعة جابر يوفر أماكن لألعداد
المتزايدة من خريجي الثانوية العامة
م � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول اع� �م ��ال ج�ل�س��ة
بعد غ��د الثالثاء التقرير االول للجنة
التعليمية والثقافة واالرشاد في شأن
االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  4لسنة  2012في
شأن جامعة جابر األحمد.
وق � ��د ن� �ظ ��رت ال �ل �ج �ن��ة االق� �ت ��راح�ي�ن
امل� �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا ب��اج �ت �م��اع �ه��ا امل�ن�ع�ق��د
ب�ت��اري��خ  ،26/1/2015ح�ي��ث ت�ب�ين لها
وح��دة مضمون االق �ت��راح فيهما معا،
وه��و ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��دي��ل امل ��ادة  8بند
 ،1وامل��ادة  9فقرة اولى ،مع الغاء البند
 2م��ن امل� ��ادة  8امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ،تحقيقا
ملعالجة تأخير صدور القرارات املنظمة
ل �ت �م �ك�ين ال �ج��ام �ع��ة م ��ن ب� ��دء م �م��ارس��ة
نشاطها استنادا الى ما اعترى املادتني
امل �ش��ار ال�ي�ه�م��ا م��ن ش� ��روط وض��واب��ط
اع��اق��ت االج� � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الح�ك��ام

القانون ومنها ما تضمنته املادة  8من
اخ �ت �ص��اص م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة ب��وض��ع
السياسة العامة للتعليم التطبيقي مع
ان صحيح غايتها هو وضع السياسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ج��ام�ع��ي م��ن خ�لال
الجامعة املنشأة.
كما ترتب على اسناد تحديد شروط
وض��واب��ط تعيني رئ�ي��س الجامعة الى
ص��دور الالئحة التنفيذية وه��و االم��ر
ال��ذي لم تتمكن الجهات املختصة من
تنفيذه بسبب ادراج ذات االختصاص
وه ��و اص� ��دار ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال��ى
مجلس الجامعة ،والذي يعتمد بدوره
على تعيني رئيسها.
وق � ��د أب � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات
امل�ش��ار اليها باعتبارها ت��دع��م تفعيل
تنفيذ احكام القانون.
وق ��د ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة اه �م �ي��ة امل��واف �ق��ة

على التعديل كما ورد باالقتراحني مع
اعتبار اولهما االصل والثاني تعديال
ع �ل �ي��ه وف� �ق ��ا الح � �ك� ��ام امل� � � ��ادة  100م��ن
الالئحة الداخلية للمجلس.
وق � ��د رأت ال �ل �ج �ن��ة ان االق �ت ��راح�ي�ن
يتحقق بهما تسريع ممارسة الجامعة
ال ��ول �ي ��دة مل �ه��ام �ه��ا ب ��اص ��دار الئ�ح�ت�ه��ا
وت�ع�ي�ين ك��وادره��ا العلمية واالداري� ��ة،
ك� �م ��ا ي� �ح� �ق ��ق ت ��وف� �ي ��ر ام � ��اك � ��ن ل �ق �ب��ول
االع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن خريجي شهادة
الثانوية العامة وم��ا يعادلها ،اضافة
الى استيعاب الكوادر االكاديمية ذات
الخبرة م��ن امل��واط�ن�ين حملة املؤهالت
العليا.
واض� � ��اف� � ��ة ال � � ��ى م � ��ا ت � �ق � ��دم ان �ت �ه��ت
ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ض� � ��رورة اس �ت �ك �م��ال ه��ذا
ال�ت�ع��دي��ل بتعديل ب�ع��ض اح�ك��ام امل��ادة
 7م � ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ت �ش �ك �ي��ل

مجلس الجامعة ،واالكتفاء باالعضاء
املحددين بالقانون باستثناء كل من:
 راب�ط��ة اع�ض��اء الهيئة االكاديميةامل� �س ��ان ��دة ،ل �ح��داث��ة ال �ع �ه��د ب��االع �م��ال
واملتطلبات االكاديمية للجامعة.
 م�م�ث��ل ات �ح��اد ال�ط�ل�ب��ة ب��ال�ج��ام�ع��ة،وهو االتحاد الذي لم ينشأ ويستغرق
انشاؤه مدة طويلة.
وبعد املناقشة وتبادل االراء ،وافقت
اللجنة بغالبية اراء اعضائها موافقة
 4وعدم موافقة  1على االقتراح بقانون
امل � �ش ��ار ال� �ي ��ه وع� �ل ��ى ال �ن �ح��و امل��وض��ح
بالجدول املقارن.
وق� ��د اس �ت �ن��د ال� � ��رأي امل � �ع ��ارض ال��ى
ان ال�ق��ان��ون ف��ي ح��اج��ة ال��ى ال�ع��دي��د من
التعديالت بما يمكن مواكبة التطور
ف��ي التنظيم ال�ج��ام�ع��ي وي�ح�ق��ق بذلك
صحيح غايته.

التخصصي في منطقة الدعية مؤقتا
لحني االنتهاء من تجهيز مستوصف
الشعب الصحي.
 ق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري 3اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ب��اع �ف��اء موظفي
وم � ��وظ � �ف � ��ات ال� � ��دول� � ��ة ذوي االع� ��اق� ��ة
الشديدة ،من البصمة عند بدء ونهاية
ال� � ��دوام ال �ي��وم��ي ،وذل� ��ك دون م�س��اس
ب�ح��ق ال � ��وزارات وال�ج�ه��ات ال�ع��ام��ة في
ال��دول��ة ف��ي االس�ت�ع��اض��ة ع��ن البصمة
ب � �ت� ��داب � �ي� ��ر ب� ��دي � �ل� ��ة ت � �ن� ��اس� ��ب ظ� � ��روف
االشخاص ذوي االعاقة.
 ق� � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م �ح �م ��د ال �ج �ب ��رياقتراحا بشأن انشاء ف��روع لبنك الدم
ت��اب �ع��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال�ح�م�ك��وم�ي��ة
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى االم� � � �ي � � ��ري وم �س �ت �ش �ف��ى
ال � � �ف � ��روان � � �ي � ��ة وم � �س � �ت � �ش � �ف ��ى ال � � � � ��رازي
وم �س �ت �ش �ف��ى ال � �ج � �ه� ��راء وم �س �ت �ش �ف��ى
ال�ع��دان ومستشفى م�ب��ارك الكبير مع
تجهيز هذه الفروع باملعدات والكوادر
البشرية الالزمة.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .اح � �م� ��د م �ط �ي��عاقتراحني برغبة بقيام وزارة الصحة
ب � ��إن � � �ش � ��اء م� � ��رك� � ��ز ص � �ح � ��ي م� �ت� �ك ��ام ��ل
ب�م�ح��اف�ظ��ة االح� �م ��دي ل �ع�ل�اج ام ��راض
الحساسية املختلفة.
 قدم النائب طالل الجالل اقتراحنيبرغبة بشأن انشاء عيادة متخصصة
ف ��ي ك ��ل م�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ك�ش��ف امل �ب �ك��ر عن
مرض السرطان.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � � � ��ادل ال� �خ ��راف ��ياقتراحني برغبة بالسماح باستغالل
ص ��االت ال�ن�ف��ع ال �ع��ام إلل �ق��اء ال �ن��دوات
ال�ش�ع�ب�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واع � ��داد ورش
العمل واملحاضرات العلمية.

 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ياقتراحا بتقسيم مستشفى جابر الى
اقسام في جميع التخصصات ويعهد
ك��ل قسم ملستشفى ع��امل��ي متخصص
الدارت� � ��ه ،وإن �ش ��اء م�ج�ل��س اس�ت�ش��اري
ف�ي��ه ي�ت��أل��ف م��ن ممثلي املستشفيات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت �ش��رف ع �ل��ى االق �س��ام
ل ��وض ��ع ال �خ �ط��ط واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
الداراتها.
 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��هاقتراحا بإنشاء منصة بتصميم عال
في موقع عام خاص بشهداء الكويت
من الكويتيني وغيرهم ليكون معلما
وموقعا للزيارة من قبل عامة الناس،
مرتبا حسب الحدث والتاريخ يشمل
ما يلي:
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��جاق� �ت ��راح ��ا ب �ق �ي��ام ال �ج �ه ��ات امل�خ�ت�ص��ة
بالتنسيق فيما بينها الج��راء دراسة
ب�ي�ئ�ي��ة ط �ب �ي��ة ل �ل��وق��وف ع �ل��ى اس �ب��اب
ظاهرة زي��ادة اع��داد مرضى السرطان
ووض��ع ال�ح�ل��ول ل�ع�لاج ه��ذه الظاهرة
واقتراح الخطوات التنفيذية لها.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا اق�ت��راح��اب ��رغ� �ب ��ة ب �م �ن��ح االم ال �ك ��وي �ت �ي ��ة غ�ي��ر
العاملة التي بلغت من العمر اربعني
سنة فما فوق اعانة شهرية.
 ق��دم النائب د .منصور الظفيرياق � �ت ��راح ��ا ب � ��اص � ��دار وزارة ال� �ش ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م� ��ل ح � �ظ � ��را ف��ي
الجمعيات التعاونية واالستهالكية
ع �ل ��ى إدخ� � � ��ال أو ش � � ��راء ع � ��رض س�ل��ع
غذائية ما لم تكن حاصلة على شهادة
صحية من مختبر صحي خاص يتم
إنشاؤه لفحص السلع االستهالكية.

رسالة واحدة واردة
ت�ض�م��ن ك�ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
رسالة واحدة ونصها كالتالي:
 رسالة من رئيس لجنة التحقيقفي تجاوزات هيئة الزراعة يطلب فيها
ت �م��دي��د ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة مل ��دة اس�ب��وع�ين
وذلك حتى تتمكن من استكمال كتابة

تقريرها.
وق��ال رئيس اللجنة النائب راك��ان
النصف ان لجنة التحقيق ترغب في
ت �م��دي��د ع�م�ل�ه��ا مل ��دة اس �ب��وع�ين وذل��ك
ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن م ��ن اس �ت �ك �م��ال ك �ت��اب��ة
التقرير.

 3اتفاقيات
ادرج � � � ��ت ع� �ل ��ى ج� � � ��دول أع� �م ��ال
جلسة بعد غد الثالثاء  3اتفاقيات
محالة من الحكومة على مجلس
األم� ��ة ل�ل�ت�ص��دي��ق ع�ل�ي�ه��ا وج ��اءت
كالتالي:
 م��رس��وم رق��م  128لسنة 2015باملوافقة على اتفاقية بني حكومة
دول��ة الكويت وحكومة جمهورية
ت � ��وغ � ��و ل � �ل � �ت � �ع� ��اون االق � �ت � �ص� ��ادي
والفني.
 -م��رس��وم رق��م  129لسنة 2015

ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ان� �ض� �م ��ام دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة
للحماية امل��دن�ي��ة وال��دف��اع امل��دن��ي
والالئحة الداخلية ونظام الوسام
الدولي للحماية املدنية.
 املرسوم رقم  131لسنة 2015ب��اح��ال��ة م�ش��روع ق��ان��ون باملوافقة
ع�ل��ى ان �ض �م��ام دول ��ة ال �ك��وي��ت ال��ى
ات �ف��اق �ي��ة ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��رب�ي��ة
للطيران املدني.
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المالية تنظر في العمالة المنزلية والمناقصات العامة

الميزانيات تناقش الحساب الختامي
لمجلس األمة اليوم
تعقد  4لجان برملانية أعمالها
ال � � �ي� � ��وم مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
املوضوعات املدرجة على جدول
أعمالها إذ تلتئم لجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال� �خ �ت ��ام ��ي مل �ن��اق �ش��ة
الحساب الختامي ملجلس األم��ة
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2014/2013
وم�ل�اح� �ظ ��ات دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأنه ومناقشة ميزانية مجلس
األم��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2016/2015
وذل � ��ك ب �ح �ض��ور م �م �ث �ل��ي دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة وامل�خ�ت�ص�ين بمجلس
األمة.
وتناقش لجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة م�ن��اق�ش��ة االق �ت��راح
ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن� �ش ��اء ش��رك��ات
مساهمة مقفلة الستقدام العمالة
امل �ن��زل �ي��ة ال � ��ى ج ��ان ��ب اس �ت �ك �م��ال
م � �ن� ��اق � �ش� ��ة م� � � �ش � � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون
واالق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ف��ي ش��أن

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف �ض�ل�ا ع��ن
االقتراح بقانون في شأن حماية
املنتجات الوطنية وذلك بحضور
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة عن

لجنة املناقصات املركزية.
وم � � � ��ن امل � ��رت� � �ق � ��ب ان ت� �ن ��اق ��ش
لجنة امل��راف��ق العامة االقتراحني
ب�ق��ان��ون�ين ف��ي ش��أن إن �ش��اء هيئة
ت� �ن� �ظ� �ي ��م االت � � � �ص� � � ��االت وت �ق �ن �ي ��ة
املعلومات واالق�ت��راح بقانون في

شأن تعديل بعض أحكام القانون
رق� ��م ( )42ل �س �ن��ة  2014ب��إص��دار
ق��ان��ون ح�م��اي��ة البيئة واالق �ت��راح
بقانون في شأن الرفق بالحيوان
واالقتراح بقانون بتجريم اقتناء
أو ب� �ي ��ع أو ش � � ��راء ال� �ح� �ي ��وان ��ات
املفترسة وم� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
باملوافقة على قانون نظام الرفق
بالحيوان ل��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .
وت� �ن� �ظ ��ر ال �ل �ج �ن ��ة االس �ك ��ان �ي ��ة
موضوع تنفيذ محطات الكهرباء
ل � �ل � �م ��دن اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ال � �ج ��دي ��دة
وال� � �ط � ��رق اإلق �ل �ي �م �ي ��ة ل �ل �م �ن��اط��ق
الشمالية بحضور وزير األشغال
ال �ع��ام��ة ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
أحمد الجسار.

الري :توافق حكومي  -نيابي
على تعديل المناقصات
اع� �ل ��ن ع� �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة البرملانية النائب
اح �م��د الري ع��ن ت��واف��ق حكومي
ن � �ي� ��اب� ��ي ح� � � ��ول ت � �ع� ��دي� ��ل ق� ��ان� ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ب �م��ا يحقق
املحافظة على املال العام ويتالفى
امل �ث��ال��ب ال �ت��ي اظ �ه��ره��ا ال �ق��ان��ون
امل�ع�م��ول ب��ه االن واص�ف��ا اجتماع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � ��ذي ع� �ق ��د ال �خ �م �ي��س
امل� ��اض� ��ي ب ��ال� �ه ��ام خ� �ص ��وص ��ا ان
ه�ن��اك م�ع�ل��وم��ات قيمة ادل ��ى بها
البنك ال��دول��ي اذ اق�ت��رح مشاركة
ال�ك��وي��ت ف��ي ال �ش��راك��ة الحكومية
املفتوحة التي تضم  65دولة فقط
وال يوجد فيها من الدول العربية
سوى االردن وتونس.
وق��ال الري ان ال�ش��راك��ة تعتمد
على اربعة محاور هي الشفافية
امل��ال�ي��ة وامل�ي��زان�ي��ات والحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة واالف� �ص ��اح ع��ن ال��ذم��ة
امل � ��ال� � �ي � ��ة وامل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين ف ��ي ص �ن��اع��ة ال �ق��رار
وح� �ج ��م ال� �ح ��ري ��ات.الف� �ت ��ا ال� ��ى ان
ال �ك��وي��ت وف �ق ��ا ل �ل �ش��روط حققت
ن �ح��و  75ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن ال �ش��راك��ة
وهو ما اك��ده البنك الدولي الذي
اب� ��دي اع �ج��اب��ه ب�س�ق��ف ال �ح��ري��ات
في الكويت وآليه التعامل املالي

الشايع متوسطا الري والقضيبي خالل اجتماع سابق للجنة املالية

ونحن بدورنا اكدنا ملمثلي البنك
ان ه��ام��ش ال �ح��ري��ة م ��وج ��ود في
ال �ك��وي��ت وان ��ه اع �ل��ى م�م��ا ه��و في
الواليات املتحدة االميركية.
وافاد الري بأن اللجنة ناقشت
قانون املناقصات وتحديدا مادة
ال �ح��د االدن� ��ى ل�ك��ل م�ن��اق�ص��ة وان
ه �ن��اك ت��وج�ه��ا ل��رف��ع س�ق��ف الحد
االدن� � � ��ى م� ��ن  5االف دي � �ن� ��ار ال ��ى
اق��ل م��ن  75ال��ف دي �ن��ار اذ يسمح
للجهة املعنية ب��اج��راء املناقصة
ب�م��ا اذا ك��ان��ت امل�ن��اق�ص��ة  75الفًا
فما ف��وق فيحال االم��ر ال��ى لجنة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وه� � ��و م � ��ا ي �ت ��واف ��ق

م��ع ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ودي� ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة .واض � � � ��اف أن ه �ن��اك
توجها للسماح للوكيل االجنبي
بالتعاقد املباشر خصوصا في
املشاريع الفنية والكبيرة لتالفي
العموالت الكبيرة التي يأخذها
الوكيل املحلي.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء الشيخ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع � �ق� ��ب اج � �ت � �م ��اع
اللجنة ان االج�ت�م��اع ك��ان مثمرا
بوجود ممثلي لجنة املناقصات
وال�ق�ط��اع النفطي م�ش�ي��را ال��ى ان

ال �ل �ج �ن��ة ق ��ام ��ت ف ��ي وق� ��ت س��اب��ق
ب��االج �ت �م��اع م��ع م�م�ث�ل��ي وزارت� ��ي
االشغال العامة واملالية وغيرها
من الجهات ذات الصلة.
واض ��اف ال�ع�ب��دال�ل��ه ان اللجنة
ق � ��ائ� � �م � ��ة ب� �ع� �م� �ل� �ه ��ا ع� � �ل � ��ى اك � �م ��ل
وج � ��ه م �ت �م �ن �ي��ا ان ت �ك �ل��ل ج �ه��ود
املجتمعني الن�ج��از ه��ذا امل�ش��روع
ال� ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره ،الس�ي�م��ا ان
قانون املناقصات العامة الصادر
ع � ��ام  ١٩٦٢وال� � � ��ذي ي �ع ��د ع�ص��ب
ال�ح�ي��اة التعاقدية الحكومية لم
يتم تعديله حتى الوقت الحالي.
واع��رب العبدالله ع��ن ام�ل��ه في
ان يحظى املشروع بتوافق ما بني
الحكومة واللجنة املالية النجازه
الس�ي�م��ا ان ��ه س�ي��وف��ر ال�ض�م��ان��ات
ال� �ك ��اف� �ي ��ة مل� ��زي� ��د م � ��ن ال �ش �ف��اف �ي��ة
وتكافؤ الفرص مع وضع ضوابط
حازمة ،فيما يخص التعدي علي
املال وعدم قيام املناقص بالوفاء
بالتزاماته التعاقدية.

برلمان
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الحويلة يفتح ملف األخطاء
الطبية في القطاع الخاص
طالب النائب د .محمد الحويلة
فتح تحقيق ف��ي ح��وادث االخطاء
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي املستشفيات وم��راك��ز
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص وذل� � ��ك ب �ع��د أن
ك �ث��ر ف ��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ال �ع��دي��د
م � ��ن األخ � � �ط� � ��اء ال� �ط� �ب� �ي ��ة الس �ي �م��ا
ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ال �ت ��ي ت �ج��رى
في بعض الصالونات والعيادات
غ�ي��ر امل��رخ��ص ل�ه��ا م�م��ا ق��د يسبب
اضرارا من نقل عدوى ومضاعفات
وقد تصل الى وفاة.
ووج ��ه ال�ح��وي�ل��ة ت �س��اؤالت إل��ى
وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
ح��ول ح��االت ال��وف��اة ال�ت��ي سجلت
أو أرج� �ع ��ت ال� ��ى خ �ط��أ م �ه �ن��ي م��ن
ال �ط �ب �ي ��ب امل� �ع ��ال ��ج ل� � ��دى ال �ق �ط��اع
ال �خ ��اص خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �ث�لاث
السابقة مطالبا بان تشمل االجابة
على جميع الحاالت باملستشفيات
ال� �خ ��اص ��ة وامل � ��راك � ��ز واالج� � � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي ات �خ��ذت م��ن قبل
الوزاررة تجاه هذة الحاالت؟
وق ��ال ال �ح��وي �ل��ة :ش �ه��دت اح��دى
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ��اص��ة بمنطقة
ال�س��امل�ي��ة خ�ط��أ ط�ب��ي اث �ن��اء اج ��راء
ع �م �ل �ي��ة ل �ش �ف��ط ال� ��ده� ��ون مل��واط �ن��ة
فهل تم فتح تحقيق من قبل وزارة
الصحة ف��ي ه��ذا ال�ح��ادث؟ اذا كان
الجواب بااليجاب يرجى تزويدي
بما تم واإلجراءات القانونية التي
إت �خ��ذت �ه��ا ال� � � ��وزارة ض ��د ال�ط�ب�ي��ب
واملستشفى وهل الدكتور املعالج
اشرف على املريضة منذ دخولها
وهل خضعت لجميع الفحوصات
امل � �ت � �ب � �ع� ��ة؟ وم� � ��اه� � ��ي االج� � � � � � ��راءات

د .محمد الحويلة

القانونية في حال ثبت خطأ طبي
ن �ت �ي �ج��ة إه � �م� ��ال واس � �ب� ��اب اخ� ��رى
م ��ن ق �ب��ل ال �ط �ب �ي��ب أو امل�س�ت�ش�ف��ى
والكوادر العاملة به؟
اض��اف :ه��ل هناك ادارة خاصة
ل �ت �ط �ب �ي��ق م �ع ��اي �ي ��ر ال� � �ج � ��ودة ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص وم �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال � �ع � �ي� ��ادات ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
ال �ت��ي ي�س�م��ح ل �ه��ا ب�ع�م��ل ع�م�ل�ي��ات
ال�ت�ج�م�ي��ل وك ��م ح��ال��ة وك ��م قضية
نتيجة األخطاء الطبية لهذا النوع
من العمليات؟
واستفسر الحويلة ع��ن ح��االت
ال ��وف ��اة ال �ت��ي ت��م ات �خ��اذ اج � ��راءات
ق��ان��ون�ي��ة أو إداري� ��ة ح�ي��ال مرتكب
امل �خ��ال �ف��ة س � ��واء ك��ان��ت م�ه�ن�ي��ة أو
إداري� ��ة ل��دى م��راك��ز ومستشفيات
القطاع الخاص؟
وه � � � � ��ل أق� � �ي� � �م � ��ت دع� � � � � � � ��اوى م ��ن
املتضررين م��ن تلك االخ�ط��اء ضد
الوزارة؟

الحمدان يسأل العيسى
عن المناهج الفرنسية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
اس �ئ �ل��ة إل ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ب � ��در ال�ع�ي�س��ى
حول تقارير اخبارية اش��ارت إلى
ن�ي��ة وزارة ال�ت��رب�ي��ة إدخ� ��ال اللغة
الفرنسية ضمن املناهج الدراسية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
وق��ال ال�ح�م��دان ف��ي س��ؤال��ه :هل
ه � ��ذه ال �ن �ي��ة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى دراس � ��ة
أكاديمية تجريبية متخصصة أم
م�ج��رد م�ي��ول م��ن قبل املسؤولني؟
م �ط��ال �ب��ا ب� �ت ��زوي ��ده ب � �ص� ��ورة ع��ن
امل �ق �ت��رح وال ��دراس ��ة امل�ب�ن��ي عليها
هذا املقترح.
واض� ��اف ال �ح �م��دان :م��ا ال��داع��ي
إلدخ� ��ال ال�ل�غ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة كمنهج
دراس � � � � � ��ي ف � � ��ي ظ � � ��ل ع � � � ��دم ك� �ف ��اي ��ة
ال�ح�ص��ص مل�ن��اه��ج ال�ل�غ��ة العربية
وال �ل �غ��ة االن �ج �ل �ي��زي��ة؟ وم ��ا امل ��واد
ال� � �ت � ��ي م� � ��ن امل � �م � �ك� ��ن ح� ��ذف � �ه� ��ا أو
ت�ق�ل�ي��ص ح �ص �ص �ه��ا؟و ه ��ل سبق
للتوجيهات الفنية أن طلبت زيادة

حمود الحمدان

حصص موادها الدراسية وتمت
إج��اب �ت �ه��ا ب��ال��رف��ض ل �ع��دم وج ��ود
ش��اغ��ر ل �ه��ا ف ��ي ال �ي ��وم ال ��دراس ��ي؟
إذا ك� � � ��ان ال� � � �ج � � ��واب ب� ��اإلي � �ج� ��اب
ف��أرج��و ت��زوي��دي ب �ج��دول طلبات
التوجيهات الفنية وأسباب رفض
الوزارة لطلبها.
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بين اإلشادة بها من جانب واعتبارها خطوة غير موفقة من جانب آخر

تباين نيابي بشأن قرارات تعيينات القطاع النفطي
عبدالصمد :مسؤول
حكومي في أكثر
من  15مجلس إدارة
ولجنة يحصل على
مكافأت تفوق 60
ألف دينار
د .علي العمير

عدنان عبدالصمد

عبدالله التميمي

عسكر العنزي

عبدالله املعيوف

تباينت ردود الفعل النيابية بشأن
التغييرات التي أج��راه��ا وزي��ر النفط
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��وؤن م�ج�ل��س األم��ة
د .العمير في مجلس ادارة مؤسسة
البترول .ففيما رأى ع��دد من النواب
انها خطوة غير موفقة السيما إقبال
القطاع النفطي على مشاريع مليارية
ت�ح�ت��اج إل��ى اس �ت �ق��راره أث�ن��ى الفريق
ال�ن�ي��اب��ي االخ ��ر ع�ل��ى ق � ��رارات ال��وزي��ر
العمير مؤكدين انها خطوة تستحق
االشادة التتطلب التدخل النيابي.

في اكثر من  ١٥مجلس ادارة ولجنة
ويحصل على مكافآت تفوق  ٦٠الف
دي�ن��ار وال�ح��ال ي�ك��رر نفسه ف��ي هيئة
االستثمار حيث ان اللجنة التنفيذية
لهيئة االس�ت�ث�م��ار تتشكل م��ن نفس
اعضاء مجلس االدارة وهذا اليجوز.

ال� � �ض � ��رر ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ال � ��ذي
ي �ع��د امل �ص ��در ال��رئ �ي �س��ي واألس ��اس ��ي
ل�ل�إي ��رادات ال�ع��ام��ة للدولة .واضاف:
إن�ن��ا نستنكر م��ا ق��ام ب��ه وزي��ر النفط
م � ��ن ت� �غ� �ي� �ي ��رات ف � ��ي م� �ج� �ل ��س إدارة
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وه ��ذا
يمثل حلقة من مسلسل التخبط الذي
تسير به الحكومة في إدارة مرافقها
ووزاراتها.
غربلة للقطاع
فيما حذر النائب عبدالله املعيوف
من خطورة تسييس القطاع وغربلته
ف��ي ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت ال ��ذي يشهد حالة
من عدم االستقرار في اسعار النفط.
وأب� ��دى امل�ع�ي��وف رف �ض��ه م��ا اث �ي��ر عن
وج � ��ود ص �ف �ق��ة ب�ي�ن م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ووزي � � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب � �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
النفطية مطالبا بابعاد القطاع عن
ال�ت�ك�س�ب��ات ال�س�ي��اس�ي��ة الف �ت��ا إل ��ى ان
التعيينات في القطاع يجب ان توافق
الوضع العام في هذا القطاع

خطوات صحيحة تهدف الى تجديد
ال��دم��اء ف��ي القطاع النفطي مبينا ان
العمير من الوزراء اإلصالحيني.

ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي عبر
ت �ع �ي�ي�ن اع � �ض� ��اء ج � ��دد ف� ��ي م��ؤس �س��ة
ال�ب �ت��رول ه��و أم��ر م�س�ت�غ��رب.وأض��اف
الكندري ان التغيير هو سنة الحياة
وه � ��و س �ي �ط��ال ك ��ل م ��ن ت �ن �ت �ه��ي م��دة
ع�م�ل��ه ال �ق��ان��ون �ي��ة ع ��دا ع��ن ان تغيير
االش� �خ ��اص او ت ��دوي ��ره ��ا م ��ن ش��أن��ه
دفع عجلة التنمية والتطوير معتبرا
ان س �ي ��اس ��ة ل� ��ي ال � � � ��ذراع ب��ال �ت �ه��دي��د
باالستقاالت انتهت.
وق� ��ال ان ب �ع��ض ال� �ن ��واب ق��ال��وا ان
ال �ت �غ �ي �ي ��رات س �ت �ك ��ون س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي م �ت �س��ائ�لا م ��ن أي��ن
ج� � � ��اؤوا ب��اس �ت �ن �ت��اج �ه��م ان ال �ق �ط��اع
النفطي سيتأثر ويدخل في مشاكل
التحمد عقباها؟

خطط واضحة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
ت �ح ��ذي ��را ق ��وي ��ا ل ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم ��ة د.ع�ل��ي
العمير قائال ان مسيرتك السياسية
واالخ�لاق�ي��ة املمتازة التشفع ل��ك عما
يتم التخطط ل��ه حاليا م��ن تغييرات
ف��ي القطاع ال�ن�ف�ط��ي وث � ��روة ال �ب�لاد
ال ��وح� �ي ��دة وال� �ح� �ي ��وي ��ة ب �ع��د ال� �ث ��روة
ال�ب�ش��ري��ة.وق��ال إن ه��ذا ال�ق�ط��اع مقبل
على مشاريع مليارية وتطوير انتاج
ال�ك��وي��ت ل�ل��وص��ول ال��ى أرب�ع��ة ماليني
برميل باالضافة الى عشرات الخطط
التطويرية ملرافقه الحيوية الهامة
فكيف يتم إن�ج��از ه��ذه امل�ش��اري��ع في
ظل سياسة الوزير التي بدأت تظهر
مالمحها جليا هذه االيام.

سيطرة على القطاع
ان�ت�ق��د ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد
التغييرات التي اج��راه��ا وزي��ر النفط
د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي��ر ف� ��ي م �ج �ل��س ادارة
م ��ؤس �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول م �ش �ي ��را ال � ��ى ان
امل� �ج� �ل ��س ال� �ج ��دي ��د س� �ي� �ك ��ون ط��ائ �ع��ا
للوزير وغير فعال ومثل تلك القرارات
القصد منها السيطرة على القطاع
النفطي.وقال عبدالصمد في تصريح
ص �ح �ف��ي ان ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��رات ال� �ج ��دي ��دة
ت �ه��دف ال� ��ى ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
النفطي منتقدا وج��ود وك�لاء وزارات
بصفتهم ف��ي ع�ض��وي��ة ه ��ذا املجلس
وه ��م م�ت�خ�م��ون ب�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ن��اص��ب
في أكثر من  ١٠مجالس ادارات الفتا
الى ان هؤالء لن يكونوا مستقلني في
آراءهم ولن يكون املجلس فعاال.
وأوض� � � � ��ح ان ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
اع � �ت� ��رض� ��ت ع � �ل ��ى إس� � �ن � ��اد ع �ض��وي��ة
م�ج��ال��س اإلدارات ال�ع�ل�ي��ا مل�س��ؤول�ين
ب�ص�ف�ت�ه��م م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه م ��ن غ�ي��ر
امل �ع �ق��ول ان ي �ك��ون م �س��ؤول ح�ك��وم��ي

استنكار نيابي
بدوره أعلن النائب عسكر العنزي
ع� ��ن رف� �ض ��ه ل� � �ق � ��رارات وزي� � ��ر النفط
بتغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة
البترول الكويتية الذي لم يكمل مدته
م �ح ��ذرا وزي� ��ر ال �ن �ف��ط م ��ن م�غ�ب��ة ه��ذا
ال � �ق� ��رار .وق � ��ال ال �ع �ن��زي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان ال�ن��واب ل��ن يقفوا موقف
امل�ت�ف��رج أم ��ام ق ��رار متخبط سيلحق

د .عبدالرحمن الجيران

فيصل الكندري

حرب ضروس
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران إن ال �ح��رب ال �ض��روس التي
ت �ش��ن ع �ل��ى وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ن �خ �ش��ى أن
ي�ك��ون ه��دف�ه��ا م�ع��ارض��ة أي اج ��راءات
ت �ص �ح �ي �ح �ي ��ة ف� � ��ي ق� � �ط � ��اع م� � ��ن أه� ��م
قطاعات ال��دول��ة ب��ل ه��و مصدر دخل
الدولة الوحيد.وتساءل الجيران ملاذا
يتم التدخل بعمل من أعمال السلطة
التنفيذية وأعطى الدستور والقانون
ال � �ح� ��ق ل � �ل ��وزي ��ر ب � ��إح � ��داث ال �ت �غ �ي �ي��ر
ب �م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء .واوض ��ح
ان ب� �ع ��ض م� �م ��ن ي � ��دع � ��ون اإلص �ل ��اح
والتباكي على القطاع النفطي لم يعد
تخفى أجندته بمحاوالته املحافظة
ع �ل��ى م�ص��ال�ح��ه وم �ح ��اوالت ��ه اإلب �ق��اء
ع�ل��ى م��راك��ز ن �ف��وذه م��ن خ�ل�ال رفضه
ألي إص�لاح أو تغيير.و قال الجيران
إن �ن��ا ن�ش��د ع�ل��ى ي��د ال�ع�م�ي��ر ون��دع�م��ه
بإصالحاته ونطالبه بعدم االلتفات
ألصوات النشاز وحناجر التشكيك .

اجراءات اصالحية
أما النائب عبدالله العدواني فقد
وص � ��ف ال� �خ� �ط ��وات االخ � �ي� ��رة ل��وزي ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم� ��ة وزي��ر
ال�ن�ف��ط د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ف��ي تعيينات
م �ج �ل ��س ادارة م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
باالصالحية م �ع �ت �ب��را االج � � � ��راءات
موفقة وتهدف الى تجديد الدماء.
واض � ��اف ال� �ع ��دوان ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ان ال��وزي��ر العمير استجاب
ال��ى مطالبات نيابية وه��ذا ي��دل على
ت�ع��اون ال��وزي��ر واملجلس مبينا انها

مصالح ضيقة
و اب� ��دى ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
اس � �ت � �غ ��راب ��ه م � ��ن وج� � � ��ود ب� �ع ��ض م��ن
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم � ��ة م ��ن ال ��ذي ��ن ال
يبحثون اال ع��ن مصالح ضيقة دون
ال �ن �ظ��ر ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ع��ب
وأض ��اف ال �ك �ن��دري أن م��واق��ف بعض
ال� � � �ن � � ��واب ال � ��راف � � �ض � ��ة ل�ل��إص�ل��اح� ��ات

عبدالله العدواني

ماضي الهاجري

كفاءات وطنية
أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
أن ال� ��وزي� ��ر ال �ع �م �ي��ر ط �م��أن��ه ب�ص�ح��ة
ال �ق��رارات املتعلقة بتعيني القياديني
ف��ي م�ج�ل��س إدارة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية وأنها تتم وفق صالحيات
ال� ��وزي� ��ر ووف � ��ق القانون وأن� �ه ��ا ل��ن
ت�ك��ون وف��ق ال�ت��رض�ي��ات أو الصفقات
السياسية كما أنها ستكون قيادات
م ��ن داخ � ��ل ال �ق �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ول �ي��س
م��ن خ��ارج��ه وتتمتع ب�ك�ف��اءة وخبرة
عاليتني.
ونقل الهاجري عن الوزير العمير
ح��رص األخ�ي��ر على ال�ق�ط��اع النفطي
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �ك �ف��اءات وال�خ�ب��رات
الوطنية واستقرار القطاع وبعده عن
أي ص��راع��ات أو خ�لاف��ات شخصية
م��ؤك��دا أن ال�ع�م�ي��ر أوض ��ح ل��ه ب��أن��ه ال
ت ��وج ��د ص �ف �ق��ات ح��زب �ي��ة وإن� �م ��ا ه��ي
صالحيات الوزير وتصب في صالح
القطاع النفطي وتطويره.
وقال الهاجري إن تصريحه والذي
ان �ت �ق��د ف �ي��ه ت��رش �ي �ح��ات ال ��وزي ��ر إن�م��ا
جاء انطالقا من الحفاظ على القطاع
ال� �ح� �ي ��وي وال � �ح � �س ��اس وال� � � ��ذي ي�ع��د
امل � ��ورد ال��وح �ي��د ل �ل��دخ��ل ف��ي ال�ك��وي��ت
وإبعاده عن أية شخصانية وإيجاد
كافة السبل إلق��رار م�ب��ادئ الشفافية
والعدالة والنأي به عن أي ق��رارات أو
س�ي��اس��ات ق��د تضر ب��ال��دخ��ل القومي
الوحيد في الكويت.

التميمي :كيف
يتم إنجاز المشاريع
المليارية في ظل
سياسة الوزير؟
العنزي :النواب لن
يقفوا متفرجين
أمام قرار متخبط
المعيوف :التعيينات
في القطاع يجب أن
توافق الوضع العام
العدواني :اإلجراءات
موفقة وتهدف إلى
تجديد الدماء
الجيران :للوزير الحق
بإحداث التغيير
بموافقة مجلس
الوزراء
الكندري :تغيير
األشخاص يدفع
عجلة التنمية
وسياسة لي الذراع
انتهت
الهاجري :ال صفقات
حزبية وهي من
صالحيات الوزير
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القانون يتيح رفع قضية على ذوي المسن إلجبارهم على رعايته

الشؤون تشكل لجنة لنقل تبعية
المركز الطبي التأهيلي لوزارة الصحة
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل تشكيل لجنة للبدء في نقل
تبعية املركز الطبي التأهيلي التابع
لها إلى وزارة الصحة بعد االنتهاء
م ��ن أع �م��ال ح �ص��ر امل �ب��ان��ي وح�ص��ر
أع ��داد العاملني إض��اف��ة إل��ى توقيع
ب��روت��وك��ول�ي�ن ل �ل �ت �ع��اون م ��ع وزارة
الصحة.
وقال وكيل وزارة الشؤون د .مطر
امل�ط�ي��ري ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني
أمس إن اإلعالن عن تشكيل اللجنة
جاء خالل اجتماع اللجنة املشتركة
ب�ي��ن وزارت� � � � ��ي ال� � �ش � ��ؤون وال �ص �ح��ة

والتي تم تشكيلها بتوجيهات من
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
هند الصبيح بهدف بحث القضايا
املشتركة بني الوزارتني.
وأوض � � � ��ح امل� �ط� �ي ��ري أن ال �ل �ج �ن��ة
ع� �ق ��دت اج �ت �م ��اع ��ا م ��وس �ع ��ا ت �ن ��اول
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي ات �س��م
أغ� �ل� �ب� �ه ��ا ب� ��ال � �ج� ��وان� ��ب اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
ل �ح��ل أي م �ش��اك��ل إن وج � ��دت منها
ق�ض�ي��ة األب �ن��اء م�ج�ه��ول��ي ال��وال��دي��ن
ح� � �ي � ��ث ت � � ��م ت � ��وق� � �ي � ��ع ب� � ��روت � ��وك� � ��ول
ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ب �ش��أن ه��ذه
القضية اإلنسانية للعمل على حل

مشكالتهم في املستشفيات مشيرا
إل ��ى أن ال �ب��روت��وك��ول ي�ح�ت��وي على
ع��دة ن�ق��اط منها أن وزارة ال�ش��ؤون
تتولى دراسة الحاالت وتشخيصها
وعزلها ملدة أسبوعني لحني توقيع
الكشف الطبي عليها قبل تسلمها
م��ن وزارة الصحة حيث يتم خالل
تلك ال�ف�ت��رة ات�خ��اذ ك��اف��ة اإلج ��راءات
ومنها القانونية.
وك �ش��ف ع ��ن أن االج �ت �م��اع شهد
ت ��وق� �ي ��ع ب � ��روت � ��وك � ��ول ت � �ع � ��اون ث ��ان
ب �ي�ن ال �ج ��ان �ب�ي�ن ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �س �ن�ين
ح� �ي ��ث ي �ت �س �ن��ى ل � � � � ��وزارة ال � �ش� ��ؤون

بموجبه معرفة أع ��داد املسنني في
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وب �ح��ث
حاالتهم والوقوف على أسباب عدم
ت�س�ل�م�ه��م م��ن ذوي �ه��م الف �ت��ا إل ��ى أن
االجتماع ناقش قضية املركز الطبي
ال�ت��أه�ي�ل��ي ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة ال �ش��ؤون
ح �ي��ث ت ��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ل �ل �ب��دء في
نقل تبعية املركز الطبي إل��ى وزارة
ال �ص �ح��ة ب �ع��د االن �ت �ه ��اء م ��ن أع �م��ال
حصر املباني وأع��داد العاملني فيه
ليتم نقل تبعيته إلى وزارة الصحة.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال� �ق ��ان ��ون ي�ت�ي��ح
ل � � ��وزارة ال � �ش� ��ؤون أن ت ��رف ��ع ق�ض�ي��ة

أبحرت أكثر من  1.8مليون ميل بحري من دون أي حوادث

«الناقالت» نقلت  26مليون طن متري
من النفط خالل 2014/2015
قال الرئيس التنفيذي في شركة
ن ��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت �ي��ة ال�ش�ي��خ
ط�ل�ال ال�خ��ال��د إن ال�ش��رك��ة نقلت ما
ي �ق ��ارب  26م �ل �ي��ون ط ��ن م �ت��ري من
النفط الخام واملنتجات البترولية
وال � � � �غ � � ��از امل � � �س� � ��ال إل � � � ��ى م �خ �ت �ل��ف
م��وان��ئ ال �ع��ال��م خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ال��ي
.2014/2015
وأوض� ��ح ال�ش�ي��خ ط�ل�ال ف��ي لقاء
لكونا أن الناقالت حققت إنجازات
غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ال��ي
 2014/2015مشيرا إلى أن ناقالت
الشركة أب�ح��رت خ�لال ال�ع��ام املالي
 2014/2015أك �ث��ر م��ن  1.8مليون
ميل بحري بكفاءة عالية من دون
أي ح � � ��وادث م�ل�اح �ي��ة أو ح � ��وادث
تلوث بحري.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ش ��رك ��ة ن��اق�ل�ات
ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �خ �ت��ص بشكل
أساسي بامتالك وإدارة األسطول
البحري القائم على نقل ص��ادرات
م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ن
النفط الخام واملنتجات البترولية
والغاز املسال.
وح� � ��ول ط �ب �ي �ع��ة ع �م ��ل ال �ش��رط��ة
أوض� � � � ��ح أن م� � ��ن م� � �ه � ��ام ال� �ش ��رك ��ة
ت �ش �غ �ي��ل ف � ��رع ال ��وك ��ال ��ة ال �ب �ح��ري��ة
وال � � � ��ذي ي �م �ث ��ل ال� ��وك � �ي� ��ل ال ��وح �ي ��د
لجميع ال�ن��اق�لات النفطية ال��زائ��رة
للموانئ البحرية الكويتية وف��رع

 30ناقلة منها
 12عمالقة
للنفط الخام
و 14للمنتجات
البترولية وأربع
ناقالت غاز
الشيخ طالل الخالد

ت �ع �ب �ئ��ة ال � �غ� ��از ال� �ب� �ت ��رول ��ي امل �س ��ال
وال � ��ذي ي�خ�ت��ص ب�ت�ع�ب�ئ��ة وت��وزي��ع
اسطوانات الغاز البترولي املسال
إل��ى جميع قطاعات ال��دول��ة ومنها
االستخدامات املنزلية والصناعية
والتجارية والحكومية وغيرها.
وعن عدد الناقالت التي تمتلكها
ال�ش��رك��ة أف ��اد ب��أن�ه��ا تمتلك حاليا
أسطوال مكونا من  30ناقلة منها
 12ن��اق �ل��ة ن �ف��ط خ ��ام ع �م�لاق��ة و14
ن��اق�ل��ة م�ن�ت�ج��ات ب�ت��رول�ي��ة مختلفة
األحجام وأربع ناقالت غاز عمالقة
م �ب �ي �ن��ا أن ال� �ح� �م ��ول ��ة اإلج �م��ال �ي��ة
لألسطول تبلغ  5.040ماليني طن
م �ت��ري م ��ا ي� �ع ��ادل  36.394م�ل�ي��ون
برميل نفط مكافئ ويصل متوسط

عمر األسطول إلى ما يقارب سبع
سنوات.
وذك� ��ر أن ش��رك��ة ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط
الكويتية حصلت على جائزة األمن
وال�س�لام��ة م��ن هيئة ق��ائ�م��ة ل��وي��دز
ال�ع��امل�ي��ة ك��أف�ض��ل ن��اق��ل ف��ي منطقة
ال� � �ش � ��رق األوس � � � ��ط وش � �ب� ��ه ال � �ق� ��ارة
الهندية لسنة .2014
وب�ين أن الشركة وقعت اتفاقية
تسفني شاملة مع الشركة العربية
ل�ب�ن��اء وإص �ل�اح ال�س�ف��ن آس ��ري في
مملكة البحرين والتي تعد إحدى
أه ��م وأك �ب��ر ال �ش��رك��ات ال ��رائ ��دة في
م �ج ��ال ت �ص �ل �ي��ح وص �ي��ان��ة ال�س�ف��ن
وامل� �ن� �ص ��ات ال �ب �ح��ري��ة ف ��ي ال �ع��ال��م.
وقال إن االتفاقية تضمنت صيانة

حصرية لـ 19ناقلة على مدى ثالث
س � �ن� ��وات ب �ق �ي �م��ة ب �ل �غ��ت ن� �ح ��و 33
مليون دوالر وتتيح هذه االتفاقية
ل �ش��رك��ة ن ��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط ال�ك��وي�ت�ي��ة
ص� �ي ��ان ��ة أغ � �ل� ��ب س� �ف ��ن أس �ط��ول �ه��ا
بشكل دوري ف��ي أح ��واض صيانة
ال �س �ف��ن ال �ت��اب �ع��ة ألس � ��ري ب�م�م�ل�ك��ة
البحرين الشقيقة مؤكدا أن الشركة
تمكنت عبر إبرام هذه االتفاقية من
تخفيض امل �ص��روف��ات التشغيلية
لألسطول بشكل ملموس.
وب �خ �ص��وص اج� � ��راءات ال�ش��رك��ة
االحترازية ضد عمليات القرصنة
أوض � ��ح ال �ش �ي��خ ط�ل��ال أن ال �ش��رك��ة
ق � ��ام � ��ت ب� �ت� �ط ��وي ��ر أن � �ظ � �م� ��ة األم� � ��ن
وال � �س �ل�ام� ��ة ع� �ل ��ى ظ� �ه ��ر ال� �ن ��اق�ل�ات
ل �ت �ج �ه �ي��زه��ا ب� �م ��ا ي � �ل ��زم مل��واج �ه��ة
م �خ��اط��ر أن �ش �ط��ة ال �ق��رص �ن��ة مبينا
أنه تم توفير حماية أمنية لناقالت
ال �ش��رك��ة خ �ل�ال م �ن��اط��ق ال�ق��رص�ن��ة
عالية ال�خ�ط��ورة وه��ذا ساعد على
عدم وقوع أي حوادث أمنية.

ع �ل��ى ذوي امل �س��ن إلج �ب ��اره ��م ع�ل��ى
رعايته واتخاذ إجراءات منها وقف
امل�س��اع��دة ال�ت��ي يستفيد منها ذوو
امل �س��ن م ��ن دون وج� ��ه ح ��ق ك �م��ا تم
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ت�س�ل�ي��م م�س��ؤول��ي
وزارة ال �ص �ح��ة ن �س �خ��ة م ��ن ق��ان��ون
امل�س�ن�ين ل �ل��دراس��ة واإلف � ��ادة ع��ن أي
مقترحات.

د .مطر املطيري

المطيري :ديوان المحاسبة
يبحث توطيد العالقات
مع نظيره القطري
ق � ��ال ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ل �ش��ؤون
اإلداري � ��ة وامل��ال �ي��ة ب��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع �ص ��ام ب �ن ��در امل �ط �ي ��ري إن ال ��دي ��وان
س�ي�ب�ح��ث ت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق ��ات وع� ��ددا
من املوضوعات املشتركة مع رئيس
ديوان املحاسبة بدولة قطر الشقيقة
الشيخ بندر بن محمد آل ثاني.
وأوضح املطيري في بيان صحافي
أم��س أن رئ�ي��س دي��وان املحاسبة في
دولة قطر سيقوم بزيارة رسمية إلى
ديوان املحاسبة الكويتي خالل الفترة
م��ن  19إل ��ى  21م��اي��و ال �ج ��اري الف�ت��ا
إل ��ى أن ��ه س�ي�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ا مشتركا
هو وقياديو ال��دي��وان بهدف تنسيق
امل��واق��ف ل�ت��واف��ق اآلراء وال�ت��وص�ي��ات

ف�ي�م��ا ت �ت��م دراس� �ت ��ه م ��ن م��وض��وع��ات
خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان املختلفة
ال�ت��ي تعقد ف��ي إط ��ار األم��ان��ة العامة
ل � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واملنظمات الدولية األخرى .وأضاف
أن الزيارة ستناقش مشروع منظمة
االن � �ت� ��وس � ��اي ح� � ��ول رق � ��اب � ��ة ال �ن �ظ �ي��ر
ف��ي م �ج��ال االس �ت �ق�لال �ي��ة إض��اف��ة إل��ى
م �ن��اق �ش��ة م �ق �ت��رح دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ح��ول اإلط ��ار ال �ع��ام ل�ل��رق��اب��ة الشاملة
امل � �ش � �ت ��رك ��ة ب �ي��ن دواوي � � � � � ��ن امل ��راق � �ب ��ة
وامل �ح��اس �ب��ة ب ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال ��ذي تم
ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ال ��وك�ل�اء ب��إع ��داد إط��ار
عام للمقترح وعرضه على االجتماع
القادم لرؤساء الدواوين.

معهد األبحاث واليونسكو
يستضيفان ورشة أخالقيات
العلوم الحيوية والتقانة
ي� �س� �ت� �ض� �ي ��ف م � �ع � �ه� ��د ال � �ك� ��وي� ��ت
لألبحاث العلمية واللجنة الوطنية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ي��ون �س �ك��و ف �ع��ال �ي��ات
ورش��ة العمل شبه اإلقليمية حول
أخالقيات العلوم الحيوية والتقانة
اليوم األحد والتي تستمر يومني.
وقالت ممثلة الكويت في اللجنة
الدولية ألخالقيات العلوم الحيوية
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا باليونسكو منال
بوحيمد لكونا إن ال��ورش��ة تهدف
إل � ��ى ت �ش �ج �ي��ع ح � � ��وار ال �س �ي��اس��ات
الوطنية والخليجية من أجل إنشاء

ل �ج��ان وط �ن �ي��ة ألخ�ل�اق �ي��ات ال�ع�ل��وم
والتقانة.
وأوض � � � � � �ح� � � � � ��ت ب� � ��وح � � �ي � � �م� � ��د أن
ت� �ل ��ك ال � �ل � �ج ��ان ت� �س ��اه ��م ف � ��ي وض ��ع
ال�س�ي��اس��ات املتعلقة بالتطبيقات
العملية لهذه العلوم ف��ي املجاالت
البحثية والرعاية الصحية ولجان
أخ�ل�اق �ي��ات ال �ب �ح��وث وامل��ؤس �س��ات
امل�ه�ن�ي��ة م�ب�ي�ن��ة أن ال ��ورش ��ة ت�ه��دف
أيضا إلى تشجيع تضمني املناهج
الدراسية مثل تلك املفاهيم القيمية.
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حماد والهاجري يستقبالن رئيس
اللجنة الخارجية في البرلمان األيرلندي

صورة وتعليق

حماد خالل لقاءه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان األيرلندي

صورة تجمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر املحمد الصباح ورئيس مجلس األمة جاسم محمد
الخرافي وعدد من أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية خالل الفصل التشريعي العاشر ملجلس األمة.
( إعداد إدارة اإلعالم)

الكندري يستقبل سفير
الجمهورية االندونيسية

الكندري مستقبال سفير اندونسيا لدى البالد

استقبل األم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس
األم� � ��ة ع �ل��ام ع �ل��ي ال� �ك� �ن ��دري ف��ي
م � �ك � �ت � �ب� ��ه (ال � � �خ � � �م � � �ي� � ��س) س �ف �ي ��ر
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة االن� ��دون � �ي � �س � �ي� ��ة
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ل � ��دى دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
تاتانج بوجي رزاق.

وج � � ��رى خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ب�ح��ث
العالقات الثنائية وأفاق التعاون
املشترك ب�ين البلدين الصديقني
خ �ص ��وص ��ا ال� �ج ��ان ��ب ال �ب��رمل��ان��ي
وت�ب��ادل ال��زي��ارات وال��وف��ود فيما
ب�ي�ن�ه�م��ا .ك �م��ا ت �ط��رق ال �ل �ق��اء إل��ى

ال ��زي ��ارة امل��رت �ق �ب��ة ل �ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس النواب االندونيسي.
وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء األم �ي��ن ال �ع��ام
امل�س��اع��د ل �ش��ؤون ال�ل�ج��ان خليفة
الغانم.
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استقبل عضو مجموعة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة األي��رل �ن��دي��ة
ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح �م ��اد ال�خ�م�ي��س
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
البرملان األيرلندي النائب بات بريني
والوفد املرافق له .وتطرق اللقاء إلى
ضرورة التنسيق املتبادل بني دولة
ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة أي ��رل �ن ��دا في
املحافل البرملانية الدولية بما يخدم

حدائق نموذجية
في مدينة
سعد العبداهلل

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
ال � ��زراع � ��ة وال � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة أن
العمل ج��ار الن�ج��از ث�لاث حدائق
نموذجية بمساحات أق��ل م��ن 10
آالف م�ت��ر م��رب��ع ف��ي م��دي�ن��ة سعد
ال�ع�ب��دال�ل��ه واح ��دة ب�م��رك��ز املدينة
واثنتان بالقطعة  3و.7
إن � ��ه ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن أع �م��ال
التصميم الخاصة بهذه الحدائق
م ��ن خ �ل�ال امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى ب ��دء
مرحلة التنفيذ .وذك��ر البيان أنه
إض ��اف ��ة إل� ��ى ذل� ��ك ي �ج ��ري ح��ال�ي��ا
إعداد تصاميم الزراعة التجميلية
لخمس حدائق أخ��رى في املدينة
ب�م�س��اح��ات أق��ل م��ن  10آالف متر
مربع في القطع  1و 4و 5و 6و11
تمهيدا لطرحها من خ�لال عقود
التنفيذ والصيانة بقطاع الزراعة
التجميلية بالهيئة.

رئيس التحرير

امل�ص�ل�ح��ة امل�ش�ت��رك��ة ل�ل�ج��ان�ب�ين إل��ى
ج��ان��ب ت �ع��زي��ز ال� ��زي� ��ارات ال��رس�م�ي��ة
امل �ت �ب��ادل��ة مل �ج��ام �ي��ع ال� �ص ��داق ��ة ب�م��ا
ينمي العالقات الثنائية في مختلف
املجاالت.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ع � �ق� ��د م� � �ق � ��رر ل �ج �ن��ة
الشؤون الخارجية البرملانية النائب
م ��اض ��ي ال� �ه ��اج ��ري ورئ � �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي ال �ب��رمل��ان

األيرلندي النائب بات بريني والوفد
املرافق له مباحثات رسمية.
وب �ح��ث ال �ل �ق��اء ع�ل�اق��ات ال�ص��داق��ة
وال �ت �ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الصديقني
وسبل تطويرها في ظل ما يربطهما
من روابط متينة ومصالح مشتركة
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت .ك �م��ا ت�م��ت
مناقشة األوضاع السياسية القائمة
في منطقة الخليج والشرق األوسط.

● سعود مسعد عايد املطيري77 ،عاما( ،شيع) ،الفردوس ،ق ،3ش،1
ج  ،5م ،41تلفون97109230 - 66661660 :
ّ
سمية حسن محمود إسماعيل ،ارملة :محمد راشد عبدالعزيز
●
الصيخان 58 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :بيان ،ق ،9ج ،8ش  ،1م ،20تلفون:
 ،60621777 - 65980999نساء :عبدالله املبارك ،ق ،8ش ،822م ،40تلفون:
24361552
● س�ع��ود م�ب��ارك س�ع��ود ال��وق�ي��ان 77 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج ��ال :دي��وان
ال��وق�ي��ان ،الفيحاء مقابل مطافئ النزهة ،تلفون،60656969 - 66511152 :
نساء :مبارك الكبير ،ق ،6ش ،2م ،13تلفون94970470 - 55502633 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03.25
04.55
11.44

العصر
املغرب
العشاء

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

03.20
06.34
08.01

