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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االثنين
 29رجب 1436
 18مايو 2015
العدد 667

الغانم عاد إلى البالد بعد جولة آسيوية

عاد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد البرملاني املرافق له
إل��ى ال�ب�لاد ف��ي ساعة متأخرة م��ن ليل أول أم��س بعد جولة آسيوية
شملت باكستان وكوريا الجنوبية .وكان في استقبال الغانم والوفد
امل��راف��ق أم�ين سر مجلس األم��ة ع��ادل الخرافي ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س األم� ��ة د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وك ��ل م��ن س�ف�ي��ري ب��اك�س�ت��ان وك��وري��ا
الجنوبية لدى الكويت واألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري.

التفاصيل (ص)03

دشتي :أحترم خيارات المجلس
في التعامل مع استجواب وزير الخارجية
مع اقتراب نظر مجلس األمة
ف��ي م��وع��د مناقشة االستجواب
املقدم من النائب د .عبدالحميد
دشتي إلى النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أع� ��رب
دشتي عن تقديره لكل الخيارات

ال ��دس �ت ��وري ��ة ال �ت ��ي ق ��د ي�ت�ع��ام��ل
بها مجلس األمة مع استجوابه
املدرج على جدول أعمال جلسة
الغد.
وأض� ��اف دش �ت��ي ف��ي تصريح
م �ق �ت �ض ��ب ق� �ب� �ي ��ل خ � ��روج � ��ه م��ن
امل � �ج � �ل� ��س أن� � � ��ه ال � �ت � �ق� ��ى رئ� �ي ��س

امل�ج�ل��س م ��رزوق ال�غ��ان��م مشيرا
إل� ��ى أن ل �ل��رئ �ي��س وج� �ه ��ة ن�ظ��ر
أح �ت��رم �ه��ا ك �م��ا أن ل� ��دي وج �ه��ة
نظري.
وأوض� � � � ��ح أن � � ��ه ح� �ت ��ى اآلن ال
ي��وج��د ت �ص��ور ن �ه��ائ��ي وواض ��ح
آلل �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل ال ��دس �ت ��وري مع

االس� � �ت� � �ج � ��واب م �ض �ي �ف��ا أن ك��ل
ال � �خ � �ي � ��ارات م� �ت ��اح ��ة وأن ك �ن��ت
أتمنى على املجلس أن يمكنني
م ��ن م �ن��اق �ش��ة االس � �ت � �ج ��واب ف��ي
جلسة علنية.
وس�ئ��ل دش�ت��ي ع��ن موقفه من
س��ري��ة امل�ن��اق�ش��ة ف �ق��ال ال أتمنى

ه ��ذه ال �س��ري��ة وإن ح �ص��ل ف�ه��ذا
ق ��رار امل�ج�ل��س وس��أب��دي موقفي
في الجلسة.
من جهته حذر النائب صالح
عاشور من كلفة سياسية عالية
على السلطتني إذا ما تم شطب
االس � �ت � �ج� ��واب ورف � � ��ض ع ��اش ��ور

الفضل :اصالح القطاع النفطي
يحتاج إلى المواجهة
أك ��د ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل أن
إصالح القطاع النفطي يستحق
املواجهة وأن كانت كلفته إيقاف
االن� �ت ��اج ال �ب �ت��رول��ي ف��ي ال�ك��وي��ت
الف �ت��ا إل ��ى أن ال �ك��وي��ت ع��اش��ت 7
شهور ُيحرق نفطها أمام عيون
ال �ع��ال��م وم � ��رت م ��ن ت �ل��ك ال �ظ��رف
ف��ي ال�غ��زو الغاشم وت��اب��ع قائال:
غ ��ري ��ب أن ن� �ك ��ون اآلن ف ��ي ح��ال
س�ل��م ون �ض��ع رق��اب �ن��ا ف��ي أي ��ادي
م ��ن ي �ه��ددون �ن��ا ب��إي �ق��اف ال�ن�ف��ط
وه��ذه ليست سياسة بل تهديد
أمني داخ�ل��ي م��ن أن��اس يريدون
قطع الشريان الوحيد للدخل في
الكويت فهل نسكت له؟

اقتصاديون لـ «الدستور»:
المجلس يؤدي دوره باقتدار
أك� � � � ��د ع� � � � ��دد م � � ��ن ال� � � � �ن � � � ��واب ل �ـ
«ال � � � ��دس� � � � �ت � � � ��ور» أن ال� � �ق � ��وان �ي��ن
االقتصادية التي أقرها مجلس
األمة خالل دور االنعقاد الحالي
ت�م�ه��د ال �ط��ري��ق ل�ت�ط��وي��ر امل �ج��ال
االق �ت �ص��ادي ف��ي ال �ب�لاد وتنفيذ
ج� �م� �ي ��ع امل� � �ش � ��روع � ��ات ال � � � � ��واردة
ف ��ي ب ��رن ��ام ��ج ال �ح �ك��وم��ة وخ �ط��ة
التنمية ما يجعل الكويت جاذبة
للمستثمرين األجانب.
وشدد اختصاصيون وخبراء
اق�ت�ص��اد ل �ـ «ال��دس �ت��ور» ع�ل��ى أن
مجلس األم ��ة ق��د أدى ف��ي ال�ع��ام

األخير هذا الدور بكفاءة واقتدار
حيث أنجز عددا من التشريعات
املهمة نحو استشراف مستقبل
م �ت �م �ي��ز ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي
والذي يعود نفعه بالخير على
املواطنني من حيث رفع مستوى
امل�ع�ي�ش��ة وت�ح�ق�ي��ق متطلباتهم
في الرعاية الصحية والتعليمية
واإلسكان والتوظيف.

ملف «الدستور» (ص)14-10

تفاصيل (ص)07

اإلسكانية تجمع
الجسار وأبل لتنفيذ
المطالع

إل � � ��ى ذل � � ��ك ي� �ت ��رق ��ب ع � � ��دد م��ن
ال�ن��واب ق��رار مجلس ال��وزراء في
اج �ت �م��اع��ه ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ب�ش��أن
ال �ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي م �ج �ل��س إدارة
مؤسسة البترول الكويتية وذلك
في ظل تباين وجهة نظر النواب
حيث يطالب البعض بوقف تلك
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا وزي ��ر
ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر خشية
ال�ن�ي��ل م��ن ال �خ �ب��رات ف��ي ال�ق�ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي وف� ��ري� ��ق آخ � ��ر ي �ط��ال��ب
بتجديد الدماء في النفط.
تفاصيل (ص)07

كذلك خياري إحالة االستجواب
إل � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة أو
املناقشة في جلسة سرية.

أعلن رئيس اللجنة اإلسكانية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري عن
اج �ت �م��اع م�ش�ت��رك ي�ع�ق��د األس �ب��وع
امل � �ق � �ب� ��ل ب �ي ��ن وزي� � � � � ��ري األش� � �غ � ��ال
وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء أح �م��د ال�ج�س��ار
وال ��دول ��ة ل �ش��ؤون اإلس �ك��ان ي��اس��ر
أب� ��ل ل �ب �ح��ث آل �ي��ة ت �ن�ف�ي��ذ م �ش��روع
امل � � �ط �ل ��اع وال � � � �ط� � � ��رق ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة
املرتبطة باملشروع.
تفاصيل (ص)06
عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات خالل مناقشة ربط ميزانية هيئة االستثمار

عبدالصمد لـ «الدستور»:
ارتباك حكومي بشأن «الكويتية»
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن ��ائ ��ب
عدنان عبدالصمد لـ «الدستور»
إن ه� � �ن � ��اك ت � �ل � �ك� ��ؤا واض � �ط� ��راب� ��ا
ح�ك��وم�ي��ا ب �ش��أن ال�ك��وي�ت�ي��ة رب�م��ا
ي �ع��ود ال �س �ب��ب ألن ه �ن��اك أط��راف��ا
ح � �ك ��وم � �ي ��ة ت � ��دف � ��ع ب �ت �خ �ص �ي��ص
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة واألخ � � � � ��رى ت� �ع ��ارض
وجعلها كناقل وط�ن��ي مبينا ان
ق��ان��ون ال�ت�خ�ص�ي��ص ال يتماشى
مع االج��راءات التي تتخذ فهناك
تناقض في هذا الشأن.

وق ��ال إن ق�ض�ي��ة ع ��دم امل��واف�ق��ة
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �س � ��اب � ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة
مل� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �خ� � �ط � ��وط ال � �ج ��وي� ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل � �س � �ن ��وات ع� � ��دة ك ��ان
مبررا ألنه كانت هناك مخالفات
صريحة وجسيمة ومتكررة على
مدى سنوات مبينا أن امليزانيات
املستقلة وبحسب قانونها الذي
ي �ن��ص ع �ل��ى أن ب �ع��ض ال �ه �ي �ئ��ات
امل�س�ت�ق�ل��ة إذا ت��م إق � ��رار ال�ح�س��اب
الختامي لها فإن الحكومة يجب
ع �ل �ي �ه ��ا أن ت � �ع� ��وض ال �خ �س ��ائ ��ر

امل � � � � ��وج � � � � ��ودة ف� � � ��ي ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات
الختامية.
وأك ��د عبدالصمد أن مؤسسة
ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ول�س�ن��وات ع��دة تتكبد الخسائر
إل� ��ى أن ت��راك �م��ت ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة
وإق � � � ��رار ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
يعني إبراء ذمة مجالس اإلدارات
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ة ع� �ل� �ي� �ه ��ا وب ��ال� �ت ��ال ��ي
تعويضهم عن هذه الخسائر.
تفاصيل (ص)05

داخل العدد

الزلزلة :سننجز
 % 95من
األولويات قبل فض
دور االنعقاد
تفاصيل (ص)09-08
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سموه هنأ ملك مملكة النرويج بالعيد الوطني لبلده

األمير يستقبل ولي العهد والغانم والمبارك

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر السيف أمس سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م � ��رزوق
الغانم.
واستقبل س�م��وه الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء

وال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ب� �ع ��ث س �م��و

أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ج�ل�ال��ة امل�ل��ك
ه � ��ارال � ��د ال � �خ ��ام ��س م� �ل ��ك م �م �ل �ك��ة
ال � �ن ��روي ��ج ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف�ي�ه��ا

س � � �م� � ��وه ع � � ��ن خ� � ��ال� � ��ص ت� �ه ��ان� �ي ��ه
بمناسبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده
متمنيا لجاللته م��وف��ور الصحة
وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال�ص��دي��ق دوام

ال �ت �ق��دم واالزده� � � ��ار .وب �ع��ث سمو
ولي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

استقبل العمير والرئيس التنفيذي لشركة الناقالت

ولي العهد يلتقي رئيسي السلطتين

سمو ولي العهد مستقبال املبارك

اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد أمس رئيس
م �ج �ل ��س األم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وال�ن��ائ��ب
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.
كما استقبل سمو ول��ي العهد

وسموه مستقبال الشيخ صباح الخالد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع
ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال� � �ج � ��راح ووزي� � ��ر
اإلع� �ل� ��ام وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان الحمود
ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبد الله.
كما استقبل سموه وزير النفط

وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
األم� ��ة د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وال��رئ �ي��س
التنفيذي ل�ش��رك��ة ن��اق�لات النفط
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ش �ي��خ ط �ل�ال ال�خ��ال��د
الصباح.

سلطان بروناي يزور البالد اليوم
يصل إلى البالد اليوم صاحب
ال �ج�لال��ة ال�س�ل�ط��ان ال �ح��اج حسن
ال �ب �ل �ق �ي��ه س� �ل� �ط ��ان ب � ��رون � ��اي دار

ال�س�لام الصديقة وال��وف��د امل��راف��ق
لجاللته في زي��ارة رسمية للبالد
ت�س�ت�غ��رق ي��وم�ين ي �ج��ري جاللته

خ�ل�ال �ه��ا م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م��ع
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد.
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اجرى خاللها سلسلة مباحثات مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في كال البلدين

الغانم عاد الى البالد بعد جولة آسيوية
شملت باكستان وكوريا الجنوبية
عاد رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق
ل��ه ال ��ى ال �ب�ل�اد ف��ي س��اع��ة م�ت��أخ��رة
م � ��ن ل� �ي ��ل أول أم � � ��س ب� �ع ��د ج��ول ��ة
آسيوية شملت باكستان وكوريا
الجنوبية.
وكان في استقبال الغانم والوفد
املرافق أمني سر مجلس األمة عادل
الخرافي ووزير النفط وزير الدولة
لشؤون مجلس األمة د .علي العمير
وكل من سفيري باكستان وكوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ل ��دى ال �ك��وي��ت واالم�ي�ن
ال�ع��ام ملجلس األم��ة ع�لام الكندري
واالمني العام ملجلس األمة املساعد
لشؤون األعضاء والعالقات العامة

واإلع � �ل ��ام س ��ام ��ي ال �ش ��اي ��ع وك �ب��ار
املسؤولني في األمانة العامة.
واج � � ��رى ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال ج��ول �ت��ه
االس� � � �ي � � ��وي � � ��ة س � �ل � �س � �ل� ��ة ل� � � �ق � � ��اءات
وم �ب��اح �ث��ات م ��ع ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين
وال� �ب ��رمل ��ان� �ي�ي�ن ف � ��ي ك �ل��ا ال �ب �ل��دي��ن
تناولت العالقات الثنائية وسبل
ت � �ط ��وي ��ره ��ا ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب ق �ض��اي��ا
إق �ل �ي �م �ي��ة ودول� � �ي � ��ة ذات اه �ت �م��ام
مشترك.
وراف��ق الغانم في جولته كل من
ال� �ن ��واب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي وم �ب��ارك
ال � �ح� ��ري� ��ص ود.ع � � � � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي
وراك ��ان النصف وح�م��ود الحمدان
وفيصل الشايع وأحمد القضيبي.

..ويهنئ نظيره
في النرويج
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم برقية تهنئة
أمس إلى رئيس البرملان في
م�م�ل�ك��ة ال �ن��روي��ج أول�ي�م�ي��ك
ث��وم�ي�س��ن ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبلده.
وزير النفط د .علي العمير مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد املرافق

االستفادة من خبرات صندوق التنمية الكويتي في مشاريع التنمية هناك

«الصداقة الرابعة» وحاكم والية المكسيك
بحثا تعزيز التعاون
ب � �ح ��ث ح � ��اك � ��م والي � � � ��ة امل �ك �س �ي��ك
اروف � �ي � �ي� ��ل اف � �ي �ل�ا ووف � � ��د ال� �ص ��داق ��ة
البرملانية في مجلس االمة برئاسة
النائب د .يوسف الزلزلة العالقات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ب �ي��ن ال � �ب � �ل ��دي ��ن وس �ب ��ل
تعزيزها اضافة ال��ى القضايا ذات
االهتمام املشترك.
وق ��ال س�ف�ي��ر دول ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
الواليات املتحدة املكسيكية سميح
جوهر حيات الذي حضر االجتماع
في بيان تلقته وكالة (ك��ون��ا) أمس
ان ال �ج��ان �ب�ي�ن ب �ح �ث��ا س �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع��اون ف ��ي امل� �ج ��االت ال�ب��رمل��ان�ي��ة
واالقتصادية والتجارية والثقافية.
وأض� � � � � ��اف ال � �س � �ف � �ي ��ر ح� � �ي � ��ات ان
ال�ج��ان�ب�ين ت �ن��اوال م �ج��االت ت�ع��اون
ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال � �ك ��وي � �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية واالستفادة من خبراته
ف � ��ي م � �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ب �ن �ي��ة
التحتية في والية املكسيك.
وأش� � � ��ار ال � ��ى ان ال ��زل ��زل ��ة أع� ��رب
ع��ن خ��ال��ص ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر على
ال �ح �ف��اوة ال �ب��ال �غ��ة وك� ��رم ال�ض�ي��اف��ة
والذي عكس عمق العالقات الطيبة
وامل�ت�م�ي��زة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن والشعبني
الصديقني.

ك� �م ��ا أع� � � ��رب ال� ��زل� ��زل� ��ة ع � ��ن ب��ال��غ
س �ع��ادت��ه ب �ه��ذه ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق��ام
ب�ه��ا ل�ح��اك��م والي ��ة امل�ك�س�ي��ك وال�ت��ي
ستسهم ف��ي دع��م اواص��ر العالقات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وال �ت �ع��اون ب�ين البلدين
ال �ص��دي �ق�ي�ن مل� ��ا ف �ي ��ه م�ص�ل�ح�ت�ه�م��ا
املشتركة.
وقال السفير سميح جوهر حيات
أن ج �ه��ود وف ��د م �ج �م��وع��ة ال �ص��داق��ة
البرملانية ال��راب�ع��ة ف��ي مجلس األم��ة
ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
نجحت في تقوية العالقات البرملانية
بني الكويت واملكسيك.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ب �ي��ان ل�س �ف��ارة دول��ة
الكويت ل��دى املكسيك عقب اجتماع
س �ف��راء ال ��دول اإلس�لام�ي��ة املعتمدين
لدى املكسيك برئاسة السفير حيات
م��ع رئ �ي��س وأع �ض ��اء وف ��د مجموعة
ال� � �ص � ��داق � ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارتهم الرسمية للمكسيك.
ووص� � ��ف ال �س �ف �ي��ر ح� �ي ��ات ح��رص
س � � �ف� � ��راء ال� � � � � ��دول اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ع �ل��ى
ال� �ح� �ض ��ور إل� � ��ى م� �ق ��ر س � �ف� ��ارة دول� ��ة
ال�ك��وي��ت واالل�ت�ق��اء م��ع وف��د الصداقة
البرملانية وت�ب��ادل اآلراء معهم بأنه
بمثابة مساندة ودعم للدبلوماسية

البرملانية التي تعتبر ركيزة أساسية
داعمة للسياسة الخارجية الكويتية.
وأشار البيان إلى أن سفراء الدول
اإلسالمية رحبوا من جانبهم بنجاح
م �س��اع��ي ال �س �ف �ي��ر ح �ي ��ات م ��ع ح��اك��م
والي ��ة امل�ك�س�ي��ك وم��واف�ق�ت��ه النهائية
ع� �ل ��ى ت �خ �ص �ي��ص أرض ب �م �س��اح��ة
 8600متر مربع الستخدامها مقبرة
ألم ��وات املسلمني ل�ت�ك��ون األول ��ى من
نوعها في تاريخ املكسيك.
وأض��اف البيان أن السفراء ثمنوا
أيضا الدور البارز والجهود الكبيرة
ال � �ت� ��ي ي �ب ��ذل �ه ��ا س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد لتحقيق األمن
وال � �س �ل��ام ع �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف األص� �ع ��دة
اإلقليمية.
وعبر السفراء من جهة أخ��رى عن
شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء
وف ��د م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال��راب �ع��ة ف��ي مجلس األم ��ة وللسفير
ح�ي��ات على استقبالهم معربني عن
اعتزازهم بهذه املناسبة وتمنياتهم
ب � ��دوام ال �خ �ي��ر وال �ن �ج��اح وال �ت��وف �ي��ق
للكويت قيادة وحكومة وشعبا في
ظ ��ل ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�س�م��و أم�ي��ر
البالد وسمو ولي العهد.

حاكم املكسيك اروفييل افيال مستقبال وفد مجلس األمة برئاسة النائب د .يوسف الزلزلة

مأدبة عشاء على شرف وفد مجلس األمة
أق ��ام ح��اك��م ال��والي��ة ح�ف��ل عشاء
رسميا على شرف رئيس واعضاء
ال� ��وف� ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي مل �ج �ل��س األم� ��ة
برئاسة النائب د .يوسف الزلزلة
ف ��ي ق �ص��ر ال �ح �ك��م ب �م �ش��ارك��ة ك�ب��ار

امل�س��ؤول�ين ف��ي الحكومة ورؤس��اء
ال � �غ� ��رف ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
ورجال االعمال.
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء ال � �ن ��ائ � �ب ��ان د.
عبدالله الطريجي وسيف العازمي

ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب رئ � �ي� ��س ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
التشريعية والقضائية في الوالية
ورئيس املحكمة الدستورية العليا
وم �ج �م��وع��ة أص ��دق ��اء ال �ك��وي��ت في
البرملان املكسيكي.
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مبررات غير مقنعة لجامعة الكويت بعدم شغل شواغرها الوظيفية البالغة  276درجة شاغرة

الميزانيات  :هيئة االستثمار لم تقم بتسوية
 % 85من مالحظات ديوان المحاسبة
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن � ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي م �ي��زان �ي �ت��ي
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م ��ار ع� � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2016/2015ف ��أم ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالسثمار فقد ق��درت مصروفاتها بـ
 64,113,000د.ك.
واستكماال ملتابعة اللجنة ملعرفة
م��دى ج��دي��ة ال�ج�ه��ات الحكومية في
تسوية ما عليها من مالحظات فقد
أف ��اد دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ع��دم ج��دي��ة
الهيئة في تسوية مالحظاتها إذ ال
ت��زال  % 85من مالحظاتها لم ت َ
سو
ُ
�ار متابعتها ف��ي ح�ين تم
بعد أو ج� ٍ
تسوية  6مالحظات فقط.
وت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة خ �ل��ال االج �ت �م��اع
أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار
وال�ت��ي ت��رأس لجنة مشكلة م��ن عدة
ج�ه��ات حكومية م�ن��اط بها مشروع
األم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ال ت �ع �ل��م ألي ج�ه��ة
دول � �ي ��ة ي �ت �ب��ع امل �ك �ت��ب االس� �ت� �ش ��اري
ال � � ��ذي ت� �ع ��اق ��دت م� �ع ��ه ت� �ل ��ك ال �ل �ج �ن��ة
وع � �ل ��ى أي م� �ي ��زان� �ي ��ة ح �ك ��وم �ي ��ة ت��م
ص � � ��رف ق� �ي� �م ��ة ت � �ل ��ك االس� � �ت� � �ش � ��ارات
وش��ددت اللجنة على ض��رورة التزام
ال�ه�ي�ئ��ة ب ��إرس ��ال ت �ق��ري��ر م�ف�ص��ل عن
أع � �م� ��ال ال �ه �ي �ئ��ة وأوض � � � ��اع األم� � ��وال
امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة ل� ��دي � �ه� ��ا م� � ��ع م � �ش� ��روع
ميزانيتها كما نص قانون إنشائها
بذلك وسترسل اللجنة كتبا رسمية
بهذا الشأن.
وف��ي ظ��ل دراس ��ة اللجنة ملجالس
اإلدارات وال �ه �ي �ئ��ات ال �ع �ل �ي��ا ت�ب�ين
للجنة أن ملجلس إدارة الهيئة لجنة
ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�ن�ب�ث�ق��ة م �ن��ه ه ��م نفسهم
أع �ض��اء مجلس اإلدارة ويتقاضى
أع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ضعف
م� �ك ��اف ��آت أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س اإلدارة
باإلضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة ن �ف �س �ه��ا وت � �ص� ��ل إج �م��ال��ي
املكافأتني إلى  12ألف دينار سنويا.
وم � � ��ن ال� � �ظ � ��واه � ��ر ال � �ع� ��ام� ��ة ال� �ت ��ي
رص� ��دت � �ه� ��ا ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف � ��ي دراس� �ت� �ه ��ا
ملجالس اإلدارات أن غالبية أعضاء
مجالس اإلدارات غير متفرغني لها
وم�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال مجالس
اإلدارات وال � �ل � �ج� ��ان ال � �ت ��ي ي� �ش ��ارك
ف��ي ع�ض��وي�ت�ه��ا أح ��د وك�ل�اء ال� ��وزارة
بصفته أو شخصه وبلغ عددها 22
ه ��ذا خ�لاف��ا مل�س��ؤول�ي��ات��ه األس��اس�ي��ة
ك��وك �ي��ل وزارة وه ��و م ��ا ي��دع��و إل��ى
ت �ن �ظ �ي ��م ع � �م ��ل م � �ج ��ال ��س اإلدارات
وال�ل�ج��ان ت��رش�ي��دا ل�لإن�ف��اق وتفعيال
ل ��دوره ��ا وس �ت��دف��ع ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ه��ذا
االت �ج ��اه م��ن خ�ل�ال ال �ت �ق��دم ب��اق�ت��راح
بقانون قريبا.
أما ما يخص التوظيف فقد تبني

النائب عدنان عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات

للجنة أن الهيئة ال تلتزم بسياسة
اإلح �ل��ال ال��وظ �ي �ف��ي ح �ي��ث ت �ب�ين لها
ارت � � �ف� � ��اع ال � �ع � �ق� ��ود ال � �خ� ��اص� ��ة ل �غ �ي��ر
الكويتيني بواقع  19عقدا س��واء في
املكتب الرئيسي ف��ي الكويت أو في
مكتب ل �ن��دن ب��اإلض��اف��ة إل��ى ارت�ف��اع
ع��دد الشواغر الوظيفية للكويتيني
إلى  27وظيفة.
أم� � ��ا م� ��ا ي� �خ ��ص ال � �ت� ��دري� ��ب ل�غ�ي��ر
موظفي الصندوق فقد تبني للجنة
انخفاض االعتمادات املقدرة لكل من
ب��رام��ج ت��دري��ب وت��أه �ي��ل ال�خ��ري�ج�ين
الكويتيني وبرنامج املنح الدراسية
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى م��اج �س �ت �ي��ر إدارة
أع� �م ��ال  .MBAودع � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل��ى
ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ش � ��روط ال �ق �ب ��ول ف��ي
ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
إلت� ��اح� ��ة ال� �ف ��رص ��ة أم � � ��ام أك � �ب� ��ر ق ��در
ممكن من الراغبني بااللتحاق بهذه
البرامج .
جامعة الكويت
وق � ��در ب �ي��ان ص� ��ادر ع��ن ال�ل�ج�ن��ة
م � �ص� ��روف� ��ات ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ب �ـ
 593,879,000د.ك والحظت اللجنة
أثناء االجتماع اختالفا وتغيرا في
إج� ��اب� ��ات امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ك �ث �ي��ر م��ن
استفساراتها وتباينا في املعلومات
ما بني أرقام امليزانية املقدمة للجنة
وب �ي��ن إف ��ادات � �ه ��م م ��ا ي �ع �ك��س غ �ي��اب
التنسيق بني اإلدارات املعنية.

واستكماال ملتابعة اللجنة ملعرفة
م��دى ج��دي��ة ال�ج�ه��ات الحكومية في
تسوية ما عليها من مالحظات فقد
أف��اد دي ��وان املحاسبة ب�ع��دم تسلمه
ألي ردود م��ن ال �ج��ام �ع��ة م��ا يعكس
عدم جديتها في تسوية مالحظاتها
ومخالفاتها.
وتابعت اللجنة ما أثارته سابقا
م � ��ن م �ل�اح � �ظ� ��ات م� �س� �ت� �م ��رة وم �ن �ه��ا
استمرار ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ب �ع��دم
اع �ت �م��اد الئ �ح��ة ال�ب�ع�ث��ات م��ن دي ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رغ��م ت��أك�ي��د اللجنة
ع �ل��ى ض � ��رورة اع �ت �م��اده��ا م �ن��ذ ع��دة
سنوات وتبني للجنة أن املراسالت
بني جامعة الكويت ودي��وان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن وص� �ل ��ت إل��ى
سنة كاملة ما يشير إلى عدم جدية
الجامعة في متابعة مراسالتها.
ك� �م ��ا رف � �ض� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة م � �ب� ��ررات
الجامعة غير املقنعة ب�ع��دم شغلها
ش ��واغ ��ره ��ا ال��وظ �ي �ف �ي��ة م ��ن أع �ض��اء
هيئة التدريس والتدريب ومعيدي
البعثات والبالغة  276درجة شاغرة
واملرحلة منذ عدة سنوات وأوصت
ال�ل�ج�ن��ة ب �ض ��رورة إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
آل�ي��ة ال�ق�ب��ول للمتقدمني لشغل تلك
الشواغر خاصة أنها تعتمد بشكل
كبير على املقابلة الشخصية ما قد
ّ
الشخصانية ف��ي الحكم
ي��ؤدي إل��ى
على شخصيات املتقدمني والتمايز
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م ودع � � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل ��ى

وض ��ع أس ��س م��وض��وع �ي��ة وم�ع��اي�ي��ر
أكاديمية واض�ح��ة ف��ي مسألة قبول
امل �ت �ق��دم�ين م �م��ن ي�ح�م�ل��ون ش �ه��ادات
ع�ل�م�ي��ة م�ع�ت��رف ب�ه��ا وم ��ن ج��ام�ع��ات
م �ع �ت �م ��دة م� ��ع زي� � � ��ادة ع � ��دد م �ق��اع��د
البعثات ال��دراس�ي��ة لتغطية النقص
في أعضاء هيئة التدريس خاصة أن
أع��داد الطلبة بازدياد مستمر وهو
ما سيساهم في التقليل من مكافآت
ال � �ت� ��دري� ��س وال� � �ت � ��دري � ��ب ل �ل �س��اع��ات
ال ��زائ ��دة ع��ن ال �ن �ص��اب وال �ت��ي بلغت
نحو  14مليون دينار.
والحظت اللجنة أن هناك جمودا
وخ�ل�لا ف��ي ن�ظ��ام الترقيات حيث إن
ال �ق��اع��دة ال �ك �ب��رى م��ن أع �ض��اء هيئة
ال �ت��دري��س ه��م م��ن ف�ئ��ة م ��درس حيث
بلغ ع��دده��م  755م��درس��ا ف��ي مقابل
 310درج��ات م��ن فئة أس�ت��اذ مساعد
و 130درج��ة من فئة أستاذ وهو ما
يدعو إلى إعادة النظر في آلية عمل
لجان الترقيات.
وب � � ��ررت ال �ج��ام �ع��ة أن م ��ا ي �ح��ول
دون ت��رق��ي أع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
ه � ��و ق� �ل ��ة امل� �ع� �ت� �م ��د ل� �ب� �ن ��د امل� �ه� �م ��ات
العلمية ورف�ض��ت اللجنة مثل هذه
امل� � �ب � ��ررات م� ��ؤك� ��دة أن االع � �ت � �م ��ادات
امل��ال�ي��ة م�ت��وف��رة وم��درج��ة ولكنها ال
تستغل االستغالل األمثل بدليل أن
االعتماد لم يستنفذ بالكامل حسب
آخر حساب ختامي إضافة إلى عدم
إرف��اق الجامعة لخطتها التدريبية

الحيازات تجتمع اليوم بانتظار تمديد عملها
ت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
ف ��ي ت � �ج� ��اوزات ه �ي �ئ��ة ال ��زراع ��ة
ت �ح �ق �ي �ق��ات �ه��ا ال� � �ي � ��وم االث� �ن�ي�ن
بحضـور ع� ��دد م ��ن امل ��زارع�ي�ن
ح �ي��ث ت�ن�ت�ه��ي م ��دة ع�م�ل�ه��ا في
ان �ت �ظ��ار م��واف �ق��ة امل�ج�ل��س على

التمديد ملدة أسبوعني لالنتهاء
من تقريرها وقد رفعت رسالة
ب �ه��ذا ال �ش��أن ي�ن�ظ��ره��ا املجلس
في جلسة غد الثالثاء.
وت �ن��اق��ش ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي م�ي��زان�ي��ة

الهيئة العامة للصناعة للسنة
امل��ال �ي��ة  2016/2015بحضـور
م� �م� �ث� �ل�ي�ن ع � ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ودي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة.

ضمن ميزانيتها لدراستها من قبل
اللجنة خالفا لتوصية اللجنة بهذا
الشأن.
كما تبني للجنة بعدما أوصت في
السنة املالية السابقة بإعادة هيكلة
م� �ص ��روف ��ات امل �ك ��ات ��ب االس �ت �ش��اري��ة
وتوزيع تكلفتها على بنود الصرف
املختصة بها على أب ��واب امليزانية
ب � ��وج � ��ود م ��وظ � �ف �ي�ن م� �ع� �ي�ي�ن داخ � ��ل
امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة ل��م ت ��درج لها
درجات وظيفية أصال.
وت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ع �ن��د م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
ل�ب�ن��د أب �ح��اث ودراس� � ��ات وال �خ��اص��ة
بتكاليف األب�ح��اث العلمية ألعضاء
ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ش �ح��ة امل �ع �ل��وم��ات
املقدمة من الجامعة إلى وزارة املالية
ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن وس� �ت ��وص ��ي ال�ل�ج�ن��ة
ب ��إع ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ه ��ذا ال �ب �ن��د وت��وزي��ع
تكلفته على بنود الصرف املختصة
بها على أبواب امليزانية.
كما تبني للجنة أن جامعة الكويت
قامت بتقديم معلومات مغلوطة إلى
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �غ �ي��ة ح�ص��ول�ه��ا
على موافقته على عدة تعاقدات دون
أن تتوافر لدى الجامعة االعتمادات
امل��ال�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل �ه��ذا ال�ت�ع��اق��د وه��و
ما اعتبره دي��وان املحاسبة تدليسا
عليه وسيقوم الديوان بفتح تحقيق
بهذا الشأن وقد بررت الجامعة مثل
هذا الخطأ بأنه قد حدث سهوا.
أم��ا تنفيذ م�ش��روع مدينة صباح
السالم الجامعية فقد تبني للجنة أن
نسب اإلن�ج��از فيها ال ت��زال ضعيفة
تتعد في
ودون املخطط له حيث لم
َ
أفضل األحوال  % 35لكلية الهندسة
وال �ب �ت��رول ف��ي ح�ي�ن ال ت ��زال ال�ع��دي��د
من مكونات املشروع قيد التصميم
ومنها الحرم الطبي حيث إن تكلفة
ه��ذا امل �ش��روع م �ق��درة ب �ـ  604ماليني
دي� �ن ��ار ف ��ي خ �ط��ة ال �ت �ن�م �ي��ة ف ��ي حني
تقدره الجامعة بـ  700مليون دينار
كتكلفة أولية قابلة للزيادة أيضا.
وأب � ��دت ال�ل�ج�ن��ة اع �ت��راض �ه��ا على
اآلل� �ي ��ة امل �ت �ب �ع��ة ح��ال �ي��ا م ��ن ال �ج�ه��ات
الحكومية م��ع املكاتب االستشارية
ف� ��ي ت �ق ��دي ��ر ال �ت �ك��ال �ي��ف اإلج �م��ال �ي��ة
ل �ل �م �ش��اري��ع ح �ي��ث ي��ؤخ��ذ بتوصية
تلك املكاتب كأمر مسلم به مع غياب
دور وزارة املالية في التأكد من مدى
ص �ح��ة ه ��ذه ال �ت �ق��دي��رات ودراس �ت �ه��ا
بشكل أع�م��ق ع��ن م��ا ه��و م�ع�م��ول به
ح��ال�ي��ا وه��و م��ا ي��ؤدي بالنهاية أن
خطة التنمية تفرض على امليزانية
العامة للدولة ال�ت��زام��ات مالية غير
مدروسة جيدا لتنفيذها.

ال التزام من هيئة
االستثمار بسياسة
اإلحالل الوظيفي
زيادة رواتب
العقود الخاصة
دون العودة
لديوان الخدمة
توصية لجامعة
الكويت بضرورة
إعادة النظر
في آلية قبول
الشواغر الوظيفية
اللجنة طالبت
بزيادة عدد مقاعد
البعثات الدراسية
لتغطية النقص
في أعضاء هيئة
التدريس
نسب ضعيفة
لإلنجاز في مشروع
مدينة صباح
السالم الجامعية
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المؤسسة تتكبد خسائر لسنوات عدة

عبدالصمد لـ «الدستور»:
ارتباك وتناقض حكومي بشأن «الكويتية»
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد لـ «الدستور»
إن ق �ض �ي��ة ع � ��دم امل ��واف � �ق ��ة ع�ل��ى
ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ملؤسسة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �س �ن��وات ع� ��دة ك� ��ان م� �ب ��ررا ألن��ه
ك��ان��ت ه�ن��اك م�خ��ال�ف��ات صريحة
وج�س�ي�م��ة وم �ت �ك��ررة ع �ل��ى م��دى
س� �ن ��وات م �ب �ي �ن��ا ان امل �ي��زان �ي��ات
املستقلة وبحسب قانونها الذي
ي �ن��ص ع �ل��ى ان ب �ع��ض ال�ه�ي�ئ��ات
امل�س�ت�ق�ل��ة اذا ت��م اق� ��رار ال�ح�س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ه ��ا ف� � ��إن ال �ح �ك��وم��ة
يجب عليها ان تعوض الخسائر
امل� � � � ��وج� � � � ��ودة ف � � ��ي ال � �ح � �س� ��اب� ��ات
الختامية.
وأك��د عبدالصمد ان مؤسسة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ولسنوات ع��دة تتكبد الخسائر
ال ��ى ان ت��راك �م��ت ع �ل��ى امل��ؤس�س��ة
وإق� � � ��رار ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
يعني إبراء ذمة مجالس اإلدارات
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ة ع �ل �ي �ه ��ا وب ��ال� �ت ��ال ��ي
ت�ع��وي�ض�ه��م ع ��ن ه ��ذه ال�خ�س��ائ��ر
مضيفا أنه كان هناك تقرير من

عدنان عبدالصمد

دي��وان املحاسبة بشأن مؤسسة
الخطوط الكويتية يبني جسامة
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ل ��دى
امل��ؤس �س��ة واي� �ض ��ا ك ��ان ��ت ه �ن��اك
لجنة تم تشكيلها في املجالس
التشريعية السابقة ملجلس األمة
للتحقيق في مخالفات الكويتية
وعدم اقرار الحسابات الختامية
ات � � ��ى وف � � ��ق أس � � ��س م ��وض ��وع �ي ��ة
ولدينا حجج كبيرة على ذلك.
واش� � � ��ار ع �ب��دال �ص �م��د ال � ��ى ان

البعض يحاول أن يوهم اآلخرين
عبر التلفزيون ووسائل االعالم
االخ� � � ��رى أن ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
خصوصا رئيس اللجنة عدنان
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ي ��رف � �ض ��ون إق� � ��رار
م �ي��زان �ي��ات م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وه � � � ��ذا ي� ��ؤث � ��ر ع �ل��ى
ال� �ط� �ي ��ران وص� �ي ��ان ��ة ال� �ط ��ائ ��رات
وع� � � �م � � ��ل امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ب ��ال� �ش� �ك ��ل
ال� � �ع � ��ام خ � �ص ��وص ��ا م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب��ال �ن �ق��ل ال� �ج ��وي م ��ؤك ��دا ان� ��ه ل��م
ي �ت��م رف� ��ض م �ي��زان �ي��ة ال �خ �ط��وط
ال � �ج ��وي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ألي س �ن��ة
م ��ن ال �س �ن ��وات م ��ن ق �ب��ل مجلس
االم� � ��ة ،ال ش ��ك ان� ��ه ك ��ان ��ت ه �ن��اك
م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات وت � � ��وص� � � �ي � � ��ات ب ��ل
بالعكس في اح��دى السنوات تم
رفض ميزانية املؤسسة من قبل
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وان ��ا ال��وح�ي��د
ال��ذي كنت موافقا على اق��راره��ا
ورف �ع��ت ملجلس االم ��ة مرفوضة
م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ب �ح �ك��م ال �ت �ص��وي��ت
ب��أغ �ل �ب �ي��ة اع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة وم��ع
ذل� � � ��ك ت� � ��م اق� � � ��راره� � � ��ا ت � �ح� ��ت ق �ب��ة
البرملان ،وذل��ك العتبارات مهمة
م��ن ض�م�ن�ه��ا ص �ي��ان��ة ال �ط��ائ��رات

واالعمال االدارية والنقل الجوي
وغيرها وك��ان��ت تعتمد م��ن قبل
م �ج �ل��س االم� � ��ة ،ول� ��م ت ��رف ��ض اي
ميزانية للمؤسسة ولكن لألسف
ب�ع��ض امل�س��ؤول�ين س��اب�ق��ا ك��ان��وا
«ي��دل�س��ون» وي��وه�م��ون اآلخ��ري��ن
أن ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ة رف� �ض ��ت
امليزانية وه��ذا غير صحيح ،ما
ت��م رفضه الحسابات الختامية
وذلك لالسباب سالفة الذكر.
وب �ي��ن ع �ب ��دال �ص �م ��د ان � ��ه ب�ع��د
ان ان �ت �ق��ل امل ��وض ��وع ال� ��ى ه�ي�ئ��ة
االس �ت �ث �م��ار ال �ت��ي اص �ب �ح��ت هي
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ب�ح�س��ب
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ال � �خ � ��اص ب �م��ؤس �س��ة
ال� �خ� �ط ��وط ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وع �م �ل �ي��ة
ت � �خ � �ص � �ي � �ص � �ه� ��ا ،وب � � � ��ذل � � � ��ك ك ��ل
امل�ي��زان�ي��ات املتعلقة بالكويتية
وحساباتها الختامية تلقائيا
ال��ى الجمعية العمومية لشركة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة وه� ��ي هيئة
االس � �ت � �ث � �م� ��ار الت� � �خ � ��اذ م � ��ا ت � ��راه
م� �ن ��اس� �ب ��ا ،وم � �ن ��ذ ان �ت �ق ��ال �ه ��ا ل��م
ت �ن��اق��ش م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ف ��ي لجنة
امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات او ح� �س ��اب ��ات� �ه ��ا
الختامية وال شأن لنا بذلك منذ

الفضل يسأل عن التمديد لمدير
المكتب الصحي في ألمانيا
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة عن
التمديد مل��دي��ر املكتب الصحي
ف ��ي أمل��ان �ي��ا ال ��دك� �ت ��ور س�ل�ي�م��ان
ال � �ح� ��رب� ��ش مل� � � ��دة س � �ن� ��ة ط ��ال �ب ��ا
إفادته عما إذا كان هذا اإلجراء
متبعا مع جميع م��دراء املكاتب
ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ل��دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت واذا م � ��ا ك � � ��ان ط �ل��ب
ال �ت �م��دي��د ج ��اء ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
م��ن ال��دك�ت��ور سليمان الحربش
ن �ف �س��ه ك� ��ي ي �ك �م��ل اب � �ن� ��ه ع��ام��ه
الدراسي األخير في أملانيا وإذا
ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب ��اإلي� �ج ��اب أال
تعلمون أن هذه السنة ستكلف
خ ��زن ��ة ال� ��دول� ��ة آالف ال��دن��ان �ي��ر
ل��ه والب �ن��ه وألس ��رت ��ه ك��ي يكمل
ع ��ام ��ه ال � ��دراس � ��ي األخ � �ي� ��ر ع�ل��ى

نبيل الفضل

ن �ف �ق��ة ال� ��دول� ��ة .وت ��اب ��ع ال �ف �ض��ل:
ت� � �ن � ��اول � ��ت ال� � �ص� � �ح � ��ف أن اب � ��ن
ال��دك�ت��ور سليمان ال�ح��رب��ش قد

م� ��زق ص � ��ورة ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد ف��ي إح ��دى م��دارس
الكويت وق��د شهد عليه الكثير
بفعلته فهل سياسة الحكومة
وس �ي��اس �ت �ك��م ال� �ك ��رم م ��ن خ��زن��ة
الدولة على كل من يسيء لرموز
ال��دول��ة خ��اص��ة أن س�م��و األم�ي��ر
ذات � � ��ه م� �ص ��ون ��ة ك� �م ��ا ن� �م ��ى إل ��ى
علمي أيضا أن هناك العشرات
م��ن ال �ش �ك��اوى امل�ق��دم��ة م��ن أس��ر
امل��رض��ى ال��ذي��ن يتلقون ال�ع�لاج
في أملانيا على املكتب الصحي
ب� �ش� �ك ��ل ع � � ��ام وع � �ل� ��ى ال ��دك� �ت ��ور
سليمان الحربش بشكل خاص
فيرجى تزويدي بنسخ ضوئية
ع� ��ن ت� �ل ��ك ال � �ش � �ك� ��اوى وع ��دده ��ا
وهل قامت ال��وزارة بعمل لجنة
تحقيق ف��ي تلك الشكاوى وإذا

كانت اإلجابة باإليجاب يرجى
تزويدي بنتائج لجنة التحقيق
والحلول املقدمة لتلك املشاكل
وإذا ك� ��ان� ��ت ال � �ش � �ك� ��اوى م �ح��ل
اع�ت�ب��ار ع�ل��ى ال��دك�ت��ور سليمان
ال � � �ح� � ��رب� � ��ش ي� � ��رج� � ��ى إف� � ��ادت� � ��ي
ب��اإلج��راء القانوني ال��ذي اتخذ
ض� ��د ال ��دك� �ت ��ور إلن � �ص� ��اف أس ��ر
املعالجني.

العام الفائت ،موضحا ان الوضع
اص� �ب ��ح م �ت �ن��اق �ض��ا ب �خ �ص��وص
الخطوط الكويتية حينما صدر
القانون بتخصيصها ولسنوات
عدة لم يتم تخصيصها بموجب
ال� � �ق � ��ان � ��ون ال� � � �ص � � ��ادر واج � ��ري � ��ت
ع � ��دة ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
بخصوص تعويض خسائرها
ال� � � ��ى اخ� � � � ��ره ول� � �ك � ��ن ال� �ت� �ن ��اق ��ض
ال � �ح� ��اص� ��ل أن ال� � �ق � ��ان � ��ون ص ��در
بتخصيصها ول�ك��ن االج� ��راءات
املتخذة كأنها ستستمر كجهة
حكومية وناقل عام بدليل ابرام
ال �ص �ف �ق��ات ل �ل �ط��ائ��رات ال �ج��دي��دة
وال��ذي تم االت�ف��اق على شرائها،
فيجب ان يكون هناك قرار واضح
للحكومة ب�ه��ذا الخصوص وان
تحسم رأيها.
واوض��ح عبدالصمد ان هناك
تلكؤا واضطرابا حكوميا بشأن
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،رب �م��ا ي �ع��ود ال�س�ب��ب
ألن هناك اطرافا حكومية تدفع
بتخصيص الكويتية واالخ��رى
تعارض وجعلها كناقل وطني،
م �ب �ي �ن��ا ان ق ��ان ��ون ال�ت�خ�ص�ي��ص
ال يتماشى م��ع االج� ��راءات التي

ت�ت�خ��ذ ،ف�ه�ن��اك ت�ن��اق��ض ف��ي ه��ذا
ال�ش��أن وك��ان هناك تناقض آخر
سابق وتم تعديل القانون فيما
ب �ع��د ألن ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
للمؤسسة هي هيئة االستثمار
التي تتبع وزي��ر املالية في حني
ان م� ��ن ي �ع�ي�ن م �ج �ل��س ادارت � �ه� ��ا
ب �ح �س��ب ال� �ق ��ان ��ون ال� �س ��اب ��ق ه��و
وزي� � ��ر امل � ��واص �ل��ات ،ذل � ��ك ي�ع�ن��ي
ان ه � �ن� ��اك وزي � ��ري � ��ن م �س��ؤول�ي�ن
س�ي��اس�ي��ا ام ��ام امل �ج �ل��س ،وال ��ذي
ت� ��م ت �ع��دي �ل��ه ب �ع ��د ذل � ��ك وان �ت �ق��ل
امل� � ��وض� � ��وع ب� ��رم � �ت� ��ه ال � � ��ى وزي � ��ر
امل � ��واص �ل��ات ،ف �ه �ن��اك اض� �ط ��راب
حكومي بشأن الكويتية.

المرافق توافق على قانون
تربية الحيوانات المفترسة
ق� � ��ال ع� �ض ��و ل �ج �ن ��ة امل� ��راف� ��ق
ماجد موسى ان اللجنة بحثت
في اجتماعها ام��س تعديالت
ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة واش � ��ار إل ��ى ان
ال� �ق ��ان ��ون س� �ي ��درج ف ��ي ج�ل�س��ة
مجلس االم��ة القادمة واوض��ح
ان اه��م التعديالت نصت على
ت�غ�ل�ي��ظ ال �ع �ق��وب��ات وح� ��ول ما
يتعلق بقانون تجريم تربية
الحيوانات املفترسة افاد بأنه
ت��م مناقشته وان�ت�ه��ت اللجنة
الى تغليظ العقوبات وتم اقرار
القانون.
وم��ن جانب آخ��ر أك��د النائب
م��اج��د م��وس��ى ان االس�ت�ج��واب
ح��ق دس �ت��وري ل�ك��ل ن��ائ��ب لكن
استجواب النائب عبد الحميد
دش� � �ت � ��ي امل� � ��وج� � ��ه ال� � � ��ى ن ��ائ ��ب
رئيس الوزراء وزير الخارجية
يحتوي على طائفية ال نقبلها
في قاعة عبد الله السالم.
واك� ��د ان االس �ت �ج��واب ليس

م ��وج� �ه ��ا ب ��ال �ش �ك ��ل ال �ص �ح �ي��ح
داع �ي��ا امل�ج�ل��س ب��ال�ت�ص��دي ل��ه،
مشددا على رفضه ان يناقش
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة س� ��ري� ��ة ف � ��ي ح ��ال
رغبة املجلس بمناقشته حتى
يعلم الشعب الكويتي محاور
االستجواب وما تضمنه .
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الخرينج يرحب بزيارة سلطان بروناي
ويشيد بعمق العالقات
رح��ب نائب رئيس مجلس األم��ة
ورئ �ي��س لجنة ال�ص��داق��ة البرملانية
م � ��ع ب � � ��رون � � ��اي م� � �ب � ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج
ب��ال��زي��ارة ال �ت��ي س�ي�ق��وم ب�ه��ا جاللة
ال �س �ل �ط��ان ح �س��ن ال �ب �ل �ق �ي��ه س�ل�ط��ان
ب��رون��اي دار ال �س�ل�ام ض�ي�ف��ا ع��زي��زا
على حضرة صاحب السمو الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح امير

ال �ب�لاد امل �ف��دى -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه-
وضيفا مقدرا على الشعب الكويتي
الكريم.
واعتبر الخرينج ان هذه الزياره
تأتي ف��ي اط��ار ال�ت�ع��اون والتنسيق
امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
ال �ت��ي ت��رب�ط�ه�م��ا ع�ل�اق ��ات ال �ص��داق��ة
وال �ت �ع��اون م�ن��ذ ال �ق��دم م��ؤك��دا عمق

ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
ال�ص��دي�ق�ين ون�م��وه��ا امل �ط��رد بفضل
الله عز وجل ثم بحكمة و إرادة قادة
البلدين الصديقني.
واس � �ت� ��ذك� ��ر ال� �خ ��ري� �ن ��ج ال � ��زي � ��ارة
التي ق��ام بها ووف��د لجنة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ب��رون��اي �ي��ة
لسلطنة ب��رون��اي دار ال�س�لام العام

امل��اض��ي ومل��ا لقيه ال��وف��د م��ن حفاوة
وح� � �س � ��ن االس � �ت � �ق � �ب� ��ال م� � ��ن ج�ل�ال ��ة
ال�س�ل�ط��ان وول ��ي ع �ه��ده وال�ح�ك��وم��ة
ال ��رش � �ي ��دة وال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ب ��رون ��اي ��ي
وال � �ش � �ع� ��ب ال � �ب� ��رون� ��اي� ��ي ال� �ص ��دي ��ق
وك� � ��ان� � ��ت ال� � � ��زي� � � ��ارة ن� ��اج � �ح� ��ة ب �ك��ل
املقاييس مل��ا يتمتع ب��ه ال�ب�ل��دان من
حسن العالقات الثنائية.

اإلسكانية :بحث آلية تنفيذ مشروع
المطالع األسبوع المقبل
أعلن رئيس اللجنة اإلسكانية
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن� ��دري
ع� � ��ن اج� � �ت� � �م � ��اع م � �ش � �ت� ��رك ي �ع �ق��د
االس � � �ب� � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ب �ي��ن وزي � � ��ري
االش� �غ ��ال واالس� �ك ��ان ل�ب�ح��ث آل�ي��ة
تنفيذ م �ش��روع امل �ط�لاع وال�ط��رق
الرئيسية املرتبطة باملشروع.
وق� � ��ال ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني ف��ي اع�ق��اب اجتماع
اللجنة أمس ناقشنا نحن ووزير
االش� �غ ��ال وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
اح �م��د ال �ج �س��ار ال �ط��رق امل��رت�ب�ط��ة
ب �م �ش��روع امل �ط�ل�اع ووض� ��ع خطة
عامة ح��ول امل��دد التي تحتاجها
االشغال لتنفيذ الطرق وسيضم
االج �ت �م��اع امل�ق�ب��ل وزي ��ر االس �ك��ان

عسكر :المساعدات
االجتماعية للمتزوجة
من غير كويتي بقوة القانون

مادة أولى:
ي�س�ت�ب��دل ب�ن��ص ال�ف�ق��رة االول��ى
م ��ن امل � ��ادة  2م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 12
ل �س �ن��ة  2011امل � �ش ��ار ال� �ي ��ه ال �ن��ص
اآلتي:
امل � � � ��ادة  :2ت � �س ��ري أح � �ك� ��ام ه ��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون ع� �ل ��ى األس� � � ��ر واالف � � � ��راد
الكويتيني والكويتية التي تعول
ابناءها من غير الكويتي وذلك في
حالة الطالق او وفاة الزوج او عجزه
عن ايجاد مصدر دخل ثابت بشكل
دائم لتوفير احتياجات االسرة من
خالل شهادة من الجهات الرسمية
بالدولة ،او يصاب بمرض يمنعه
م��ن ال �ع �م��ل وال ي �ش �ت��رط ان يشكل
ع �ج��زا دائ �م��ا ل ��ه ،ب �ن��اء ع�ل��ى تقرير
طبي معتمد من الجهات الرسمية،
ك� �م ��ا ت � �س� ��ري ع� �ل ��ى م � ��ن ب� �ل ��غ س��ن
الشيخوخة والفئات االخ��رى التي
يصدر بتحديدها وبيان ضوابط
وش� ��روط اس�ت�ح�ق��اق�ه��ا للمساعدة
مرسوم أميري.

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية

الري :ما مبرر إلضافة أقسام
للطيران المدني؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب اح�م��د الري س��ؤاال
ال��ى وزي��ر امل��واص�لات وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ع��ن ص�ح��ة وج��ود
ت ��وج ��ه الن� �ش ��اء م ��راق� �ب ��ات وأق �س ��ام
ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
ل � �ل ��ادارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
وم �ب��ررات ذل ��ك ،م��ع ت��زوي��ده ببيان
يوضح التعديل املقترح لذلك وهل
ت��م اخ �ط��ارك��م ب��رغ�ب��ة االدارة ب��ذل��ك
ال �ت��وج��ه الس �ي �م��ا وك� ��ون م �ث��ل ه��ذه
الطلبات تستلزم مخاطبة وموافقة
ديوان الخدمة املدنية ،وهل يترتب
على انشاء هذه االقسام واملراقبات
اي اعباء مالية على االدارة العامة

مبارك الخرينج

ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ل�ت�ع��دي��ل بعض
مواد القانون  12لسنة  2011بشأن
امل �س��اع��دات ال �ع��ام��ة ت�ض�م��ن امل ��واد
التالية:

ووزي� ��ر االش �غ��ال وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء
مل � �ع� ��رف� ��ة اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات م � �ش� ��روع
امل �ط�لاع م��ن ال�ك�ه��رب��اء ب��االض��اف��ة
ال��ى م��دة تنفيذ امل�ش��روع والوقت
ال ��ذي تحتاجه ال�ك�ه��رب��اء إلن�ش��اء
املحطات الكهربائية التي تغذي
املشاريع اإلسكانية.

ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب �ن �ع��م ف� �ك ��م ت �ب �ل��غ ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا وه ��ل
ينسجم ذل��ك ومطالبتكم للجهات
التابعة لكم بعدم تحميل ميزانية
االدارات ال �ت��اب �ع��ة ل �ك��م ب ��أي اع �ب��اء
م��ال �ي��ة ي�م�ك��ن االس �ت �غ �ن��اء ع�ن�ه��ا او
تأجيلها وعدم قبول اي استثناءات
ل ��ذل ��ك ك �م��ا ج � ��اء ذل � ��ك ف ��ي ك �ت��اب�ك��م
ال � �ص � ��ادر ب� �ت ��اري ��خ 2014/11/27
املوجه للجهات التابعة لكم.
وت ��اب ��ع ه ��ل ص �ح �ي��ح ان االدارة
العامة للطيران املدني قامت بطلب
ان� �ش ��اء ه� ��ذه امل ��راق� �ب ��ات واالق� �س ��ام
لترشيح موظفني محددين مسبقا

وت�م�ن��ى ال�خ��ري�ن��ج ل��زي��ارة جاللة
السلطان حسن البلقيه كل النجاح
والتوفيق ولجاللته والوفد املرافق
ل�ج�لال�ت��ه ط �ي��ب اإلق ��ام ��ة ف��ي ب�ل��ده��م
الثاني كويت املحبة وبلد الصداقة
وال� � �س �ل��ام ب �ي�ن اخ ��وان� �ه ��م ال �ش �ع��ب
الكويتي.

لتوليها ب��ال�ن��دب او التكليف على
ح� � �س � ��اب م� ��وظ � �ف �ي�ن اخ � ��ري � ��ن اق � ��دم
منهم بالتعيني وب��ال��درج��ة املالية
م� ��ع ت � ��زوي � ��دي ب ��اس� �م ��اء امل��وظ �ف�ي�ن
املرشحني او الذين تنطبق عليهم
ش� � � � ��روط ال � � �ن� � ��دب ل� � �ه � ��ذه امل� ��راق � �ب� ��ة
واالق �س��ام ف��ي القطاع نفسه مرفقا
بها مؤهلمهم العلمي وأقدميتهم
وم � ��ا ص �ح��ة ط �ل��ب ادارة ال �ط �ي��ران
امل� ��دن� ��ي اض� ��اف� ��ة ش � � ��روط اض��اف �ي��ة
ل �ت��ول��ي ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة واذا
كانت االجابة بنعم فما هي مبررات
ذلك في هذا الوقت بالذات .

احمد الري

مادة ثانية:
ي�س�ت�ب��دل ب �ن��ص ال �ب �ن��د (ب) من
امل��ادة  3م��ن القانون رق��م  12لسنة
 2011املشار اليه النص اآلتي:
امل� � ��ادة  :3ب  -امل� � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي التي
ت� � �ع � ��ول اب � � �ن� � ��اء ل � �ه� ��ا ال ي �ح �م �ل��ون
جنسيتها ال�ت��ي تتعرض لظروف
ق �ه��ري��ة ت �س �ت��وج��ب امل� �س ��اع ��دة ف��ي
غ�ي��ر ال �ح ��االت امل ��ذك ��ورة ف��ي امل ��ادة
السابقة ،واليجوز وق��ف املساعدة
ع�ن�ه��ا ح �ت��ى ف��ي ح��ال��ة وف��ات �ه��ا ما
ل� ��م ت� �خ ��ال ��ف ال� � �ش � ��روط واالح � �ك� ��ام

عسكر العنزي

املنصوص عليها في هذا القانون
بأي حال من األحوال.
مادة ثالثة:
ع �ل ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
والوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ
هذا القانون.
وجاء في املذكرة االيضاحية:
تزايدت خالل السنوات املاضية
ح� ��االت زواج امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة من
غير الكويتيني وب��ات��ت ه��ذه الفئة
من املواطنات يعانني من الضغوط
االجتماعية واالس��ري��ة والحياتية
ال�ك�ب�ي��رة خ�ص��وص��ا أن ال�ك�ث�ي��ر من
ازواجهن ال يعملون بشكل رسمي
ول � �ي� ��س ل� �ه ��م م � �ص� ��در رزق ث��اب��ت
واص �ب �ح��ت امل��واط �ن��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال
تستطيع ت��وف�ي��ر ال�ح�ي��اة الكريمة
البنائها.
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طالب مجلس الوزراء بدعم قرارات العمير في القطاع النفطي

عاشور يحذر من شطب استجواب الخالد:
كلفته السياسية عالية
أك� � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب ص � ��ال � ��ح ع� � ��اش� � ��ور ان
التعيينات في القطاع النفطي حق اصيل
لوزير النفط د .علي العمير انطالقا من
م�س��ؤول�ي�ت��ه ال �س �ي��اس�ي��ة ،داع �ي��ا مجلس
ال ��وزراء ال��ى دع��م ق ��رارات ال��وزي��ر العمير
االخيرة ،في وقت حذر عاشور السلطتني
من كلفة سياسية عالية اذا ما تم شطب
استجواب وزير الخارجية الشيخ صالح
الخالد املقدم من النائب د .عبدالحميد
دشتي ،واملدرج على جدول اعمال جلسة
غد الثالثاء.
وق� � � � ��ال ع� � ��اش� � ��ور ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ال� ��ى
الصحافني إن االح��داث السياسية خالل
االس �ب��وع ال �ج��اري م�ه�م��ة ج ��دا ،وتتعلق

دشتي :أحترم
خيارات المجلس
في التعامل
مع االستجواب

ب �م ��وض ��وع ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف� ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي واستجواب النائب عبدالحميد
دشتي لوزير الخارجية.
واوضح أن العمير مارس مسؤوليته
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ب ��اخ� �ت� �ي ��ار م �ج �ل ��س ادارة
يساعده في ادارة شؤون القطاع النفطي.
واع � � � � � ��رب ع� � ��اش� � ��ور ع� � ��ن اس � �ت � �غ ��راب ��ه
م � ��ن ال �ح �م �ل ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة واالع�ل�ام � �ي ��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة ض��د وزي��ر
ال�ن�ف��ط ال ��ذي م ��ارس ص�لاح�ي��ات��ه ،مشيرا
ال � ��ى ان امل �ع �ت ��رض�ي�ن ه� ��م م� ��ن اص �ح ��اب
امل�ص��ال��ح ال��ذي��ن ي��ري��دون ل�ه��م ن �ف��وذا في
م �ج��ال ��س االدارة ل �ت �م��ري��ر م�ص��ال�ح�ه��م
الخاصة.

واذ رأى ع��اش��ور ان ال ��وزي ��ر العمير
ق ��دم امل�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ع �ل��ى الشخصية
ف� ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات االخ� � �ي � ��رة ف ��ان ��ه ش ��دد
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة دع� � ��م م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ل �ه��ذه ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات واال ف ��إن ع�ل��ى ال��وزي��ر
االستقالة وع��دم االس�ت�م��رار ف��ي حكومة
ال ت�ع�ي�ن��ه ع �ل��ى رس� ��م س �ي��اس��ة واض �ح��ة
لوزارته.
وق� � � � � � ��ال ان � � � � ��ه ك � � � � ��ان ي � � �ف � � �ت � ��رض ع �ل ��ى
السياسيني واالع�لام�ي�ين م�س��اء ل��ة وزي��ر
ال �ن �ف��ط وال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى وق� ��ف االن �ت��اج
ال �ن �ف �ط��ي ف� ��ي ال � ��وف � ��رة وال �خ �ف �ج ��ي دون
ص ��دور ب�ي��ان م��ن مجلس االدارة م��ؤك��دا
ان من شأن هذا الوقف تكبيد املال العام

أع��رب النائب د .عبدالحميد دشتي
عن تقديره لكل الخيارات الدستورية
التي قد يتعامل بها مجلس االم��ة مع
اس�ت�ج��واب��ه امل ��درج ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال
جلسة الغد.
واض � � � � � � ��اف دش � � �ت� � ��ي ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
م �ق �ت �ض��ب ق �ب��ل خ ��روج ��ه م ��ن امل �ج �ل��س
أمس انه التقى رئيس املجلس مرزوق
ال�غ��ان��م ،مشيرا ال��ى ان للرئيس وجهة
ن �ظ ��ر اح �ت ��رم �ه ��ا ك �م ��ا ان ل � ��دي وج �ه��ة
نظري.
م��وض�ح��ا ان ��ه وح �ت��ى االن ال ي��وج��د
ت�ص��ور نهائي وواض��ح الل�ي��ة التعامل
ال��دس �ت��وري م��ع االس �ت �ج��واب .وق ��ال ان
ك��ل ال�خ�ي��ارات متاحة وان كنت اتمنى
على املجلس ان يمكنني م��ن مناقشة
االستجواب في جلسة علنية واذا قرر
امل �ج �ل��س خ�ل��اف ذل� ��ك ف��ان �ن��ي س��أت�خ��ذ
املوقف الدستوري والالئحي املناسب
ت�ب�ع��ا مل��ا ينتهي ال�ي��ه امل�ج�ل��س .وسئل
ع��ن م��دى قبوله بسرية املناقشة فقال
ال اتمنى هذه السرية وان حصل فهذا
ق � ��رار امل �ج �ل��س وس� ��أب� ��دي م��وق �ف��ي ف��ي
الجلسة.

صالح عاشور

مناقشة املشاركة في عاصفة الحزم ،ولو
ت�م��ت ه��ذه امل�ن��اق�ش��ة ال غلقنا امل�ل��ف ومل��ا
احتجنا لتقديم هذا االستجواب.
وق� � � � ��ال ان ع� � � ��دم ال� � � �ت � � ��زام ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب ��االج ��راءات ال��دس�ت��وري��ة ي�ع��رض�ه��ا ملثل
هذه املواقف وعليها تحمل مسؤولياتها
ف��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى االدوات ال��دس �ت��وري��ة
خ� �ص ��وص ��ا أن � �ن� ��ا ن �ش �ه ��د ت� ��راج � �ع� ��ا ف��ي
م � � ��وض � � ��وع ال � � �ح� � ��ري� � ��ات وامل � �ك � �ت � �س � �ب ��ات
الدستورية.

العازمي  :على الخالد صعود المنصة والدفاع
عن سياسة الكويت الخارجية
دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ح � � �م � ��دان ال � �ع ��ازم ��ي
ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى م��واج �ه��ة االس �ت �ج��واب
امل�ق��دم م��ن النائب عبد الحميد دشتي
الى النائب االول لرئيس مجلس الوزراء
وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد
وع � ��دم ت��أج �ي �ل��ه او امل �ط��ال �ب��ة ب��إح��ال�ت��ه
ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة او امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة واص �ف��ا ه��ذا االس�ت�ج��واب
بالدمل الذي يجب بطه.
وق��ال العازمي في تصريح صحفي
امس :هروب الحكومة من مواجهة هذا

د .عبدالحميد دشتي

خ�س��ائ��ر تبلغ ن�ح��و  5.5م �ل �ي��ارات دي�ن��ار
كما سيتضرر منه العاملون في القطاع
النفطي والسياسات النفطية بشكل عام.
واك � ��د ع ��اش ��ور ان اس �ت �م��رار ال�ص�م��ت
ال �ح �ك��وم��ي ل �ي��س م ��ن م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت
وال ال �ع�لاق��ات امل�ت�ي�ن��ة باململكة العربية
السعودية داعيا الحكومة الى الشفافية
ال سيما سماعنا أنها تتجه الى التحكيم
في هذه القضية.
وح� � � ��ول اس � �ت � �ج� ��واب دش � �ت� ��ي ل ��وزي ��ر
الخارجية قال انه حق دستوري وينبغي
ان تتعامل الحكومة في اط��ار دستوري
وس�ي��اس��ي وال ت�ك��رر خطأ الشطب ال��ذي
ح�ص��ل م��ع اس �ت �ج��واب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة

الشيخ جابر املبارك.
واض � � � � ��اف ان ال � �ش � �ط ��ب خ � �ط ��أ ف � ��ادح
وس �ي �ك �ل��ف امل �ج �ل ��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة ك�ل�ف��ة
سياسية عالية محذرا من ان��ه ليس من
مصلحة الحكومة شطب االستجوب او
احالته الى اللجنة التشريعية وال حتى
مناقشته في جلسة سرية.
وزاد ك � � ��ان ي � �ف � �ت ��رض ع � � ��دم ت��وج �ي��ه
االس� �ت� �ج ��واب ل ��و ت ��م ات� �ب ��اع االج� � � ��راءات
الدستورية في ع��رض مرسوم املشاركة
ف��ي ال�ح��رب على مجلس االم ��ة ،حيث لم
تحترم الحكومة مجلس االم��ة ،مضيفا
ان رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
وك��ذل��ك ال �ح �ك��وم��ة اع �ت��رض��ا ع �ل��ى طلبي

االستجواب ال��ذي نعتبره حقا اري��د به
ب��اط��ل سينعكس سلبا ع�ل��ى الساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة م�ط��ال�ب��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
بصعود املنصة وال��دف��اع ع��ن سياسة
ال �ك��وي��ت ال �خ��ارج �ي��ة خ ��اص ��ة ف ��ي م�ث��ل
هذه القضية التي يقف جموع الشعب
الكويتي خلف قيادته فيها دفاعا عن
عمق ال�ك��وي��ت االستراتيجي وحماية
ل �ل��وح��دة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ال ي�ق�ب��ل اي
كويتي ان تمس بسوء .
واض � � � � � ��اف ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي  :ن � �ع � �ل ��م ان

االس � �ت � �ج� ��واب ج � ��اء ف� ��ي غ �ي ��ر ت��وق �ي �ت��ه
م ��ن ن��اح �ي��ة امل �ض �م��ون خ �ص��وص��ا ان��ه
يتدخل ف��ي خصوصيات سمو األمير
وق� � ��رارات س �ي��ادي��ة ل �س �م��وه اال ان �ن��ا ال
نقبل بالهروب من املواجهة خاصة في
قضايا محسومة مثل ال�ت��ي تضمنها
استجواب دشتي مستطردا بالقول :
على ال��وزي��ر ان يصعد وي��ؤك��د ان دول
ال �خ �ل �ي��ج ك� �ي ��ان واح� � ��د ت��وث �ق��ه رواب � ��ط
ال ��دم وال�ت��اري��خ وامل�ص�ي��ر امل�ش�ت��رك ول��ن
نقبل اإلس ��اءة ألي دول��ة خليجية وأن

الكويتيني كافة يقفون خلف قيادتهم
وال ي�ق�ب�ل��ون أن ت�ت�ع��رض دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ألي ع � ��دوان وأي
اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء
ع�ل��ى ال�خ�ل�ي��ج كله .واوض� ��ح ال�ع��ازم��ي
ق��ائ�لا :س��أك��ون اول ال �ن��واب ال��راف�ض�ين
لالستجواب اال انني ف��ي نفس الوقت
س��أك��ون اي�ض��ا اول ال �ن��واب امل�ع��ارض�ين
لشطبه او احالته للجنة التشريعية او
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة او حتى تأجيله
الى دور االنعقاد املقبل.

حمدان العازمي

الفضل :إصالح القطاع النفطي يحتاج إلى المواجهة
أكد النائب نبيل الفضل ان اصالح
القطاع النفطي يستحق املواجهة وان
كانت كلفته ايقاف االن�ت��اج البترولي
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ال �ك��وي��ت
ع��اش��ت  7ش �ه��ور ُي �ح��رق ن�ف�ط�ه��ا ام��ام
ع �ي��ون ال�ع��ال��م وم ��رت م��ن ت�ل��ك ال�ظ��رف
في الغزو الغاشم وتابع قائال :غريب
ان ن �ك��ون االن ف ��ي ح ��ال س �ل��م ون�ض��ع
رقابنا في ايادي من يهددونا بايقاف
النفط وهذه ليست سياسة بل تهديد
ام�ن��ي داخ�ل��ي م��ن ان��اس ي��ري��دون قطع
ال�ش��ري��ان ال��وح�ي��د للدخل ف��ي الكويت
فهل نسكت له وال للتيار الذي يحركه
ليهدد البلد.
وق ��ال ال�ف�ض��ل :ال��وض��ع ف��ي القطاع
النفطي ي��زك��م االن ��وف ري�ح�ت��ه فايحة
م��ن س�ن�ين وت�س��اه�ل�ن��ا م��ع ات�ح��ادات�ه��م
ونقاباتهم بسبب مخاطر تهديدهم
واب� �ت ��زازه ��م ال �ب �ل��د ب�ي�ن ف �ت��رة واخ ��رى
ب��وق��ف االن�ت��اج حتى ف��رض��وا مصيبة
ف ��روق ��ات ال ��روات ��ب وه� ��ذا م��وق �ف��ي من

قبل ان يقدم وزي��ر النفط وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون مجلس االم ��ة د.ع �ل��ي العمير
ع �ل��ى اي خ �ط��وة وب�ي�ن ال �ف �ض��ل ان كل
ال�ن�خ�ب��ة ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي تعينوا
ف��ي ظ��روف مريبة وع�ل��ى رأس�ه��م ن��زار
العدساني ال��ذي عينه وزي��ر ك��ان على
ع �ل��م ان� ��ه م� �غ ��ادر ب �ع��د ي��وم�ي�ن م�ش�ي��را
ال � � ��ى ان اص � ��اب � ��ع واظ� � ��اف� � ��ر االخ� � � ��وان
امل�س�ل�م�ين م �غ��روس��ة ف��ي ال �ق �ط��اع منذ
ع �ق��ود ف��ال��وض��ع س �ي��ئ ق �ب��ل ان ي��أت��ي
ال��وزي��ر العمير الص�ل�اح االم ��ر معربا
ع��ن اي �م��ان��ه ب�ط�ل�ب��ات ال�ع�م�ي��ر وان من
ال�ل�ازم ان تنفذ س��واء ب��االس�م��اء كلها
او بالتعديل عليها .ولفت بقوله :على
ح��د علمي ان العمير تقدم ب �ـ 40اسما
للتغييرات التي ينوي االق��دام عليها
ن��اص �ح��ا م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة لفلترة ه��ؤالء فقد تجدون دررا
من هؤالء يصلحون للمواقع الجديدة
وان وج � ��دت � ��م ان  10اش � �خ � ��اص م��ن
ه��ؤالء محل مالحظات فاستبدلوهم

نبيل الفضل

وب��ال�ن�ه��اي��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ي�ج��ب ان ي�ح��دث
وهو ضرورة ملحة.
استجواب دشتي
ك � � �م � ��ا ص � � � � ��رح ال � � �ن� � ��ائ � � ��ب ال � �ف � �ض ��ل
ب �خ �ص��وص االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م��ن
ال�ن��ائ��ب عبد الحميد دش�ت��ي ق��ائ�لا ان
ظ��روف��ه ال�ص�ح�ي��ة ح��ال��ت دون اط�لاع��ه
على م�ح��اور االس�ت�ج��واب وال اري��د ان
اردد كالبغبغاء ان االس �ت �ج��واب حق

دستوري كما يردد البعض.
وق��ال ال�ف�ض��ل :ان دش�ت��ي شخصية
جدلية وهذا ليس خطأ وال عجبا الن
ف��ي ك��ل ب��رمل��ان��ات ال �ع��ال��م ه �ن��اك ن��ائ��ب
ج��دل��ي ل��دي��ه اف�ك��ار ش��اذة ع��ن االخ��ري��ن
وينتقد م��ن االخ��ري��ن وي�ن�ج��ح ف��ي كل
انتخابات مقيما دشتي كنائب بقوله:
هو من اكثر النواب التزاما بواجباته
البرملانية واول من يحضر الجلسات
واكثر املشاركني في حوارات الجلسات
ويثريها وال يفوت اجتماع لجنة هو
اح ��د اع �ض��ائ �ه��ا ف �ه��و م�ج�ت�ه��د وق ��دوة
بالوقت والجهد وااللتزام.
واض � ��اف :ان ن�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي��را فيما
ي� �ط ��رح دش� �ت ��ي م� ��ن آراء ل �ك ��ن ن�ش�ع��ر
ان اط�لاق��ات��ه م��ؤط��رة ب��ال �ح��رص على
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وح �ب��ه ل�ل�ب�ل��د لكن
ال� � ��رؤي� � ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة وال م �ش �ك �ل ��ة ف��ي
اخ�ت�لاف�ن��ا ع�ل��ى م��اه��و ي�خ��دم مصلحة
الكويت الن كافة االراء تخدم الكويت
ام��ا م�س��أل��ة زل��ة ال�ل�س��ان وغ�ي��ره��ا فكل

ان � �س ��ان م� �ع ��رض ل �ه��ا وال ت ��دخ ��ل ف��ي
ال �ت �ق �ي �ي��م .واوض � ��ح ب �ق��ول��ه :امل�ص�ل�ح��ة
الوطنية ت�ف��رض نفسها على ق��رارات
دشتي في نهاية االم��ر وه��و ال يخرج
ع� ��ن خ � �ي � ��ارات امل �ن �ط ��ق الن � ��ه ق��ان��ون��ي
متمكن ون��اش��ط س�ي��اس��ي وسينتهي
املوضوع لديه عند هذه االطر وال اعلم
ك�ي��ف وال اه �ت��م ب��ذل��ك ون�ن�ت�ظ��ر االي ��ام
لتكشف ما سيحدث .ومن جانب آخر
وج ��ه ال�ن��ائ��ب ال�ف�ض��ل ال�ش�ك��ر لطاقمه
الطبي امل�ع��ال��ج وق ��ال ان م��ن نعم الله
التي تستحق الشكر والحمد بدال من
الكفر والجحد واالنتقاد الدائم ان رزق
الله بلدنا بنخبة من االختصاصيني
اث � �ب � �ت ��وا ان اط � �ب � ��اء ال � �ك ��وي ��ت اف �ض��ل
بكثير من اطباء ال�خ��ارج وان العناية
ال�ص�ح�ي��ة ل��دي�ن��ا ت�ف��وق ن�ظ�ي��رات�ه��ا في
دول عظمى كثيرة معربا عن امتنانه
لكل من سأل عن حالته الصحية ودعا
له بالشفاء ولكل من لم تسعفه ظروفه
للتواصل.
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أكد لبرنامج «بالكويتي» على قناة المجلس إنجاز  % 80منها و ٪10تدرس في اللجان

الزلزلة :المجلس سينجز  ٪95من األولويات
لن أصعد وزير االتصاالت المنصة ألهداف سياسية وأشكر تجاوبه بشأن تجاوزات "الكويتية"
أك � ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
البرملانية د.ي��وس��ف الزلزلة خالل
ل �ق��ائ��ه ب ��رن ��ام ��ج ب��ال �ك��وي �ت��ي ع�ل��ى
قناة املجلس أن مماطلة الحكومة
إلق��رار قانون القياديني ان وجدت
فإنها لن تعرقل القانون وأض��اف
م �ع �ل �ق��ا :ن �ح��ن ف ��ي امل �ج �ل��س ك�ل�م��ا
ماطلت الحكومة في قانون فإنها
تشجعنا لنستعجل فلجنة املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان اآلن بصدد
ال �ع �م��ل ع �ل��ى اق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
ق� ��دم� ��ت م � ��ن ع� � ��دة ن� � � ��واب س �ت �ض��ع
ش��روط��ا ق��د تقلص ع��دد ال�ق�ي��ادات
امل� ��وج� ��ودة ح��ال �ي��ا إل� ��ى ال ��رب ��ع ألن
م� �ع� �ظ� �م� �ه ��م ت� �ن� �ط� �ب ��ق ع� �ل� �ي ��ه ت �ل��ك
الشروط مؤكدا من خالل ذلك على
تمرير قانون القياديني بنسبة 100
في املئة معتبرا ان ميزة الحكومة
ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة وج � � � ��ود س � �م� ��و رئ� �ي ��س
مجلس ال ��وزاراء ال��ذي أراه حقيقة
أن � ��ه رج � ��ل م �ت �ف �ه��م ل �ع �م��ل م�ج�ل��س
األم � ��ة وم� ��ع أي ق �ض �ي��ة إص�لاح �ي��ة
وهذا ما شجعنا في االستمرار في
ه��ذه الطريقة وبعض ال ��وزاراء مع
احترامي وتقديري لهم قد يخشى
أن يمر مثل هذا القانون الذي يؤثر
ع �ل��ى ح �س��اب��ات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ك��ن
يبقى وج��ود سمو رئيس مجلس
ال � � ��وزاراء ال� ��ذي ي�ت�ب�ن��ى ك��ل ق��ان��ون
إصالحي يشجعنا على املواصلة
في مثل هذا القانون.
ورد الزلزلة على من ي��روج بأن
املجلس في جيب الحكومة بقوله:
ال �ح �ك��وم��ة ع �ن��دم��ا رف� �ض ��ت إق � ��رار
شركة ثانية للمواشي فمن فرض
األم��ر الحكومة أم املجلس وحتى
امل �ش��اري��ع ال�ت��ي تقدمها الحكومة
ف � ��إن امل� �ج �ل ��س ي� �ض ��ع ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال �ت��ي ي��راه��ا م�ن��اس�ب��ة وال�ح�ك��وم��ة
تكون مجبرة على املوافقة ورأيي
ال� �خ ��اص أن ه� ��ذا امل �ج �ل��س ي�ع�م��ل
ف�ي�م��ا ي� ��راه ه��و األص �ل��ح واألج� ��در
وإن ل ��م ي �ت��واف��ق وال �ح �ك��وم��ة كما
أننا شكلنا لجنة األولويات حتى
نتفق نحن وال�ح�ك��وم��ة على أم��ور
أو ن�خ�ت�ل��ف ف �ي �ه��ا وف �ق��ا ل�ل�ت��واف��ق
ال �ن �ي��اب��ي ال �ح �ك��وم��ي ل ��ذل ��ك ت�ظ�ه��ر
سرعة االنجاز.
شركة المواشي
وح � ��ول ال � �ج� ��دوى االق �ت �ص��ادي��ة
إلن �ش��اء ش��رك��ة م ��واش ج��دي��دة ق��ال
ال ��زل ��زل ��ة ان امل� ��وض� ��وع ط� ��رح م�ن��ذ
ع ��ام 2010أو  2009ول ��م نستطع
إن � �ج� ��ازه ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ب�س�ب��ب
رف��ض الحكومة ألي ش��رك��ة ثانية
ت�ن��اف��س ال�ش��رك��ة ال�ح��ال�ي��ة ك�م��ا أن��ه

تخسر وت�خ��رج م��ن ال�س��وق ولذلك
ط��ال�ب�ن��ا أن ت�ك��ون ش��رك��ة حكومية
حتى تكون مسنودة من الحكومة
ومدعومة منها وبالتالي تستطيع
أن ت �س �ت �م��ر ول� �ي ��س ك �م��ا وق� ��ع م��ع
ال �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة وع�ل�ي��ه ت�ك��ون
الحكومة مساهمة فيها وتوجهها
م � ��ن ح� �ي ��ث ال� � � �ق � � ��رارات وه� � � ��ذا أم ��ر
طبيعي بحكم أن لها أع�ض��اء في
مجلس إدارتها تابعني للحكومة.

الزلزلة متحدثا لقناة املجلس

ف ��ي ت �ل��ك ال� �س� �ن ��وات ك � ��ان ال��وض��ع
ب�ين املجلسني متوترا دائ�م��ا وفي
أي ش��يء متعلق بمصالح الناس
امل �ب��اش��رة ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ت��أخ��ذ
م��وق �ف��ا ص �ل �ب��ا م �ن��ا وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال
ت�ح�ق�ق��ه ون��رج��ع ل �ل �ص��راع وال �ي��وم
ن�ت�ي�ج��ة وج� ��ود ال �ت��واف��ق ال�ن�ي��اب��ي
ال�ح�ك��وم��ي وال �ت �ع��اون ب�ي�ن�ه�م��ا تم
إق� ��رار ال �ق��ان��ون فلجنة األول��وي��ات
ف��رض��ت ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أن ي�ك��ون
اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون وم � � � ��ن ض �م��ن
األول��وي��ات ال�ت��ي ي�ج��ب أن تناقش
وتم ذلك وكان وجهة نظر الحكومة
أال نستعجل ف��ي األم ��ر وأن نجد
جهة محايدة تقوم بدراسة جدوى

الشركة وبعدها يتم إص��دار ق��رار
ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص ج � � ��دوى امل ��وض ��وع
وقبل النظر في املوضوع والنقاش
فيه وتعديله يناقش ف��ي املجلس
وأثناء النقاش تبني أن الحكومة ال
تقف حجر عثرة أمام إقراره وإنما
هي ترى أن األفضل أن تكون هناك
دراس� ��ة ج ��دوى ون �ح��ن ف��ي امل�ق��اب��ل
نرى أنه حني تكون هناك منافسة
أم� � ��ر ط �ب �ي �ع��ي أن ه� � ��ذه ال� �ج� �ه ��ات
امل �ن��اف �س��ة ت��ري��د أن ت �ق��دم األف �ض��ل
إلرضاء املستهلك ولكن حني تكون
شركة واحدة هي املحتكرة للسوق
فستتحكم في األسعار كما تشاء.
وأكد الزلزلة ان الشركة الجديدة

سيتم تقييمها ب�ن��اء ع�ل��ى ق��ان��ون
ال �ش��رك��ات ف �ه��ذه ال �ش��رك��ة ستنشأ
بحسب ال�ق��ان��ون الكويتي كشركة
مساهمة الحكومة تساهم في جزء
منها وكذلك املواطنون واملطلوب
منها أن تحقق أرباحا وألن جزءا
م�ن�ه��ا ح�ك��وم��ي ف�ب�لا ش��ك سيكون
ه �ن��اك ت��وج �ي��ه ح �ك��وم��ي م��ن حيث
ال��دع��م وت �ج��ارة رأس امل ��ال ،معربا
عن رأيه بضرورة أن تكون الشركة
قائمة على مساهمة حكومية بدل
إش � ��راك ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ألن ذل��ك
سيدفع شركة املواشي الحكومية
ال�ح��ال�ي��ة بتخفيض األس �ع��ار إل��ى
ال� �ق ��اع ح �ت��ى ت�ج�ع��ل ه ��ذه ال�ش��رك��ة

المجلس الحالي األكثر إنجازا
ق� � � � ��ال ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة إن ع � ��دد
ال�ق��وان�ين املهمة التي أنجزت
خ�ل�ال ال ��دوري ��ن اإلن�ع�ق��ادي�ين
امل ��اض � �ي �ي�ن ب� �ل ��غ  39ق ��ان ��ون ��ا
إل� ��ى اآلن دون ال �ت �ط ��رق إل��ى

اإلت �ف��اق �ي��ات وم � ��ازال ف��ي عمر
املجلس عامان كما أنه وألول
م��رة ف��ي ت��اري��خ مجلس األم��ة
م� ��ن ع� � ��ام  1963إل� � ��ى ي��وم �ن��ا
ه � ��ذا أن م �ج �ل �س��ا ي �ن �ج��ز ف��ي

سنة واح��دة ه��ذا الكم الهائل
م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي تخدم
م� �ب ��اش ��رة م� �ص ��ال ��ح امل ��واط� ��ن
والوطن.

نسبة اإلنجاز في بعض الوزارات % 100
ذك� � ��ر د.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ة
خالل اللقاء ان نسبة اإلنجاز
ف��ي بعض ال� ��وزارات وصلت
إل� � � � ��ى  100%وان ب �ع ��ض
املشروعات تم إنجازها قبل
م��وع��ده��ا امل �ح��دد معتبرا ان

اإلش �ك��ال �ي��ة ف��ي ع ��دم ام�ت�لاك
ال �ح �ك��وم��ة ل �ج �ه��از إع�ل�ام��ي
ي�خ�ب��ر ال � ��رأي ال �ع ��ام ب�ق��وائ��م
اإلنجازات التي تمت ليظهر
ل� �ل� �ن ��اس أع� � �م � ��ال ال �ح �ك��وم��ة
وإن� � �ج � ��ازات� � �ه � ��ا ك ��اش� �ف ��ا ع��ن

م �ط��ال��ب ن �ي��اب �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
من كل وزارة بتوفير جهاز
إعالمي وظيفته التعاون مع
تلفزيون الكويت والقنوات
األخرى.

شركات تجارية
ورد ال��زل��زل��ة خ�ل�ال ال �ل �ق��اء على
اإلن �ت �ق��ادات ال�ت��ي ت��وج��ه للمجلس
ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ب��أن��ه ال ي�ج��ب أن
يتم إقرار شركات تجارية بقوانني
ب �س��رد ب �ع��ض ال��وق��ائ��ع ق��ائ�ل�ا :من
ق �ب��ل ك ��ان ل��دي �ن��ا ش��رك��ة إت �ص��االت
واحدة وتأخذ من املواطن تسعني
دي �ن��ارا ع��ن ب�ي�ج��ر وال �خ��دم��ات وال
حديث يذكر عن الخدمات في حني
ك��ان��ت تكاليف امل�ك��امل��ات بالسقف
العالي وح�ين أت��ى املجلس وأجبر
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء ش ��رك ��ات
ث� ��ان � �ي� ��ة وال � � �ت� � ��ي ك � ��ان � ��ت ال� �ش ��رك ��ة
ال ��وط � �ن � �ي ��ة وب � ��وج � ��وده � ��ا أص� �ب ��ح
هناك نوع من املنافسة وتحسنت
الخدمات عن ذي قبل وانخفضت
األس�ع��ار وزادت ف��ي املقابل أرب��اح
ال �ش��رك��ات وب �ع��ده��ا أت� ��ى امل�ج�ل��س
وط � ��ال � ��ب ب� ��إن � �ش� ��اء ش� ��رك� ��ة ث��ال �ث��ة
وح �ي �ن �ه��ا ك ��ان ��ت ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��ول
أن أي ش ��رك ��ة ث��ان �ي��ة لل��إت �ص��االت
س�ت�خ�س��ر وغ �ي��ر م�ج��دي��ة وب�ع��ده��ا
إرت � � ��أى امل �ج �ل��س أن ت� �ك ��ون ه �ن��اك
شركة إت�ص��االت ثالثة حتى يزيد
ال�ت�ن��اف��س ب�ي�ن ال �ش��رك��ات وظ�ه��رت
ش��رك��ة ف�ي�ف��ا ال �ت��ي أع �ل �ن��ت م��ؤخ��را
أرب��اح��ا لها ت�ف��وق عشرين مليون
دي �ن��ار ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام
الحالي وباالختصار األرباح تزيد
وال�خ��دم��ات أف�ض��ل واألس �ع��ار قلت
وه �ن��ا مل��ا ي �ل��زم امل�ج�ل��س الحكومة
إلن�ش��اء شركة ثانية بغض النظر
عن نوعها فنحن ننظر للمصلحة
األعم للمواطنني.
ون� �ف ��ى وج� � ��ود أي ت� �ع ��دي ع�ل��ى
ص �ل�اح � �ي� ��ات ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي ه ��ذا
الخصوص وإنما يتدخل النواب
ب ��ال� �ت� �ش ��ري ��ع ف � ��ي ح � ��ال � ��ة ت �ق �ص �ي��ر
أع� �ض ��اء ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه� ��ذا األم ��ر
فواجبنا كممثلني لألمة أن نقوم
بالدور ال��ذي تخلت عنه الحكومة
ولذلك سأؤكد لك أن ه��ذه الشركة
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قبل فض دور االنعقاد
مماطلة الحكومة في بعض القوانين تشجعنا على إقرارها
تتمة المنشور ص08
ستكون رابحة والخدمات ستكون
أفضل واألسعار ستكون مناسبة
ألن � ��ه س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك ت �ن �ف��س ب�ين
وواض � ��ح ب�ي�ن ش��رك �ت�ين واح � ��دة ال
ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ت �ن��ازل ع��ن ال �س��وق
واألخ ��رى ت��ري��د أن تنافس األول��ى
ح �ت��ى ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت� �ق ��دم خ��دم��ة
أفضل للمواطن.
الخطوط الكويتية
وع � � � ��ن ت � �ص� ��ري � �ح� ��ه ب� �خ� �ص ��وص
الخطوط الجوية الكويتية وانها
س� �ت� �ك ��ون ب � ��واب � ��ة ل� �ص� �ع ��ود وزي � ��ر
امل � ��واص �ل��ات إل � ��ى امل �ن �ص ��ة أوض� ��ح
الزلزلة ان الخطوط الكويتية مرت
بمراحل يتضح أنها نتيجة لعدم
وج� ��ود ق ��وان�ي�ن ت �ح��دد ص�لاح�ي��ات
بعض األف ��راد أو بعض ال�ق�ي��ادات
أص� �ب� �ح ��ت األم� � � ��ور س ��ائ� �ب ��ة ف�ن�ح��ن
ال ن �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ج �ت �م��ع م�لائ �ك��ي
ف��ي ال �ك��وي��ت ب��ل م��ع ب �ش��ر وال�ب�ش��ر
خطاؤون خصوصا إذا وسوس له
الشيطان ووق��ف أم��ام أم��وال طائلة
ستزيد الوسوسة.
وت��اب��ع:ه �ن��اك أخ �ط��اء ك�ث�ي��رة في
الكويتية وكلها محددة وأن��ا أمام
ستة وسبعني س��ؤاال قبل شهرين
أوث�ل�اث ��ة أش �ه��ر ل��وزي��ر امل��واص�ل�ات
ف� �ك ��ان ��ت اإلج� � ��اب� � ��ات ك� �ل� �ه ��ا ك ��اذب ��ة
وأن ��ا ق�ل��ت ذل ��ك ألن �ن��ي أح�ت�ك��م على
امل�س�ت�ن��دات األص�ل�ي��ة ال�ت��ي خرجت
م � ��ن م � �ح ��اض ��ر إج � �ت � �م� ��اع م �ج �ل��س
اإلدارة وم �ح��اض��ر أخ� ��رى رس�م�ي��ة
وح�ين سألت على ما ورد في هذه
املحاضر أتتني اإلج��اب��ات مغايرة
عما ضمته املحاضر كما أن��ه حني
ط �ل �ب��ت ب �ع��ض األرق � � � ��ام وأن� � ��ا ل��دي
األص�ل�ي��ة ق��دم��ت ل��ي م�ش��وه��ة حتى
يضللوا السائل وتبني لي أن األرقام
ثالثة أرباعها مزورة بعدها كلمت
الوزير وأخبرته بما يجري وأنني
سأطرح  56سؤاال آخر غير األسئلة
األخ � � � ��رى إن ل� ��م ت ��أت� �ن ��ي األج� ��وب� ��ة
موضحا انه خاطب الوزير أن لدي
م ��ا ي �ث �ب��ت أن ب �ع��ض ق �ي��ادي �ي��ك من
خ �ل��ف ال �ك��وال �ي��س أت �ف��ق م��ع ش��رك��ة
خاصة معينة مقابل عمولة وهنا
أق��دم الشكر والتقدير ل�لأخ الوزير
ال��ذي أعلن تجاوبه معنا وأك��د أنه
س �ي �ق��وم ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
محايدة بعد أن أسلمه كل الوثائق
وإذا ثبت فعال أن هناك من مد يده
على امل��ال العام أو تجاوز اللوائح
واألن�ظ�م��ة لصالح مصالح معينة
سيحال إلى النيابة مباشرة فليس

الزلزلة خالل لقائه في برنامج بالكويتي

ل��ي نية ف��ي تصعيد األم��ر إليصال
ال� ��وزي� ��ر إل� ��ى م �ن �ص��ة االس �ت �ج ��واب
ح�ت��ى أظ�ه��ر نفسي ب��أن�ن��ي سجلت
هدفا في الشباك السياسي.
وأك ��د ان ��ه س�ي�س��اع��د ال ��وزي ��ر في
ت�ش�ك�ي�ل��ه ال �ل �ج �ن��ة ش��ري �ط��ة إي �ق��اف
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ت �ل��ك ال �ش��رك��ة ون�ح��ن
م��ع ال ��وزي ��ر إلص �ل�اح ال �ف �س��اد على
ان تعطى الفرصة لتشكيل اللجنة
ح � �ت � ��ى ي � �ك � �ش� ��ف ج � � � � ��ذور ال � �ف � �س� ��اد
واج� �ت � �ث ��اث ��ه ف� � � ��إذا ث� �ب ��ت أن ه �ن��اك
أش �خ��اص��ا ف��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة يشوبهم
الريب في أعمالهم داخ��ل املؤسسة
فاألمر هنا يحتم وقفهم عن العمل
ويحولون إل��ى النيابة وسيتحقق
ذل ��ك خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ون �ص��ف الشهر
القادمني إن شاء الله.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ع ��دم وض� ��وح
ال��رؤي��ة ح��ول خصخصة الكويتية
ودوره ف��ي ال��زع��زع��ة التي تعيشها
ال�ش��رك��ة نفى ال��زل��زل��ة وج��ود تأثير
ل��ذل��ك وان ��ه يعتمد ف��ي امل �ق��ام األول
على القيادة اإلدارية املتمكنة التي
ت �م �ت �ل��ك اس �ت �ي��رات �ي �ج �ي��ة واض� �ح ��ة
للعمل وأداء مميز وك�ف��اءات شابة
ت �ش �ه��د ل �ه��ا ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال�ت�م�ي��ز
واألداء ال ت�خ�ش��ى م��ن أي م�ش��اك��ل
فيما إذا كانت الشركة تحتكم إلى
ق �ي��ادات ع��اج��زة ع��ن األداء وال��دف��ع
بها إل��ى ال��ري��ادة تستند إل��ى الغير
ل�ت�غ�ط�ي��ة ن�ق�ص�ه��ا وع� ��دم ك�ف��اء ت�ه��ا
رغ� ��م أن ال �ك��وي��ت ت ��زخ ��ر ب �ك �ف��اءات
ش��اب��ة رائ �ع��ة ل�ه��ا ص�ي��ت ع��امل��ي إال
أن �ه ��ا م �ه �م �ش��ة ألن ت�ن�ص�ي�ب�ه��ا ف��ي
امل��راك��ز ال �ق �ي��ادي��ة س�ي�ك�ش��ف ع�ي��وب
الفئة القيادية الضالة.

توصيات دواوين
وف � � ��ي رده ع � �ل� ��ى س � � � ��ؤال ح� ��ول
ت �ص��ري��ح س ��اب ��ق ل ��ه ب � ��أن ال �ت��رق �ي��ة
الحكومية تأتي بناء على توصيات
دواوي� ��ن أف ��اد ال��زل��زل��ة ب�ص�ح��ة ذل��ك
ق ��ائ�ل�ا:م �ئ��ة ف ��ي امل� �ئ ��ة ه ��و ص�ح�ي��ح
ت ��وص� �ي ��ات دواوي� � � ��ن أو ح �س��اب��ات
انتخابية مستعينا في هذا الصدد
ب� ��إح� ��دى ال� ��رس� ��ائ� ��ل ال � � � � � ��واردة م��ن
ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي وه��و
رئيس لجنة حماية األموال العامة
ي �ط �ل��ب أن ي� �ح ��ال ك ��ل أم � ��ر م�ت�ع�ل��ق
ب �ت��وط�ين وت��وظ �ي��ف ال �ق �ي��ادات إل��ى
ال �ل �ج �ن��ة امل �ع �ن �ي��ة ل ��وض ��ع ش� ��روط
ث��اب�ت��ة تنطبق ع�ل��ى ه��ذه ال�ق�ي��ادات
حتى ت�ك��ون ف��ي امل��واق��ع واملناصب
القيادية.
وف��ي قضية أخ��رى أش��ار الزلزلة
إل ��ى إن �ت �ه��اء ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات من
ج �م �ل��ة م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ت�خ��ص
خطة التنمية مثنيا في هذا الصدد
على جهود ال��وزي��رة هند الصبيح
واعجابه بأدائها املتميز وأسلوبها
ال��راق��ي وال��رائ��ع ف��ي متابعة ك��ل ما
يتعلق بالخطة وان الحكومة قدمت
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن وط��ال �ب��ت
ال � ��وزي � ��رة اإلس � � � ��راع ف� ��ي إن �ج ��ازه ��ا
وأك��اد أجزم أن ثمانني في املئة من
األول��وي��ات ال�ت��ي ك��ان م��ن املفترض
أن امل� �ج� �ل ��س ي �ت �م �ه��ا ف� ��ي غ �ض��ون
االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي إن�ت�ه��ت وال�ب��اق��ي
وه ��ي ع �ش��رون ف��ي امل �ئ��ة مشكلتها
أن عشرة في املئة لم تصل بعد من
الحكومة إل��ى املجلس حتى اليوم
والعشرة األخ��رى ف��ي املئة مازالت

ف��ي ل �ج��ان وأن� ��ا ش�خ�ص�ي��ا وك��ون��ي
رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات أرس �ل��ت
خطابات إستعجال وهي من ضمن
م �ه��ام ال�ل�ج�ن��ة إل��ى ال�ل�ج��ان املعنية
استعجال تقاريها ملناقشتها في
م �ج �ل��س األم � ��ة واآلن ن �ح��ن ب�ص��دد
أن ت��رس��ل ال �ل �ج��ان ت �ق��اري��ره��ا إل��ى
امل �ج �ل��س وب �ع��ده��ا ف �ع�لا ت �ك��ون قد
ت� �م ��ت وأت � ��وق � ��ع ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � ��ذي
ي �ن �ت �ه��ي ف� �ي ��ه ال� � � � ��دور اإلن � �ع � �ق� ��ادي
الحالي ستكون على األق��ل خمسة
وت�س�ع��ون ف��ي امل �ئ��ة م��ن األول��وي��ات
ال �ت��ي ك��ان��ت م�ط�ل��وب��ة م ��ن امل�ج�ل��س
إلنجازها في ال��دور الحالي ستتم
إن شاء الله تعالى.
اإلتفاقية األمنية
وف � � ��ي س� � � ��ؤال ع � ��ن إم� �ك ��ان� �ي ��ة ان
تؤثر اإلتفاقية األمنية على عالقة
ال�س�ل�ط�ت�ين اس �ت �غ��رب ال��زل��زل��ة ذل��ك
متسائال م��ن ق��ال ه��ذا ال �ك�لام؟ أرى
أن قائل هذا الكالم قد يكون نائما
أو ف��ي غ��رف �ت��ه ي�ك�ت��ب ال �ت��وي �ت��ر وال
ي �ع �ل��م م ��ا ي� �ج ��ري ف ��ي إج �ت �م��اع��ات
اللجان وما يمر في أروقة املجلس
وه��ذا القانون سيكون م��وردا أكثر
لإلتفاق بني الحكومة واملجلس ولن
ي�ك��ون م��ورد اخ�ت�لاف واألش�خ��اص
ال� ��ذي� ��ن أص� �ب� �ح ��وا خ �ل ��ف األض� � ��واء
ال�ي��وم وي��ري��دون ال��رج��وع لكنهم لم
يعثروا على طريق العودة والذين
ك ��ان ��وا ي �ص��رح��ون وي �ك �ت �ب��ون ق�ب��ل
س�ن��ة أن امل�ج�ل��س سيحل ف��ي شهر
أغ �س �ط��س امل ��اض� ��ي ول � ��م ي �ت��م ذل��ك
وسيحل ف��ي أول أك�ت��وب��ر املنصرم
ولم يحل وبعدها في يناير هؤالء

ي�ع�ي�ش��ون ف��ي أح�ل�ام يقظة وأوج��ه
كالمي لهؤالء أن إمكانية رجوعهم
إلى املجلس ستكون في عام ألفني
وس�ب�ع��ة ع�ش��ر ع�ن��دم��ا ينتهي عمر
ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ب� �ع ��د أن ي� �ت ��م أرب� ��ع
س � �ن� ��وات واآلن ه� ��ل س �ي �ك��ون ه��ذا
ال �ق��ان��ون ب��ال�ف�ع��ل ه��و ن�ق�ط��ة خ�لاف
ب�ين مجلس األم ��ة وال�ح�ك��وم��ة أب��دا
ألن �ن ��ا ع �ن��دم��ا ط��رح �ن��اه ف ��ي ل�ج�ن��ة
األولويات مع الحكومة التي أكدت
ضروريته لكنه ليس من األولويات
باعتبار أن خطة التنمية تأتي في
الصدارة واألكثر أهمية في الوقت
الراهن.
وتابع ان مجلس اليوم يريد أن
يطور الكويت وم��ن وظ��ائ��ف لجنة
األول ��وي ��ات م�ت��اب�ع��ة ب��رن��ام��ج عمل
ال �ح �ك��وم��ة وال� �ت ��أك ��د ب� ��أن ب��رن��ام��ج
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ي� �ت� �ط ��اب ��ق م � ��ع ال �خ �ط��ة
السنوية وخطة التنمية واملطلوب
منا في لجنة األول��وي��ات أن نلتقي
مع كل وزير من الحكومة ونتناقش
حول البرامج التي تم تنفيذها.
وع��ن تشكيك البعض في تنفيذ
ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ب ��رن ��ام ��ج ع �م �ل �ه��ا ق ��ال
ال ��زل ��زل ��ة ه� �ن ��اك ال �ب �ع��ض ال ي �ع��رف
إال ال�ج�ل��وس خ�ل��ف األض� ��واء دوم��ا
ي�ف�ض��ل أن ي�ظ�ه��ر ل�ل�أض ��واء أن ��ه ال
يملك ال �ق��درات التي تجعله يخرج
إل� ��ى ال �س��اح��ة وال األس� �ل ��وب ال ��ذي
ي�ع�ي��ده إل�ي�ه��ا وب��ال�ت��ال��ي يلجأ إل��ى
س�لاح ال�ك�لام وتلفيق التهم س��واء
على املجلس أو الحكومة والنعت
ب��ال �ك�لام ال �ب��ذي��ئ ال ��ذي ال ع�لاق��ة له
ب� ��األخ�ل��اق ل ��ذل ��ك ف �ه ��و ي �ن �ت �ق��د ك��ل
ش� ��يء ل �ك��ن ل �ي��س م �ع �ن��ى ذل� ��ك أن�ن��ا
ن �ن �ج��ز األم� � � ��ور م �ئ ��ة ف� ��ي امل� �ئ ��ة ف��ي
ام� �ت� �ي ��از ف �ن �ح��ن ف� ��ي األخ � �ي� ��ر ن�ظ��ل
ب�ش��را ونجتهد ح�ت��ى ن�خ��دم بلدنا
وف��ي امل�ق��اب��ل ق��د ت �ب��ادر م�ن��ا بعض
األخ� �ط ��اء وه � ��ذا أم ��ر ط�ب�ي�ع��ي فمن
يعمل يخطئ وهناك من يتناسى
كل اإلنجازات التي تمت وتتم لكل
من الحكومة واملجلس ويركز على
األخطاء الصغيرة.

طالبنا بشركة
مواشي
حكومية حتى
تكون مسنودة
ومدعومة منها
إلزام المجلس
للحكومة بإنشاء
شركات تجارية
هدفه تحقيق
المصلحة األعم
للمواطنين
شركة المواشي
الثانية ستكون
رابحة والخدمات
ستكون أفضل
 76سؤاال لوزير
المواصالت
إجاباتها غير
صحيحة
قيادات
«الكويتية» عاجزة
عن القيام بدورها
والكويت تزخر
بكفاءات شابة
مهمشة
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المجلس حرك
عجلة االقتصاد

تس��تكمل «الدس��تور» نش��ر ملفها عن القوانين االقتصادية التي أقرها مجلس األمة وأثرها في تنمية وتطوير االقتصاد الكويتي ،حيث نتناول في
ه��ذا الجزء آراء النواب والمختصين في كيفية مس��اهمة المجلس في رس��م مالمح اقتص��اد كويتي جديد يمهد لتحقيق الرغبة الس��امية بتحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

طالبوا في تحقيق لـ «الدستور» بتفعيل القوانين الصادرة التي تساهم في التنمية االقتصادية

نواب :المجلس مهد الطريق لجذب المستثمر

أك� � ��د ع� � ��دد م � ��ن ال� � �ن � ��واب ال ��ذي ��ن
اس� �ت� �ط� �ل� �ع ��ت ال � ��دس� � �ت � ��ور آراء ه � � � ��م
ح � ��ول ال �ت �ش��ري �ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ت��ي اق� ��رت ودوره� � ��ا ف ��ي ت�ح��وي��ل
الكويت إل��ى مركز مالي وتجاري
ب ��أن ال �ق��وان�ي�ن االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
اق ��ره ��ا م �ج �ل��س األم� � ��ة خ �ل��ال دور
االنعقاد الحالي تضع القطار على
ال �س �ك��ة وت �م �ه��د ال �ط��ري��ق ل�ت�ط��وي��ر
امل � �ج� ��ال االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
وتنفيذ جميع املشروعات الواردة
ف � ��ي ب� ��رن� ��ام� ��ج ال� �ح� �ك ��وم ��ة وخ �ط��ة
التنمية ما يجعل الكويت جاذبة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن األج� ��ان� ��ب وط��ال��ب
اكثر من نائب في هذا الصدد بعقد
جلسة خاصة ملحاسبة الحكومة
على ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ل��م تفعل على
غرار جلسة ديوان املحاسبة.
وف� � � ��ي ت� �ف ��اص� �ي ��ل ت� �ص ��ري� �ح ��ات
النواب للدستور حول تلك القضية
ما يلي:
ق� � ��ال أم �ي ��ن س � ��ر م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ع� ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه إن ال�ت�ش��ري�ع��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي أق��ره��ا مجلس
االمة منذ الفصل التشريعي الرابع
عشر يفترض ان تساعد الحكومة
لتحويل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز مالي
وت�ج��اري وت��ؤدي ال��ى رواج العمل
االق � �ت � �ص� ��ادي واالس� �ت� �ث� �م ��اري ف��ي
ال� �ب�ل�اد الس �ي �م��ا ك� ��ون أغ� �ل ��ب ه��ذه
ال�ق��وان�ين تعد اق�ت��راح��ات حكومية
ط �ل �ب �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ألن� �ه ��ا ك��ان��ت
ت �ح �ت��ج ب��أن �ه��ا ت �ع �ي��ق ع �م �ل �ه��ا ف��ي
تحويل البلد الى مركز استثماري
وتجاري
واوض��ح الجارالله ان الحكومة
اخ��ذت كل ما تريده من تشريعات
جيدة سواء من املجلس الحالي او
املجلس املبطل الثاني اال ان��ه اكد
أنه لم يشعر املواطنون بآثار اقرار
تلك القوانني ول��م تنعكس ايجابا
على الوضع االقتصادي في البالد
خ ��اص ��ة أن � ��ه ل� ��م ي �ح �ص��ل م� ��ا ك ��ان
ي �ط��رح ع �ل��ى ط ��اول ��ة االج �ت �م��اع��ات
اث �ن ��اء م�ن��اق�ش��ة ه ��ذه ال�ت�ش��ري�ع��ات
واالقتراحات بقوانني.
وت� ��اب� ��ع م �ت �س��ائ�ل�ا ع� ��ن أس �ب ��اب
تأخر تنفيذ والعمل بهذه القوانني
على ارض الواقع ؟ وهل الحكومة
اكتشفت مالحظات تشوبها بعد
اق��راره��ا وبالتالي ادت ال��ى تأخير
العمل بها .
واض � ��اف ال �ج��ارال �ل��ه ان اللجنة
امل ��ال �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة م �ت �ع��اون��ة
ج� �ي ��دا ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد وك � ��ل م��ا
ت ��ري ��ده ال �ح �ك��وم��ة ت �ن �ج��زه ال�ل�ج�ن��ة

الجاراهلل:
التشريعات
االقتصادية لم
تطبق على أرض
الواقع
عادل الجارالله

د .عبدالحميد دشتي

راكان النصف

د .يوسف الزلزلة

ب �س��رع��ة ح �ت��ى ال ي �ت �ع �ط��ل ال �ع �م��ل
وال تتوقف خطة التنمية مشددا
ع�ل��ى ان امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة تتطلب
امل��واج �ه��ة مل�ع��رف��ة مل ��اذا ل��م تتحرك
البلد اقتصاديا بعد اقرار كل هذه
القوانني التي طلبتها الحكومة .
وطالب الجارالله بضرورة عقد
ج�ل�س��ة خ��اص��ة مل�س��اء ل��ة الحكومة
على القوانني التي اقرت ولم تنفذ
وذل� � ��ك ع �ل��ى غ� � ��رار ال �ج �ل �س��ة ال �ت��ي
ت ��م ف �ي �ه��ا م �ح��اس �ب��ة ال � � ��وزراء على
مالحظات ديوان املحاسبة.

وامل� �ط ��روح ��ة ل �ل �ن �ق��اش اس �ت �ع ��دادا
الق� ��راره� ��ا ت��ري��د رج � ��اال وع�ق�ل�ي��ات
ج� �ب ��ارة وت �ت �ط �ل��ب ض��رب��ا ب �ي��د من
حديد للمتنفذين الذين يتدخلون
ف � � ��ي إدارة ش� � � � � ��ؤون ال � �ح � �ك ��وم ��ة
ويعينون وزراء محسوبني عليهم
لتنفيذ مصالحهم وكأنهم وكالء
عنهم معربا عن اعتقاده ان الوزراء
املوجودين لن يتمكنوا من إحداث
الطفرة التنموية في البالد بالرغم
من كم التشريعات والقوانني التي
تساعد وتمهد الطريق للمزيد من
التنمية.
وأضاف أنه لو عمل الوزراء بما
ي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��م وف �ق��ا ل�ل��دس�ت��ور
وال�ق�س��م ال ��ذي اق�س�م��وه واخ �ت��اروا
ال �ك �ف��اءات ال�ت��ي ت�ك��ون ف��ي الجهاز
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ك��ل وزارة ألدى ذل��ك
ال � � ��ى ض � �م� ��ان ت� �ح� �ق� �ي ��ق م � ��ا ه ��دف
ال � �ي� ��ه امل � �ش� ��رع� ��ون ب� �ع ��د اق � ��راره � ��م
التشريعات.
وردا ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال ه � ��ل ه ��ذه
ال �ت �ش��ري �ع��ات ت �ص��ب ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
الرغبة االميرية لتحويل الكويت
الى مركز مالي واقتصادي فأجاب
دشتي  ال اعتقد ذلك وفقا ملا نراه
م��ن أداء تنفيذي ك�م��ا ان االن�ت�ق��ال
ال��ى ه��ذا امل��رك��ز ي�ح�ت��اج ال��ى هيئة
وطنية ي�ك��ون ال�ب��رمل��ان والحكومة
والقيادة السياسية وكل األط��راف
ج � ��زءا م �ن �ه��ا وت� �ك ��ون ت �ح��ت مظلة
سمو األمير حفظه الله ورعاه.
وق � ��ال دش �ت��ي ان رئ �ي��س ج�ه��از
امل� � �ب � ��ادرات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ف �ت��رض
فيه ان يبادر باملشاريع التنموية
واالق�ت�ص��ادي��ة ول�ك��ن ل�لأس��ف ومن
خ�ل��ال ال �ت �ج��رب��ة امل ��ري ��رة م �ع��ه ف��ي
احد املشروعات وهو محطة الزور
ن �ج��د ان� ��ه غ �ي��ر ق � ��ادر ع �ل��ى ال �ق �ي��ام
ب �م �ه��ام امل �ن �ص��ب م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان
ال �ت �ش��ري �ع��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
يقرها املجلس ج�ي��دة وتسير في
االت �ج ��اة ال�ص�ح�ي��ح ول �ك��ن تحتاج

إلى وضع اليات لتنفيذها السيما
ع��دم وج��ود آل�ي��ة واض�ح��ة الص��دار
ل ��وائ� �ح� �ه ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة واخ� �ت� �ي ��ار
ال �ع �ن��اص��ر ال �ك �ف��ؤءة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذه
ال �ت �ش��ري �ع��ات ع �ل��ى ارض ال ��واق ��ع
وتحقيق املرجو منها .

الذي اقر من مجالس سابقة والى
اآلن لم يتم تفعيله وال العمل به .

العملية التنموية
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .عبد
الحميد دشتي ان التشريعات التي
اق��ره��ا مجلس االم��ة الحالي تدفع
بالعملية ال�ت�ن�م��وي��ة ل�ل�ب�لاد نحو
االم��ام وملزيد من التقدم والتطور
الس �ي �م��ا ع �ن��دم��ا ت �س��ن ت�ش��ري�ع��ات
تضبط األسعار وتحمي املستهلك
وتحدد أسعار السلع.
وأض� � � ��اف أن � ��ه ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ه ��ذه
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ص � � � � ��درت ق� ��وان�ي��ن
الشركات والحوكمة والتعديالت
ال �ت��ي ت�م��ت ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د
ب�م��ا يضمن إع �ط��اء حملة األس�ه��م
دورا اك� �ب ��ر م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ه ��ذا
يعتبر من ضمن األمور التي تدفع
بالعملية التنموية في البالد.
وذكر ان من بني القوانني أيضا
ق� ��ان� ��ون ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص وأي� �ض ��ا ق��ان��ون
ص� �ن ��دوق امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة وق��ان��ون هيئة أس��واق
امل��ال وهيئتي االت �ص��االت والنقل
فجميعها قوانني تساهم وتساعد
في مزيد من التنمية االقتصادية
للبالد.
وأش ��ار إل��ى ان املجلس يناقش
ح ��ال� �ي ��ا ق � ��ان � ��ون م ��دي� �ن ��ة ال� �ح ��ري ��ر
وب� � ��ال � � �ت� � ��ال� � ��ي ج � �م � �ي� ��ع ال� � �ق � ��وان �ي��ن
وال � � �ت � � �ش � � ��ري � � �ع � � ��ات ال� � � �ت � � ��ي اق � � � ��رت

ضرورة ملحة
ب � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب راك � � ��ان
ال�ن�ص��ف ان اإلص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
اصبح ض��رورة ملحة ليس اليوم
وان �م��ا م�ن��ذ أع� ��وام س��اب�ق��ة مشيرا
إلى ان اإلصالح االقتصادي تأخر
كثيرا وال يفترض في ح��ال تبقيه
ان ي �م��س ش ��رك ��ات او م��ؤس �س��ات
بعينها وانما البد ان يكون بهدف
إيجاد بيئة اقتصادية سليمة ما
ي�ج�ع�ل�ه��ا ت �ن �ع �ك��س ع �ل��ى ال �ش �ب��اب
الكويتي مستقبال.
وح ��ذر ال�ن�ص��ف م��ن ان املشكلة
القادمة هي مشكلة توظيف وخلق
ف��رص وظيفية للشباب وال�ق�ط��اع
ال�خ��اص ال يمكن ان يخلق فرصا
وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ف � ��ي ظ � ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
االقتصادية املوجودة ولن ينهض
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص اال ب��وج��ود بيئة
اق �ت �ص��ادي��ة س�ل�ي�م��ة م��وض �ح��ا ان��ه
عندما نتحدث عن القطاع الخاص
ف �ن �ح��ن ل� ��ن ن �ت �ح ��دث ع� ��ن ش ��رك ��ات
بعينها وان�م��ا نتحدث ع��ن ك��ل ما
يتعلق بالقطاع الخاص من فرص
استثمارية من صغار املستثمرين
وال � �ش� ��رك� ��ات ذات رؤس األم � � ��وال
ال�ق�ل�ي�ل��ة ف�ل�ا ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن�خ�ت��زل
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ات
املدرجة فقط .
واك��د ان املجلس ق��ام ب��دوره في
تشريع القوانني االقتصادية على
ات ��م وج ��ه ل�خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
س� �ل� �ي� �م ��ة ول � �ك� ��ن ع � �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ان ت �س �ت �ع �ج��ل ب� ��إص� ��دار ال �ل ��وائ ��ح
التنفيذية لهذه القوانني مبينا ان
خير مثال هو قانون الخصخصة

قاعدة تشريعات
وم � � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ش � � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب
د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع �ل ��ى ح��اج��ة
الكويت الى قاعدة من التشريعات
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ال � � �ت� � ��ي ي � �ج � ��ب ان
ي �ق��ره��ا م �ج �ل��س االم � ��ة وأش � ��ار ان��ه
بالفعل ف��ي دور االن�ع�ق��اد املاضي
وال �ح��ال��ي ك��ان��ت ه �ن��اك م�ج�م��وع��ة
م��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة تم
إق� ��راره� ��ا ودخ� �ل ��ت خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ح �ي��ث ان ال �ح �ك��وم��ة ع��رض��ت على
املجلس مجموعة من التشريعات
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا ل �ك��ي ت�ن�ط�ل��ق في
ال �ق �ض��اي��ا امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واملرتبطة بالعمل املؤسسي وقد
أق � ��ر امل �ج �ل��س ج� � ��زءا ك �ب �ي��را م�ن�ه��ا
وهناك أربعة قوانني لم يناقشها
م �ج �ل��س االم � � ��ة ب� �ع ��د ه� ��ي ق ��وان�ي�ن
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة وامل�ن��اق�ص��ات
العامة والتعديل على بعض املواد
لقانون ال�ش��رك��ات وك��ذل��ك القانون
الخاص للتعديل على بعض مواد
قانون املؤسسات املالية معربا عن
اع �ت �ق��اده ان ت�ل��ك ال �ق��وان�ين ه��ي ما
تحتاجها البلد لتحقيق التنمية
االقتصادية.
تشريعات مستحقة
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب س�ع��ود
ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي ان ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات
االقتصادية التي اقرت في مجلس
االمة منذ بداية الفصل التشريعي
ال��راب��ع عشر مستحقة وتتطلبها
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة غ �ي��ر ان امل �ش �ك �ل��ة
ت�ك�م��ن ف ��ي ال � ��وزراء او امل�س��ؤول�ين
ب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة إذ ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون
ال� �ت� �ص ��رف ف� ��ي ام � ��ر اال م� ��ن خ�ل�ال
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تتمة المنشور ص10
ق� ��ان� ��ون ول�ل��أس� ��ف ل ��دي� �ن ��ا ق �ص��ور
ف��ي ال�ت�ش��ري��ع مبينا ان��ه ك��ان على
امل �ج �ل ��س ال� �ح ��ال ��ي وان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
رغ�ب�ت��ه ف��ي تحقيق ط �م��وح وآم ��ال
الشعب ان يأتي بتشريعات تخدم
خطة التنمية وتساعد على تقوية
االق �ت �ص��اد س� ��واء األوراق امل��ال�ي��ة
او امل �س �ت �ث �م��ر األج �ن �ب ��ي او غ �ي��ره
م ��ن ج �م �ل��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات األخ � ��رى
التي تم إقرارها والتي كانت تعد
ض� ��رورة م�ل�ح��ة وان ك ��ان بعضها
ل�ل�أس��ف ال �ش��دي��د ف �ي��ه ع ��رج ن��وع��ا
م ��ا وم �ث ��ال ذل ��ك ال �ت �ش��ري��ع األخ �ي��ر
املتعلق بالحيازات مشيرا إل��ى ان
ب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات ت��أت��ي ل�ن�ي��ات
طيبة ول�ك��ن يخونها اع ��داد م��واد
القوانني.
وأوض� ��ح ال�ح��ري�ج��ي ان ��ه بصفة
ع��ام��ة ف ��ان ال �ق��وان�ي�ن االق �ت �ص��ادي��ة
األخ�ي��رة تضع القطار على السكة
ل �ت �ط��وي��ر امل� �ج ��ال االق� �ت� �ص ��ادي في
ال�ب�لاد وتنفيذ جميع املشروعات
ال� � � � ��واردة ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج ال �ح �ك��وم��ة
وخطة التنمية ما يجعل الكويت
جاذبة للمستثمرين األجانب بعد
ان ه ��اج ��رت رؤوس األم� � � ��وال م��ن
ال�ك��وي��ت مبينا ان ذل��ك ي ��ؤدي ال��ى
ت�ح�ق�ي��ق ال��رغ �ب��ة ال �س��ام �ي��ة لسمو
امير البالد بتحويل الكويت ملركز
مالي وتجاري.
المصلحة العامة
واك��د النائب محمد الجبري ان
ال�ق��وان�ين االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي اقرها
م �ج �ل��س االم � ��ة م �ن��ذ ب��داي �ت��ه حتى
ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ال ش��ك ان�ه��ا تصب
في تحقيق املصلحة العامة وانها
ك� ��ان� ��ت م �س �ت �ح �ق��ة م� �ن ��ذ م �ج��ال��س
س��اب �ق��ة الس �ي �م��ا ق ��ان ��ون ال �ش��راك��ة
ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �خ� ��اص وال� �ع ��ام
وق ��ال ان تفعيل ه ��ذا ال �ق��ان��ون في

محمد الجبري

د .خليل عبدالله

عبدالله املعيوف

خليل الصالح

ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ب��ات ح��اج��ة ملحة
وض � � ��روري � � ��ة م� �ط ��ال� �ب ��ا ال �ح �ك ��وم ��ة
ب � � � �ض� � � ��رورة ال � � �ب � � ��دء ف � � ��ي ت �ط �ب �ي��ق
ال�ق��ان��ون ك��ي ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة على
ال �ب �ل��د م �ش �ي��را ان ��ه س �ت �ك��ون ه�ن��اك
طفرة اقتصادية في ح��ال تطبيقه
التطبيق الصحيح ما يتيح البدء
ب��امل �ش��اري��ع االق �ت �ص��ادي��ة ال�ك�ب��رى
ال�ت��ي ي�ك��ون فيها ال�ق�ط��اع الخاص
شريكا فاعال.
وأوضح ان هناك قوانني عديدة
مثل ق��ان��ون امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة لو تم استغاللها جيدا
وع�م�ل��ت ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى تفعيلها
ألح��دث��ت ق �ف��زة اق �ت �ص��ادي��ة ك�ب�ي��رة
ف��ي ال �ب�ل�اد وت�ح�ق��ق ن�ق�ل��ة تنموية
واق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع ��ال� �ي ��ة م� ��ا ي �س��اع��د
ع �ل��ى ع� � ��ودة ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى س��اب��ق
ع �ه ��ده ��ا االق � �ت � �ص� ��ادي ب �م ��ا ي �ع��زز
ج�ه��ود تحويلها ال��ى م��رك��ز مالي
واقتصادي عاملي.

من القوانني على حسب اولوياتنا
وال��وق��ت امل �ت��اح نناقشها ونقرها
بهذا األس�ل��وب لذلك اعتقد أن في
هذا األسلوب خلال مشددا على ان
االقتصاد دون شك هو أساس كل
ش��يء ف��ي ال�ج��ان��ب ال�ت�ن�م��وي وه��و
م��ا يتطلب ان نحسن م��ن مسارنا
وطريقة ادائ�ن��ا مبينا ان القوانني
ال � �ت� ��ي ت� �ق ��ر ال ت� �ص ��ب ف � ��ي م �س ��ار
وات� �ج ��اه واح� ��د م�س�ت�ع��رض��ا م�ث��ال
إقرار قانون شركة املواشي الثانية
التي سيكون لها تأثير على االمن
ال �غ��ذائ��ي واالس �ع ��ار داخ ��ل ال��دول��ة
وبالتالي ستؤثر على االقتصاد
س��واء إيجابا او سلبا فهذا االم��ر
يحتاج الى دراسة معينة واألرقام
تثبته.
وت � ��اب � ��ع ال� �ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه م� �ت� �ن ��اوال
ق � ��ان � ��ون إق � � � � ��رار ه� �ي� �ئ ��ة امل ��راق � �ب �ي�ن
وم � ��دى ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى االق �ت �ص��اد
ف ��ي ظ ��ل كونها نوعا ج ��دي ��دا من
الرقابة املالية ي��ؤدي ال��ى ن��وع من
ال� �ض ��واب ��ط ت �ح��د م ��ن ال� �ه ��در ل��دى
الحكومة وبالتالي ي��وف��ر األم��وال
التي كانت تهدر لالستفادة منها
في جانب آخر .
واكد ان الوضع الحالي يتطلب
ض � � � ��ررورة ال� �ح ��اج ��ة ال � ��ى خ ��ارط ��ة
طريق واضحة ودراسة اقتصادية
علمية سليمة ح�ت��ى نستطيع ان
نؤكد أن التشريعات االقتصادية
التي أق��ره��ا املجلس الحالي تفيد
في الشأن االقتصادي .

وأض ��اف أن امل�س��ؤول�ي��ة الكبرى
ت�ق��ع ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة بشأن تفعيل
القوانني التي يقرها املجلس سواء
ف��ي ال�ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي او غيره
م��ن خ�لال وض��ع ه��ذه التشريعات
ف ��ي اط � ��ار ال �ت �ن �ف �ي��ذ الس �ي �م��ا ب��طء
ال� �ح� �ك ��وم ��ة بطيئة بشكل ك �ب �ي��ر
ف ��ي اص � � ��دار ال� �ل ��وائ ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال� � �ت � ��ي ي� �ص ��دره ��ا
املجلس.
م �ع��رب��ا ع� ��ن رؤي � �ت� ��ه ب � ��أن األه� ��م
م��ن ال�ت�ش��ري��ع التنفيذ على ارض
ال� ��واق� ��ع الف � �ت� ��ا ان آل � �ي� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
ل �ي �س��ت ب �ي��د م �ج �ل��س االم � ��ة وان �م��ا
لدى السلطة التنفيذية ممثلة في
ال�ح�ك��وم��ة ول��ذل��ك ك��ان ي�ف�ت��رض ان
ت�ك��ون فيه جلسة خ��اص��ة ملناقشة
الحكومة في عدم إصدارها للوائح
التنفيذية للقوانني وه��ذا م��ا كان
ون �ش��دد على ضرورة ان تستمر
م� �ث ��ل ه � ��ذه ال� �ج� �ل� �س ��ات م� �ن ��ذ وق ��ت
واخر.
وط� ��ال� ��ب امل� �ع� �ي ��وف ب �م �ح��اس �ب��ة
الوزراء الذين يتأخرون في اصدار
اللوائح التنفيذية للقوانني التي
ي� �ص ��دره ��ا امل �ج �ل��س م� �ش ��ددا ع�ل��ى
أهمية ان تحدد الحكومة توقيتا
لعملها فيما يخص هذه القوانني.
ومل� � � � � ��ا س � � �ئ� � ��ل ه � � � ��ل ال � � �ق� � ��وان �ي ��ن
االقتصادية التي يصدرها املجلس
ت�خ��دم م�س��ار تحويل ال�ك��وي��ت الى
مركز مالي واقتصادي؟ قال نحن
ن �ع �م ��ل م � ��ن خ �ل ��ال ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الحكومة واذا كانت الحكومة ترى
بأن التشريعات التي يتم إقرارها
ال ت �خ��دم ه� ��ذا ال �ت��وج��ه ف�ب��ال�ت��ال��ي
ت �ك��ون ه��ي امل �س��ؤول��ة وان تتوقف
ف� ��ورا ف�ن�ح��ن ن��دف��ع ن �ح��و تشجيع
االس �ت �ث �م��ار ال �ع��امل��ي وف �ت��ح امل��زي��د
م��ن ال�ش��رك��ات وإع �ط��اء الضمانات
للمستثمرين وتخفيف آلية اتخاذ
ال �ق��رار ف��ي ال� � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
الحكومة وتقليل الدورة املستندية

ونريد دفع عجلة االقتصاد لالمام  .

رؤية واضحة
ام ��ا ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع �ب��د ال�ل��ه
فقال ان قياس تأثير التشريعات
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ع � �ل� ��ى االق � �ت � �ص� ��اد
الكويتي ه��و ام��ر صعب ألن��ه عند
إق��رار ه��ذه القوانني فإنها ال تأتي
في حزمة واح��دة ومجاميع ليقال
انها ضمن مسارات محددة سواء
اقتصادية او تعليمية او غيرها
م � �ش� ��ددا ع �ل ��ى ض� � � ��رورة ان ت �ك��ون
ه �ن��اك رؤي ��ة واض �ح��ة مل�ع��رف��ة م��اذا
نريد من االقتصاد.
وأض� � ��اف ان ال �ك��ل ي �ت �ح��دث عن
ت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل واذا ك��ان
ه� ��ذا االم � ��ر ه ��و ال� �ه ��دف ال��رئ�ي�س��ي
لتحسني االقتصاد فالبد ان تكون
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات واض� � �ح � ��ة ف � ��ي ه ��ذا
الصدد مؤكدا انه لألسف ال يوجد
هذا الوضوح بل ال توجد معايير
وأدوات لقياسها.
وت��اب��ع ن �ح��ن ام��ام �ن��ا م�ج�م��وع��ة

دور متميز
ال ��ى ذل ��ك اك ��د ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال�ل��ه
معيوف ان املجلس الحالي يؤدي
دوره ج �ي��دا ي�خ�ت�ل��ف ع��ن سابقيه
م ��ن امل �ج ��ال ��س األخ � � ��رى م ��ن خ�ل�ال
اصدار القوانني التي تفعل وتخدم
االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي م��ائ��ه ب��امل�ئ��ة
وت� ��دف� ��ع ب �ع �ج �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ب �ك��اف��ة
اوجهها الى االمام.

المنظومة االقتصادية
وق��ال النائب خليل الصالح ان
ال�ق��وان�ين االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي اقرها
م �ج �ل��س االم� � ��ة ت �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
امل�ن�ظ��وم��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،مبينا ان
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ط ��رأت ع�ل��ى ه��ذه
القوانني أتت لتعالج مكامن الخلل
وخ�ي��ر دل�ي��ل س��وق االوراق املالية
والقانون الذي صدر مؤخرا بشأن
عمليات التداول في السوق.
وأك ��د ال �ص��ال��ح ان ق��ان��ون هيئة
س � � � ��وق امل � � � � ��ال اع� � �ط � ��ى ن � ��وع � ��ا م��ن
املتنفس سواء للمتداولني وصغار
امل �س �ت �ث �م��ري��ن او ل� �ل� �س ��وق ن�ف�س��ه
وارتفاعه ،مشيرا الى انه سيساهم
في تحرك االقتصاد الكويتي الذي
ت��أث��ر ب�س�ب��ب االزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العاملية ولكن بشكل اقل من باقي
الدول.
واوض � � � ��ح ال � �ص� ��ال� ��ح ان ت �ح��رك
رؤوس االم��وال ف��ي الكويت م��ازال
يحتاج الى الثقة بالعمليات التي
ت �س��اه��م م ��ن ت �ح��ري��ك االق �ت �ص��ادي
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ،م ��وض � �ح ��ا ان ه� �ن ��اك
امل��زي��د م��ن ال�ق��وان�ين التي سيقرها
مجلس االمة للدفع بحركة العجلة
االقتصادية الكويتية.
وب � �ي � ��ن ال � � �ص� � ��ال� � ��ح ان ق � ��ان � ��ون
امل � � �ن� � ��اق � � �ص� � ��ات امل � � ��رك � � ��زي � � ��ة ال� � � ��ذي
أوش� �ك ��ت أن ت�ن�ت�ه��ي م �ن��ه ال�ل�ج�ن��ة
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
سيعيد ال�ث�ق��ة ل�ل�ش��رك��ات للدخول
ف� ��ي امل� �ن ��اف� �س ��ة ع� �ل ��ى امل �ن ��اق �ص ��ات
امل� �ط ��روح ��ة الن ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
س ��اه ��م ف ��ي ن� ��زع ال �ث �ق��ة م ��ن أغ �ل��ب
التجار لعدم االطمئنان من طريقة
ط��رح امل�ن��اق�ص��ات ،م��ا أدى لعزوف
الكثير من الشركات العاملية.

عبداهلل :دراسة
اقتصادية علمية
للتأكد من جدوى
التشريعات التي
تم إقرارها
المعيوف :ندفع
نحو تشجيع
االستثمار العالمي
ودفع عجلة
االقتصاد
الصالح :قانون
المناقصات سيزيد
التنافس بين
الشركات ويحقق
طفرة
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المجلس حرك
عجلة االقتصاد

تس��تكمل «الدس��تور» نش��ر ملفها عن القوانين االقتصادية التي أقرها مجلس األمة وأثرها في تنمية وتطوير االقتصاد الكويتي ،حيث نتناول في
ه��ذا الجزء آراء النواب والمختصين في كيفية مس��اهمة المجلس في رس��م مالمح اقتص��اد كويتي جديد يمهد لتحقيق الرغبة الس��امية بتحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

أنجز عددا من التشريعات المهمة تمهد لمستقبل واعد للكويت

اختصاصيون لـ «الدستور» :البرلمان

تقرير محمد عبد العزيز:
االقتصاد هو عصب
الحياة للدول المتقدمة،
ليس هناك أدنى شك
في ذلك ،وما يميز
الكويت أنها دولة
مؤسسات ،تلعب فيها
المجالس المنتخبة
أدوارا رئيسة نحو
االستقرار االقتصادي.
وفي هذا الصدد أكد
اختصاصيون وخبراء
اقتصاد لـ «الدستور» أن
مجلس األمة في العام
األخير قد أدى هذا الدور
بكفاءة واقتدار حيث
أنجز عددا من التشريعات
المهمة نحو استشراف
مستقبل متميز
لالقتصاد الكويتي والذي
يعود نفعه باألخير على
المواطنين من حيث
رفع مستوى المعيشة
وتحقيق متطلباتهم
في الرعاية الصحية
والتعليمية واإلسكان
والتوظيف والى آخره
من عناصر التنمية
البشرية ألي مجتمع.

قانون الرعاية السكنية
وف� � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ذات � � � � ��ه ن ��ذك ��ر
للبرملان الحالي وف��ي  25يونيو
 2014إق � � ��رار االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رقم  47لسنة  1993بشأن الرعاية
السكنية والقانون رق��م  27لسنة
 1995بشأن إسهام نشاط القطاع
ال � �خ� ��اص ف� ��ي ت �ع �م �ي��ر األراض � � ��ي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وه ��و م��ا مهد
الطريق لحل القضية اإلسكانية،
األم ��ر ال ��ذي ع��ده رئ�ي��س مجلس
األم � � ��ة م � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م ان � �ج� ��ازا
ت��اري �خ �ي��ا ل ��م ت�س�ت�ط��ع امل �ج��ال��س
السابقة طوال عقود تحقيقه.
الـ «»B.O.T
وف� ��ي  30ي��ون �ي��و  2014أن �ج��ز
ال�ب��رمل��ان م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  7لسنة
 2008ب � �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م ع �م �ل �ي��ات
ال� �ب� �ن ��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل وال �ت �ح��وي��ل
( )B.O.Tواألنظمة املشابهة.
وق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة البرملانية
النائب فيصل الشايع إن املشروع
ت �ض �م��ن ت �ح��وي��ل ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي
ل ��دراس ��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�ت�ن�م��وي��ة
واملبادرات إلى هيئة عامة تلحق
ب��وزي��ر امل��ال�ي��ة ل�ك��ي يتناسب مع
ح�ج��م امل�س��ؤول�ي��ات وامل �ه��ام التي
ان �ي �ط��ت ب �ه��ا وم �ن �ه��ا دوره� � ��ا في
عملية تأسيس الشركات وإعداد
ال� �ص� �ي ��اغ ��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل �ع �ق��ود
الشراكة وال�ش��روط املرجعية لها
إض ��اف ��ة إل ��ى وض ��ع آل �ي��ة ل�ت�ق��دي��م
امل � �ب� ��ادرات وت�ق�ي�ي�م�ه��ا وط��رح�ه��ا
وغيرها من املهام.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى إدراج ن� �ش ��اط
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ض�م��ن عناصر
امل � �ش� ��روع� ��ات ال� �ت ��ي ي �س �ت �ه��دف �ه��ا
ن� �ظ ��ام ال� �ش ��راك ��ة ك��ون �ه��ا ت�ح�ت��اج
إل� ��ى ت �م��وي��ل ض �خ��م وع� �م ��ل ف�ن��ي
وت �ك �ن��ول��وج��ي م �ت �ط��ور وخ �ب��رات
ع��امل �ي��ة ف �ن �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ق ��د ال
تستطيع السوق املحلية وحدها
توفيرها.
ولفت إلى أن هذا القانون عالج
وض ��ع امل �ش��روع��ات ال �ق��ائ�م��ة قبل
العمل ب��ه إذ ن��ص على استمرار
ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا وف� � �ق � ��ا ل �ن �ص��وص �ه��ا
وال � ��ى ان �ت �ه��اء م��دت �ه��ا ك �م��ا أج ��از
القانون أن تمدد العقود القديمة
أو ال� �ت ��راخ� �ي ��ص امل �ن �ت �ه �ي��ة وف �ق��ا

قيس الغانم

لنصوصها ملدة ال تتجاوز سنة
كفترة انتقالية حتى تتم إع��ادة
ط ��رح� �ه ��ا م � ��ن ج� ��دي� ��د إذا ق � ��ررت
اللجنة العليا ذلك.
وذك��ر ان��ه تم رف��ع م��دة التقاعد
ك �ح��د أق �ص��ى إل ��ى  50ع��ام��ا ب��دال
م � ��ن  40ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون ال� �ح ��ال ��ي
ع �ل��ى أن ت �ح �س��ب ه� ��ذه امل � ��دة م��ن
تاريخ االنتهاء من أعمال البناء
والتجهيز.
وب�ي��ن أن ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ع��ال��ج
قضايا التمويل والتي تعد حجر
األس��اس في مشروعات الشراكة
وذل � � � ��ك ب� ��ال � �س � �م� ��اح ل �ل �م �س �ت �ث �م��ر
بإنشاء ضمانات عينية لصالح
ج� �ه ��ات ال� �ت� �م ��وي ��ل وك� ��ذل� ��ك ره ��ن
األصول التي يملكها في املشروع

وأسهمه في شركة املشروع وذلك
لصالح املشروع فقط.
وأوض� � � ��ح أن ال � �ق ��ان ��ون وض ��ع
آلية في كيفية تأسيس الشركات
امل �س��اه �م��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ش��أ ل�ت�ن�ف�ي��ذ
مشروعات الشراكة بهدف إتاحة
ال� �ف ��رص ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ل �ي �ك��ون��وا
شركاء في هذه املشروعات وبما
يحقق توزيعا ع��ادال للدخل بني
أط� �ي ��اف امل �ج �ت �م��ع ي �ض �م��ن دخ�ل�ا
اض��اف �ي��ا ل �ه��م م��ع ت��وف �ي��ر ح�م��اي��ة
لهم وملدخراتهم من املخاطر.
ولفت إلى أن القانون نص في
م��واده على تخصيص  % 50من
أس �ه��م ت �ل��ك ال �ش��رك��ات ل�لاك�ت�ت��اب
العام للكويتيني على أن تكتتب
الدولة في هذه األسهم نيابة عن
املواطنني.
الخطة االنمائية
وفي  11فبراير  2015أقر املجلس
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��إص��دار الخطة
اإلنمائية للسنوات (2016/2015
ـ  )2020/2019ال�ت��ي انطلقت من
أول اب� ��ري� ��ل  2015وت �ن �ت �ه��ي 31
م� � ��ارس  . 2020ك �م��ا واف� � ��ق ع�ل��ى
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��إص��دار الخطة
ال�س�ن��وي��ة األول� ��ى (.)2016/2015
وق� ��رر ب��اإلج �م��اع إح ��ال ��ة م �ش��روع
القانون بإصدار الخطة السنوية
األول � ��ى ( )2014/2013وت �ق��اري��ر
امل � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� �ل� �خ� �ط ��ة اإلن � �م� ��ائ � �ي� ��ة

م �ت��وس �ط��ة األج� � ��ل (2011/2010
ـ  )2014/2013وت� �ق ��ري ��ر دي � ��وان
املحاسبة عن إنجاز خطة التنمية
ب ��ال ��وزارات واإلدارات الحكومية
ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ()2013/2012
إلى الحكومة.
وق ��د أك� ��دت وزي � ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط
هند الصبيح وق�ت��ذاك أن الخطة
ان �ط �ل �ق��ت م ��ن رؤي � ��ة أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد في تحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري
عاملي.
قانون هيئة سوق المال
وي ��ذك ��ر أي� �ض ��ًا إق� � ��رار امل�ج�ل��س
في ابريل  2015تعديالت قانون
ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال ف ��ي امل ��داول ��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،وش �م �ل��ت  28م � ��ادة من
ال�ق��ان��ون بعد إق ��راره ف��ي امل��داول��ة
األول � ��ى ،إض��اف��ة إل ��ى  3م� ��واد ،تم
الرجوع فيها إلى النص األصلي.
وك� � � � ��ان امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ت ��اري ��خ
 21يناير  2010ق��د أق��ر مشروع
القانون بإنشاء هيئة سوق املال
وت�ن�ظ�ي��م ن �ش��اط األوراق امل��ال�ي��ة
ف��ي م��داول�ت��ه األول ��ى ب��إج�م��اع 48
عضوا.
شركة للمواشي
وفي  5مايو  2015أقر مجلس
األم��ة ق��ان��ون إن�ش��اء ش��رك��ة ثانية
ل �ل �م��واش��ي ف��ي امل��داول �ت�ي�ن وس��ط
ت �ح �ف��ظ ح �ك��وم��ي ل� �ع ��دم م��واف �ق��ة
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ال �ح �ك��وم��ة
ت ��أج� �ي ��ل ال � �ق� ��ان� ��ون ل� �ح�ي�ن إع � ��داد
دراسة جدوى اقتصادية حوله.
االستقرار السياسي
وح � � � � � � ��ول اه� � � � � ��م االن� � � � � �ج � � � � ��ازات
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف��ي
ال �ع��ام�ين االخ �ي��ري��ن ق ��ال الخبير
االق � �ت � �ص � ��ادي أم� �ي��ن س� ��ر ات� �ح ��اد
ال�ع�ق��اري�ين ق�ي��س ال�غ��ان��م  :ال شك
ف��ي أن ال�ب��رمل��ان ال�ح��ال��ي ق��د حقق
انجازات على صعيد التشريعات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل� ��م ي �س �ب �ق��ه ال �ي �ه��ا
امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي اهتمت
ب��امل�ع��ارك م��ع السلطة التنفيذية
على حساب التنمية.
وأك� ��د ال �غ��ان��م ان ق��ان��ون هيئة
س� ��وق امل � ��ال و ال �ت �ع��دي�ل�ات ال�ت��ي
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قيس الغانم:
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الحالي صمام أمان لالقتصاد
تتمة المنشور ص12
أج ��ري ��ت ع �ل �ي��ه ت �ع��د اه� ��م ت�ش��ري��ع
اق�ت�ص��ادي ف��ي ال�ع��ام األخ�ي��ر رغم
أنها لم تنضج بشكل جيد.
وت � � � � � � ��اب � � � � � � ��ع :ي� � � � �ف� � � � �ت � � � ��رض ف� ��ي
ال �ت �ش��ري �ع��ات أن ت��أت��ي م�ت�ك��ام�ل��ة
ال ان�ت�ق��اص فيها ح�ت��ى ال ت��ؤدي
ال��ى ان يفقد مستثمر ال�ث�ق��ة في
االقتصاد و يصيبه االحباط ألن
رأس امل��ال جبان فيجب أن يعلم
امل �ش��رع��ون ان امل�س�ت�ث�م��ر يعتمد
على الثقة املتمثلة في املعطيات
القانونية التي يجب ان تكون في
التشريعات.
وضرب مثاال القتصاد اململكة
العربية السعودية عندما اق��رت
ق� ��ان� ��ون امل �س �ت �ث �م��ر االج� �ن� �ب ��ي و
خصصت خمسة في املئة مؤكدا
أن � ��ه ج � ��اء م �ت �ك��ام�لا ب �ع��د دراس � ��ة
مستفيضة.
وأوض � � � � � ��ح ال� � �غ � ��ان � ��م ان ال� �ه ��م
األساسي ألي تشريع اقتصادي
يجب ان يراعي نفسية املستثمر
ول�ي��س تنظيم عالقته بالجهات
فحسب.
وعاب على بعض التشريعات
ال �ت ��ي ت �ع��رق �ل �ه��ا ق � � ��رارات وزاري � ��ة
و ت �ج��زئ �ه��ا و ه ��و م ��ا ي �ف �ق��د ثقة
امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن ال س� �ي� �م ��ا ف � ��ي ظ��ل
اقتصاد حر مشيرًا الى أن قوانني
البرملان الحالي ليست متكاملة
ب�ن�س�ب��ة  100ف ��ي امل �ئ��ة ل �ك��ن على
مستوى الطموح تعادل سبعني
ف ��ي امل �ئ��ة م �ن��ه و ت��ؤث��ر اي�ج��اب�ي��ا
ف��ي االق�ت�ص��اد مطالبا بالدراسة
املستفيضة للقوانني ك��ي تخرج
متكاملة .
وط��ال حديثه قانون الشركات
م��وض�ح��ًا أهميته ال�ق�ص��وى غير
أن به بعض املثالب التي حدثت
بسبب ع��دم ال��دراس��ة املتأنية ألن
أي قانون مضى عليه  30سنة من
خاصة
دون تجديد يحدث ربكة
ً
اننا دولة ليست متقدمة صناعيًا
تعتمد على مصدر وحيد(النفط)
وتجديد القوانني ارتقاء لألفضل
بشرط اال يكون ارتجاليًا و يأخذ
وقته في الدراسة.
وأع� � ��رب ال �غ��ان��م ع ��ن اس�ت�ي��ائ��ه
م ��ن غ �ي��اب االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات عن
الكويت املتعلقة بتحقيق التنمية
رغم وجود دولة املؤسسات التي
ت�ه�ي��ئ ال �ف��رص��ة مل�ع�ط�ي��ات ال �ق��رار
السليم رغم أن دوال مجاورة لنا
تنتج ق��رارات أفضل و أس��رع منا

وم ��ن ث��م ت�ح�ق��ق ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة
ملموسة و هي ال تتوافر بها ما
يميز الكويت.
توفير األراضي
رئ� � �ي � ��س ات � � �ح� � ��اد ال � �ع � �ق� ��اري �ي�ن
ال� �خ� �ب� �ي ��ر االق� � �ت� � �ص � ��ادي ت��وف �ي��ق
ال� �ج ��راح ت �ع��اط��ى م��ع ال � ��رأى ذات��ه
الذي عزى االنجازات التي حققها
ال� �ب ��رمل ��ان ف ��ي ع ��ام ��ه األخ� �ي ��ر ال��ى
االستقرار بني السلطتني ،مشيرًا
الى ان املجلس الحالي انتج عددًا
م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ت �م �ي��زة ال�ت��ي
س �ت �ص��ب ف ��ي ص ��ال ��ح االق �ت �ص��اد
الكويتي على املدى البعيد.
وأش ��اد ال �ج��راح بقانوني 113
الخاص بالشراكة و 116املتعلق
ب �ش��راك��ة ال� �خ ��اص ف ��ي امل �ش��اري��ع
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ،الف� �ت ��ًا ال � ��ى ان ذل ��ك
اوجد مساحات من التفاؤل لدى
االوساط االقتصادية.
واك ��د ح��اج��ة ت�ل��ك التشريعات
وغ�ي��ره��ا ال��ى امل��راج�ع��ات الدقيقة
ح � �ت� ��ى ت� �ت� �ك ��ام ��ل ال� � �ق � ��وان �ي��ن وال
ت � �ت � �ع� ��ارض ف� �ي� �م ��ا ب� �ي� �ن� �ه ��ا ح� ��ال
نزولها ال��ى التنفيذ ،مشيرًا الى
وج��ود ق��وان�ين تعيق نظيراتها،
ف �م �ثل��ا ه� �ن ��اك ت �ش��ري �ع��ات ت�م�ن��ع
ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص م ��ن امل �ش��ارك��ة
ف ��ي االس � �ك ��ان وت �م �ن��ع ال �ش��رك��ات
العقارية من التملك او التصرف،
وت �ب �ق��ى ال� �ق ��وان�ي�ن خ� �ط ��وة اول ��ى
نحو االستقرار االقتصادي لكن

لقطة من إحدى الجلسات

توفيق الجراح

رمضان الشراح

ه ��واج ��س ال�ت�ط�ب�ي��ق ت �ظ��ل امل�ح��ك
الرئيسي.
ول� � �ف � ��ت ال � � � �ج � � ��راح ال � � � ��ى وف� � ��رة
ال �ق��وان�ين ل�ك��ن ه �ن��اك ق �ص��ورا في
التطبيق من قبل الجهات املعنية
ب��ذل��ك س��واء ع��ن س��وء ف�ه��م او ان
ت �ك��ون غ �ي��ر م��ؤه �ل��ة ب�ش�ك��ل ك��اف،
وال�ح��ل ف��ي ت��واف��ر جهاز تنفيذي
جيد للتعامل مع القوانني.
وع ��زى م�ث��ال��ب ال��وض��ع ال�ق��ائ��م
الى ما سماه الفلسفة العامة في
االدارة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي تجعل
القطاع العام مهيمنًا على القطاع
ال�خ��اص ل��درج��ة ان جعله قطاعا
طفيليا يتعايش على العام ،واذا
اردن��ا االس�ت�ق��رار االق�ت�ص��ادي فال
بد من تغيير تلك الفلسفة بمنح
القطاع الخاص اريحية لالنطالق

واالس� �ه ��ام ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة وت��وف�ي��ر
البيئة املناسبة له ليعمل ومن ثم
يخلق فرص عمل للكويتيني في
مختلف قطاعاته وينتج ايرادات
ل �ل��دول��ة ال �ت��ي ت�ع��ان��ى م��ن مصدر
دخل وحيد وهناك تفاوت رهيب
ب�ين االي � ��رادات النفطية وغيرها
في املوازنة العامة للدولة.
واك��د ان البرملان ي��ؤدى مهامه
بشكل طيب حتى االن وي�م��د يد
العون للسلطة التنفيذية ما اثمر
عن تلك التشرريعات االقتصادية
امل �ت �م �ي��زة م �ث��ل ه�ي�ئ��ة س ��وق امل��ال
وغ �ي��ره��ا ل �ك��ن ال ت � ��زال ق �ط��اع��ات
اق �ت �ص��ادي��ة ك �ث �ي��رة ف ��ي ال �ك��وي��ت
ت �ع��ان��ى م ��ن ه �ي �ك �ل��ة اق �ت �ص��اده��ا
ف ��ي ظ ��ل ش �ب��اب ك �ث��ر ي�ح�ت��اج��ون
سكنا وصحة وتعليما وتوظيفا

ويعانون الوصول لهذا الرباعي.
وق� ��ال ان ذل ��ك ي�م�ث��ل ض�غ��وط��ًا
ش��دي��دة على الحكومة رغ��م اننا
دولة رفاه اال اننا نخشى من عدم
ديمومة تلك الرفاهية بسبب هذه
الضغوط التي ربما تنفجر يوما
ما بسبب تلك املشاكل الهيكلية
والبطالة ،الفتًا ال��ى ان الحل في
خ�ل��ق ق �ط��اع خ ��اص يستطيع ان
ينوع االقتصاد الوطني.
وأعرب عن استيائه مما سماه
ه �ي �م �ن��ة وت � �غ� ��ول ال� �ق� �ط ��اع ال �ع��ام
ع�ل��ى ال �خ��اص ع�ل��ى ك��ل األص�ع��دة
لا
االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ف�ض� ً
ع ��ن ال �ت �ع �ق �ي��دات وال� ��روت �ي�ن وم��ن
ث ��م غ �ي��اب ف ��رص ال �ع �م��ل ب�خ�لاف
التقليدية ،مشيرًا الى ان املستقبل
ال ي �ن��ذر ب�خ�ي��ر ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار
ال�س�ي��اس��ات امل�ت�ن��اق�ض��ة للسلطة
التنفيذية .
وق� � � � ��ال ان ال� � �ح � ��ل ي� �ك� �م ��ن ف��ي
ت��وف�ي��ر االراض� ��ي وت�ح��ري��ره��ا من
ق�ب��ل ال ��دول��ة ل�ك��ون�ه��ا ت�م�ث��ل عنق
الزجاجة في النشاط االقتصادي
اوال ث��م خ�ل��ق اج� ��واء وس�ي��اس��ات
متسقة ترتكز على رؤى واضحة
واه��داف ال تتعارض مع بعضها
البعض ،مطالبا البرملان بالدفع
ف � ��ي ات� � �ج � ��اه ت � �ح� ��ري� ��ر االراض � � � ��ي
وم �ن �ح �ه��ا ل �ل �م �س �ت �ث �م��ر ب��ال �س �ع��ر
املناسب وفي الوقت املناسب.
وع ��ن ال �ع �ق��ار ودوره ف ��ي دع��م
االق�ت�ص��اد ق��ال ال �ج��راح  :القطاع
ال� �ع� �ق ��اري ي �ع��د اح� ��د اه� ��م اوع �ي��ة
االس �ت �ث �م��ار ل �ك �ن��ه ي �ع��ان��ى ل �ع��دم
وج� � � � ��ود ج � �ه� ��ة م � � ��وح � � ��دة ،ح �ت��ى
توصيات البنك ال��دول��ي ف��ي هذا
الصدد ال يعبأ بها.
وأض � � � � ��اف :ن� �ع ��ان ��ي م � ��ن ن � ��درة
ال� � � �ع� � � �ق � � ��ارات االم� � � � � ��ر ال� � � � � ��ذي زاد
امل � �ض� ��ارب� ��ة ف ��ارت� �ف� �ع ��ت األس � �ع ��ار
ب� �ش� �ك ��ل م� �خ� �ي ��ف ،الف � �ت� ��ًا ال � � ��ى ان
العقار في افضل احواله االن من
ح �ي��ث ن �س��ب ال �ت �ش �غ �ي��ل ف��ال�ع�ق��ار
ال�ص�ن��اع��ي وال�س�ك�ن��ي وال�ت�ج��اري
واالس � � �ت � � �ث � � �م� � ��اري ت� � �ف � ��وق ن �س��ب
تشغيله ال �ـ  95%بينما املكاتب
ال �ت �ج��اري��ة ف �ق��ط ت� �ت ��راوح م ��ا بني
 70و  % 75والحل ايضا ليتمكن
ال� �ق� �ط ��اع ال� �ع� �ق ��اري م ��ن االس� �ه ��ام
ف ��ي ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص ��اد ان ت�ح��رر
االراضي.
وخ �ت��م ال� �ج ��راح ب��ال �ث �ن��اء على
دور م �ج �ل��س االم� � ��ة م� ��ؤك� ��دا ان ��ه
يسير بشكل جيد ج��دا لكن على
الحكومة االنتباه والتعاطي مع

انجازات البرملان وعليها التفكير
في انشاء مجلس اعلى لالقتصاد
ي�ظ��ل ك��ل ال�ج�ه��ات املعنية بشكل
متناغم.
الالئحة التنفيذية
بدوره قال استاذ االقتصاد في
جامعة الكويت د رمضان الشراح
إن البرملان الحالي انتج عددا من
ال�ت�ش��ري�ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة يمكن
االرت �ك��از عليها ف��ي رس��م مالمح
اقتصاد جيد للكويت.
وذك� � � � � � ��ر ف � � � ��ي ذل � � � � ��ك امل � � �ع� � ��رض
ال �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ادخ� �ل ��ت ع�ل��ى
قانون هيئة سوق املال ،الفتًا الى
متمثال في اللجنة
نجاح البرملان
ً
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ان�ت��اج
ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق ��ان ��ون 7
لعام . 2010
واك� � � � � ��د ان ات� � � �ح � � ��اد ش � ��رك � ��ات
االستثمار منذ ال�ي��وم االول كان
متابعا للتعديالت وق��دم العديد
م � ��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ع � �ل� ��ى ق� ��وان �ي�ن
عديدة لهيئة س��وق امل��ال ووزارة
التجارة.
وقال ان االتحاد قد قدم رؤيته
للجنة التي شكلها وزير التجارة
لعمل ال�ت�ع��دي�لات امل�ط�ل��وب��ة على
ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة س� ��وق امل � ��ال ح�ت��ى
خ��رج ال��ى ال�ن��ور بشكله الحالى،
وتعد التعديالت مناسبة الى حد
كبير خ�ص��وص��ًا م��ن وج�ه��ة نظر
شركات االستثمار.
وأك � ��د ال � �ش� ��راح أه �م �ي��ة إي �ج��اد
ق � �ن� ��وات ت �ن �ف �ي��ذي��ة ج � �ي ��دة ت �ق��وم
ع �ل��ى إع � ��داد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
لتلك القوانني بشكل ي�ت��واءم مع
البيئات املتوافرة في السوق لكى
ت�ث�م��ر ع �ل��ى االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
وتصنع معه الفارق االيجابي.
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أهداف وسياسات التنمية االقتصادية في الخطة اإلنمائية

تنويع هيكل االقتصاد وتوسيع
دور القطاع الخاص في التنمية
ت�ب�ن��ت ال�خ�ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ل�ل��دول��ة
في مجال التنمية االقتصادية التي
وافق عليها مجلس األمة في جلسة
 10فبراير املاضي العمل على تنويع
ه �ي �ك��ل االق � �ت � �ص ��اد وت ��وس� �ي ��ع دور
القطاع الخاص في التنمية ملواجهة
تراجع االي��رادات النفطية من خالل
رفع النسبة املقدرة ملساهمة الناتج
غير النفطي (ال �خ��اص وال �ع��ام) في
ت��ول �ي��د ال �ن��ات ��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي
وتوفير حزم متكاملة من الخدمات
امل �س��ان��دة ل��زي��ادة ع ��دد امل �ش��روع��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة امل �ن �ج ��زة
ب��ال�خ�ط��ة ودع ��م امل �ب��ادري��ن ال�ص�غ��ار
لريادة االعمال وتفعيل دور املجلس
االعلى للتخصيص.
وق� ��د ب �ل �غ��ت االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
مل �ش ��روع ��ات ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
حوالي  5مليارات دينار.
أوال  -النمو االقتصادي:
 تطوير ادارة االقتصاد الوطنيوزي � ��ادة م �ع��دالت االس �ت �ث �م��ار وذل��ك
ب �ت �ط��وي��ر م �ن �ط �ق��ة ش� �م ��ال ال �ك��وي��ت
كمنطقة اقتصادية وعمرانية تقوم
ع�ل��ى تشغيل م�ي�ن��اء م �ب��ارك الكبير
وت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ال��وط �ن��ي
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ج ��ذب االس �ت �ث �م��ارات
االجنبية املباشرة وتحفيز شراكة
القطاع الخاص.
ثانيًا -دعم وتوسيع دور القطاع
ال � �خ ��اص :وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ت�ك��وي��ن
شراكات وطنية قوية منتجة يمتد
عملها داخل وخارج الكويت لتبني
اقتصادا متوازنا قويا يوفر فرص
ال �ع �م��ل امل �ن �ت �ج��ة ل �ل �ش �ب��اب وي�ح�ق��ق
ب��ذل��ك تحسنًا ف��ي م�س�ت��وى معيشة
املواطنني ورفاهيتهم.
 زيادة مساهمة القطاع الخاصفي الناتج املحلس االجمالي ويتم
ذل��ك ع��ن ط��ري��ق االس ��راع ف��ي تعديل
امل�خ�ط��ط الهيكلي ل�ل��دول��ة ليتوافق
مع الخطة وتوفير االراض��ي القامة
امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة وامل� �ش ��اري ��ع
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وت �ه �ي �ئ��ة
ب �ي �ئ��ة االع� �م ��ال واس �ت �ك �م��ال ال�ب�ن�ي��ة
التشريعية بما يسرع من املبادرات
ال � �خ� ��اص� ��ة وي � ��رف � ��ع م � ��ن ت �ن��اف �س �ي��ة
االقتصاد.
 زي � � � ��ادة اس � �ت � �ث � �م ��ارات ال �ق �ط��اعالخاص عن طريق تبني مشروعات

م �ح��وري��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ن �م �ي��ة م��ن
خالل تأسيس الشركات املساهمة.
ثالثًا -تنويع القاعدة االنتاجية
م � � ��ن ش� � ��أن� � ��ه ت� �خ� �ف� �ي ��ف وت� �ق� �ل� �ي ��ص
االعتماد على قطاع النفط وتشجيع
وج � � ��ذب االس � �ت � �ث � �م� ��ارات االج �ن �ب �ي��ة
امل � � �ب� � ��اش� � ��رة وت � �ش � �ج � �ي� ��ع االب � �ت � �ك� ��ار
وض �م ��ان ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ت�م��وي��ل
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن��وع في
ان�ش�ط�ت�ه��ا وت�ك��ام�ل�ه��ا م��ع امل�ش��اري��ع
الكبرى لتوليد فرص عمل حقيقية
منتجية للمواطنني.
أ -الصناعة التحويلية ويتم ذلك
ب ��إع ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
ورف � � � ��ع ك � �ف� ��اء ت� ��ه ع � ��ن ط � ��ري � ��ق دع� ��م
الصناعات التحويلية وتطبيق نظم
ال �ج��ودة وت�ح�ف�ي��ز ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
الوطني وتشجيعه على االستثمار
في الصناعات التحويلية من خالل
تشجيع ال�ص�ن��اع��ات املعتمدة على
امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ق��ائ �م��ة على
ت��دوي��ر النفايات الصلبة والسائلة
وتعزيز دور امل�ش��روع��ات الصغيرة
وزي � � ��ادة م �س��اه �م �ت �ه��ا ف ��ي ال �ن �ش��اط
الصناعي ويتم ذل��ك من خ�لال دعم
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وب�ن��اء ق��درات�ه��ا التنافسية وتنمية
الصادرات الصناعية غير النفطية.
ب -ت �ط��وي��ر ق �ط ��اع ال� �ب� �ت ��رول م��ن
خالل زيادة معدالت االنتاج النفطي
وتنمية احتياطياته وذل��ك بتنمية
اح�ت�ي��اط�ي��ات ال �ن �ف��ط ال �خ��ام وال �غ��از
الطبيعي وتحسني طرق استخراج
ال�ن�ف��ط ال �خ��ام م��ن امل �ك��ام��ن النفطية
ورفع الطاقة االنتاجية للنفط الخام
وال � �غ� ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي وت �ق �ل �ي��ل ن�س�ب��ة
ال� �ف ��اق ��د م� ��ع م� ��راع� ��اة االش� �ت ��راط ��ات
البيئية.
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ت� �ن ��وي ��ع ال� �ق ��اع ��دة
االن � �ت � ��اج � �ي � ��ة م� � ��ن خ� �ل� ��ال ت �ش �ج �ي��ع
ال �ص �ن��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ال�ل�اح �ق��ة مع
ت��وف�ي��ر اح�ت�ي��اج��ات ال �س��وق املحلية
واالس � � ��واق ال �ع��امل �ي��ة م ��ن امل�ن�ت�ج��ات
ال �ب �ت��رول �ي��ة وذل � ��ك وف� �ق ��ا ل�ل�ك�م�ي��ات
وامل ��واص � �ف ��ات ال �ع��امل �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق
ال� �ت ��وس ��ع ف� ��ي ال� �ط ��اق ��ة ال �ت �ك��ري��ري��ة
ل�ل�ن�ف��ط ال� �خ ��ام م�ح�ل�ي��ا م ��ع تشغيل
امل �ص��اف��ي امل �ح �ل �ي��ة ب��أق �ص��ى ك �ف��اءة
م� �م� �ك� �ن ��ة وال � � �ت� � ��وس� � ��ع ف � � ��ي ن� �ش ��اط

تطوير إدارة
االقتصاد الوطني
وزيادة معدالت
االستثمار
تحفيز القطاع
الخاص الوطني
وتشجيعه
على االستثمار
في الصناعات
التحويلية

وزيرة التنمية هند الصبيح

ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م� �ي ��اوي ��ات داخ � � ��ل دول� ��ة
الكويت وخارجها للمحافظة على
مكانة صناعة االوليفينات وتبني
مشروعات استثمارية ف��ي الخارج
ترتبط بعمليات استكشاف وانتاج
وتكرير وتسويق النفط الخام.
ج -ال� �ق� �ط ��اع امل� ��ال� ��ي ع� ��ن ط��ري��ق
م��واص �ل��ة ت �ط��وي��ر ال �ه �ي �ك��ل ال �ح��ال��ي
ل�ل�ق�ط��اع امل �ص��رف��ي وامل��ال��ي ون�ش��اط
التأمني ويتم ذلك بتطوير الخدمات
وامل � �ن � �ت � �ج� ��ات امل � �ص ��رف � �ي ��ة امل� �ق ��دم ��ة
ل� �ق� �ط ��اع ��ي ال � �ت � �ج ��زئ ��ة وال � �ش� ��رك� ��ات
وت � � �ح � � �س �ي��ن ك � � �ف � ��اء ت � � �ه � ��ا وخ � �ف� ��ض
اس �ع��اره��ا ورف ��ع ك �ف��اءة امل��ؤس�س��ات
امل��ال�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز امل�ن��اف�س��ة ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية لها .اضافة ال��ى تعزيز
ال� � ��دور ال ��رق ��اب ��ي واالش � ��راف � ��ي ل�ب�ن��ك
الكويت املركزي لتحقيق االستقرار
امل ��ال ��ي وت��رس �ي��خ االج� � ��واء امل�لائ�م��ة
ل �ت �ع��زي��ز ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ع�ل��ى
اسس مستدامة ويتم ذلك عن طريق
ت �ع��زي��ز اج� � ��واء االس� �ت� �ق ��رار ال �ن �ق��دي
وال �ح ��د م ��ن ال �ض �غ��وط التضخمية
ودع ��م ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي امل�س�ت��دام
وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة
الوطنية كوعاء للمدخرات املحلية
ل �ت �ل �ب �ي��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة
ف��ي مختلف االن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى االس �ت �ق��رار النسبي
لسعر صرف الدينار الكويتي.
د -ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري وذل � ��ك عن

ط��ري��ق زي ��ادة م �ع��دالت ن�م��و القطاع
ال� � �ت� � �ج � ��اري وال � �س � �ي � ��اح � ��ي ل� �ي� �ك ��ون
راف� ��دا م�ه�م��ا وم �ص ��درا م��ن م �ص��ادر
زي � ��ادة ال��دخ��ل ال��وط �ن��ي وي �ت��م ذل��ك
بتشجيع االستثمارات في االنشطة
السياحية بمختلف مناطق الكويت
واالس � � �ت � � �غ �ل ��ال األم � � �ث� � ��ل ل� �ل� �م ��راف ��ق
وال � �خ ��دم ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة ف ��ي خ�ل��ق
صناعة سياحية تنافسية .اضافة
الى رفع كفاءة أداء النشاط التجاري
وذل��ك بتفعيل دور امللكية الفكرية
ف��ي ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي وتكثيف
حمالت الرقابة والتفتيش بشأنها.
وبشأن اعادة هيكلة قطاع التجارة
الخارجية يتم ذل��ك من خ�لال اقامة
«م �ن��اط��ق ت �ج��ارة ح ��رة» ف��ي امل��واق��ع
املناسبة مع تزويدها بالتجهيزات
األساسية للتصدير واالستيراد.
ه � �ـ -ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي م ��ن خ�ل�ال
تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة
م�ع��دالت ن�م��وه ل��رف��ع نسب االكتفاء
ال ��ذات ��ي وي �ت ��م ذل� ��ك ب ��إع ��ادة ت�ق�ي�ي��م
ت �خ �ص �ي��ص ال � �ح � �ي� ��ازات ال ��زراع� �ي ��ة
وال�ح�ي��وان�ي��ة وس �ح��ب ال�ق�س��ائ��م من
امل�خ��ال�ف�ين وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ث��روة
النباتية والحيوانية م��ن األم��راض
الوبائية وحماية الثروة السمكية.
وبشأن توطني التقنيات الحديثة
في الزراعة ورفع كفاءة املشروعات
االنتاجية الصديقة للبيئة بالقطاع
ال ��زراع ��ي ع��ن ط��ري��ق دع ��م وت�ط��وي��ر

نظم البحث العلمي لخدمة التنمية
الزراعية
رابعًا -تطوير البنية التحتية:
زي ��ادة ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي االج�م��ال��ي
ت �ت �ط �ل��ب ت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
ل �ل��اق� � �ت� � �ص � ��اد م � � ��ن خ � �ل� ��ال ت� �ط ��وي ��ر
شبكات الطرق وتلبية االحتياجات
امل� �ت ��زاي ��دة م ��ن ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
واملياه وزي��ادة الطاقة االستيعابية
مل � �ط� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ال� � ��دول� � ��ي وك ��ذل ��ك
رف ��ع ال �ط��اق��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ل�م��وان��ئ
التجارية وتطوير قطاع املعلومات
واالتصاالت وانشاء مناطق تجارة
حرة ومناطق لوجستية.
أ -الطاقة الكهربائية واملياه ويتم
ذل� ��ك ع ��ن ط��ري��ق ت��رش �ي��د اس �ت �ه�لاك
الطاقة الكهربائية واملياه من خالل
ت��رش�ي��د االس �ت �ه�لاك ب��إط�لاق السلع
امل��دع��وم��ة ب�س�ع��ر ال �س��وق وت�ط��وي��ر
انظمة الحفاظ على الطاقة واملياه
 رفع كفاءة الخدمات املقدمة. رف��ع ال �ق��درة امل �ت��واف��رة ملحطاتال�ق��وى الكهربائية م��ن خ�لال زي��ادة
انتاج الطاقة الكهربائية.
 زيادة اجمالي القدرة االنتاجيةمل� �ح� �ط ��ات ت �ق �ط �ي��ر امل � �ي� ��اه وت �ع��زي��ز
االح�ت�ي��اط��ي االس�ت��رات�ي�ج��ي للمياه
بالعمل على زيادة انتاج املياه.
ب -ال � � � �ن � � � �ق � � ��ل وامل � � � � � ��واص � � �ل� � ��ات
واالت�ص��االت وذل��ك عن طريق فصل
املشغل ع��ن املنظم ف��ي ق�ط��اع النقل

ب�ت�ع��زي��ز امل�ن��اف�س��ة ف��ي م �ج��ال النقل
البري والبحري .إضافة الى تطوير
امل ��راف ��ق وال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا
مطار الكويت الدولي.
 زي ��ادة أط ��وال ال�ط��رق الرئيسيةوالطرق الداخلية باملناطق املختلفة
وذلك برفع كفاءة شبكة النقل البري
من خالل زيادة اطوال شبكة الطرق
وصيانتها.
وب � �ش ��أن اع � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ق �ط��اع��ي
االت � �ص ��االت وال �ب��ري��د ي �ت��م ذل ��ك من
خ �ل��ال اس �ت �ك �م��ال اص � � ��دار ال�لائ �ح��ة
التنفيذية لهيئة تنظيم االتصاالت
وتقنية املعلومات لتنظيم ورقابة
قطاع االتصاالت.
خامسًا -املالية العامة:
ح��رص��ت الخطة على االس�ت�م��رار
ف � � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ك� � ��اف� � ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
ال �ت��راج��ع ال�ك�ب�ي��ر ف��ي أس �ع��ار النفط
م ��ن خ �ل�ال ات� �ب ��اع س �ي��اس��ات م��ال�ي��ة
رش�ي��دة تحد م��ن ال�ه��در ف��ي االن�ف��اق
ال� �ج ��اري وت�خ�ص�ي��ص االع �ت �م��ادات
املالية الالزمة لإلنفاق االستثماري
لتغطية متطلبات كافة مشروعات
ال�خ�ط��ة وم ��ن امل �ق��در ان ت�ب�ل��غ نسبة
االن �ف��اق االس�ت�ث�م��اري ح��وال��ي 12.2
 ٪م��ن اج �م��ال��ي االن �ف ��اق ال�ح�ك��وم��ي
وذل��ك م��ن خ�لال اص�لاح االخ�ت�لاالت
وال� �ت� �ش ��وه ��ات ف� ��ي امل ��ال� �ي ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل��دول��ة وي�ت��م ذل��ك بتنمية م�ص��ادر
االي � � � � ��رادات غ �ي��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ب ��إع ��ادة
تسعير حقوق االنتفاع باألراضي
ل �ت �ت�ل�اءم م ��ع أس �ع ��اره ��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
ووقف املطالبات بالكوادر الخاصة
وال��زي��ادة املالية وامل��زاي��ا الوظيفية
وض �ب��ط ال�ت��وظ�ي��ف وت��رش �ي��د أوج��ه
الدعم.
إض��اف��ة ال ��ى رف ��ع ك �ف��اءة ال�ج�ه��از
التنفيذي للمالية العاة بالدولة عن
طريق تطوير واستكمال مشروعات
التحول ال��ى الحكومة االلكترونية
لتحصيل املستحقات املالية للدولة
في مجال الخدمات واألمالك العامة.
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هيئة مكافحة الفساد تطلق البرنامج
التدريبي لموظفي الجهات العامة
أطلقت الهيئة العامة ملكافحة
ال� �ف� �س ��اد ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م�ع�ه��د
ب ��ازل ل�ل�ح��وك�م��ة أم ��س ال�ب��رن��ام��ج
ال�ت��دري�ب��ي ملجموعة م��ن موظفي
ال �ه �ي �ئ��ة وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ودي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وأع � �ض� ��اء
ال� � �ن� � �ي � ��اب � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة وي� �س� �ت� �م ��ر
أسبوعني.
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال �ه �ي �ئ��ة
امل �س �ت �ش��ار ري� ��اض ال �ه��اج��ري في
كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة للبرنامج إن
وض� ��ع خ �ط��ط وب ��رام ��ج ت��دري�ب�ي��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة ه� ��و م �ح ��ل اه �ت �م��ام
وح� � � ��رص ك� �ب� �ي ��ري ��ن م � ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
ل�ت��أه�ي��ل ورف ��ع م�س�ت��وى ال �ق��درات
الفنية واملهنية ملوظفي الجهات
ذات الصلة بمكافحة الفساد بما
يكفل نهوضهم ب��امل�ه��ام املسندة
إليهم.
وأض � � ��اف ال� �ه ��اج ��ري أن ط ��رق
وأس��ال�ي��ب ال�ف�س��اد تشهد ت�ط��ورا
وت� �س ��ارع ��ا ك �ب �ي��ري��ن إل � ��ى ج��ان��ب
ال� � �ع �ل��اق � ��ة ال� � �ق � ��وي � ��ة ب �ي ��ن ش� �ي ��وع
التكنولوجيا في املعامالت املالية
واإلدارية وزيادة أساليب الفساد
اإلج��رام�ي��ة مما يتطلب التطوير
وال �ت �ح��دي��ث امل�س�ت�م��ري��ن ل �ق��درات
موظفي الجهات والهيئات كافة
ذات الصلة بموضوعات مكافحة
الفساد.
وأوض � � ��ح أن ال �ب ��رن��ام ��ج ال ��ذي
ي �ت �ض �م��ن ع� �ق ��د دورت� �ي� ��ن األول � ��ى
ب � �ع � �ن� ��وان ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات امل ��ال� �ي ��ة
واس � � �ت� � ��رداد األص� � � ��ول وال �ث��ان �ي��ة

جانب من برنامج الهيئة العامة ملكافحة الفساد التدريبي

ب �ع �ن ��وان ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال �ف �س��اد
ف� ��ي م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وامل �ش �ت��ري��ات ي �ه��دف ال� ��ى إط�ل�اع
املشاركني على مستجدات آليات
وتدابير مكافحة الفساد والوقاية
من آثاره وتوسيع مداركهم.
وذكر أن هيئة مكافحة الفساد
ح��ري�ص��ة أي�ض��ا ع�ل��ى االستجابة
ملتطلبات وأه��داف اتفاقية األم��م
امل� �ت� �ح ��دة مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد ومل��ا
ت�ض�م�ن��ه م��رس��وم إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال��ذي أوج��ب في امل��ادة  13منه أن
ت��ؤه��ل ال�ه�ي�ئ��ة وت� ��درب ال�ع��ام�ل�ين
ل ��دي� �ه ��ا ب� �م ��ا ي �م �ك �ن �ه��م م � ��ن أداء
م �ه��ام �ه��م واخ �ت �ص��اص��ات �ه��م ف��ي
مكافحة الفساد.
ول� �ف ��ت ال � �ه� ��اج� ��ري إل � ��ى س�ع��ي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة إل� � ��ى أن ت� �ت ��م ع �م �ل �ي��ات
ال� �ت ��دري ��ب وال �ت ��أه �ي ��ل مل��وظ�ف�ي�ه��ا
وم � ��وظ� � �ف � ��ي ال� � �ج� � �ه � ��ات اآلخ � � � ��رى

امل� �ش ��ارك ��ة وف� ��ق أف �ض ��ل امل �ع��اي �ي��ر
وأح� � � � ��دث األس� ��ال � �ي� ��ب م � ��ن خ�ل�ال
ال �ت �ع ��اون م ��ع م��ؤس �س��ات ع��ري�ق��ة
ف ��ي م �ج��ال ال� �ت ��دري ��ب وال �ت �ط��وي��ر
املتخصص ف��ي مكافحة الفساد
م � �ث� ��ل م� �ع� �ه ��د ب� � � � ��ازل ل �ل �ح��وك �م��ة
ال � ��ذي ي �ع��د م ��ن أب � ��رز امل��ؤس �س��ات
التدريبية املتخصصة في مجال
مكافحة الفساد.
ودع� � � � � ��ا امل � � �ش� � ��ارك �ي ��ن إل � � � ��ى أن
ي� � �س� � �ت� � �ث� � �م � ��روا ه� � � � ��ذه ال � � � � � � ��دورات
ويحرصوا على االستفادة منها
من خ�لال النقاش العملي البناء
م��ع امل�ح��اض��ري��ن ف��ي امل�ح��اض��رات
النظرية وورش العمل التطبيقية
ل�ت�ن�ع�ك��س م�ك�ت�س�ب��ات�ه��م م��ن ه��ذه
ال��دورات على جودة العمل داخل
هيئاتهم عموما.
وب �ي�ن أن ذل� ��ك ي �س �ه��م ف ��ي رف��ع
قدرات هيئات ومؤسسات الدولة

«ل �ت �ل �ب �ي��ة ت �ط �ل �ع��ات وط �م��وح��ات
أب � �ن� ��اء ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� ��ذي
نعمل جميعا م��ن أج�ل��ه للحفاظ
على ث��روات��ه وص��ون مقدراته من
مخاطر الفساد».
وث �م��ن ح ��رص ك��ل م��ن ال�ن�ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة ودي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وبنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة
ف ��ي ه ��ذه ال � � ��دورات إي �م��ان��ا منها
ب ��أه� �م� �ي ��ة ال� � �ت � ��دري � ��ب ع � �ل� ��ى آخ� ��ر
م� �س� �ت� �ج ��دات وآل � � �ي� � ��ات م �ك��اف �ح��ة
ال�ف�س��اد ودرء آث� ��اره امل��دم ��رة .من
ج��ان�ب��ه ق��ال م��دي��ر معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية
املستشار عادل عبدالله العيسى
إن البرنامج يعد باكورة التعاون
م��ع هيئة مكافحة الفساد بشأن
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات امل ��ال �ي ��ة وال �ت ��دري ��ب
عليها وكيفية اس �ت��رداد األم��وال
وب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع م� �ع� �ه ��د ب � ��ازل
للحوكمة.
وأض � � � � ��اف ال� �ع� �ي� �س ��ى أن ه� ��ذا
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ي � �ن� ��درج ض� �م ��ن ع�م��ل
امل � �ع � �ه ��د ال � � � ��ذي ي� �ق� �ي ��م ال � � � � ��دورات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��ال�ق�ض��اة وأع �ض��اء
النيابة العامة واألجهزة املعاونة
للقضاة والقانونيني في مختلف
وزارات الدولة.

«المشروعات الصغيرة» يوقع مذكرة
تفاهم مع إدارة األعمال في كوريا
وق��ع ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي ��رة
واملتوسطة م��ذك��رة تفاهم أم��س مع
إدارة األعمال الصغيرة واملتوسطة
ف ��ي ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ت� �ه ��دف إل��ى
تعزيز التعاون في مجال املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.
ووقع املذكرة نيابة عن الصندوق
ال��وط �ن��ي رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارت� � ��ه د.
محمد ال��زه�ي��ر بينما وق�ع�ه��ا نيابة
ع� ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال� � �ك � ��وري م ��دي ��ر ع ��ام
إدارة األعمال الصغيرة واملتوسطة
ون��ائ��ب ال��وزي��ر ل �ش��ؤون امل�ش��روع��ات
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ب � � � ��وزارة
التجارة والصناعة والطاقة الكورية
جونغ هوا هان في مقر الصندوق.
وقال الزهير في تصريح صحافي
عقب التوقيع إن التعاون مع الجانب

الكوري سيطال العديد من املجاالت
ب �م ��ا ف �ي �ه��ا ت � �ب� ��ادل امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع��ن
جميع قطاعات الشركات الصغيرة
واملتوسطة في البلدين.
وأضاف الزهير أن املذكرة ستطال
خ � �ص ��وص ��ا امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالتشريعات واللوائح والسياسات
وال�ح��واف��ز ال�ت��ي ت��رع��اه��ا املؤسسات
الحكومية وش�ب��ه الحكومية فضال
ع ��ن ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون امل �ش �ت��رك ب�ين
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ب� �م ��ا ي � �خ� ��دم ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال�ت�س��وي��ق ل�ل�م�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة.
وأش��اد بتجربة كوريا الجنوبية
التي تمتد أكثر من  40عاما في مجال
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت نفسه أن التعاون
الثنائي معها سيطال كذلك تطوير

مفهوم ري��ادة األعمال واالبتكار في
م �ج��ال ال �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة وآل �ي��ات
ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وال �ت �س��وي �ق��ي
وتعزيز القدرات التصديرية وإنشاء
حاضنات األعمال.
وذك � ��ر ان ال �ج��ان��ب ال �ك��وي �ت��ي من
أص � � �ح� � ��اب امل� � �ش � ��اري � ��ع س �ي �س �ت �ف �ي��د
بصورة كبيرة من التجربة الكورية
خصوصا ف��ي امل�ج��ال التكنولوجي
والصناعي مبينا أن مذكرة التفاهم
املوقعة ستساهم في تبادل الخبرات
والدراسات البحثية عبر استضافة
وت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� � � �ن � � ��دوات وامل � ��ؤت � �م � ��رات
الثنائية.
وب�ين أن م��ذك��رة التفاهم ستعمل
ع� �ل ��ى ت �س �ه �ي��ل ال � �ف� ��رص ال �ت �ج��اري��ة
امل� �ح� �ت� �م� �ل ��ة ل � �ل � �ش ��رك ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
واملتوسطة في كال البلدين والعمل

ال �ث �ن ��ائ ��ي ل �ل �ق �ض��اء ع �ل ��ى ال �ع �ق �ب��ات
االقتصادية التي تواجه هذه النوع
م� ��ن األع� � �م � ��ال وت �ش �ج �ي ��ع أص� �ح ��اب
األع�م��ال الكويتيني وال�ك��وري�ين على
تبني م�ش��روع��ات مشتركة تجارية
وصناعية.
ي��ذك��ر ان ال �ص �ن��دوق ي �ه��دف إل��ى
رعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وت� �ع ��زي ��ز إم �ك ��ان �ي ��ات
أصحابها من إنجازها والتخطيط
وال �ت �ن �س �ي��ق وال �ت ��روي ��ج الن�ت�ش��اره��ا
وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��اد
ال��وط�ن��ي م��ن خ�ل�ال ات �ب��اع سياسات
لخلق فرص العمل وتنويع مصادر
الدخل لتخفيف األعباء املالية على
املوازنة العامة للدولة.
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العلي يستقبل سفيري
السودان وجنوب إفريقيا

الشيخ ثامر العلي أثناء لقائه السفير السوداني

ب � �ح� ��ث رئ� � �ي � ��س ج� � �ه � ��از األم� � ��ن
ال� ��وط � �ن� ��ي ال� �ش� �ي ��خ ث� ��ام� ��ر ال �ع �ل��ي
الصباح أم��س وسفير جمهورية
السودان الشقيقة لدى البالد محي
الدين سالم أحمد موضوعات ذات
اهتمام مشترك.
كما تناول البحث لدى استقبال
الشيخ ثامر العلي للسفير أحمد
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي تجمع
ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وأه � ��م

ال�ق�ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك.
من جانب آخر بحث الشيخ ثامر
ال�ع�ل��ي وس�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة جنوب
إف��ري �ق �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ل � ��دى ال �ب�ل�اد
مزوليسا بونا العالقات الثنائية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن وس �ب��ل
تطويرها إضافة إلى أهم القضايا
ذات االهتمام املشترك.

اإلحصاء :تؤكد أهمية
بناء القدرات الوطنية
أك� � � � � ��دت االدارة امل � ��رك � ��زي � ��ة
ل�لاح�ص��اء أه�م�ي��ة ورش العمل
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ال � �ت� ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا
ت �ن �ف �ي��ذا ل �خ �ط��ة ب� �ن ��اء ال� �ق ��درات
الوطنية في العمل اإلحصائي
وت� � ��وس � � �ي� � ��ع االس � � � �ت � � � �ف � � ��ادة م ��ن
املنظمات اإلقليمية والدولية.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع
العمل االحصائي منى الدعاس
في تصريح لكونا أمس إن ذلك
ي�ت��أت��ى أي�ض��ا م��ن خ�ل�ال تنظيم
زي � � � � ��ارات ل� �ل� �خ� �ب ��راء ال �ع��امل �ي�ي�ن
لتدريب كوادرنا الوطنية ونقل
الخبرات إليهم.
وأض� � � � ��اف� � � � ��ت ال� � � � ��دع� � � � ��اس أن
االح� � � �ص � � ��اء اخ � �ت � �ت � �م ��ت أخ � �ي� ��را
ورش� � � ��ة ع� �م ��ل ت ��دري� �ب� �ي ��ة ح ��ول
ال �ت �ح �ل �ي��ل اإلح� �ص ��ائ ��ي امل�ع�م��ق
للمسوح األسرية التي نظمتها
اإلدارة ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�ل�ج�ن��ة
اإلح �ص��ائ �ي��ة مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
االسالمي سيسرك حاضر فيها
ال �خ �ب �ي��ر م� ��ن ج� �ه ��از االح� �ص ��اء
التركي محمد كاراداغ.
وأوضحت أن الخبير التركي
اس � � �ت� � �ع � ��رض خ � �ل� ��ال ال� � ��ورش� � ��ة
تجربة مركز اإلح�ص��اء التركي
ف� ��ي إج � � � ��راء امل � �س� ��وح األس� ��ري� ��ة
وامل �ن �ه �ج �ي��ات امل �س �ت �خ��دم��ة ف��ي
التحليل االحصائي.
وذك � � � � � � � ��رت أن� � � �ه � � ��ا ال � � ��ورش � � ��ة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن نوعها

منى الدعاس

خ� �ل ��ال ال� � �ع � ��ام ال � �ح� ��ال� ��ي ح �ي��ث
ن �ظ �م��ت اإلح� �ص ��اء زي� � ��ارة فنية
مل � � ��دة أس � �ب� ��وع�ي��ن ل � �خ � �ب� ��راء م��ن
ص � �ن� ��دوق ال� �ن� �ق ��د ال � ��دول � ��ي إل ��ى
البالد ومن شعبة اإلحصاء في
منظمة االسكوا.
وت� �س� �ع ��ى االدارة امل ��رك ��زي ��ة
ل �ل��اح � �ص � ��اء إل� � � ��ى ب� � �ن � ��اء ن� �ظ ��ام
إحصائي وطني متكامل يلبي
بفعالية احتياجات مستخدمي
البيانات ويضمن تميز اإلدارة
امل� ��رك� ��زي� ��ة ل �ل�اح � �ص� ��اء ك �ج �ه��از
وط � �ن ��ي ي �ع �م��ل وف� � ��ق امل �ع��اي �ي��ر
العاملية.
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الصحة :دراسة للتفتيش
على المنشطات في النوادي

صورة وتعليق

لقطة إلحدى جلسات مجلس األمة العاشر  ، 2003ويظهر فيها عدد من األعضاء رافعي أيديهم أثناء عملية التصويت ،وكان هذا املجلس قد شهد
استقالة الحكومة بتاريخ  30يناير  2006بعد وفاة األمير الراحل سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ،وشكلت حكومة جديدة بتاريخ  9فبراير 2006
( إعداد إدارة اإلعالم)
ترأسها سمو الشيخ ناصر املحمد الصباح وهي الحكومة الثانية والعشرون بتاريخ دولة الكويت		 .

انتهاء «السرايات»
ودخول الصيف
ق� � ��ال ال �ف �ل �ك ��ي وامل � � � � ��ؤرخ ع � ��ادل
ال � �س � �ع ��دون إن ف� �ت ��رة ال� �س ��راي ��ات
«ال �ع ��واص ��ف ال ��رع ��دي ��ة» امل �ع��روف��ة
ب��ال �ت �غ �ي��رات امل �ف��اج �ئ��ة ف ��ي طقس
ال� �ب�ل�اد ان �ت �ه��ت ب��ان �ت �ص��اف ش�ه��ر
م ��اي ��و ال � �ج ��اري ل�ي�ع�ق�ب�ه��ا م��وس��م
ال �ص �ي��ف وف �ق ��ا ل �ل �ت �ق��وي��م ال�ف�ل�ك��ي
ل� �ل� �م ��واس ��م امل � �ن� ��اخ � �ي� ��ة .وأض � � ��اف
السعدون لكونا أن فترة السرايات
من كل عام تقع في الفترة املمتدة
ب �ي�ن م �ن �ت �ص��ف ش �ه��ر أب ��ري ��ل إل��ى
م� �ن� �ت� �ص ��ف ش � �ه� ��ر م � ��اي � ��و ت �ش �ه��د
خاللها ع��واص��ف تتخطى سرعة
رياحها أحيانا الـ 100كيلومتر في
ال�س��اع��ة وأح�ي��ان��ا ت�ك��ون عواصف
رملية تعقبها أمطار غزيرة ينزل
معها البرد وتكون السيول املائية
الجارفة بسببها.
وأض � � � � ��اف أن ال� � �س � ��راي � ��ات م��ن
ميزاتها أن��ه ليس هناك مقدمات
لها فقد يكون الجو صافيا أثناء
ال�ن�ه��ار وف��ي ف�ت��رة العصر تتكون
ال �غ �ي��وم وت �ه ��ب ال ��ري ��اح وت�س�ق��ط
األم � �ط� ��ار ب �ش �ك��ل س ��ري ��ع ي�س�ت�م��ر
لعدة دقائق ثم يعود كل شيء إلى
وضعه السابق.

ورشة عمل حول أخالقيات
العلوم الحيوية بمعهد األبحاث
أفتتح معهد الكويت لألبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ام ��س ورش� ��ة ع �م��ل تحت
ع � � � �ن � � ��وان (أخ � �ل ��اق � � � �ي � � ��ات ال � �ع � �ل� ��وم
ال�ح�ي��ات�ي��ة وال �ت �ق��ان��ة) ح ��ول وض��ع
سياسات وطنية لضبط أولويات
وأخالقيات البحث العلمي السيما
ف��ي م�ج��ال ال�ت�ع��دي��ل ال��وراث��ي على
األغذية.
وت� �ن ��اول ��ت ال ��ورش ��ة ال �ت ��ي ت �ق��ام
ب � ��ال � �ت � �ع � ��اون م� � ��ع م� �ن� �ظ� �م ��ة األم� � ��م
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(ي� ��ون � �س � �ك� ��و) ع� �ل ��ى م� � � ��دار ي ��وم�ي�ن
ب�م�ش��ارك��ة دول ع��رب�ي��ة وخليجية
أه�م�ي��ة ت�ض��اف��ر ال �ج �ه��ود لتشكيل
لجان وطنية تعنى بهذا الجانب
ب �م ��ا ي �س �ه��ل ت �ن �س �ي��ق ال �ع �م ��ل ب�ين
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��اص��ة
ويشجع على البحث العلمي.
وق � � � ��ال األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ال �ل �ج �ن��ة
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم
وال�ث�ق��اف��ة ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف البعيجان
في كلمة خ�لال افتتاح ال��ورش��ة إن
أخ�ل�اق �ي��ات ال �ب �ي��ول��وج �ي��ا ت �ع��د من
القضايا املهمة وامللحة في خدمة
ال ��دول م��ا دف��ع منظمة اليونسكو

ل��دع��م امل�ج��ال��س وال�ل�ج��ان الوطنية
بهذا الصدد.
واض ��اف البعيجان ان ال��ورش��ة
ت� �ه ��دف إل� ��ى ال� �ح ��ث ع �ل��ى ت��دري��س
أخ�ل�اق� �ي ��ات ال �ب �ي��ول��وج �ي��ا وح� ��وار
السياسات من خ�لال إنشاء لجان
وطنية ل�ه��ذه األخ�لاق�ي��ات آم�لا في
أن ي�ع��ود تضافر ال�ج�ه��ود النشاء
م �ث��ل ه ��ذه ال �ل �ج��ان ب��ال �ف��ائ��دة على
املؤسسات واألفراد والدولة بشكل
عام.
وأوض ��ح أن ب��رن��ام��ج أخ�لاق�ي��ات
ال � �ب � �ي� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ال� � � � � ��ذي أط� �ل� �ق� �ت ��ه
اليونسكو عام  1993يعد من أبرز
األول ��وي ��ات ال �ت��ي حددتهااملنظمة
األممية في تحديد معايير أخالقية
مشتركة لوضع اإلطار الذي يمكن
ل �ل��دول م��ن خ�لال��ه ص�ي��اغ��ة ووض��ع
س �ي ��اس ��ات �ه ��ا ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق ال �ع �م �ل��ي
للعلوم الحيوية والتقانة.
وذك��ر أن اللجان الوطنية تعزز
دور ال� �ي ��ون� �س� �ك ��و ك� �م ��رك ��ز دول � ��ي
ل�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ب�ش��أن املسائل
األخالقية باعتبارها أهم الهيئات
لتطبيق ال�ص�ك��وك امل�ع�ي��اري��ة التي
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تعتمدها الدول األعضاء.
وم� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت االس� �ت ��اذة
ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
وامل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ف � ��ي األخ �ل�اق � �ي ��ات
امل �ه �ن �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة ال ��دك� �ت ��ورة م�ن��ال
بوحيمد لوكالة االن�ب��اء الكويتية
(ك ��ون ��ا) ع �ل��ى ه��ام��ش ال ��ورش ��ة إن
ع� � � ��ددا ق� �ل� �ي�ل�ا امل� ��ؤس � �س� ��ات داخ � ��ل
ال�ك��وي��ت ل��دي�ه��ا ل�ج��ان متخصصة
وقائمة تعمل في أخالقيات البحث
العلمي.
وأوض� � � � � �ح � � � � ��ت ب� � ��وح � � �ي � � �م� � ��د أن
أخ�لاق �ي��ات ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ترسم
ال�ض��واب��ط وال�ت�ش��ري�ع��ات الخاصة
ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � �ل� ��ى امل� � �ش � ��ارك �ي��ن م��ن
املرضى واألص�ح��اء وغيرهم فيما
يكمن ال�ت�ح��دي ال��رئ�ي��س ف��ي اقناع
تك الجهات بوجود مظلة أكبر من
مجرد أخالقيات البحث العلمي.
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اع � �ل� ��ن وك � �ي� ��ل وزارة ال �ص �ح��ة
ال� ��دك � �ت� ��ور خ� ��ال� ��د ال � �س � �ه�ل��اوي ع��ن
دراسة سترفع قريبا لوزير الصحة
الدكتور علي العبيدي العتمادها
ت �ت �ع �ل��ق ب� ��إص� ��دار ق � ��رار ب� ��أن ي �ك��ون
ل�ل��وزارة الحق في تفتيش النوادي
ال � �ص � �ح � �ي ��ة م� � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة األدوي� � � � ��ة
واملنشطات.
وق� � ��ال ال� �س� �ه�ل�اوي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ام ��س ان ال � ��وزارة طالبت
أي �ض��ا ب��ال �س �م��اح ل �ه��ا ب��ال�ض�ب�ط�ي��ة
القضائية لتسهيل حركة مفتشيها
ف � ��ي ال� �ض� �ب ��ط وان� � � � � ��زال ال � �غ� ��رام� ��ات
ب��امل �خ��ال �ف�ين ب� ��دال م ��ن م��راف �ق��ة ق��وة
ام�ن�ي��ة م��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة لفريق
التفتيش.
وتوقع ان يتم إص��دار ق��رار بذلك
خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال �ح��ال��ي م��وض�ح��ا أن
الوزارة طلبت من الجهات املختصة
"ت �غ �ل �ي��ظ ال �ع �ق ��وب ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ع�ل��ى
املتاجرة باالدوية واملنشطات غير
املرخصة وامل�ق��درة م��ن  50إل��ى 500
دينار".
واع�ت�ب��ر ان ه��ذه امل�ب��ال��غ بسيطة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ت��اج��رة ف ��ي األدوي � ��ة
املغشوشة التي تعد جريمة كبيرة
مؤكدا سعي ال��وزارة الى رفع قيمة
الغرامة إلى خمسة آالف دينار وأن
ي� �ك ��ون ل �ه��ا ال� �ح ��ق ف ��ي إغ �ل��اق ه��ذه
األم� ��اك� ��ن وس� �ح ��ب ال �ت��رخ �ي��ص اذا
ك��ان��ت ص�ي��دل�ي��ات م��ع اي �ق��اع عقوبة

السجن ألن ه��ذا األم��ر يشكل خطرا
كبيرا ويعد من الجرائم.
واوض��ح ان إدارة التفتيش تعد
من أه��م وأنشط اإلدارات في وزارة
ال�ص �ح��ة اذ ت �ق��وم ب��ال�ت�ف�ت�ي��ش على
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى ح��د س ��واء مشيرا
الى اجراء االدارة نحو  500ضبطية
خالل الربع األول من العام الحالي.
وب�ي�ن ان م�ع�ظ��م ال�ض�ب�ط�ي��ات في
الصيدليات الخاصة ت�ك��ون أدوي��ة
م� �ق� �ل ��دة او م� �ه ��رب ��ة أو ادوي � � � ��ة م��ن
املفترض انها ال تصرف إال بوصفة
ط �ب �ي��ة م �ض �ي �ف��ا أن اإلدارة ل��دي �ه��ا
لجنة تتابع الصحف وتتعرف على
م��ن ي�ت��اج��ر ف��ي األدوي� ��ة واذا كانت
األدوي��ة غير مسجلة يتم تحويلها
الى وزارة الداخلية.
وذك � � � ��ر أن امل� �ش� �ك� �ل ��ة ت� �ك� �م ��ن ف��ي
األدوي� � � ��ة ال� �ت ��ي ي �ت��م ال� �ت ��روي ��ج ل�ه��ا
ع��ن ط��ري��ق االن �ت��رن��ت ك ��ون ال�ت��اج��ر
يسهل عملية إيصالها للمستهلك
بشتى الطرق مؤكدا ان املسؤولية
ال تقتصر على وزارة الصحة فقط
وانما على املجتمع ككل.
ودع� ��ا امل�ج�ت�م��ع ال ��ى االب �ل��اغ عن
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن الف � �ت� ��ا ال� � ��ى ان� � ��ه ي �م �ك��ن
ل �ل �م��راج �ع�ي�ن االس� �ت� �ف� �س ��ار ع� ��ن اي
دواء م��ن خ�لال امل��راك��ز الصحية او
االتصال على الرقم  151من الثانية
مساء حتى العاشرة ليال.
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