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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الثالثاء
 30رجب 1436
 19مايو 2015
العدد 668

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

04

14

15

إشادة نيابية
بمنح خادم الحرمين
وسام البرلمان
العربي

الصالح يسأل
وزير المالية عن
تحويالت الوافدين
خالل  5سنوات

الهاشل :اإلصدار
السادس للدينار
يفوز بجائزة عالمية
ألفضل إصدار

مجلس األمة ينظر االستجواب وميزانية  12جهة وكاميرات المراقبة وجامعة جابر في جلسة اليوم

الحكومة تؤكد مساندتها
وثقتها الكاملة بوزير الخارجية
ق �ب �ي��ل ن �ظ��ر م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
د.عبدالحميد دشتي للنائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
ف� ��ي ج �ل �س �ت��ه ال � �ي� ��وم أك � ��د م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ف��ي اج�ت�م��اع��ه األس�ب��وع��ي
أم � ��س دع� �م ��ه وم� �س ��ان ��دت ��ه وث �ق �ت��ه
الكاملة بوزير الخارجية واعتزازه
ب ��وج ��وده ب�ي�ن ص �ف��وف��ه وح��رص��ه
ع �ل��ى م��واص �ل��ة ج� �ه ��وده وع �ط��ائ��ه
املعهود.
ويناقش مجلس األم��ة جلسته
العادية اليوم والتكميلية غدًا 33
تقريرا مدرجا في ج��دول األعمال

منها  12تقريرًا للجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ب��اع �ت �م��اد
الحساب الختامي وربط ميزانية
 12جهة للسنة املالية 2016/2015
ح�ي��ث يستكمل امل�ج�ل��س ال�ن�ق��اش
حول ربط ميزانية  5جهات كان قد
ب��دأ النقاش ف��ي الجلسة السابقة
وه � ��ي ه �ي �ئ��ات م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
واإلعاقة والعناية بطباعة ونشر
ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م وب� �ن ��ك االئ �ت �م��ان
وال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ك �م��ا ي �ن��اق��ش 7
تقارير ج��دي��دة للجنة امليزانيات
عن ربط ميزانية  7جهات وينظر
في تقريرين عن كاميرات املراقبة
األم �ن �ي��ة وت �ع��دي��ل ق��ان��ون ج��ام�ع��ة

ج��اب��ر .وف��ي ب�ن��د األس�ئ�ل��ة تضمن
الكشف املتوقع أن يأتيه الدور 66
سؤاال.
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال� �س� �ي ��اق أك� � ��د ع ��دد
م��ن ال� �ن ��واب أه �م �ي��ة ج�ل�س��ة ال �ي��وم
وق� ��ال� ��وا ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات خ��اص��ة
ل �ـ«ال��دس �ت��ور» ص�ع��ب ال�ت�ك�ه��ن عن
خ� �ي ��ارات ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال�ت�ع��ام��ل
م��ع االس �ت �ج��واب س� ��واء ب��ال�ت��وج��ه
ن �ح��و امل �ن��اق �ش��ة أو ال �ت��أج �ي��ل مل��دة
أسبوعني.

األمير مستقبال سلطان بروناي

تفاصيل (ص 03و )05

داخل العدد
تقارير لجنة الميزانيات عن ربط ميزانية  7جهات :بيت الزكاة وشؤون القصر
وصندوق التنمية ومعهد األبحاث والشباب والرياضة والتعويضات

تفاصيل (ص )11-06

داخل العدد

العبداهلل :قمة كامب ديفيد
إيجابية ومثمرة
ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه إن
م�ج�ل��س ال � ��وزراء أش ��اد ف��ي اجتماعه
أم ��س ب��ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي أس �ف��رت عنها
قمة دول مجلس التعاون والواليات
املتحدة التي انعقدت بمنتجع كامب

الجاراهلل :موقف
البرلمان مساند
لقرار السلطة في
«عاصفة الحزم»
تفاصيل (ص)13-12

ديفيد األسبوع املاضي واصفا إياها
باإليجابية واملثمرة حيث تم خاللها
تجديد موقف واشنطن بتعزيز األمن
واالستقرار لدول الخليج.

الدويسان« :اإليداعات» إلى النيابة
ذك� ��ر ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
أن ل�ج�ن��ة اإلي ��داع ��ات وال �ت �ح��وي�لات
أوص � ��ت ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا امل� � ��درج على
ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ب ��إح ��ال ��ة امل� �ل ��ف إل ��ى
النيابة العامة .وأض��اف الدويسان
أن ه�ن��اك رأي ��ا ف��ي لجنة اإلي��داع��ات

ط� ��ال� ��ب ب ��إح ��ال ��ة امل � �ل� ��ف إل� � ��ى ه�ي�ئ��ة
مكافحة ال�ف�س��اد ،وع�م��وم��ا التقرير
بات في عهدة املجلس وسيتم نظره
من قبل جميع النواب.
تفاصيل (ص)04

سمو األمير مستقبال سلطان بروناي بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة

تفاصيل (ص)02

دشتي يطالب بتفسير المحكمة
الدستورية للحصانة البرلمانية
طالب النائب د .عبدالحميد
دش �ت��ي ف��ي رس��ال��ة أدرج � ��ت في
ج� � � ��دول أع� � �م � ��ال ج� �ل� �س ��ة ال� �ي ��وم
ب��إح��ال��ة م��وض��وع تفسير امل��ادة
 111من الدستور والتي تقابلها
امل��ادة  20م��ن الالئحة الداخلية
مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة إل � � ��ى امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ل �ب �ي��ان م��ا إذا ك��ان
ال � �ن� ��ائ� ��ب ي �ت �م �ت ��ع ب��ال �ح �ص��ان��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن أدوار
االن �ع �ق��اد ح��ال م��زاول �ت��ه أعماله
باللجان البرملانية.
وأس� � � ��س دش � �ت� ��ي ط �ل �ب ��ه إل ��ى
ت�ح��ري��ك ش �ك��وى ف��ي ح�ق��ه خ�لال
ال �ع �ط �ل��ة ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك��ون��ه

ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب م� �ق ��رر ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وع � �ض ��و ل�ج�ن�ت��ي
تنمية املوارد البشرية والجواب
على الخطاب األم�ي��ري ورئيس
لجنة حقوق االنسان.
وق � � � � � ��ال دش � � �ت� � ��ي ف� � � ��ي ط �ل �ب ��ه
إن امل� � �ش � ��رع ال � ��دس� � �ت � ��وري أراد
ل� �ل� �ح� �ص ��ان ��ة امل � ��وض � ��وع � �ي � ��ة أن
تكون واس�ع��ة للحد ال��ذي يكفل
الحرية الكاملة للعضو بمراقبة
السلطة التنفيذية ومحاسبتها
ودون أن ي�خ�ش��ى إي محاسبة
قضائية إذ إن لجنة النظر في
ت �ن �ق �ي��ح ال ��دس� �ت ��ور ق� ��د رف �ض��ت
ف��ي ال �ع��ام 1980ط �ل��ب الحكومة

ال � �خ� ��اص ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة 110
عندما أرادوا الحد من الحصانة
امل��وض��وع �ي��ة ب� �ج ��واز م�ح��اك�م��ة
النائب في جرائم القذف والسب
وال �ت �ح��ري��ض وه ��و األم� ��ر ال ��ذي
ي�ف�ي��د أن ال�ف�ق�ه��اء ال��دس�ت��وري�ين
ان�ت�ه��وا إل��ى أن ف�ت��رة الحصانة
وآث � ��اره � ��ا ت �م �ت��د إل � ��ى ك� ��ل ف �ت��رة
العضوية.

تفاصيل (ص)11
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سلطان بروناي دار السالم
يصل إلى البالد في زيارة رسمية

سمو األمير أثناء استقباله سلطان بروناي

وص � � ��ل إل � � ��ى ال� � �ب �ل��اد ظ� �ه ��ر األم � ��س
صاحب الجاللة السلطان الحاج حسن
ال�ب�ل�ق�ي��ة م�ع��ز ال��دي��ن وال ��دول ��ة سلطان
ب��رون��اي دار ال�س�لام الصديقة والوفد
ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ل�ج�لال�ت��ه ف��ي زي ��ارة
رسمية للبالد تستغرق يومني يجري
جاللته خاللها مباحثات رسمية مع
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد.
وك��ان على رأس مستقبلي جاللته
ع �ل ��ى أرض امل � �ط� ��ار ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األح� �م ��د وس �م ��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف األح �م��د ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم ون��ائ��ب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء والنائب األول لرئيس مجلس

سلطان بروناي مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ونائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ج� ��راح ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج ��راح ون��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر
التجارة بالوكالة أنس الصالح وكبار
امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وك�ب��ار ال �ق��ادة في
الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وت �ش �ك �ل��ت ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف امل��راف �ق��ة
لجاللته من الديوان األميري برئاسة
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه .وي ��راف ��ق
جاللته وفد رسمي يضم كال من وزير
امل��ال�ي��ة ال�ث��ان��ي بمكتب رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ح ��اج ع �ب��دال��رح �م��ن إب��راه �ي��م

ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وال �ت �ج��ارة ال�ث��ان��ي
ب�م�ك�ت��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ليم
ج ��وك س�ي�ن��ج ووزي � ��ر ال �ط��اق��ة بمكتب
رئيس مجلس ال��وزراء محمد ياسمني
ع �م��ر وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن في
حكومة بروناي الصديقة.
من جهته ،استقبل سلطان بروناي
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق ع�ل��ي
ال� �غ ��ان ��م ,ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال�ش�ي��خ
ن � ��اص � ��ر امل � �ح � �م� ��د االح � � �م� � ��د ال� �ص� �ب ��اح
واس �ت �ق �ب��ل اي �ض��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك الحمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء ،واستقبل النائب االول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح،
وفي وقت الحق استقبل النائب الثاني
لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
عبدالوهاب محمد الوزان

استقبل الهاشل وبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية غايانا

األمير يشهد اليوم المباراة
النهائية لكأس سموه
يتفضل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
فيشمل برعايته وحضوره املباراة
النهائية على ك��أس سموه والتي
س � �ت � �ق ��ام ف � ��ي ال � �س� ��اع� ��ة ال �س ��اب �ع ��ة
وخ �م��س ع �ش��رة دق �ي �ق��ة م ��ن م�س��اء
اليوم بني ن��ادي القادسية ون��ادي
الساملية.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم � �ي ��ر أم��س

م� �ح ��اف ��ظ ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي
د.م�ح�م��د ال�ه��اش��ل وذل ��ك بمناسبة
إع �ل��ان ال��راب �ط ��ة ال��دول �ي ��ة ل �ش��ؤون
العملة عن ف��وز اإلص��دار السادس
ال �ج��دي��د ألوراق ال �ن �ق��د ال�ك��وي�ت�ي��ة
بجائزة العام  2015العاملية :أفضل
إصدار لألوراق النقدية.
من جهة أخرى بعث سمو األمير
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة

ولي العهد يستقبل الدعيج وسالم الصباح

سمو ولي العهد مستقبال د.ابراهيم الدعيج

وسموه مستقبال الشيخ سالم عبدالعزيز

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان أمس الشيخ د .إبراهيم الدعيج الصباح ,واستقبل سموه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

تهنئة إل��ى فخامة الرئيس ديفيد
آرث� ��ر ج��ران �ج��ر رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
غايانا الصديقة عبر فيها سموه
ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه ��ان �ي ��ه ب �م �ن��اس �ب��ة
انتخابه رئيسا لجمهورية غايانا.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
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أشاد بالنتائج «اإليجابية والمثمرة» لقمة كامب ديفيد

مجلس الوزراء يدعم الخالد
في مواجهة استجواب دشتي
ب� �ح ��ث م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء أم ��س
االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م� ��ن ال �ن��ائ��ب
د.عبدالحميد دشتي للنائب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
معربا عن دعمه ومساندته وثقته
ال �ك��ام �ل��ة ب��ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
واع � �ت� ��زازه ب ��وج ��وده ب�ي�ن ص�ف��وف��ه
وح ��رص ��ه ع �ل��ى م��واص �ل��ة ج �ه��وده
وع� �ط ��ائ ��ه امل� �ع� �ه ��ود ل ��دف ��ع م �س �ي��رة
اإلصالح والتنمية وتحقيق املزيد
م��ن اإلن � �ج ��ازات ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن
واملواطنني.
وإذ يسلم مجلس ال � ��وزراء ب��أن
االس�ت�ج��واب ح��ق دس �ت��وري يكفله
ال��دس �ت��ور ل �ك��ل ن��ائ��ب ف ��ي مجلس
األم��ة فإنه يؤكد اطمئنانه مشيدا
ب��ال��دور اإلي �ج��اب��ي امل �س��ؤول ال��ذي
يضطلع ب��ه الشيخ صباح الخالد
ع� �ل ��ى رأس األج� � �ه � ��زة ال �خ��اض �ع��ة
إلشرافه في سبيل أداء املسؤوليات
امللقاة على عاتقه .
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أش � ��اد مجلس
ال � � � � � ��وزراء ب ��ال� �ن� �ت ��ائ ��ج اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة
وامل �ث �م��رة ال �ت��ي أس �ف��رت ع�ن�ه��ا قمة
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم��ري �ك �ي��ة
ال � �ت� ��ي ع � �ق� ��دت ف � ��ي ك� ��ام� ��ب دي �ف �ي��د
األرب� �ع ��اء امل��اض��ي ف�ي�م��ا ط��ال��ب في
ال� �ش ��أن امل �ح �ل��ي ب�ت�ف�ع�ي��ل ص �ن��دوق
حماية البيئة وواف��ق على تعديل
بعض أحكام مرسوم بشأن وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل داعيا
إل ��ى ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ملكافحة الفساد.
وعقد مجلس ال ��وزراء اجتماعه
األسبوعي أم��س ف��ي قاعة مجلس
ال � � ��وزراء ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وب �ع ��د
االج � �ت � �م� ��اع ص� � ��رح وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
محمد العبدالله بأن املجلس أشاد
ف ��ي م�س�ت�ه��ل اج �ت �م��اع��ه ب��ال�ن�ت��ائ��ج
اإلي�ج��اب�ي��ة وامل �ث �م��رة ال�ت��ي أس�ف��رت

تفعيل صندوق
حماية البيئة
وتعديل بعض
أحكام مرسوم
وزارة الشؤون

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ع�ن�ه��ا ق �م��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال � � ��والي � � ��ات امل �ت �ح��دة
األم ��ري �ك �ي ��ة ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ك��ام��ب
ديفيد األرب �ع��اء امل��اض��ي وال�ت��ي تم
خ�لال �ه��ا ت �ج��دي��د م��وق��ف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ف��ي ت�ع��زي��ز ع�ن��اص��ر األم��ن
واالستقرار ل��دول مجلس التعاون
الخليجي.
ثم رحب مجلس ال��وزراء بزيارة
س� �ل� �ط ��ان ب � ��رون � ��اي ال � �ح� ��اج ح�س��ن
البلقيه وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وال�ت��ي
ت ��أت ��ي ف� ��ي إط� � ��ار ح � ��رص ق �ي��ادت��ي
ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
العالقات املتميزة القائمة بينهما
وت ��دع� �ي ��م ال � �ت � �ع ��اون ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ف��ي
مختلف امليادين تحقيقا للمصالح
املشتركة للشعبني الصديقني وقد
أعرب املجلس عن تمنياته لفخامة
ال �ض �ي��ف وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه طيب
اإلقامة في البالد .
كما اس�ت�ع��رض مجلس ال ��وزراء
توصية لجنة الشؤون االقتصادية
ب� �ش ��أن ال �ت �ق��ري��ر ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�ج�ن��ة
ص� �ن ��دوق االل � �ت � ��زام ال �ب �ي �ئ��ي وق ��رر
امل �ج �ل��س ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة باتخاذ اإلج ��راءات الالزمة
ل�ت�ف�ع�ي��ل ص� �ن ��دوق ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
وال��ذي يهدف إل��ى تطبيق املبادئ

واملعايير الوطنية على الشركات
املسببة للتلوث .
وواف � � ��ق م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص �ي��ة ال �ل �ج �ن��ة ب� �ش ��أن ال��وث �ي �ق��ة
اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ملكافحة
غ �س��ل األم � � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � ��اب
وت �م��وي��ل ان �ت �ش��ار أس �ل �ح��ة ال��دم��ار
الشامل .
ث��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على
توصية لجنة ال�ش��ؤون القانونية
ب �ش��أن م� �ش ��روع م ��رس ��وم ب�ت�ع��دي��ل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ال� �ص ��ادر
ف��ي  7يناير  1979ف��ي ش��أن وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل وقرر
امل� �ج� �ل ��س امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
امل��رس��وم ورف �ع��ه ل�ح�ض��رة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه .
ك � �م� ��ا اط� � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ع � �ل� ��ى ت� ��وص � �ي� ��ة ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب� �ش ��أن
م �ق �ت��رح ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
ال�ف�س��اد ل�ت�ع��اون ال�ج�ه��ات والهيئة
وتزويدها بالبيانات واملعلومات
وال��وث��ائ��ق املطلوبة وق��رر املجلس
ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد إعداد البرامج واإلرشادات
ل �ل �م �خ��اط �ب�ي�ن ب� ��أح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  24ل �س �ن��ة 2012
ب��إن �ش��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة

الفساد واألحكام الخاصة بالكشف
ع��ن ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة ب �ه��دف التوعية
بنشاط الهيئة وما يفرضه القانون
من واجبات بهذا الشأن .
ثم بحث مجلس ال��وزراء شؤون
مجلس األمة واطلع في هذا الصدد
ع �ل��ى امل ��وض ��وع ��ات امل� ��درج� ��ة ع�ل��ى
ج��دول أع�م��ال جلسة مجلس األم��ة
واستعرض االستجواب املقدم من
ع �ض��و م�ج�ل��س األم� ��ة ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش � �ت� ��ي ل� �ل� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
واس�ت�م��ع املجلس إل��ى ش��رح قدمه
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ال �ن��ائ��ب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ح� � ��ول ف �ح��وى
االستجواب وأبعاده وأكد املجلس
اطمئنانه مشيدا بالدور اإليجابي
امل�س��ؤول ال��ذي يضطلع ب��ه الشيخ
صباح الخالد على رأس األجهزة
الخاضعة إلش��راف��ه في سبيل أداء
املسؤوليات امللقاة على عاتقه .
وإذ يسلم مجلس ال � ��وزراء ب��أن
االس�ت�ج��واب ح��ق دس �ت��وري يكفله
ال��دس �ت��ور ل �ك��ل ن��ائ��ب ف ��ي مجلس
األم��ة فإنه يؤكد دعمه ومساندته
وث �ق �ت��ه ال �ك��ام �ل��ة ب��ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال � �خ� ��ال� ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س

م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
واع � �ت� ��زازه ب ��وج ��وده ب�ي�ن ص�ف��وف��ه
وح ��رص ��ه ع �ل��ى م��واص �ل��ة ج �ه��وده
وع� �ط ��ائ ��ه امل� �ع� �ه ��ود ل ��دف ��ع م �س �ي��رة
اإلصالح والتنمية وتحقيق املزيد
م��ن اإلن � �ج ��ازات ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن
واملواطنني.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� � �ش � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
ال ��راه �ن ��ة ف ��ي ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
على الصعيدين العربي وال��دول��ي
ح� �ي ��ث أع � � ��رب امل� �ج� �ل ��س ع� ��ن أس �ف��ه
وإدان�ت��ه الشديدة للهجوم املسلح
الذي وقع في شمال سيناء والذي
أدى إل ��ى س�ق�ـ��وط ع ��دد م��ن القتلى
وال �ج��رح��ى وامل �ج �ل��س إذ يستنكر
هذا العمل اإلجرامي ليجدد موقف
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال �ث��اب��ت ف ��ي رف��ض
اإلره� � ��اب ب �ك��اف��ة ص� ��وره وأش �ك��ال��ه
وي�ت�ق��دم مجلس ال� ��وزراء بخالص
ال� � �ت� � �ع � ��ازي وامل� � � ��واس� � � ��اة ل �ل��رئ �ي��س
امل� � �ص � ��ري ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي
وللشعب امل�ص��ري الشقيق وألس��ر
ال �ض �ح��اي��ا خ ��اص ��ة م �ت�م�ن�ي��ا دوام
األمن واالستقرار لجمهورية مصر
العربية الشقيقة .

وافق على الوثيقة
اإلستراتيجية
الوطنية لمكافحة
غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
التعاون مع الهيئة
العامة لمكافحة
الفساد ومدها
بكشوفات الذمة
المالية
تقدم بخالص
التعازي والمواساة
للشعب المصري
وألسر ضحايا
الهجوم اإلرهابي
في سيناء
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تقديرا لمواقفه الرائدة والشجاعة

إشادة نيابية بمنح خادم الحرمين
وسام البرلمان العربي
أشاد ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ال �ك ��وي �ت ��ي ع �ض ��و ال � �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
مبارك الخرينج بقرار البرملان العربي
م�ن��ح خ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امللك
س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع��ود -
حفظه الله -وسام البرملان العربي من
الدرجة األولى من قبل رئيس البرملان
العربي أحمد الجروان ،تقديرا ملواقف
خ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين الشجاعة
والحازمة تجاه قضايا األمة العربية
واإلس�لام�ي��ة ،فضال ع��ن ج�ه��ود خ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن ع �ل��ى امل �س �ت��وى
ال ��داخ� �ل ��ي ب �ت �ن �ف �ي��ذ رؤي � �ت� ��ه ل �ت �ط��وي��ر
اململكة وض��خ دم��اء ش��اب��ة ف��ي جميع
م�س�ت��وي��ات ق �ي��ادة ال��دول��ة وه��ي رؤي��ة
ثاقبة بعيدة امل ��دى ،ستضمن بعون
ال�ل��ه م��زي��دا م��ن ال��رق��ي وال�ع�ط��اء لهذه
البالد املباركة.
وق � � � � ��ال ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي إن م �ب ��ادرات وج �ه��ود امللك
سلمان ب��ن عبدالعزيز استطاعت أن
تعيد ال �ت��وازن ال�ع��رب��ي وت��وح��د كلمة
العرب تحت راية واحدة واتضح ذلك
ج�ل�ي��ا ف��ي ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��رب��ي لنصرة
اليمن واط�ل�اق عملية عاصفة الحزم
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب� � ��ردع ال� �خ ��ارج�ي�ن ع�ل��ى
ال� �ش ��رع� �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة م� ��ن ال �ح��وث �ي�ي�ن
وانصار الرئيس املخلوع علي صالح،
وم��ن ث��م ب��دء عملية إع ��ادة األم ��ل في
اليمن ،ث��م تدشني مركز امللك سلمان
ل�لإغ��اث��ة واألع �م��ال اإلن�س��ان�ي��ة مؤخرا
ف��ي ال��ري��اض وال��ذي يعد نقلة نوعية
في العمل اإلنساني العاملي ،ووصوال
لدعوته جميع األطياف اليمنية على

مبارك الخرنيج

د .محمد الحويلة

سعود الحريجي

طاولة واحدة في مؤتمر الرياض الذي
انطلق اخ�ي��را تحت ع�ن��وان «م��ن أجل
إنقاذ اليمن وبناء الدولة االتحادية»
من خالل املبادرة الخليجية وقرارات
االمم املتحدة الخاصة باليمن.
وتابع الخرينج :ان وس��ام البرملان
العربي يمنح الول م��رة لقائد عربي
وات �ف��ق ال�ث�م��ان�ي��ة وال �ث �م��ان��ون ع�ض��وا
ال ��ذي ��ن ي �م �ث �ل��ون ال � ��دول العربية في
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ع�ل��ى م�ن�ح��ه ل�خ��ادم
الحرمني الشريفني تقديرا ملبادراته
امل� �ح� �ل� �ي ��ة وال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالق �ل �ي �م �ي ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة ،م� ��ؤك� ��دا أن
م� �ب ��ادرات خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
جعلت الحكومات والشعوب العربية
واإلسالمية ،مسرورين ومستبشرين،
السيما وقوفنا أم��ام شخصية طاملا
جمعت مواقفها وقراراتها بني الحزم
والحكمة.
واض��اف الخرينج أن ه��ذا ال��وس��ام

املستحق الذي منحه البرملان العربي
لخادم الحرمني الشريفني هو وسام
ت�ق��دي��را وع��رف��ان��ا م��ن ال�ش�ع��ب العربي
ك�ل��ه ال ��ذي يمثله ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ملا
مل �س��ه م ��ن خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
م��ن ح��رص على وح��دة األم��ة العربية
واالس�ل�ام� �ي ��ة وع��زت �ه��ا وال �ع �م��ل على
خ��دم�ت�ه��ا وت��وح �ي��د ك�ل�م��ة ال �ع��رب في
م��واج �ه��ة امل� ��ؤام� ��رات ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف
كيانهم ووجودهم.
وم ��ن ج�ه�ت��ه أش ��اد ع�ض��و ال�ب��رمل��ان
ال �ع��رب��ي ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة
ب �ت �ق �ل �ي��د خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -وم�ن�ح��ه وس ��ام ال�ب��رمل��انال �ع��رب��ي م��ن ال��درج��ة األول� ��ى م��ن قبل
رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع ��رب ��ي أح� �م ��د ب��ن
محمد الجروان وذلك تقديرا وعرفانا
من البرملان العربي للمواقف الرائدة
والشجاعة واإلنسانية للملك سلمان

بن عبدالعزيز رعاه الله تجاه قضايا
املنطقة ال�ع��رب�ي��ة بشكل ع��ام وقضية
الشعب اليمني الشقيق بشكل خاص
وتوحيد الصفوف تجاه ما يتهددها
من أخطار.
وزاد ال �ح��وي �ل��ة أن ه � ��ذا ال ��وس ��ام
ال ��ذي م�ن�ح��ه ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ل�خ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين ه ��و أول وس ��ام
يمنحه البرملاني العربي لزعيم عربي
ت �ق��دي��ر وع ��رف ��ان م��ن ال �ش�ع��ب ال�ع��رب��ي
ال � ��ذي ي �م �ث �ل��ه ال� �ب ��رمل ��ان مل ��ا مل �س��ه م�ن��ه
حفظه الله -من حرص على عزة األمةوتفان في خدمتها واالرتقاء بأواصر
األخ� � ��وة ب�ي�ن ال� �ع ��رب إل� ��ى م ��ا ي �ص��ون
كرامتهم ويوحد كلمتهم في مواجهة
امل � ��ؤام � ��رات ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ك�ي��ان�ه��م
ووج ��وده ��م وه� ��ذا ي �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
وحدة ال��دول العربية وشعوبها فهي
أم��ة واح��دة وك�ي��ان واح��د والتحديات
التي تواجهها واحدة.

الدويسان :توصية بإحالة
ملف اإليداعات للنيابة
أوضح النائب فيصل الدويسان
أن لجنة االي��داع��ات وال�ت�ح��وي�لات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة اوص � ��ت ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
امل ��درج ع�ل��ى ج�ل�س��ة ال �ي��وم ب��إح��ال��ة
امل �ل��ف ب��رم�ت��ه إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
مؤكدا أن اإلحالة من صالح جميع
النواب الذين وردت أسماؤهم في
التقرير.
وذك ��ر ال��دوي �س��ان ان ه�ن��اك رأي��ا
ف��ي لجنة اإلي��داع��ات طلب بإحالة
امل�ل��ف إل��ى هيئة مكافحة الفساد،
وع �م��وم��ا ال �ت �ق��ري��ر ب ��ات ف��ي ع�ه��دة
امل �ج �ل��س وس �ي �ت��م ن� �ظ ��ره م ��ن ق�ب��ل

جميع النواب.
وأك� � ��د ال ��دوي � �س ��ان أن � ��ه س �ي��رف��ع
دع� � � � � ��وى ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة ض � � ��د م� ��وق� ��ع
ال� �ك� �ت ��رون ��ي الدراج � � �ه� � ��ا ص ��ورت ��ي
وآخ��ري��ن ضمن املتهمني ف��ي ملف
اإلي � ��داع � ��ات ،خ �ص��وص��ا ان بعض
ال� � �ن � ��واب وأن � � ��ا أح � ��ده � ��م ل � ��م ت��ذك��ر
اس�م��اؤه��م ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ،الن��ه ليس
ل ��دي �ن ��ا ن� �ش ��اط ع � �ق� ��اري أو م ��ال ��ي،
وبعض من تم إحالته الى النيابة
ب �ق �ض �ي��ة االي � � ��داع � � ��ات ل � ��م ت �ع��رض
ص��ورت��ه م��ا ي�ع�ن��ي ان ال �غ��رض من
النشر التشهير.

فيصل الدويسان

وأك��د الحويلة أن ال�ب��رمل��ان العربي
ب ��روح ��ه ال �ع��رب �ي��ة وال �ق��وم �ي��ة ي�س�ع��ى
دائما إل��ى لم الشمل العربي ويسعى
إل� ��ى ت��أم�ي�ن األم � ��ن ال �ق��وم��ي ف ��ي ك��اف��ة
األق � �ط� ��ار ال �ع��رب �ي��ة ب��رف �ق��ة ال �ج��ام �ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة ل �ح��ل امل �ع �ض�ل�ات واألزم � ��ات
التي تواجه األقطار العربية فهو هيئة
إقليمية جامعة للدول العربية ويعمل
ع �ل��ى ت �ق��ري��ب ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة
وت� �ع ��زي ��ز ال � �ش � ��ورى وال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وك ��ذا يسعى إل��ى
تحقيق التكامل االقتصادي والتكافل
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
وص��وال إل��ى تحقيق ال��وح��دة العربية
وإق��ام��ة ن �ظ��ام ع��رب��ي م�ت�ك��ام��ل يحقق
ال � � �ع � ��دال � ��ة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وي � ��واج � ��ه
ال �ت �ح��دي��ات وي �ع ��زز ال �ت �ط ��ورات ال�ت��ي
تشهدها األمة العربية.
واختتم الحويلة تصريحه مثمنا
الجهود املبذولة م��ن رئيس البرملان
العربي أحمد بن محمد الجروان في
دع��م العمل ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك وخدمة
القضايا املختلفة في املحافل الدولية
واالرتقاء بعمل البرملان العربي الذي
ي �س �ي��ر ب �ت �ط��ور م�س�ت �م��ر م �ن��وه��ا ب�م��ا
للبرملان العربي من أهمية في اتخاذ
ق� � � ��رارات ت ��واك ��ب ت �ط �ل �ع��ات ال �ش �ع��وب
ال �ع��رب �ي��ة وإي� �ص ��ال ال� �ص ��وت ال �ع��رب��ي
وط��رح��ه ب�ق��وة ف��ي امل�ح��اف��ل اإلقليمية
والدولية.
كما ثمن النائب سعود الحريجي
ق ��رار ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ب�م�ن��ح وس��ام��ه
م � � ��ن ال� � � ��درج� � � ��ة االول � � � � � ��ى ال � � � ��ى خ � � ��ادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك س�ل�م��ان بن

عبدالعزيز آل س�ع��ود مشيرا ال��ى ان
خ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين ل��ه م��واق��ف
م �م �ي��زة رائ� � ��دة وش �ج��اع��ة وإن �س��ان �ي��ة
تجاه قضايا املنطقة العربية عموما
وق �ض �ي ��ة ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ش �ق �ي��ق
خصوصا وسعيه الى توحيد الصف
ال�ع��رب��ي واالس�ل�ام��ي ت�ج��اه م��ا يتهدد
االمة من أخطار.
وق� � � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي  :ان خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز استطاع
خ�لال  100ي��وم فقط منذ توليه حكم
اململكة العربية السعودية أن يصدر
ق��رارات ويتخذ مواقف جريئة وقوية
وح � ��دت االم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة
في وق� ٍ�ت ح��رج ومهم ج��دا مشيرا إلى
ال� �ق ��رار ال �ش �ج��اع وال � �ح ��ازم وال�ح�ك�ي��م
ل �خ��ادم ال �ح��رم�ين ال �ش��ري �ف�ين ب��إط�لاق
عملية عاصفة الحزم العسكرية لتعيد
ال�ش��رع�ي��ة للحكومة اليمنية وت��دح��ر
ال�ب�غ��ي وع� ��دوان امل�ل�ي�ش�ي��ات الحوثية
وأع ��وان �ه ��ا واع� � ��ادة ال �ش��رع �ي��ة ووق ��ف
انتهاكات االنقالبيني الحوثيني التي
اس�ت�ه��دف��ت إش��اع��ة ال�ف��وض��ى وزع��زت
أم ��ن ال �ب�ل�اد وروع � ��ت ش�ع�ب�ه��ا ال�ك��ري��م
اآلمن.
وأش � ��اد ال �ح��ري �ج��ي ب �ج �ه��ود خ��ادم
ال � �ح� ��رم�ي��ن ال � �ش ��ري � �ف �ي�ن ف � ��ي ت �ط��وي��ر
مختلف م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة ف��ي اململكة
الشقيقة والدفع بالكفاءات من الشعب
ال �س �ع ��ودي ال� ��ى ال �ق �ي ��ادة خ��اص��ة من
الشباب ما يساعد على تجديد الدماء
واالرتقاء باململكة في كل املجاالت.

الكاميرات األمنية وجامعة
جابر في جلسة اليوم
ي � �ع � �ق ��د م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة ج �ل �س �ت��ه
العادية ال�ي��وم الثالثاء وعلى ج��دول
أع � �م� ��ال� ��ه االس� � �ت� � �ج � ��واب امل � ��وج � ��ه م��ن
العضو د.عبدالحميد دشتي للنائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
ال �ح �م��د ال �ص �ب ��اح وي �ت �ض �م��ن ج ��دول
أعمال الجلسة في بند كشف األوراق
وال��رس��ائ��ل ال ��واردة رس��ال��ة واردة من
رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات
ال �ه �ي �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل � �ش � ��ؤون ال � ��زراع � ��ة
والثروة السمكية يطلب فيها تمديد
عمل اللجنة أسبوعني حتى تتمكن
اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.
ك �م��ا ي�ت�ض�م��ن ج� ��دول األع �م ��ال 13

تقريرا من لجنة امليزانيات والحساب
الختامي البرملانية بشأن الحسابات
الختامية وربط امليزانيات للوزارات
واإلدارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ول �ب �ع��ض
الجهات امللحقة واملستقلة.
وع ��ن ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة
يتضمن جدول أعمال املجلس تقريرا
م��ن ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واإلرشاد بشأن االقتراحني بقانونني
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4
ل�س�ن��ة  2012ف��ي ش ��أن ج��ام�ع��ة ج��اب��ر
األح�م��د كما يتضمن ج��دول األعمال
ت�ق��ري��را م��ن لجنة ال �ش��ؤون الداخلية
وال� � ��دف� � ��اع ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب � �ش� ��أن ت �ن �ظ �ي��م وت ��رك �ي ��ب

كاميرات املراقبة األمنية .وعالوة على
ذل��ك يتضمن ج ��دول األع �م��ال تقرير
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح� ��ول االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ش��أن إض��اف��ة م��ادة ج��دي��دة ب��رق��م 11
م�ك��ررا إل��ى م��رس��وم بقانون رق��م 116
لسنة  1992في شأن التنظيم اإلداري
وتحديد االختصاصات والتفويض
فيها إضافة إلى تقرير اللجنة نفسها
بشأن االقتراح بقانون بإضافة فقرة
ج��دي��دة إل ��ى امل� ��ادة  180م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س األم � ��ة .وي�ت�ض�م��ن
جدول األعمال كذلك أربعة تقارير من
لجنة املرافق العامة البرملانية.
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أكدوا لـ «الدستور» أن حكمهم سيكون بعد سماع جميع األطراف

نواب عن استجواب الخالد :القرار للمجلس
أكد نواب استطلعت «الدستور»
آراء ه � � � ��م ح � ��ول رؤي� �ت� �ه ��م مل �ج��ري��ات
ج� � �ل� � �س � ��ة اس � � � �ت � � � �ج � � � ��واب ال� � �ن � ��ائ � ��ب
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ل�ل�ن��ائ��ب األول
ل ��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزارء ووزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
الصباح بانه يصعب التكهن بذلك
ف��ي ظ��ل ع��دم إف�ص��اح الحكومة عن
ن �ي �ت �ه��ا ب �خ �ص��وص��ه وم � ��ا إذا ك��ان
التوجه نحو املناقشة أو التأجيل
مل � ��دة أس� �ب ��وع�ي�ن م �ش �ي��ري��ن إل � ��ى أن
موقفهم من االستجواب لن يتحدد
إال ب �ع��د س �م��اع رد ال ��وزي ��ر ال�خ��ال��د
على محاوره.
فقد انتقد رئيس لجنة الشؤون
الخارجية النائب حمد الهرشاني
س � � ��وء اس � �ت � �خ� ��دام ب� �ع ��ض ال � �ن� ��واب
ل �ل ��أدوات ال��دس �ت��وري��ة وت��وظ�ي�ف�ه��ا
ف��ي ض��رب ال��وح��دة الوطنية وشق
ال � �ص� ��ف وت ��أج� �ي ��ج ال �ط��ائ �ف �ي��ة ف��ي
املجتمع الكويتي.
وح� � � ��ول م � �ش� ��ارك� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
ع��اص�ف��ة ال �ح��زم ق ��ال ال �ه��رش��ان��ي ان
هذا القرار قرار سيادي يختص به
صاحب السمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح وال
يحق للنواب مناقشته او مساءلة
الحكومة ب�ش��أن��ه ألن ه��ذا التدخل
يعد مخالفة دستورية صريحة.
واض��اف الهرشاني يبدو ان هذا
االس �ت �ج ��واب ي �ه��دف ال ��ى ال�ت�ك�س��ب
السياسي واالنتخابي حتى لو كان
على حساب امن الوطن واستقراره
مشيرا ال��ى ان م�ح��اور االستجواب
غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل تلك
الظروف االستثنائية التي تعيشها
املنطقة وال�ت��ي باتت تمثل تهديدا
م �ب��اش��را الم ��ن واس �ت �ق ��رار ال�ك��وي��ت
م�ش��ددا على ان دول الخليج كيان
واح � � ��د وم� �ص� �ي ��ره ��ا م� �ش� �ت ��رك ول ��ن
يقبل نواب االمة االس��اءة ألي دولة
خليجية.
وم��ن ن��اح�ي�ت��ه أب ��دى م �ق��رر لجنة
ال�ش��ؤون الخارجية النائب ماضي
ال �ع��اي��د ال� �ه ��اج ��ري رف �ض ��ه مل �ح��اور
استجواب وزير الخارجية وقال إن
امل �ح��ور األول م��ن ه��ذا االس�ت�ج��واب
وامل �ت �ع �ل��ق ب �م �ش��ارك��ة ال �ك ��وي ��ت ف��ي
عاصفة الحزم يعتبر تدخال سافرا
ف��ي ال�ص�لاح�ي��ات ال��دس�ت��وري��ة التي
ك�ف�ل�ه��ا ال��دس �ت��ور ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
األم� �ي ��ر وت �ع ��دي ��ا ع �ل��ى ص�لاح �ي��ات
س� �م ��وه م ��ؤك ��دا أن ق � ��رار امل �ش��ارك��ة
م��ن عدمها ه��و ح��ق أص�ي��ل لسموه
ون � ��رف � ��ض ال � �ت� ��دخ� ��ل ف� �ي ��ه ك� �م ��ا أن ��ه
ي �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى م� �ث ��ال ��ب دس� �ت ��وري ��ة
ك��ون��ه ي �ت��دخ��ل ف ��ي أع �م ��ال ال�س�ل�ط��ة
التنفيذية.
وأك � � ��د ال � �ه ��اج ��ري أن ال �س �ي��اس��ة
الخارجية ل��دول��ة الكويت متوازنة
وتتسم بالحيادية ف��ي ك��ل امللفات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وه� ��ي تسير

حمد الهرشاني

ماضي الهاجري
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حمود الحمدان

عبدالله التميمي

د .منصور الظفيري

وف� ��ق ت��وج �ي �ه��ات ص ��اح ��ب ال �س�م��و
األمير الشيخ صباح األحمد عميد
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة وه��ي محل
إشادة دولية وعاملية.
ون ��وه ال �ه��اج��ري إل ��ى أن ال�ن��ائ��ب
ل��م ي�ت��درج ف��ي األدوات الدستورية
قبل أن يقفز إل��ى أداة االس�ت�ج��واب
مطالبا في ظل هذا الوقت املحافظة
على وح��دة ال�ص��ف وع��دم إث��ارة أي
ش ��يء م��ن ش��أن��ه أن ي��ؤج��ج ال�ف�ت�ن��ة
الطائفية.
وش� ��دد ال �ه��اج��ري ع �ل��ى ض ��رورة
أن ت� �ت� �ع ��ام ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ع ه ��ذا
االستجواب وفق األطر الدستورية
املتاحة مشيرا إل��ى أن االستجواب
ي�س�ت�ه��دف ال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي السياسة
الخارجية لدولة الكويت وهي التي
جنبت الكويت الكثير م��ن األزم��ات
منذ عقود طويلة.

ل�ل�اس �ت �ج ��واب ��ات ع �ل��ى ان� �ه ��ا ب�ع�ب��ع
م �خ �ي��ف ل �ل �ح �ك��وم��ة وان� �ه ��ا م�ع�ط�ل��ة
للتنمية واإلنتاج فهذا العصر ولى
م��ؤك��دا ان االس �ت �ج��واب��ات ف��ي عهد
ه ��ذا امل �ج �ل��س أص �ب �ح��ت ع �ب��ارة عن
سؤال مغلظ لم يجزع منه عدد من
الوزراء وان ادى الى نتائج مباشرة
وغ �ي ��ر م �ب��اش��رة ف ��ي إزاح� � ��ة ب�ع��ض
الوزراء.
وح��ول ق��راء ت��ه ل�لاس�ت�ج��واب قال
ال اري� ��د ان ن�ع�ط��ي امل ��وض ��وع اك�ث��ر
م� ��ن ح �ج �م��ه ف ��اس� �ت� �ج ��واب ال �ن��ائ��ب
ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ك �غ �ي��ره م��ن
االستجوابات األخ��رى التي قدمت
م��ن ق�ب��ل وال �ت��ي س�ت�ق��دم والحكومة
واث � � �ق� � ��ة م� � ��ن ن� �ف� �س� �ه ��ا وت �س �ت �ط �ي��ع
امل��واج�ه��ة حتى ل��و ل��م تطلب إحالة
االستجواب إلى اللجنة التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة او ت �ل �ج��أ ال� ��ى ش�ط��ب
بعض محاوره.
وذك � � � � ��ر ال � � ��دوي� � � �س � � ��ان ان وزي � � ��ر
الخارجية لديه من القوة والكفاءة
م � ��ا ي �م �ك �ن��ه م � ��ن ال� � � ��رد ف� �ه ��و وزي � ��ر
ك � ��فء ي �س �ت �ط �ي��ع ان ي �ف �ن��د م �ح��اور
اس �ت �ج��واب��ه وي �ب��ره��ن ع �ل��ى م��وق�ف��ه
ول �ك��ن ينبغي ال�ن�ظ��ر ف�ي�م��ا اذا ك��ان
االس �ت �ج��واب يتضمن م�س��ؤول�ي��ات
وزير الخارجية وفي الجلسة يتبني
ك� ��ل ش � ��يء وك� �ش ��ف ال� ��دوي � �س� ��ان ان
ب�ع��ض م �ح��اور االس �ت �ج��واب بغض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن ق�ي�م�ت�ه��ا ال�ف �ن�ي��ة اال ان��ه
ينبغي االن�ت�ظ��ار ال��ى االط�ل�اع على
م ��ا ت �ق��دم��ه وت �ط �ل �ب��ه ال �ح �ك��وم��ة فال
نريد ان نكون ملكيني اكثر من امللك

ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�ح�ك��وم��ة ف��ي وق��ت
ي�ن�ب�غ��ي ان ت��داف��ع ه��ي ع��ن نفسها
وأوج� ��ه ع�ت��اب��ي إل ��ى ال��زم�ل�اء ال��ذي��ن
انتفضوا نفضة األس��د للدفاع عن
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � �ك � ��ان اول � � � ��ى ب � �ه� ��م ان
ي �ن �ت �ظ��روا ل �ي �س �م �ع��وا وج� �ه ��ة ن�ظ��ر
الحكومة أوال ومن ثم يبدون رأيهم
س��واء بالتأييد او ال��رف��ض مطالبا
بتمكني النائب دشتي من مناقشة
استجوابه لوزير الخارجية ومن ثم
يكون الحكم.

الكلفة السياسية
ب � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال� ��دوي � �س� ��ان ل �ي ��س ل � ��دي ات� �ص ��االت
ب��ال�ح�ك��وم��ة ح�ت��ى ات �ب�ين م��ا امل��وق��ف
ال��ذي ستتجه اليه ملواجهة دشتي
للخالد م��ؤك��دا ان االس�ت�ج��واب حق
دستوري للنائب يستخدمه وقتما
شاء و ال نريد التوسع في الحديث
ع��ن االس�ت�ج��واب وك��ان��ه ح��دث كبير
م�ش�ي��را ان االس �ت �ج��واب ام ��ر ع��ادي
واذا ثبت دستورية بعض محاوره
فليتم مناقشته واذا ل��م تثبت ذلك
فللمجلس النظر في هذا الشأن.
وقال الدويسان انتهى زمن النظر

شطب محور
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د ال �ن��ائ��ب ح �م��ود
الحمدان ان سيناريوهات الجلسة
ب� �ش ��أن االس � �ت � �ج� ��واب س �ت �ك ��ون ام ��ا
ان ت �ح��ول ال�ج�ل�س��ة س��ري��ة وإم� ��ا أن
ي �ط �ل��ب ش �ط��ب م� �ح ��ور م ��ن م �ح��اور
االستجواب.
وأض� � � ��اف ان االس � �ت � �ج� ��واب ح��ق
دس � �ت ��وري ل �ك��ل ن ��ائ ��ب ال ي �م �ك��ن ان
ي �ن��ازع��ه ف �ي��ه اح ��د اال ان ��ه ل �ي��س كل
م ��ا ي �ط��رح��ه ال� �ن ��ائ ��ب دائ� �م ��ا ي �ك��ون
حقيقة او صوابا وان الحكم يكون
املستجوب
عقب سماع رأي النائب
ِ
َ
املستجوب.
وردود الوزير
وح� � � ��ول م� ��وق� ��ف أغ � �ل� ��ب أع� �ض ��اء
مجلس االم��ة م��ن ه��ذا االس�ت�ج��واب
ق��ال ال�ح�م��دان ان االن �س��ان يفترض
ان ي �ق��دم وط�ن�ي�ت��ه ف �م��ا ب��ال��ك ن��واب
االم��ة الذين يفترض اال يقدموا أي
ام� ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ك�س��ب ال�س�ي��اس��ي
واالن� �ت� �خ ��اب ��ي وب��ال �ن �ه��اي��ة ف� ��إن ك��ل
ان � �س� ��ان ق � ��اض وي �ح �ك �م��ه ض �م �ي��ره

وأع� � � � �ض � � � ��اء امل� � �ج� � �ل � ��س ك � � ��ل م �ن �ه ��م
س �ي �ص ��وت وف � ��ق م� ��ا ي� � ��راه ص ��واب ��ا
ويحقق مصلحة البالد و لتحجيم
أي ت��دخ��ل م ��ن دول� ��ة خ��ارج �ي��ة لها
تأثيرات سلبية على الوطن العربي
بصفة ع��ام��ة ودول الخليج بصفة
خاصة.
وذك � ��ر ال� �ح� �م ��دان ان اس �ت �ج��واب
دشتي يتضمن عدة محاور أهمها
محور الحرب وخوضها وه��ذا أمر
ي �ت �ع �ل��ق ب �ح �ض��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
امير البالد خاصة أنه القائد االعلى
ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة وه� ��و م ��ن ي �ق��در
حجم املسؤولية وهو امر له صداه
اإليجابي لدى املجتمع الكويتي.
وب�ي�ن ال �ح �م��دان ان األم � ��ور ال�ت��ي
ت �ت �ع �ل ��ق ب� ��ال � �ح� ��رب ال ت� �ن ��اق ��ش او
ت �ث��ار ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة م ��ن ال �ت �س��رع
ف��ي ت�ق��دي��م االس �ت �ج��واب��ات بشأنها
ف �ل��اب � ��د ان ي � � �ك � ��ون ه � � �ن � ��اك ت ��ري ��ث
ف �ض�ل�ا ع ��ن االب� �ت� �ع ��اد ع ��ن ال ��دخ ��ول
ب��أم��ور تمس ال��وح��دة الوطنية في
ال � �ب �ل�اد وم� ��وض� ��وع اع �ل ��ان ال �ح��رب
او االش � �ت � ��راك ف ��ي ع��اص �ف��ة ال �ح��زم
يخضع المور عديده أهمها توقيع
الكويت على معاهدات تخص دول
ال�خ�ل�ي��ج ن��اه�ي��ك ع��ن ال �ت �ص��دي لكل
م��ا م��ن ش��أن��ه تهديد االم��ن والسلم
ل �ل��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وع �ل��ى ذل ��ك ف��ان
امل �ح��ور امل�ت�ع�ل��ق ب��اش �ت��راك ال�ك��وي��ت
في عاصفة الحزم جانبه الصواب
دستوريا.
ممارسة وفق الدستور
وم ��ن ج�ه�ت��ه ،أع ��رب ال �ن��ائ��ب عبد
ال � �ل� ��ه ال �ت �م �ي �م ��ي ع � ��ن اع � �ت � �ق� ��اده أن
م �ج��ري��ات ج�ل�س��ة ال �ي��وم ستقتصر
على مناقشة امليزانيات للتعجيل
ف ��ي ادراج م �ي��زان �ي��ات امل��ؤس �س��ات
وال�ه�ي�ئ��ات املختلفة وأش ��ار إل��ى ان
ه ��ذا االم � ��ر س �ي��أخ��د وق ��ت ال�ج�ل�س��ة
على مدار يومي الثالثاء واألربعاء
داع� �ي ��ا ال �ح �ك��وم��ة ان ت �ك ��ون ك��ام�ل��ة
بكافة وزرائها.
وعلى صعيد استجواب النائب
د .عبد الحميد دشتي لنائب رئيس
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د أك� ��د ال�ت�م�ي�م��ي ان��ه
ل��م ت �ج��ر أي ات �ص ��االت ب��ه وأوض ��ح
ان ال � �ن� ��ائ� ��ب دش � �ت� ��ي م� � � ��ارس ح �ق��ه
وف ��ق ال��دس �ت��ور وان ال �ق��رار األخ�ي��ر
س �ي �ك��ون ل�ل�م�ج�ل��س اذا ك� ��ان وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة على اس�ت�ع��داد لصعود
املنصة وأضاف سيتم التعاطي مع
االس�ت�ج��واب كباقي االس�ت�ج��واب��ات
ال �س ��اب �ق ��ة ووزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ه��و
م ��ن ي �ب��ت ف ��ي ط �ل��ب ال �ت��أج �ي��ل مل��دة
أس � �ب� ��وع �ي�ن م � ��ن ع� ��دم� ��ه وه � � ��و ح��ق
م �ش ��روع ل �ل��وزي��ر وال ن�س�ت�ط�ي��ع ان
ن�ح�ك��م ب ��أن االس �ت �ج��واب سيناقش
ام ال.
وحول ملف البترول والتعيينات

ال �ن �ف �ط �ي��ة وم � ��ا اث� �ي ��ر م ��ن ل �غ��ط ف��ي
الفترة األخ�ي��رة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن قال
ال�ت�م�ي�م��ي اع �ت �ق��د ان ه ��ذا امل �ل��ف لن
ي�ف�ت��ح ف��ي ج�ل�س��ة ال �ي��وم ح �ت��ى وان
قدم طلب نيابي في هذا الخصوص
ف �ل��ن ي��واف��ق امل �ج �ل��س الس �ي �م��ا ع��دم
وج ��ود ت��وج��ه ن�ح��و ه ��ذا امل��وض��وع
خاصة بعد ان تم إحالته للمجلس
االعلى للبترول وننتظر قراره عقب
االجتماع.
غير دستوري
وم��ن جهته أك��د النائب الدكتور
م �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��رى ان اس �ت �ج��واب
النائب عبد الحميد دشتي املوجه
ال ��ى ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س مجلس
ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة غ �ي��ر
دس � �ت ��وري م ��ؤك ��دا ك ��ام ��ل ث �ق �ت��ه ف��ي
تصدي املجلس لكل ما هو مخالف
للدستور.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��رى ف��ي
تصريح صحافي ان االس�ت�ج��واب
ان �ط ��وى ع �ل��ى م �ث��ال��ب دس �ت��وري��ة و
ت��دخ��ل ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة ل��دول��ة
الكويت في مخالفة دستورية جلية
وواضحة ون �ظ ��را ل ��وج ��ود شبهة
ع� ��دم الدستورية وماشابه م��ن
م �ث��ال��ب ف��إن �ن��ا س �ن �ت �ص��دى ل ��ه ب�ك��ل
ح ��زم وس�ن�ت�ع��ام��ل م�ع��ه وف ��ق االط��ر
وال �ض��واب��ط ال��دس �ت��وري��ة امل�ت�ع��ارف
ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي ج �ل �س ��ة ال � �ي � ��وم س � ��واء
برفض االستجواب حيث ال يمكن
مناقشته مع عدم دستوريته.
واش� � � � � � ��اد ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��رى
ب �ن �ج��اح��ات ال �س �ي��اس��ة الكويتيية
الخارجية التي حافظت على مكانة
البالد اقليميا وعامليا وحفظت
للشعب الكويتي أمنه واستقراره
رغم التحديات التي تعصف بكثير
من دول املنطقة مؤكدا ان االشادات
ال��دول �ي��ة امل�س�ت�م��رة ب��ات��زان وحكمة
ال �س �ي��اس��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة الكويتية
دليل واضح على سالمة نهجها.
وج� � � ��دد ال � �ن ��ائ ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��رى ف��ي
خ �ت��ام ح��دي �ث��ه ت��أك �ي��ده ان امل�ج�ل��س
سيتصدى بكل حسم لكل محاوالت
الخروج عن الضوابط الدستورية
مؤكدا كامل ثقته بعدم االنجرار أو
االنجراف وراء استجوابات هدفها
تحقيق م�ص��ال��ح شخصية ضيقة
أو تكسبات ول��ى زمنها كما أكدنا
سابقا.
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أقرت شؤون القصر و التعويضات و الرياضة و كونا ورفضت األبحاث وبيت الزكاة و صندوق التنمية

الميزانيات توافق على الحسابات
عدم تضخيم
ميزانية هيئة
التعويضات
بتقديرات ال تتم
االستفادة منها

أدرج على جدول اعمال جلسة اليوم الثالثاء  7تقارير
للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع
القوانين باعتماد الحسابات الختامية لـ  7جهات
عن السنة المالية  2014/2013والسنة المالية
 2016/2015وهي الهيئة العامة لتقدير التعويضات
وهيئة شؤون القصر وبيت الزكاة ووكالة األنباء
الكويتية ومعهد األبحاث الكويتي وهيئة شؤون
الرياضة وجاءت تفاصيلها كما يلي:

د .يوسف الزلزلة و د .محمد الحويلة وعدنان عبدالصمد و د .عبدالله الطريجي خالل اجتماع اللجنة

هيئة التعويضات
 التقرير الثالث عشر للجنة الميزانياتوالحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة لتقدير
التعويضات من خسائر العدوان العراقي
للسنة المالية .2014/2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
عن خسائر العدوان العراقي للسنة
المالية .2016/2015

ح � � �ي� � ��ث ق� � � � � � � ��درت امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات
ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � �ت � �ق ��دي ��ر ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات
ع � ��ن خ� �س ��ائ ��ر ال� � � �ع � � ��دوان ال� �ع ��راق ��ي
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/213بمبلغ
م� �ل� �ي ��ون�ي�ن وث� �م ��ان� �م ��ائ� �ي ��ة وواح � � ��د
وخمسني ألفا وأرب�ع��ة عشر دينارا
( 2.851.014/094د .ك) ف ��ي ح�ين
ق � � ��درت امل � �ص� ��روف� ��ات ف� ��ي م �ي��زان �ي��ة
الهيئة في السنة املالية 2016/2015
بمبلغ مليونني وثمانمائية وسبعة
آالف دينار ( 2.807.000دينار).
وق � ��درت االي � � ��رادات ف��ي ال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ب�م�ب�ل��غ  28أل�ف��ا
وم��ائ��ة وأح��د عشر دي �ن��ارا (28.011
دينار) عن السنة املالية 2014/2013
فيما ق ��درت االي � ��رادات ف��ي ميزانية
الهيئة عن السنة املالية 2016/2015
بمبلغ  4.000آالف دينار.
وب�ل�غ��ت زي� ��ادة امل �ص��روف��ات على
االي� � � ��رادات ف ��ي ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013بمبلغ
م� �ل� �ي ��ون�ي�ن وث� �م ��ان� �م ��ائ� �ي ��ة واث� �ن �ي�ن
وع �ش��ري��ن ال �ف��ا وت�س�ع�م��ائ��ة وث�لاث��ة
دنانير.
وق��د الح�ظ��ت اللجنة امل�لاح�ظ��ات
التالية:
 - 1ت � �ع � �ت � �ب� ��ر ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2016/2015ال � �س � �ن � ��ة ال � ��راب � �ع � ��ة
وال�ع�ش��ري��ن م��ن ع�م��ر ال�ه�ي�ئ��ة ،قامت
خ�لال�ه��ا ب�ت�ق��دي��م  235.820مطالبة

ع��ن األض � ��رار ال �ت��ي أص��اب��ت األف ��راد
وال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات الحكومية
وال�ب�ي�ئ��ة الكويتية بقيمة اجمالية
ت� �ص ��ل ح � � ��وال � � ��ي 177م� �ل� �ي ��ار دوالر
ام �ي��رك��ي ،أق ��ر م�ن�ه��ا ح �ت��ى ت��اري�خ��ه
ح ��وال ��ي  234.275م �ط��ال �ب��ة ب�ق�ي�م��ة
 41م �ل �ي��ار دوالر ام �ي��رك��ي ت�ق��ري�ب��ا
صرف منها حوالي  35مليار دوالر
اميركي.
 - 2ك � ��ان م ��ن امل� �ت ��وق ��ع ان ت �ك��ون
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015آخر ميزانية لها ،ولكن
الجمهورية العراقية طلبت تأجيل
دفع ما تبقى عليها من التعويضات
وال�ب��ال�غ��ة ن�ح��و  4.6م�ل�ي��ارات دوالر
ل �ع��ام اض ��اف ��ي ،وق ��د واف �ق��ت ك��ل من
دول ��ة ال�ك��وي��ت واألم ��م امل�ت�ح��دة على
طلبها ،مما ترتب عليه تمديد عمل
الهيئة.
 - 3اس �ت �م��رار ت��أخ��ر ال �ه �ي �ئ��ة في
تحصيل مستحقاتها ع��ن األح�ك��ام
القضائية ال �ص��ادرة لصالحها عن
طريق وزارة العدل (إدارة التنفيذ)،
فقد تبني للجنة ان��ه حتى تاريخه
ل ��م ي �ط��رأ ج��دي��د ف ��ي م �ع��ال �ج��ة ه��ذه
املالحظة.
 - 4صرف مكافأة أداء للموظفني
دون أن ت � �ق� ��وم ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ت �ح��دي��د
االقصى وعدد املستفيدين والعرض
ع �ل��ى م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة كما
طلب منها في كتاب ديوان الخدمة
املدنية بتاريخ .2006/3/28
وأوص � � � � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ( )3ث�ل��اث
توصيات وجاءت كالتالي:
 - 1ض � � ��رورة م �ت��اب �ع��ة ت�ح�ص�ي��ل
م �س �ت �ح �ق��ات ال �ه �ي �ئ��ة ع� ��ن األح� �ك ��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال � �ص � ��ادرة ل �ص��ال �ح �ه��ا،
وات�خ��اذ كافة االج ��راءات التنفيذية
ال�ل�ازم ��ة ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��ام،
ح � �ي� ��ث ق � ��ام � ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ب �م �خ��اط �ب��ة
وزير العدل وزير االوقاف والشؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة ب� �ت ��اري ��خ 2015/2/11

الت� �خ ��اذ ك ��اف ��ة االج� � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
لتحصيل تلك الديوان ،وقد جاء رد
وزارة ال �ع��دل ب�ت��اري��خ 2015/4/12
بأن ادارة التنفيذ غير مسؤولة عن
اتمام تحصيل املبالغ املطلوبة في
ملفات التنفيذ ،وانها ال تقوم اتخاذ
اج ��راءات التنفيذ م��ن تلقاء نفسها
وانما ينبغي على صاحب املصلحة
في االحكام املودعة لديها مباشرة
طلب اتخاذ االج��راءات املقررة وفقا
ملا يجري عليه نص املادة ( )206من
قانون املرافعات املدنية والتجارية.
 - 2ع � � ��دم ت� �ض� �خ� �ي ��م امل� �ي ��زان� �ي ��ة
ب�ت�ق��دي��رات ال ي�ت��م االس �ت �ف��ادة منها
أو مصاريف ذات أج��ل طويل حيث
ان ال�ه�ي�ئ��ة ب �ص��دد ال�ت�ص�ف�ي��ة خ�لال
سنتني تقريبا بعد انتفاء الغرض
من انشائها.
 - 3ع � � ��دم ت� �ض� �خ� �ي ��م امل� �ي ��زان� �ي ��ة
ب�ت�ق��دي��رات ال ي�ت��م االس �ت �ف��ادة منها
أو مصاريف ذات اج��ل طويل حيث
ان ال�ه�ي�ئ��ة ب �ص��دد ال�ت�ص�ف�ي��ة خ�لال
سنتني تقريبا بعد انتفاء الغرض
من انشائها.
 - 3ع��دم ص��رف أي م�ك��اف��آت دون
أخذ موافقة ديوان الخدمة املدنية.
وق � � ��د ق � � � ��ررت ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��واف � �ق ��ة
ع �ل��ى ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة
وميزانيتها.
الشباب والرياضة
 التقرير الرابع عشر للجنة الميزانياتوالحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد
الحساب الختامي للهيئة العامة
للشباب والرياضة للسنة المالية
.2014/2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
الهيئة العامة للشباب والرياضة
للسنة المالية .2016/2015

وق� � ��د ق� � � ��درت امل� � �ص � ��روف � ��ات م��ن
الحساب الختامي للهيئة العامة

للشباب والرياضة للسنة املالية
 2014/2013بمبلغ أربعة وثمانني
م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وس � �ب � �ع � �م� ��ائ� ��ة واث � �ن�ي��ن
وسبعني ألفا وسبعمائة وثمانية
وت � �س � �ع �ي�ن دي � � �ن� � ��ارا وث� �م ��ان� �م ��ائ ��ة
وسبعة وعشرين فلسا فقط الغير
( 84.772.798.827د .ك) فيما بلغت
امل �ص��روف��ات ع��ن م�ي��زان�ي��ة الهيئة
تسعة وثمانني مليونا واربعمائة
وثمانية وتسعني الفا.
ف ��ي ح�ي�ن ب �ل �غ��ت االي � � � ��رادات في
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع� ��ن ال �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2014/2013م�ب�ل��غ ث�لاث��ة
م�لاي�ين وأل ��ف وخمسمائة وستة
دن � ��ان� � �ي � ��ر وت � �س � �ع � �م� ��ائ� ��ة وواح � � � ��د
وثمانني فلسا فيما بلغت ايرادات
في ميزانية الهيئة للسنة املالية
 20106/2015مبلغ ستمائة الف
دينار ال غير ( 600.000د .ك).
وبلغت زي��ادة املصروفات على
االي � ��رادات ف��ي ال�ح�س��اب الختامي
للهيئة للسنة املالية 2014/2013
م �ب �ل��غ واح � � ��د وث� �م ��ان�ي�ن م �ل �ي��ون��ا
وسبعمائة وواح��د وسبعني الفا
وم��ائ�ت��ي وواح ��د وت�س�ع�ين دي�ن��ارا
( 81.771.291.846د .ك).
وقد الحظت اللجنة املالحظات
التالية:
 - 1أدرج � ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ع ��دد ()20
وظيفة ج��دي��دة للوظائف العامة
وج��ار استكمال شغل املتبقي من
شواغرها من خ�لال التنسيق مع
ديوان الخدمة املدنية.
 - 2أل� �غ ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع � ��دد ()14
م� �ش ��روع ��ا م ��ن م �ي��زان �ي �ت �ه��ا وذل ��ك
مل � �ح� ��دودي� ��ة ق ��درت� �ه ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ت ��رك� �ي ��ز ال �ط ��اق ��ة
التنفيذية على املشاريع املدرجة
ح��ال�ي��ا ،ف��ي ح�ين ت��م اع�ت�م��اد مبلغ
 3.800.000دي �ن��ار ل �ل �ص��رف على
ت�ن�ف�ي��ذ م��راك��ز ل�ل�ش�ب��اب وتصميم
س� � ��اح� � ��ات ن � �م� ��وذج � �ي� ��ة ف� � ��ي ع� ��دة
مناطق.

 - 3بينت الهيئة ان من أسباب
ت��أخ��ره��ا ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ م�ش��اري�ع�ه��ا
االنشائية ن��درة املتخصصني في
تصميم املنشآت الرياضية ،والتي
ي �ج��ب ان ت ��راع ��ي ع� ��دة اع �ت �ب��ارات
منها ان�س�ي��اب�ي��ة ح��رك��ة الجمهور
واملركبات باالضافة الى العناصر
ال� �ج� �م ��ال� �ي ��ة ف � ��ي امل� �ب� �ن ��ى ل �ت �ب �ع��ث
ال � �س� ��رور وال � ��راح � ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ف��ي
نفس املشتركني لإلقبال على هذه
املراكز وغيرها من االمور.
 - 4خ �ص��ص م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
م �ب �ل��غ  5م�ل�اي�ي�ن دي � �ن ��ار ل�ت�ن�ظ�ي��م
ال��دورة ال�ـ 23لكأس الخليج والتي
ستستضيفها ال �ك��وي��ت ف��ي سنة
 ،2016وج ��ار التنسيق م��ع وزارة
امل��ال �ي��ة ل ��دراس ��ة األس� ��س ال �ت��ي تم
اعتماد املبلغ عليها.
 - 5ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة وج � ��ود ث�غ��رة
ق��ان��ون�ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق بتصنيف
االن��دي��ة ال��ى ش��ام�ل��ة ومتخصصة
مما ادى الى خسارة الهيئة ألحكام
قضائية ،كما افادت الهيئة بأنها
قد عدلت الئحتها التنفيذية للحد
م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت��رف��ع
ض ��ده ��ا ب �م��ا ي �ن �ظ��م ال �ع �م �ل �ي��ة ب�ين
الهيئة والنادي والالعب.
 - 6ت�ت��م ح��ال�ي��ا دراس ��ة م�ش��روع
قانون بشأن تعديل بعض أحكام
ق ��ان ��ون دع� ��م االن ��دي ��ة ل��رف��ع قيمة
ال��دع��م ال��ى مليون دي �ن��ار ،وطلبت
اللجنة بعدم إقرار أي قانون يزيد
األعباء املالية على الخزانة العامة
دون أخذ رأي وزارة املالية.
 - 7ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة أن ��ه ال ي��وج��د
ت �ص �ن �ي��ف ل � �ل � �ن� ��وادي ال ��ري ��اض� �ي ��ة
بشكل مهني على أس��س واضحة
وم� �ع ��اي� �ي ��ر ف� �ن� �ي ��ة ،وي � �ف � �ت ��رض أن
ي��راع��ي امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ت�ع��دي��ل
بعض أحكام قانون (دع��م االندية
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الرياضية) هذه النقطة.
- 8الحظت اللجنة ان اعتمادات
برنامج الشباب في الهيئة العامة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة وه��ي الجهة
التنفيذية تصل ال��ى م��ا ي�ق��ارب 9
م�ل�اي�ي�ن ،ب�ي�ن�م��ا ب��رن��ام��ج ال�ش�ب��اب
في وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب
وهو برنامج مدرج ضمن ميزانية
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وي �ق �ت �ص��ر دوره � � ��ا ع �ل��ى ال �ج��ان��ب
االستشاري وفق مرسوم انشائها
ب�ل�غ��ت  12م �ل �ي��ون��ا ،م �م��ا ي �ب�ين ان
ال� �ج ��ان ��ب االس � �ت � �ش� ��اري مل �ش��اري��ع
ال � �ش � �ب ��اب ي �ط �غ ��ى ع� �ل ��ى ال �ج ��ان ��ب
التنفيذي.
وق� � � � ��د أوص � � � � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ()6
توصيات وجاءت كالتالي:
 - 1العمل على اآلتي:
أ  -تفعيل ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة على
األن� � ��دي� � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وت� �ح ��وي ��ل
املتجاوز منها الى النيابة العامة.
ب  -اإلس � � � � � ��راع ف� � ��ي االن � �ت � �ه� ��اء
م� ��ن الئ � �ح� ��ة االح � � �ت� � ��راف ال �ج��زئ��ي
والحرص على خلوها من املآخذ
القانونية التي كانت موجودة في
السابق والتي تسببت في خسارة
الهيئة للعديد من القضايا.
ج -اإلس� � � � � � ��راع ف� � ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال
املنشآت الرياضية.
د -م�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع امل��وظ�ف�ين
امل� �ع� �ي� �ن�ي�ن ع � �ل� ��ى ب � �ن� ��د امل � �ك� ��اف� ��آت
ف ��ي م ��راك ��ز ال �ش �ب ��اب وال �س ��اح ��ات
النموذجية.
 - 2التنسيق مع وزارة التربية
في استغالل منشآتها في مدارس
ال� �ب� �ن ��ات ل� �ق� �ي ��اس م � ��دى إق �ب��ال �ه��ن
وم � �ع� ��رف� ��ة رغ� �ب ��ات� �ه ��ن وم �ي��ول �ه��ن
الرياضية قبل الشروع في تنفيذ
مراكز رياضية للبنات.
 - 3اخ��ذ رأي وزارة امل��ال�ي��ة قبل
التعديل املقترح برفع قيمة الدعم
ال � �خ� ��اص ب� ��األن� ��دي� ��ة ال� � ��ى م �ل �ي��ون
دينار.
 - 4أن يكون الدعم املقدم للنادي
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ت �ص �ن �ي ��ف ال� � �ن � ��وادي
الرياضية بشكل مهني على أسس
واضحة ومعايير فنية.
 - 5مبادرة الهيئة في اقتراح أي
تعديالت تشريعية تعرقل اعمالها
ورفعها لوزيرها املختص لتحقق
املصلحة العامة.
 - 6ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى خ� �ل ��ق رؤي � ��ة
م �ش �ت��رك��ة وواض � �ح � ��ة ب �ي�ن وزارة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب والهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وال ��ري ��اض� �ي ��ة
وال� � � �ح � � ��رص ع � �ل� ��ى ع� � � ��دم ت� ��داخ� ��ل
االختصاصات.
وق� � ��د ق � � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة امل ��واف� �ق ��ة

 - 5ش � �غ ��ل ج� �م� �ي ��ع ال � ��درج � ��ات
الشاغرة ل��دى الهيئة خاصة لدى
االدارات التي تعاني نقصا شديدا
ف ��ي أع� � ��داد ال �ع��ام �ل�ي�ن ك �م��ا ب�ي�ن�ه��ا
ديوان املحاسبة في تقريره.
 - 6مبادرة الهيئة في اقتراح اي
تعديالت تشريعية تعرقل أعمالها
ورفعها لوزيرها املختص لتحقق
املصلحة العامة.
وق� � ��د ق � � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة امل ��واف� �ق ��ة
باالجماع على الحساب الختامي
للهيئة وميزانيتها.
الصندوق الكويتي للتنمية
مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر

ع�ل��ى ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي للهيئة
وميزانيتها.
هيئة شؤون القصر
 التقرير الخامس عشر للجنةالميزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة لشؤون
القصر للسنة المالية .2014/2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة
المالية .2016/2015

ح �ي��ث ب �ل �غ��ت امل � �ص� ��روف� ��ات ف��ي
الحساب الختامي للهيئة العامة
�ص ��ر ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ق � ّ
 2014/2013مبلغ 20.000.661.690
دينارا (عشرون مليونا وستمائة
وواح ��د وس�ت�ين دي �ن��ارا وستمائة
وتسعني فلسا فقط الغ�ي��ر) وذل��ك
ح �س��ب م ��ا ه ��و وارد ف ��ي ال �ج��دول
حرف (أ) املرفق بالقانون.
وبلغت االي� ��رادات ف��ي الحساب
الختامي للهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
القصر للسنة املالية 2014/2013
ّ
مبلغ  65.137.238دي�ن��ارا (خمسة
وس� � �ت �ي��ن أل� � �ف � ��ا وم� � ��ائ� � ��ة وس� �ب� �ع ��ة
وثالثني دي�ن��ارا ومائتي وثمانية
وث�لاث�ين فلسا فقط ال غير) وذل��ك
ح �س��ب م ��ا ه ��و وارد ف ��ي ال �ج��دول
حرف (ب) املرفق بالقانون.
وق ��درت زي ��ادة امل �ص��روف��ات عن
االي��رادات بمبلغ 19.935.524.452
دي � � �ن� � ��ارا (ت� �س� �ع ��ة ع� �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا
وتسعمائة وخمسة وثالثني الفا
وخ �م �س �م��ائ��ة وارب � �ع� ��ة وع �ش��ري��ن
دي � � � �ن� � � ��ارا وارب � � �ع � � �م� � ��ائ� � ��ة واث � �ن �ي��ن
وخ � �م � �س �ي�ن ف� �ل� �س ��ا ف � �ق� ��ط الغ � �ي� ��ر)
خ �ص �م��ا ع �ل��ى ال� �ب ��اب ال� �خ ��ام ��س -
املصروفات املختلفة واملدفوعات
ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � ��وزارات
واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 -ال�ح�س��اب��ات ال �ع��ام��ة) رق��م ()172

لسنة املالية .2014/2013
وق� ��درت امل �ص��روف��ات بميزانية
�ص��ر
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال �ق� ّ
للسنة املالية  2016/2015بمبلغ
 17.194.000دي �ن��ار (س�ب�ع��ة عشر
مليونا مائة واربعة وتسعني الف
دينار فقط ال غير).
فيما ق��درت االي��رادات بميزانية
�ص��ر
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال �ق� ّ
للسنة املالية  2016/2015بمبلغ
 90.000دينار (تسعني الف دينار
فقط الغير).
وب�ل�غ��ت زي ��ادة امل �ص��روف��ات عن
االي� � � � � ��رادات ب �م �ب �ل��غ 17.104.000
دينار (سبعة عشر مليونا ومائة
واربعة االف دينار فقط ال غير).
وقد الحظت اللجنة املالحظات
التالية:
 - 1تبني للجنة ان الهيئة لم تقم
بإرسال مدى جديتها في تسوية
ما عليها من مالحظات الي ديوان
املحاسبة رغ��م انتهاء املهلة التي
ح ��دده ��ا م�ج�ل��س االم� ��ة وامل �ح ��ددة
ب �ت��اري��خ  1اب ��ري ��ل  ،2015وت��أم��ل
اللجنة أن تتعاون االدارة الجديدة
ل �ل �ه �ي �ئ��ة م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
ل �ل �ع �م ��ل ف � ��ي ت�ل��اف� ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ات
رخاصة املستمر منها.
 - 2ت��اب �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة م ��ا أث��ارت��ه
س��اب �ق��ا م ��ن م�ل�اح �ظ��ات م�س�ت�م��رة
ع�ل��ى الهيئة وم�ن�ه��ا ط�ل��ب اللجنة
ب� ��أن ي �ت��م ت �ض �م�ين ق �ي��م ال �ع �ق��ارات
واالس � � � �ه � � � ��م وال � � � ��ذم � � � ��م ال � �خ� ��اص� ��ة
باملشمولني برعاية الهيئة ضمن
البيانات املالية املدققة ،وقد اكدت
ال �ه �ي �ئ��ة ض� � � ��رورة ت �ص ��وي ��ب ه ��ذه
املالحظة وانها بصدد التعاقد مع
مكتب استشاري لتالفيها.
 - 3ناقشت اللجنة اسباب عدم
ش �غ��ل ش��واغ��ره��ا ال��وظ �ي �ف �ي��ة منذ
عدة سنوات مالية والتي قد بلغت
 35وظيفة شاغرة ،وب��ررت الهيئة
ب��أن �ه��ا ت �ت��اب��ع ط �ل �ب��ات ت��وظ�ي�ف�ه��ا

م��ع دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وم��ن
املتوقع ان يتم شغل العديد منها
في الفترة املقبلة خاصة مع قرب
ان� �ت� �ه ��اء م �ب �ن��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ج��دي��د
وت ��وف� �ي ��ر ب �ي �ئ��ة ع� �م ��ل اف� �ض ��ل م��ن
البيئة الحالية.
وأوصت اللجنة بـ ( )6توصيات
جاءت كالتالي:
 - 1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ان� �ش ��اء م��رك��ز
مالي واضح لكل قاصر على حدة
مل�ع��رف��ة م��ا ل��ه م��ن مستحقات وم��ا
ع �ل �ي��ه م ��ن ال� �ت ��زام ��ات م ��ع تضمني
ق �ي��م ال �ع� �ق ��ارات واالس� �ه ��م وال��ذم��م
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل �ش �م ��ول�ي�ن ب��رع��اي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة ض �م��ن ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة
املدققة.
 - 2العمل على تصويب بعض
اج � � � � � ��راءات ال� �ت� �ح ��اس ��ب ل�ل��أم� ��وال
للقصر لتكون موافقة
املستثمرة
ّ
للجوانب الشرعية والقانونية معا
ودون االض � ��رار ب �ح �ق��وق ال�ق�ص��ر،
خ ��اص ��ة وان ط ��ري� �ق ��ة ال �ت �ح��اس��ب
الحالية تكون وفق القيم الدفترية
ألموال القصر وليس وفقا لقيمها
السوقية.
 - 3ال�ع�م��ل ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار في
االدوات االس�ت�ث�م��اري��ة املضمونة
ذات الدخل الثابت او قليلة املخاطر
بدال من االدوات االستثمارية ذات
ال �ط��اب��ع امل �ض ��ارب ��ي ح �ف��اظ��ا على
القصر.
اموال
ّ
 - 4ت�ح�م�ي��ل ك��اف��ة امل �ص��روف��ات
االداري � � � � ��ة م� ��ن روات� � � ��ب وم� �ك ��اف ��آت
املعينني واملتعلقة بإدارة مصالح
القصر فقط على ميزانية
ش��ؤون
ّ
ال�ه�ي�ئ��ة ن�ف�س�ه��ا وال �ت��ي ت �م��ول من
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة ب ��دال
م ��ن امل �ي��زان �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة للهيئة
وال� �ت ��ي ت �م ��ول م ��ن أم� � ��وال ال�ق�ص��ر
ك� �م ��ا ه � ��و م� �ع� �م ��ول ح� ��ال � �ي� ��ا ،وان
تقتصر امليزانية التجارية إلدارة
�ص��ر ع �ل��ى امل �ص��روف��ات
ام � ��وال ال �ق� ّ
التشغيلية ملصالحهم فقط.

 التقرير التاسع عشر للجنةالميزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية للسنة المالية
.2014/2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية للسنة المالية
.2016/2015

ح �ي��ث ب �ل �غ��ت االي� � � � ��رادات م�ب�ل��غ
 227.826.418دي � �ن� ��ارا (م��ائ �ت��ان
وس� � �ب� � �ع � ��ة وع� � � � �ش � � � ��رون م� �ل� �ي ��ون ��ا
وث�م��ان�م��ائ��ة وس�ت��ة وع �ش��رون الفا
واربعمائة وثمانية عشر دينارا
كويتيا).
وب � �ل � �غ� ��ت امل � � �ص� � ��روف� � ��ات م �ب �ل��غ
 23.008.325دي� � � �ن � � ��ارا (ث�ل��اث� ��ة
وع� �ش ��رون م�ل�ي��ون��ا وث �م��ان �ي��ة ال�ف��ا
وث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وخ� �م� �س ��ة وع� �ش ��رون
دينارا كويتيا).
وق � ��درت دي � ��ادة اإلي � � ��رادات على
املصروفات وقدرها 204.818.093
دي� �ن ��ار (م��ائ �ت��ان وارب� �ع ��ة م�ل�ي��ون��ا
وث �م��ان �م��ائ��ة وث �م��ان �ي��ة ع �ش��ر ال�ف��ا
وثالثة وتسعون دينارا كويتيا).
ف � � ��ي ح� �ي ��ن ق � � � � ��درت االي � � � � � � ��رادات
ب �م �ي��زان �ي��ة ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة
للسنة املالية  206/2015بمبللغ
( 148.922.000دي � � �ن� � ��ار) (ف �ق��ط
م��ائ��ة وث �م��ان �ي��ة وارب� �ع ��ون م�ل�ي��ون
وتسعمائة واثنان وعشرون الف
دينار كويتي ال غير).
وب�ل�غ��ت امل �ص��روف��ات بميزانية
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
 2016/2015بمبلغ (27.070.000
دي � �ن ��ار) (ف �ق ��ط س �ب �ع��ة وع �ش ��رون
م� �ل� �ي ��ون وس � �ب � �ع ��ون ال� � ��ف دي� �ن ��ار
ك��وي�ت��ي ال غ �ي��ر) وذل ��ك ح�س��ب ما
ه ��و وارد ب ��ال� �ج ��دول ح� ��رف (ب)
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رفض ميزانية معهد األبحاث
لعدم تحقيق الغرض من إنشائه
تتمة المنشور ص07
املرافق لهذا القانون.
وق � � � � ��درت االرب � � � � � ��اح ال� �ص ��اف� �ي ��ة
ل �ل �ص �ن ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
 2016/2015بمبلغ (121.852.000
دي� � � �ن � � ��ار) (ف� � �ق � ��ط م � ��ائ � ��ة وواح� � � ��د
وع� � �ش � ��رون م� �ل� �ي ��ون وث �م��ان �م��ائ��ة
واث � �ن� ��ان وخ� �م� �س ��ون ال � ��ف دي �ن��ار
كويتي ال غير).
وقد الحظت اللجنة املالحظات
التالية:
 - 1ناقشت اللجنة مالحظات
ديوان املحاسبة بشأن املآخذ التي
ش��اب��ت ادارة ال �ص �ن ��دوق للمنح
الحكومية لبعض ال ��دول ومنها
اململكة املغربية واململكة االردنية
ال �ه ��اش �م �ي ��ة وم �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
وس� �ل� �ط� �ن ��ة ع � � �م� � ��ان ،إذ إن ه� ��ذه
امل �ن��ح م�ل�ي��اري��ة وت��دف��ع ع�ل��ى ع��دة
س �ن��وات وتتطلب وج ��ود مكاتب
اش��راف�ي��ة للتأكد أن ه��ذه االم ��وال
ت � �ص � ��رف ف � �ع �ل�ا ع � �ل ��ى االغ � � � ��راض
امل�خ�ص�ص��ة للمنحة ،ح�ي��ث تبني
ل�ل�ج�ن��ة ان امل �ب��ال��غ امل�س�ح��وب��ة من
تلك القروض لتنفيذ املشروعات
ف ��ي ت �ل��ك ال� � ��دول م �ت��دن �ي��ة نسبيا
حيث ت�ت��راوح نسبة االن�ج��از بني
 ٪ 0و  ٪ 30وه ��و م��ا يستدعي
ان ت�ك��ون ام ��وال امل�ن��ح ف��ي البنوك
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��دال م ��ن اي��داع �ه��ا في
ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ف��ي ت�ل��ك ال ��دول،
واع�ط��ائ�ه��ا ال��دف�ع��ات امل��ال�ي��ة التي
تطلبها وف ��ق االح �ت �ي��اج الفعلي
ل �ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع ��ات� �ه ��ا ون �س ��ب
االن �ج��از الفعلية ل�ه��ا ،خ��اص��ة ان
بعض امل�ن��ح ت��وج��ه خ�لاف��ا لهدف
امل �ن �ح��ة االس ��اس ��ي ك��دع��م ال�ب�ن��وك
امل � ��رك � ��زي ل �ت �ل��ك ال� � � ��دول ب � ��دال م��ن
تنفيذ مشاريع تنموية محددة،
واس� �ت� �ش� �ه ��دت ال �ل �ج �ن��ة ب �ت �ج��رب��ة
ال�ص�ن��دوق ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ك��ان
لها الكثير من الفوائد في عملية
ُحسن ادارة ال�ق��رض املمنوح لها
مع وج��ود متابعة اداري��ة ومالية
ل�ل�م�ش��اري��ع ،اال ان ال �ص �ن��دوق ما
زال ي �ب��رر ب �ع��دم ح��اج�ت��ه ل��وج��ود
م�ث��ل ت�ل��ك امل�ك��ات��ب ف��ي ت�ل��ك ال��دول
الرت�ب��اط�ه��ا بتكاليف اداري ��ة غير
مبررة.
وردت ال �ل �ج �ن��ة ان م� �ث ��ل ه ��ذه
امل �ب��ررات غير مقنعة خ��اص��ة وان
ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة تكشف
مثل ه��ذه السلبيات التي تشوب
امل � �ن� ��ح وال � � �ق� � ��روض م � ��ع ض� � ��رورة
ت� �ك� �ث� �ي ��ف ال � � � ��زي � � � ��ارات امل� �ي ��دان� �ي ��ة
ل�ت�ل��ك ال� ��دول للتحقق م��ن وج��ود
املشاريع ومتابعة تنفيذها.
 - 2الح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة ارت� �ف ��اع

معهد الكويت لألبحاث العلمية

ال � ��رس � ��وم امل� �ص ��رف� �ي ��ة واالت � �ع� ��اب
االستثمارية في مقابل انخفاض
ال� � �ع � ��وائ � ��د ال� � �ت � ��ي ت �ح �ق �ق �ه ��ا ت �ل��ك
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة خ �ل�اف� ��ا ل �ت��وص �ي �ت �ه��ا
السابقة ،حيث قدرت تلك الرسوم
ب � �ـ 4.287.000دي�ن��ار وب��زي��ادة ٪ 6
عن السنة املالية السابقة في حني
ان �خ �ف��ض م �ع��دل ال �ع��ائ��د امل�ت��وق��ع
لالستثمار من  ٪ 3.8الى ،٪ 3.7
ب��االض��اف��ة ال��ى وج��ود مالحظات
ش ��اب ��ت ب� �ع ��ض ع � �ق ��ود وت� �ق ��اري ��ر
م ��دي ��ري امل �ح��اف��ظ االس �ت �ث �م��اري��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل �ص �ن��دوق م ��ن ع��دم
ال� � �ت � ��زام ب� �ع ��ض م � � � ��دراء امل �ح��اف��ظ
ب � �ض� ��واب� ��ط وق� � �ي � ��ود االس� �ت� �ث� �م ��ار
امل � �ن � �ص� ��وص ع �ل �ي �ه ��ا ف � ��ي ع �ق ��ود
االس �ت �ث �م��ار وع � ��دم ك �ف��اي��ة بعض
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات امل � �ع� ��روض� ��ة ل �ب �ع��ض
التقارير االستثمارية وانخفاض
اداء بعض املحافظ االستثمارية
للصندوق ف��ي قطاعي السندات
واألسهم.
 - 3ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان ه �ن��اك 22
وظ �ي �ف��ة ش� ��اغ� ��رة ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ل��م
ي�ش�غ�ل�ه��ا ال �ص �ن��دوق م �ن��ذ ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة ال �س��اب �ق��ة ،ب��االض��اف��ة ال��ى
تعيني  10م��وظ�ف�ين دون االع�ل�ان
عن ذلك في الجريدة الرسمية او
حتى بالصحف املحلية.
 - 4ع� � � � ��دم وج� � � � � ��ود ض � ��واب � ��ط
وش ��روط م �ح��ددة للنقل م��ن سلم
ال� ��روات� ��ب ال� ��ى ال �ع �ق��ود ال �خ��اص��ة
لبعض موظفي الصندوق خاصة
ف� ��ي ب �ع ��ض ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال � �ن� ��ادرة
ك ��إدارة االس�ت�ث�م��ار وتكنولوجيا
املعلومات.
وق� � ��د أوص� � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب � �ـ ()9
توصيات جاءت كالتالي:
 - 1ال�ع�م��ل ع�ل��ي ان �ش��اء مكاتب
اش��راف �ي��ة ف��ي ال � ��دول ال �ت��ي تمنح
منحا مليارية ب�ق��رار م��ن مجلس
ال � ��وزراء ،مل��ا ل��ه م��ن أث��ر ف��ي حسن
ادارة القرض املمنوح لها لتوجيه
في االغ��راض املخصصة للمنحة
مع وج��ود متابعة اداري��ة ومالية
وزي � � ��ارات م �ي��دان �ي��ة ل�ل�ت�ح�ق��ق من
وج��ود امل�ش��اري��ع وتنفيذها على
ارض الواقع ،وكذلك للدولة التي

ُتقرض قروضا كبيرة.
 - 2ان تكون الرسوم املصرفية
واالتعاب االستثمارية متناسبة
م��ع ق�ي�م��ة ال �ع��وائ��د االس�ت�ث�م��اري��ة
ال� �ت ��ي ي ��دي ��ره ��ا م� ��دي� ��رو م �ح��اف��ظ
االستثمار نيابة عن الصندوق.
 - 3ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى م� ��راج � �ع� ��ة
اس� �ت� �ث� �م ��ارات ال� �ص� �ن ��دوق ب�ش�ك��ل
دوري ،وال�ت��أك��د م��ن ال �ت��زام م��دراء
م� �ح ��اف ��ظ االس� �ت� �ث� �م ��ار ب �ض��واب��ط
االستثمار املنصوص عليها في
عقد ادارة االستثمار.
 - 4ض ��رورة ت �ب��ادل املعلومات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ب �ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق
الكويتي واملؤسسات الحكومية
ال� �ت ��ي ت �س �ت �ث �م��ر ام ��وال � �ه ��ا داخ� ��ل
وخارج البالد والتنسيق معها.
 - 5ض � � � ��رورة االع � �ل� ��ان ل�ش�غ��ل
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ش� ��اغ� ��رة م� ��ن خ�ل�ال
االع� �ل��ان ف ��ي ال �ج ��ري ��دة ال��رس�م�ي��ة
وال � �ص � �ح� ��ف ال� �ي ��وم� �ي ��ة وامل� ��وق� ��ع
االل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ص �ن��دوق ح�ف��اظ��ا
على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة
واملساواة.
 - 6ض � � ��رورة وج � ��ود ض��واب��ط
وش ��روط م �ح��ددة للنقل م��ن سلم
ال� ��روات� ��ب ال� ��ى ال �ع �ق��ود ال �خ��اص��ة
بعد العرض على دي��وان الخدمة
املدنية وبشروط واضحة حفاظا
ع� �ل ��ى ال � �ك � �ف� ��اءات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل ��دى
الصندوق.
 - 7ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت�خ�ف�ي��ف من
شروط القبول في برنامج تدريب
وت��أه �ي��ل امل �ه �ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
حديثي التخرج من غير العاملني
ف��ي ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي الت��اح��ة
ال� �ف ��رص ��ة ام� � ��ام اك� �ب ��ر ق � ��در م�م�ك��ن
م ��ن ال ��راغ� �ب�ي�ن ب ��االل �ت �ح ��اق ب �ه��ذا
ال �ب��رن��ام��ج ،خ��اص��ة ان م �ث��ل ه��ذه
البرامج تساعد الشباب الكويتي
ف � ��ي ت ��أه �ي �ل �ه ��م ب� �ش� �ك ��ل م �ن��اس��ب
لسوق العمل والقطاع الخاص.
 - 8ت� �ك ��وي ��ن م �خ �ص��ص م��ال��ي
لحجز املبالغ املقتطعة من ارباح
ال � �ص � �ن� ��دوق ل� �ص ��ال ��ح امل ��ؤس� �س ��ة
ال � � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��رع � ��اي � ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة
واس� �ت� �ث� �م ��اره ��ا ف ��ي اس �ت �ث �م��ارات
ق �ص �ي��رة االج� ��ل ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�خ��ارج،

وذل��ك للوفاء ب��االل�ت��زام��ات املالية
ال� �ت ��ي ق� ��رره� ��ا ال � �ق ��ان ��ون ل �ص��ال��ح
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
من تحويل املبالغ املخصصة لها
من ارباح الصندوق في حال اقرار
الحساب الختامي له.
 - 9مبادرة الصندوق في اقتراح
اي ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت�ع��رق��ل
اعماله ورفعها ل��وزي��ره املختص
لتحقيق املصلحة العامة.
وقد قررت اللجنة عدم املوافقة
ب��االج �م��اع ع�ل��ى ك��ل م��ن الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ل�ص�ن��دوق ويمزانيته
بسبب:
 - 1اس�ت�م��رار رف��ض الصندوق
ف ��ي ان� �ش ��اء م �ك��ات��ب اش��راف �ي��ة في
ال��دول التي تمنح منحا مليارية
رغ � � ��م ك � �ث� ��رة م�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � ��وان
املحاسبة بشأنها ،باالضافة الى
وجود دراسة شاملة أعدها ديوان
املحاسبة ع��ن امل�س��اع��دات واملنح
ال �ت��ي ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا ال �ص �ن��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ت� ��ذك� ��ر ب� ��اس � �ه� ��اب ت �ل��ك
املآخذ.
 - 2ع ��دم ال ��وف ��اء ب��االل �ت��زام��ات
امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي اق � ��ره � ��ا ال� �ق ��ان ��ون
ح�ي��ال امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث ب� �ل� �غ ��ت ق �ي �م��ة
ت �ل��ك االل � �ت� ��زام� ��ات 250.464.977
دينارا (مئتان وخمسون مليونا
وارب �ع �م �ئ��ة وارب �ع��ة وس �ت��ون ال�ف��ا
وت �س �ع �م �ئ��ة وس� �ب� �ع ��ة وس �ب �ع��ون
دينارا) حتى السنة املالية /2013
.2014
معهد األبحاث

 التقرير السادس عشر للجنةالميزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي لمعهد الكويت لالبحاث
العلمية للسنة المالية /2013
.2014
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
معهد الكويت لالبحاث العلمية
للسنة المالية .2016 /2015

حيث بلغت اجمالي االي ��رادات
ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ع �ه��د

ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل��اب� � �ح � ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة
للسنة املالية  2014 - 2013مبلغ
 8.565.177دينار (ثمانية ماليني
وخمسمئة وخ�م�س��ة وس�ت�ين الفا
وم �ئ ��ة وس �ب �ع��ة وس �ب �ع�ي�ن دي �ن ��ارا
فقط الغير).
وب � �ل� ��غ اج � �م� ��ال� ��ي امل � �ص� ��روف� ��ات
ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ع �ه��د
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل��اب� � �ح � ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة
للسنة املالية  2014 - 2013مبلغ
 66.580.852دي�ن��ارا (ستة وستني
مليونا وخمسمئة وث�م��ان�ين الفا
وثمانمئة واثنني وخمسني دينارا
فقط الغير).
وق � � � � ��ررت زي � � � � ��ادة امل � �ص� ��روف� ��ات
م��ن م�ي��زان�ي��ة ال� � ��وزارات واالدارات
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة (وزارة امل � ��ال� � �ي � ��ة -
الحسابات العامة) للسنة املالية
 2014 - 2013للحساب الختامي
ملعهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
مبلغ  58.015.675دي�ن��ار (ثمانية
وخ�م�س�ين م�ل�ي��ون��ا وخ�م�س��ة عشر
ال�ف��ا وستمائة وخمسة وسبعني
دينارا فقط ال غير).
وق � � ��درت االي � � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
للسنة املالية  2016 - 2015بمبلغ
 9.124.000دي �ن��ار (ت�س�ع��ة ماليني
ومئة واربعة وعشرين الف دينار
فقط ال غير).
ف��ي ح�ين امل�ص��روف��ات بميزانية
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
للسنة املالية  2016 /2015بمبلغ
 107.863.000دينار (مئة وسبعة
ماليني وثمانمئة وثالثة وستني
الف دينار فقط ال غير).
وق� � ��در ال �ت �م ��وي ��ل م� ��ن م �ي��زان �ي��ة
ال� � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
للسنة املالية  2016 - 2015مليزانية
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
بمبلغ  98.739.000دينار (ثمانية
وت � �س � �ع �ي�ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وس �ب �ع �م �ئ��ة
وتسعة وث�لاث�ين ال��ف دي�ن��ار فقط
ال غير).
وقد الحظت اللجنة املالحظات
التالية:
 - 1ات� �ض ��ح ل �ل �ج �ن��ة م� ��ن خ�ل�ال
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ل �ل �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل �ل �م �ع �ه��د ب � �ع ��دم م � ��راع � ��اة امل �ع �ه��د
للدقة ل��دى ت�ق��دي��رات بعض بنود
امل� �ي ��زان� �ي ��ة وه � ��و م� ��ا ت ��رت ��ب ع�ل�ي��ه
وج��ود ان �ح��راف��ات كبيرة عما هو
م�ق��در ل�ه��ا ب�ق��ان��ون رب��ط امل�ي��زان�ي��ة
مما يشير الى عدم اجراء دراسات
فنية ومالية مالئمة وكافية قبل
ت�ق��دي��ر ه��ذه امل �ص��روف��ات وه ��ذا ما
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اللجنة الحظت عدم تعاون بيت الزكاة
مع الجهات الرقابية
تتمة المنشور ص08
يفقد اهمية امليزانية كأداة للضبط
والرقابة واملتابعة وتقييم االداء.
 - 2ات �ض ��ح ل �ل �ج �ن��ة ان م�ج�ل��س
ام� � �ن � ��اء امل� �ع� �ه ��د ال ي� �ل� �ت ��زم ب �ع ��دد
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات امل � � �ق� � ��ررة ق ��ان ��ون ��ا
ف � ��ي ك � ��ل س � �ن� ��ة وامل� � � �ق � � ��درة ب� � �ـ ()4
اجتماعات على االقل ،وهناك عدة
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ات� � �خ � ��ذت ق� ��رارات � �ه� ��ا
بالتمرير العتماد ميزانية املعهد
وح� �س ��اب� �ه ��ا ال� �خ� �ت ��ام ��ي وت� �ق ��ري ��ر
م � ��راق � ��ب ال� �ح � �س ��اب ��ات ال� �خ ��ارج ��ي
وم � �ح ��اض ��ر اج� �ت� �م ��اع ��ات دراس� � ��ة
امليزانيات بما فيها ميزانية هذه
السنة املالية  ،2016 /2015بحجة
تسليم امل�ي��زان�ي��ات ف��ي مواعيدها
الدستورية.
وم � �ن � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى س� �ب� �ي ��ل امل � �ث� ��ال
اج �ت �م��اع��ات م �ج �ل��س االم � �ن� ��اء ف��ي
سنة  ،2013حيث اجتمع املجلس
 3اج �ت �م ��اع ��ات م �ن �ه��ا اج �ت �م��اع��ان
ب��ال�ت�م��ري��ر واج �ت �م��اع ال ي��وج��د له
م �ح �ض��ر رس� �م ��ي ،ورغ � ��م ذل� ��ك يتم
ص � ��رف م� �ك ��اف ��أة اع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
االمناء بالكامل.
 - 3ات� �ض ��ح ل �ل �ج �ن��ة ان ق � ��رارات
املزايا املالية الصادرة من مجلس
ام �ن��اء امل �ع �ه��د ت �ش �ت��رط حصولها
ع�ل��ى م��واف�ق��ة م��ن مجلس الخدمة
املدنية قبل صرفها للمستحقني
اال ان ادارة املعهد ال تلتزم بذلك،
مما نتج عنه عدة مالحظات بهذا
ال �ش��أن رص��ده��ا دي ��وان املحاسبة
ف ��ي ت �ق ��ري ��ره وم �ن �ه��ا ع �ل��ى س�ب�ي��ل
املثال:
أ  -اق ��رار وص ��رف ق�ي��م اي�ج��اري��ة
مل� �ي ��زة ال �س �ك��ن امل �م �ن��وح��ة ل�ب�ع��ض
املوظفني وزيادتها دون اعتمادها
م� � ��ن م� �ج� �ل ��س ال� � �خ � ��دم � ��ة امل ��دن� �ي ��ة
باملخالفة للقانون.
ب  -استحداث مكافأة ملوظفني
غ� �ي ��ر واردة ف � ��ي ج � � ��دول روات� � ��ب
وم � �ي� ��زان � �ي� ��ة امل � �ع � �ه� ��د ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة
للقانون وبقيمة  243.071دينارا.
ج  -ق � �ي� ��ام م� ��دي� ��ر ع� � ��ام امل �ع �ه��د
باعتماد وزي��ادة روات��ب املوظفني
غير الكويتيني املعينني على بند
ال�ع�ق��ود ب��دال م��ن مجلس الخدمة
املدنية باملخالفة للقانون.
د  -صرف مبلغ  118.280دينارا
م� �ك ��اف ��أة اع � �م ��ال م� �م� �ت ��ازة ل�ب�ع��ض
موظفي املعهد دون اخ��ذ موافقة
دي��وان الخدمة املدنية وباملخالفة
للتحفظ الوارد في ميزانية املعهد
عند اقرارها من مجلس االمة علما
ب��أن التحفظ ال ��وارد ف��ي امليزانية
يعتبر جزءا من القانون.
 - 4تبني للجنة ان املعهد استعان
ب��أح��د ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن من

مبنى بيت الزكاة

امل �ع �ه��د ب��وظ �ي �ف��ة م �س �ت �ش��ار وذل ��ك
ق� �ب ��ل ص � � ��دور امل ��واف � �ق ��ة ع �ل �ي��ه م��ن
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وبمكافأة
شهرية تقدر ب�ـ  4500دي�ن��ار ،وما
ان ص��درت موافقة دي��وان الخدمة
امل��دن�ي��ة ع�ل��ى االس�ت�ع��ان��ة ب��ه ولكن
ب�م�ك��اف��أة ش�ه��ري��ة م �ق��داره��ا 2000
دي � �ن � ��ار ك� �م ��ا ن � ��ص ق � � ��رار م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ،ت��م تجزئة قيمة املكافأة
ال �ش �ه��ري��ة ل�ل�م�س�ت�ش��ار ع �ل��ى شكل
راتب شهري والباقي تحت عنوان
دفعات مالية مقابل تنفيذ اعمال،
م�م��ا ن�ت��ج ع�ن��ه ص��رف م�ب��ال��غ دون
وج� ��ه ح ��ق ب �ل��غ م ��ا ام �ك ��ن ح �ص��ره
منها  15ال��ف دي�ن��ار وذل��ك حسب
تقرير ديوان املحاسبة.
 - 5اتضح للجنة لدى مناقشتها
ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل�م�ع�ه��د ب��أن
الزيادة في اي��رادات املعهد ناتجة
ع � ��ن ال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال � �ق � �ي ��دي ��ة م �م��ا
يجعلها ايرادات غير نقدية.
 - 6ات �ض��ح للجنة ان امل�ع�ه��د ال
ي�ل�ت��زم ب�ت��وص�ي��ات�ه��ا ب �ش��أن زي ��ادة
اي � ��رادات � ��ه ل �ت �ن��اس��ب م �ص��روف��ات��ه
امل� �ت� �ن ��ام� �ي ��ة س� �ن ��وي ��ا خ� ��اص� ��ة ان ��ه
مصنف على انه ميزانية مستقلة.
 - 7الح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة ان�خ�ف��اض
ق �ي �م��ة االب� �ح ��اث ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ت��ي
ي� �ب ��رم� �ه ��ا امل � �ع � �ه� ��د م� � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �س �ت �ف �ي��دة خ�ل�اف��ا ملا
اوص � � ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب� ��ه س ��اب� �ق ��ا م��ن
ض ��رورة ق�ي��ام امل�ع�ه��د ع�ل��ى العمل
ل �ت �ل �ب �ي��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� ��دول� ��ة م��ن
االس � �ت � �ش� ��ارات ال �ع �ل �م �ي��ة ب� ��دال م��ن
ق� �ي ��ام� �ه ��ا ب ��االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ج �ه��ات

اس � �ت � �ش� ��اري� ��ة خ� ��ارج � �ي� ��ة ل �ت �ق �ل �ي��ل
التكلفة على املال العام.
 - 8ات �ض��ح ل�ل�ج�ن��ة غ �ي��اب دور
معهد ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية
عن دوره في االبحاث الحكومية،
ح �ي��ث ان ح �ص��ة م �ع �ه��د االب �ح��اث
من االبحاث واالستشارات والتي
تكلف ال��دول��ة مبالغ تصل ال��ى ما
ي�ق��ارب  100مليون دي�ن��ار سنويا
 ٪ 1ف�ق��ط ،وام��ا حصة املعهد من
االس �ت �ش��ارات ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي
تبلغ  ٪ 4فقط.
 - 9تبني للجنة ان للمعهد 49
درجة وظيفية ال يتم شغلها منذ
ع��دة سنوات وان مستوى اشغال
الوظائف الشاغرة لغير الكويتيني
لوظيفة (باحث واخصائي) اسرع
من توظيف الكويتيني.
 - 10ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ان امل �ع �ه��د
ق��ام بتعيني بعض املوظفني دون
االع � �ل� ��ان ع� ��ن ذل� � ��ك ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة
ال ��رس� �م� �ي ��ة او ح� �ت ��ى ب��ال �ص �ح��ف
املحلية.
 - 11تبني للجنة ان للمعهد 15
مشروعا انشائيا وه�ن��اك العديد
من املشاريع لم يتم الصرف عليها
ن �ه��ائ �ي��ا رغ� ��م ان �ه��ا م �ع �ت �م��دة منذ
السنة املالية .2011 / 2010
 - 12ات �ض��ح ل�ل�ج�ن��ة ان امل�ع�ه��د
يضع اعتمادات مالية كبيرة جدا
مل �ش��روع (تصميم وان �ش��اء م��راف��ق
محطة توليد الطاقة الكهربائية
م��ن م�ص��ادر م�ت�ج��ددة) وال يتمكن
من تنفيذها مما يضخم ميزانية
املعهد دون مبرر ،حيث انه خالل

ال� �ـ  4س �ن��وات امل��ال �ي��ة ال�س��اب �ق��ة تم
اعتماد مبلغ  82مليون دينار ولم
ي�ص��رف منها اال  2م�ل�ي��ون دي�ن��ار
فقط.
وق��د اب ��دت ال�ل�ج�ن��ة س��اب�ق��ا ع��دة
م �ل�اح � �ظ ��ات ع� �ل ��ى ه� � ��ذا امل � �ش� ��روع
س� ��اب � �ق� ��ا ،م� �ن� �ه ��ا ارت � � �ف� � ��اع ت �ك �ل �ف��ة
املشروع من  98مليون دينار الى
 176مليون دي�ن��ار ب��االض��اف��ة الى
ان طبيعة ه��ذا امل �ش��روع تنفيذي
ول� �ي ��س ب �ح �ث �ي��ا ،وه� ��و م ��ن م �ج��ال
وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء ول �ي��س
املعهد.
وقد اوصت اللجنة  13توصية
جاءت كالتالي:
 - 1ت�ف�ع�ي��ل دور م�ج�ل��س ام�ن��اء
امل �ع �ه��د م ��ن خ �ل�ال االل � �ت� ��زام ب�ع��دد
مرات االجتماع املقررة قانونا.
 - 2ال � �ع � �م � ��ل ع � �ل � ��ى ت� �ص ��وي ��ب
م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وخاصة املستمر منها.
 - 3ض��رورة قيام املعهد بزيادة
ايراداته لتتناسب مع مصروفاته
امل �ت �ن��ام �ي��ة س� �ن ��وي ��ا ،خ ��اص ��ة ان ��ه
مصنف على انه ميزانية مستقلة.
 - 4العمل على تلبية احتياجات
ال��دول��ة م��ن االس �ت �ش��ارات العلمية
ب � � ��دال م � ��ن ق � �ي� ��ام ج � �ه� ��ات ال� ��دول� ��ة
ب��االس�ت�ع��ان��ة ب�ج�ه��ات اس�ت�ش��اري��ة
خارجية.
 - 5ال� � � �ع� � � �م � � ��ل ع� � � �ل � � ��ى وض � � ��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض� �ح ��ة ل�ل�م�ع�ه��د
تمكنه م��ن زي ��ادة حصة السوقية
من االبحاث العلمية وتفعيل دور
املعهد ليكون استشاريا للحكومة

في مجال االبحاث والدراسات.
 - 6ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل بعض
ب �ن��ود امل � ��ادة  9م ��ن ق ��ان ��ون ان �ش��اء
املعهد ل��زي��ادة اي��رادات��ه واملتمثلة
باآلتي:
 االي� � ��رادات م��ع ري ��ع ام �ت �ي��ازاتوات� �ف ��اق� �ي ��ات ورخ� � ��ص اس �ت �خ��دام
ب ��راءات االخ�ت��راع��ات واالب�ت�ك��ارات
العائدة للمعهد.
 ال �ع��ائ��د م��ن ن��ات��ج االس�ت�ث�م��ارالصناعي لالبحاث العلمية.
 الهبات والوصايا واملعوناتوال �ت �ب��رع��ات واي اي � � ��رادات اخ��رى
ي� � ��واف� � ��ق ع � �ل� ��ى ق� �ب ��ول� �ه ��ا م �ج �ل��س
االمناء.
 - 7العمل على شغل الوظائف
ال� �ش ��اغ ��رة ل� ��دى امل �ع �ه��د م ��ن خ�لال
االع� �ل ��ان ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة
وال �ص �ح��ف ال�ي��وم�ي��ة ح�ف��اظ��ا على
مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
 - 8ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ن�ظ��ام
ال� � �ت � ��رق� � �ي � ��ات وخ� � ��اص� � ��ة ت ��رق� �ي ��ات
االكاديميني بشكل واضح ودقيق.
 - 9ال �ع �م��ل ع �ل��ى ان� �ش ��اء م��رك��ز
لخدمة املجتمع لتقديم استشارات
علمية للمواطنني بشكل ال يؤثر
على سير العمل لدى املعهد.
 - 10م � �ب� ��ادرة امل �ع �ه��د ب��ال�ع�م��ل
ع�ل��ى ت�ق��وي��ة ع�لاق��ات��ه م��ع الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ت �ق��دي �م��ه
البحاثه التي انتهى منها املعهد
والعمل على بحث سبيل تطبيقها
على ارض الواقع بدال من ان تكون
حبيسة االدراج.
 - 11ال � �ع � �م � ��ل ع � �ل � ��ى ت� �ط ��وي ��ر
منهجية االب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة التي
ي �ق��دم �ه��ا امل �ع �ه��د ل �ت �ك��ون م�ح��اك�ي��ة
لخطة التنمية.
 - 12ال �ع �م��ل ع �ل��ى اس �ت �ق �ص��اء
املشاكل واالختالالت التي تعاني
م�ن�ه��ا ال ��دول ��ة مل �ع��رف��ة األول ��وي ��ات
ال � �ت� ��ي ت � �ح � �ت ��اج ل� �ل� �ح ��ل وت� �ق ��دي ��م
ال � ��دراس � ��ات واالب � �ح� ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
ل �ح �ل �ه ��ا وامل � � � �ب � � ��ادرة ب �ت �ق��دي �م �ه��ا
مل �ج �ل��س ال � � ��وزراء وم �ج �ل��س االم ��ة
تحقيقا للمصلحة العامة.
 - 13مبادرة املعهد في اقتراح
اي ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت�ع��رق��ل
اعماله ورفعها ل��وزي��ره املختص
لتحقيق املصلحة العامة.
وقد قررت اللجنة عدم املوافقة
وانبنى قرار اللجنة بعدم املوافقة
ب��االج �م��اع ع�ل��ى ك��ل م��ن الحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �م �ع �ه��د وم �ي��زان �ي �ت��ه
لالسباب التالية:
 - 1عدم تحقيق الجهة للغرض
م � ��ن ان � �ش ��ائ � �ه ��ا ،وت� �ح� �م� �ي ��ل امل � ��ال
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منها  9للصندوق الكويتي للتنمية

 50توصية مدرجة من الميزانيات لـ  7جهات
تتمة المنشور ص09

اي تعديالت تشريعية تعرقل اعماله
ورف�ع�ه��ا ل��وزي��ره امل�خ�ت��ص لتحقيق
املصلحة العامة.
وق ��د ق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ع ��دم امل��واف�ق��ة
وان�ب�ن��ى رأي ال�ل�ج�ن��ة ب�ع��دم امل��واف�ق��ة
ب ��االج� �م ��اع ع �ل ��ى ك� ��ل م� ��ن ال �ح �س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ي��ت ال��زك��اة وم�ي��زان�ي�ت��ه
لالسباب التالية:
 - 1ع ��دم ت �ع��اون ب �ي��ت ال ��زك ��اة مع
الجهات الرقابية.
 - 2ع � � ��دم ال � � �ت� � ��زام ب � �ي ��ت ال� ��زك � ��اة
بتوصيات اللجنة السابقة.
 - 3ع� ��دم ج��دي��ة ب �ي��ت ال ��زك ��اة في
تسوية مالحظاته وخاصة املستمر
منها.

ال �ع��ام الع �ب��اء م��ال�ي��ة دون وج��ود
م ��ردود فعلي ل�ل��دول��ة اق�ت�ص��ادي��ا
واجتماعيا.
 - 2ك� �ث ��رة م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وخ� ��اص� ��ة امل �س �ت �م��رة
م�ن�ه��ا ،ووج ��ود ال�ك�ث�ي��ر م��ن اوج��ه
القصور التي شابت اداء املعهد.
بيت الزكاة
 التقرير السابع عشر للجنةالميزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي لبيت الزكاة للسنة المالية
.2014 / 2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
بيت الزكاة للسنة المالية
.2016 /2015

وق ��د ب�ل��غ اج �م��ال��ي االي � � ��رادات في
ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014 - 2013مبلغ
 276.97.529دينارا (سبعة وتسعني
ال �ف��ا وخ�م�س�م�ئ��ة وت�س�ع��ة وع�ش��ري��ن
دينارا ومئتي وستة وسبعني فلسا
فقط ال غير).
في حني بلغ اجمالي املصروفات
في الحساب الختامي لبيت الزكاة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014 - 2013مبلغ
 18.684.170 .848دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
(ث �م��ان �ي ��ة ع �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا وس �ت �م �ئ��ة
واربعة وثمانني الفا ومئة وسبعني
دينارا وثمانمئة وثمانية واربعني
فلسا فقط ال غير).
وب � �ل� ��غ ال � �ت � �م ��وي ��ل م � ��ن م �ي ��زان �ي ��ة
ال � � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
للسنة املالية  2014 - 2013للحساب
الختامي لبيت ال��زك��اة مبلغ / 572
 18.586.641دينارا كويتيا (ثمانية
ع �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا وخ �م �س �م �ئ��ة وس �ت��ة
وثمانني الفا وواحد واربعني دينارا
وخمسمئة واث �ن�ين وس�ب�ع�ين فلسا
ف� �ق ��ط ال غ � �ي� ��ر) .وخ� �ص� �ص ��ت ل�ب�ي��ت
الزكاة مبلغ  1.500.000دينار كويتي
(مليون وخمسمئة ال��ف دينار فقط
ال غ�ي��ر) اع��ان��ة س�ن��وي��ة م��ن ميزانية
ال � � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
للسنة املالية  .2014 - 2013وق��درت
االي� � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة ب �ي��ت ال ��زك ��اة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016 - 2015مبلغ
 114.000دينارا كويتيا (مئة واربعة
عشر ألف دينار فقط ال غير) .وقدرت
امل �ص��روف��ات ب�م�ي��زان�ي��ة ب�ي��ت ال��زك��اة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016 / 2015مبلغ
 22.457.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي (اث�ن�ين
وعشرين مليونا واربعمئة وسبعة
وخمسني الف دينار فقط ال غير).
وق � � � ��در ال � �ت� �م ��وي ��ل م � ��ن م �ي ��زان �ي ��ة
ال � � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة

كونا

مبنى الصندوق الكويتي للتنمية

(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
للسنة املالية  2016 - 2015مليزانية
بيت الزكاة بمبلغ  22.343.000دينار
ك��وي �ت��ي (اث� �ن�ي�ن وع �ش ��ري��ن م�ل�ي��ون��ا
وثالثمئة وثالثة واربعني الف دينار
فقط ال غير).
وخ � �ص ��ص ل �ب �ي��ت ال � ��زك � ��اة م�ب�ل��غ
 1.500.000د .ك (مليون وخمسمئة
الف دينار فقط ال غير) اعانة سنوية
م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية (وزارة املالية  -الحسابات
العامة) للسنة املالية .2016 - 2015
وق��د الح�ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�لاح�ظ��ات
التالية:
 - 1ع ��دم ت �ع��اون ب�ي��ت ال��زك��اة مع
ديوان املحاسبة ومنها:
أ  -اش�ت�ك��ى دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة من
ان بيت الزكاة ال يتعاون معه الداء
م �ه��ام��ه ال��رق��اب �ي��ة ك �م��ا ن ��ص عليها
القانون.
ب  -التأخر في الرد على مكاتبات
ال��دي��وان وع��دم تسليمه للمستندات
التي يطلبها في التواريخ املحددة
رسميا.
ج  -االمتناع عن ت��زوي��ده لبعض
ال �ت �ق��اري��ر امل�ه�م��ة ك�ت�ق��اري��ر ال�ت��دق�ي��ق
الداخلي.
د  -م �ن ��ع م ��وظ �ف ��ي ال � ��دي � ��وان م��ن
ال ��دخ ��ول ال� ��ى ن �ظ��م ال �ح��اس��ب اآلل ��ي
لبيت الزكاة.
هـ  -مطالبة الديوان بارسال كتب
رس �م �ي��ة ق �ب��ل اق� ��دام� ��ه ع �ل��ى ف�ح��ص
استمارات الصرف ،واعطاء االدارات
ال� �ت ��ي ي ��رغ ��ب ال � ��دي � ��وان ب�ت�ف�ت�ي�ش�ه��ا
وف �ح �ص �ه ��ا اخ� � �ط � ��ارا م �س �ب �ق��ا ق �ب��ل
م�ج�ي�ئ��ه ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��ان��ون ان �ش��اء
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وال ��ذي ن��ص على

عنصر (املفاجأة في التفتيش).
 - 2ستقوم ادارة الرقابة الالحقة
بديوان املحاسبة بتحويل عدد من
املالحظات ال ��واردة بتقريره للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2014 / 2013ال � ��ى ادارة
املخالفات املالية التخاذ االج��راءات
القانونية الالزمة بشأنها.
 - 3الحظت اللجنة ان توصياتها
ال �س��اب �ق��ة ل ��م ت�ط�ب��ق اال ج��زئ �ي��ا رغ��م
م � ��رون � ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة م � ��ع ب� �ي ��ت ال� ��زك� ��اة
والقاضي بالتحول التدريجي اثناء
ال �ت �ط �ب �ي��ق ،ح �ي��ث ل ��م ت �ل �ت��زم ال�ج�ه��ة
ب ��ال �ف �ص ��ل ال � �ت � ��ام ب �ي��ن امل � �ص ��روف ��ات
االداري � ��ة ل�ب�ي��ت ال��زك��اة وال �ت��ي تمول
م ��ن امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وب�ين
مصروفات ميزانية الخيرات والتي
ت�م��ول م��ن ام ��وال ال��زك��اة واملتبرعني،
ح�ي��ث م��ا زال ��ت ال�ج�ه��ة تحمل بعض
املصاريف االدارية على اموال الزكاة
وال �خ �ي ��رات وك ��اف��ل ال�ي�ت�ي��م ك��روات��ب
ومكافآت.
 - 4اس �ت �م��رار ب�ي��ت ال��زك��اة برصد
اع� �ت� �م ��ادات م��ال �ي��ة ل� �ص ��رف م �ك��اف��أة
ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ل �ب �ع��ض م��وظ �ف �ي��ه دون
وج ��ه ح��ق ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار مجلس
الخدمة املدنية والقاضي بايقافها
منذ سنة  ،2005رغ��م تحفظ ك��ل من
امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين ل ��دى ب�ي��ت ال��زك��اة
ووزارة امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ص��رف
امل� �خ ��ال ��ف ل� �ل� �ق ��ان ��ون م� �ن ��ذ س� �ن ��وات،
وتسجيل ديوان املحاسبة ملالحظته
بهذا الشأن ايضا.
 - 5ال �ض �ع��ف ال �ش��دي��د ف ��ي ن�س��ب
ال �ص��رف ع �ل��ى امل �ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
لبيت الزكاة والبالغة  ٪ 8فقط.
 - 6يخصص لبيت ال��زك��اة مبلغ
 1.500.000دينار كإعانة سنوية له،

والح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ه� ��ذه امل �ع��ون��ة
ي�ن�ت��ج ع�ن�ه��ا ف��وائ��ض م��ال�ي��ة سنويا
ن �ت �ي �ج��ة ل� �ع ��دم اس �ت �غ�ل�ال �ه��ا ك��ام �ل��ة،
ووص �ل��ت ال ��ى  13م�ل�ي��ون دي �ن��ار من
سنوات سابقة ويقوم باستثمارها.
وق��د اوص ��ت ال�ل�ج�ن��ة  5ت��وص�ي��ات
جاءت كالتالي:
 - 1ض � ��رورة ت �ع��اون ب �ي��ت ال��زك��اة
م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة وت�ق��دي��م كافة
ال �ت �س �ه �يل��ات ل �ه��م ل �ل �ق �ي��ام ب ��دوره ��م
بشكل فعال.
 - 2ض��رورة تحميل تكلفة توزيع
ام��وال الزكاة وغيرها من املصاريف
االداري ��ة املتعلقة بها على امليزانية
ال �ت��ي ت �م��ول �ه��ا ال ��دول ��ة ول �ي��س ع�ل��ى
امل �ت �ب��رع�ي�ن وان ت ��ذه ��ب ت �ب��رع��ات �ه��م
ب��ال �ك��ام��ل ال ��ى م �ق��اص��ده��ا ال�ش��رع�ي��ة
وال� �خ� �ي ��ري ��ة دون ن� �ق� �ص ��ان ،خ��اص��ة
ان ب �ي��ت ال ��زك ��اة ي�ت�ل�ق��ى م �ع��ون��ة من
الدولة تقدر بـ  1.5مليون دينار لهذا
الغرض.
 - 3االل� �ت ��زام ب��امل �ش��اري��ع امل��درج��ة
ضمن ميزانية بيت الزكاة وتنفيذها
وف �ق��ا ل �ل �ج��دول ال��زم �ن��ي ل �ل �م �ش��روع،
ودراس ��ة معوقات تنفيذها والعمل
ع �ل��ى ات � �خ ��اذ االج � � � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة
لتذليلها.
 - 4العمل على ات�خ��اذ االج ��راءات
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل � ��وق � ��ف ص� � � ��رف امل � �ك� ��اف� ��أة
ال� �ت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن
العاملني على ال�ش��اش��ات دون وجه
حق باملخالفة لقرار مجلس الخدمة
املدنية والقاضي بإيقافها منذ سنة
 2005اال للمستحقني منهم قانونا
واتخاذ االجراءات الالزمة لتحصيل
ما تم صرفه دون وجه حق.
 - 5مبادرة بيت الزكاة في اقتراح

 التقرير الثامن عشر للجنةالميزانيات والحساب الختامي عن:
 - 1مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي لوكالة االنباء الكويتية
للسنة المالية .2014 / 2013
 - 2مشروع القانون بربط ميزانية
وكالة االنباء الكويتية للسنة
المالية .2016 / 2015

وق��د بلغت اج�م��ال��ي االي� ��رادات
ف ��ي ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل��وك��ال��ة
االن �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014 / 2013مبلغ 245.693 . 709
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا (م�ئ�ت�ين وخمسة
وارب� �ع�ي�ن ال �ف��ا وس �ت �م �ئ��ة وث�لاث��ة
وت � �س � �ع �ي�ن دي� � � �ن � � ��ارا وس �ب �ع �م �ئ��ة
وتسعة فلوس فقط ال غير).
وبلغت اجمالي املصروفات في
الحساب الختامي لوكالة االنباء
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة - 2013
 2014م �ب �ل��غ 13.127.241 /244
دي � � �ن� � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا (ث �ل��اث � ��ة ع �ش��ر
م�ل�ي��ون��ا وم �ئ��ة وس�ب�ع��ة وع�ش��ري��ن
ال� �ف ��ا وم� �ئ� �ت ��ي وواح� � � ��د وارب� �ع�ي�ن
دي �ن��ارا وم�ئ�ت��ي وارب �ع��ة وارب�ع�ين
فلسا فقط ال غير).
وب� �ل ��غ ال �ت �م��وي��ل م ��ن م �ي��زان �ي��ة
ال� � � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
(وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة  -ال� �ح� �س ��اب ��ات
ال� �ع ��ام ��ة) ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة - 2013
 2014للحساب الختامي لوكالة
االن � �ب� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ب �ل��غ / 535
 12.881.547دينارا كويتيا (اثني
ع�ش��ر م�ل�ي��ون��ا وث�م��ان�م�ئ��ة وواح��د
وثمانني الفا وخمسمئة وسبعة
وارب � � �ع �ي ��ن دي � � �ن� � ��ارا وخ �م �س �م �ئ��ة
وخ �م �س��ة وث�ل�اث�ي�ن ف�ل�س��ا ف �ق��ط ال
غير).
ف � � ��ي ح� �ي ��ن ت � � �ق� � ��در االي� � � � � � � ��رادات
بميزانية وكالة االنباء الكويتية
للسنة املالية  2016 - 2015بمبلغ
 180.000دي �ن��ار (م��ائ��ة وث�م��ان�ين
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الف دينار فقط ال غير).
وق��درت املصروفات بميزانية
وك��ال��ة االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2016 - 2015ب�م�ب�ل��غ
 16.303.000دينار كويتي (ستة
ع �ش��ر م �ل �ي��ون��ا وث�ل�اث �م �ئ��ة االف
دينار فقط ال غير).
وق� ��در ال �ت �م��وي��ل م ��ن م�ي��زان�ي��ة
ال � ��وزارات واالدارات الحكومية
(وزارة امل ��ال� �ي ��ة  -ال �ح �س ��اب ��ات
ال �ع��ام��ة) ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة - 2015
 2016مل �ي��زان �ي��ة وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�م�ب�ل��غ 16.123.000
دينار كويتي (ستة عشر مليونا
وم � �ئ� ��ة وث�ل��اث� ��ة وع� �ش ��ري ��ن ال ��ف
دينار فقط ال غير).
وق � � � � � � ��د الح � � � � �ظ� � � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
املالحظات التالية:
 - 1ل��م ي�ت��م ادراج اي مقترح
للوظائف الجديدة في امليزانية،
ف� � � ��ي ح� �ي� ��ن ب � �ل � �غ � ��ت ال � � �ش � ��واغ � ��ر
الوظيفية لدى الوكالة واملرحلة
م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �س��اب �ق��ة 40
شاغرا.
 - 2ت��م ادراج م�ب�ل��غ 506.800
دي� �ن ��ار ي �خ��ص م� �ش ��روع ال�ب�ي�ئ��ة
االفتراضية وهو عبارة عن بيئة
ال �ك �ت��رون �ي��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات دون
انقطاع على املستخدمني ،علما
ب��أن��ه ف��ي السنة امل��ال�ي��ة السابقة
ت��م ادراج اع�ت�م��اد ل�ه��ذا امل�ش��روع
ب �م �ب �ل��غ  1.530.000دي� �ن ��ار ول��م
يصرف منه شيء.
 - 3االس � � �ت � � �ع� � ��ان� � ��ة ب� �ب� �ع ��ض
ال �ع��ام �ل�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ع �ل��ى بند
م� �ك ��اف ��أة االع � �م� ��ال امل ��ؤق� �ت ��ة دون

ض � � ��واب � � ��ط واض � � � �ح� � � ��ة ،وك � ��ذل � ��ك
ب �ع��ام �ل�ي�ن غ� �ي ��ر ك��وي �ت �ي�ي�ن م�م��ن
ليسوا على كفالة وكالة االنباء
الكويتية.
 - 4االس � � �ت � � �ع� � ��ان� � ��ة ب� �ب� �ع ��ض
امل� ��وظ � �ف�ي��ن ع � �ل ��ى ب � �ن ��د م� �ك ��اف ��أة
االعمال املؤقتة لسنوات طويلة
بعقود غير مكتوبة ،مما اعطى
استمرارهم العملي مع الوكالة
صفة الديمومة.
 - 5استعانت الوكالة ببعض
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ع �ل ��ى ب �ن ��د م �ك��اف��أة
االع �م��ال امل��ؤق �ت��ة م�م��ن يشغلون
وظائف اخرى بجهات حكومية
دون وج� � � ��ود اذن ك� �ت ��اب ��ي م��ن
الوزير املختص.
واوص� ��ت  8ت��وص �ي��ات ج��اءت
كالتالي:
 - 1ت��زوي��د دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بما يفيد جدية الوكالة بتسوية
مالحظاتها.
 - 2ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت �ك �ث �ي��ف
الجهود لزيادة وتنمية اي��رادات
ال ��وك ��ال ��ة خ ��اص ��ة ان� �ه ��ا م�ص�ن�ف��ة
على انها جهة مستقلة.
 - 3وضع لوائح مالية تشكل
ن � �ظ� ��ام م� ��ال� ��ي ي� �ت� �ن ��اس ��ب وع �م��ل
امل � �ك ��ات ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
للوكالة.
 - 4العمل على شغل الوظائف
الشاغرة لدى الوكالة.
 - 5ال� � �ع� � �م � ��ل ع� � �ل � ��ى ادراج
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة امل�ت�ن��اس�ب��ة
م� ��ع ق � � ��درة ال ��وك ��ال ��ة ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
م � �ش � ��اري � �ع � �ه � ��ا وذل � � � � � ��ك ت �ج �ن �ب ��ا
لتضخيم امل�ي��زان�ي��ة باعتمادات
مالية ال يمكن االستفادة منها.
 - 6وض� ��ع ض ��واب ��ط واض �ح��ة

لالستعانة بموظفني على بند
مكافآت اعمال اخرى.
 - 7العمل على ان تكون الوكالة
مركزا للتدريب في مجال تحرير
االخبار وما يتصل به مما يثري
س ��وق ال�ع�م��ل س ��واء ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ع��ام او ال�خ��اص اس��وة ببعض
الجهات الحكومية التي تحمل
ن �ف��س ه� ��ذا امل �ض �م ��ون ك��ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة لالستثمار وال�ص�ن��دوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة
العربية وب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
وامل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية.
 - 8مبادرة الوكالة في اقتراح
اي ت �ع��دي�لات ت�ش��ري�ع�ي��ة تعرقل
اع � �م ��ال� �ه ��ا ورف � �ع � �ه� ��ا ل ��وزي ��ره ��ا
امل� �خ� �ت ��ص ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص �ل �ح��ة
العامة.
وق� ��د ق � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة امل��واف �ق��ة
ب � � ��االج� � � �م � � ��اع ع� � �ل � ��ى ال � �ح � �س� ��اب
الختامي وميزانيتها.
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دشتي يطالب في رسالة تفسير
المحكمة الدستورية للحصانة البرلمانية
ادرجت على جدول اعمال جلسة
ال � �ي ��وم رس ��ال ��ة واردة م ��ن ال �ن��ائ��ب
د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش� � �ت � ��ي ي �ط �ل��ب
فيها اح��ال��ة تفسير امل ��ادة  111من
ال��دس�ت��ور ال��ى املحكمة الدستورية
ل �ب �ي��ان م ��ا اذا ك ��ان ال �ن��ائ��ب يتمتع
ب��ال �ح �ص��ان��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف �ي �م��ا ب�ين
ادوار االنعقاد حال مزاولته اعماله
ب ��ال �ل �ج ��ان ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ك ��رئ �ي ��س او
م� �ق ��رر او ك �ع �ض��و ب��ال �ل �ج �ن��ة .وف��ي
ن��ص ال��رس��ال��ة ق ��ال ال �ن��ائ��ب دش�ت��ي
ان��ه وب��االش��ارة ال��ى امل��وض��وع اع�لاه
ومل��ا ك��ان من املعلوم ل��دى مجلسكم
املوقر انه وبتاريخ 2014 /10 / 13
ت��م التحقيق معي بمعرفة النيابة
ال�ع��ام��ة ف��ي القضية رق��م 2014 /10
ج �ن ��اي ��ات ام � ��ن دول� � ��ة دون م ��راع ��اة
ال �ح �ص��ان��ة ك ��ون ��ي ن��ائ �ب��ا ب�م�ج�ل��س
االم � � � � � ��ة ،وب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل� �ل ��دس� �ت ��ور
والالئحة الداخلية للمجلس.
ومنذ فجر التحقيقات في القضية
امل��ذك��ورة اب��دي��ت دف��اع��ات ام��ام النيابة
ال �ع��ام��ة ب �ب �ط�لان اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق
ل�ل�اس �ب ��اب س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر وال ي�خ�ف��ى
ع�ل�ي�ك��م ان ��ه ط �ب �ق��ا ل �ل��دس��ات �ي��ر امل �ق��ررة
ب�م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع ��ام وآراء ال�ف�ق�ه��اء
وم �ع �ظ��م اح �ك��ام امل �ح��اك��م ال��دس �ت��وري��ة
ب�م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م ان ال�ح�ص��ان��ة
ل��م تمنح للعضو البرملاني ول��م تقرر
ل��ه ب�ش�خ�ص��ه وان �م��ا ت �ق��رر ل��ه ب��وص�ف��ه
نائبا عن االم��ة وبالتالي اتفقت اآلراء
ع�ل��ى ان��ه ال ي�ج��وز للعضو ان يتنازل
ع ��ن ت �ل��ك ال �ح �ص��ان��ة وان� ��ه م��رج��ع ه��ذا
االم��ر يكون للمجلس .واض��اف دشتي
ان ��ه وان �ط�لاق��ا م��ن ذل ��ك وح �ف��اظ��ا على
هيبة املجلس املوقرة واحتراما لالمة
ومراعاة الحكام الدستور اتقدم اليكم
ب �ه��ذا ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل �ب�ين بعد
وفقا لالسانيد القانونية والدستورية
التالي بيانها:
مل��ا ك��ان النص ف��ي امل��ادة االول��ى من
ال �ق��ان��ون رق��م  14ل�س�ن��ة  1973ب��إن�ش��اء
املحكمة الدستورية  -الباب االول على
ان��ه «تنشأ محكمة دستورية تختص
دون غ �ي��ره��ا ب�ت�ف�س�ي��ره��ا ال �ن �ص��وص
ال��دس �ت��وري��ة وال �ف �ص��ل ف��ي امل �ن��ازع��ات
بدستورية القوانني.)...
وكان من املقرر بنص املادة  111من
الدستور على انه:
«ال ي �ج��وز اث �ن��اء دور االن �ع �ق��اد في
غ�ي��ر ح��ال��ة ال �ج��رم امل �ش �ه��ود ،ان تتخذ
ن �ح��و ال �ع �ض��و اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق او
التفتيش او القبض او الحبس او اي
اج ��راء ج��زائ��ي آخ��ر اال ب ��اذن امل�ج�ل��س،
ويتعني اخطار املجلس بما قد يتخذ
م��ن اج� � ��راءات ج��زائ �ي��ة اث �ن��اء ان�ع�ق��اده
على النحو السابق ،كما يجب اخطاره
دوام ��ا ف��ي اول اج�ت�م��اع ل��ه ب��أي اج��راء
ي�ت�خ��ذ ف��ي غ�ي�ب�ت��ه ض��د اي ع �ض��و من
اع �ض��ائ��ه ،وف��ي ج�م�ي��ع االح� ��وال اذا لم
ي�ص��در امل�ج�ل��س ق ��راره ف��ي ط�ل��ب االذن
خ�ل�ال ش �ه��ر م��ن ت��اري��خ وص��ول��ه ال�ي��ه
اعتبر ذلك بمثابة اذن».
ك�م��ا ان��ه امل �ق��رر ب�ن��ص امل ��ادة  20من

د .عبدالحميد دشتي

ال �ق��ان��ون رق ��م  12ل �س�ن��ة  1963ب�ش��أن
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس االم ��ة على
ان��ه« :ال يجوز اث�ن��اء دور االنعقاد في
غ�ي��ر ح��ال��ة ال �ج��رم امل �ش �ه��ود ان تتخذ
ن �ح��و ال �ع �ض��و اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق او
التفتيش او القبض او الحبس او اي
اج� ��راء ج��زائ��ي آخ ��ر اال ب ��اذن املجلس
ويتعني اخطار املجلس بما قد يتخذ
م��ن اج� � ��راءات ج��زائ �ي��ة اث �ن��اء ان�ع�ق��اده
على النحو السابق كما يجب اخطاره
دوام ��ا ف��ي اول اج�ت�م��اع ل��ه ب��أي اج��راء
ي�ت�خ��ذ ف��ي غ�ي�ب�ت��ه ض��د اي ع �ض��و من
اعضائه ،ويجب الستمرار هذا االجراء
أن ي� ��أذن امل �ج �ل��س ب��ذل��ك ،وف ��ي جميع
االح� ��وال اذا ل��م ي�ص��در امل�ج�ل��س ق��راره
ف��ي طلب االذن خ�لال شهر م��ن تاريخ
وصوله اليه اعتبار ذلك بمثابة اذن».
واوض��ح دشتي ان��ه وهديا على ما
ت �ق��دم وب�ت�ط�ب�ي�ق��ه ع�ل��ى ال��واق �ع��ة محل
ال�ب�ح��ث وال �ع��رض ف��ان ال�ث��اب��ت ان ي��وم
االثنني املوافق  2014 / 10 / 13وان كان
ي�ص��ادف م��ا ب�ين دور ان�ع�ق��اد املجلس
املوقر ،اال ان الثابت لديكم وبسجالت
املجلس انني مقرر للجنة التشريعية
ورئيس لجنة حقوق االنسان وعضو
لجنة تنمية امل ��وارد البشرية وعضو
لجنة مشروع الجواب على الخطاب!!
واض��اف ان ك��ان من املقرر واملعلوم
ان تلك اللجان ال تتوقف عن مباشرة
اع� �م ��ال� �ه ��ا اث � �ن � ��اء ف � �ت� ��رة م � ��ا ب �ي��ن دور
االنعقاد وك��ان الثابت واقعا ان��ه وفي
غ �ض��ون ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ي ف��ي ال�ق�ض�ي��ة
املار ذكرها كنت بصدد اعداد التقرير
النهائي للجنة التحقيق ال��ذي كلفت
ب ��ال� �ق� �ي ��ام ب � ��ه ك� �م� �ق ��رر ل �ل �ج �ن��ة ب �ش��أن
مخالفات عقد محطة ال��زور الشمالية
فضال عن استمرار مباشرتي العمالي
ب�ب��اق��ي ال �ل �ج��ان االخ� ��رى امل �ش��ار اليها
وم�ف��اد ذل��ك ان�ن��ي كنت اب��اش��ر مهامي
كنائب خالل فترة ما بني دور االنعقاد
وهو االمر الذي يفيد انه وبتلك الفترة
ظ�ل�ل��ت اب ��اش ��ر اع �م��ال��ي ب�ت�ل��ك ال�ل�ج��ان
بصفتي عضو مجلس االم��ة ،وم��ن ثم
ف ��ان ذل ��ك ي�ع�ن��ي ان ال�ح�ص��ان��ة ممتدة
معي وتالزمني خالل تلك الفترات.
وزاد :ذل� ��ك ان� ��ه وح �س �ب �م��ا اس�ل�ف�ن��ا
وشرحا لذلك فانني فضال عن تمتعي
بعضوية مجلس االم��ة الحالي اعمل
ب��ال�ع��دي��د م��ن ل �ج��ان امل�ج�ل��س وف ��ق ما
سبق االشارة اليه وان تلك اللجان هي
لجان دائمة واحداها مؤقتة ال يتوقف

عملها م��ا ب�ين دور انعقاد املجلس اذ
تستمر ف��ي عملها دون ت��وق��ف س��واء
اث� �ن ��اء دور االن �ع �ق ��اد او م ��ا ب�ي�ن دور
االنعقاد كما ان��ه من املقرر ان العضو
بتلك اللجان تشمله الحصانة ط��وال
فترة عمله حتى لو كانت ما بني دور
االنعقاد.
وت� �م� �ث ��ل ال� �ح� �ص ��ان ��ة س � � ��واء ك��ان��ت
م ��وض ��وع� �ي ��ة او اج� ��رائ � �ي� ��ة اس �ت �ث �ن��اء
م��ن ال �ق��ان��ون ال �ع��ام ،اق�ت�ض�ت��ه ض ��رورة
ج �ع��ل ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة  -امل�م�ث��ل
الحقيقي لألمة  -بمنأى عن اعتداءات
ال �س �ل �ط��ات االخ� � ��رى ،وه ��ي وان ك��ان��ت
في ظاهرها تخل بمبدأ امل�س��اواة بني
االفراد اال ان عدم املساواة هنا لم يقرر
ملصلحة ال �ن��ائ��ب ،ب��ل ملصلحة سلطة
االم��ة ولحفظ ك�ي��ان التمثيل النيابي
وصيانته ضد كل اعتداء.
مل��ا ك ��ان ذل ��ك وح �ي��ث ان ال�ح�ص��ان��ة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ه� ��ي ض �م ��ان ��ة دس �ت ��وري ��ة
م�ق��ررة الع�ض��اء ال�ب��رمل��ان بصفاتهم ال
بأشخاصهم سواء اكانوا منتخبني ام
معينني تتيح لهم  -اثناء او بمناسبة
قيامهم بواجباتهم البرملانية  -حرية
ال ��رأي والتعبير ع��ن ارادة االم ��ة ،دون
اية مسؤولية جنائية او مدنية تترتب
ع �ل��ى ذل � ��ك .وع �ل �ي��ه ذه� ��ب ال �ع��دي��د م��ن
ال�ف�ق�ه��اء ال��دس�ت��وري�ين وه��و م��ا ي��واف��ق
ص ��ري ��ح ال ��دس� �ت ��ور واح � �ك� ��ام ال �ق �ض��اء
ال��ى ان��ه ال يملك ذو الشأن وال النيابة
العامة تحريك اي دعوى بحق النائب
وخير دليل على ان املشرع الدستوري
اراد للحصانة امل��وض��وع�ي��ة ان تكون
واس � �ع� ��ة ل �ل �ح��د ال � � ��ذي ي �ك �ف��ل ال �ح��ري��ة
ال �ك��ام �ل��ة ل �ل �ع �ض��و ب �م��راق �ب��ة ال�س�ل�ط��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وم �ح��اس �ب �ت �ه��ا ودون ان
يخشى اي محاسبة قضائية ان لجنة
ال�ن�ظ��ر ف��ي تنقيح ال��دس �ت��ور وب��ال�ع��ام
 1980ق ��د رف� �ض ��ت م �ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ة
ال �خ ��اص ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة  110ع�ن��دم��ا
ارادوا الحد من الحصانة املوضوعية
ب� �ج ��واز م �ح��اك �م��ة ال �ن��ائ��ب ف ��ي ج��رائ��م
القذف والسب والتحريض وهو االمر
ال ��ذي ي�ف�ي��د ان ال�ف�ق�ه��اء ال��دس�ت��وري��ون
انتهوا الى ان فترة الحصانة وآثارها
تمتد الى كل فترة العضوية.
وم� ��ن ث ��م وب �ص �ف �ت��ي م� �ق ��ررا ل�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ب ��امل� �ج� �ل ��س وح � �ي� ��ث ان
امل � �ج � �ل � ��س امل � � ��وق � � ��ر ي � �م � �ث� ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��ال �ب�لاد وم ��ن ث��م اع��رض
ع �ل �ي �ك��م ام � ��ر ط �ل �ب��ي اح ��ال ��ة امل ��وض ��وع
للمحكمة الدستورية بعد اخذ موافقة
امل �ج �ل��س ب�غ�ي��ة ت�ف�س�ي��ر ن��ص امل��ادت�ي�ن
( 111دس �ت��وري��ة 20 ،ل�لائ�ح��ة مجلس
االمة) فيما يتعلق بهذا االمر.
ل ��ذا ي��رج��ى ع ��رض ام ��ر م ��دى تمتع
ال �ن��ائ��ب ب��ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ف�ي�م��ا
بني دور االنعقاد ح��ال م��زاول��ة اعماله
ب��ال �ل �ج��ان وخ �ص ��وص ��ا رئ��اس �ت �ه��ا او
ت��ول��ي مهمة امل �ق��رر ب�ه��ا او ان�ه��ا تمتد
لتشمل ك��ل اع�ض��ائ�ه��ا وع�ل��ى املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة وص��وال ال��ى تفسير نص
امل��ادت�ي�ن ( 111دس �ت��وري��ة 20 ،لالئحة
مجلس االمة) في هذا الشأن.
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قال خالل لقاء بقناة المجلس إن النائب دشتي اجتهد وإن أخطأ في تقديره فله أجر

الجاراهلل :موقف البرلمان مساند لقرار
حوار قوي دار بين دشتي و 5نواب وقت تقديم االستجواب والمجالس أمانات
قال أمين سر مجلس
األمة النائب عادل
الجاراهلل إن موقف
البرلمان بخصوص
المشاركة في عاصفة
الحزم كان واضحا
بمساندة السلطة عن
اقتناع بهذا اإلجراء غير
ان الدستور أتاح لكل
نائب حريته وعليه فإن
استجواب النائب دشتي
لوزير الخارجية يعود
لقناعته الشخصية وحق
الوزير أن يواجه ويرد على
االستجواب.
وتحدث الجاراهلل
لبرنامج بالكويتي على
قناة المجلس في عدة
موضوعات فأكد منح
الضبطية القضائية
للمواطنين في قانون
البيئة بعد دورات تدريبية
وتأدية القسم وان قضية
اختالسات التأمينات تصل
قيمتها إلى مليار دينار
وعلق على ذلك قائال:
المال السائب يعلم
السرقة.

في املجلس في حني ال نجد هذا
ال��رق��م ف��ي مجالس سابقة ورغ��م
أن �ن��ا ان�ت�ه�ي�ن��ا م ��ن ه ��دا ال �ق��ان��ون
وم� � ��ع ذل� � ��ك وج � ��دن � ��ا ف� �ي ��ه ب �ع��ض
ال� � �ن � ��واق � ��ص ت � �ص� ��ل إل � � ��ى خ �م��س
وعشرين مادة ونحن اآلن بصدد
معالجتها.

أمني سر مجلس األمة عادل الخرافي متحدثا لقناة املجلس

حرب اليمن
• ه � �ن� ��اك ث �ل�اث� ��ة وث �ل��اث � ��ون ن��ائ �ب��ا
ح�����ض�����روا االج�����ت�����م�����اع ال����س����اب����ق ب�ين
ال��س��ل��ط��ت�ين ح���ول األح�����داث ف��ي اليمن
وب�����ارك�����وا خ���ط���وة دول������ة ال���ك���وي���ت ف��ي
ال����ت����ع����ام����ل م�����ع األزم����������ة ال����ح����ال����ي����ة ف��ي
ض����وء ذل����ك ك��ي��ف ت��ن��ظ��ر مل��وض��وع��ي��ة
االستجواب ؟
 ال أري � � � � ��د أن أخ � � � � ��وض ف��يم� � ��وض� � ��وع االس � � �ت � � �ج� � ��واب ألن� ��ي
ف��ي ت��وق �ي��ت ت �ق��دي��م االس �ت �ج��واب
ك�ن��ت مكلفا ب��اإلن��اب��ة ع��ن رئيس
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة وه� � � ��ذا ي �ق �ت �ض��ي
ال �ح �ي��ادي��ة وامل ��وض ��وع ب��األخ �ي��ر
ي �خ ��ص امل �س �ت �ج ��وب وف � ��ي ق��اع��ة
عبد الله السالم حني يتم الحوار
سيبقى التقييم للشعب واإلعالم
ف��ال �ن��ائ��ب دش� �ت ��ي م �ج �ت �ه��د وإذا
أص��اب فله أج��ران وإذا ل��م يصب
فله أجر واحد.
أم� � � ��ا ح� � � ��رب ال � �ي � �م� ��ن ف� �م ��وق ��ف
البرملان واضح ومساند للسلطة

وه��م مقتنعون في اإلج��راء الذي
ت��م إال أن ��ه ي �ظ��ل ل�ل�ن��ائ��ب ح��ري�ت��ه
ح�س��ب م��ا ن��ص عليها ال��دس�ت��ور
وح� ��ق ال� ��وزي� ��ر أن ي ��واج ��ه وي ��رد
ع�ل��ى االس �ت �ج��واب ك�م��ا أن ه�ن��اك
ق� �ن ��وات أخ � ��رى س �ت��ؤك��د إن ك��ان
هذا االستجواب في موعده فكل
األع� � �ض � ��اء ل� �ه ��م ال� �ص�ل�اح� �ي ��ة ف��ي
ال�ت�ن�ب�ي��ه وامل� �ش ��ورة وف ��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ال � ��ذي ك� ��ان ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دشتي موجودا فيه حضر أربعة
إل ��ى خ�م�س��ة أع �ض��اء م��ن مجلس
األمة منهم عسكر العنزي وعبد
ال �ل��ه امل �ع �ي��وف وم �ح �م��د ال�ج�ب��ري
وك� � � ��ان ه � �ن� ��اك ح� � � ��وار ق� � ��وي ل �ك��ن
ألم��ان��ة امل�ج��ال��س ال ي�ج��ب ذك��ره��ا
وك��ان��ت وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ت�ت�ب��اي��ن
من تصريحات أغلبة الزمالء في
املجلس .
• أال ت� � �ت � ��وق � ��ع ع� � �م � ��وم � ��ا وج � � ��ود
استجوابات قادمة في الطريق؟
 ال أت ��وق ��ع ذل � ��ك ف �ن �ح��ن ع�ل��ىوش � � � � ��ك ف� � � ��ض دور االن � � �ع � � �ق� � ��اد

واألع� �م ��ال امل�ت�ب�ق�ي��ة ب�س�ي�ط��ة وال
تنبئ باستجوابات حولها ففي
لجنة امل��راف��ق ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
كل أعمالها منتهية.
• ع �ل ��ى م� ��ا ت� ��م إن � �ج� ��ازه ف� ��ي دور
االن���ع���ق���اد ال��ح��ال��ي ه���ل ل��ل��م��واط��ن�ين أن
يتفاءلوا خيرا بما سيأتي؟
 امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي أدى ال��دوراملطلوب واآلن يأتي دور السلطة
التنفيدية فإذا كان لدى الحكومة
مشكلة في التنفيذ البد من حلها
وس ��أت� �ح ��دث ع ��ن أح� ��د امل �ش��اري��ع
ال �ت��ي أف �ت �خ��ر ب �ه��ا وه ��و م �ش��روع
قانون البيئة الذي ظل ملدة تسع
سنوات في األدراج وهذا القانون
رفع من درجة الكويت في البيئة
إلى مستوى عال جدا وكثيرا ما
يتكلم الكويتيون أن نسبة مرض
ال� �س ��رط ��ان م��رت �ف �ع��ة واألم � � ��راض
تفشت وهذه األمراض لها عالقة
مباشرة بالتلوث البيئي والبيئة
املحيطة ففي ال�ق��ان��ون نحو مئة
وسبعني م��ادة تم االنتهاء منها

استجواب مفاجئ
وصف الجارالله استجواب
النائب دشتي لوزير الخارجية
ب � ��أن � ��ه ك � � ��ان م� �ف ��اج� �ئ ��ا وت� ��اب� ��ع
ق��ائ�لا :ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د الحميد
دش� �ت ��ي ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن األع� �ض ��اء
ال �ن �ش �ط�ي�ن وق � ��د ال ن �ت �ف��ق م�ع��ه
ف��ي بعض القضايا وق��د نتفق
ف��ي اخ ��رى وق ��د ت �ح ��اورت معه

وب��اع�ت�ب��اري أم�ين ال�س��ر ل��م أكن
أت��وق��ع خ�ط��وت��ه ه ��ذه وك ��ان قد
ات �ص��ل ب ��ي ق �ب��ل ذل ��ك وق� ��ال لي
أن��ه سيتقدم باستجواب فكان
الطلب مفاجئا
وق ��ال ع��ن ت�ف��اص�ي��ل تعامله
م��ع االس� �ت� �ج ��واب :أرس �ل��ت إل��ى
األم �ي�ن ال �ع��ام واس �ت �ف �س��رت عن

اإلج � � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة ف��ي مثل
ه ��ذه امل��واض �ي��ع وك ��ان االج� ��راء
ال ��رس� �م ��ي أن � �ن ��ي أت� �س� �ل ��م ن��ص
االس � � �ت � � �ج � ��واب وأض � � �ع � ��ه ع �ل��ى
جدول أعمال يوم التاسع عشر
من الشهر الجاري.

تعديالت البيئة
• ه��ل يمكن ذك��ر أب��رز التعديالت
التي ستخص قانون البيئة ؟
 أول �ه��ا ال�ض�ب�ط�ي��ة القضائيةال � �ت � ��ي ق� �ل� �ن ��ا ك� �ي� �ف� �ي ��ة م �ع��رف �ت �ه��ا
وال � �س � �ي � �ط� ��رة ع� �ل� �ي� �ه ��ا وم � � ��ن ب�ين
ال� �ب� �ن ��ود أن اإلخ � � ��وة ف ��ي ال �ب �ي �ئ��ة
ط� �ل� �ب ��وا إع � �ط� ��اء ح� ��ق ال �ض �ب �ط �ي��ة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف م��ن مجلس
إدارة ال �ب �ي �ئ��ة وك� �م� �ث ��ال أن أح��د
موظفي وزارة األشغال يرى أحد
األش � �خ ��اص ي ��رم ��ي أغ ��راض ��ا م��ن
السيارة فيقوم املوظف بتسجيل
رق� � � ��م س� � �ي � ��ارت � ��ه وت � �ك � �ت� ��ب ع �ل �ي��ه
ضبطية قضائية وهنا ستكون
امل�ش��ارك��ة ف��ي مثل ه��ذه القضايا
ع ��ام ��ة ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا امل��واط �ن��ون
وسيخضعون ل ��دورات تدريبية
وسيؤدون القسم وسنجد نسبة
ك �ب �ي��رة م ��ن أه� ��ل ال �ك��وي��ت ال��ذي��ن
يحافظون على البيئة سيلبون
الدعوة فالله تعالى أعطانا بلدا
جميال واألج�م��ل أن نعطي نحن
ك��ذل��ك ل �ل �ب �ل��د ن �ص �ي �ب��ه م ��ن األم ��ن
واألمان والجمال فمثلما نطالب
ب�ح�ق��وق�ن��ا ك��ذل��ك ع�ل�ي�ن��ا واج �ب��ات
وقد حان وقتها.
تجاوزات التأمينات
• مانوع التجاوزات التي وقعت في
التأمينات واألموال التي تتحدث عنها
الصحف في هذا الشأن؟
 ي��ؤس �ف �ن��ي أن أق� ��ول إن امل ��الال�س��ائ��ب يعلم ال�س��رق��ة أي مبالغ
ت �ط �ل��ع ب �غ �ي��ر وج ��ه ح ��ق ص�غ�ي��رة
أو ك� �ب� �ي ��رة ت� ��دم� ��ي ال� �ق� �ل ��ب ال �ل ��ه
ت �ع��ال��ى أع �ط��ان��ا ن �ع �م��ة ي �ج��ب ان
ن �ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا ف ��إن ك ��ان ال �ك�لام
الذي قيل في التأمينات صحيح
ب �ه��ذه األح �ج��ام وم ��ن غ�ي��ر غ�ط��اء
ق� ��ان� ��ون� ��ي وب� �ط ��ري� �ق ��ة أو أخ � ��رى
أع�ت�ق��د أن��ه ي�ج��ب أن ت�ك��ون هناك
وقفة حقيقية لتوضيح الحقيقة
ومن ثم محاسبة الفاعل إن كان
مخالفا للقانون وأن��ا عضو في
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وم �خ��ال �ف��ات
القضية ت�ص��ل إل��ى م�ل�ي��ار دي�ن��ار

التتمة ص13

منح المواطنين
الضبطية القضائية
في قانون البيئة
بعد دورات تدريبية
وتأدية القسم
تجاوزات التأمينات
تصل إلى مليار دينار
والمال السائب
يعلم السرقة
وزير األشغال
الحالي أكثر جرأة
ولديه استعداد
لفتح جميع
الملفات
أعضاء لجنة
المرافق يبذلون
قصارى جهدهم
إلقرار القوانين
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السلطة في «عاصفة الحزم»
لألعضاء صالحية التنبيه والمشورة حول مختلف القضايا
تتمة المنشور ص12
وهو رقم ال يستهان به.
• ك �ي��ف ت � ��رى ت ��وص� �ي ��ات م�ج�ل��س
األم��ة على خلفية استجوابك للوزير
ال��س��اب��ق ع��ب��د ال��ع��زي��ز االب���راه���ي���م وم��ا
رأيك باستقالته بعد االستجواب؟
أن� � � � ��ا ل� � � � ��دي خ� � �ل� ��اف ف� � �ن � ��ي م ��ع
امل�ه�ن��دس عبد ال�ع��زي��ز اإلب��راه�ي��م
ون � �ح � ��ن س� �ن� �ت ��أخ ��ر ف � ��ي ال �ب �ن �ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ب �س �ب��ب ض �ع��ف أدائ � ��ه
وم� � ��ن م � �ح� ��اور االس � �ت � �ج� ��واب أن
ال ��وزي ��ر اإلب��راه �ي��م ك ��ان يتعالى
ع� � ��ن ال� � � � ��رد ع � �ل� ��ى اس � �ت � �ف � �س� ��ارات
امل�ج�ل��س ف�ك��ان��ت إج��اب��ات��ه تحمل
العديد من املغالطات كما كانت
عكس التوصيات .
• ه � ��ل ت �ع �ت �ق��د أن� � ��ه ك� � ��ان ع ��اج ��زا
ع���ن م��واج��ه��ة االس���ت���ج���واب ل��ذل��ك ق��دم
استقالته؟
ن � �ع� ��م ل� ��م ي� �ك ��ن ب��اس �ت �ط��اع �ت��هامل� ��واج � �ه� ��ة ون � �ح� ��ن اآلن ق��دم �ن��ا
األسئلة وهي موجودة عند وزير
األش� � �غ � ��ال واإلج� � ��اب� � ��ات م �غ��اي��رة
ألن ال��وزي��ر الحالي متعاون وله
كامل االستعداد في فتح جميع
األوراق.
موسم األمطار
• ت �س �ب �ب��ت األم � �ط� ��ار ف� ��ي أض � ��رار
ببعض املناطق كمنطقة سعد العبد
ال����ل����ه ج��������راء م����ش����اك����ل ف�����ي ال����ص����رف
ال���ص���ح���ي ف��ك��ي��ف ت�����رى اس����ت����ع����دادات
وزارة األشغال في ضوء ذلك؟
أن� ��ا س�م�ع��ت ت �ص��ري��ح ال��وزي��رال ��ذي أك ��د ف�ي��ه أن ك�م�ي��ة األم �ط��ار
أك �ث��ر م ��ن ال �ط��اق��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
ه� ��ذا ال �ت �ص��ري��ح ل ��م ن �س �م��ع م�ث�ل��ه
ح�ين ك��ان ال��وزي��ر السابق ل��ه كما
أن وزارة األش �غ��ال ت�ج��اوب��ت مع
الوضع وانتقادي لها املتمحور
حول العمل بجد حتى ال تتضرر
أم �ل ��اك ال � �ن� ��اس إال أن ال � �ك� ��وارث
ل�ه��ا م�ع�ي��ار ك ��ان ي�ج��ب أن تظهر
ب ��األرق ��ام وإذا م��ا ع �ج��زت وزارة
األشغال عن إظهارها هنا يتبني
ضعف ف��ي بعض ق �ي��ادات وزارة
األشغال.
• ه �ن��اك ح��دي��ث واس ��ع ع��ن ال�ب��دي��ل
االس���ت���ي���رات���ي���ج���ي وه����ن����اك ت���ب���اي���ن ف��ي
اآلراء ح��ول ه��ذا القانون فما تعليقك
على ذلك؟
ان � � � � ��ا دوم� � � � � � ��ا م � � � ��ن ال � �ن� ��اح � �ي� ��ة
القانونية أستفتي املتخصصني
وقد سألت الخبراء هل باإلمكان
أن يوضع قانون يخفض رواتب
ال �ن��اس؟ ف�ك��ان��ت اإلج��اب��ة بالنفي
ف�ه��و ح��ق مكتسب ث��م س��أل��ت هل

الجار الله متحدثا إلى الزميلة نجالء الكندري

ي�م�ك��ن ل�ل�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي أن
يأتينا بتوحيد لسقف الرواتب؟
ف �ك��ان��ت اإلج� ��اب� ��ة ك ��ذل ��ك ب��ال�ن�ف��ي
وه� �ن ��ا اق �ت �ن �ع��ت أن م� ��ن ه� ��م ف��ي
مواقعهم لن يتأثروا واملحزن في
األم��ر أن ه�ن��اك تفاعال كبيرا مع
املوضوع رغم أن األم��ان موجود
في القانون.
وه� � �ن � ��اك ل� �ج� �ن ��ة ت� �ض ��م أف �ض��ل
األع � � �ض� � ��اء د .خ� �ل� �ي ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه
وأح � � �م � � ��د ال � �ق � �ض � �ي � �ب ��ي ع� �ن ��اص ��ر
أف �ك��اره��م ت �ح �ت��رم وه ��م أص�ل�ا ما
زال � � ��وا ف ��ي ال �ب �ح��ث م �ث �ل �م��ا ص��ار
ف��ي م��وض��وع ال �ب �ل��دي��ة وم ��ازال ��وا
ف� ��ي األخ� � ��ذ وال� �ع� �ط ��اء وال ي�ج��ب
أن ن� �س� �ت� �ب ��ق ال � �ه � �ج� ��وم ق � �ب� ��ل ان
يتضح األمر فمازال هناك مجال
للحوار دون التصعيد السياسي
ف�ب�ل��دن��ا أره �ق��ت م��ن األم ��ر ون�ح��ن
ك �ل �ن��ا ع �ق ��ول وق �ل��وب �ن��ا م�ف�ت��وح��ة
وامل �ج �ل��س ذو ص� ��در رح� ��ب وأن ��ا
أوم � � ��ن ب��امل �ج �ت �م��ع امل� ��دن� ��ي وأن� ��ا
م��ع ال �ح��راك ال�س�ل�م��ي ل�ل��دف��اع عن
الحقوق.
هيئة االتصاالت
• تعديالت قانون هيئة االتصاالت
ما رأيك فيها؟
 ه� �ي� �ئ ��ة االت � � �ص� � ��االت ب �ع��دم��اانتهينا م�ن��ه وج��دن��ا ف�ي��ه بعض
ال � �ن� ��واق� ��ص ت� �ص ��ل إل � � ��ى خ �م �س��ة
ع�ش��ر ف��ي امل�ئ��ة وب�ع��ض األع�ض��اء
قدموا بعض التعديالت ونشروا
بعض املقاالت وتحركت جمعية
املحامني وتحاورت أنا شخصيا
مع الجمعية حول القانون إن كان

بيمس حرية ال��رأي فيما يتعلق
ب��ال��دخ��ول على امل��وج��ات وبعثنا
ب��رس��ال��ة إل� ��ى ج �م �ع �ي��ة امل �ح��ام�ين
ال � � �ت� � ��ي ق � � � � ��ادت ه � � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع
وطلبنا ال ��رأي لترتيب وتعديل
ب�ع��ض امل ��واد ل�ن�ق��وم ب��إص�لاح�ه��ا
وح �ت��ى ال ��ذي ��ن ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ف��ي
الهيئة ميزانياتهم غير واضحة
ف�ط��ال�ب��وا ت�ع��دي��ل ف��ي امل�ي��زان�ي��ات
وت��م ع��رض امل��وض��وع على لجنة
امل�ي��زان�ي��ات وش��رك��ات االت�ص��االت
تحقق ف��ي السنة م��ا ي�ق��ارب 400
مليون دي�ن��ار فالدولة م��ن حقها
أن ت �ف �ت��ح م� �ج ��اال الس� �ت� �ث� �م ��ارات
مواطنيها.
• ت�ع��دي�لات ق��ان��ون  5لسنة 2005
ب��ش��ان البلدية متى سيتم استكماله
وإحالته إلى املجلس؟
الحكومة قدمت قانونا يضمأرب � ��ع م � ��واد ون �ح��ن وص �ل �ن��ا إل��ى
أرب � ��ع وس �ت�ي�ن م � ��ادة ألن ف�ت�ح�ن��ا
م ��دارك ال �ن��اس وامل�ج�ل��س البلدي
ج ��زء م�ن��ا وق��دم��ت أط ��روح ��ات لم
أكن أفكر فيها ولم تخطر ببالي
مل ��اذا ت �ج��رى ان �ت �خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة
ف��ي ح�ين لدينا سلطة تشريعية
ملاذا ال يعني ألن املجلس البلدي
ك��ان بالترشيح ألن��ه ت��واج��د قبل
الدستور وه��ذا ت��اري��خ قبل سنة
أل��ف وتسعمائة وإثنني وثالثني
إذن هناك أطروحات متطرفة قد
ال تقبل.
• ه �ن��اك ك�ل�ام ي�ق��ال إن�ك��م ت��ري��دون
تفكيك املجلس البلدي؟
ه � �ن� ��اك أن� � ��اس ط� ��رح� ��وا ف �ك��رةج �ع��ل امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ي �ت �ك��ون

من اثنني وثالثني عضوا وهناك
م��ن يطالب باستقاللية املجلس
ال�ب�ل��دي وال�ب�ع��ض اآلخ ��ر يطالب
ب ��إع� �ط ��ائ ��ه م� �ح ��اف� �ظ ��ات وه� �ن ��اك
جهات مطروحة للتفكيك.
• م��ن خ�ل�ال خ �ب��رت��ك ف��ي امل�ج�ل��س
البلدي كيف ترى الحل األمثل؟
 ال� �ت� �ف� �ك� �ي ��ك ج � � ��زء م � ��ن ال� �ح ��لال � �ص � �ح � �ي� ��ح ه� � �ن � ��اك خ� �ل� ��اف ب�ي�ن
رئ�ي��س املجلس ال�ب�ل��دي وال��وزي��ر
واملدير العام فهناك إذن مشكلة
ع�ش�ن��اه��ا ن�ح��ن ح�ين ك�ن��ا أع�ض��اء
في املجلس البلدي وهي الخالف
بني الشخصيات يجب أن نخرج
ال � �ق� ��ان� ��ون وأن ال ي �ج �ع��ل ه �ن��اك
خالفا.
وأن� � � ��ا أؤك� � � ��د أه� �م� �ي ��ة ص �ي��اغ��ة
ق��ان��ون يتناسب وح��اج��ة ال�ن��اس
ف ��امل� �س� �ت� �ث� �م ��ر س� �ي� �س� �ت� �ف� �ي ��د م �ن��ه
فيحقق أكبر قدر من العدل فأنا
أرى أن ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ي�ج��ب أن
ي��رف��ع ك��ل امل �ع��وق��ات وأن ��ا أرى أن
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ع �م��ر ال �ك��وي��ت
فصاحب البيت البد أن يستأنس
ف ��ي ب �ي �ت��ه وص ��اح ��ب االس �ت �ث �م��ار
الب � � � ��د أن ي � �ح � �ق� ��ق أك � � �ب� � ��ر ع ��ائ ��د
اس �ت �ث �م��اري وص ��اح ��ب ال �ت �ج��ارة
الب � ��د أن ي� �ج ��د امل � �ك� ��ان امل �ن��اس��ب
ليمارس نشاطه.
• قبل ي��وم�ين ص��رح��ت ب��أن انتهاء
ال��ت��ع��دي��ل م��رت��ب��ط ب��ال��ح��ك��وم��ة ول��ي��س
باملجلس.
الحكومة ركضت وراء اإلعالم
وتركت عملها الصحيح فالوزير
ص ��رح ل�ل�ص�ح��ف امل �ك �ت��وب��ة وال��ى
اليوم لم يصلح قانونه لذا ترى

أن الخلل مرتبط بهم
ال� � � ��وزي� � � ��ر ع � �ي � �س� ��ى ال � �ك � �ن � ��دري
أح� �ت ��رم ��ه وي �ع �ت �ب��ر م� ��ن ال � � ��وزارء
ال� ��ذي� ��ن أرت � � ��اح ل �ه ��م وه� � ��ذا ل�ي��س
إن � �ق� ��اص� ��ا م � ��ن ش� �خ ��ص ال� ��وزي� ��ر
وطرحت عليه األم��ر في الجلسة
وقلت له التستبق االنجاز حتى
ت �ن �ه��ي ع �م �ل��ك ف �ه��و وزي� ��ر م�ت�ف��ان
ف� ��ي ع �م �ل��ه ول � �ك ��ن ه � ��ذا ال ي �م �ن��ع
أن ن�خ�ت�ل��ف ف ��ي ق �ض �ي��ة م ��ا وأن ��ا
ف ��ي ان �ت �ظ��ار وب �ط �ل��ب م ��ن ب�ع��ض
األع �ض��اء ح�ت��ى ت�ج��رى تغييرات
وه � �ن� ��ا أق� � � ��ول إذا وص� �ل� �ن ��ا إل ��ى
النقاش بعدما انتهينا من نقاش
ورش ال� �ع� �م ��ل س� �ي� �ح ��دث خ�ل�اف
ف �م �ث�ل�ا ل��دي �ن��ا ن �ح��و  24م�ن�ط�ق��ة
ج � ��دي � ��دة خ � ��اص � ��ة ب ��ال� �ت� �ص ��وي ��ت
كالنهضة فهنا البد من إدخالهم
ف� ��ي ال �ت �ق �س �ي �م��ة ل �ل �ت �ص��وي��ت ف��ي
االنتخابات البلدية ه��ذه واح��دة
ف �ي �ه��ا م � �س ��اوم ��ات واح � �ص � ��اء ات
ف �ف��ي ال ��دائ ��رة ال �ث��ام �ن��ة ف �ي �ه��ا 28
م�ن�ط�ق��ة وال ��دائ ��رة ال��راب �ع��ة فيها
س ��ت م �ن��اط��ق ف �م��ن ب ��اب ال �ع��دال��ة
أن ن�ت�ح�ل��ى ب��ال�ش�ف��اف�ي��ة ون�ع�ط��ي
الناس حقها .
• أن� � ��ت ت �ع �ت �ق��د أن� � ��ه ب� �ع ��د ان �ت �ه ��اء
ال���ت���ع���دي�ل�ات ع���ل���ى ه�����ذا ال����ق����ان����ون ه��ل
ستستقيم شؤون البلدية؟
أن��ا متفائل ف��أن��ا رج��ل أجتهد
وزم� �ل ��ائ � � ��ي ف� � ��ي ل� �ج� �ن ��ة امل � ��راف � ��ق
وح �ق �ق �ن��ا ت �ق��دم ��ا رائ � �ع� ��ا وج � ��زاه
ال �ل��ه خ �ي��را ال��زم�ي��ل ن�ب�ي��ل الفضل
ك ��ان ي�ح�ض��ر وي� �ب ��ادر رغ ��م تعبه
ونتمنى له الشفاء كما أن النائب
س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي ك�ل�ه��م ال�ح�م��د
لله كلهم يجتهدون إلقرار قوانني
يستفيد منها الوطن واملواطن .
تقييم الحكومة
• ماهو تقييمك ألداء الحكومة مع
قرب انتهاء الدور االنعقادي الحالي ؟
 أت �م �ن��ى أن ت�ح�ق��ق ال�ح�ك��وم��ةطموح املواطن وإذا كانت تعاني
م� ��ن م� �ع ��وق ��ات م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن
ت�ع��رض�ه��ا ع�ل��ى امل�ج�ل��س ال ��ذي ال
يبخل ف��ي ارش��ادات��ه وم�ش��ورات��ه
وم� ��د ي ��د ال� �ع ��ون وأن � ��ا ش�خ�ص�ي��ا
الأرى ل� �ه ��ا م� �ش ��اك ��ل ق � ��د ت �ك ��ون
العثرة الوحيدة ه��و ن��زول سعر
ال �ن �ف��ط وأرج� ��و م��ن ال �ح �ك��وم��ة أن
ترفع مستوى األداء إل��ى إرض��اء
املواطن الكويتي .
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الري يقترح إعادة نظام نقل
المديونية من العقار المرهون
ت � � �ق � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب أح � � �م � ��د الري
ب��اق �ت��راح ب ��أن ي �ق��وم م�ج�ل��س إدارة
بنك االئتمان وفق قوانني الرعاية
السكنية ب��إص��دار الئ�ح��ة إلق��راض
األس ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة
السكنية املالئمة عن طريق إعادة
العمل بنظام نقل املديونية لديه
م��ن العقار امل��ره��ون ال��ى ع�ق��ار آخر
بنفس ال�ش��روط السابقة وإدراج��ه
ضمن الئحته الجديدة.
وقال في مقترحه:
دأبت مجالس االدارات املتعاقبة
ل �ب �ن��ك االئ � �ت � �م� ��ان ع� �ن ��د اص� ��داره� ��ا
ل� �ل ��وائ ��ح ب��ال �ت �ي �س �ي��ر ع� �ل ��ى األس� ��ر
الكويتية لتوفير السكن املالئم لهم
والتي تعتبر من أهم احتياجاتهم
لتحقيق االستقرار األس��ري كأحد
أهم دعائم املجتمع.
وفي اآلونة األخيرة قام مجلس
ادارة بنك االئتمان بإصدار الئحة
اق �ت��راض ج��دي��دة أل�غ��ت بموجبها
ق � � � � ��رارات س ��اب� �ق ��ة ك� ��ان� ��ت ت �س��اع��د
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال�س�ك��ن امل�لائ��م لألسر

أحمد الري

الكويتية دون أي التزام مالي على
البنك ب��ل على العكس ك��ان يحقق
زيادة في االي��رادات بزيادة القسط
ع �ل��ى ال� �ق ��رض ال �ع �ق ��اري ع �ن��د نقل
املديونية وال��ره��ن على ع�ق��ار آخر
وال��ذي كان شبيها بنظام التبادل
ب�ين البيوت والقسائم الحكومية
وب�م��وج��ب ه��ذه ال�لائ�ح��ة ال�ج��دي��دة
ف�ق��د ت��م ال �غ��اء ن�ظ��ام امل��دي��ون�ي��ة من
ال� �ع� �ق ��ار امل� ��ره� ��ون ال � ��ى ع� �ق ��ار اخ��ر

وفد الصداقة الرابعة
يبدأ زيارته لهندوراس
أن �ه��ى وف ��د م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ال ��راب� �ع ��ة ف� ��ي م�ج�ل��س
األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب
د .ي � ��وس � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة وع� �ض ��وي ��ة
ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
وس �ي��ف ال �ع��ازم��ي زي � ��ارة ب��رمل��ان�ي��ة
ال� � � ��ى امل � �ك � �س � �ي� ��ك ال � �ت � �ق� ��ى خ�ل�ال� �ه ��ا
ع� ��ددا م��ن امل �س��ؤول�ي�ن ال�ح�ك��وم�ي�ين
والبرملانيني هناك.
ووص��ل ال��وف��د ال��ى تيسولغالبا
ع ��اص � �م ��ة ه� � � �ن � � ��دوراس ح � �ي ��ث م��ن
املقرر أن يجري الوفد اليوم عددا
م��ن امل �ب��اح �ث��ات ورئ �ي��س واع �ض��اء
م �ج �م ��وع ��ة ال � �ص� ��داق� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الكويتية الهندوراسية في مجلس
الشيوخ الهندوراسي حيث سيتم
ت ��وق� �ي ��ع ات� �ف ��اق� �ي ��ة ت �ت �ع �ل��ق ب ��دع��م
سبل ال�ت�ع��اون والتنسيق بينهما
وت � �ع� ��زي� ��ز ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
وت �ف �ع �ي �ل �ه��ا وال � �ت � �ش� ��اور م� �ع ��ا ف��ي
املحافل الدولية.
واك ��د سفير دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى
ه � �ن� ��دوراس امل� �ح ��ال م ��ن ال ��والي ��ات
املكسيكية املتحدة السفير سميح
ج��وه��ر ح �ي��ات ف ��ي ب �ي��ان صحفي
تلقته وكالة (كونا) أمس بمناسبة
استقباله الوفد الليلة قبل املاضية
ان العالقات البرملانية بني البلدين
في تطور وتسير بخطى ثابتة.
واك� � � � ��د اه � �م � �ي� ��ة ال� � � � � ��دور امل� ��ؤث� ��ر
والفاعل لوفد الصداقة البرملانية
ف��ي ت��رس �ي��خ ال �ع�ل�اق��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة

ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وال �ن �ه��وض ب�ه��ا ال��ى
آفاق ارحب.
وأوض � � � � ��ح ال� �س� �ف� �ي ��ر ح � �ي � ��ات ان
ال� ��وف� ��د س �ي �ج �ت �م��ع خ �ل��ال ال� ��زي� ��ارة
الرسمية ال�ت��ي تستمر أرب�ع��ة اي��ام
م��ع رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ه �ن��دوراس
خ� � � � ��وان اورالن� � � � � � � ��دو ه� �ي ��رن ��ان ��دي ��ز
ورئ �ي��س ال � ��وزراء خ��ورخ��ي رام ��ون
السيرو ورئيس مجلس الشيوخ د.
ماوريثيو اوليفا ووزراء الخارجية
واالق � �ت � �ص� ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة وال �ب �ن��ى
التحتية.
وك��ان في مقدمة مستقبلي وفد
مجموعة ال�ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
م �ط��ار ه � �ن� ��دوراس ال ��دول ��ي سفير
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � ��دى ج �م �ه��وري��ة
ه � �ن� ��دوراس امل� �ح ��ال م ��ن ال ��والي ��ات
امل� �ك� �س� �ي� �ك� �ي ��ة امل� � �ت� � �ح � ��دة ال� �س� �ف� �ي ��ر
سميح جوهر حيات ونائب وزير
الخارجية لشؤون الشرق االوسط
ال �س �ف �ي��رة م ��اري ��ا ك ��ارم ��ن ن��اص�ي�ي��ر
ون��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة للشؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال� �س� �ف� �ي ��ر روب� �ي ��رت ��و
أوتشوا مدريد.

ك��ان مسموحا ب��ه م��ن ق�ب��ل ك�م��ا ان
ن�ق��ل امل��دي��ون �ي��ة ع�ل��ى ع �ق��ار آخ ��ر ال
ي �ع �ت �ب��ر ت �ق��دي��م ق � ��رض ج ��دي ��د م��ن
البنك وبالتالي ال توجد مخالفة
ل �ل �ق��وان�ين ب �ه��ذا ال �ش ��أن ع�ل�م��ا ب��أن
الئ� � �ح � ��ة ال � �ب � �ن� ��ك ال� � �ج � ��دي � ��دة م� � ��ادة
( )41ت�س�م��ح ب�ف��ك ال��ره��ن ع��ن اح��د
العقارات املرهونة لديه بعد الفرز
وه ��و م��ا ق��د ي �ت �ع��ارض وامل� �ب ��ررات
ال�ت��ي على ضوئها ت��م ال�غ��اء نظام
نقل املديونية.
لذلك فقد ارتأينا تقديم اقتراح
ب��رغ�ب��ة إلع ��ادة م��ا ك��ان م�ع�م��وال به
ق �ب��ل ت �ط �ب �ي��ق ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ج��دي��دة
ل� �ب� �ن ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان واض� � ��اف� � ��ة ه ��ذا
ال�ب�ن��د ع�ل��ى ال�لائ�ح��ة ال�ج��دي��دة بما
يحقق الفائدة من استفادة االسر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وال � � � ��ذي ال ي �ت �ع ��ارض
وتطبيق القوانني.

الجبري :إنشاء
فروع لبنك الدم
في المحافظات

محمد الجبري

اق �ت ��رح ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ج�ب��ري
إن � �ش� ��اء ف � � ��روع ل �ب �ن��ك ال � � ��دم ت��اب �ع��ة
للمستشفيات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ال�ي��ة:
م �س �ت �ش �ف��ى األم� � �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 وم�س�ت�ش�ف��ى م �ب��ارك الكبير
م��ع ت�ج�ه�ي��زه��ا ب��امل �ع��دات وال �ك��وادر
البشرية الالزمة .وقال الجبري في
مقترحه :نظرا ألهمية وجود فروع
لبنك الدم باملستشفيات الكبرى في
ال �ب�لاد لتقديم خ��دم��ات�ه��ا للمرضى
ع�ن��د ال �ح��اج��ة ال �ي �ه��ا ،وح �ي��ث ان ��ه ال
ت��وج��د ف ��روع ل�ب�ن��ك ال ��دم ف��ي معظم
املحافظات وألهمية توفير كميات
وف�ص��ائ��ل ال ��دم ب��ال�ط��ري�ق��ة السليمة
وبالسرعة املطلوبة .لذا فإنني أتقدم
ب ��االق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ل�ت�ج�ه�ي��ز ف ��روع
لبنك الدم في تلك املستشفيات.

التميمي :مساواة المرأة
بالرجل في القرض اإلسكاني
اق�ت��رح ال�ن��ائ��ب عبدالله التميمي
ت�ع��دي�لا ع�ل��ى ق��ان��ون رق��م ( )2لسنة
 2011ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )47ل�س�ن��ة  1993في
شأن الرعاية السكنية جاء في نصه:
ي� �ت ��م ت� �ع ��دي ��ل ال� �ف� �ق ��رة امل � � � ��ادة 28
م��ن ال �ق��ان��ون  47ل�س�ن��ة  1993بشأن
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ف �ق ��رة االول� ��ى
لتصبح على النحو التالي:
ي � �ق� ��وم ب� �ن ��ك االئ � �ت � �م� ��ان ب �ت �ق��دي��م
القروض ملستحقي الرعاية السكنية
املواطن واملواطنة االرملة او املطلقة
او امل �ت��زوج��ة م��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي او
ال �ت��ي ل ��م ت� �ت ��زوج وب �ل �غ��ت االرب �ع�ي�ن
ع��ام��ا لبناء املساكن او لشرائها او
زي� ��ادة االن �ت �ف��اع ب�ه��ا ب��ال�ت��وس�ع��ة او
التعلية او إلصالحها وترميمها.
تعديل امل ��ادة  32ال�ف�ق��رة االخ�ي��رة
لتصبح على النحو التالي:
واذا ت� ��وف � �ي� ��ت االم ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
املتزوجة من غير كويتي واملتمتعة
ب��ال��رع��اي��ة السكنية ي�ك��ون ألوالده ��ا
ب � �ع ��د وف� ��ات � �ه� ��ا ح � ��ق وراث � � � � ��ة م �ن ��زل

عبدالله التميمي

وال� ��دت � �ه� ��م ان ك� ��ان� ��ت ت �م �ل ��ك م �ن��زال
س ��واء ك��ان��وا ذك� ��ورا او ان��اث��ا ش��رط
محافظتهم على االق��ام��ة ف��ي البالد
حتى سن خمسني عاما.
وج � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
للمقترح ان القانون أغفل قبل هذا
التعديل املبدأ الدستوري الواضح
ال��ذي ن��ص عليه الدستور الكويتي
في امل�س��اواة بني امل��واط��ن واملواطنة
ف ��ي ال� �ح� �ق ��وق ك �م��ا ه ��ي ال ��واج� �ب ��ات

ك �م��ا ج ��اء ف ��ي ن ��ص امل � ��ادة  7ال �ع��دل
والحرية واملساواة دعامات املجتمع
والتعاون والتراحم صلة وثيقة بني
املواطنني.
وبما ان القانون  47لسنة 1993
ميز بني املواطن واملواطنة في قيمة
ال �ق��رض االس �ك��ان��ي ف �ك��ان ال ب��د من
تقديم ه��ذا التعديل لجعل املساواة
متكاملة بني ابناء الوطن الواحد من
الجنسني.
وفيما يتعلق بتعديل امل ��ادة 32
م ��ن ذات ال �ق ��ان ��ون  47ل �س �ن��ة 1993
ف ��ان� �ه ��ا ت �ن �ط �ل��ق م� ��ن ذات امل � �ب� ��ادئ
الشرعية والدستورية التي اعتبرها
الدستور الكويتي في «مادة  »2دين
الدولة االسالم والشريعة االسالمية
م �ص��در رئ�ي�س��ي ل�ل�ت�ش��ري��ع وه ��و ما
اتاح لنا تعديل املادة املذكورة وفقا
ل �ه��ذي��ن امل� �ب ��دأي ��ن وه� �م ��ا ال �ش��ري �ع��ة
االس�لام�ي��ة م�ص��در رئ�ي��س للتشريع
وامل �ب��دأ ال��دس�ت��وري ال��ذي اك��د ايضا
ذلك.

الصالح يسأل عن تحويالت الوافدين
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر امل��ال�ي��ة ط�ل��ب فيه
ت��زوي��ده بقيمة التحويالت املالية
ل � �ل� ��واف� ��دي� ��ن خ� � � ��ارج ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
السنوات الخمس املاضية على ان
تكون مفصلة لكل سنة على حدة.
ك �م��ا وج ��ه ال �ص��ال��ح س� ��ؤاال ال��ى
وزي � � � ��ر ال � �ن � �ف ��ط م� � �س � ��ؤول ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للزراعة وال�ث��روة السمكية
ب � �خ � �ص� ��وص م � � �خ� � ��زون االس� � �م � ��اك
ق��ال ف�ي��ه :نما ال��ى علمي ان��ه هناك
ن � �ق � �ص � ��ان ح � � ��وال � � ��ي  4آالف ط��ن

بمخزون ال��روب�ي��ان واالس �م��اك في
املياه الكويتية وعليه ارجو افادتي
عن ما اذا ك��ان ل��دى الجهة املعنية
م��ؤش��ر ع ��ن ن �ق �ص��ان ه� ��ذه ال�ك�م�ي��ة
وما الخطوات االحترازية التي تم
ات �خ��اذه��ا ف��ي ح��ال��ة وج ��ود مؤشر
واالس� � �ب � ��اب ال� �ت ��ي ادت ال � ��ى ه ��ذه
الحالة م��ن النقص وه��ل استعانة
الجهة املعنية بالدراسات العاملية
للحفاظ وزي��ادة منتوج الروبيان
واالسماك في املياه الكويتية.

خليل الصالح

الحمدان :ما دواعي تدريس الفرنسية؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي استفسر فيه عن
صحة ما نشرته الصحف املحلية
عن نية وزارة التربية ادخال اللغة
الفرنسية ضمن املناهج الدراسية
للصف االبتدائي واملتوسط وعن
اس �ت �ن��اد ذل� ��ك ل ��دراس ��ة اك��ادي �م �ي��ة
ت �ج��ري �ب �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ام م �ج��رد
م �ي��ول م ��ن ق �ب��ل امل �س��ؤول�ي�ن ط��ال��ب
ت� � ��زوي� � ��ده ب� � �ص � ��ورة ع � ��ن امل� �ق� �ت ��رح
وال � � ��دراس � � ��ة امل� �ب� �ن ��ي ع �ل �ي �ه��ا ه ��ذا

امل �ق �ت��رح وال ��دواع ��ي الدخ� ��ال اللغة
ال �ف��رن �س �ي��ة ك �م �ن �ه��ج دراس� � � ��ي ف��ي
ظ��ل ع��دم كفاية الحصص ملناهج
اللغة العربية واالنجليزية واملواد
التي من املمكن حذفها او تقليص
حصصها وهل سبق للتوجيهات
ال�ف�ن�ي��ة ان ط�ل�ب��ت زي � ��ادة حصص
م ��واده ��ا ال��دراس �ي��ة وت ��م اج��اب�ت�ه��ا
ب��ال��رف��ض ل�ع��دم وج ��ود ش��اغ��ر لها
في اليوم الدراسي وطلب تزويده
بجدول طلبات التوجيهات الفنية
حمود الحمدان
واسباب رفض الوزارة لطلبها.
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الهاشل :اإلصدار السادس ألوراق
النقد الكويتية يفوز بجائزة عالمية
قال محافظ بنك الكويت املركزي
د .محمد الهاشل إن الرابطة الدولية
لشؤون العملة أعلنت خالل مؤتمر
ال �ع �م �ل ��ة ال � �س � �ن ��وي ال� � � ��ذي ع� �ق ��د ف��ي
مدينة فانكوفر الكندية ف��ي الفترة
ب�ي��ن  10و 13م ��اي ��و ال� � �ج � ��اري ف ��وز
اإلص � ��دار ال �س ��ادس ال �ج��دي��د ألوراق
النقد الكويتية بجائزة العام 2015
ال �ع��امل �ي��ة ك��أف �ض��ل إص� � ��دار ل �ل��أوراق
النقدية.
وأض � � ��اف ال� �ه ��اش ��ل ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ك ��ون ��ا أن ه � ��ذا ال � �ف� ��وز ج � ��اء ض�م��ن
منافسة  18إص ��دارا م��ن اإلص ��دارات
ال � �ن � �ق� ��دي� ��ة ل � � � � ��دول م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ح� ��ول
ال �ع��ال��م م��وض �ح��ا أن ه� ��ذه ال �ج��ائ��زة
أك �ب��ر ال �ج ��وائ ��ز ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي م�ج��ال
أوراق العملة ويستند منحها إلى
ال �ت �ص��وي��ت م ��ن ق �ب��ل ب �ن��وك م��رك��زي��ة
وش� ��رك� ��ات ع��امل �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
مجال األوراق النقدية.
وذك ��ر أن م��ان�ح��ي ال�ج��ائ��زة لفتوا
إل ��ى أن اإلص � ��دار ال �س ��ادس ال�ج��دي��د
اس �ت �ح ��ق ال � �ف� ��وز ع� ��ن ج� � � ��دارة ح�ي��ث
اس �ت �ط��اع ف ��ي ت�ص�م�ي�م��ه امل�ت�م�ي��ز أن

جمع في تصميمه
بين التراث والطابع
العصري إضافة
إلى عالمات أمنية
متميزة عالميا
د .محمد الهاشل

يجمع بني التراث والطابع العصري
إض��اف��ة إل��ى ع�لام��ات أم�ن�ي��ة متميزة
عامليا.
وأوض � ��ح أن ال �ف �ئ��ات ال �س��ت ل�ه��ذا
اإلص� � � � ��دار أب � � � ��رزت م� �ع ��ال ��م ال �ك��وي��ت
وت�ط��وره��ا االق �ت �ص��ادي والسياسي
حيث عكست كل فئة منها موضوعا
م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ا ك � �ح � �ي� ��اة ال � �ب � �ح� ��ر وال � �ب� ��ر
والديمقراطية وال�ت��اري��خ اإلس�لام��ي
إض ��اف ��ة إل � ��ى أن ت �ض �م�ي�ن اإلص� � ��دار
ل � �ع �ل��ام � ��ات ت � �خ� ��ص ذوي اإلع � ��اق � ��ة

البصرية شكل توجها مهما يأخذ
بعني االعتبار أهمية ه��ذه الفئة من
املجتمع.
وأعرب عن سعادته بهذا اإلنجاز
املتميز واملرموق لالصدار السادس
الجديد ألوراق النقد الكويتية مشيرا
إل��ى أن اإلص� ��دار ال �س��ادس س�ب��ق أن
ح� ��از أي �ض ��ا ج ��ائ ��زة أف �ض ��ل إص� ��دار
ل� �ل� ��أوراق ال �ن �ق��دي��ة ل� �ع ��ام  2014ف��ي
منطقة آسيا التي ت��م اإلع�ل�ان عنها
خالل مؤتمر صناعة األوراق األمنية

اآلس � �ي� ��وي وامل �ت �خ �ص��ص ب�ص�ن��اع��ة
األوراق النقدية واملستندات األمنية
وال � � ��ذي ع �ق��د أخ� �ي ��را ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
الفلبينية مانيال.
وق ��ال ال�ه��اش��ل إن ال�ح�ص��ول على
م �ث��ل ه ��ذه ال �ج��وائ��ز ي�ع�ت�ب��ر ش �ه��ادة
ع� ��امل � �ي� ��ة م� � ��ن ج� � �ه � ��ات م �ت �خ �ص �ص��ة
وم ��رم ��وق ��ة ل�ل�ان �ج ��از امل �ت �م �ي��ز ال ��ذي
ي�ج�س��ده اإلص � ��دار ال �س��ادس ألوراق
النقد الكويتية م��ن حيث التصميم
وامل ��زاي ��ا األم �ن �ي��ة امل �ت �ط��ورة إض��اف��ة
إل��ى ما يمثله اإلص��دار كرمز وطني
ف��ي تعريف العالم بجوانب الهوية
التراثية والحضارية للكويت.
وعبر عن اعتزازه وسعادته بهذا
ال �ف��وز ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ح�ق�ق��ه اإلص ��دار
على امل�س�ت��وى ال��دول��ي وع��ن تشرفه
ب ��رف ��ع ه � ��ذا ال � �ف ��وز إل � ��ى س �م��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح وس�م��و ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح عرفانا
وإج �ل ��اال ل��دع ��م س �م��وه �م��ا امل�س�ت�م��ر
لبنك الكويت املركزي وتوجيهاتهما
السديدة لرفعة الكويت وأهلها.

رقابتنا محكمة على كافة المواد الغذائية المستوردة

البلدية :الصحة إللغاء الشهادات الصحية
وهي شرط أساسي لدخول األغذية للبالد
ن� � �ف � ��ت م� � ��دي� � ��ر إدارة األغ� � ��ذي� � ��ة
امل � � � �س � � � �ت � � ��وردة ب � �ب � �ل� ��دي� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
م.إستقالل املسلم ما تداولته إحدى
ال� �ص� �ح ��ف ح � � ��ول إل� � �غ � ��اء ال� �ش� �ه ��ادة
ال �ص �ح �ي��ة م��وض �ح��ة أن اإلج � � ��راءات
املتبعة ل��دخ��ول أي م��واد غذائية لم
تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة
تماما.
وأك��دت املسلم في بيان صحافي
أن اإلدارة تحكم رقابتها على كافة
امل � � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة امل� �س� �ت ��وردة وم��ن
ضمنها األس �م��اك وال��روب �ي��ان وف��ق
ال� �ن� �ظ ��م امل �ت �ب �ع��ة م� ��ن ح� �ي ��ث ب �ط��اق��ة
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات وال� � �ش� � �ه � ��ادة ال �ص �ح �ي��ة
وامل ��واص� �ف ��ات ال �ق �ي��اس �ي��ة امل�ع�ت�م��دة
ط � �ب � �ق ��ا ألح � � �ك� � ��ام الئ� � �ح � ��ة األغ � ��ذي � ��ة
متسائلة :كيف تتم مطالبة اإلدارة
وإل ��زام �ه ��ا ب��اإلب �ق��اء ع �ل��ى ال �ش �ه��ادة
ال�ص�ح�ي��ة وه ��ي ب ��األس ��اس م�ع�م��ول
بها ولم تلغ كما أنها تعد من صميم
ع�م�ل�ه��ا ب�م�خ�ت�ل��ف أق �س��ام ال � ��واردات

م.إستقالل املسلم

ب��امل �ن��اف��ذ ال �ح ��دودي ��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا؟
وأش��ارت إل��ى أن��ه ما تم نشره بهذا
الخصوص ال يمت للحقيقة بصلة.
وأض� ��اف� ��ت امل �س �ل��م أن ال �ن �م��وذج
امل � ��وح � ��د ل� � � ��دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ت��م اع �ت �م��اده م��ؤخ��را من
قبل اللجنة ال��وزاري��ة لتطبيق دليل

االستيراد الخليجي املوحد وال��ذي
سيطبق في كل الدول الخليجية في
األول م� ��ن ي ��ون� �ي ��و املقبل ب�ش�ك��ل
إل ��زام ��ي م �ش �ي��رة إل� ��ى أن� ��ه ي�ت�ض�م��ن
اآلل� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة امل ��وح ��دة ل�ع�م�ل�ي��ة
دخ � � ��ول امل� � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وك �ي �ف �ي��ة
االف �ص��اح عنها م��ع ن �م��اذج محدثة
ل �ش �ه��ادات ت�ت�ع�ل��ق ب �ل �ح��وم ال�ط�ي��ور
واألس � � � �م� � � ��اك واألب � � � �ق� � � ��ار واألغ � � �ن� � ��ام
وغ �ي��ره��ا وذل� ��ك ب �ع��د أن ت ��م إخ �ط��ار
جميع ال ��دول وال �س �ف��ارات م��ن خالل
منظمة التجارة الدولية.
وأك��دت أن الدليل املوحد سيقدم
ت�س�ه�ي�لات ل��دخ��ول األس �م��اك ال ��دول
الخليجية وفق النظم املتبعة األمر
ال ��ذي س�ي�ع��زز م��ن م��وف��ور األس �م��اك
وال��روب �ي��ان ال�ت��ي ت��ورده��ا الشركات
م��ا س�ي�س��اه��م ف��ي خ�ف��ض أس�ع��اره��ا
للمستهلكني  .
وش� � ��ددت امل �س �ل��م ع �ل��ى أن ه �ن��اك
ع � � � ��ددا م� � ��ن اإلج � � � � � � � ��راءات ل �ل �ف �ح��ص

وال� �ت� �ص ��ري ��ح ال� �خ ��اص ��ة ب ��األس �م ��اك
ال� �ط ��ازج ��ة امل � �س � �ت ��وردة م �ن �ه��ا ق �ي��ام
امل � �ف � �ت� ��ش أو ال� �ط� �ب� �ي ��ب ال� �ب� �ي� �ط ��ري
املختص باملعاملة بالتدقيق على
البيانات الواردة بموجب املستندات
ال� �ث� �ب ��وت� �ي ��ة األص � �ل � �ي� ��ة امل� �ص ��اح� �ب ��ة
ل�ل�إرس��ال �ي��ة م �ش �ي��رة إل� ��ى أن ه �ن��اك
لجنة مشكلة تضم املفتش املختص
ب��امل �ع��ام �ل��ة وم �ف �ت �ش��ا آخ� ��ر وط�ب�ي�ب��ا
بيطريا باإلضافة إلى مفتش النوبة
ل�ت�ق��وم ب��ال�ك�ش��ف ال �ظ��اه��ري ال��دق�ي��ق
على اإلرسالية.
وف � � � ��ي ح � � � ��ال ث � � �ب� � ��وت ص�ل�اح� �ي ��ة
اإلرس��ال �ي��ة ل�لاس�ت�ه�لاك اآلدم ��ي يتم
ال�ت�ص��ري��ح ل�ه��ا وإذا ث�ب��ت غ�ي��ر ذل��ك
يتم إتالفها وفق النظم املتبعة فيما
دعت املسلم إلى تحري الدقة في نقل
امل �ع �ل��وم��ات ت�ج�ن�ب��ا ل�ل�خ��وض بمثل
هذه األخبار العارية عن الصحة.

أخبار
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الجاراهلل يجري مباحثات
سياسية في موسكو
غادر وكيل وزارة الخارجية
خالد سليمان الجارالله البالد
أم� ��س م �ت��وج �ه��ا إل� ��ى م��وس�ك��و
ت� �ل� �ب� �ي ��ة ل� � ��دع� � ��وة م� � ��ن ن� �ظ� �ي ��ره
ال � ��روس � ��ي ب� ��اغ� ��دون� ��وف ل�ع�ق��د
ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ل�م�ب��اح�ث��ات
السياسية بني البلدين .ويضم
الوفد بعضويته كال من مدير
إدارة أوروب� � � ��ا ال �س �ف �ي��ر ول �ي��د
ع �ل��ي ال �خ �ب �ي��زي وم ��دي ��ر إدارة
م �ك �ت��ب ال��وك �ي��ل ال �س �ف �ي��ر أي �ه��م
عبداللطيف العمر.

د.خالد الجارالله

البيئة تنفي وجود يورانيوم
مشع في الكويت
ن�ف��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة
أم � � ��س ص� �ح ��ة م � ��ا ت � ��م ت� ��داول� ��ه
ف ��ي ب �ع��ض وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي مل � � �ص� � ��ادر غ �ي��ر
م� � �س � ��ؤول � ��ة زع� � �م � ��ت أن 1500
ك� �ي� �ل ��وغ ��رام ي � ��وران � �ي � ��وم م �ش��ع
وسام فقدت في أراضي الكويت
ولم يستدل على مكانها.
وق � ��ال � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
خ��اص لكونا إن م��ا ت��م ت��داول��ه
هو كالم عار من الصحة داعية
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين إل��ى ع��دم
االل �ت �ف ��ات ال� ��ى ه� ��ذا ال� �ن ��وع من
التصريحات التي تسعى وراء
التكسب اإلعالمي.

وأض� � � ��اف� � � ��ت أن م� � �ث � ��ل ه � ��ذه
التصريحات تسبب ح��ال��ة من
الهلع والخوف لدى املواطنني
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن وب� �ح� �س ��ب ق ��ان ��ون
حماية البيئة الجديد رق��م 42
ل �ع��ام  2014ستحتفظ الهيئة
ب �ح �ق �ه��ا ف ��ي ت �ح��ري��ك ال ��دع ��وى
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ض��د م��ن ي�ص��دره��ا
وس �ت �ق��وم بتطبيق ال�ع�ق��وب��ات
عليه.

الصبيح :من يتقاعس
في عمله فبيته أولى به
ح� ��ث امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة
م.أح �م ��د ال�ص�ب�ي��ح م��دي��ري أف��رع
ال �ب �ل��دي��ة ف� ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ع�ل��ى
ض � � ��رورة ال� �ت ��واج ��د ف ��ي امل� �ي ��دان
وم �ت��اب �ع��ة امل��راق �ب�ي�ن وامل�ف�ت�ش�ين
وف��رق الطوارئ الذين يباشرون
ال � �ج� ��والت ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة م �ش ��ددا
ع�ل��ى ض� ��رورة ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��وان�ين
وال� � �ل � ��وائ � ��ح امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل�ل�أع� �م ��ال
املنوطة بأجهزة البلدية.
ج � � � ��اء ذل � � � ��ك خ � �ل� ��ال اج � �ت � �م� ��اع
الصبيح ومديري األفرع بمكتبه
حيث طالب بإعطاء كل ذي حقه
وتطبيق مبدأ ال�ث��واب والعقاب
ف��ي العمل مضيفا أن م��ن يعمل
ويخلص في عمله حياه الله ومن
يتقاعس عن أداء دوره املنوط به
فبيته أولى به وعليكم كمديري
أف� � ��رع ل �ل �ب �ل��دي��ة ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ات
ال �ك��وي��ت ال �س��ت ب� ��ذل امل ��زي ��د من
ال �ج �ه��د ف ��ي م �ت��اب �ع��ة امل �خ��ال �ف��ات

م� �ي ��دان� �ي ��ا وات� � �خ � ��اذ اإلج � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف��ي ش��أن �ه��ا وم ��ن ثم
حصرها وتسليط ال�ض��وء على
ما يؤكد ب��أن القانون وال سواه
هو السيد.
وأوض� � ��ح ال �ص �ب �ي��ح أم امل �ه��ام
املوكلة بمديري أفرع البلدية في
املحافظات تتصل بشكل مباشر
ب��امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ك �م��ا أن
الصحافة كاشفة لعملهم وعليه
ال مجال لقبول واسطة أو شفاعة
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض � ��رورة م��راج �ع��ة
امل ��وظ� �ف�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت �ط �ل��ب م�ن�ه��م
اإلدارة القانونية مراجعتها.
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األمين العام
يستقبل مدير شركة غلوبل

الوفيات

صورة وتعليق

عالم الكندري مستقبال املدير العام لشركة غلوبل والوفد املرافق

استقبل أم�ي�ن ع��ام مجلس األم��ة
ع �ل ��ام ع� �ل ��ي ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي م �ك �ت �ب��ه
أم��س خبير ال��دراس��ات االصالحية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وم ��دي ��ر ش ��رك ��ة غ �ل��وب��ل
بارتنر جريج باورز والوفد املرافق
ل��ه .وج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء بحث سبل

التعاون بني الجانبني في مجاالت
ال�ت��دري��ب ال�خ��اص��ة ب��األم��ان��ة العامة
ملجلس االمة.

إطالق موسوعة «ثمين الكويت»
متضمنة  100شخصية شبابية
أع � � �ل � � �ن � ��ت رئ � � �ي � � �س � ��ة ال � �ت � �س� ��وي� ��ق
والعالقات العامة والعضو املؤسس
في مجموعة ثمني موضي العجمي
إط� �ل ��اق م ��وس ��وع ��ة ث� �م�ي�ن ال �ك��وي��ت
امل� �ص ��ورة ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل متضمنة
 100ش �خ �ص �ي��ة ش� �ب ��اب �ي ��ة م �ب��دع��ة
ومنتجة في شتى املجاالت.
وق � ��ال � ��ت ال� �ع� �ج� �م ��ي ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي أمس لإلعالن عن مشروع

ثمني الكويت إن ال�ه��دف م��ن إط�لاق
امل ��وس ��وع ��ة ي �ت �م �ث��ل ف� ��ي ال �ت �ع��ري��ف
ب��ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ش��اب��ة
م�ح�ل�ي��ا وع��امل �ي��ا وت�ك��ري�م�ه��ا وال �ت��ي
ت �س �ت �ح��ق ت �س �ل �ي��ط ال � �ض ��وء ع�ل�ي�ه��ا
واع � �ت � �ب ��اره ��ا ق � � ��دوة ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات
امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول � �ي ��ة وال �ع ��ام �ل ��ة ف��ي
شتى امل �ج��االت الفنية والصناعية
واألعمال وغيرها.

سارة الحوال تحرز برونزية
الجائزة الكبرى للرماية
أح � � ��رزت ال ��رام� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة س ��ارة
ال � � �ح � ��وال امل � ��رك � ��ز ال � �ث� ��ال� ��ث وامل� �ي ��دال� �ي ��ة
ال �ب��رون��زي��ة ف��ي م�س��اب�ق��ة ال �ح �ف��رة ت��راب
ضمن بطولة الجائزة الكبرى للرماية
امل � �ق � ��ام � ��ة ح� ��ال � �ي� ��ا ف� � ��ي م� ��دي � �ن� ��ة ج� �ب ��اال
بأذربيجان.
وأش ��اد أم�ين ال�ص�ن��دوق امل�س��اع��د في
ن��ادي ال��رم��اي��ة الكويتي ورئ�ي��س الوفد
امل �ش��ارك ف��ي البطولة ع��دن��ان اإلب��راه�ي��م
ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان ص � �ح� ��اف� ��ي ل � �ل � �ن � ��ادي أم� ��س
بالجهود التي بذلتها الحوال لتحقيق
ه��ذا اإلن �ج��از ف��ي البطولة ال�ت��ي تشارك

بها نخبة من راميات العالم.
وأضاف اإلبراهيم أن نهائي مسابقة
ت � ��راب ل �ل �س �ي��دات ش �ه��د م �ن��اف �س��ة ق��وي��ة
ب�ين ال��رام�ي��ات ص��اح�ب��ات امل��راك��ز الستة
األولى لكن الحوال نجحت في اقتناص
امليدالية وترك بصمة للرماية النسائية
الكويتية في هذا التجمع الدولي مؤكدا
أن امليدالية الذهبية في املسابقة كانت
م��ن نصيب ال��رام�ي��ة األذرب�ي�ج��ان�ي��ة ران��ا
االس � �ك ��اروف ��ا ب �ي �ن �م��ا ح �ق �ق��ت امل �ي��دال �ي��ة
الفضية الفنلندية ماليكا نوميال.

رئيس مجلس األمة جاسم محمد الخرافي يدير إحدى جلسات مجلس األمة العاشر  .2003ويذكر ان املجلس
لم يكمل فصله التشريعي كامال ،فقد حل حال دستوريا بتاريخ  31مايو 2006
( إعداد إدارة اإلعالم)

الجمعية العمومية لنادي المعاقين
تتعهد بمواصلة رعاية ذوي االحتياجات
أك� � ��د رئ � �ي� ��س ال� � �ن � ��ادي ال �ك��وي �ت��ي
الرياضي للمعاقني شافي الهاجري
أن م�ج�ل��س إدارة ال �ن��ادي م��اض في
عمله الدؤوب لخدمة أعضاء النادي
وإت� ��اح� ��ة ال �ف ��رص ��ة أم� � ��ام م�ن�ت�س�ب�ي��ه
إلب� � ��راز إب��داع��ات �ه��م وم��واه �ب �ه��م في
امل� � �ج � ��االت ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
واالجتماعية.
وق ��ال ال�ه��اج��ري ل�ك��ون��ا بمناسبة
انعقاد الجمعية العمومية للنادي
الليلة قبل املاضية إن النادي حقق
الكثير من اإلن�ج��ازات الرياضية في
عدد من األلعاب في املوسم الرياضي
 2015-2014ب �ف �ض��ل ج � �ه� ��وده ف��ي
إع ��داد ري��اض�ي�ي��ه وتجهيزهم جيدا
ل�لاس�ت�ح�ق��اق��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ق��اري��ة
وال��دول�ي��ة إل��ى ج��ان��ب إص ��رار العبي
النادي لرفع علم بالدهم في املحافل
الرياضية الخارجية.
وأض��اف أن أبطال النادي حققوا
ن� �ت ��ائ ��ج م �ت �م �ي ��زة ب � � � ��دورة األل � �ع ��اب
اآلسيوية البارأوملبية أنشيون 2014
ب ��إح ��رازه ��م ال �ع��دي��د م ��ن امل �ي��دال �ي��ات
امل� � �ل � ��ون � ��ة ف � � ��ي ع � � � ��دد م � � ��ن األل � � �ع � ��اب

aldostoor

جانب من الجمعية العمومية للنادي الرياضي للمعاقني

ال ��ري ��اض �ي ��ة إض ��اف ��ة إل � ��ى ن �ي��ل ع��دد
منهم م��راك��ز متقدمة ف��ي البطوالت
ال �خ�ل�ي �ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة واآلس �ي��وي��ة
والعاملية.
وذك� ��ر ال �ه��اج��ري أن ال �ن ��ادي رك��ز
أي � �ض� ��ا ع� �ل ��ى ال � �ج� ��وان� ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالجتماعية والشبابية حيث نظم
ع � ��ددا م ��ن امل �ل �ت �ق �ي��ات ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا
م � �س ��اب � �ق ��ة ح � �ف� ��ظ ال� � � �ق � � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
وت �ج��وي��ده وال �س �ن��ة ال�ن�ب��وي��ة فضال

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ع � ��ن إق � ��ام � ��ة ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� � �ن � ��دوات
وامل � �ح � ��اض � ��رات ال� �ت ��ي ت �ه ��م أع �ض ��اء
النادي في مجاالت عدة بمقر النادي
منوها بجهود منظمي األنشطة من
املتطوعني وموظفي النادي.
وشهد االجتماع مصادقة أعضاء
الجمعية العمومية على التقريرين
امل � ��ال � ��ي واإلداري ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة
امل �ن �ت �ه �ي��ة وس� ��ط ح �ض ��ور ك �ب �ي��ر م��ن
أعضاء النادي العاملني.

● وسمية بطاح هواش العازمي ،ارملة:
ف ��ال ��ح س �ن��د ب ��ن ه� � ��واش ال � �ع ��ازم ��ي91 ،
ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ،ق ،5ش ،50
م ،65ت �ل �ف��ون- 98776797 - 99626456 :
23844377
● طارق جاسم محمد 44 ،عاما( ،شيع)،
رج � � ��ال :ال� �ق� �ص ��ور ،ق ،3ش،11م ،1ت �ل �ف��ون:
 ،99326561ن� �س ��اء :ص �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ،ق،9
ش،3م ،17ج ،7تلفون66669607 :
● عبدالله عبدالعزيز محمد الهديب70 ،
عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ال��زه��راء ،ق ،6ش،612
م ،9تلفون ،99988356 :ن�س��اء :ال��زه��راء ،ق،6
ش ،603م ،58تلفون50444070 :
● عبير حمد مونس امل��ون��س 45 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :حطني ،ق ،1ش ،101م،11
ت �ل �ف��ون ،99649606 :ن� �س ��اء :ال� �س�ل�ام ،ق،2
ش ،204م.34
● عيده حمود مطلق الشمري 44 ،عاما،
(شيعت) ،ال�ج�ه��راء ،العيون ،ق ،1ش ،4م،29
تلفون97889876 :
● ضاري فالح فهيد ذمبوح العجمي22 ،
عاما( ،شيع) ،رج��ال :الصباحية ،ق ،1ش،6
م ،424تلفون ،99477166 :نساء :ضاحية فهد
االحمد ،ق ،3ش ،316م ،10تلفون23633797 :
● عبدالله ربيعه مطر 68 ،عاما( ،شيع)
رج � ��ال :ال �ع��ارض �ي��ة ،ق ،10ش ،1ج ،11م،11
تلفون ،66916849 :نساء:الفردوس ،ق ،1ش،1
ج ،13م ،21تلفون99666308 :
● مساعد فرج بالل املساعيد 56 ،عاما،
(ش� �ي ��ع) ،رج � ��ال :ص��ال��ة دس� �م ��ان ،ال ��روض ��ة،
تلفون ،90007778 :نساء :اليرموك ،ق ،3ش،2
ج ،2م.32
● ش�ه��رة ت�ي�ع��ان ن��اف��ل ال�ب�غ�ي�ل��ي ،ارم�ل��ة:
تويم رجا البغيلي 83 ،عاما( ،شيعت)،
اش� �ب� �ي� �ل� �ي ��ة ،ق ،1ش ،128م ،37ت� �ل� �ف ��ون:
67766011 - 99609060
● منيرة س�ع��ود س��ال��م ال�ح�م��دان ،ارم�ل��ة:
ع �ب��دال �ل��ه ح �ب �ي��ب ال� �ح� �م ��دان 67 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :الفنطاس ،ق ،2ش ،16ديوان
ال�ح�م��دان ،99999237 - 66455774 ،نساء:
الفنطاس ،ق ،2ش ،17م ،37تلفون23900370 :
● نوير علي سعد املياس ،ارملة :حمود
راضي املياس 72 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
الفحيحيل ،شارع مكة ،دي��وان املياس ،تلفون:
 ،99280444نساء :القصور ،ق ،7ش ،35م،4
تلفون99099551 :
● اس� �م ��اء ع �ب��دال �ل��ه ع �ب��دال �غ �ن��ي ال �ع�ب��د
الغني ،ارملة :خليفة البحوة 82 ،عاما،
(تشيع التاسعة من صباح اليوم) ،رجال:
العديلية ،دي ��وان ال�ب�ح��وة ،ق ،2ش��ارع امل ��روءة،
م ،17تلفون ،97605605 :نساء :ال�س��رة ،ق،2
ش ،4م.11
● ناصر إبراهيم النجران التويجري84 ،
ع��ام��ا( ،يشيع بعد ص�لاة عصر ال�ي��وم)،
رج��ال :دي��وان التويجري ،العديلية ،ق ،1شارع
ع �ب��دال �ع��زي��ز ع �ب��دامل �ح �س��ن ال� ��راش� ��د ،ت �ل �ف��ون:
 ،99037555نساء :قرطبة ،ق ،3الشارع االول،
م ،69تلفون99131111 :
● أح �م��د م �ه��دي ح �س�ين ال �ب �ل��وش��ي82 ،
ع��ام��ا( ،يشيع بعد ص�لاة عصر ال�ي��وم)،
ال�س��امل�ي��ة ،ق ،10ش ،7ال�ح�س�ي�ن�ي��ة ال�ح�ي��دري��ة،
تلفون60769696 - 66168588 :
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