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العدد 670

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الدوسري يؤدي القسم أمام األمير
مديرا إلدارة التحقيقات
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في قصر بيان أمس
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حيث
قدم لسموه اللواء د .فهد الدوسري الذي أدى القسم أمام سموه وذلك
بمناسبة تعيينه مديرا عاما لإلدارة العامة للتحقيقات.
التفاصيل (ص)02

إقرار ميزانيات التعويضات والقصر وصندوق التنمية واألبحاث وبيت الزكاة وكونا

تعهدات حكومية بتقديم تقارير
إلى المجلس بمعالجة المخالفات
أق��ر مجلس األم��ة ف��ي جلسته
التكميلية أم��س  6قوانني بربط
م �ي��زان �ي��ات ه �ي �ئ��ة ال�ت�ع��وي�ض��ات
ع ��ن خ �س��ائ��ر ال � �ع� ��دوان ال �ع��راق��ي
وش� � � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر وال� �ص� �ن ��دوق
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وم� �ع� �ه ��د
ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث وب�ي��ت ال��زك��اة
ووك � ��ال � ��ة ك ��ون� ��ا ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015إضافة إلى  3قوانني
ب��اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب��ات الختامية
لثالث جهات منها وهي شؤون
ال �ق �ص��ر وك ��ون ��ا وال �ت �ع��وي �ض��ات
وأح��ال �ه��ا إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة وب��ذل��ك
ي �ك��ون امل�ج�ل��س أق ��ر  14م�ي��زان�ي��ة
للسنة املالية الجديدة كما وافق
على  34حسابا ختاميا.
وواف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط�ل��ب
رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات النائب
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��د ال� �ص� �م ��د ب �س �ح��ب
ت �ق��ري��ره��ا ال� ��راب� ��ع ع� ��ن ال �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة مل��زي��د م ��ن ال ��دراس ��ة.
ف� � �ي� � �م � ��ا رف� � � � � ��ض ت � � �ق� � ��دي� � ��م ن� �ظ ��ر
ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة عن
م�ق�ت��رح ب�ت�ج��ري��م أع �م��ال السحر
والشعوذة.
وق��دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ممثلة في
ب� �ع ��ض ال� � � � � ��وزراء ت� �ع� �ه ��دات إل ��ى
مجلس األمة بإزالة كل املخالفات
وامل�لاح �ظ��ات ال� ��واردة ف��ي تقرير
دي��وان املحاسبة عن الحسابات

الصداقة الرابعة يختتم
زيارته لهندوراس

الرئيس الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الجارالله وخلفهما موسى وعبدالصمد

ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ورب� � � ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ات
ب�ع��ض ال�ج�ه��ات وت�ق��دي��م تقارير
ب �ش��أن �ه��ا إل� ��ى امل �ج �ل��س ف ��ي دور
االنعقاد املقبل.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أك ��د وزراء
العدل واألوقاف يعقوب الصانع
وال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ع ��ال ��ي
د.ب��در العيسى وال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله نيابة عن النائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر

 45توصية
وافق املجلس على التوصيات
ال � � � � � � � ��واردة ف� � ��ي ت� � �ق � ��اري � ��ر ل �ج �ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
وع � ��دده � ��ا  45ت ��وص� �ي ��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب� �م�ل�اح� �ظ ��ات م � �ت � �ك� ��ررة ل �ل �ج �ن��ة
ودي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وم� �ن� �ه ��ا 4
ت��وص �ي��ات ب� �ش ��أن ه �ي �ئ��ة ت�ق��دي��ر
التعويضات عن خسائر العدوان
ال �ع��راق��ي و 6ع��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

الخارجية الشيخ صباح الخالد
على معالجة م�لاح�ظ��ات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ول �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
املسجلة على بيت الزكاة ومعهد
األب� � �ح � ��اث وص� � �ن � ��دوق ال �ت �ن �م �ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة العربية وك��ان ذلك
ه� ��و ال� �خ� �ي ��ار امل� �ن ��اس ��ب مل��واف �ق��ة
امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى م� �ي ��زان� �ي ��ات ت�ل��ك
ال�ج�ه��ات ال�ت��ي رفضتها اللجنة
بسبب تكرار املالحظات ،ويأتي
ذل��ك استكماال لتعهدات وزي��رة

داخل العدد
لشؤون القصر و 9عن الصندوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة
العربية و 13ع��ن معهد الكويت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة و 5ب �ش��أن
بيت ال��زك��اة و 8توصيات بشأن
ميزانية وكالة كونا.

الرويعي
لـ «الدستور»:
الوقت غير مناسب
الستقالل اإلعالم
عن الحكومة
تفاصيل (ص)13-12

(تصوير سليمان أبو دشيش)

ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح ووزي � ��ر األق� ��اوف
ف ��ي ج �ل �س��ة ال� �ث�ل�اث ��اء ب�م�ع��ال�ج��ة
املالحظات املسجلة على هيئتي
اإلعاقة والعناية بطباعة القرآن
الكريم.

المضبطة (ص)11-03

غ � � � � ��ادر وف � � � ��د م� �ج� �م ��وع ��ة
الصداقة البرملانية الرابعة
في مجلس األم��ة العاصمة
الهندوراسية تيسوليغالبا
م �خ �ت �ت �م��ا زي� � � � ��ارة رس �م �ي��ة
أج � ��رى خ�ل�ال �ه��ا م �ب��اح �ث��ات
رسمية ه��و وع��دد م��ن كبار
امل �س��ؤول�ين ح ��ول ال�ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب�ين
ال �ب �ل��دي��ن وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا
وتطويرها.
وق � � ��ال � � ��ت س � � �ف� � ��ارة دول� � ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ه � � �ن � ��دوراس
ف� ��ي ب� �ي ��ان ت �ل �ق �ت��ه ك ��ون ��ا إن
ال ��وف ��د ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب د.
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وع�ض��وي��ة
النائب د.عبدالله الطريجي
وال� �ن ��ائ ��ب س �ي��ف ال �ع��ازم��ي

ال �ت �ق��ى خ �ل�ال زي ��ارت ��ه ال�ت��ي
اس� �ت� �م ��رت أرب � �ع ��ة أي� � ��ام ك�لا
م��ن رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزراء امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��اد
والتجارة والبنى التحتية.
وال� � �ت� � �ق � ��ى ال� � ��وف� � ��د ك ��ذل ��ك
ع� �م ��دة ال �ع��اص �م��ة ورئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ون ��ائ ��ب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ
وال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي �ي��ن أص� � ��دق� � ��اء
الكويت.

تفاصيل (ص)04

العمير :تسلمنا  2.970مليار
دوالر كتعويضات بيئية
أك ��د وزي� ��ر ال �ن �ف��ط د.ع �ل��ى
العمير تسلم دول��ة الكويت
 2.970م� �ل� �ي ��ار دوالر م��ن
األم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ألغ � � ��راض
ال �ت �ع��وي �ض��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة عن
األضرار الناجمة عن الغزو
العراقي للبالد العام .1990
وقال العمير خالل جلسة
م �ج �ل��س األم� � ��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
أمس إن أموال التعويضات
البيئية أودعت لدى الهيئة
العامة لالستثمار من أجل
اس � �ت � �ث � �م� ��اره� ��ا ل � �ك� ��ن ل �ج �ن��ة
األم��م املتحدة للتعويضات
أرس �ل��ت م�لاح�ظ��ة ب ��أن ه��ذه

األم� � � � ��وال م � �ق� ��ررة ل�ل�أع �م��ال
ال � � �ب � � �ي � � �ئ � � �ي� � ��ة وال ي � � �ج� � ��وز
استثمارها.
وأوض � ��ح ال�ع�م�ي��ر أن ��ه تم
ن �ق��ل ه ��ذه األم � ��وال وي �ج��ري
ن� �ق ��ل م� ��ا ت �ب �ق��ى م �ن �ه��ا إل ��ى
بنوك محلية حيث أودع��ت
في حسابات تابعة ملجلس
إدارة ن � �ق � �ط� ��ة االرت� � � �ب � � ��اط
الكويتية ملشاريع البيئة.
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سموه هنأ رئيسي الكاميرون وتيمور الشرقية

األمير يستقبل ولي العهد
ورئيس ديوان المحاسبة القطري
مدير اإلدارة العامة للتحقيقات يؤدي القسم أمام سموه

سمو أمير البالد مستقبال ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
بقصر بيان أمس سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��وه ال��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 ال��خ��ال��د
ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ال���خ���ال���د ح��ي��ث ق��دم
ل��س��م��وه ال����ل����واء د .ف��ه��د ال���دوس���ري
ال��ذي أدى القسم أم��ام سموه وذلك
ب���م���ن���اس���ب���ة ت��ع��ي��ي��ن��ه م�����دي�����را ع���ام���ا
لإلدارة العامة للتحقيقات .وحضر
املقابلة نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي جراح الصباح

املجلس الدولي للرياضة العسكرية يقلد سموه الوشاح األعظم

كما استقبل سمو األمير رئيس
امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي م��ه��ل��ه��ل ال��خ��ال��د
ورئ���ي���س دي������وان امل��ح��اس��ب��ة ب��دول��ة
ق���ط���ر ال���ش���ق���ي���ق���ة ال���ش���ي���خ ب����ن����در ب��ن
محمد آل ثاني والوفد املرافق وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
وح����������ض����������ر امل��������ق��������اب��������ل��������ة ن������ائ������ب
وزي��������ر ش��������ؤون ال�������دي�������وان ورئ����ي����س
دي�������وان امل���ح���اس���ب���ة ب���اإلن���اب���ة ع����ادل
الصرعاوي.
م������ن ج����ه����ة أخ����������رى ب����ع����ث س��م��و
أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس
بول بيا رئيس جهورية الكاميرون
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 ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د

ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده متمنيا لفخامته
م���وف���ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
كما بعث س��م��وه ببرقية تهنئة
إل����ى ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ت�����اور م��ات��ان
رواك رئ�����ي�����س ج�����ه�����وري�����ة ت���ي���م���ور
الشرقية الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده متمنيا لفخامته
م���وف���ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد وسمو الشيخ جابر
امل�����ب�����ارك رئ����ي����س م���ج���ل���س ال���������وزراء
ببرقيات تهنئة مماثلة.

المجلس الدولي للرياضة العسكرية
يقلد سموه الوشاح األعظم
اس����ت����ق����ب����ل س����م����و أم�����ي�����ر ال����ب��ل�اد
الشيخ صباح األحمد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
خ���ال���د ال����ج����راح ورئ����ي����س امل��ج��ل��س
ال�������دول�������ي ل����ل����ري����اض����ة ال���ع���س���ك���ري���ة
السيزم العقيد عبدالحكيم محمد
الشنو وأعضاء الوفد حيث قدموا
لسموه رع��اه الله ال��وش��اح األعظم
للسيزم.
وق�����ال رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���دول���ي

ولي العهد يستقبل المبارك
اس��ت��ق��ب��ل س���م���و ول�����ي ال��ع��ه��د
ال���ش���ي���خ ن������واف األح����م����د ب��ق��ص��ر
ب��ي��ان أم��س سمو الشيخ جابر
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
والنائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ش��ي��خ محمد
الخالد حيث قدم لسموه مدير

اإلدارة ال����ع����ام����ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات
ال���ل���واء د.ف���ه���د ال���دوس���ري وذل���ك
بمناسبة تعيينه ف��ي منصبه
ال���ج���دي���د .ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء
وزي��������ر ال������دف������اع ال����ش����ي����خ خ���ال���د
الجراح.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد
ال���ش���ي���خ ن������واف األح����م����د رئ��ي��س
دي������وان امل��ح��اس��ب��ة ب���دول���ة قطر
الشقيقة الشيخ بندر بن محمد

ب�����ن س����ع����ود آل ث����ان����ي وال����وف����د
امل������راف������ق ل�����ه وذل��������ك ب��م��ن��اس��ب��ة
زيارته للبالد .وحضر املقابلة
رئ���ي���س امل����راس����م وال��ت��ش��ري��ف��ات
ب�������دي�������وان س����م����و ول��������ي ال���ع���ه���د
الشيخ مبارك الحمود ورئيس
دي��وان املحاسبة باإلنابة عادل
الصرعاوي.
سمو ولي العهد مستقبال الخالد واللواء الدوسري

للرياضة العسكرية السيزم العقيد
عبدالحكيم محمد الشنو :سيدي
ص����اح����ب ال���س���م���و ب����اس����م امل��ج��ل��س
الدولي للرياضة العسكرية ودول
العالم ونظير جهودكم ومساعيكم
امل���خ���ل���ص���ة ن���ح���و ال����س��ل�ام ال���ع���امل���ي
ف�����إن امل���ج���ل���س ال�����دول�����ي ل��ل��ري��اض��ة
ال����ع����س����ك����ري����ة ي����ت����ش����رف ب��م��ن��ح��ك��م
ال����وس����ام األع���ظ���م ل��ل��س�لام ال���دول���ي
من قبل املجلس ال��دول��ي للرياضة

وأن���ت���م ت��س��ت��ح��ق��ون أك���ث���ر م���ن ذل��ك
س���ي���دي وأن������ت ال���ق���ائ���د االن���س���ان���ي
واس��م��ح لنا باضافة كلمة واح��دة
ق���ائ���د ال���س�ل�ام وال���ق���ائ���د االن��س��ان��ي
للسالم.
وق�����د أع�������رب س����م����وه ع����ن ش��ك��ره
وت��ق��دي��ره ل��ه��م ملنحه ه���ذا ال��وش��اح
م���ت���م���ن���ي���ا ل�����ه�����م دوام ال����ت����وف����ي����ق
والنجاح.
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مضبطة
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هيئة التعويضات وشؤون القصر وكونا ومعهد األبحاث وصندوق التنمية وبيت الزكاة

مجلس األمة يقر  6قوانين
بربط ميزانيات جهات حكومية
متابعة سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة 6
قوانين بربط ميزانيات
 6جهات حكومية
لهيئات تقدير
التعويضات وشؤون
القصر ووكالة األنباء
الكويتية ومعهد
الكويت لألبحاث وبيت
الزكاة والصندوق
الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية
وأحالها والتوصيات إلى
الحكومة.
وأعاد المجلس تقرير
الميزانيات بشأن
ميزانية هيئة الشباب
والرياضة إلى لجنة
الميزانيات لمزيد
من الدراسة ورفض
اقتراحا نيابيا بتقديم
تقرير لجنة الشؤون
التشريعية بشأن
تجريم أعمال السحر
والشعوذة ،وإلى
تفاصيل الجلسة

القضيبي :الترشيد
ال يسير في الطريق
الصحيح والجهات
الحكومية ال تطبق
تلك السياسة
العمر :هناك
تعيينات تتم دون
الرجوع إلى ديوان
الخدمة وعلى
لجنة الميزانيات
متابعتها
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة ويبدو على املنصة النواب ماجد موسى وعادل الخرافي وعدنان عبدالصمد وكامل العوضي

افتتح أم�ين السر ع��ادل الخرافي
ال�ج�ل�س��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة أم ��س ال�س��اع��ة
التاسعة وال�ن�ص��ف بعد أن ك��ان قد
رف�ع�ه��ا ن�ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك�ت�م��ال
ال�ن�ص��اب ،وت�لا األم�ي�ن ال�ع��ام أسماء
األع �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن
والغائبني من دون اذن أو إخطار.
بند األسئلة
س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
ل� ��وزي� ��ر امل� ��ال� ��ة ع� ��ن ت �ف �ع �ي��ل ال � �ق ��رار
الحكومي بترشيد االنفاق.
 أح�م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي :وزي ��ر املاليةق ��دم ت��وج�ي�ه��ات��ه ل ��وزارات ��ه املعنيني
ولكن لألسف لم يكن وفق املستوى
املطلوب من ناحية الهبات واللجان
وال��دورات التدريبية ،لدينا أعضاء
مجالس اإلدارات منها عضو يمثل
أك� �ث ��ر م� ��ن ج �ه��ة ف �ن��ري��د أن ن�خ�ف��ف
االنفاق واالستفادة في اماكن اخرى
للدولة.
س��ؤال النائب عدنان عبدالصمد
لوزير املالية والنفط والتعليم.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال � � ��وزراءاملعنيون باألسئلة غير موجودين
فأرجو التأجيل.
سؤال النائب جمال العمر لوزير
اإلع�لام بشأن تعيني مستشارة في
مكتبه براتب  3000دينار شهريا.
 جمال العمر :ه��ذا السؤال وجهألن ه �ن ��اك م �ع �ل��وم��ات ب� ��أن ال ��وزي ��ر
ل ��دي ��ه س �ك��رت �ي��رة ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ب �ه��ذا

الراتب ،والوزير نفى هذه املعلومات
وق ��ال ال ت��وج��د ل��دي��ه أي س�ك��رت�ي��رة.
فكونه وزي��را لالعالم أن يكون لديه
ظ � ��روف ل �ت �ع �ي�ين ه� ��ذه امل �س �ت �ش��ارة،
وجهت االسئلة للوزراء ككل ملعرفة
امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ألن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
امليزانيات صدر بيانات بهذا الشأن
م �ن �ت �ق��دا روات� �ب� �ه ��م وع � ��دده � ��م ،ف�ه��ل
هناك حظوة ويكونون بعيدين عن
اجراءات التعيني واجراءات الخدمة
املدنية .ويمكن ان تكون املستشارة
ب �ح �ك��م ان �ه ��ا ف �ن��ان��ة ،ل ��ذل ��ك ال �س ��ؤال
موجه لالخوان في لجنة امليزانيات

للتحقق من استغالل بعض الوزراء
بتعيني مستشارين ب��روات��ب عالية
تعادل راتب وكيل وزارة ويفاجأون
باجراءات ديوان الخدمة.
س� � � � ��ؤال ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
الجيران لوزير التربية الفادته عن
ن �س �ب��ة م ��ا ت ��م ان � �ج� ��ازه م ��ن ج��ام�ع��ة
الشدادية.
 د .عبدالرحمن الجيران :اجابةال � ��وزي � ��ر ه� ��ي (ك� ��وب� ��ي ب� �ي� �س ��ت) م��ن
اج��اب �ت��ه ف��ي ال�س�ت��ة اش �ه��ر ال�س��اب�ق��ة
ويوضح ان الحكومة غير جادة في
استكمال ان�ش��اء امل��وق��ع ،والحكومة

الغانم يهنئ نظراءه
في الكاميرون وتيمور
الشرقية الديمقراطية
ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
إل � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
ج �م �ه��وري��ة ال �ك��ام �ي��رون ج�ب��ري��ل
ك� � ��اف� � ��اي� � ��ي ي� � �ي� � �غ � ��وي ورئ� � �ي � ��س
مجلس الشيوخ مارسيل نيات
ن�ي�ج�ي�ف�ي�ن�ج��ي وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبلدهما.

ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال � �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ال��وط �ن��ي ف��ي ج�م�ه��وري��ة تيمور
الشرقية الديمقراطية فيسنت دا
سيلفا غوتييرز وذلك بمناسبة
العيد الوطني لبلده.

ل ��ن ت �س �ت �ط �ي��ع ان � �ج� ��ازه ف ��ي ال��وق��ت
املحدد.
وط��ال �ع �ت �ن��ا ال �ص �ح��ف ب�ت�ص��ري��ح
ع��ن ال��وزي��ر ب�ت��أخ�ي��ر امل �ش��روع وف��ق
قانون منع االختالط ،وان��ه سيوفر
على الدولة  500مليون دينار ،وأرى
ان ال�ت�ص��ري��ح غ�ي��ر م��وف��ق ،وارف ��ض
دمج الطلبة مع الطالبات ،نحن في
دول� ��ة غ�ن�ي��ة وامل� �ش ��روع ت��م ان �ش��اؤه
ب�ق��ان��ون ال�ف�ص��ل أو م�ن��ع االخ �ت�لاط.
وه �ن��اك اي�ض��ا ت �ك��رار ح ��االت ال��وف��اة
بني العمال الذين ينفذون املشروع
واالج ��اب ��ة غ�ي��ر واف �ي��ة وامل �ق ��اول هو
امل� � �س � ��ؤول وس ��أت� �م� �س ��ك ب �ح �ق��ي ف��ي
ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ت �ك��رار
ح� ��االت ال ��وف ��اة ب�ي�ن ال �ع �م��ال ال��ذي��ن
ينفذون املشروع.
س��ؤال النائب فيصل الدويسان
ل ��وزي ��ر االع �ل ��ام ب� �ش ��أن االج� � � ��راءات
املتخذة في اهانة الرموز الدينية.
 فيصل ال��دوي�س��ان :ال��وزي��ر أولوزير مبادر لتطبيق قانون الوحدة
ال��وط �ن �ي��ة ،ه ��ذا م��ن ب ��اب ان ننسب
ال�ف�ض��ل أله �ل��ه وان �ص��اف اآلخ��ري��ن،
ال �ل��ه ي �ك��ون ف��ي ع��ون وزي ��ر االع�ل�ام.
مشكلتنا ان الشعب الكويتي يخلط
ل�لاس��ف م��ا ب�ين ال��دي��ن وال�س�ي��اس��ة،
ال�س�ي��اس��ة ل�ه��ا اص��دق��اؤه��ا وال��دي��ن
ب �ع �ي��د وم� ��ا ي �ح��دث ان االع� �ل��ام ب��دأ
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الجيران :إجابة
وزيرالتربية عن
نسبة ما تم إنجازه
من مشروع
جامعة الشدادية
«قص ولصق»
الدويسان :لألسف
وصلنا الى مرحلة
إهانة الرموز
الدينية وعلى وزير
اإلعالم التصدي
لهؤالء
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مطالبة نيابية بإنجاز مشروع الشدادية
وفق قانون منع االختالط
تتمة المنشور ص03
ب� � �ع � ��رض امل� � �ش� � �ك �ل��ات ال� �ع� �ق ��ائ ��دي ��ة
واالخ� �ت�ل�اف ف��ي امل��ذاه��ب بعرضها
ع�ل��ى االع�ل�ام ال��رس�م��ي وك ��ان مكانه
ب�ي��ن ال� �ع� �ل� �م ��اء ب� �ع� �ي ��دا ع� ��ن وس ��ائ ��ل
االع�ل�ام .فهذه االم��ور ال يستوعبها
امل��واط��ن البسيط م��ا ينتج ع��ن ذلك
عدد كبير بني افراد املجتمع.
ك�ي��ف وص�ل�ن��ا ال��ى ه��ذه امل��رح�ل��ة؟
ألن� � �ن � ��ا ف� �ت� �ح� �ن ��ا اب� � � � � ��واب ق� �ن ��وات� �ن ��ا
الفضائية ال��ى اش�خ��اص ظننا بهم
خيرا في البداية وبعد ذلك اصبحوا
نجوما في القتل والذبح .الشخص
الذي يكفر طائفة الجعفرية ألم يكن
ضيفا على قناة اإلث��راء والشخص
ال � � ��ذي ط� �ل ��ب اع � � � ��داد  10اش� �خ ��اص
ل ��ذب� �ح� �ه ��م أل � � ��م ي � �ك� ��ن ض� �ي� �ف ��ا ع �ل��ى
تلفزيون الكويت؟
في السابق كانت وزارة االوق��اف
تتعاقد مع مشايخ افاضل يحثون
ع�ل��ى الحكمة ول��م ي�ك��ون��وا يقولون
ك �ف��روا ال ��دول ��ة ،االخ � ��وان امل�س�ل�م��ون
ت� �غ� �ل� �غ� �ل ��وا ف� � ��ي وس� � ��ائ� � ��ل االع � �ل� ��ام
واتحدى ان احدا يستطيع اخراجهم
ووزي��ر االع�ل�ام يعاني منذ سنوات
من تدخل هؤالء في البرامج.
 وزي � ��ر االع �ل��ام ال �ش �ي��خ س�ل�م��انال � � � �ح � � � �م � � ��ود :أؤك� � � � � � ��د ع � � �ل� � ��ى ب� �ع ��ض
االس��اس�ي��ات ف��ال��واق�ع��ة ال�ت��ي ذكرها
االخ ال �ك��ري��م ك ��ان ��ت ألح� ��د أس ��ات ��ذة
ال�ش��ري�ع��ة ُك�ل��ف إلع ��داد ب��رن��ام��ج في
تلفزيون الكويت وك��ان في السابق
ال ي �ت �ع��رض ألح ��د وال ي�ع�ت�ق��د ف�ك��را
م�ع�ي�ن��ا وع �ن��دم��ا ت �غ �ي��ر ال ��وض ��ع تم
تطبيق ع�ق��وب��ات تجاههم .ووزارة
االع � � �ل� � ��ام ح� ��ري � �ص� ��ة ك� � ��ل ال � �ح� ��رص
ع �ل��ى ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة واح� �ت ��رام
ك��ل امل ��ذاه ��ب وب �م��ا ي�ح�ق��ق مصلحة
املجتمع وت��م اع��داد هيكل تنظيمي
جديد للتعامل م��ع ه��ذه االم��ور من
اج ��ل تنظيم ال �خ �ط��اب ال ��ذي يحقق
ال��وح��دة الوطنية املسؤولية امللقاة
على وزارة االع�ل�ام بما تحمله من
إرث قد تكون هناك بعض الثغرات
ل �ك��ن ك �ل �ن��ا ن �ت �ح �م��ل ك ��ل امل �س��ؤول �ي��ة
خ��اص��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ح�س��اس��ة التي
ي�م��ر ب�ه��ا ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي م��ن خ�لال
ال�ب�ع��د ع��ن ك��ل االم ��ور الطائفية من
خ�لال تطبيق ال�ق��ان��ون م��ع اي جهة
ت� �م ��س وح� � � ��دة امل� �ج� �ت� �م ��ع وال� ��وط� ��ن
ون �ع �م ��ل ح �ك ��وم ��ة وم �ج �ل �س��ا ت�ح��ت
مظلة قيادتنا الحكيمة.
 فيصل الدويسان :هل تذكرونمسلسل ساهر الليل لألسف انتجه
تلفزيون خاص هذا املسلسل اعادنا
ال � ��ى ل �ح �م �ت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة ف� �ل� �م ��اذا ال
ينتجه تلفزيون الكويت؟
 -وزير اإلعالم :الدورة الرمضانية

وزير االعالم:
الوزرارة حريصة على
الوحدة الوطنية
وأعددنا قطاعًا
جديدًا لتنظيم
الخطاب الهادف

عدنان عبدالصمد

ب �ه��ا ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ب ��رام ��ج امل �ه �م��ة
ال�ت��ي تعني ف��ي البعد ع��ن التعصب
وال� �ت� �ش ��دد وال �غ �ل��و وت� �ح ��رص ع�ل��ى
ت �ط��وي��ر خ �ط��اب �ن��ا االع�ل�ام ��ي بشكل
ع��ام وأؤك ��د ان االع�ل�ام ب�ح��اج��ة ال��ى
اس �ت �ث �م��ار وع �ل��ى ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
زي � ��ادة ال��دع��م خ��اص��ة ف�ي�م��ا يخص
ال � �ب ��رام� ��ج ون �ت �م �ن��ى ان ت� �ص ��ل ال ��ى
امل �س �ت��وى امل �ط �ل��وب ول �ك��ن امل�ط�ل��وب
منا ان ننفق اكثر.
 -ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ن �ح��ن مع

مراقب املجلس أحمد الري

دع� ��م ال �ج��ان��ب امل �ه �ن��ي وال �ف �ن��ي ف��ي
ال � ��وزارة ول�ك��ن ارج ��و م��ن ال��وزي��ر ان
يرجع ال��ى تقارير دي��وان املحاسبة
وي ��رى كيفية ال�ت�لاع��ب وامل�خ��ال�ف��ات
ب�خ�ص��وص وزارة االع �ل�ام او فيما
يتعلق ببعض البرامج.
 فيصل الدويسان :سيد عدنانان ��ا ك �ن��ت ع��ام�ل�ا ف ��ي وزارة االع�ل�ام
واع � ��رف ان امل �ك��اف��آت غ �ي��ر مرتبطة
ب� �ج� �ه ��د ول � �ك� ��ن ت ��رت� �ب ��ط ب ��ال �س ��اع ��ة
ال��زم �ن �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ي �ح��دث بعض

ال � �ت � �ج� ��اوزات ول � ��و ك ��ان ��ت م��رت �ب �ط��ة
بالجهد اإلبداعي.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
لوزير الصحة عن صحة ما ورد في
اح ��دى ال�ص�ح��ف ع��ن ع��دم صالحية
الوجبات املدرسية.
 م�ح�م��د ال �ج �ب��ري :ه ��ذا ال �س��ؤالمنذ فترة وج��اء وزي��ر جديد وقلنا
اس� �ت� �ق ��ال ��ة او اس � �ت � �ج� ��واب وم �ش��ى
ال � ��وزي � ��ر وج � � ��اء وزي � � ��ر ج� ��دي� ��د ول ��م
ي�ص�ل�ن��ا ال� ��رد م��ن ال �ح �ك��وم��ة ،اغ��ذي��ة

ف ��اس ��دة ف ��ي م ��دارس� �ن ��ا ه� ��ذه ك��ارث��ة
واود ان اوص� ��ل رس ��ال ��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
ب��أن ه��ذه القضايا حساسة واالم��ر
خطير فهناك قضايا تخص املواطن
ال يجب التأخير في ال��رد وال يجب
التأخير في اتخاذ االجراءات.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
ل ��وزي ��ر ال � �ش� ��ؤون ع ��ن ع� ��دد رؤس� ��اء
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وفد مجموعة الصداقة الرابعة يختتم
زيارته لهندوراس
غ ��ادر وف ��د م�ج�م��وع��ة ال�ص��داق��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال ��راب� �ع ��ة ف ��ي م�ج�ل��س
األم� � ��ة ال �ع ��اص �م ��ة ال �ه �ن��دوراس �ي ��ة
ت �ي �س��ول �ي �غ��ال �ب��ا م �خ �ت �ت �م��ا زي � ��ارة
رس�م�ي��ة أج ��رى خ�لال�ه��ا مباحثات
رس � �م � �ي� ��ة ه� � ��و وع � � � � ��دد م� � ��ن ك� �ب ��ار
املسؤولني حول العالقات الثنائية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وس �ب��ل
تعزيزها وتطويرها.
وق ��ال ��ت س� �ف ��ارة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ف ��ي ه � �ن � ��دوراس ف ��ي ب� �ي ��ان ت�ل�ق�ت��ه
كونا إن ال��وف��د برئاسة النائب د.
يوسف الزلزلة وعضوية النائب د.
عبدالله الطريجي والنائب سيف
العازمي التقى خالل زيارته التي
استمرت أربعة أيام كال من رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزراء امل��ال �ي��ة
واالق � �ت � �ص ��اد وال � �ت � �ج ��ارة وال �ب �ن��ى
التحتية.

وال � �ت � �ق ��ى ال � ��وف � ��د ك� ��ذل� ��ك ع �م��دة
العاصمة ورئيس مجلس الشيوخ
ون ��ائ ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
وال �ب ��رمل ��ان �ي�ي�ن أص� ��دق� ��اء ال �ك��وي��ت
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ورؤس � � ��اء
ال � �غ� ��رف ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
واالستثمارية.
ووص� ��ف س�ف�ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى جمهورية ه�ن��دوراس املحال
م��ن ال��والي��ات املكسيكية امل�ت�ح��دة
ال �س �ف �ي ��ر س �م �ي ��ح ج� ��وه� ��ر ح �ي��ات
ف ��ي ال �ب �ي��ان ن �ت��ائ��ج زي� � ��ارة ال��وف��د
البرملاني بأنها «ناجحة ومثمرة»
مضيفا ان�ه��ا اسهمت ف��ي توطيد
م � �س � �ي ��رة ال � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
امل�ت�م�ي��زة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الصديقني
وحققت األهداف املرجوة منها.
وأك��د أهمية استمرار التشاور
وت� �ك� �ث� �ي ��ف دور ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة

د .يوسف الزلزلة

ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ب �ن��اءة مع
مختلف دول ال�ع��ال��م ال�ت��ي تعتبر
ركيزة أساسية وداعمة للسياسة
الخارجية الكويتية املتميزة.
واع� �ت� �ب ��ر أن ل �ل �ج��ان ال �ص��داق��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة دورا م � �ح� ��وري� ��ا ف��ي

ت � ��رس� � �ي � ��خ وت � � �ع � ��زي � ��ز ال� � �ع �ل��اق � ��ات
البرملانية بني البلدين والنهوض
بها الى آفاق ارحب.
وق��ال السفير حيات ان الزيارة
ال � �ت � ��ي أج � �م � ��ع ك � �ب � ��ار امل � �س ��ؤول �ي�ن
ال� �ه� �ن ��دوراس� �ي�ي�ن ع �ل ��ى اه �م �ي �ت �ه��ا
تميزت باستقبال رئيس الحكومة
ورئ�ي��س مجلس الشيوخ معا في
ق �ص��ر ال �ح �ك��م ال �ج �م �ه��وري ل�ل��وف��د
البرملاني الكويتي وتوقيع اتفاقية
للتعاون الثنائي بني مجلس االمة
وم �ج �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ ت �ع ��د خ �ط��وة
إضافية مهمة في مسار العالقات
البرملانية الكويتية الهندوراسية.
وأض � � � � ��اف أن إب � � � � ��رام ات �ف ��اق �ي ��ة
ال�ت�ع��اون يعتبر م��ؤش��را إيجابيا
ل�ل��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ل�ع�لاق��ة
البرملانية بني البلدين الصديقني.

عبد الصمد:
«الميزانيات» لن
تمانع في زيادة
ميزانية «اإلعالم»
شرط معالجة
التجاوزات
الجبري :أستغرب
تأخر الحكومة في
الرد على قضية
األغذية الفاسدة
بالمدارس
المعيوف :ردود
وزيرة الشؤون
عن عدد الجمعيات
الخيرية والجهات
التابعة لها
«مبهمة»
العمر :المشكلة
تكمن في أن بعض
الوزراء ال يهتمون
بمالحظات ديوان
المحاسبة
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انتقادات لصرف مبالغ التعويضات
على مشاريع غير بيئية

مضبطة
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حماد :الخسائر
البيئية وصلت
إلى  3مليارات
وتسلمناها وال
يوجد لها تفسير
بالميزانية

لقطة جماعية

تتمة المنشور ص04
الجمعيات الخيرية وع��دد اللجان
التابعة لها.
 عبدالله املعيوف :االجابة جاءتم�ب�ه�م��ة ون��اق �ص��ة ووج� �ه ��ت اس�ئ�ل��ة
اس �ت �ي �ض��اح �ي��ة اخ � � ��رى وب��ان �ت �ظ��ار
اجاباتها حتى تكون ردودي وافية
في هذا املوضوع.
 س �ع��دون ح �م��اد :ق��دم��ت اس�ئ�ل��ةك� �ث� �ي ��رة ول � ��م اج � ��د ض� �م ��ن االس �ئ �ل��ة
املتوقع مناقشتها واكثر نائب قدم
اس �ئ �ل��ة ان ��ا وامل �ف �ت��رض ان االس�ئ�ل��ة
التي لم تتم االجابة عنها تعود على
الجدول.
بند الميزانيات
انتقل املجلس الى مناقشة تقارير
ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ع ��ن ال �ح �س��اب��ات
الختامية وميزانيات  7جهات وهي:
م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب �ح��اث العلمية
وب �ي ��ت ال ��زك ��اة وص � �ن ��دوق ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
والهيئة العامة لتقدير التعويضات
�ص��ر
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال �ق� ّ
ووك��ال��ة االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة والهيئة
العامة لشؤون الشباب والرياضة.
 عبدالله املعيوف :لدي مالحظةعلى االسئلة فمن شهر يناير قدمت
اك� �ث ��ر م� ��ن  8أس �ئ �ل ��ة ول � ��م ت � ��رد ال ��ي
االج ��اب ��ة ف �ه��ل ه ��و ت�ق�ص�ي��ر م �ن��ك يا
وزير الدولة أم من االمانة؟
 جمال العمر :نشكر جهد لجنةامليزانيات ف��ي إع��داد ه��ذه التقارير
ل�ك��ن ن��واج��ه م�ش�ك�ل��ة ك�ي�ف�ي��ة ت�ف��ادي
ه � ��ذه امل�ل�اح� �ظ ��ات واك � �ب� ��ر م �ث��ل ه��و
م �ي��زان �ي��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة فهل
يعقل ان ت�ك��ون ن ��درة املتخصصني
ف ��ي امل �ن �ش ��آت ال��ري��اض �ي��ة ه�ي�س�ب��ب

فيصل الدويسان

تعطيل انشاء املشاريع الرياضية؟
ف�ه��ذا س�ب��ب غ�ي��ر منطقي وال ب��د ان
ي �ع��اق��ب ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ى ه� ��ذا ال �خ �ل��ل،
الكويتي ليس ل��ه درج��ات وظيفية،
 20ال��ف كويتي عاطلون ع��ن العمل
وال �ب �ع��ض ي�ع�ت�ق��د ان ه ��ذه ال�ج�ه��ات
ملكية خ��اص��ة وي �ق��ول��ون ان تعيني
غير الكويتي اسهل م��ن الكويتيني
وم � ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ي �م �ش��وا ه ��ؤالء
املسؤولون.
ه � ��ل ي �ع �ق ��ل ان ل �ج �ن ��ة ب �ك��ام �ل �ه��ا
ت��أخ��ذ م�ي��زان�ي��ة ول ��م ن��ر أي ان �ج��از؟
وهو مركز االبحاث هل يعقل ذلك؟

ك��ل وزي� ��ر ي��أت��ي ي��ري��د ت�ع�ي�ين رب�ع��ه
ويقولون هذه من صالحيات الوزير
ان يعني الشللية وه��ذا مثل صارخ
على سوء االدارة ،يجب أال تمر هذه
امليزانيات مرور الكرام .فهل تناقش
ميزانية الوزير وه��و غير موجود؟
م��ن امل �ف �ت��رض ان ذل ��ك ي �ه��دد م��رك��زه
ال�س�ي��اس��ي .الحكومة تتجاهل هذا
االم� ��ر ل �ك��ن ع �ل��ى امل �ج �ل��س ان يتخذ
اج ��راءات بحق الجهات وال نكتفي
فقط برفض ميزانياتها.
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ب� �م ��راج� �ع ��ةم�ي��زان�ي��ة هيئة ال�ت�ع��وي�ض��ات ولفت

ان� �ت� �ب ��اه ��ي ان ال� �خ� �س ��ائ ��ر ال �ب �ي �ئ �ي��ة
وص �ل��ت  3م �ل �ي ��ارات واس�ت�ل�م�ن��اه��ا
ول � �ك� ��ن ل � ��م َأر ل� �ه ��ا ت� �ف� �س� �ي ��رات ف��ي
امليزانية .وال��ذي اق��ر لنا رسميا 41
مليارا واستلمنا  35مليارا وباقي
 6مليارات فهل االم��وال التي اجلها
العراق من ضمنها أم ال؟ وايضا هل
ه�ن��اك م�ش��اري��ع ان �ج��زت م��ن الثالثة
مليارات وحولوا لهيئة االستثمار
م � �ل � �ي� ��اري� ��ن و 220م � �ل � �ي� ��ون ن ��رج ��و
ت�ف�ص�ي��ل ه ��ذه امل �ص ��روف ��ات .وك��ذل��ك
ال ي��وج��د تجانس ب�ين وزي��ر النفط
ومجلس ادارة مؤسسة البترول ،تم

توصيات التعويضات:
تحصيل مستحقات الهيئة
وافق املجلس على التوصيات
ال ��واردة في التقرير الثالث عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع��ي ق��ان��ون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال� �ح � �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل � �ل � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � � � �ع � � ��ام � � ��ة ل � �ت � �ق� ��دي� ��ر
التعويضات من خسائر العدوان
العراقي للسنة املالية 2014/2013
ورب � ��ط م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  ،2016/2015وهي:
 - 1ض ��رورة متابعة تحصيل
م�س�ت�ح�ق��ات ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن األح �ك��ام
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال �ص��ادرة لصالحها،
وات � � � � �خ � � � ��اذ ك � � ��اف � � ��ة اإلج � � � � � � � � ��راءات
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ل�ازم��ة ح�ف��اظ��ا على
امل � ��ال ال � �ع ��ام ،ح �ي��ث ق ��ام ��ت ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي

ب �م �خ��اط �ب��ة وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
بتاريخ  2015/2/11التخاذ كافة
اإلج� � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة ل�ت�ح�ص�ي��ل
ت�ل��ك ال��دي��ون ،وق��د ج��اء رد وزارة
ال �ع��دل ب�ت��اري��خ  2015/4/12ب��أن
إدارة التنفيذ غ�ي��ر م�س��ؤول��ة عن
إت �م��ام تحصيل امل�ب��ال��غ املطلوبة
في ملفات التنفيذ ،وأنها ال تقوم
ب��ات �خ��اذ إج� � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذ م��ن
تلقاء نفسها وإن�م��ا ينبغي على
ص ��اح ��ب امل �ص �ل �ح��ة ف ��ي األح �ك ��ام
امل� ��ودع� ��ة ل ��دي �ه ��ا م� �ب ��اش ��رة ط�ل��ب
اتخاذ اإلج��راءات املقررة وفقا ملا
ي �ج��ري ع�ل�ي��ه ن ��ص امل � ��ادة ()206
م� ��ن ق� ��ان� ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات امل��دن �ي��ة
والتجارية.

 - 2ع � ��دم ت �ض �خ �ي��م امل �ي��زان �ي��ة
بتقديرات ال يتم االستفادة منها
أو م� �ص ��اري ��ف ذات أج � ��ل ط��وي��ل
حيث ان الهيئة بصدد التصفية
خ�لال سنتني تقريبا بعد انتفاء
الغرض من إنشائها.
 - 3ع � ��دم ت �ض �خ �ي��م امل �ي��زان �ي��ة
بتقديرات ال يتم االستفادة منها
أو م� �ص ��اري ��ف ذات اج � ��ل ط��وي��ل
حيث ان الهيئة بصدد التصفية
خ�لال سنتني تقريبا بعد انتفاء
الغرض من إنشائها.
 - 3ع � ��دم ص � ��رف أي م �ك��اف��آت
دون أخ��ذ موافقة دي��وان الخدمة
املدنية.

تعيني  3قياديني امس ولم ُيستشر
الوزير ،وه��ذه التعيينات مرفوضة
وان��ت املحاسب امامنا الن��ك املعني
ف��ي ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات .وارج� ��و م��ن امل�ق��رر
شرح الـ  3مليارات هل ناقشتموها
أين ذهبت أين صرفت؟
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :بالنسبةللتعويضات هناك فرق لتعويضات
امل��واط �ن�ين وال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق بالبيئة،
فالتي تتعلق باملواطنني  41مليارا
ح��ذف منها  35م�ل�ي��ارا وه �ن��اك 4.6
ت��م تأجيلها م��ن قبل االم��م املتحدة
وه � � ��ي ت � �ش� ��رف ع � �ل ��ى ه � � ��ذا امل� �ب� �ل ��غ.
ال �ل �ج �ن��ة امل� ��رك� ��زي� ��ة ال� �ت ��ي ل ��دي� �ه ��ا 3
مليارات ترفض في السابق اشراف
م� �ج� �ل ��س االم � � � � ��ة ،ون � �ح� ��ن اص� ��ررن� ��ا
ع �ل��ى االش� � � ��راف وان ي ��دخ ��ل ض�م��ن
اش��راف كل املؤسسات الرقابية في
ال��دول��ة ،وت��م تشكيل مجلس االدارة
للهيئة واص�ب�ح��ت ن�ق�ط��ة االرت �ب��اط
وال � � �ـ  3م� �ل� �ي ��ارات ك � ��ان ي �ف �ت��رض ان
تستخدم إلنشاء املشاريع الخاصة
بمعالجة االضرار البيئية ويفترض
تخصيص  25مليون دوالر يمثل 3
 ٪على املشاريع البيئية من املبلغ
االجمالي وصرفوا من الـ ٪ 70 ٪ 3
ول��م تتعد امل�ش��اري��ع امل�ن�ج��زة ٪ 15
في حني ان املصاريف االدارية قربت
ان تنتهي .ول��دي�ن��ا م�لاح�ظ��ات على
اس�ت�ث�م��ار االم� ��وال ،وه�ن��اك م�ل�ي��اران
و 900مليون ل��دى هيئة االستثمار
و  100م �ل �ي��ون م� �ص ��اري ��ف اداري� � ��ة
ولدينا مالحظات ايضا على نقطة
االرتباط ألنها مستقلة تماما على
هيئة التعويضات.
 -س �ع��دون ح �م��اد :ال�ت�ع��وي�ض��ات

التتمة ص06

عبد الصمد :كان
يفترض استخدام
مبلغ الـ  3مليارات
إلنشاء مشاريع
لمعالجة األضرار
البيئية
حماد :أموال
التعويضات البيئية
لم تذهب إلى
مكانها وإنما إلى
الهيئة العامة
لالستثمار
وزير النفط :هناك
مستشارون من
األمم المتحدة
لمراقبة نقطة
االرتباط واإلنجازات
واإلخفاقات
عبد الصمد :هناك
مالحظات من
الديوان بشأن
المصاريف اإلدارية
التي تعادل ٢٥
مليونا
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العمير :حولنا أموال التعويضات
من هيئة االستثمار إلى البنوك المحلية
المعيوف :أعارض
رفع ميزانية معهد
األبحاث العلمية
من  96مليونًا إلى
 107ماليين دينار

د .علي العمير يعقب على مالحظات النواب

تتمة المنشور ص05
التي صرفت ل��م تذهب ال��ى مكانها
وان�م��ا ذه�ب��ت ال��ى هيئة االستثمار
وهذه ال عالقة لها بالبيئة ويجب ان
تعاد ه��ذه املبالغ م��رة اخ��رى للنفط
ورصرفها على مشاريع بيئية.
 وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:فيما يتعلق بنقطة االرتباط املبلغ
االج �م��ال��ي م �ل �ي��اران و 970م�ل�ي��ون��ا
ألغ� ��راض ال�ت�ع��وي�ض��ات امل �ق ��ررة من
االمم املتحدة و ٪ 3منها خصصت
للمصاريف االداري��ة وم��ا تم صرفه
منها  ٪ 70يحتاج الى معالجة وإال
ك �ي��ف س�ن�ع��ال��ج ت�غ�ط�ي��ة امل �ص��اري��ف
االداري � � � � � ��ة ول � ��ذل � ��ك ات � �خ� ��ذن� ��ا ق � � ��رارا
بتحميل بعض املصاريف االداري��ة
على املشاريع حتى يخف الضغط
على املصاريف االداري��ة .وبالنسبة
مل ��ا ت ��م ان� �ج ��ازه ف �م�لاح �ظ��ات رئ�ي��س
اللجنة ضعيفة وه��ذا االم��ر نتحقق
منه وكيف نحسن االن�ج��از ،وهناك
س �ل �ط��ة رق��اب �ي��ة م ��ن االم � ��م امل �ت �ح��دة
وه��ي ت�ت��اب��ع ال�ب��رن��ام��ج وت�ت��أك��د من
ال � �ص� ��رف وع� � ��دم ال � �ص � ��رف .وه �ن ��اك
م �ع �ل��وم��ة غ �ي��ر دق �ي �ق��ة ب� ��أن االم � ��وال
اودع ��ت ف��ي هيئة االس�ت�ث�م��ار وه��ذا
غ �ي��ر دق� �ي ��ق ن� ��م اودع � � ��ت ف� ��ي ب� ��ادئ
االمر وعندما وصلتنا املالحظة تم
نقلها واودع��ت في حسابات تابعة
لنقطة االرتباط حتى ال يكون هناك
م� �ج ��ال الس �ت �ث �م ��اره ��ا ف� ��ي اغ � ��راض
االس�ت�ث�م��ار الن�ه��ا ع��رض��ة للخسارة
وج ��ار ت�ح��وي��ل االم� ��وال ال��ى البنوك
املحلية وتستخدم فقط في مجاالت
مشاريع البيئة وهي البيئة البرية
وف��ي م�ج��ال البيئة التحتية (امل�ي��اه
ال �ج��وف �ي��ة) وال �ب �ي �ئ��ة ال �ه��وائ �ي��ة وم��ا
ي �س �ج �ل��ه دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ن�ه�ت��م
ب ��ه وه� �ن ��اك م �س �ت �ش��ارون م ��ن االم ��م
امل� �ت� �ح ��دة ي� ��راق � �ب� ��ون اع � �م� ��ال ن�ق�ط��ة

الوزير الكندري في حوار مع النائبني القضيبي والعمر

االرت� � �ب � ��اط وي� ��راق � �ب� ��ون االن � �ج � ��ازات
وايضا االخفاقات ،وسنقوم بواجب
االصالح في اي موقع.
اما فيما يتعلق بتعيني القيادات
النفطية فهذا ليس مجاله اآلن وال
شك ان مالحظات النواب في محلها
وسوف نأخذها في عني االعتبار.
 س� �ع ��دون ح� �م ��اد :م ��ن ن �ص��دق؟هل نصدق سيد عدنان ال��ذي يقول
انها ذهبت الى هيئة االستثمار أم
نصدق الوزير الذي يقول لم تذهب
لهيئة االستثمار؟
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ت ��م اب ��رامعقد االستثمار ضمن شركة تمديد

الميزانيات
تجتمع
اليوم
ت � � � � �ن� � � � ��اق� � � � ��ش ل� � �ج� � �ن � ��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي اليوم الخميس
م � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ة م� ��ؤس � �س� ��ة
املوانئ الكويتية للسنة
امل � ��ال � �ي � ��ة 2016/2015
ب �ح �ض �ـ��ور م �م �ث �ل�ين ع��ن
وزارة امل ��ال �ي ��ة ودي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وم ��ؤس� �س ��ة
املوانئ الكويتية.

محفظة الشركة الدولية للخدمات
امل��ال �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ج ��زء ك�ب�ي��ر من
ام � � ��وال ن �ق �ط��ة االرت� � �ب � ��اط اذن م ��اذا
ح�ص��ل م��ع ه ��ذا ال �ع �ق��د؟ ت��م تحويل
هذا املبلغ الى هيئة االستثمار.
 د .علي العمير :نعم اب �ت��داء تماي��داع �ه��ا ف��ي ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار لكن
عندما اتتنا املالحظة م��ن املجلس
الحاكم قمنا بتحويلها الى البنوك
املحلية.
 ع� � ��دن� � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ه� ��ذهالتطورات لم تعط للجنة وال نعرف
انها بعد االجتماع مع اللجنة ام ال
ولم نبلغ فيها.

 وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر:اي ت�ط��ورات ف��ي ه��ذا امل��وض��وع واي
ق��رارات بتحويل االم��وال من الهيئة
الى البنوك املحلية سنعطي للجنة
ك��ل التفاصيل باملبالغ وت��واج��ده��ا
كمبالغ تابعة للهيئة العامة لنقطة
االرتباط.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ه �ن ��اكمالحظات على املصروفات االدارية
وه��ي  25مليون دي�ن��ار فهي سوف
ت�ن�ت�ه��ي ق��ري �ب��ا وس � ��وف ت �ض �ط��رون
األخ� � � � � � ��ذ م� � � ��ن امل � � �ب � � �ل � ��غ امل � �خ � �ص� ��ص
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ب �ي �ئ �ي��ة ف ��ي ح�ي�ن ك��ان
يفترض انها تكون في حدود .٪ 3

الكندري :الحكومة تؤيد
بقاء الكويتية ناقال وطنيا
أعلن وزير امل��واص�لات وزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسي
ال�ك�ن��دري ان الحكومة التمانع
اع� � � � � � � ��ادة ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ن ��اق �ل�ا وط� �ن� �ي ��ا وان
الحكومة تواكب التوجه النيابي
ب��ال��دف��ع ف��ي ه��ذا االت �ج��اه معربا
ع��ن تمنياته ان يساهم ذل��ك في
إع ��ادة ال�ط��ائ��ر االزرق ال��ى دوره
الريادي الذي كان يحتله سابقا.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ع �ق��ب جلسة
م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ه ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ردت ع � � �ل � ��ى خ� � � �ط � � ��اب رئ � �ي� ��س
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة بخصوص موقفها
م��ن ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
واب �ل �غ �ت �ه��ا ب��ان �ه��ا م��واف �ق��ة على
اعادة الخطوط الجوية الكويتية

ناقال وطنيا وال تمانع في ذلك
مشيرا إلى ان الحكومة تتعاون
هي واملجلس في قانون تعديل
ال�ك��وي�ت�ي��ة أم�ل�ا ف��ي اح ��داث نقلة
ن��وع �ي��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة الكويتية مشيرا إل��ى
مقترحات نيابية في هذا الصدد
من  15نائيا تقدموا بمقترحات
ن � �ي� ��اب � �ي� ��ة م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ه لتعديل
ق � � ��ان � � ��ون ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة
ال �ن��اق��ل ال��وط �ن��ي وان ال�ح�ك��وم��ة
ت �ب��دي ت�ف�ه�م�ه��ا ال ��واض ��ح ت�ج��اه
املقترحات وامل �ب��ادرات النيابية
التي تصب في صالح املؤسسة.

 وزير النفط د .علي العمير :فيمال ��و ح � ��دث ض �غ��ط ع �ل��ى امل �ص��اري��ف
االداري � � � � � ��ة ف � �س� ��وف ن �ح �م �ل �ه��ا ع �ل��ى
امل �ش��اري��ع ،االدارة ت �خ��دم امل�ش��اري��ع
وي� �ص ��رف م ��ن ال � �ـ  ٪ 3واآلن ن�ح��ن
ن �ح �م��ل امل� �ص ��اري ��ف االداري� � � � ��ة ع�ل��ى
املشاريع.
 ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف :م�لاح�ظ��اتلجنة امليزانيات على هيئة الشباب
وال��ري��اض��ة وه ��ي ق�ض�ي��ة مضحكة،
الهيئة املفترض ان تكون مسؤولة
عن استاد جابر ،اين وصلنا؟ نسمع
ت ��أج� �ي�ل�ات ول � ��م ي �ظ �ه��ر اي ان� �س ��ان
م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة او ح �ت��ى ال ��وزي ��ر يبني
ل�ل�ش��ارع ال��ري��اض��ي م�ع��وق��ات استاد
جابر ومتى يتم افتتاحه ،مدير عام
الهيئة ونائبه اسألهما عن دكتور
اخ �ص��ائ��ي ع �ل�اج ط�ب�ي�ع��ي م �س��ؤول
م��رك��ز ال �ط��ب ال��ري��اض��ي وه ��و م��زور
شهادته ،واضطرت جمعية العالج
الطبيعي الى مراسلة وزارة الصحة
والتربية وجاءتهم الردود بأن هذه
الشهادة شهادة مدرس فقط وليس
دك� � �ت � ��وراه ،وال اح� ��د ح� ��رك س��اك �ن��ا،
ومختبر الطب الرياضي الى اليوم
مرصود له ميزانية ولم يتم انجازه
وتأثيث مكتب م�س��ؤول ف��ي الهيئة
بـ  38أل��ف دينار وهناك  4موظفات
ي �ش �ت �غ �ل��ن ف� ��ي امل �خ �ت �ب��ر وامل �خ �ت �ب��ر
غير منشأ ،ف�ي��أخ��ذن روات ��ب منذ 4
سنوات واصال ال يوجد مختبر.
قضية الحتراف جزئي مخصص
ل � �ه ��ا  400دي� � �ن � ��ار وال �ل��اع� � �ب � ��ون ال
ي �ت �س �ل �م��ون ه� ��ذه امل �ب ��ال ��غ ي ��أخ ��ذون
 150ف�ق��ط وال �ب��اق��ي ي ��روح مجالس
االدارات.
ات �ع �ج��ب م ��ن م ��دي ��ر ع� ��ام ال�ه�ي�ئ��ة
ي��أت��ي ب�م�ت�ق��اع��د وي �ع �ط��ي ل ��ه رات �ب��ا
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وزير التربية:
الوزارة تتصدى
للتجاوزات
بالمؤسسات
التابعة لها
وتتعاون مع
المجلس في ذلك
المعيوف :ثقتي
كبيرة في الوزير
العيسى بوضع
حد لتجاوزات
ومخالفات معهد
األبحاث
عبد الصمد :هناك
 3جهات تابعة
لوزارة التربية
عليها مالحظات
وبحاجة إلى إعادة
نظر
الحويلة :هناك
مالحظات متكررة
على بعض الجهات
وعليها االلتزام
بتصويبها
ومعالجتها
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مضبطة

المجلس يعيد ميزانية هيئة الشباب
والرياضة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
تتمة المنشور ص06
ق� ��دره  4000دي �ن ��ار وي �ت��م ال�ت�لاع��ب
ب�م�س�م��ى (اع� �م ��ال اض��اف �ي��ة) وك�ل��ف
امليزانية العامة  15ألف دينار.
ارف ��ض ان ي��رف��ع م�ع�ه��د االب �ح��اث
م�ي��زان�ي�ت��ه م��ن  97م�ل�ي��ون��ا ال ��ى 107
ماليني دينار.
 وزي��ر التربية د .ب��در العيسى:بشأن معهد االبحاث أود ان اؤكد ان
الوزارة تتصدى لكل التجاوزات في
كل مؤسسات الدولة ونحن بصدد
تقييم االداء ،وسوف ترون ان هناك
تغييرات ومعالجات للمالحظات،
ون �ت �ع��اون م��ع امل�ج�ل��س ف��ي ك��ل ه��ذه
املخالفات.
 ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف :ن �ح��ن علىثقة بأن معالي الوزير سوف يعالج
هذه املالحظات وسيضع حدا لهذه
التجاوزات في معهد االبحاث.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د 3 :ج�ه��اتت ��اب� �ع ��ة ل � ��وزي � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب �ح��اج��ة
ال� ��ى اع� � ��ادة ن �ظ��ر وغ��رب �ل��ة وع�ل�ي�ه��ا
م�ل�اح� �ظ ��ات م �ن �ه��ا م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
وهي مرفوضة ميزانيته ،فنأمل ان
يتم تشكيل لجنة محايدة ملناقشة
املخالفات واملالحظات على الجهات
التابعة للوزير.
 وزي��ر التربية د .ب��در العيسى:ن � �ح ��ن ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد س �ن �ك��ون
لجنة للتصدي لهذه املخالفات في
الجهات الثالث وحتى في مخالفات
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عبد اهلل :الرياضة
باتت صناعة تدر
أمواال ..وفصل
قطاع الرياضة عن
الشباب ضرورة

أمني السر عادل الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة

املسرح ومعهد املوسيقى.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ف��ي معهداالب � � �ح� � ��اث امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة وال � �ح � �س� ��اب
الختامي وتقرير مراقب الحسابات
يمر بالتمرير دون عقد اجتماعات
ونأمل االهتمام بهذا املوضوع.
 د .م� �ح� �م ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة :ه �ن ��اكم�ل�اح� �ظ ��ات ك �ث �ي ��رة ع �ل ��ى ال �ج �ه��ات
ال �ي��وم وت �ت �ك��رر ك��ل ع ��ام ول �ك��ن على
ال� � �ج� � �ه � ��ات ان ت � �ل � �ت� ��زم ب �ت �ص ��وي ��ب
ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات وي�ت�ع�ه��د ال � ��وزراء
بمعالجة املخالفات.
وك� �ث� �ي ��ر م �ن �ه��ا ي� �ت� �ك ��رر ف� ��ي ع ��دم

ت�س�ك�ين ال �ش��واغ��ر ودي � ��وان ال�خ��دم��ة
يزداد ولديه عدد طلبات التوظيف،
وه�ن��اك شريحة كبيرة م��ن الشباب
ي�ن�ت�ظ��رون ف ��رص ال�ع�م��ل وح �ت��ى ان
ه �ن��اك ج �ه��ات ت�ع�ي�ين ب�ط��ري�ق��ة غير
قانونية ومن دون اعالنات.
 خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :اري� � ��د ت�ن�ب�ي��هلجنة امليزانيات الى ان املالحظ من
امليزانيات املنظورة امامنا ان الجزء
االكبر منها يذهب الى باب الرواتب،
والرياضة صناعة تدر امواال كثيرة
للمحترفني في الشأن الرياضي.
وم��ع كامل تقديرنا ل�لاخ��وان في

محمد الجبري

ه �ي �ئ��ة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ،اال ان
ف �ص��ل ال �ش �ب��اب ع ��ن ال ��ري��اض ��ة ب��ات
امرا مستحقا ،ويجب ان يكون لدى
الحكومة نظرة استراتيجية عامة
حول تخفيف بند الرواتب.
وس � �ن� ��ة ب� �ع ��د س� �ن ��ة ت � �ك� ��رر ن �ف��س
ال�ن�م��ط االداري ال�ع�ق�ي��م وم�س��ؤول��و
ال � ��دول � ��ة ش �غ �ل �ه��م ارس � � � ��ال االوراق
وال � �ت � �غ� ��ري� ��د ب ��ال� �ت ��وي� �ت ��ر ،وروات� � � ��ب
باآلالف لكي يالحقوا شباب تويتر،
ال �ح �ك��وم��ة ت �ح �ت��اج ال ��ى ف �ك��ر ج��دي��د
وه ��ذه رس��ال��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ب ��أن تفكر
خارج الصندوق.

 صالح عاشور :املالحظة االولىان خ�ل�اص ��ة ع �م��ل امل �ج �ل��س ت�ت�ك��ون
في هذه التقارير التي امامنا حتى
ن �خ �ل��ص ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ال � ��ى ح�ق�ي�ق��ة
االداء الحكومي في كل ادارة ووزارة
في الحكومة.
ك� � �ي � ��ف ي � � �ع� � ��رف ال� � � � � � � � � ��وزراء اداء
وزارات �ه��م؟! م��ن خ�لال ال�ت�ق��اري��ر ،فال
يوجد اهتمام من الوزراء وال يقرأون
ال �ت �ق��اري��ر وال ي� �ق ��رأون ال �ت��وص �ي��ات
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عاشور :الوزراء ال
يهتمون بتقارير
الميزانيات وال
بقراءة التوصيات
وال بحضور
الجلسات
العمر :هناك
فتاوى شرعية
تخالف القوانين
وهذه مسؤولية
وزير العدل
لمعالجة هذا الخلل

دعت صندوق التنمية لمراقبة المنح المليارية

الميزانيات توصي شؤون القصر بإنشاء مركز مالي واضح لكل قاصر
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال � � � � � ��واردة ف � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �خ ��ام ��س
ع�ش��ر للجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع� ��ن م� �ش ��روع ��ي ق ��ان ��ون
باعتماد الحساب الختامي للهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر ل �ل �س �ن��ة
املالية  2014/2013وبربط ميزانية
الهيئة للسنة امل��ال�ي��ة ،2016/2015
كما واف��ق على التوصيات ال��واردة
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ع �ش��ر للجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ع ��ن م �ش��روع��ي ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
للسنة املالية  ،2014/2013وبربط
م�ي��زان�ي��ة ال �ص �ن��دوق ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
وج� � � � � � � � ��اءت ت � � ��وص� � � �ي � � ��ات ل� �ج� �ن ��ة

امل�ي��زان�ي��ات للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤؤن
القصر كالتالي:
 - 1ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء م��رك��ز
م��ال��ي واض��ح لكل ق��اص��ر على حدة
مل �ع��رف��ة م ��ا ل ��ه م ��ن م�س�ت�ح�ق��ات وم��ا
عليه من التزامات مع تضمني قيم
العقارات واألسهم والذمم الخاصة
ب��امل�ش�م��ول�ين ب��رع��اي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ضمن
البيانات املالية املدققة.
 - 2ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ص��وي��ب بعض
إج� � � � � � � ��راءات ال � �ت � �ح� ��اس� ��ب ل �ل��أم � ��وال
�ص��ر ل�ت�ك��ون م��واف�ق��ة
امل�س�ت�ث�م��رة ل�ل�ق� ّ
للجوانب الشرعية والقانونية معا
ودون اإلض� � � ��رار ب �ح �ق��وق ال �ق �ص��ر،
خ � ��اص � ��ة ان ط� ��ري � �ق� ��ة ال� �ت� �ح ��اس ��ب
الحالية تكون وف��ق القيم الدفترية
ألم��وال القصر وليس وفقا لقيمها
السوقية.

 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى االس �ت �ث �م��ار في
األدوات االستثمارية املضمونة ذات
الدخل الثابت او قليلة املخاطر بدال
من األدوات االستثمارية ذات الطابع
القصر.
املضاربي حفاظا على أموال ّ
 - 4ت �ح �م �ي��ل ك ��اف ��ة امل� �ص ��روف ��ات
اإلدارية من رواتب ومكافآت املعينني
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب� � ��إدارة م �ص��ال��ح ش ��ؤون
ال �ق� ّ�ص��ر ف�ق��ط ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ن�ف�س�ه��ا وال �ت��ي ت �م��ول م��ن امل�ي��زان�ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ب� ��دال م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال�ت�ج��اري��ة للهيئة وال �ت��ي ت�م��ول من
أموال القصر كما هو معمول حاليا،
وان ت �ق �ت �ص��ر امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ت �ج��اري��ة
القصر على املصروفات
إلدارة أموال ّ
التشغيلية ملصالحهم فقط.
 - 5ش � �غ� ��ل ج � �م � �ي� ��ع ال � � ��درج � � ��ات
ال �ش��اغ��رة ل��دى ال�ه�ي�ئ��ة خ��اص��ة ل��دى

اإلدارات التي تعاني نقصا شديدا
في أعداد العاملني كما بينها ديوان
املحاسبة في تقريره.
 - 6مبادرة الهيئة في اقتراح أي
تعديالت تشريعية تعرقل أعمالها
ورفعها ل��وزي��ره��ا املختص لتحقق
املصلحة العامة.
ك � �م ��ا ج � � � ��اءت ت� ��وص � �ي� ��ات ل �ج �ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات ل �ل �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية األقتصادية كالتالي:
 - 1ت �ف �ع �ي��ل دور م �ج �ل��س أم �ن��اء
املعهد من خالل االلتزام بعدد مرات
االجتماع املقررة قانونا.
 - 2ال � � �ع � � �م � ��ل ع � � �ل � ��ى ت � �ص� ��وي� ��ب
مالحظات ديوان املحاسبة وخاصة
املستمر منها.
 - 3ض ��رورة ق�ي��ام املعهد ب��زي��ادة
إي��رادات��ه لتتناسب م��ع مصروفاته

امل� �ت� �ن ��ام� �ي ��ة س � �ن� ��وي� ��ا ،خ� ��اص� ��ة ان ��ه
مصنف على انه ميزانية مستقلة.
 - 4العمل على تلبية احتياجات
الدولة من االستشارات العلمية بدال
من قيام جهات الدولة باالستعانة
بجهات استشارية خارجية.
 - 5العمل على وضع إستراتيجية
واض �ح��ة للمعهد تمكنه م��ن زي��ادة
ح� �ص� �ت ��ه ال� �س ��وق� �ي ��ة م � ��ن األب � �ح� ��اث
العلمية وتفعيل دور املعهد ليكون
اس� �ت� �ش ��اري ��ا ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي م �ج��ال
االبحاث والدراسات.
 - 6العمل على تفعيل بعض بنود
امل� � ��ادة  9م ��ن ق ��ان ��ون إن� �ش ��اء امل�ع�ه��د
لزيادة إيراداته واملتمثلة باآلتي:
 اإلي � � � ��رادات م ��ع ري� ��ع ام �ت �ي��ازاتوات � �ف� ��اق � �ي� ��ات ورخ� � � ��ص اس� �ت� �خ ��دام
ب � ��راءات االخ �ت ��راع ��ات واالب �ت �ك��ارات

العائدة للمعهد.
 ال �ع��ائ��د م ��ن ن ��ات ��ج االس �ت �ث �م��ارالصناعي لألبحاث العلمية.
 ال�ه�ب��ات وال��وص��اي��ا وامل�ع��ون��اتوال� �ت� �ب ��رع ��ات وأي إي � � � ��رادات أخ ��رى
يوافق على قبولها مجلس األمناء.
 - 7ال�ع�م��ل ع�ل��ى ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف
ال � �ش� ��اغ� ��رة ل � ��دى امل� �ع� �ه ��د م� ��ن خ�ل�ال
اإلع � �ل� ��ان ف� ��ي ال � �ج� ��ري� ��دة ال��رس �م �ي��ة
وال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
 - 8ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ن �ظ��ام
ال � � �ت� � ��رق � � �ي � ��ات وخ � � ��اص � � ��ة ت� ��رق � �ي� ��ات
األكاديميني بشكل واضح ودقيق.
 - 9ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء م��رك��ز
لخدمة املجتمع لتقديم استشارات
ع�ل�م�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر
على سير العمل لدى املعهد.
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نواب :معهد األبحاث يصرف مكافآت
لمجلس األمناء دون عقد اجتمعات
تتمة المنشور ص07
وال ي�ح�ض��رون الجلسة ،فالنتيجة
االداء متدن وال يوجد ان�ج��از ،وفي
ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب ��امل �ي ��زان �ي ��ات ال
ي �ح �ض��رون ،ال م �ب��االة واض �ح��ة في
ع� ��دم ح �ض ��ور ال �ج �ل �س��ات ال �خ��اص��ة
بامليزانيات.
صدر حكم بالنسبة للمناصب
ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
واع ��ادة تعيينهم م��ن اختصاص
ال ��وزي ��ر وارى غ�ي��اب��ا ك��ام�لا ل��دور
ال��وزي��ر وعليه ان ينتفض للقيام
ب��دوره ،والحكم فني في تصويب
ق � ��رار ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ف �م��ن حقك
اع� � � ��ادة ال �ت �ع �ي�ي�ن ح� �ت ��ى ل� ��و ن�ف��س
االش � �خ� ��اص ف ��ي ن �ف��س امل �ن��اص��ب
من اجل املصلحة العامة والشيء
يمنع في ذلك ،وحتى في الهيئات
املستقلة بعض املتقاعدين تمت
اعادة تعيينهم ألن تصويب العمل
ال �ف �ن��ي ل �ل �ق��رار ال ي�ع�ن��ي ان ��ه ليس
م ��ن ح ��ق ال ��وزي ��ر اع � ��ادة ال�ت�ع�ي�ين،
ارجو من مجلس ال��وزراء ورئيس
الحكومة عدم تجاهل هذه القضية
خ� ��اص� ��ة ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي،
اآلن ن��رس��ل اش � ��ارات واض �ح��ة الن
القضية مصيرية ام��ا نكون او ال

التصويت على ميزانيات  6جهات حكومية

د .عبدالرحمن الجيران

ن �ك��ون ،الب��د ان ي�ك��ون ه�ن��اك وئ��ام
او نخسر امل�ص��در الرئيسي ،البد
ان نهتم ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع واال سوف
نكون مقبلني على ك��ارث��ة واحمل
وزي��ر النفط امل�س��ؤول�ي��ة كاملة ملا
س��وف يحدث في القطاع النفطي
ف��ي االي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة وه ��و امل �س��ؤول
السياسي امامنا.

لجنة امليزانيات لها مالحظات
ع��ام��ة ع �ل��ى م�ع�ه��د االب� �ح ��اث فهو
كارثة ادارية اما الوزير فهو مغيب
او عندنا جهة مستقلة ال تعترف
ال بالوزير وال بالحكومة.

التتمة ص09

توصيات معهد األبحاث :تصويب
مالحظات المحاسبة
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال �ت ��وص �ي ��ات
الواردة في التقرير السادس عشر للجنة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��ن
مشروعي باعتماد الحساب الختامي
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة
امل��ال�ي��ة  ،2014 /2013وب��رب��ط ميزانية
املعهد للسنة املالية  2016 /2015وهي:
 - 1تفعيل دور مجلس أمناء املعهد
من خالل االلتزام بعدد مرات االجتماع
املقررة قانونا.
 - 2العمل على تصويب مالحظات
ديوان املحاسبة وخاصة املستمر منها.
 - 3ض � � ��رورة ق� �ي ��ام امل �ع �ه��د ب ��زي ��ادة
إي � ��رادات � ��ه ل �ت �ت �ن��اس��ب م ��ع م �ص��روف��ات��ه
امل�ت�ن��ام�ي��ة س�ن��وي��ا ،خ��اص��ة ان��ه مصنف
على انه ميزانية مستقلة.
 - 4ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة اح�ت �ي��اج��ات
الدولة من االستشارات العلمية بدال من
قيام جهات الدولة باالستعانة بجهات
استشارية خارجية.
 - 5ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع إستراتيجية
واضحة للمعهد تمكنه من زيادة حصته
السوقية من األبحاث العلمية وتفعيل

دور املعهد ليكون استشاريا للحكومة
في مجال االبحاث والدراسات.
 - 6ال�ع�م��ل ع�ل��ى تفعيل ب�ع��ض بنود
امل��ادة  9من قانون إنشاء املعهد لزيادة
إيراداته واملتمثلة باآلتي:
 اإلي� � � � � � � ��رادات م � ��ع ري � � ��ع ام � �ت � �ي� ��ازاتوات�ف��اق�ي��ات ورخ ��ص اس�ت�خ��دام ب ��راءات
االخ � �ت � ��راع � ��ات واالب� � �ت� � �ك � ��ارات ال �ع ��ائ ��دة
للمعهد.
 ال � �ع� ��ائ� ��د م � ��ن ن � ��ات � ��ج االس� �ت� �ث� �م ��ارالصناعي لألبحاث العلمية.
 ال� �ه� �ب ��ات وال� ��وص� ��اي� ��ا وامل� �ع ��ون ��اتوال�ت�ب��رع��ات وأي إي ��رادات أخ��رى يوافق
على قبولها مجلس األمناء.
 - 7ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ش� �غ ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف
ال�ش��اغ��رة ل��دى املعهد م��ن خ�لال اإلع�لان
ف � ��ي ال � �ج� ��ري� ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة وال �ص �ح ��ف
اليومية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص
والعدالة.
 - 8العمل على تطوير نظام الترقيات
وخ��اص��ة ت��رق �ي��ات األك��ادي �م �ي�ي�ن بشكل
واضح ودقيق.
 - 9العمل على إن�ش��اء م��رك��ز لخدمة

امل �ج �ت �م��ع ل �ت �ق��دي��م اس� �ت� �ش ��ارات ع�ل�م�ي��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر ع �ل��ى سير
العمل لدى املعهد.
 - 10م� �ب ��ادرة امل �ع �ه��د ب��ال �ع �م��ل على
تقوية عالقاته م��ع الجهات الحكومية
م��ن خ�لال تقديمه ألبحاثه التي انتهى
م�ن�ه��ا امل�ع�ه��د وال�ع�م��ل ع�ل��ى ب�ح��ث سبل
تطبيقها على ارض ال��واق��ع ب��دال من ان
تكون حبيسة اإلدراج.
 - 11ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر منهجية
األب �ح��اث العلمية ال�ت��ي يقدمها املعهد
لتكون محاكية لخطة التنمية.
 - 12العمل على استقصاء املشاكل
واالخ� � � � �ت � �ل� ��االت ال� � �ت � ��ي ت � �ع� ��ان� ��ي م �ن �ه��ا
ال��دول��ة ملعرفة األول��وي��ات ال�ت��ي تحتاج
ل �ل �ح��ل وت �ق��دي��م ال � ��دراس � ��ات واألب� �ح ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ح�ل�ه��ا وامل � �ب ��ادرة ب�ت�ق��دي�م�ه��ا
ملجلس ال��وزراء ومجلس األم��ة تحقيقا
للمصلحة العامة.
 - 13م �ب��ادرة امل�ع�ه��د ف��ي اق �ت��راح أي
ت� �ع ��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق ��ل أع �م��ال��ه
ورف� �ع� �ه ��ا ل� ��وزي� ��ره امل �خ �ت ��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.

غير
ممتنع
موافق
موافق

غير
ممتنع
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

35

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

40

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

41

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

42

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

43

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

44

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

✓

45

ماجد موسى

✓

15

خليل عبدالله

✓

46

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

47

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

48

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

50

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

51

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

52

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

53

محمد الجبري

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

55

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

56

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

57

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

58

نبيل الفضل

28

عبدالحميد دشتي

✓

59

هند الصبيح

✓

29

عبدالرحمن الجيران

✓

60

ياسر أبل

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يعقوب الصانع

✓

31

عبدالله الطريجي

62

يوسف الزلزلة

32

عبدالله العدواني

✓

✓

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

عسكر العنزي

✓

النتيجة

✓

34
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المجلس يرفض الحسابات الختامية
لألبحاث وبيت الزكاة وصندوق التنمية
تتمة المنشور ص08
فاملجلس يعمل بشكل مستقل.
وه�ن��اك ص��رف م�ك��اف��أت ملجلس
االم� �ن ��اء دون اج �ت �م��اع��ات وم��دي��ر
امل� �ع� �ه ��د ي ��زي ��د روات� � � ��ب امل��وظ �ف�ي�ن
ع �ل��ى ب �ن��د ال �ع �ق��ود دون ال��رج��وع
ال ��ى م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة هل
ه ��ذا ي� �ج ��وز؟! الب ��د ان ت�ل�غ��ى ه��ذه
الزيادات.
وص��رف مكافآت اعمال ممتازة
اي �ض��ا دون ال ��رج ��وع ال� ��ى دي� ��وان
الخدمة املدنية ،املعهد هدفه اجراء
االب�ح��اث العلمية وان�ج��ازات��ه ٪ 1
ف�ي�م��ا يتعلق ب��االب �ح��اث ،وتعيني
ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين دون االع�ل�ان في
الجريدة الرسمية.
ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ال ي �ت �ع ��اون ك�ل�ي��ا
م��ع الجهات الرقابية وال يقبلون
ال ��دخ ��ول ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام اآلل� ��ي ،ول��م
ي��رد على التقارير وه��ذا ال يقبله
الوزير او اي احد.
القصر
�ؤون
�
ش
�ات
يفترض ج�ه�
ّ
وبيت الزكاة او تعيني الوزير ،فاما
الوزراء غير متفرغني للرقابة على
ال �ج �ه��ات او ان �ه��م م�س�ت�ق�ل��ون عن
الوزير ،االدارات تعاني نقصا في
اع ��داد امل��وظ�ف�ين ،واالس�ت�ث�م��ار في
ال��دورات االستثمارية للقصر بها
ق �ص��ور واض� ��ح ،وال �ق �ي��م ال��دف�ت��ري��ة
ليست كما هي في القيم السوقية،
وي ��أخ ��ذون زك ��اة م��ن ال�ق�ص��ر دون
س� �ن ��د ق� ��ان� ��ون� ��ي ،وه� � � ��ذا م �خ��ال��ف
لبعض اآلراء الشرعية ،حتى من
ي �ن �ت �م��ون ال� ��ى امل ��ذه ��ب ال �ج �ع �ف��ري
ال � � � ��ذي م � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض ع � � ��دم اخ ��ذ
ال��زك��اة منهم اخ ��ذوا منهم ال��زك��اة
باملخالفة لالحكام القضائية.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ه� ��ذان ��اق� �ش� �ن ��اه ع� �ل ��ى م� � ��دى  15س �ن��ة،

عاشور :أقترح
تشكيل إدارة
لالستثمار في بيت
الزكاة وشؤون
القصر وعلوم
القرآن

أحمد القضيبي

االخ��وان لديهم فتوى شرعية بأن
ن��أخ��ذ ال ��زك ��اة م��ن اغ �ن �ي��اء ال�ق�ص��ر
وهم مصرون على ذلك.
 صالح عاشور :ال خالف علىاحترام الفتاوي الشرعية لكن هل
نحن دول��ة ق��ان��ون ام دول��ة فتاوى
شرعية؟!
ف �ك��ل االم � ��وال ال �ت��ي ف��ي ال�ب�ن��وك
ع �ل �ي �ه��ا ف ��وائ ��د رب ��وي ��ة ف� �ل� �م ��اذا ال
يتكلمون عنها في الفتوى.
وهناك خصوصية مذهبية في
ه��ذا ال�ج��ان��ب وال��زك��اة االن تؤخذ
م � ��ن ف � �ق � ��ارى ال� �ق� �ص ��ر ول � �ي� ��س م��ن
اغنيائهم ،اخ��ذ ال��زك��اة م��ن ش��ؤون
ال �ق �ص��ر ال ي �ج��وز الن� ��ه ال يستند
الى قانون واذا الوزير يريد فرض
الزكاة على القصر فلتأت بقانون،
ومن تضرر لجأ الى القضاء واخذ
احكاما شرعية وميزتم على هذه
االحكام ملاذا؟!
 -ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ل �ي �ع��رف اه��ل

وزير اإلعالم الشيخ سلمان الحمود

الكويت ان شؤون القصر يأخذون
م ��ن ام� � ��وال االغ �ن �ي ��اء وي�ع�ط��ون�ه��ا
للفقراء وه��ذا باملخالفة للقانون
ف��ال�ق��ان��ون ي�ق��ول ان ال��دول��ة تتكفل
ب��ال��زك��اة ع�ل��ى ام��وال �ه��م ،والي �ج��وز
للفتوى ان تعارض القانون.
ألن لدينا فتاوى ضد القانون.
اش �ك��ر وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
بأنه سوف يتخذ اج��راءات ،وهذه
ليست مسؤوليتك لكن تراكمات
لوزراء سابقني.
 ع��دن��ان عبدالصمد :بالنسبةل � � �ب � � �ع� � ��ض ال� � � � �ف� � � � �ت � � � ��اوى ف� �ب� �ع ��ض
امل��ؤس �س��ات ل��دي�ه��ا ل �ج��ان شرعية
خ � ��اص � ��ة ب � �ه ��ا وت� � �ك � ��ون م��رت �ب �ط��ة
ب��امل �س��ؤول�ين ،ف��امل�ف�ت��رض توحيد
هذه الجهات وتكون جهة مستقلة
ال ت �ك��ون م��رت �ب �ط��ون ب��امل�س��ؤول�ين
التابعة لهم ،وتكون لجنة شرعية
تنطبق عليها الشروط واللوائح.
ال �ق��اص��ر ع �ن��دم��ا ي�ب�ل��غ وي �خ��رج

يعطونه رأسماله فقط واملفترض
ان العائدات ايضا تعود للشخص
الذي بلغ وخرج.
 سعدون حماد :ورث��ة عبداللهالعثمان تقدموا بطلب الى وزارة
الشؤون للحصول على مساعدات
اجتماعية في حني ان والدهم كان
يملك املليارات في الهيئة العامة
لشؤون القصر.
 وزي ��ر ال �ع��دل ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع:كل ما ذكر وجيه ،وقيم ،ولجأنا الى
االخ براك الشيتان فهو من اصحاب
ال� � �ك� � �ف � ��اءات وال� � � �ق � � ��درة ع � �ل ��ى ازال � � ��ة
امل�لاح �ظ��ات ،ف �ش��ؤون ال�ق�ص��ر وبيت
الزكاة ال توجد بهما ادارة للمخاطر
في موضوع االستثمارات العقارية
او امل�ن�ق��ول��ة ودراس � ��ة ال �ج ��دوى ،وال
سمح الله من هو املسؤول في حال
الدخول في استثمار غير مضمون،
يفترض من قواعد الشفافية وكذلك
ما هي الناحية الفنية تجاه املبالغ

امل�ت��راك�م��ة ف��ي ح�س��اب��ات ال�ق�ص��ر من
ع �ش��رات ال �س �ن�ي�ن؟! ه ��ذه م�لاح�ظ��ات
اخرى نحاول حدا لهذه املالحظات
م ��ع م�ك�ت��ب ال �ت��دق �ي��ق مل �ع��ال �ج��ة ه��ذه
املالحظات.
اع� � �ط � ��اء ال� � ��زك� � ��اة م � ��ن ح� �س ��اب ��ات
ش � � � ��ؤون ال � �ق � �ص � ��ر ،وال ارغ � � � ��ب ف��ي
استباق االح ��داث ،ال ت��وج��د تقارير
واض� �ح ��ة ،وش �ك �ل �ن��ا ل �ج��ان تحقيق
وق� ��د ح��ول��ت ش �خ �ص��ا ال� ��ى ال�ن�ي��اب��ة
العامة منذ  4اي��ام الن اح��دى لجان
ال �ت �ح �ق �ي��ق اث �ب �ت��ت ش �ب �ه��ة ج��زائ �ي��ة
ع�ل�ي��ه ف ��ي ش� ��ؤون ال �ق �ص��ر ،وع�ل�ي�ن��ا
ع��بء املسؤولية وج��ار معالجة كل
امل�لاح �ظ��ات ،وس ��وف نطلب تعديل
تشريعات في حال احتجنا لذلك.
ص��ال��ح ع ��اش ��ور :وج� ��ود ال � ��وزراء
حني مناقشة امليزانية الخاصة بهم،

التتمة ص10

توصيات بيت الزكاة :ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية
واف��ق املجلس على التوصيات
ال ��واردة ف��ي التقرير السابع عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م �ش��روع��ي ق��ان��ون
باعتماد الحساب الختامي لبيت
الزكاة للسنة املالية ،2014 / 2013
وبربط ميزانية بيت الزكاة للسنة
املالية  2016 /2015وهي:
 - 1ض��رورة تعاون بيت الزكاة
مع الجهات الرقابية وتقديم كافة
ال�ت�س�ه�ي�لات ل�ه��م ل�ل�ق�ي��ام ب��دوره��م
بشكل فعال.
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 - 2ض � � � ��رورة ت �ح �م �ي��ل ت �ك �ل �ف��ة
ت��وزي��ع أم ��وال ال��زك��اة وغ�ي��ره��ا من
امل �ص��اري��ف اإلداري � ��ة املتعلقة بها
على امليزانية التي تمولها الدولة
وليس على املتبرعني وان تذهب
تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها
الشرعية والخيرية دون نقصان،
خ ��اص ��ة ان ب� �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ي�ت�ل�ق��ى
م �ع��ون��ة م ��ن ال� ��دول� ��ة ت� �ق ��در ب� �ـ 1.5
مليون دينار لهذا الغرض.
 - 3االل�ت��زام باملشاريع املدرجة
ض � �م� ��ن م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ب � �ي� ��ت ال � ��زك � ��اة

وتنفيذها وف�ق��ا ل�ل�ج��دول الزمني
ل � �ل � �م � �ش ��روع ،ودراس � � � � ��ة م� �ع ��وق ��ات
ت �ن �ف �ي��ذه��ا وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ات� �خ ��اذ
اإلجراءات املناسبة لتذليلها.
 - 4العمل على اتخاذ اإلجراءات
ال �ل��ازم � ��ة ل ��وق ��ف ص � ��رف امل� �ك ��اف ��أة
ال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن
ال �ع ��ام �ل�ي�ن ع �ل ��ى ال� �ش ��اش ��ات دون
وجه حق باملخالفة لقرار مجلس
الخدمة املدنية والقاضي بإيقافها
م�ن��ذ س�ن��ة  2005إال للمستحقني
منهم ق��ان��ون��ا وات �خ��اذ اإلج ��راءات

ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ح�ص�ي��ل م ��ا ت ��م ص��رف��ه
دون وجه حق.
 - 5م � �ب � ��ادرة ب �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ف��ي
اق � �ت� ��راح أي ت �ع��دي�ل�ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت �ع��رق��ل أع �م��ال��ه ورف �ع �ه��ا ل��وزي��ره
امل � �خ � �ت� ��ص ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق امل �ص �ل �ح ��ة
العامة.
وقد ق��ررت اللجنة عدم املوافقة
وانبنى رأي اللجنة بعدم املوافقة
ب��اإلج �م��اع ع�ل��ى ك��ل م��ن ال�ح�س��اب
الختامي لبيت الزكاة وميزانيته
لألسباب التالية:

 - 1ع��دم تعاون بيت ال��زك��اة مع
الجهات الرقابية.
 - 2ع � ��دم ال � �ت � ��زام ب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
بتوصيات اللجنة السابقة.
 - 3ع� � ��دم ج ��دي ��ة ب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
ف ��ي ت �س��وي��ة م�لاح �ظ��ات��ه وخ��اص��ة
املستمر منها.

الصالح :العالم
وصل إلى الطاقة
النووية ومعهد
األبحاث أوصل
الكويت إلى آخر
الركب
موسى :من
الطبيعي أن يكون
لمدير معهد
األبحاث مهام
رسمية خارجية
مكلف بها
الدويسان :مدير
معهد األبحاث
يسافر مرتين
بالشهر فليزودنا
باألبحاث التي
يقدمها
التميمي :نحن نبني
بلدا ولو أن هناك
أحدا ليس على قدر
المسؤولية فيجب
التصدي له
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إقرار ميزانيات األبحاث وبيت الزكاة وكونا
وصندوق التنمية والتعويضات والقصر
الري :سأقترح
خصخصة مراكز
الشباب من قبل
الهيئة ووضع
هامش ربح محدد

د .عودة الرويعي وعسكر العنزي وفيصل الكندري خالل الجلسة

تتمة المنشور ص09
هذا شيء جيد ،اقتراح على الوزير
تشكيل ادارة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي بيت
الزكاة وشؤون القصر وكذلك هيئة
علوم القرآن.
وق��دم��ت اقتراحا بقانون باعادة
ه �ي �ئ��ة ال � �ق � ��رآن ال� �ك ��ري ��م ال � ��ى وزارة
االوقاف.
 خليل الصالح :الجميع تحدثال �ي��وم ع��ن م�ع�ه��د االب �ح��اث وق��دم��ت
اس�ئ�ل��ة م��ن ث�لاث��ة ش �ه��ور ول ��م ات�ل��ق
اي اج � � ��اب � � ��ة وامل� � �ع� � �ه � ��د م �خ �ص��ص
الش�خ��اص بعينهم ون�ح��ن ف��ي آخر
الركب والعالم اليوم وص��ل للطاقة
النووية ،وما هي االضافة للكويت
من املهمات الرسمية؟
والب� ��د ان ي �ك��ون ل�ه�ي�ئ��ة ال�ش�ب��اب
اضافة للمجتمع الكويتي.
 ماجد موسى :من الطبيعي اني�ك��ون م��دي��ر معهد االب�ح��اث مهامه
خارجية وهذا من الطبيعي.
 خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح :ه� �ن ��اك ارق � ��امتخوف منها ستة اشهر في السنة
والرجل عنده مجموعة خاصة.
 م� ��اج� ��د م � ��وس � ��ى :ن� �ح ��ن ن � ��وابمجلس ام��ة م��ن امل�ف�ت��رض اال يكون
القصد بهذه الطريقة.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ال ن �ع��رفسر املهمات وهو يسافر مرتني في
الشهر هل هو ابن بطوطة؟
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ن�ح��ن نريدان نبني بلدا يجب اال تكون هناك
حساسية من أي حديث.
 احمد الري :ما اه��داف املهماتال �خ��ارج �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق ��وم ب �ه��ا م��دي��ر
معهد االبحاث؟!
ي �ج��ب ع �ل��ى ال ��دول ��ة دع� ��م امل�ع�ه��د
ب �ت �ح��وي��ل ك ��ل اب � �ح ��اث ال� ��دول� ��ة ال��ى
معهد االبحاث الكويتي.

وس��أت �ق��دم ب��اق �ت��راح بخصخصة
م� ��راك� ��ز ال� �ش� �ب ��اب م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ه �ي �ئ��ة
ووضع هامش ربح محدود حتى ال
تخرج امل��راك��ز عن االه��داف املرجوة
منها.
 خليل عبدالله :اتحدى ان يكونف��ي دي��وان املحاسبة شخص يفهم
ف��ي البحث العلمي حتى ي��راق��ب او
ي�ك�ت��ب ت �ق��اري��ر ع��ن م�ع�ه��د االب �ح��اث
العلمية.
 م��اج��د م��وس��ى :ن��اج��ي املطيريال ي�ح�ت��اج ال��ى ان اف ��زع ل��ه فخبرته
وشهادته تشفع له.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :دي� � ��وانامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب � �ح� ��ث وف � � ��ق م �س �ط��رة

د .أحمد مطيع

اللوائح والنظم ف��ي تطبيق الجهة
ل�ل�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح وق��واع��د اع��داد
امليزانية.
ن ��رغ ��ب ف ��ي ت��وظ �ي��ف ال�ك��وي�ت�ي�ين
ولكن عندما نعطي درجات نجد في
نهاية العام شواغر كثيرة ،املفترض
االلتزام بقواعد اعداد امليزانية.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م�ج��ال��ساالدارات ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م��ؤس �س��ات
املستقلة وامللحقة مجالس شكلية
ال ت �ق��وم ب ��دوره ��ا ال�ح�ق�ي�ق��ي ،فمثل
وكيل وزارة في  22لجنة ومجالس
ادارات.
وبالنسبة للهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ن�ط�ل��ب س �ح��ب ال�ت�ق��ري��ر

ملزيد من الدراسة.
(موافقة عامة).
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع� �ل ��ى ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل � �ـ 6
ج �ه��ات ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة / 2013
 2014وامل �ت �ض �م��ن امل��واف �ق��ة ع �ل��ى 3
حسابات لجهات هيئة التعويضات
وه� �ي� �ئ ��ة ش� � � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر ووك� ��ال� ��ة
االنباء الكويتية ورفض الحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ل �ـ  3ج �ه��ات وه ��ي معهد
االب� � �ح � ��اث وال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االقتصادية وبيت الزكاة.
والنتيجة كانت:
ال �ح �ض��ور  ،38م��واف �ق��ة  ،37ع��دم
موافقة 1

توصيات كونا :مبادرة الوكالة
بتعديالت تشريعية تعرقل أعمالها
واف� � � � � � � � � ��ق امل � � � �ج � � � �ل� � � ��س ع � �ل� ��ى
ال � � �ت � ��وص � � �ي � ��ات ال� � � � � � � � � ��واردة ف ��ي
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع �ش��ر للجنة
امليزانيات والحساب الختامي
ع��ن مشروعي ق��ان��ون باعتماد
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل��وك��ال��ة
األنباء الكويتية للسنة املالية
 2014 / 2013وب��رب��ط ميزانية
وكالة كونا للسنة املالية 2015
 2016 /وهي:
 - 1ت��زوي��د دي��وان املحاسبة
ب � �م� ��ا ي� �ف� �ي ��د ج � ��دي � ��ة ال� ��وك� ��ال� ��ة
بتسوية مالحظاتها.
 - 2ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى ت �ك �ث �ي��ف
الجهود لزيادة وتنمية إيرادات
ال��وك��ال��ة خ��اص��ة أن �ه��ا مصنفة
على أنها جهة مستقلة.

 - 3وضع لوائح مالية تشكل
ن� �ظ ��ام م ��ال ��ي ي �ت �ن��اس��ب وع �م��ل
امل� �ك ��ات ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
للوكالة.
 - 4ال� � �ع� � �م � ��ل ع� � �ل � ��ى ش �غ ��ل
الوظائف الشاغرة لدى الوكالة.
 - 5ال � �ع � �م � ��ل ع � �ل� ��ى إدراج
االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة املتناسبة
م ��ع ق � ��درة ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
م � �ش� ��اري � �ع � �ه� ��ا وذل � � � � ��ك ت �ج �ن �ب��ا
لتضخيم امليزانية باعتمادات
مالية ال يمكن االستفادة منها.
 - 6وض��ع ض��واب��ط واضحة
لالستعانة بموظفني على بند
مكافآت أعمال أخرى.
 - 7ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى ان ت �ك��ون
ال ��وك ��ال ��ة م ��رك ��زا ل �ل �ت��دري��ب ف��ي

م� �ج ��ال ت� �ح ��ري ��ر األخ� � �ب � ��ار وم ��ا
ي �ت �ص��ل ب� ��ه م� �م ��ا ي� �ث ��ري س ��وق
العمل س��واء ف��ي القطاع العام
أو ال � � �خ� � ��اص أس � � � ��وة ب �ب �ع��ض
الجهات الحكومية التي تحمل
ن�ف��س ه ��ذا امل �ض �م��ون كالهيئة
العامة لالستثمار والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية وبنك الكويت املركزي
وامل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية.
 - 8م � � �ب� � ��ادرة ال� ��وك� ��ال� ��ة ف��ي
اق�ت��راح أي تعديالت تشريعية
ت � �ع� ��رق� ��ل أع � �م� ��ال � �ه� ��ا ورف � �ع � �ه ��ا
ل ��وزي ��ره ��ا امل �خ �ت��ص ل�ت�ح�ق�ي��ق
املصلحة العامة.

موافقة على التقارير
وتال مقرر اللجنة م��واد مشاريع
ال�ق��وان�ين بربط ميزانيات  6جهات
حكومية كالتالي:
 وزير التعليم :نتعهد في وزارةال�ت��رب�ي��ة بمعالجة االخ �ط��اء وازال ��ة
ك� ��اف� ��ة امل � �خ ��ال � �ف ��ات ون� �ت� �ع� �ه ��د وف ��ق
القانون بازالة كل هذه املخالفات.
 عدنان عبدالصمد :جيد التعهدلكن ينبغي تحديد زمن محدد.
 وزير التربية :نتعهد في بدايةال � ��دور ال� �ق ��ادم ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ب�ه��ذه
املخالفات.
 ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع :ك�م��ا اسلفتنتعهد في بداية دور االنعقاد القادم
وبدأنا فعليا في إزالة املخالفات.
 ع��دن��ان عبدالصمد :م��ع تمكنيديوان املحاسبة وإرسال اإلجراءات
التي تتخذونها.
 م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه :ن �ي��اب��ة ع��نم� �ع ��ال ��ي وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ت �ل �ت��زم
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي دراس � � ��ة امل�ل�اح �ظ��ات
ال � ��واردة ب�ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
ون�ل�ت��زم بتقديمها ف��ي ب��داي��ة ال��دور
املقبل.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ض� ��رورةوج��ود مكاتب اش��راف�ي��ة على ال��دور
التي تمنح اموال تصل للمليارات.
 م� �ح� �م ��د ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :ن �ت �ع �ه��دبالحكومة بالتعامل اإليجابي مع
توصيات اللجنة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م�ج�ل��سالوزراء يقوم بمنح مليارية يديرها
ال�ص�ن��دوق وه��و ليس ل��دي��ه مكاتب
إشرافية على هذه املنح.
 محمد العبدالله :االعتذار واجبخاصة حينما يتفوه حكيم املجلس
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عبداهلل :أتحدى أن
يكون في الديوان
شخص يفهم
في البحث العلمي
ويقيم معهد
االبحاث
الصالح :ليس هناك
إنجاز في معهد
األبحاث وهذا ما
تضمنه تقرير لجنة
الميزانيات
عبد اهلل :ديوان
المحاسبة ليس
لديه مسطرة
واحدة فلديه
أكثر من مسطرة
يستخدمها
عبد الصمد :أطلب
سحب تقرير
ميزانية الهيئة
العامة للشباب
والرياضة لمزيد من
الدراسة

aldostoor
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المجلس يرفض مناقشة تقرير
تجريم أعمال السحر والشعوذة
وزير التربية يتعهد
بضبط ميزانية
معهد األبحاث
وتقديم تقرير
للمجلس
وزير العدل
يتعهد بمعالجة
المالحظات
على ديوان شؤون
القصر

التصويت على تقديم قانون السحر والشعوذة

تتمة المنشور ص10
وأك � ��رر ال� �ت ��زام ال �ح �ك��وم��ة بمعالجة
التوصيات الواردة في التقرير.
وج��رى التصويت على مشاريع
ال�ق��وان�ين بربط ميزانيات  6جهات
ب�ي��ت ال��زك��اة وال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
وكونا وهيئة التعويضات ومعهد
األب� �ح ��اث وش � ��ؤون ال �ق �ص��ر وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
ال�ح�ض��ور  ،36م��واف�ق��ون  ،34غير
موافقني .2
وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط �ل �ب��ا ب�ش��أن
ت �ق��دي��م ال �ب �ن��د رق ��م  26م ��ن ال �ج��دول
ب �ش��أن ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ب� � �ش � ��أن ت � �ج� ��ري� ��م اع � � �م� � ��ال ال� �س� �ح ��ر
والشعوذة.
 د .عبدالرحمن الجيران :القانونم�س�ت�ح��ق وس �ب��ق ان ق ��دم ف ��ي اك�ث��ر

م ��ن م �ن��اس �ب��ة وت��أخ �ي��ره سيتسبب
ف��ي ف��راغ تشريعي فحقيقة السحر
يعاني منه الجميع.
 ف�ي�ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :أت �م �ن��ى أالنتوغل في قضايا خالفية ،ونرجو
أن تخلص م��ن ه��ذا امل��وض��وع ال��ذي
قد يشق املجتمع الى صفني.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :ال �س �ح��رممارسة وليس لبسا ،نحن نقصد
من تم القبض عليه بعمليات سحر
وشعوذة ومذكور في القرآن وليس
بدعة.
 د .أح �م��د م �ط �ي��ع :أس �ت �غ��رب أني � �ق� ��ول االخ � � � � ��وان ان ه � �ن� ��اك خ�ل�اف��ا
فقهيا أما لبس الخواتم فهو سنة،
ه��ذا امل�ق�ت��رح مستحق ه��ذا مشروع
قانون لحماية الكويت من السحرة
والدجالني واملشعوذين.
ول �ك��ي ال أت ��رك ج ��داال س�ق�ي�م��ا لن

أذك��ر اس��م اح��د من ال�ن��واب فمن يتم
ضبطه ف��ي ال �ح��دود بصيحات من
امل� �س ��ؤول�ي�ن ألن � ��ه ال ي ��وج ��د ق��ان��ون
ونطالب املجلس بالتصويت.
 م��رزوق الغانم :نحن ال نناقشاملوضوع نناقش التقديم هل هناك
موافقة؟
 18من 37
(عدم موافقة)
 مرزوق الغانم :التصويت ليسمعناه املوافقة على القانون وانما
ال�ت�ص��وي��ت م�ع�ن��اه ت�ق��دي�م��ه أو ع��دم
تقديمه على جدول االعمال.
ترفع الجلسة الى يوم .6/2

قرارات الجلسة
أق � ��ر م �ج �ل��س األم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
التكميلية أمس القرارات التالية:
 املجلس يقر  3حسابات ختاميةع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة 2014/2013
للهيئات التالية.
ال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ة ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة ل � �ت � �ق� ��دي� ��ر
التعويضات.
الهيئة العامة لشؤون القصر.
وكالة االنباء الكويتية.
 رف� � ��ض امل� �ج� �ل ��س  3ح �س ��اب ��اتخ� � �ت � ��ام� � �ي � ��ة ع� � � ��ن ال� � �س� � �ن � ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2014/2013للهيئات التالية.
معهد الكويت لألبحاث الكويتية.
بيت الزكاة.
ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة

االقتصادية العربية.
 امل� �ج� �ل ��س ي� ��واف� ��ق ع� �ل ��ى اع � ��ادةال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال � � ��راب � � ��ع ع � �ش� ��ر ل �ل �ج �ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ع � ��ن م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
للشباب والرياضة عن السنة املالية
 2014/2013وم � �ش � ��روع ال �ق ��ان ��ون
ب� ��رب� ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 اق � � ��رار  5م� �ش ��روع ��ات ب �ق��وان�ينب��رب��ط م �ي��زان �ي��ات  6ج �ه��ات للسنة
املالية  2015/2014وهي:
معهد الكويت لألبحاث العلمية.

بيت الزكاة.
ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية العربية.
ال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ة ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة ل � �ت � �ق� ��دي� ��ر
التعويضات.
الهيئة العامة لشؤون القصر.
وكالة االنباء الكويتية.
 املجلس يرفض ( 18موافقة من )37طلبا بشأن تقديم تقرير اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ش��أن ت �ج��ري��م أع �م��ال
السحر والشعوذة.

الوزير العبداهلل:
الحكومة ستلتزم
بالتعامل اإليجابي
مع توصيات
لجنة الميزانيات
الجيران :قانون
تجريم أعمال
السحر والشعوذة
مستحق
الدويسان :أستغرب
من أن يسارع
المجلس ويلهث
في قضايا حولها
اختالف تشريعي
مطيع :القانون
يحمي الكويت
من السحرة
والدجالين
والمشعوذين

مضبطة
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الشايع يسأل عن عيوب
بيوت مدينة جابر األحمد؟
وج��ه النائب فيصل الشايع
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � ��دول � ��ة
ل� � �ش � ��ؤون اإلس � � �ك� � ��ان ح � � ��ول م��ا
ت��م ت��داول��ه م��ؤخ��را ع��ن وج��ود
ع �ي��وب وم�ل�اح �ظ��ات ف �ن �ي��ة في
تشطيبات بيوت مدينة جابر
األحمد املنفذة من قبل الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وت �ع �ل��ق ب �ع��ض ت �ل��ك ال �ع �ي��وب
بالتمديدات الكهربائية وقيام
امل � � �ق � � ��اول ب � ��وض � ��ع ال � ��وص �ل��ات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��ال �ح��وائ��ط تحت
املساح مباشرة دون استخدام
ب� ��اي � �ب� ��ات ع � ��ازل � ��ة وه � � ��و األم � ��ر
ال ��ذي ي�ع��رض ح�ي��اة املواطنني
للخطر.
وس� ��أل ال �ش��اي��ع ع ��ن امل �ق��اول
ال��رئ �ي �س��ي ال � ��ذي ق� ��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��روع وامل �ك �ت��ب ال�ه�ن��دس��ي
امل� �ش ��رف ع �ل��ى ال �ت �ن �ف �ي��ذ وع ��دد

ال � �ج � �ه� ��از ال� �ف� �ن ��ي امل� �ك� �ل ��ف م��ن
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة مل�ت��اب�ع�ت��ه
واألع �م��ال ال�ت��ي ق��ام��وا ب�ه��ا مع
تزويده باملحاضر التي تثبت
ذلك.
وت� ��اب� ��ع ال� �ش ��اي ��ع م �ت �س��ائ�لا
ع� ��ن اإلج � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ق��ام��ت
بها ال ��وزارة بعد كشف الغش
ال � ��واض � ��ح ب� �ط ��ري� �ق ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
وال� � � �ت � � ��ي ت � � �ع� � ��رض ح � � �ي � ��اة م��ن
يسكنها للخطر طالبا تحديد
إج ��راءات ال ��وزارة تجاه مقاول
ال �ت �ن �ف �ي ��ذ وم� �ك� �ت ��ب اإلش� � � ��راف
وموظفي الهيئة املشرفني على
املشروع.

الحويلة يشيد بالضوابط
الجديدة لعمليات السمنة
ث � �م� ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة س��رع��ة ت �ف��اع��ل وزي��ر
ال � �ص � �ح ��ة د .ع � �ل ��ي ال� �ع� �ب� �ي ��دي
م��ع م��ا ط��ال��ب ب��ه ح ��ول واق �ع��ة
وف� ��اة م��واط �ن��ة ج� ��راء إج��رائ �ه��ا
عملية شفط ده��ون ف��ي اح��دى
مستشفيات ال �ق�ط��اع ال�خ��اص
واص��دار قرار وزاري برقم 111
ل�س�ن��ة  2015ب��وض��ع ض��واب��ط
جديدة إلجراء عمليات السمنة
ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال �ع �ي��ادات
الحكومية والخاصة واملعايير
واالش � � � � �ت� � � � ��راط� � � � ��ات ال � � ��واج � � ��ب
اس� �ت� �ي� �ف ��اؤه ��ا إلج� ��رائ � �ه� ��ا ف��ي
القطاعني الحكومي والخاص .
وك � � � ��ان ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��د
الحويلة قد طالب وزير الصحة
ب �ف �ت��ح ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ال � �ح� ��ادث
وح ��وادث االخ �ط��اء الطبية في
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وم��راك��ز ال�ق�ط��اع
ال � � �خ � � ��اص ووض � � � � ��ع ض� ��واب� ��ط
وش��روط تحدد هذه العمليات
وذل� ��ك ب �ع��د ان ك �ث��ر ف��ي اآلون ��ة
األخ �ي��رة ال �ع��دي��د م��ن األخ �ط��اء
ال�ط�ب�ي��ة وخ��اص��ة ف��ي عمليات
التجميل التي تقوم بها بعض
ال �ص��ال��ون��ات وال� �ع� �ي ��ادات غير
امل ��رخ ��ص ل �ه��ا ب�ع�م��ل ع�م�ل�ي��ات

مختلفة من عمليات التجميل
مما قد يسبب اض��رارا من نقل
ع��دوى ومضاعفات وقد تصل
الى وفاة وقدم سؤاال برملانيا
ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ل��وزي��ر الصحة
يفتح به ملف االخطاء الطبية
في القطاع الخاص .
وج � ��دد ال �ح��وي �ل��ة م�ط��ال�ب�ت��ه
ب� � � �ض � � ��رورة م � ��راق� � �ب � ��ة امل � ��راك � ��ز
واملستشفيات الخاصة خاصة
مع زيادة االقبال على عمليات
جراحة التجميل وع��دم وجود
رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى أس � �ع� ��ار ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ال� ��ذي اس �ت �غ��ل بعض
األط � � �ب� � ��اء ح� ��اج� ��ة امل �ض �ط��ري��ن
إلج��راء مثل هذه العمليات من
خ �ل�ال وض� ��ع أس� �ع ��ار م��رت�ف�ع��ة
ليس ه��ذا فحسب ان�م��ا يخرج
ب �ع��ض امل ��رض ��ى ب �م �ض��اع �ف��ات
ج��ان�ب�ي��ة ان ق ��در ل�ه��م ال �خ��روج
من تلك املراكز أو املستشفيات
أحياء.
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مؤكدا على متابعة المجلس لمعالجة الوزراء مالحظات ديوان المحاسبة

الرويعي لـ «الدستور»  :الوقت غير مناسب

اجتماعات ماراثونية للجنة التعليمية إلنهاء قوانين اإلعالم
أجرى اللقاء
عبد الحميد زقزوق
طالب رئيس اللجنة
التعليمية النائب د.عودة
الرويعي الحكومة
بوضع حلول ناجحة
لمعالجة مالحظات ديوان
المحاسبة محذرا في هذا
الصدد من وجود محاسبة
جادة من مجلس األمة
للسلطة التنفيذية في دور
االنعقاد المقبل حول تلك
المالحظات .
كما أكد الرويعي في
لقاء خاص لـ «الدستور»
أن العمل في اللجنة
التعليمية يجري على قدم
وساق عبر اجتماعات
مارثونية من أجل
االنتهاء من قوانين
اإلعالم.
كما تحدث الرويعي
للدستور عن القضية
التعليمية معربا عن
اعتقاده بأن عدم
االستقرار لمنصب وزير
التربية من أبرز أسباب
تدهور التعليم عالوة
على غياب المنافسة
العلمية بين المؤسسات
العلمية وأن التخبط
في القرارات والتعيينات
الخاطئة أدت إلى تراجع
جامعة الكويت خليجيا
بعد أن كان لها الريادة
وفي تفاصيل لقائنا مع
الرويعي:

• م��ع اق �ت��راب ان�ت�ه��اء دور االنعقاد
الحالي م��ا امل��وض��وع��ات التي يضعها
املجلس في أولوية إنجازاته املقبلة؟
 ب ��ال� �ف� �ع ��ل م � ��ع ق � � ��رب ان� �ت� �ه ��اءدور االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ح ��ال ��ي ه �ن��اك
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��واض� �ي ��ع ال �ع��ال �ق��ة
إم ��ا ب�س�ب��ب ع ��دم اإلت� �ف ��اق عليها
أو ان ي�ك��ون إن�ج��ازه��ا ف��ي بعض
ال �ل �ج��ان ي ��واج ��ه ص �ع��وب��ات وم��ن
ت �ل��ك ال �ق��واني��ن م��ا ي�خ�ت��ص منها
ب �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ل ف� ��ي ال �ق �ط��اع�ين
العام وال�خ��اص وق��وان�ين اإلع�لام
وات � � �ح� � ��ادات ال �ط �ل �ب��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
والقضاء والطفل وش��ؤون امل��رأة
واألس � � ��رة وال ��ري ��اض ��ة وح � ��ول ما
ي� �خ� �ت ��ص ب ��ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ال� �ب� �ش ��ري ��ة
وال� �ب ��دي ��ل اإلس �ت��رات �ي �ج��ي وه ��ذه
ق��وان�ين تحتاج إل��ى صبر وروي��ة
لتقر في صورة شاملة ومتكاملة.
ك ��ذل ��ك ف �ن �ح��ن أم ��ام �ن ��ا ط��ري��ق
امل �ي��زان �ي��ات وامل �خ��ال �ف��ات ال� ��واردة
م� ��ن دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة وأت ��وق ��ع
أن ت� ��وج� ��د م� �ش �ك� �ل ��ة ف � ��ي ب �ع��ض
امليزانيات التي لم تضع الحلول
املناسبة ملالحظات ال��دي��وان وان
ت�ك��ون ه�ن��اك محاسبة ج ��ادة في
دور االن�ع�ق��اد امل�ق�ب��ل وف�ق��ا مل��ا تم
م��ن م�ن��اق�ش��ات ف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال � �ح� ��ال� ��ي مل ��واج� �ه ��ات� �ه ��م ب ��أوج ��ه
القصور.
إنجازات التعليمية
• بصفتك رئيس اللجنة التعليمية
هل لك ان تحدثنا عن إنجازات الجنة
خالل دور االنعقاد الحالي؟
 ل� ��دي � �ن� ��ا ب � �ع� ��ض امل � �ش � �ك �ل�اتاإلداري� � � ��ة ت �ت �ع �ل��ق ب �ف��ري��ق ال�ع�م��ل
ال �ت��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة وال � ��ذي يستطيع
حمل عبء القوانني واالقتراحات
امل � �ح ��ال ��ة ل� �ن ��ا وم� � ��ا ع� �ل ��ى ج � ��دول
األع �م��ال م��ن قضايا ل��ذل��ك أتمنى
ان ت�ع��ام��ل ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة معاملة
مختلفة من حيث األهمية بحيث
ي �ت��م ت��وف �ي��ر م��ا ت �ح �ت��اج إل �ي��ه من
ك� � ��وادر ب ��أس ��رع وق� ��ت ح �ت��ى ي�ت��م
حسم الكثير م��ن األم ��ور العالقة
فنحن بحاجة إل��ى متخصصني
ف��ي اإلح �ص��اء وتحليل البيانات
ون� �ح� �ت ��اج أش� �خ ��اص ��ا ي �ت��اب �ع��ون
ال��رأي ال�ع��ام والقضايا التربوية
امل� � � �ط � � ��روح � � ��ة ف� � �ن� � �ح � ��ن ب � �ح� ��اج� ��ة
إل � � ��ى خ� � �ب � ��راء م� �ت� �ف ��رغ�ي�ن ول �ي ��س
مستشارين.
• م��ن ب�ي�ن امل��وض��وع��ات امل�ط��روح��ة
على الساحة اإلعالمية ويتم تداولها
ه ��ي إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة خ ��اص ��ة ب ��اإلذاع ��ة

عدم االستقرار
لمنصب وزير
التربية من
أسباب تدهور
التعليم
المنافسة
العلمية ليست
موجودة بين
المؤسسات
العلمية
د .عودة الرويعي في إحدى مداخالته

وال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون إل� � ��ى أي� � ��ن وص� � ��ل ه ��ذا
امل � ��وض � ��وع وم� � ��ا م ��وق �ف �ك ��م م� ��ن ه ��ذه
القضية؟
ـ � �ـ أع �ت �ق��د أن ه � ��ذا امل� �ق� �ت ��رح ت��م
ال��رد عليه م��ن قبل وزارة اإلع�لام
وأي �ض��ا ه��و م �ح��ال إل ��ى لجنتنا
وس �ن �ن �ظ��ر ف �ي��ه أي� �ض ��ا وال �ح �ل �ق��ة
ال �ن�ق��اش �ي��ة ك��ان��ت إلث � ��راء ال �ح��وار
أما داخ��ل اللجنة فستكون هناك
اج �ت �م��اع��ات م��اراث��ون �ي��ة ملناقشة
ال � �ق� ��وان �ي�ن امل� �ح ��ال ��ة إل� �ي� �ن ��ا ح ��ول
العناوين الثالثة التي تناولتها
ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة وه ��ي اإلع�ل�ام
اإلل �ك �ت��رون��ي وامل��رئ��ي وامل�س�م��وع
واملطبوعات والنشر.
مقترح الدويسان
• النائب فيصل الدويسان سبق أن
صرح لنا عبر الدستور بأنه منذ اليوم
األول لعضويته ف��ي املجلس السابق
كان قد قدم قانونا إلص�لاح وتطوير
اإلع �ل ��ام ول� �ك ��ن أح � ��دا ل ��م ي �ل �ت �ف��ت إل��ى
اقتراحه حتى يومنا هذا ما تعليقكم ؟
 ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��انمن الخبراء اإلعالميني املميزين
ف��ي املنطقة الخليجية وزميلنا
في املجلس وأود أن أوض��ح أننا
ل��م نستبعد امل�ق�ت��رح ال ��ذي قدمه
ب��ل س�ن�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه ب��ال�ق�ط��ع في
ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ح��ال �ي��ة ك �م��ا ان��ه
ك ��ان م��درج��ا ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال
املجلس ال�ح��ال��ي مناقشة جميع
ال�ق�ض��اي��ا ال�خ��اص��ة اإلع�ل�ام وكنا

بصدد دع��وة وزي��ر ب��اإلع�لام بأن
ي�ح�ض��ر مل�ن��اق�ش��ة ال�ل�ج�ن��ة ف��ي كل
ق �ض��اي��ا اإلع �ل ��ام ب �ع��د ت�ق��دي�م�ه��م
ملقترح قانون اإلعالم اإللكتروني
وأي � �ض � ��ا ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �خ ��اص ��ة
ب��امل��رئ��ي وامل�س�م��وع واملطبوعات
وال�ن�ش��ر ولكننا رأي �ن��ا أن نؤجل
ال�ن�ظ��ر ف��ي ال �ق��وان�ين امل �ح��ال��ة لنا
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا م�ق�ت��رح
النائب ال��دوي�س��ان حتى نتوسع
ف��ي م�ن��اق�ش��ة م�ث��ل ه ��ذه القضايا
امل�ه�م��ة داخ ��ل اللجنة ول��ذل��ك ف��إن
ع�ت��ب ال �ن��ائ��ب ال��دوي �س��ان مقبول
ولكنه في غير موضعه فاللجنة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل ��م ت �ن �ظ��ر ل �ل �ق��وان�ين
امل �ق��دم��ة إل �ي �ه��ا ح �ت��ى ي �ت��م ات �ه��ام
اللجنة بأنها ت �ج��اوزت القانون
املقدم منه.
إلغاء وزارة اإلعالم
• مرة أخرى نسأل هل هناك تفكير
في إلغاء وزارة اإلع�لام وإنشاء هيئة
لإلعالم على غرار ما هو موجود في
بعض الدول األخرى ؟
 ه��ذا األم ��ر ك�م��ا ق�ل��ت م �ت��داولف �ع�ل�ا ول �ك �ن �ن��ي ل �س��ت أدري ه��ل
ي �م �ك��ن ل� �ه ��ذا ال� �ت ��وج ��ه أن ي�ن�ج��ح
عندنا أو حتى في أي دولة عربية
وخ��اص��ة ف��ي إقليم مثل إقليمنا
ال � � ��ذي ي� �م ��ر ب � �ظ� ��روف ال ي�ح�س��د
عليها وبالتالي فقضية استقالل
اإلع� �ل ��ام ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة وإن� �ش ��اء
هيئة خاصة به على غرار هيئات

ع ��امل �ي ��ة أخ� � ��رى أع �ت �ق ��د أن األم� ��ر
ب�ح��اج��ة إل ��ى دراس� ��ة مستفيضة
وبالتالي فالحديث عنه اآلن وإن
ك��ان مستحقا ل�ك��ن ي�ب��دو ل��ي أن��ه
م �ب �ك��ر ب �ع��ض ال� �ش ��يء وال ت��وج��د
لدينا الرؤية الواضحة والشاملة
حتى نبني عليها وانت تعلم كل
العلم أن مثل هذه األمور تحتاج
إلى تصويت داخل املجلس ومن
يرد أن يمرر األمر عبر التصويت
ف �ع �ل �ي��ه أن ي �ق ��دم ش �ي �ئ��ا م�ك�ت��وب��ا
ش��ام�ل�ا وم�ت�م��اس�ك��ا وخ��ال �ي��ا من
الشوائب القانونية والدستورية
وغيرها فنحن حاليا في مرحلة
ت��داول وتمحيص األف�ك��ار ولذلك
ال أعتقد أن الحديث عنها في دور
االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي س�ي�ك��ون هناك
متسع له وإنما يمكن النظر فيه
في دور االنعقاد املقبل إذا كانت
هناك قناعات به .
إصالح التعليم
• ب�ص �ف �ت��ك أس� �ت ��اذا ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
وأي�ض��ا رئ�ي��س اللجنة التعليمية فما
رؤيتكم إلصالح التعليم في الكويت؟
ـ �ـ الش��ك أن األس �ب��اب ال�ت��ي أدت
إل��ى ت��ده��ور التعليم ف��ي الكويت
وع ��دم ال��رض��ا ال �ع��ام ع��ن التعليم
هي عدم وجود رؤية واضحة من
قبل ال��وزراء السابقني املسؤولني

التتمة ص 13

الجامعات
الخاصة
الموجودة
بالكويت
جامعات ربحية
الجانب النظري
الموجود في
التعليم أخل
بدوره
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الستقالل اإلعالم عن الحكومة
محاسبة جادة للحكومة في دور االنعقاد المقبل
تتمة المنشور ص 12
ع ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م وق � ��د ت� �ك ��ون ه �ن��اك
رؤية ولكن عدم استقرار ال��وزراء
في مناصبهم من أسباب الحالة
ال � �ت� ��ي وص� �ل� �ن ��ا ل� �ه ��ا ف� ��ي ال ��وق ��ت
ال �ح��ال��ي وأن� ��ا م ��ازل ��ت أؤم� ��ن ب��أن
ال �ج ��ان ��ب ال �ن �ظ ��ري امل� ��وج� ��ود ف��ي
ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ش �ك��ل ع� ��ام ه ��و ج��ان��ب
مخل بالتعليم .
• ما صور الخلل التي تراها ؟
 أق� �ص ��د ال �ت �ل �ق�ين وااله� �ت� �م ��امب ��ال� �ج ��ان ��ب ال� �ن� �ظ ��ري ف �ل�ا ي��وج��د
ه �ن��اك ت�ط�ب�ي��ق ع �م �ل��ي ل�ل�خ�ب��رات
ال �ت��ي ي�ت�ع�ل�م�ه��ا ال �ط��ال��ب ن�ظ��ري��ا
وال ت � � ��وج � � ��د ه � � � �ن � � ��اك أن � �ش � �ط� ��ة
وم �س��اب �ق��ات ل�ل�ط�ل�ب��ة وت��دري�ب�ه��م
على االب�ت�ك��ارات العلمية بالقدر
الكافي سواء في األمور اإلبداعية
أو االب �ت �ك��اري��ة وع��ال��م االخ �ت��راع
أم� � � ��ا ق� �ض� �ي ��ة األم� � � � � ��ور ال �ع �ل �م �ي��ة
والتطبيقية ف�ه��ذا ج��ان��ب بسيط
ق��د ي �ك��ون م��وج��ودا ف��ي األن�ش�ط��ة
ول�ك�ن�ن��ي أق�ص��د ارت �ق��اء اب�ت�ك��اري��ا
وإب��داع �ي��ا ف�غ��اي��ة التعليم حاليا
املفروض أن تكون املساعدة على
اإلب� � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار وم ��ا ل ��م يكن
ال�ت�ع�ل�ي��م ي�ل�ع��ب ه ��ذا ال � ��دور ف��إن��ه
يصبح مكلفا للدولة دون جدوى
ويصبح التعليم مفهوما أحادي
االت�ج��اه يهتم بالجانب النظري
وال �ت �ل �ق�ين وامل �ع �ل��وم��ات ال�ن�ظ��ري��ة
ال� �ت ��ي س� ��رع� ��ان م� ��ا ت �ن �س��ى وان� ��ا
اتحدث هناعن الطالب في مراحل
التعليم املتوسط والثانوي فهذه
امل� ��رح � �ل� ��ة خ� �ص� �ب ��ة ف � ��ي ت �ش �ج �ي��ع
ال �ط��ال��ب ع�ل��ى اإلب � ��داع واالب �ت �ك��ار
وإذا لم تشجعه في هذه املرحلة
فلن تستطيع أن تشجعه بعد ذلك
ألنه بعد املرحلة الثانوية يدخل
ف ��ي ع � ��دد م ��ن ال� �ق� �ي ��ود ق ��د ت �ك��ون
ق�ي��ودا اجتماعية أو وظيفية أو
غ �ي��ره��ا أم ��ا ف��ي م��رح �ل��ة التعليم
ال �ج ��ام �ع ��ي ف �ق ��د أص� �ب ��ح ال �ه ��دف
منه هو الحصول على الشهادة
ال�ج��ام�ع�ي��ة وه ��ذا األم ��ر وإن ك��ان
ج��ان �ب��ا ن�ف�ع�ي��ا م �ه �م��ا ول �ك �ن��ه من
ال�ن��اح�ي��ة األخ ��رى غ�ي��ر سليم ألن
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ج��ام �ع��ي ال ي �ج��ب أن
يكون الهدف منه الحصول على
الشهادة الجامعية لكن املطلوب
م ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ج��ام �ع��ي ه��دف��ان
الهدف األول هدف علمي والهدف
الثاني هدف عملي.
أما أدوار الجامعة فقد تبدلت
في السنوات السابقة وأصبحت

أن تؤثر ولكن ليس بهذا الحجم
الكبير املعطى لها وانا داعم ألن
يفصل التعليم عن التدريب ولكن
م��ا ن�ح��ن ع�ل�ي��ه اآلن م��ن مستوى
ل� �ي ��س ل � ��ه ع�ل��اق� ��ة ب ��دم� �ج� �ه ��م م��ع
بعض.

د .عودة الرويعي مترئسا اجتماعا للجنة التعليمية

م� �ن ��اص ��ب ال� �ج ��ام� �ع ��ة س �ي��اس �ي��ة
ب��دءا من مدير الجامعة للعمداء
وال� �ع� �م ��داء امل �س��اع��دي��ن ورؤس � ��اء
األق � � � �س � � � ��ام وب � ��ال� � �ت � ��ال � ��ي دخ � �ل� ��ت
ال�س�ي��اس��ة ف��ي ال�ج�س��د الجامعي
وب��ال �ت��ال��ي اب �ت �ع��دن��ا ع ��ن ال �ه��دف
األس ��اس ��ي ل �ل �ج��ام �ع��ة وه� ��و دع��م
ال�ب�ح��ث العلمي ف�ل��و أن�ن��ا نظرنا
إل��ى البحوث املنتجة واملدعومة
في جامعة الكويت سنجدها في
أفضل حاالتها ال ترقى إلى أدنى
مستوى من الجامعات املحيطة.
وعندما نتكلم ع��ن امليزانيات
ف � ��إن م �ي��زان �ي��ة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وال� � �ت� � �ع� � �ل� � �ي � ��م ال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق� ��ي م ��ن
امل�ي��زان�ي��ات امل �ه��ددة ف��ي االعتماد
وأي�ض��ا املؤسسات األخ��رى التي
ع �ل �ي �ه��ا م�ل�اح� �ظ ��ات إذا ل� ��م ت�ق��م
ب��إص�لاح�ه��ا ف��أن��ا م�ت��أك��د % 100
ب � ��أن ه� �ن ��اك م� ��ن س� �ي� �ص ��وت ض��د

اع�ت�م��اد امل �ي��زان �ي��ات ل�ب�ع��ض ه��ذه
املؤسسات وذل��ك ألسباب كثيرة
واأله � � ��داف ف �ي �ه��ا أه � ��داف علمية
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن ال � ��وع � ��ود ف�ي�ه��ا
مختلفة عن الوزارات األخرى .
• ك �ن��ا ن �ش �ك��و دائ � �م� ��ا م� ��ن وج� ��ود
جامعة واح��دة في دول��ة الكويت واآلن
أص �ب��ح ه �ن��اك ع ��دة ج��ام �ع��ات خ��اص��ة
ف��إل��ى أي م��دى ل�ع�ب��ت ه��ذه ال�ج��ام�ع��ات
دورا موازيا لدور جامعة الكويت ؟
 ع �ن��دم��ا ن �ت �ك �ل��م ع ��ن ج��ام �ع��ةال � �ك� ��وي� ��ت ف� �م ��ن امل � �ف � �ت� ��رض أن �ه��ا
م �ت �ف��وق��ة ف ��ي امل �ن��اف �س��ة ال�ع�ل�م�ي��ة
البحثية بينها وب�ين الجامعات
األخ� � ��رى ول �ك��ن ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام غير
صحيح وغير موجود فاملشكلة
أن امل� �ن ��اف� �س ��ة ال �ع �ل �م �ي ��ة ل �ي �س��ت
موجودة بني املؤسسات العلمية
وال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة امل��وج��ودة
ع�ن��دن��ا ج��ام �ع��ات رب�ح�ي��ة ال�ه��دف

م �ن �ه��ا رب� �ح ��ي م ��ع اس �ت �ث �ن��اء ق�ل��ة
م�ن�ه��ا ول�ك�ن�ن��ا ال ن�ت��وق��ع أن تقام
ج��ام �ع��ة ب� � ��دون ال �ن �ظ��ر ل �ل �م��وارد
املالية التي تساعدها على البقاء
وم� � ��ن امل� � �ع � ��روف أن ال �ج ��ام �ع ��ات
ت�ق��وم على منح ودع��م وخ��دم��ات
ومصادر للتمويل .
• البعض يرجع ذلك إلى أن املشكلة
ه ��ي اش �ت �ب ��اك ال� �ت ��دري ��ب م ��ع ال�ت�ع�ل�ي��م
وبالتالي يطالبون بالفصل فما رأيكم
؟
ــ التعليم والتدريب منفصالن
على أرض الواقع ولكن كتسمية
فهما سويا ألنه من املستحيل أن
تعلم وآخ ��رون ي��درب��ون معك في
ن�ف��س ال��وق��ت ف�ه��ي ق��اع��ة دراس�ي��ة
ي �ت��م ف�ي�ه��ا ال�ت�ع�ل�ي��م وورش � ��ة يتم
ف �ي �ه��ا ال � �ت� ��دري� ��ب ف� �م ��ا ال� �ت ��داخ ��ل
بينهما ؟ إنه تداخل وهمي ولكن
امل�ش�ك�ل��ة إداري� ��ة وه��ي م��ن املمكن

جامعة الكويت إلى تراجع
انتقد د.عودة الرويعي خالل
لقائنا م�ع��ه األوض� ��اع القائمة
ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت وق ��ال :لقد
بدأت رائدة في املنطقة ولكنها
ل ��م ت �س �ت �م��ر ف ��ي ه � ��ذه ال ��ري ��ادة
ألس� �ب ��اب أب� ��رزه� ��ا ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
الخاطئة وقد كانت التعيينات
س ��اب� �ق ��ا ف � ��ي غ� ��اي� ��ة ال � ��دق � ��ة ف��ي

االن �ت �ق��ائ �ي��ة وامل� �ع ��اي� �ي ��ر ول �ك��ن
ح ��ال� �ي ��ا أص� �ب ��ح ه� �ن ��اك ت�خ�ب��ط
في ال�ق��رارات والتعيينات وفي
االبتعاث ولذلك فمن الطبيعي
ب �ع��د م� � ��رور ح �ق �ب��ة م� ��ن ال��زم��ن
وخ ��اص ��ة ب �ع��د ال �ت �ح��ري��ر حتى
ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ن ��رى ج �ي�لا غير
منتج علميا وبحثيا أث��ر على

م� �س� �ت ��وى ال� �ج ��ام� �ع ��ة وع �ن��دم��ا
ن � �ق� ��ارن ال � �خ � �ب� ��رات وامل� � �ه � ��ارات
ف ��ي ح ��ال ��ة ع � ��دم وج� � ��ود م�ع�ه��د
خاص بالتدريب فإننا نجد أن
املقارنة في غير صالح وجود
معهد للتدريب.

األنشطة الجامعية
• تفضلتم باإلشارة إلى شيء مهم
ج��دا أال وه��و ه��دف التعليم األساسي
وه� � ��و خ� �ل ��ق م� ��واط� ��ن ص ��ال ��ح م�ث�ق��ف
متعلم وم�م�ي��ز ف��ي مختلف األنشطة
وامل �ج��االت أم��ا اآلن ف�لا نجد اهتماما
واضحا باألنشطة في الجامعة بشكل
عام فما رأيكم ؟
 ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ي��وم مناألي� � � ��ام ك ��ان ��ت ت �ق �ي��م امل �ن��اف �س��ات
ب�ين الكليات نفسها وك��ان هناك
أنشطة رياضية وثقافية وحاليا
ه�ن��اك ج��ام�ع��ات خ��اص��ة وجامعة
ح �ك��وم �ي��ة وال ن �ج ��د أي أن �ش �ط��ة
ب� �ي �ن �ه ��م م � ��ع أن � � ��ه م � ��ن امل� �ف� �ت ��رض
أن ي �ك��ون ب�ي�ن�ه��م دوري أن�ش�ط��ة
مختلفة ثقافية ورياضية وفنية
وعلمية وغ�ي��ره��ا ول�ك��ن ه��ذا غير
موجود وذل��ك بسبب عدم وجود
تنسيق واتفاق وعدم وجود رغبة
ف� ��ي اإلن � �ف� ��اق إلخ � � ��راج ش�خ�ص�ي��ة
متكاملة وأص��ل ال�ح�ي��اة التغيير
ف�ل�ا ي��وج��د ش ��يء ث��اب��ت وع�ن��دم��ا
ن� �ت� �ح ��دث ع � ��ن ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر ف �ه �ن��اك
أم� � ��ران وال� �ث ��ال ��ث ال ��وس ��ط ب�ي�ن�ه��م
ه��و ث �ب��ات ال �ح��ال��ة ك�م��ا ه��ي وه��و
ن��ادر ال�ح��دوث ونتحدث اآلن عن
التغيير اإليجابي والسلبي فإذا
انحدرنا للتغيير السلبي فنحن
ف ��ي أزم� ��ة وح��ال �ي��ا ن �ح��ن ن �ص��ارع
النهوض من هذا التغيير ونحن
م��ازل �ن��ا ف��ي م��وج��ة االن� �ح ��دار في
ال �ت �غ �ي��ر ون �ع �م��ل ع �ل��ى أن ي �ك��ون
ل ��دي� �ن ��ا ت �غ �ي��ر إي� �ج ��اب ��ي ول �ك �ن �ن��ا
مازلنا في حقبة التغير السلبي
وأع�ت�ب��ره��ا هجمة م��رت��دة سالبة
لكن الجزء اإليجابي في املوضوع
أنه لو خليت لخربت والحمد لله
فنحن اآلن نحاول أن تكون األمور
في مسارها الصحيح اإلجباري
وذلك بسبب أن املنافسة أصبحت
ش��دي��دة وت��دن��ي عنصر الواسطة
ف��ي أم��ور معينة ووج ��ود عنصر
ال� �ك� �ف ��اءة ال � ��ذي م ��ن امل �ف �ت��رض أن
ي�ف��رض نفسه وح��ال�ي��ا ه��و ب��داي��ة
ال� � �ص � ��راع ال� �ش ��ام ��ل وف � ��ي ال �ف �ت��رة
القادمة إن شاء الله سيكون هناك
ان�ت�ص��ار ل�ل�ك�ف��اءة ع�ل��ى ال��واس�ط��ة
واملحسوبية .

غياب اإلبداع
واالبتكار عن
التعليم يجعله
مكلفا للدولة
مقترح
الدويسان
للمرئي
والمسموع
لم يستبعد
وسنستفيد منه
الفترة المقبلة
ستشهد انتصار
الكفاءة على
المحسوبية
في المؤسسات
التعليمية
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الصرعاوي :ديوان المحاسبة الكويتي يدعم
نظيره القطري في أنشطته ومهامه الرقابية
ب � �ح� ��ث ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س دي � � ��وان
امل � �ح ��اس � �ب ��ة ع � � � ��ادل ال � �ص� ��رع� ��اوي
ورئيس دي��وان املحاسبة القطري
ال�ش�ي��خ ب �ن��در ب��ن م�ح�م��د آل ث��ان��ي
ال��ذي ي��زور البالد حاليا ع��ددا من
امل��وض��وع��ات ذات ال�ش��أن الرقابي
امل� � �ش� � �ت � ��رك وامل� � � �ه � � ��ام واالن � �ش � �ط� ��ة
الرقابية التي تقوم بها قطاعات
ديوان املحاسبة الكويتي.
وقال ديوان املحاسبة في بيان
صحافي أمس ان الصرعاوي اكد
خالل لقائه بالشيخ بندر آل ثاني
والوفد املرافق له في مقر الديوان
دع ��م دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال�ك��وي�ت��ي
ل � �ن � �ظ � �ي� ��ره ال� � �ق� � �ط � ��ري ب �م �خ �ت �ل��ف
األن �ش �ط��ة وامل� �ه ��ام ال��رق��اب �ي��ة ال�ت��ي
ي � �ق � ��وم وخ � �ص� ��وص� ��ا م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
باستضافة قطر للملتقى العربي
األوروبي في ديسمبر املقبل.
واض � � � � ��اف ال � �ب � �ي � ��ان ان ال� ��وف� ��د
القطري التقى ايضا خالل الزيارة

ب �ع��دد م��ن اع �ض��اء االدارة العليا
لديوان املحاسبة حيث استمعوا
ال��ى ع��رض ق��دم��ه ال��وك�ي��ل املساعد
للرقابة املسبقة وتقنية املعلومات
املهندس عصام الخالد حول أبرز
األن�ظ�م��ة التقنية والتكنولوجية
املستخدمة داخل املبنى.
وذك� ��ر ان ال��وف��د اس �ت �م��ع اي�ض��ا
ال� ��ى ع� ��رض م ��ن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
للرقابة على ال� ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة س �ل �ي �م��ان ال �ب �ص �ي��ري
ح��ول آلية التدقيق على ال��وزارات
واإلدارات الحكومية وآل�ي��ة رصد
املخالفات وإبالغ الجهات عنها.
واض � � ��اف ان ال ��وك �ي ��ل امل �س��اع��د
ل �ل ��رق ��اب ��ة ع �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وال� �ش ��رك ��ات ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ه��ول��ي
ق��دم ايضا شرحا للخطوات التي
ي�ق��وم بها ال��دي��وان للتدقيق على
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول وال� �ش ��رك ��ات
التابعة لها واهمية دور الديوان

عادل الصرعاوي

ف��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب ك ��ون ال�ن�ف��ط هو
املصدر الرئيسي إلي��رادات الدولة
ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ت �ن��درج ت�ح��ت م�ظ�ل��ة ال�ت��دق�ي��ق في
ال��دي��وان وه��ي التي تمتلك الدولة
 51في املئة واكثر من رأسمالها.
واش ��ار ال��ى ان الوكيل املساعد

ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ال �ج �ه ��ات امل�ل�ح�ق��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��ار ي ��وس ��ف امل ��زروع ��ي
قدم عرضا مفصال حول آلية عمل
القطاع ودور الديوان في التدقيق
ع �ل��ى األم� � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة داخ ��ل
وخارج الكويت.
ك � �م� ��ا ق� � � ��دم ال� ��وك � �ي� ��ل امل� �س ��اع ��د
ل�ل�ش��ؤون اإلداري ��ة وامل��ال�ي��ة عصام
امل� �ط� �ي ��ري ع ��رض ��ا ت � �ن� ��اول خ�ل�ال��ه
عمل القطاعات املساندة للديوان
مثل ادارة الشؤون االدارية وادارة
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة وادارة ال�ت��دري��ب
وادارة املنظمات الدولية واملكتب
ال �ف �ن��ي ل�ل�ق�ط��اع ودوره � ��ا امل�س��ان��د
الذي تقوم به لدعم عمل القطاعات
الرقابية

تعديل قراره رقم  391لسنة  2001للعاملين في الجهات غير الحكومية

المجدلي :قرار مجلس الوزراء بشأن العالوات
االجتماعية يقضي على التعيين الوهمي
أكد األمني العام لبرنامج إعادة
ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال�ج�ه��از
التنفيذي ل�ل��دول��ة ف��وزي املجدلي
أن ق ��رار مجلس ال� ��وزراء القاضي
بتعديل قراره رقم  391لسنة 2001
بشأن منح ال�ع�لاوات االجتماعية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ج�ه��ات
غير الحكومية سيقضي نهائيا
ع� �ل ��ى ظ � ��اه � ��رة ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات غ �ي��ر
الحقيقية في القطاع الخاص.
وق � � � ��ال امل � �ج� ��دل� ��ي ف � ��ي م��ؤت �م ��ر
صحافي مشترك أم��س م��ع املدير
ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ق��وى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ب� ��اإلن� ��اب� ��ة إن ت�س�ج�ي��ل
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال�ب��رن��ام��ج
وعدم تسجيلها لدى هيئة القوى
العاملة التابعة ل ��وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل سيؤدي إلى
ع ��دم ص ��رف دع ��م ال�ع�م��ال��ة إع�م��اال
ألح�ك��ام ق��رار مجلس ال� ��وزراء رقم
 613لسنة .2015
وأضاف أن التعديل املشار إليه
ال ي �خ��ل ب �ح �ق��وق امل �س �ج �ل�ين ل��دى
ال �ب��رن��ام��ج م ��ن ص ��ارف ��ي ال �ع�ل�اوة
االجتماعية حيث منحهم ال�ق��رار
م �ه �ل ��ة ث �ل�اث� ��ة أش � �ه� ��ر م � ��ن ت ��اري ��خ
ص � � ��دوره ف� ��ي ال� �ع ��اش ��ر م� ��ن م��اي��و

املجدلي خالل مؤتمر صحفي واملدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

ال� � � �ج � � ��اري ل� �ت ��وف� �ي ��ق أوض� ��اع � �ه� ��م
ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة م��ؤك��دا أن ال �ق��رار
س�ي�ق�ض��ي ن�ه��ائ�ي��ا ع�ل��ى ال�ظ��واه��ر
السلبية للتعيينات غير الحقيقية
حيث أن تسجيل العمالة الوطنية
ف ��ي ال �ب��رن��ام��ج وع � ��دم ت�س�ج�ي�ل�ه��ا
ل��دى هيئة ال�ق��وى العاملة يحول
دون متابعتها للتثبت من صحة
ال � �ت � �ع � �ي �ي�ن ف � �ض�ل��ا ع� � ��ن ال �ت �ح �ق ��ق
م� ��ن ص �ح ��ة ص � ��رف ال� ��دع� ��م امل ��ال ��ي
امل�ق��رر للعاملني ف��ي الجهات غير

الحكومية ملستحقيه.
وذك��ر أن ع��دم تسجيل العمالة
ال��وط�ن�ي��ة ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال�ف�ت��رة
ال �ت��ي س�ب�ق��ت ص� ��دور ال� �ق ��رار أدى
إل��ى ص��رف م��زاي��ا م��ال�ي��ة ملوظفني
ك��وي�ت�ي�ين ل��م ي�ت��م تسجيلهم ل��دى
هيئة ال�ق��وى العاملة م��ا أدى إلى
ص �ع��وب��ة ت �ح��دي��د م��واق �ع �ه��م وم��ن
ث��م إج��راء التفتيش ال�ل�ازم عليهم
للتحقق من انتظامهم في العمل.
وق��ال املجدلي إن��ه تم الربط اآللي
فعليا بني الجهات املعنية بتنفيذ

ق ��رار مجلس ال� ��وزراء امل �ش��ار إليه
ب �ه��دف ال�ت�س�ه�ي��ل ع�ل��ى امل��راج�ع�ين
وسهولة املتابعة وتقليص الدورة
املستندية وال�ح��د م��ن املستندات
التي تطلبها جهات الصرف حيث
تم الربط بني البرنامج واملؤسسة
ال �ع��ام��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وهيئة القوى العاملة .وأوضح أن
البرنامج ه��دف م��ن خ�لال إع��داده
مل �ش��روع ال �ق��رار امل �ش��ار إل�ي��ه أع�لاه
إل � ��ى ض �ب ��ط ال �ت ��وظ �ي ��ف ال��وه �م��ي
وما يترتب عليه من صرف مزايا
مالية م��ن الخزانة العامة للدولة
وال � �ت� ��أك� ��د م � ��ن ال� � �ص � ��رف ل �ل �ف �ئ��ات
املستحقة دون س��واه��ا الف�ت��ا إلى
أن ه � ��ذا ال � �ق � ��رار ي �س ��اع ��د ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لشؤون القوى العاملة على
تفعيل واحتساب تقدير االحتياج
ل� �ل� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط � �ن � �ي ��ة م � ��ن ض �م��ن
احتياج املؤسسة أو الشركة.

الخالد يتلقى رسالة من وزير
الشؤون الخارجية الفرنسي
تلقى النائب األول لرئيس مجلس
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د رس ��ال ��ة خ �ط �ي��ة من
وزي��ر ال�ش��ؤون الخارجية والتنمية
ال��دول�ي��ة ف��ي الجمهورية الفرنسية
ال �ص��دي �ق��ة ل � ��وران ف��اب �ي��وس تتصل
ب��ال�ق�ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
بني البلدين وآخ��ر املستجدات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
الشيخ صباح الخالد

رئيس األركان يجري محادثات
مع مسؤول أمريكي
ب� �ح ��ث رئ � �ي� ��س األرك� � � � ��ان ال �ع��ام��ة
للجيش الفريق الركن محمد خالد
الخضر وقائد ق��وة املشاة البحرية
للقيادة الوسطى األمريكية الفريق
كينيث ماكينز عددا من املوضوعات
ذات االه � �ت � �م ��ام امل� �ش� �ت ��رك الس �ي �م��ا
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ج ��وان ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة ال�ت��وج�ي��ه امل�ع�ن��وي
وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ب � ��وزارة ال��دف��اع
ف��ي بيان صحافي أم��س إن الفريق

الخضر أشاد خالل استقباله الفريق
كينيث والوفد املرافق له بمناسبة
زي � ��ارت � ��ه ل �ل �ب�ل�اد ب �ع �م��ق ال �ع�ل�اق ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
وح� ��رص ال �ج��ان �ب�ين ع �ل��ى ت�ع��زي��زه��ا
وت� �ط ��وي ��ره ��ا ف� ��ي ش� �ت ��ى امل � �ج� ��االت.
وحضر اللقاء معاون رئيس األركان
ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات وال �خ �ط��ط ال �ل��واء
الركن أحمد عبدالوهاب العميري.

الفضالة يشرح لمفوضية حقوق
اإلنسان خطة التعامل مع البدون

الفضالة خالل لقائه املمثل اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان

ب�ح��ث ال��رئ�ي��س التنفيذي للجهاز
امل ��رك ��زي مل �ع��ال �ج��ة أوض� � ��اع امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية صالح الفضالة
واملمثل اإلقليمي للمفوضية السامية
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان في
ال � �ش ��رق األوس � � ��ط ع �ب ��دال �س�ل�ام س�ي��د
أح � �م � ��د ع � � � ��ددا م � ��ن ال � �ق � �ض ��اي ��ا م �ح��ل
االهتمام املشترك.
وق � ��ال ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ف ��ي ب�ي��ان
خ��ص ب�ن�ش��ره ك��ون��ا إن ال�ف�ض��ال��ة ق��دم
خالل االجتماع الذي حضره من وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة امل�س�ت�ش��ار ط�ل�ال املطيري
ش��رح��ا ل�خ�ط��ة خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق التي
اعتمدها مجلس الوزراء للتعامل مع
قضية املقيمني بصورة غير قانونية
وجهود الجهاز املركزي في تطبيقها

بما تضمن تعديل أوضاع  6656فردا
حتى نهاية أبريل املاضي.
وأض � � � ��اف ال � �ج � �ه ��از أن ال �ف �ض��ال��ة
ع � ��رض ك ��ذل ��ك ال� �ج� �ه ��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة
لتطبيق ب�ن��ود ق ��رار مجلس ال ��وزراء
رق � ��م  2011/409ال� �ق ��اض ��ي ب �ت �ق��دي��م
مجموعة من التسهيالت واالمتيازات
ألبناء املقيمني بصورة غير قانونية
منها ح��ق استخراج جميع الوثائق
وخدمات التعليم والصحة املجانية
وب� � �ط � ��اق � ��ة ال � �ت � �م� ��وي� ��ن إض� � ��اف� � ��ة إل� ��ى
التوظيف في األجهزة الحكومية ملن
لديه وثيقة إحصاء عام .1965
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لجنة للقضاء على مخالفات أسطح العقارات التجارية واالستثمارية

أمثال األحمد :مركز العمل التطوعي مستعد لمساعدة
البلدية في مهامها
أك��دت رئيسة مركز العمل التطوعي
ال� �ش� �ي� �خ ��ة أم� � �ث � ��ال األح� � �م � ��د اس� �ت� �ع ��داد
امل ��رك ��ز مل �س��اع��دة ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي م�ه��ام�ه��ا
ومساندتها عند ال�ح��اج��ة موضحة أن
العمل التطوعي مكمل لدور البلدية.
ونقل بيان ص��ادر عن بلدية الكويت
عن الشيخة أمثال أثناء اجتماعها أمس
وامل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية ال�ك��وي��ت م .أحمد
الصبيح بحضور مديري أفرع البلدية
قولها إن مركز العمل التطوعي مكمل
ل��دور البلدية أينما تكون هناك حاجة
إل ��ى م�ت�ط��وع�ين ي �س��اع��دون ال�ب�ل��دي��ة في
أداء مهامها.
وأوض� �ح ��ت ال�ش�ي�خ��ة أم �ث ��ال أن ه��ذا
التعاون يتطلب إقامة برنامج تدريبي
تقوم البلدية من خالله بتدريب بعض
م �ت �ط��وع��ي امل ��رك ��ز ل �ي �ك��ون��وا ج��اه��زي��ن
ملساندتها عند الحاجة م��ؤك��دة أهمية
وج� � ��ود ض ��اب ��ط ات � �ص ��ال ب �ي�ن ال �ط��رف�ي�ن
ل��وض��ع وت �ن �ف �ي��ذ آل �ي��ة ال �ت �ع��اون امل�ت�ف��ق
عليها.
وذك � � ��ر ال � �ب � �ي ��ان أن ال �ص �ب �ي ��ح ش �ك��ر

الشيخة أمثال األحمد

أحمد الصبيح

الشيخة أمثال على هذه املبادرة الطيبة
مؤكدا استعداد بلدية الكويت للتعاون
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن وف � ��ي امل �ق ��اب ��ل ش �ك��رت
الشيخة أمثال الصبيح وم��دراء األف��رع
على تعاونهم ال��ذي سينعكس إيجابا
على خدمات بلدية الكويت.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ع�ق��د اج �ت �م��اع أم��س
ل �ل �ج �ن��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة امل� �ك ��ون ��ة م ��ن ب �ل��دي��ة

ال � �ك ��وي ��ت واإلدارة ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�إط �ف ��اء
للقضاء على مخالفات أسطح العقارات
التجارية واالس�ت�ث�م��اري��ة داخ��ل منطقة
سوق املباركية.
وق � � ��د أوض � � � ��ح رئ � �ي � ��س ق � �س� ��م إزال � � ��ة
امل �خ ��ال �ف ��ات وم� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ف ��ري ��ق ع�م��ل
ت �ط ��وي ��ر أس� � � ��واق امل ��دي� �ن ��ة م .ع �ب��دال �ل��ه
جابر أن اللجنة ستقوم بالقضاء على

م�خ��ال�ف��ات أس �ط��ح ال �ع �ق��ارات وال �ت��ي تم
فيها استحداث غرف ومكاتب من البناء
الخفيفة –كيربي -قبل ال�ح�ص��ول على
تراخيص من قبل البلدية والتي تشكل
خطورة على السالمة العامة.
وأض � ��اف ج��اب��ر ب��أن��ه س�ي�ت��م ت�ح��ري��ر
إن ��ذار وإش �ع��ارات مبينا ن��وع املخالفة
للعقار بمدة أقصاها أسبوع للمراجعة
من قبل املالك وفي حال عدم التزام املالك
ب ��إزال ��ة امل �خ��ال �ف��ة خ �ل�ال امل � ��دة امل �ح��ددة
سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية.
وت � � ��اب � � ��ع ق � ��ائ �ل��ا إن � � � ��ه س � �ي � �ت ��م ع �م��ل
م�ح��اض��ر ب��امل��واق��ع ي�ب�ين ف�ي�ه��ا ال�ك�ش��ف
امليداني واإلج��راءات التي اتخذت بحق
العقارات املخالفة لعرضها على اإلدارة
ال�ع�ل�ي��ا الف �ت��ا إل ��ى أن ال �ح �م�لات س�ت�ب��دأ
األسبوع املقبل بمنطقة املباركية وأنها
م �س �ت �م��رة وستشمل ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق
التجارية واالستثمارية التي تقع تحت
مسؤولية بلدية املحافظة.
إل ��ى ذل ��ك ق ��ال م �س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام
ل � �ش� ��ؤون ق� �ط ��اع ال �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ران��ي

التربية :نجاح التجربة األولى الختبارات
الوظائف اإلشرافية إلكترونيا
أك��د مدير إدارة التنسيق في وزارة
التربية روم��ي ال�ه��زاع ن�ج��اح التجربة
األول� � � � � ��ى م� � ��ن ن� ��وع � �ه� ��ا ل�ل��اخ � �ت � �ب� ��ارات
اإللكترونية للوظائف اإلشرافية التي
طبقتها الوزارة بناء على رغبة مجلس
الوكالء السابق.
وق��ال ال�ه��زاع ف��ي تصريح صحافي
أم��س إن ه��ذه الخطوة تواكب الحداثة
وال �ت �ط��وي��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف ��ي ال�ع�م��ل
وتحقيق املصلحة العامة التي تعود
إي� �ج ��اب ��ا ع� �ل ��ى ال� � � � � ��وزارة وامل� �ع� �ل ��م ف��ي
ات �ب��اع ط��رق ج��دي��دة وح��دي�ث��ة للتقييم
م �ض �ي �ف��ا أن ه � � ��ذه ال� �ت� �ج ��رب ��ة ت �ع �ت �ب��ر
ترجمة ل�ت�ج��ارب عاملية أخ��رى مطبقة
ومل��ؤس�س��ات ت��رب��وي��ة ت�ط��رق��ت إل��ى ه��ذا
األس�ل��وب م��ن التقييم ل��ذا ارت��أت إدارة
التنسيق ف��ي وزارة التربية تطبيقها
على الوظائف اإلشرافية بعد تشكيل
لجنة شاركت فيها نخبة من القيادات
ال �ت��رب��وي��ة إلع � � ��داد م ��ذك ��رة رف �ع ��ت م��ن
خ�ل�ال �ه��ا ال �ت��وص �ي��ات وت �م��ت امل��واف �ق��ة
عليها وتطبيقها ل�ل�م��رة األول ��ى على
فئة وظيفة مدير مدرسة.
وذك� � � ��ر أن ه� � ��ذا ال �ت �ط �ب �ي ��ق ت � ��م م��ن
خ�لال إع��داد برنامج إلكتروني خاص
ب��ال�ت�ع��اون م��ع إدارة م��رك��ز امل�ع�ل��وم��ات

األثري :السيطرة
على حريق محدود
بثانوية الجهراء
واالمتحانات جرت
بشكل طبيعي
جانب من االختبارات اإللكترونية للوظائف اإلشرافية

وإص � � � � ��دار دل � �ي ��ل م� �س ��اع ��د ل �ل��وظ��ائ��ف
اإلش ��راف �ي ��ة ف �ئ��ة م��دي��ر م ��درس ��ة مبينا
أن ع ��دد امل �ت �ق��دم�ين ل �ه��ذه االخ �ت �ب��ارات
ب �ل��غ  125م�ت�ق��دم��ا م��ن ج�م�ي��ع امل��راح��ل
التعليمية.
وأض ��اف ال �ه��زاع أن امل�ش��ارك��ة كانت
ن ��اج� �ح ��ة وش � �ه� ��دت ت �ق �ي �ي��م امل ��دي ��ري ��ن
امل� �س ��اع ��دي ��ن ل��وظ �ي �ف��ة م ��دي ��ر م ��درس ��ة
وحصل املتقدمون على النتائج ف��ورا
ب�ع��د ان �ت �ه��اء االخ �ت �ب��ار وب �ك��ل شفافية
وم ��وض ��وع � �ي ��ة وب ��ال � �س ��رع ��ة ال �ف��ائ �ق��ة
م �خ �ت �ص��رة ب ��ذل ��ك ط� ��ول ف �ت ��رة ان �ت �ظ��ار
التصحيح.
ف��ي س�ي��اق متصل أك��د وك�ي��ل وزارة
التربية د .هيثم األث��ري السيطرة على

حريق محدود اندلع في ساعة مبكرة
أمس في ثانوية الجهراء للبنات دون
أن يؤثر ذل��ك على االمتحانات املقررة
لهن.
وق��ال األث��ري عقب جولته التفقدية
ف� ��ي ال� �ث ��ان ��وي ��ة اط � �م� ��أن خ�ل�ال �ه ��ا ع�ل��ى
الطالبات وعلى سير االخ�ت�ب��ارات إنه
ت �م��ت ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ح��ري��ق ت�م��ام��ا
دون أي تأثير على اخ�ت�ب��ارات الفترة
ال ��دراس �ي ��ة ال��راب �ع��ة ل�ل�ص�ف�ين ال�ع��اش��ر
وال � �ح� ��ادي ع �ش��ر ف ��ي ال �ث��ان��وي��ة ح�ي��ث
أدت الطالبات امتحانات املواد املقررة
ضمن جو طبيعي.
وأوض� � ��ح أن ال �ن �ي ��ران ان��دل �ع��ت ف��ي
وح��دة تكييف في أح��د الفصول داخل

م�ب�ن��ى امل��درس��ة ف��ي ال�س��اع��ة ال�س��ادس��ة
صباحا تقريبا وقبل دخول الطالبات
إل��ى ل�ج��ان االخ�ت�ب��ار وت��م ال�ت�ع��ام��ل مع
امل ��وض ��وع ب �س��رع��ة واالت � �ص ��ال ب�غ��رف��ة
ع�م�ل�ي��ات اإلط �ف ��اء ح �ي��ث ج ��رى إخ �م��اد
الحريق الذي تبني أنه ناجم عن تماس
كهربائي من دون وقوع أي إصابات.
وأش � � � ��اد ب �ح �س ��ن ت � �ص� ��رف اإلدارة
املدرسية ف��ي التعامل م��ع ال�ح��ادث من
خ�ل��ال ت ��وزي ��ع ط��ال �ب��ات ال �ف �ص��ل ال ��ذي
تعرض للحريق قبل بداية الدوام على
الفصول األخرى ليباشرن امتحاناتهن
ش��اك��را ت�ع��اون اإلدارة ال�ع��ام��ة لالطفاء
في التعامل مع الحريق وإخماده.

واملخطط الهيكلي في البلدية م .أحمد
املنفوحي إن فريق القضاء على ظاهرة
سكن العزاب أوصى في اجتماعه أمس
بعدم إصدار بطاقات مدنية للعزاب في
السكن النموذجي.
وأض� � � ��اف امل� �ن� �ف ��وح ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ع � �ق� ��ب اج� � �ت� � �م � ��اع ال� �ل� �ج� �ن ��ة
بمحافظة األحمدي أن عمليات الرصد
امل �ي��دان �ي��ة ل �ف��رق ال� �ط ��وارئ ك �ش �ف��ت ع��ن
وج � � ��ود ح � � ��االت ف � ��ي م � �ن � ��ازل م �خ��ال �ف��ة
يقطنها ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ع��زاب ال��ذي��ن
س �ج �ل��وا ع �ن ��اوي ��ن ب �ط��اق��ات �ه��م امل��دن �ي��ة
عليها بموجب عقد زواج واحد.
وذك � � � � � ��ر أن االج � � �ت � � �م � � ��اع ال � � � � � ��دوري
اس� �ت� �ع ��راض االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال �خ��اص��ة
ب � ��ال� � �خ� � �ط � ��وات ال � � �ت� � ��ي ن � �ف� ��ذت � �ه� ��ا ف � ��رق
ال�ط��وارئ ف��ي اف��رع بلديات املحافظات
واالج � ��راءات امل�ت�خ��ذة م��ن قبلهم خ�لال
الفترة املاضية منذ انطالقها واملتعلقة
ب �ع��دد االن � ��ذارات وال �ت �ع �ه��دات وت�ح��ري��ر
املحاضر للعقارات املخالفة في السكن
النموذجي .وأوض��ح أن الفريق سيبدأ

األس � �ب ��وع امل �ق �ب��ل ب��ات �خ��اذ االج � � ��راءات
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة امل �ت �ب �ع��ة ب �ح ��ق ال� �ع� �ق ��ارات
املخالفة التي تم التأكد من عدم إخالء
ال �ع��زاب ف�ي�ه��ا وم�ن�ه��ا االخ�ل��اء االداري
وقطع التيار خاصة بعد أن استنفذت
ك��اف��ة االج � ��راءات ع�ب��ر وض��ع ملصقات
ال �ت �ن �ب �ي��ه ع �ل �ي �ه��ا وت �ح ��ري ��ر ال �ت �ع �ه��دات
خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة م��ؤك��دا أن الفرق
ال ��رق ��اب �ي ��ة ل ��ن ت �ت �ه ��اون م ��ع امل �خ��ال �ف�ين
اس �ت �ن��ادا ل �ل �م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 125
لسنة .1992
وأش � � � � � ��ار إل � � � ��ى أن إج� � �م � ��ال � ��ي ع � ��دد
ال� � �ش� � �ك � ��اوى ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل� �ح ��اف� �ظ ��ات
ب �ل �غ��ت  250ش� �ك ��وى وع � ��دد م�ل�ص�ق��ات
اإلن ��ذار ل�ل�ع�ق��ارات امل�خ��ال�ف��ة ف��ي السكن
النموذجي في جميع املحافظات بلغت
 222إن � ��ذارا وع ��دد ح ��االت اإلخ�ل��اء في
جميع املحافظات بلغت  92حالة إخالء
وذلك بحسب إحصائيات الشهر األول
لفرق الطوارئ.

الشؤون تبدأ تسجيل الفرق
التطوعية تمهيدا إلشهارها
أع� � �ل� � �ن � ��ت وزارة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ان�ت�ه��اء ه��ا
م��ن ت�ج�ه�ي��ز وإع � ��داد اإلج � ��راءات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ب��دء ت�س�ج�ي��ل ال �ف��رق
ال� � �ت� � �ط � ��وع� � �ي � ��ة ك � � ��اف � � ��ة ت� �م� �ه� �ي ��دا
إلش �ه��اره��ا رس�م�ي��ا لتعمل وف��ق
الضوابط الجديدة.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة إدارة ت�ن�م�ي��ة
امل �ج �ت �م��ع ف ��ي ال � � � ��وزارة م��وض��ي
ال �ح��رب��ي ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
أم ��س إن ه �ن��اك ع ��ددا م��ن ال�ف��رق
ال� � �ت� � �ط � ��وع� � �ي � ��ة ال� � � �ت � � ��ي ب � ��اش � ��رت
ال �ت �س �ج �ي��ل م �ت��وق �ع ��ة أن ي�ص��ل
ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي إل��ى مئة فريق
ف��ي األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة األول � ��ى من
بدء عملية التسجيل.
وأضافت الحربي أنه تم البدء
ف �ع�لا ب�ت�س�ج�ي��ل ه ��ذه ال �ف��رق في
سجالت خاصة من خالل إصدار
ق� ��رارات تنظم عملية التسجيل
وت �ج �ه �ي��ز امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
الذي سيتم من خالله التسجيل
ع�لاوة على االن�ت�ه��اء م��ن طباعة
ال � ��دل � �ي � ��ل اإلرش � � � � � � ��ادي ال � �خ� ��اص
بعملية التسجيل.
وذكرت أنه في ظل توجيهات
وزي� � � ��رة ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل هند الصبيح واملتابعة
الحثيثة م��ن قبل وك�ي��ل ال ��وزارة
د .مطر املطيري ستحقق مراكز
تنمية املجتمع دورها في تقديم

خ��دم��ات �ه��ا ل �ك��ل أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع
وستصبح ف��ي السنوات املقبلة
م � � �ن� � ��ارات اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �خ��دم��ة
املواطن.
وأوضحت أن الفرق التطوعية
التي سيتم تسجيلها وإشهارها
م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة سيتسنى لها
ال�ع�م��ل رس�م�ي��ا ك��ون�ه��ا معتمدة
من الوزارة ومعترفا بها.
على صعيد آخ��ر استعرضت
ب �ع��ض إن � �ج� ��ازات اإلدارة خ�لال
شهر أبريل املاضي مثل تنظيم
 70ن �ش��اط��ا م ��وزع ��ا ب�ي�ن دورات
ت � � ��دري � � ��ب ون� � � � � � � ��دوات وأن � �ش � �ط� ��ة
أخ � � ��رى وت �ن �ظ �ي ��م أك � �ث� ��ر م� ��ن 29
ن�ش��اط��ا زي� ��ادة ع��ن ال �ع��دد امل�ق��رر
ل � ��ه ض � �م� ��ن ال � �خ � �ط� ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة.
وأوض �ح��ت أن األن�ش�ط��ة م��وزع��ة
ع � � �ل� � ��ى دورات ت � � � ��دري � � � ��ب ف ��ي
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش ��ري ��ة وال �ح��رف �ي��ة
الفنية وامل �ح��اض��رات وال �ن��دوات
واالحتفاالت التي تقام بالتعاون
م��ع ال�ف��رق التطوعية ومنظمات
املجتمع املدني.
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القنصلية الكويتية بدبي
تحذر من محتالين

صورة وتعليق

لقطة للجمهور في إح��دى جلسات مجلس األم��ة العاشر  2003وتحديدا في جلسة التصويت على قانون
"السماح للمرأة باملشاركة السياسية" املنعقدة بتاريخ .2005 / 5 / 16
ويذكر أن من أب��رز التشريعات الصادرة عن مجلس األم��ة العاشر  2003قانون إج��راءات التفتيش الخاصة
بضبط األسلحة والذخائر واملفرقعات املحظور حيازتها وإحرازها وقانون إسهام القطاع الخاص في تعمير
األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية وقانون املطبوعات والنشر باإلضافة إلى قانون
بتعديل امل��ادة ( )1من قانون رقم ( )35لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة (السماح للمرأة
( إعداد إدارة اإلعالم)
باملشاركة السياسية)					.

منتخب الكويت للجوجيتسو القتالية
يشارك في بطولة غرب آسيا بلبنان
ي� � � �ش � � ��ارك م� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ك� ��وي� ��ت
لرياضة الجوجيتسو البرازيلية
ال�ق�ت��ال�ي��ة ف��ي ب �ط��ول��ة غ ��رب آس�ي��ا
ال �ت��ي س �ت �ق��ام ف ��ي ب� �ي ��روت ال �ي��وم
بمشاركة  10منتخبات وتستمر
ثالثة أيام.
وق � ��ال إداري ال ��وف ��د ال�ك��وي�ت��ي
امل � � �ش � � ��ارك ف� � ��ي ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة خ ��ال ��د
ال � �ص� ��ال� ��ح ل � �ك ��ون ��ا إن امل �ن �ت �خ��ب
ال �ك��وي �ت��ي س�ي�م�ث�ل��ه ف��ي ال�ب�ط��ول��ة
سبعة الع�ب�ين ه��م ن��اص��ر القطان
ومحمد الطبيخ وعبدالله الفرج
ل � � � ��وزن ت � �ح ��ت  85ك� �ي� �ل ��و غ ��رام ��ا
وم �ح �م��د ع �ل��ي وع� �م ��اد ال�س�م�ي��ط
ون ��اص ��ر ال� �ف ��رج ت �ح��ت  62ك�ي�ل��و
غ��رام��ا إض��اف��ة إل ��ى ع�ب��دال��رح�م��ن
ف ��رم ��ن ف ��ي وزن ت �ح��ت  77ك�ي�ل��و
غراما.
وأض ��اف ال�ص��ال��ح أن البطولة
س � �ت � �ب� ��دأ ب � ��إق � ��ام � ��ة ع� �م� �ل� �ي ��ة وزن
ال�ل��اع � �ب�ي��ن امل� � �ش � ��ارك �ي��ن ع � �ل ��ى أن
تنطلق املنافسات رسميا يومي
السبت واألح��د متوقعا أن تحفل

منتخب الكويت لرياضة الجوجيتسو البرازيلية القتالية

م�ن��اف�س��ات ال�ب�ط��ول��ة ب�ق��وة كبيرة
السيما كونها ستشهد مشاركة
أب � � ��رز الع� �ب ��ي امل �ن �ط �ق��ة وه � ��م م��ن
ال� �ب� �ح ��ري ��ن واإلم� � � � � � ��ارات وال �ي �م ��ن
وف� �ل� �س� �ط�ي�ن واألردن وس� ��وري� ��ا
والعراق وإيران إضافة إلى الدولة
املستضيفة لبنان.
وأك � ��د أن ال�ل�اع �ب�ي�ن اس �ت �ع��دوا
ب � �ق ��وة ل � �ه ��ذا االس� �ت� �ح� �ق ��اق امل �ه��م

ب � ��إج � ��راء ت� ��دري � �ب� ��ات م �ك �ث �ف��ة ف��ي
الفترة املاضية ف��ي أنديتهم كما
أن معظمهم ش ��ارك ف��ي ب�ط��والت
دوري ��ة ح�ق�ق��وا ب�ه��ا ن�ت��ائ��ج جيدة
م��ا ي�ع��زز م��ن ف��رص ف��وز منتخب
الكويت بعدد من امليداليات.
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ح ��ذرت القنصلية ال�ع��ام��ة ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ف ��ي إم� � ��ارة دب� ��ي م��واط �ن��ي
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال ��زائ ��ري ��ن ل��دب��ي من
االس � �ت � �ج� ��اب� ��ة مل � �ك� ��امل� ��ات م �ح �ت��ال�ي�ن
ي��وه �م��ون �ه��م ب ��رب ��ح م �ب ��ال ��غ م��ال �ي��ة
وجوائز.
وق ��ال ال�ق�ن�ص��ل ال �ع��ام للقنصلية
العامة لدولة الكويت في إمارة دبي
واالمارات الشمالية ذياب الرشيدي
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا أم��س إن ه��ؤالء
امل� �ح� �ت ��ال�ي�ن ي ��وه� �م ��ون ض �ح��اي��اه��م
بأنهم ف��ازوا بمبالغ مالية وجوائز
ومن ثم يستدرجونهم إلرسال جزء
من املبلغ امل��زع��وم الفوز به على أن
يرسل هؤالء املحتالون املبلغ كامال
في ما بعد.
وذك��ر أن ع��ددا من مواطني دولة
ال�ك��وي��ت ت�ق��دم للقنصلية بتعرضه
مل� �ث ��ل ت� �ل ��ك ال� � �ح � ��االت م� ��ن ع �م �ل �ي��ات
النصب واالحتيال األم��ر ال��ذي دفع
القنصلية ل�ت�ح��ذي��ر م��واط�ن��ي دول��ة
الكويت سواء الزائرون إلم��ارة دبي
أو من يتلقون رسائل عبر وسائط
التواصل االجتماعي من الوقوع في
مصيدة هؤالء املحتالني.

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وك� � ��ان� � ��ت ش � ��رط � ��ة دب� � � ��ي ح� � ��ذرت
الجمهور من االستجابة للمكاملات
الوهمية التي تدعي ربحهم جائزة
م��ادي��ة م��ؤك��دة أن تلك امل�ك��امل��ات ترد
ب� �غ ��رض ال �ن �ص��ب واالح � �ت � �ي ��ال وأن
م ��ن ي� �ق ��وم ��ون ب ��ذل ��ك ه ��م أش �خ��اص
ي �س �ت �غ �ل��ون ال � �ن ��اس ل �ك �س��ب م �ب��ال��غ
طائلة من املال.

الكويت تحتفل
بأسبوع التطعيم العالمي
أق ��ام ��ت وزارة ال �ص �ح��ة اح�ت�ف��ال�ي��ة
أمس ضمن فعاليات أسبوع التطعيم
العاملي  2015تحت شعار :سد الفجوة
في التطعيم-التطعيم للجميع برعاية
الوزير د .علي العبيدي.
وق ��ال ��ت ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش��ؤون
الصحة العامة في ال��وزارة د .ماجدة
ال�ق�ط��ان خ�ل�ال االح�ت�ف��ال�ي��ة إن ال�ه��دف
م��ن إح �ي��اء أس �ب��وع ال�ت�ط�ع�ي��م ال�ع��امل��ي
ال ��ذي ي �ص��ادف األس �ب ��وع األخ �ي��ر من
شهر أبريل كل عام وتستمر أنشطته
ف��ي ال�ك��وي��ت ش�ه��را يتمثل ف��ي تعزيز
اس�ت�ع�م��ال ال�ل�ق��اح��ات لحماية ال�ن��اس
من كل الفئات العمرية ضد اإلصابة
باملرض.
وأض��اف��ت ال�ق�ط��ان أن التمنيع من
ال� �ت ��دخ�ل�ات امل �س �ل��م ب �ه��ا ع �ل��ى ن �ط��اق
واس ��ع ب��وص�ف�ه��ا م��ن أك�ث��ر ال�ت��دخ�لات
الصحية نجاحا وم ��ردودا موضحة
أن ال �ت �ط �ع �ي �م��ات ح ��ال ��ت دون وق ��وع
وف� �ي ��ات ي �ق��در ع ��دده ��ا ب�ي�ن م�ل�ي��ون�ين
وث�ل�اث��ة م�لاي�ين ش�خ��ص س�ن��وي��ا كما

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ذياب الرشيدي

أن�ق��ذت امل�لاي�ين م��ن ال�ب�ش��ر خصوصا
األطفال من العجز واملرض.
وذك � � � ��رت أن م �ع �ظ ��م دول ال �ع��ال ��م
ش � �ه� ��دت ت ��راج � �ع ��ا ك� �ب� �ي ��را ف � ��ي ن �س��ب
اإلصابة بأمراض خطيرة من أبرزها
ال � �خ � �ن ��اق وال � � �ك� � ��زاز وش � �ل� ��ل األط � �ف� ��ال
وال �ح �ص �ب��ة واالل �ت �ه ��اب ال ��رئ ��وي كما
طورت لقاحات جديدة ضد اإلنفلونزا
وال�ت�ه��اب السحايا وأن ��واع السرطان
للمراهقني والبالغني.
وأوض� � �ح � ��ت أن � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
النجاحات ما يزال  21.8مليون رضيع
على الصعيد ال�ع��امل��ي م�ح��روم�ين من
ال �ل �ق��اح��ات األس ��اس� �ي ��ة م ��ا اس �ت��دع��ى
اخ � �ت � �ي� ��ار ع� � �ب � ��ارة س � ��د ال � �ف � �ج� ��وة ف��ي
ال�ت�ط�ع�ي��م-ال�ت�ط�ع�ي��م ل�ل�ج�م�ي��ع ش �ع��ارا
ألس�ب��وع التطعيم ال�ع��امل��ي ه��ذا العام
م��ؤك��دة أن إح�ي��اء ه��ذا األس�ب��وع حول
العالم ركز على تحقيق اإلنصاف في
مستويات التمنيع ب�ين ال ��دول ورف��ع
مستوى التمنيع بني املهمشني داخل
كل مجتمع.

الوفيات
• م ��ري� ��م اس� �م ��اع� �ي ��ل ج�م�ع��ة
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ارم�ل��ة :راش��د ع��وده العازمي،
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- 60060805 - 99007886
97974274
• آس �ي��ا م ��رج ��ان آدم أح �م��د،
 76ع ��ام ��ا( ،ش� �ي� �ع ��ت) ،رج� ��ال:
ال � ��روض � ��ة ،ص ��ال ��ة دس� � �م � ��ان ،ش
س� �ل� �ي� �م ��ان ب � ��و ك� �ح� �ي ��ل ،ت �ل �ف ��ون:
 ،99654077ن �س��اء :ب �ي��ان ،ق،9
ش األول ،ج ،6م 42الباب الخلفي،
تلفون67691783 :
• منيرة عبدالله فالح الفالح،
ارم � �ل ��ة :ع �ب��دال��رح �م��ن م�ح�م��د
ال� �خ ��راز79 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج ��ال :س�ل��وى ،ق ،12ش ،9م،21
ت � �ل � �ف ��ون ،50149434 :ن� �س ��اء:
الروضة ،ق ،2ش يوسف الصبيح،
ج ،25م ،20تلفون99990122 :
• فيصل سعد فهد البوص،
 43ع ��ام ��ا( ،ي �ش �ي��ع ال�ت��اس�ع��ة
م� ��ن ص� �ب ��اح ال � �ي� ��وم ب �م �ق �ب��رة
ص � �ب � �ح� ��ان) ،ض ��اح� �ي ��ة م� �ب ��ارك
ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��اب��ر ،غ ��رب م �ش��رف،
ق ،2ش ،202م ، 21دي ��وان سعد
ال� �ب ��وص ،ت �ل �ف��ون- 66000303 :
97906060
• ط � � ��ال � � ��ب ف� � �ي� � �ص � ��ل ج� ��اب� ��ر
ال� �ف ��ارس 48 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)،
رج� ��ال :م�س�ج��د اإلم��ام�ي�ن منطقة
القيروان ،ق ،2ش املدرسة ،تلفون:
 ،998330051نساء :الدوحة ،ق،1
ش ،6م ،25تلفون99191406 :
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ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

03:22
04:53
11:44
03:20
06:36
08:05

